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ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ

Οι εργασίες που συγκεντρώνονται σ’ αυτό το τεύχος αντιπροσωπεύουν 
τις εισηγήσεις στο φιλολογικό μνημόσυνο του ποιητή Αγγέλου Σικελιανού 
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαιου 1981 στην αίθουσα Τελετών του Πα
νεπιστημίου Κοαννίνων, μέσα στα πλαίσια του πανελλήνιου εορτασμού για 
τα τριάντα χρόνια απο το θάνατο του ποιητή, ύστερα απο σχετική απόφαση 
της Φιλοσοφικής Σχολής. Η  γιορτή οργανώθηκε με την ευθύνη της Α' Έ 
δρας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας και με τη συμμετοχή μελών του Ε.Δ.Π., 
φοιτητών της Φιλοσοφικής, αλλά και εξωπανεπιστημιακών λογίον.

Η  επιλογή των θεμάτων, ο χαρακτήρας και η έκταση των εισηγήσεον 
προσδιορίζονται απο το είδος και τους χρονικούς περιορισμούς μιας εκδήλο)- 
σης που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό. Χωρίς προθέσεις ειδικής επιστημο
νικής έρευνας, επιδιώκει να παρουσιάσει σύντομα και σφαιρικά την προσο>πι- 
κότητα και την προσφορά του ποιητή στις βασικές-της εκδηλώσεις (ποιητική 
δημιουργία, φιλοσοφικό στοχασμό, κοινωνική πράξη). Ο χαρακτήρας - τους 
αυτός συνιστά και τη χρησιμότητά τους ώς μιας γενικής εισαγωγής στο έρ
γο του Σικελιανού και δικαιώνει τη συγκεντρωτική δημιοσίευσή τους σ’ ένα 
μικρό αφιέρωμα.

Γιά οικονομία χώρου δεν περιλαμβάνονται εδώ οι απαγγελίες ποιημάτων 
και πεζών του Σικελιανού ούτε οι μαρτυρίες και κρίσεις άλλον που ακούστη
καν στην εκδήλωση. Επειδή ωστόσο τα κείμενα αυτά είναι αντιπροσωπευτικά 
και ολοκληρώνουν την εικόνα του ποιητή, παραθέτομε στη συνέχεια ολόκλη
ρο το πρόγραμμα της εκδήλωσης, για χάρη του αναγνώστη που θα είχε ανά
γκη να καταφύγει σε μια τέτοια εκλογή κειμένων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α' Μέρος

Αναγγελία (Αλικη Παληοδήμου)
'Αγγελος Σικέ λιανός: Χρονογραφία τον βίον τον (εισήγηση: Ελένη

Κου ρμαντζή - Π αναγιω - 
τάκου)

«Αλαφροΐσκιωτος»: «Οι οσκροί» [ I  712-751] (απαγγελία: Χρίστος
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«Η φωνή-Πρώτη Νίκη» [1349-402] (απαγγελία: Γιάν
νης Βούλγαρης)

Άγγελον Σικελιανού εργογραφικά (εισήγηση: Μάγδα
Στρουγγάρη) 
(απαγγελία: Πάτρα
Εξάρχου)
(απαγγελία: Ηλέκτρα 
Δούμα)
(εισήγηση: Ερατο
σθένης Καψωμένος) 
(απαγγελία: Αλίκη 

Αντωνίου)

«Αφροδίτης Ουρανίας»: «Πάν»

» «Θαλπερό»

Εισαγωγή στην κοσμολογία του Σικελιανού 

«Ορφικά»: «Ιερά οδός»

«Πρόλογος» στο Λυρικό Βίο [απόσπασμα: Λυρικός 
Βίος, Α', εκδ. Ικαρος, σ. 54-56]

Η Δελφική Προσπάθεια

«Δελφικός Ύμνος»

«Το Δελφικό Πανεπιστήμιο»: V. Τωρινοί στοχασμοί 
[Πεζός Λόγος, Β', Ικαρος, σ. 144- 146]

(ανάγνωση: Χρίστος
Π απαδη μητριού) 
(εισήγηση: Γιασμίνα 
Μωϋσείδου) 
(απαγγελία: Ηλέκ
τρα Δούμα)

(ανάγνωση: Βάνια 
Κουβέλη)
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«Η  Δελφική Ένωση. Ένα προανάκρουσμα»
[κατακλείδα: Πεζός Λόγος, Β', σ. 382-383] (ανάγνωση: Μιλιάνα

Στάγκου)

Μουσικό διάλειμμα: «Πνευματικό Εμβατήριο» (μουσική Μ. Θεοδωράκη)

Β' Μέρος

Μαρτυρίες για  τον ποιητή:
—Γ. Σεφέρη, Ά γγελο ς  Σικελιανός [απόσπ.: Λοκιμές, τ. 2ος, σ. 99-100]

(ανάγνωση: Ροδάνθη 
Βαλερά)

—Οδ. Ελντη, Το χρονικό μας δεκαετίας [απόσπ.: Ανοιχτά Χαρτιά, σ.96-928]
(ανάγνωση: Μιλιάνα
Στάγκου)
(απαγγελία: Γεωργία 

Λαδογιάννη)
(εισήγηση: Μαρία 
Αντωνίου)
(απαγγελία: Χρίστος
Φουσέκης)
(απαγγελία Πάτρα 

Εξάρχου)
(απαγγελία Βίκυ Μαρ- 
νέλη)
(εισήγηση: Αμαλία 

Βαρελλά)
(απαγγελία: Μιχαλης
Σαντορινιός)

«Μήτηρ Θεού»

Ο Σικελιανός και η Αντίσταση 

«Εμβατήριο»

«Επίνικοι Β'»: «Η  Αντίσταση»

«Νεκυια Β '»: «Παλαμάς»

Οι τραγωδίες του Σικελιανον

«Ορφικά»: «Στ Ό σιου Λουκά το μοναστήρι»

Ανάλυση του ποιήματος «Στ Ό σιου Λουκά 
το μοναστήρι»

«Ίμεροι»: «'Υμνος στον Εωσφόρο το άστρο»

Το μυθικό συναίσθημα στην ποίηση του Σικελιανου 

«Επίνικοι Β'»: «Σόλωνος απόλογος»

(εισήγηση: Μαρία
Σαντορινιού) 
(απαγγελία: Δημήτρης 
Δημητρούλιας) 
(εισήγηση: Γιάννης 
Δάλλας)
(απαγγελία: Μιχάλης 
Σαντορινιός)



ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΤ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ

Ό  ποιητής ^Αγγελος Σικελιανός δέν έγραφε αύτο βιογραφ ία, αλλά ούτε 
κι άποπειράθηκε ποτέ νά γράψει. *Η εσωτερική του βίοχτη, ή ρευματική του 
περιπέτεια ήταν αυτή πού τον ένδιέφερε, κι αύτή τη διωχέτευε στο στίχο, άλλά 
και στο πεζό, όπως στον πρόλογο του Λυρικού Βίου, σέ άρθρα, σε επιστολές 
και σέ κάποιες έςομολογητικές σελίδες.

Μερικοί άπό τούς δικούς του πού τον έζησαν, θέλησαν νά τον σκιαγρα
φήσουν. Κατέγραψαν καί δημοσίευσαν κατά καιρούς κάποιες σελίδες, έμπλέ- 
κοντας γεγονότα και περιστατικά άπο τη ζωή του - στοιχεία αύθεντικά -, 
πού χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο - ποιητή Σικελιανό καί φωτίζουν πλευρές της 
προσωπικότητάς του1.

Αναφέρω ενδεικτικά τις μελέτες του Εύάγγελου Παπανούτσου, Θεόδω
ρου Ξύδη, Baud - Bovy, Robert Levesque, Bruno Lavagnini, Τάκη Δη- 
μόπουλου, Μενέλαου Λουντέμη, Μάρκου Αύγέρη, τά πλούσια άφιερώματα 
της «Νέας Εστίας» τού άκαδημαΐκού Πέτρου Χάρη, το λεύκωμα «Σικε- 
λιανός» της εταιρίας Λευκαδικών Μελετών - σύνθεση Γεράσιμος Γρηγόρης, 
τήν πολύτιμη βιβλιογραφία τού Γ. Κατσίμπαλη, τά «Τετράδια της Εύθύνης», 
τά «Γράμματα στήν *Αννα» της χήρας τού ποιητή "Αννας Σικελιανού2, καί 
τά «*Ανέκδοτα ποιήματα καί γράμματα» μέ επιμέλεια καί παρουσίαση της 
Βιβέτ Τσαρλαμπά - Κακλαμάνη.

Ό  νΑγγελος Σικελιανός ήταν γόνος Ιστορικής οικογένειας, πού φτάνει 
σέ μακρινά χρόνια. Οί πρόγονοί του διακρίθηκαν γιά τήν παιδεία τους καί τήν 
εθνική τους δράση στά χρόνια τής έπανάστασης κι άργότερα3.

Πάππος τού ποιητή ήταν ό ’Αντώνιος Σικελιανός, γλωσσομαθής καί 
μανιώδης βιβλιόφιλος. Το δεύτερο παιδί του καί πατέρας τού ποιητή είναι 6 
’Ιωάννης Σικελιανός, ό «μπαρμπα Γιαννάκης ό Τσιτσιλιάνος», όπως τον έλε
γαν οί Λευκαδίτες4.

ΤΗταν δάσκαλος τής γαλλικής σχεδόν σαράντα χρόνια, πρώτα στο «Δεύ
τε ρεύον Σχολείο ν» τής Λευκάδας..., έπειτα στο «Ελληνικό Σχολείο» καί κα
τόπιν στό γυμνάσιο Λευκάδας ώς τά 19055. Ό  ίδιος συνδύαζε μέ τή μεγάλη 
του καλλιέργεια μιά διαπεραστική συνείδηση τών προβλημάτων τής Ελλά-
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δας. Δεν του ήταν άρκετό πού άποτίναξε ή χώρα του τον τούρκικο ζυγό* αύ- 
τή ή έλευθερία τού φαινόταν επιφανειακή. ’Έπρεπε άκόμα ή Ελλάδα νά δια
λέξει μια γλώσσα, καί ν’ άντικαταστήσει τή σοφή διάλεκτο των σχολαστικών 
καί των βιβλίων..., μχ την άπλή, ζουμερή καί ζωντανή γλώσσα πού μιλούσε 
ό λαός6.

Γιος λοιπόν ο ’Άγγελος τού ’Ιωάννη Σικελιανού καί της Χαρίκλειας Στε- 
φανίτση, συγγένισας τού Βαλαωρίτ/) καί τελευταίο κατά σειρά από τά έφτά 
παιδιά τους7, ο ’Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στή Λευκάδα στις 15 Μαρ
τίου τού 18848.

Στή νηπιακή ήλικία (1885-1887) άνατρέφεται σε οικογενειακό περιβάλ
λον μέ ιστορικές καί πνευματικές παραδόσεις. Κοντά στη μάνα του βρίσκε
ται καί ή χωριάτισσα βάγια του πού τον νταντεύει καί τον νανουρίζει μέ τά 
πρώτα στιχάκια, τά τραγούδια τών άντρειωμένων9. Ό  ίδιος ό Άγγελος θά 
γράψει στά 1942 γιά τή ρυτιδα>μένη μορφή της γριάς βάγιας του: «Όμως τι 
εϊτανε γιά μάς αύτό τό πρόσωπο σέ κείνο τον καιρό καί τί κρυβότανε γιά μάς 
σέ κείνες τις βαθύτατες ρυτίδες, Οά’ταν δύσκολο καί τώρα νά τό πώ»10.

Ό  ποιητής άρχισε καί τέλεΐίυσε τις μαθητικές του σπουδές στη Λευκά
δα. Τό δημοτικό τό τέλειωσε στά 1895 καί την ίδια χρονιά γράφτηκε στη δεύ
τερη τάξη τού Ελληνικού Σχολείου Λευκάδας, μέ σχολάρχη τον Θεοφάνη Κα- 
τωπόδη ή παπά - Άτζουλή, ιερομόναχο11. Στά 1896 τελειώνει τό Ελληνικό 
Σχολείο καί έγγράφεται στο Γυμνάσιο Λευκάδας μέ καθηγητή τον Γυμνασιάρ
χη Ν. Ψαλτάκη12. Μέ τήν εφηβεία τού ποιητή (1897), έχομε τά πρώτα φτε- 
ρουγίσματα, πού’ναι στίχοι γραμμένοι πάνω σέ λευκώματα13.

Στά 1900, ό Άγγελος τελειώνει τό τετρατάξιο γυμνάσιο μέ συμμαθη
τές τούς ’Ιωάννη Καββαδία, Απόστολο Πουρνάρα, ’Αθανάσιο Γουρζή καί 
τούς άδελφούς Μαχαιρά, Κωνσταντίνο (τον 'Ιστορικό τής Λευκάδας) καί ’Α
πόστολο14.

Τελειούνοντας λοιπόν τις γυμνασιακές του σπουδές ό Σικελιανός έρχεται 
στην ’Αθήνα καί γράφεται στη Νομική Σχολή. Σύντομα όμως τά έγκαταλεί- 
πει γιά νά άφοσιωθεί στην ποίηση καί στά γράμματα. Γνωρίζει τον 'Όμηρο, 
τον Πίνδαρο καί τούς άρχαίους λυρικούς, τούς προσωκρατικούς καί την άρχαία 
τραγωδία, πού τον βοηθούν νά έμβαθύνει στά σχετικά μέ τά Έλευσίνεια Μυ
στήρια* έπικοινωνεί μέ τήν Άγια Γραφή καί μέ τήν ξένη φιλοσοφία καί λογο-

15τεχνια
Ό  Σικελιανός (1901) «άνακατεύεται» στη Νέα Σκηνή τού Κωνσταντί

νου Χρηστομάνου16. Στον ίδιο κύκλο μετέχουν καί οί δυό του άδελφές Πηνε
λόπη καί Ελένη. *Η Πηνελόπη γνωρίζει τον καλλιτέχνη Ραϋμόνδο Duncan 
άδελφό της περίφημης χορεύτριας Ίσιδώρας, καί τον παντρεύεται.17 Ή 
Πηνελόπη σέ μιά τουρνέ της στην Εύρώπη (1904) γνωρίζεται μέ την πλού
σια ’Αμερικανίδα Eva Palmer, πού σπούδαζε τότε θεατρικές τέχνες καί έλ-
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ληνική αρχαιολογία. *Η Πηνελόπη της μιλάει για τον αδελφό της καί για τά 
ποιήματά του... Γοητευμένη ή Ευα αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ελλάδα18.

Τό καλοκαίρι του 1905 οί Duncan έρχονται στήν Ελλάδα μαζί μέ τήν 
Ευα, καί μένουν στο ιδιόρρυθμο σπίτι πού έχουν χτίσει στον Κοπανά, στους 
πρόποδες του ‘Υμηττού. Στό σπίτι αύτό έρχεται ένα μεσημέρι ό ’Άγγελος να 
δει τήν άδελφή του καί συναντιέται για πρώτη φορά μέ τήν Ευα19.

Σ' ένα της γράμμα* ή Ευα, στις 15 Νοέμβρη του 1951, προς τον φίλο της 
Τάκη Δημόπουλο, μάς μιλάει για τήν πρώτη της συνάντηση μέ τον ποιητή20.

15 Νοεμβρίου, 1951 
Φίλε κύριε Δημόπουλε,

δεκαεννέα χρόνων τον γνώρισα. Είχα έρθει μέ τήν Πηνελόπη άπο το Παρίσι. 
Εκείνη, τηλεγράφησε στον άδελφό της στή Λευκάδα νά’ρθεί να μέ γνωρίσει. 
Τον πρωτόειδα σέ μιά μεγάλη αύλή μακρυά άπο τήν Αθήνα.

fO Άγγελος έφθασε άπο το βαπόρι στον Κοπάνη, πεζός. Στάθηκε στήν 
αύλή, λεπτός, ξανθός, χλομός στον ήλιο του Αύγούστου. ’Έπειτα,-στή μεγάλη 
κάμαρα ζήτησε νερό, - ένα μικρό καφέ, καί μέλι, καί όλες τές μέρες εκεί δέν 
έτρωγε τίποτε άλλο.

Αύτό τό βράδυ μίλησε πολύ ώρα, - κ’ εγώ, καί τούτη είνε ή ύπεριφάνεια 
μου, (καί ήτανε πριν γράψει τον «Άλαφροΐσκιωτο») οτι εγώ, ξένη που ήμου
να, τον άναγνώρισα αύτό τό βράδυ όπως τον γνωρίζω σήμερα,-καί δέ σάλεψα 
ποτέ άπο τή βεβαιότητα ότι ακόυα προφητικά λόγια, καί γιά τήν Ελλά
δα, καί γιά τον κόσμο ολόκληρο.

μέ φιλία 
Ευα

‘Η σύντομη αύτή γνωριμία Ευας - Αγγέλου σφραγίστηκε μέ μιά βα
θύτατη άμοιβαιότητα αισθημάτων21.

...'Αλλά ό Άγγελος (1906) ήταν έτοιμος γιά τό ταξίδι του στή Λιβύη, ο
πού βρισκόταν ό άδελφός του Μενέλαος. Φεύγει τότε καί ή Ευα γιά τή Λευκά
δα, γιά νά γνωρίσει τή μητέρα του22 καί μ,ένει εκεί κοντά της περιμένοντας τον 
Άγγελο νά γυρίσει ((μά σ’ ένα χρόνο, μά σέ δυό, μά σέ όσα χρόνια......

Μετά από μήνες (1906) ό Άγγελος έπιστρέφει άπο τή Λιβύη καί μένει 
στή Λευκάδα μαζί μέ τήν Ευα23. 'Ύστερα φεύγουν οί δυό τους γιά τήν Αθήνα. 
Τήν ίδια χρονιά οί Duncan άναχωροΰν γιά τήν Αμερική καί σέ λίγο τούς ά- 
κολουθουν 6 Άγγελος μέ τήν Εύα. Στις 9 Σεπτέμβρη 1907 ό ’Άγγελος καί 
ή Ευα παντρεύονται στήν Αμερική στο Bar. Harbor Maine στό St. Saviour's

* Στή μεταγραφή αύτοΰ του γράμματος διατηρώ τήν όρΟογραφία καί τή στίξη του.
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Church24. 'Ένα χρόνο άργότερα (1908) τό ζεύγος Σικελιανού βρίσκεται στην 
’Αθήνα. Γνίυρίζεται μέ τούς φιλολογικούς κύκλους. Στην ’Αθήνα υπάρχει μια 
ζωηρή πνευματική κίνηση καί μιά προοδευτική τάση στά πολιτικά πράγματα*.

Στά 1909 γεννιέται ό μοναχογιός τους ό Γλαύκος25. Το Καλοκαίρι κατε
βαίνουν καί παραθερίζουν στή Λευκάδα, στο νησάκι τού Άη - Νικόλα26.

Ή  οικονομική τους άνεση δίνει στο Σικελιανό τή δυνατότητα νά ταξι
δεύει στο εξωτερικό καί νά κινείται μέσα στον έλληνικό χώρο καί στήν ελλη
νική φύση27.

Στά 1911, καί ένώ τό ζευγάρι Σικελιανοΰ ταξιδεύει άπό τό Παρίσι 
στήν ’Ιταλία, πεθαίνει ό πατέρας τού Αγγέλου στήν Ελλάδα28.

Τό Γενάρη τού 1912 ταξιδεύει στο Παρίσι. Γνωρίζει τον Ροντέν. Τό Κα
λοκαίρι βρίσκεται στην ’Αθήνα καί όταν τον Σεπτέμβρη κηρύσσεται ό Βαλ
κανικός πόλεμος, ό Σικελιανός επιστρατεύεται τον Όκτώβρη ως άπλός στρα- 
τιώτης γιά νά άκολουθήσει τή μονάδα του στή Στερεά Ελλάδα καί στην "Ή
πειρο29.

Τό Γενάρη τού 1913 ό στρατιώτης "Άγγελος Σικελιανός «επανέρχεται 
στήν ’Αθήνα στο Λόχο Προσκολλήσεως, πού στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο»30. 
Έκεΐ παρακολουθεί τις έργασίες τού εκπαιδευτικού Όμίλου καί συχνάζει 
στά γραφεία του. Τό Νοέμβρη τού 1914 κάνει τή γνωριμία του μέ τον Νίκο 
Καζαντζάκη καί «...οι δυό τους άναγνωρίζονται άμέσως άδελφοί». "Υστερα ά
πό τρεις μέρες φεύγουν γιά τό Άγιον "Όρος. Ή  περιήγησή τους ίσοδυναμεί 
μ’ ένα προσκύνημα καί μέ μιά πνευματική άσκηση πού ίσοδυναμεί σαράντα 
μέρες...»31.

Στά 1915 συνεχίζει τις περιηγήσεις του σ’ όλη τήν Ελλάδα μέ συντρο
φιά τον Καζαντζάκη, «...άναζητώντας τή συνείδηση της γης καί τής φυλής τους»32. 
Τό Φλεβάρη τού 1917 έπισκέπτεται τή Μονή τού 'Όσιου Λουκά. Τό Καλοκαί
ρι διαμένει γιά ένα διάστημα στήν ΓΙραστοβά τής Μάνης μαζί μέ τον Καζαν
τζάκη, πού προσπαθούσε νά άξιοποιήσει τό λιγνιτωρυχείο τού Γιώργη (Ά- 
λέξη) Ζορμπά33.

Τον ’Απρίλη τού 1921 πραγματοποιεί τό ταξίδι του στήν Παλαιστίνη. 
Μένει στά Τεροσόλυμα καί μελετά τά Τστορικά της στο Πατριαρχείο.

Στά 1922 άπό τή Συκιά, όπου είναι έγκατεστημένος, φεύγει γιά τήν Ά- 
γόριανη. Γράφει καί άλληλογραφεί. Βρίσκεται σέ δημιουργική ένταση. Συγ
χρόνως άναλογίζεται τό εθνικό άδιέξοδο. Προαισθάνεται άόριστα τις έπικεί-

* Περ. «Ή ώς,» 98-102 (1966) σ. 23, όπου: «Στά 1908 έ'χουμε τήν Κυβέρνηση του Γ. 
Θεοτόκη καί τήν ίδρυση του ελληνικού Στρατιωτικού Συνδέσμου. Στίς’15 Αύγούστου του ίδιου 
χρόνου γίνεται ή έπανάσταση στό Γουδί - πραξικόπημα του στρατού μέ άρχηγό τον Ζορ
μπά, πού τό υποστήριξε ό λαός μέ συλαλητήρια καί μέ αίτημα «Νέον Σύνταγμα». ’Έχουμε 
ΝέαΚυβέρνηση. ΓΙαραγγέλνεται ή ναυπήγηση του καταδρομικού «Άβέρίοφ». Προσκαλείται 
ό Ελευθέριος Βενιζέλος στήν Κυβέρνηση».
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μενες συμφορές. «Έκεΐ στήν Άγόριανη του Παρνασσού, τον Αύγουστο του 
1922 πληροφορείται τη Μικρασιατική καταστροφή* συγκλονίζεται άπό τό γε
γονός* κλείνεται τρεις μέρες στο δωμάτιό του καί κλαίει.../Η θλίψη του είναι 
βαριά...του προτείνω νά κατέβουμε στή θάλασσα, νά ταξιδέψουμε στά νησιά 
του Αιγαίου...φεύγουμε...»34.

Στά 1923 ό Σικελιανός οργανώνει μιά σειρά άπό είκοσι ομιλίες γιά τούς 
φοιτητές στήν αίθουσα της Νομικής Σχολής μέ θέμα: «Οί πρόδρομοι, παλιοί 
καί σύγχρονοι τής ιδέας τής παγκόσμιας ελευθερίας καί τής αδελφοσύνης των 
λαών τής Γης))35.

Στά 1924 ό Σικελιανός άρχίζει νά δουλεύει τή Δελφική ’Ιδέα36. Μένει 
σχεδόν μόνιμα μέ τήν Εύα στους Δελφούς. Τήν Άνοιξη 6 ’Άγγελος μέ τήν 
Εΰα πραγματοποιούν τήν πρώτη μεγάλη συγκέντρωση πνευματικών άνθρώ- 
πων καί τούς άνακοινώνουν τά σχέδιά τους37.

Στο πνευματικό ξεκίνημα τού Αγγέλου, ή Εύα στάθηκε συμπαραστά
της καί μοναδική βοηθός του38. Εμποτισμένοι καί οί δυο άπό τις ιδέες τής Δελ
φικής Άμφικτυονίας συνέλαβαν καί οργάνωσαν στούς Δελφούς τον Μάη τού 
1927 τις πρώτες δελφικές γιορτές μέ παράσταση τού «Προμηθέα Δεσμώτη», 
άθλητικούς αγώνες, έκθεση λαϊκής τέχνης, λαμπαδηδρομίες, άρχαίους καί νέ
ους ελληνικούς χορούς, καί τό Μάη τού 1930 οργάνωσαν τις δεύτερες, μέ τις 
«Τκέτιδες» τού Αισχύλου39.

Παρόλη όμως τή μεγάλη κινητοποίηση καί τά τεράστια έξοδα, παρόλη 
τήν επιτυχία τών εορτών καί τή συρροή πολυάριθμων ξένων, ή πραγματοποί
ηση τής δελφικής ιδέας δέν προχώρησε πολύ. Τό ζεύγος Σικελιανού άπογοη- 
τευμένο καί οικονομικά έξουθενωμένο, δέν μπόρεσε νά συνεχίσει τήν προσπά
θεια στο πρακτικό επίπεδο40.

Τον Αύγουστο τού 1933, ύστερα άπό συμβόλαιο πού έκανε μέ τον Perkins 
γιά παραστάσεις άρχαίου θεάτρου, ή Εύα έφυγε γιά τήν Αμερική41. "Υστερα 
άπό πέντε χρόνια τήν άκολουθεΐ ό γιός τους ό Γλαύκος42.

' Η Εύα δέν σκόπευε νά μείνει στήν ’Αμερική, άλλά έπιθυμούσε νά έπα- 
νέλθει στήν Ελλάδα. Επειδή όμως «συναντούσε προσκόμματα άπό τήν ’Α
σφάλεια γιά τά πολιτικά της φρονήματα»43 δέν τά κατάφερε παρά ένα χρόνο, 
μετά τό θάνατο τού ποιητή44. Πηγαίνοντας ή Εύα στούς Δελφούς άρρώστησε 
σοβαρά καί δέν ξαναβρήκε τις αισθήσεις της. Πέθανε στις 4 ’Ιουνίου 1952 καί 
τάφηκε στούς Δελφούς, όπως άλλωστε ήταν καί ή έπιθυμία τ/̂ ς45.

"Υστερα άπό τήν οριστική εγκατάλειψη τής δελφικής προσπάθειας, ό 
Σικελιανός έζησε γιά άρκετό διάστημα σέ γόνιμη περισυλλογή. Τό Μάρτη 
τού 1938, ό Σικελιανός γνωρίζει στήν Αθήνα τήν ’Άννα Καραμάνη,46 πού κι 
αύτή ήταν παντρεμένη. *Η ’Άννα παίρνει διαζύγιο άπό τον άντρα της καί ό 
’Άγγελος ζητάει τη συγκατάθεση τής Εύας γιά τό σύνδεσμό του μέ τήν ’Άν
να. ’Εκείνη «τού στέλνει τήν εύχή της»47 καί στις 18 ’Ιουνίου - έορτή τού Ά -
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γιου Πνεύματος - του 1940, ό "Αγγελος παντρεύεται, την "Αννα Καραμάνη 
στον άρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, στο ναίδριο τής Παναγίας48. Μονα
δική εύλάβεια στη στέψη είναι ό θειος τού ποιητή Μιχαήλος Σικελιανός.

*Η Ελευσίνα, με το άπλδ καί γραφικό σπιτάκι τους, θά γίνει ή μόνιμη 
κατοικία τού ποιητή49.

Ό  Όκτώβρης τού 1940 τον βρίσκει εκεί. Συμμετέχει στήν πνευματική 
άντίσταση τού πολέμου καί τής κατοχής.

Στά χρόνια τής κατοχής πού μεσολαβούν, ή στάση τού Σικελιανού είναι 
άψογη50. Έπανελημμένα οί γερμανικές καί ιταλικές αρχές κατοχής προσπα
θούν στήν άρχή μέ προσφορές αξιωμάτων, μέ γενναία επιχορήγηση γιά τήν 
αναδιοργάνωση των δελφικών εορτών, νά τον προσεταιρισθούν. Ό  Σικελια- 
νος άπορρίπτει μέ άηδία καί περιφρόνηση κάθε τους πρόταση51. Περνάει μιά 
φοβερή οικονομική στενοχώρια πού γιά νά την άντιμετωπίσει πουλάει τά οι
κογενειακά του κειμήλια52. * Η τότε έλληνική κυβέρνηση κατοχής τού πρότεινε 
νά άναλάβει τή διεύθυνση τού Εθνικού Θεάτρου γιά νά τού εξασφαλίσει ένα 
μισθό άπο το Δημόσιο ταμείο53. Οί Γερμανοί καί οί ’Ιταλοί τον άπειλοΰν μέ 
φυλάκιση αν εξακολουθήσει ν’ άρνιέται τή συνεργασία μαζί τους, παίρνοντας 
μιά θέση στά όργανα τής πνευματικής του προπαγάνδας54. Σ’ άπάντηση γρά
φει τά περίφημα τραγούδια του τής άντίστασης55, πού κυκλοφορούνε μυστικά 
άπο χέρι σέ χέρι, μεταφράζονται γαλλικά καί άγγλικά, τυπώνονται στήν Αί
γυπτο καί κυκλοφορούν σ’ όλο τον κόσμο.

Στις αρχές τού 1943, τού παρουσιάζεται μιά εξαιρετική υψηλή πίεση 
στο αίμα. Τήν ήμέρα τού θανάτου τού Παλαμά, παρά τις συστάσεις τών για
τρών του, δέν φεύγει άπο κοντά του. Ό  Παλαμάς άφήνει τήν τελευταία του 
πνοή στά χέρια τού Σικελιανού μ’ αύτά τά τελευταία του λόγια: (("Αγγελε, 
Έσύ, είσαι το Φώς !»56. Τήν ιστορική μέρα τής 23 Φεβρουάριου τού 1943, μπρο
στά στο φέρετρο τού Παλαμά άπαγγέλει τή νεκρική ωδή του υψώνοντας το 
νεκρό ποιητή σέ πύρινο σύμβολο τής έλευθερίας, πού μέ τόση λαχτάρα πρό- 
σμενε τό σκλαβωμένο έ'θνος. Σά σάλπιγγα τής Δευτέρας Παρουσίας, άψηφώ- 
ντας τά πολυβόλα τού εχθρού πού είχανε ζώσει το περίβολο τού Α' Νεκροτα
φείου, άντηχεί ή φωνή του:57

((’Ηχήστε οί σάλπιγγες...Καμπάνες βροντερές, 
δονήστε σύγκορμη τή χώρα, πέρα ως πέρα...
Βογκήστε τύμπανα πολέμου... Οί φοβερές 
σημαίες, ξεδιπλωθήτε στον αέρα!

Ό  Σικελιανός μετά τον πόλεμο προτάθηκε δυο φορές τόσο άπο τήν Εται
ρία Ελλήνων Λογοτεχνών γοτεχνών οσο καί άπο ξένες προσωπικότητες γιά 
το βραβείο Nobel τής λογοτεχνίας. ’Από τήν ’Αμερική ή Εΰα φροντίζει



π

νά συγκεντρωθούν τά μεταφρασμένα ποιήματά του. Μεταφράζει και ή ίδια 
άρθρα και κριτικές για τό έργο του. Συμπληρώνει καί διορθώνει καί τά υ
ποβάλλει μέ υπόμνημα στην Ακαδημία της Στοκχόλμης58.

Δυστυχώς όμως άπό την επίσημη έλληνική πλευρά εκδηλώθηκε μιά άδιάλ- 
λακτη εχθρότητα γιά την υποψηφιότητα αύτή. «Ή Κυβέρνηση* μέσω του 
έλληνα πρεσβευτή της στη Σουηδία, κάνει γνωστή την άντίθεσή της σέ κάθε 
σκέψη βράβευσης του Σικελιανοΰ, γιατί πρόκειται «περί επικινδύνου κομμου
νιστή» !59.

’Αποτέλεσμα τής αντίδρασης αύτής φυσικά ήταν ή ματαίωση της εκ
λογής του. Στις 25 Δεκέμβρη άνακοινώνονται τά βραβεία. Τά κερδίζουν, γιά 
τό 1949 ό Ούίλλιαμ Φώκνερ καί γιά τό 1950 ό Μπέρτραν Ράσσελ. Σέ γράμμα 
της60 ή Ευα Σικελιανοΰ προς τον ποιητή, σχετικά μέ τό άποτέλεσμα τής βρά
βευσης του Nobel Λογοτεχνίας61, γράφει:

«../Υστερα άπό τις μηχανορραφίες τής Ελληνικής κυβέρνησης, οι ελ
πίδες γιά τήν εκλογή σου δέν ήταν μεγάλες, μά μού’μενε ό φόβος μήπως βρα
βεύσουν κανέναν έλληνα συγγραφέα δεύτερης κατηγορίας. Στή διάρκεια της 
μακράς άναμονής είχα συνεχώς τήν έμμονη ιδέα, πώς ή μεγάλη καθυστέρηση 
οφειλόταν στήν έπιμονή μιας σεβαστής μερίδας άνάμεσα στά μέλη τής έπιτρο- 
πής νά δώσουν τό βραβείο σέ Σένα, ενώ άντίθετα, άλλα μέλη έπέμεναν γιά πο
λιτικούς λόγους, πώς θά’πρεπε τό βραβείο νά δοθεί σέ όποιονδήποτε άλλον, 
παρά νά δυσαρεστήσουν τό foreing office...».

Στις 22 Μάρτ/) τού 1951 ό Σπύρος Μελάς,62 πού είχε έπιστρέψει άπό 
τό ταξίδι του στή Σουηδία, δημοσιεύει μιά έπιστολή οπού διαψεύδει τις φή
μες ότι πήγε γιά νά σαμποτάρει τήν υποψηφιότητα τού Σικελιανού «άν καί 
άβυσσος τον χωρίζει άπό τον υποψήφιο...».

Στις 17 Μάη τού 1951, ό άκαδημαϊκός Διονύσιος Κόκκινος, αισθανόμε
νος τό βάρος τής άπουσίας τού Σικελιανού άπό τήν ’Ακαδημία, υποβάλλει ε
πίσημα «έκθεση - πρόταση»63 γιά τήν είσοδο τού ποιητή στήν ’Ακαδημία. Στον 
έπίλογο τής πρότασης διαβάζουμε:

« ......

Δέον νά προστεθή ότι πλείστοι επιφανέστατοι Εύρωπαΐοι διανοούμενοι**

* ‘Υπενθυμίζουμε πώς τότε στήν Κυβέρνηση ήταν τό Λαϊκό Κόμμα Κωνσταντίνου 
Τσαλδάρη.

** Βλ. Βιβέτ Τσαρλαμπα - Κακλαμάνη, όπου στις σελίδες 32 καί 36 άναφέρει τά ά- 
κόλουΟα όνόματα των προσωπικοτήτο>ν, πού υποστήριζαν τήν υποψηφιότητα τού "Αγγέ
λου Σικελιανού: «II οι λ Κλωντέλ, Άντρέ Ζίντ, Ζώρζ, Ντυαμέλ, Φρανσουά Μωριάκ, Λουΐ 
’Αραγκόν, Πώλ Έλυάρ, Μάριο Μενιέ, Πώλ Μαζόν, Καμίλλ Μάρμπ,.,.Μάρξ Σου'ίντλερ, 
Σταβριανός, Ν. Χρόνης, Κίμων Φράιαρ, Γ. Μυλωνάς..."Ελσα Μπάρκερ, Ούίλλιαμ Μπέννετ, 
Τόμας Μάνν, Γ. Ίζιντόρ Στάιντερ,.,Τζών Κόφφε, Νίκος Καρβούνης, Γεώργιος Γεωργα- 
λάς, Άντρέας Μιχαλόπουλος καί άλλοι».



12

προέτειναν διά κοινού υπομνήματος τον κ. Σικελιανόν διά το βραβεΐον Nobel 
κατά τό 1949.

ΈπΙ των στοιχείων τούτων στηριζόμενος θεωρώ τόν κ. Άγγελον Σικε- 
λιανον άξιον νά εισέλθη εις τήν ’Ακαδημίαν.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ»64.

Δυστυχώς και έδώ τό αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Τήν εκλογή τήν κερ
δίζει 6 Σωτήρης Σκέπης.

Τα τελευταία λοιπόν χρόνια του ποιητή στάθηκαν πικρά και δύσκολα. 
Ανάμεσα στις διάφορες δοκιμασίες ήρθε νά προστεθεί και ή κλονισμένη υγεία 
του, πού τον αναγκάζει νά μένει γιά καιρό κλεισμένος στο σπίτι.

Το τέλος ωστόσο προσεγγίζει. Άντικρύζει το θάνατο με την ιερή μεγα
λοπρέπεια πού τον άντικρύζει στά τραγούδια του: α Είδα το απόλυτα μαύρο 
κ’ ήταν ανέκφραστα ώραιο!», λέει στον ποιητή Σεφέρη μόλις συνήλθε άπό 
τήν πρώτη εγκεφαλική συμφόρηση65. Άφήκε τήν ύστερη πνοή του τό δειλινό 
(8 μ.μ.) τής 19 ’Ιουνίου 1951 στήν ιδιωτική κλινική «Παμμακάριστος». Τά 
τελευταία του λόγια προτού κλείσουν τά μάτια του γιά πάντα στό φώς τού α
πάνω κόσμου ήταν:

α Είμαι χαρούμενος πού υποτάσσομαι στό θέλημα τού Θεού»66.
Ή  Κατερίνα Κακούρη - φίλη τού 'Αγγέλου καί της Εύας Σικελιανού - σέ 
γράμμα της67 πού έστειλε στις 29 ’Ιουνίου 1951 στήν Εύα γιά νά τής άναγγεί- 
λει το θάνατο τού ποιητή, άνάμεσα στ’ άλλα γράφει:

α.,.Χτές. μέσα στό καλοκαιριάτικο σούρουπο, κατά τις 8, τά μάτια του 
κλειστήκανε γιά πάντα. Και πριν άπό τά ξημερώματα - ήταν σχεδόν 3 -, λί
γοι δικοί και φίλοι, ξεκινώντας άπό τήν κλινική, όπου παράδωσε τώ Πνεύμα 
στά χέρια τού Θεού, τόν μεταφέραμε στό σπιτικό του γιά ύστερη φορά.
. . .  * Η μαύρη μπέρτα, πού τόσο τήν αγάπαγε, τύλιγε γιά στερνή φορά τή 
λεβέντικη κορμοστασιά του και πάνω της ήταν τό Δελφικό Σήμα...
. . .  Το σιγανό κλάμμα μας τόν συντρόφευε στή νεκρική ’Ακολουθία καί στήν 
Ταφή του* ο Σολωμικός Λόγος τού Ύμνου μας, πού ψάλαμε ομαδικά, ήταν 
τό στερνό αντάξιο στον ποιητή, δώρο τών «περιλειπομένων».
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ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ Γ. ΚΑΜΩΜΕΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Ό  ’'Αγγελος Σικελιανός, «6 άρχοντας της γλώσσας μας», όπως τον άπο- 
κάλεσε 6 Σεφέρης, άνήκει στη δεύτερη μετά τον Παλαμά γενιά* αύτήν πού 
εμφανίζεται λίγο πριν άπο τά 1910 καί βαθαίνει καί άνανεώνει - χωρίς ν’ ά- 
ποσπάται όλότελα άπο τον κορμό της - τήν ώς τότε λυρική παράδοση.

Οί φορείς αύτης της άνανέωσης, χωρίς ν’ αποτελούν σχολή, ξεκινούν άπο 
κοινή λίγο - πολύ άφετηρία: τον αισθητισμό, συνδυασμένο με το συμβολισμό 
ή έναν άρχαιολατρικό παρνασσισμό* καί συνδέονται - τουλάχιστον οί σημαν
τικότεροι άπ* αύτούς - με κάποια κοινά γνωρίσματα: το διονυσιασμό, τήν δ
ραματική διάθεση, τή στροφή προς τή νεοελληνική παράδοση, τή συγκροτη
μένη κοσμοθεωρία ή βιοθεωρία πού εκφράζεται σέ μεγάλα συνθετικά έργα κι 
ακόμα τον κοινωνικό προσανατολισμό της πνευματικής τους προσπάθειας.1

Άνάμεσά τους 6 Σικελιανός, ό Καζαντζάκης, ό Βάρναλης άντιπροσω- 
πεύουν μέ τήν ευρύτερη πνευματική τους συμβολή τήν προέκταση καί ολο
κλήρωση της άναγεννητικής εξόρμησης πού άρχισε ή γενιά τού 1880, πραγμα
τώνοντας, μέ τον ιδιαίτερο τρόπο του ό καθένας, τήν ποθητή σύνθεση άνάμε- 
σα στήν ελληνική πολιτιστική παράδοση καί στις κατακτήσεις καί τά αιτήμα
τα τού καιρού τους.

Οί ίδιοι εξάλλου - μαζί μέ τον άλεξανδρινό Καβάφη, πού φέρνει μιά πα
ράλληλη, αλλά ριζικότερη αυτός άνανέωση - ανυψώνουν ούσιαστικά γιά πρώ
τη φορά τή λογοτεχνία μας σέ διεθνή περιωπή.

*Η συμβολή τού Σικελιανού ειδικότερα καλύπτει τόσο τον τομέα τού λυ
ρισμού οσο καί τον τομέα τού φιλοσοφικού στοχασμού.

Στον τομέα τού λυρισμού ό ποιητής θά άξιοποιήσει τήν άδολότερη νεο
ελληνική ποιητική παράδοση: δημοτικό τραγούδι - Έρωτόκριτο - Σολωμό. 
Παράλληλα θά διατηρήσει μιά συνεχή καί δημιουργική επαφή μέ τις σύγχρο
νες καλλιτεχνικές άναζητήσεις της Εύρώπης2. Μέ τήν επτανησιακή του καλ
λιέργεια καί μέ μιά πρωτόγονη αίσθηση τού λόγου πραγματώνει έναν άδολο 
διονυσιακό λυρισμό, πού θά συναντήσει τό ύπερρεαλιστικό κίνημα της Εύρώ
πης στήν τελική επιδίωξη νά συλλάβει τή φευγαλέα καί σπαρταριστή ούσία 
της ζωής.

Στόν τομέα τού στοχασμού ό Σικελιανός παίρνει τή θέση του άνάμεσα
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στά πρωτοποριακά φιλοσοφικά ρεύματα των άρχών τού αιώνα, πού άπέρρευ- 
σαν άπο τις γόνιμες άνακατατάξεις πού προκάλεσαν οί επαναστατικές διδα
σκαλίες τού Nietzsche καί τού Freud. Μέσα σ’ αυτά τά γενικά πλαίσια το ι
διαίτερο «στίγμα» τού Σικελιανού καθορίζεται άπο τά εξής βασικά σημεία: 
Άρνείται τον καθιερωμένο διαχωρισμό αισθητικής, θεωρητικής καί θρησκευ
τικής λειτουργίας καί άποκαθιστά την ιδέα τού γνήσιου δημιουργού (πού τον 
θέλει ταυτόχρονα ποιητή, φιλόσοφο καί προφήτη) στην άρχέγονη θέση της: 
τού φυσικού οδηγού καί παιδαγωγού των λαών. Θεωρεί την ποιητική αίσθαν- 
τικότητα (λυρισμό) ως τό μόνο αυθεντικό όργανο διερεύνησης καί έπίλυσης 
τού Κοσμικού προβλήματος τής Ζωής. Ό  ’ίδιος καθορίζει ώς θεμέλιο τής αί- 
σθαντικότητας μιάν ιδιότητα «κοινή κατά βαθμούς σ’ όλους τούς άνθρώπους, 
ώς πρωταρχικό αύτοπλαστικό προζύμι», (τήν ιδιότητα) πού «στην έπιστή- 
μη είναι περιεκτικά γνωστή ώς «λειτουργία τού μεγάλου συμπαθητικού». 
((Ή αίσθαντικότητα, κατά τήν άποψη τού Σικελιανού, άποτελεί, χουρίς εξαί
ρεση γιά όλους τούς άνθρώπους, τό πιο άπόκρυφον οργανικό κεφάλαιο οπού 
συνθέτει σιωπηλά τήν αρμονία, τήν άμυνα καί τήν καθόλου άνασυγκρότηση 
τού οργανισμού τους»3. 'Η ιδιότητα αύτή ώστόσο παίρνει τήν ολοκληρωτική 
της άνάπτυξη μόνο μέσα σέ ορισμένες φύσεις γνήσια πρωτόγονες καί καθαυ
τό «έδαφικές» άπο τήν άποψη τής ψυχικής τους ζωτικότητας καί τέτοιοι εί
ναι «ό Ποιητής, ό Στοχαστής, ό Μυστικός». Μέσα στις γόνιμες αύτές φύσεις 
ή ιδιότητα πού προαναφέραμε έκδηλώνεται με μιά διπλή ένεργητικότητα: ά- 
πό τό ένα μέρος τείνει νά ψηλαφήσει τούς βαθύτερους ρυθμούς τής ζωής, νά 
έναρμονιστεί, νά ταυτιστεί καί τέλος νά συνεργαστεί μυστικά μαζί τους* κι 
άπο τ άλλο άντιδρά αύθόρμητα καί μαχητικά άπέναντι σ’ ό,τι «ή μοιραία 
πνευματική καί ψυχική άδράνεια των άνθρώπων παρεμβάλλει σάν εμπόδιο 
στήν άνάπτυξη αύτής τής μυστικής συνεργασίας, μέ τήν αύθαίρετη μηχανική, 
μνημονική, διαιρετική καί λογοκρατική έρμηνεία καί διαρρύθμιση τής γύρα- 
θέ τους διανόησης καί ζωής»4. «Χάρη σ’ αύτή τήν έμφυτα έντονη ιδιότητά του, 
ό Ποιητής προπάντων διαισθάνεται πώς ζεί, κι άπο παιδί άκόμα, σέ μυστική 
συμβίωση μέ τό Παν». Οί χρονικοί καί τοπικοί προσδιορισμοί δέν είναι διό
λου, γιά τον ποιητή, «οί καθαυτό πρωταρχικές λειτουργικές άναγκαιότητες 
τού στοχασμού του* άντίθετα ή ’Αρχή τής Αίουνιότητας [...] ξεχειλίζει άπο 
τό ίδιο τό κέντρο τής ψυχής του ώς ένα πλήρες καί άπροσμέτρητο παρόν»5.

’Ακόμη, χάρη σ’ αύτή τήν ιδιότητά του καί τά άπλούστερα φαινόμενα 
της φυσικής και ψυχικής προσαρμογής του ή αντίδρασης στον εςω κοσμο ο 
ποιητής τά άντιμετωπίζει άπο παιδί ώς άφορμές μιας ζωτικής άντιμετώπι- 
σης ολόκληρου τού Κοσμικού προβλήματος τής Ζωής, πού «μοίρα καί δυνά
μει» νιώθει νά τό κλείνει ολόκληρο βαθιά του. Ό  ποιητής λοιπόν είναι άπο 
τή φύση του έπιφορτισμένος μέ τήν εύθύνη νά οδηγήσει τον άνθρωπο στήν ά- 
ποκατάσταση τής υπαρξιακής του ένότητας. Γιατί είναι ό μόνος πού, μέ όργα-
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vo την ποιητική αίσθαντικότητα, λειτουργία αύθόρμητα έναρμονική, είναι πλα
σμένος γιά να επιχειρήσει συνειδητά καί υπεύθυνα, μέσα άπο τή «Φύση, 
άπο τή Γνώση, άπο τήν Ιστορία»6, μέσα άπ’ όλες τις άντιξοότητες της 
άνθρώπινης ζωής, νά καταχτήσει ολοκληρωτικά τή μιά καί άδιαίρετη «Βιο
λογικήν ’Αλήθεια». Τρία είναι τά στάδια αυτής τής διαδικασίας: 

α. γνωριμιά τής καθαρής Βιολογικής ’Αλήθειας, 
β. απόλυτη διευκρίνιση των προαιώνιων αιτημάτων πού περιέχει* 
γ. ακλόνητη προσαρμογή στά αιτήματα αύτά ώς «στάση», ώς «δράση», 

ως «πίστη»* μέ δυο λόγια, ώς «βίο^ση θετική»7.
Στόχος τής σταδιακής αύτής προσέγγισης είναι ή από μέρους τού ποιητή 

«κεντρική κατάχτηση μιας ενιαίας καί μείζονος συνείδησης τής Ζωής»8 ή, όπως 
αλλιώς τήν ονομάζει, ή κατάχτηση μιας «αγνής καί καθαυτό ^βιολογικής" 
σκοπιάς»9, πού θά τού δώσει τά εφόδια γιά μιάν οριστική άποτίμηση καί ιε
ράρχηση όλων άνεξαίρετα των βασικών αξιών τής Γνώσης, τής ’Αλήθειας, 
τής Ζωής* καί παραπέρα τή δυνατότητα γιά μιάν άνασύνθεση τής έννοιας τού 
’Ανθρωπισμού στο πιο αύθεντικό καί δημιουργικό νόημά του. Τό αίτημα 
αύτό συνδέεται μέ τήν άπόρριψη τού ορθού λόγου ώς οργάνου άληθινής γνώ
σης. Ό  ποιητής στή διαλυτική επίδραση τής λογοκρατίας άποδίδει «κυριό- 
τατα τή σημερινή ηθική καί ιστορική έξάρθρο^ση τής Δύσης»10.

Βασισμένος σέ γερή θεωρητική μελέτη έπιχειρεΐ μιά σέ βάθος τομή τής 
άνθρώπινης προϊστορίας καί ιστορίας, γιά νά συναντήσει τή νιτσεϊκή σκέψη 
στο συμπέρασμα οτι άπο τήν εποχή τού Σωκράτη καί των Σοφιστών - μέ τό 
προβάδισμα πού εκείνοι έδωσαν στή νοητική λειτουργία άπέναντι σ’ όλες τίς 
άλλες ψυχικές λειτουργίες τού ανθρώπου - ό άνθρώπινος πολιτισμός λοξο
δρομεί σ’ έναν κατήφορο ολέθριας παρακμής, πού τον σέρνει ολοένα μακρύτερα ά- 
πό τό γνήσιο λυτρωτικό του προορισμό. Ή  ούσία αύτής τής παρακμής έγκειται 
στή διάσπαση τής άρχικά σφαιρικής ενότητας τής άνθρώπινης ύπαρξης σέ ύ
λη καί πνεύμα, σώμα καί ψυχή, σέ ζωό)δη καί θεϊκή φύση, μέ όλες τίς κατα
στροφικές αυτής τής διάσπασης συνέπειες: άποξένωση καί έχθρότητα άπέναν- 
τι στήν υπόλοιπη Δημιουργία, υποτίμηση τού άγαθού τής ζωής, μετά
θεση τής ολοκλήρωσης τού άνθρούπου σέ περιοχές μεταφυσικές, μονομε
ρή άνάπτυξη τών άνθρώπινων δυνατοτήτων, άπώλεια τής ατομικής καί συλ
λογικής ευθύνης, λογοκρατία, μηχανοκρατία, καπιταλισμό11. Τό μεγάλο λοι
πόν αίτημα πού προσδιορίζει καί κατευθύνει τή δημιουργική προσπάθεια τού 
ποιητή συνοψίζεται στήν αυθεντική άποκατάσταση τής από αιώνες χαμένης 
ενότητας τής άνθρώπινης ύπαρξης καί τής άρμονικής επανασύνδεσής της μέ 
τό συνολικό ρυθμό τής Δημιουργίας. ’Έτσι ό άνθρο^πος έπανακτώντας τήν 
οργανική θέση του μέσα στόν Κόσμο, θά καταστεί ένας υπεύθυνος τού Σύμ- 
παντος πολίτης καί θά ξαναβρεί τό νόημα τής ύπαρξής του και τό μοναδικό 
δρόμο ολοκλήρωσης καί λύτρωσής του. Μέσα άπο τήν άποκατάσταση τής

2
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Κοσμικής του διάστασης δ άνθρωπος θά έκπληρώσει ταυτόχρονα τδ αίτημα 
της αιωνιότητας, χωρίς να προδο')σει τδ άγαθδ τής ζωής.

Οί θέσεις αύτές του Σικελιανοΰ υπογραμμίζουν τη συγγένεια του με τα 
φιλοσοφικά κινήματα πού επιδιώκουν νά ξαναδώσουν στδν άνθρωπο τις Κο
σμικές του διαστάσεις: υπαρξισμό, περσοναλισμό, υπερρεαλισμό καί ιδιαίτε
ρα με τδν Ludwig Klages καί τδ άντιρασιοναλιστικό κίνημα Lebensphilo- 
sophie, πού άντιπαραθέτει στδ λογοκεντρισμό τδ βιοκεντρισμό12.

Γύρω στδ Κοσμικό πρόβλημα τής ζωής όπως ορίστηκε παραπάνω στρέ
φεται ολόκληρη ή ποιητική δημιουργία τού Σικελιανοΰ.

Ό  ίδιος ό ποιητής στδν Πρόλογο τού Λυρικόν Βίου μαρτυρεί πώς τήν 
ποιητική του δημιουργία τή βλέπει ως κάποια χνάρια τής υπαρξιακής διαλε
κτικής πορείας τής ψυχής του πρδς τήν κεντρική κατάχτηση μιας ένιαίας καί 
μείζονος συνείδησης τής Ζωής13. Μ’ αύτή τήν έννοια ό «9Αλαφροίοκιωτος» ά- 
ποτελεί τήν «πρώτη κοσμική προέκταση» τού ποιητή μές στήν ψυχή τής Φύ
σης.

«Κάποιο άγνό μιμόδραμα, εξομολογείται δ ποιητής, ήταν ολη ή εφηβι
κή μου βίωση μές στη Φύση, μιά βουβή καί ούσιαστική μέσα στούς κόλπους 
της μυητική, θρησκευτική μου διακονία, στην δποία, άντί - καθώς συμβαί- 
βαίνει σχεδόν πάντα - νά προηγείται δ στοχασμός από τά πράγματα καί νά 
ζητεί νά διεισδύσει μ* δλοφάνερην αύθαιρεσία καί φανερώτερην άτέλεια στη 
βαθύτερην ύπόστασή τους - (προβάλλοντας a priori Ιδέες, Δόγματα, Γνώ
σεις σ αύτά), - άφηνόντανε άντίθετα τά πράγματα νά μπάζουνε σιγά - σιγά 
μές στην ψυχή μου τδ ιδιαίτερό τους φως καί βαθμιαία νά τ’ άνεβάζουν άπ’ 
τά νεύρα μου σά λάδι πρδς τδ λύχνο τού παρθένου αύθόρμητού μου λογισμού».

«Τδ γνησιότερο κεφάλαιο, συνεχίζει, πού κέρδιζα άπ’ αυτή τη βίοχτη 
μου ήταν ή δύναμη μιας άμεσης συμβολοποίησης των πιδ άγνών ζωικών κι
νήτρων πού άνάτελλαν μέ πηγαία έπιβολή βαθιά μου, προσημαίνοντας μέ τού
το μιάν ελεύθερη προσωπική μου πόλωση πρδς τδν αγώνα τής κατάχτησης 
τού κοσμικού νοήματος τής ζωής καί τής ζωής μου»14.

Μέσα στδν «’Αλαφροίσκιωτο» πραγματοποιούνται δυδ παράλληλες καί 
άλληλένδετες κινήσεις: ή βαθμιαία καί πανηγυρική άπδ μέρους τού ποιητή 
συνειδητοποίηση τής καθαρά διονυσιακής του υπόστασης καί ή άποκάλυψη 
τού βαθύτερου διονυσιακού παλμού τής φύσης. Κινήσεις πού καταλήγουνε 
στην ούσιαστική ταύτιση τής ψυχής τού ποιητή μέ τή μεγάλη ψυχή τής φύ
σης, πού εκφράζεται μ’ ένα αίσθημα εύδαιμονικής πληρότητας καί ένα βίωμα 
έπίγειας αθανασίας.

Ή  μ&ηση τού ποιητή πραγματοποιείται ταυτόχρονα άπδ δυδ δρόμους* 
άπδ την άμεση επικοινωνία μέ τή φύση καί άπδ τη συμβίωση του μέ τούς ά- 
πλούς ξωμάχους τού νησιού του, στούς όποιους άναγνωρίζει ένα πρότυπο άρμο- 
νικής σχέσης τού άνθρώπου μέ τή φύση15. Τή σχέση αύτή συλλαμβάνει - αν καί
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οχι ακόμη ρητά συμβολοποιημένη - ώς σχέση Μάνας - Γιου16. * Ωστόσο ό άν
θρωπος δεν εμφανίζεται άπλά ώς ένα άπό τά τέκνα της Μάνας - Φύσης, άλλά 
ώς ό πρωτότοκος, ό εκλεκτός· θέση πού υπονοεί την πεποίθηση ότι ό άνθρωπος 
άποτελεΐ τό πιο προωθημένο επίτευγμα τής δημιουργικής ορμής της φύσης. 
'Όπως λέει ό ίδιος, άπό τό πρώτο κιόλας βήμα της διαλεκτικής πορείας του 
ή ύπαρξη τού ανθρώπου τού αποκαλύπτεται «οχι ώς γεγονός πού άφορά περι
ορισμένη περιοχή δημιουργικών δυνάμεων τής γης, άλλ’ αύτό τό ίδιο περιε
χόμενο καί κέντρο άκέριας τής Κοσμογονίας»17.

Ωστόσο ό «*Αλαψοοΐσκκοτος» άντιπροσωπεύει μονάχα τό πρώτο στά
διο τής λυρικής πορείας τού Σικελιανοΰ. Γιατί ή καθαρή Βιολογική ’Αλή
θεια μόνο σπερματικά γιά τήν <ορα τού άποκαλύφτηκε, τόσο μόνον οσο γιά νά 
συλλάβει τήν κατεύθυνση πού οφείλε ν’ άκολουθήσει γιά τήν ολοκληρωτική 
της κατάχτηση. Ό  ίδιος βεβαιώνει πώς στον Άλαφροίσκιωτο «όλα είναι ξε
κίνημα». «ΤΗρτε μιά ώρα, γράφει, οπού αίστάνθηκα την ενιαία εκείνη άντι- 
φεγγιά πού *χα κερδίσει άπό την πρώτη αύτή ορφική προέκτασή μου μέσα 
στο άδυτο τού κόσμου, νά διασπάται σ’ άλλες γύρα μου δυνάμεις (χρονικά 
καί τοπικά) οπού άναδύονταν σάν άπό την άβυσσο καί με άνάγκαζαν[...] νά 
στραφώ καί νά κοιτάξω άπό τη νέα μου σκοπιά μέσα στον τόπο καί στο χρό
νο, όπου μ* ένα ή άλλο τρόπο έπλαισίωναν την ίδια μου ζωή. Κι έβεβαιώ- 
θηκα άπό τότε πώς, αν κύριο μέλημά μου οφείλε νά ’ναι ή βαθμιαία άπολύ- 
τρωση τής πρώτης, καθαρά διονυσιακής υπόστασής μου, άσφαλώς δέ θάν άρ- 
κούσε αύτή ή πρώτη μου προέκταση στη Φύση νά ορίσει τούς κυριότερους 
βαθμούς τής λύτρωσής της [...] Γιά νά υπάρξει αύτή ή λύτρωση, στο μεταξύ 
θά χρειάζονταν, γιά κάμποσο καιρό, αύτή ή ίδια υπαρξιακή υπόστασή μ.ου, 
νά ριζώσει μες στο στίβο μιας Παράδοσης οπού, καθώς ή Ελληνική άπάνω 
άπ’ όλες, μού έγγυώταν πώς στο τέλος θ’ άποκρίνονταν στη δίψα τού βαθιού 
υποστατικού Διονυσιασμού μ.ου* ώστε, άφού με τη συνάντησην ετούτη δο
κιμάσω όλες τις τυχόν μυστικές δυναμοφόρες έπιδράσεις της βαθιά μου, νά 
πασχίσω κάποια μέρα ν’ άποδώσω μιά άλληλένδετη μαζί της, ή στο τέλος καί 
άνεξάρτητη, Ίδέωση τής ζωής μου καί Μορφή»18.

Την ούσιούδη αύτή έπαφή μέ την παράδοση 6 Σικελιανός τήν πραγματο
ποιεί στο δεύτερο μεγάλο του έργο, πού ονομάζει «Πρόλογο στη Ζωή». Μέ
σο γιά τήν προσέγγιση τής παράδοσης ό ποιητής έχει τήν «αύτοδιδαχή». Πέ
ρα άπό κάθε έμμεση έρμηνεία προσπαθεί νά γνωρίσει τά πράγματα μέ τον ί
διο τον εαυτό τους* «τή γή μέ τή γή, τή φωτιά μέ τή φιυτιά, τό νερό μέ τό νε
ρό», πασχίζοντας νά ζήσει μέ πάθος καί ένταση τήν παράδοση. Ή  πορεία 
του είναι οχι εξωτερικά λογική, άλλά οπ<»ς τή γνωρίσαμε κιόλας στον «'Λλα- 
φοοίσκιωτο»: καθαρά «διονυσιακή». Συνίσταται στήν άποκάλυψη συμ
βόλων πού ν’ άντιφέγγουν τήν ισχυρή καί μ,υστίκή άκτινοβολία «τής αιωνιό
τητας τού Μύθου»19. Τό έργο όλοκληρούνεται σέ πέντε αύτόνομα μέρη, πού
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ό ποιητής ονομάζει «Συνειδήσεις». «Συνείδηση», έξηγεΐ, είναι ένα καίριο 
σημείο, «μιά φωτεινή στιγμή μιας αιώνιας ιστορίας, πού κινείται σε μιά πλού
σια καί ίεραρχική σειρά κατηγοριών». 'Η έξελικτική κατεύθυνση της αναζή
τησής του ύποδηλούνεται ξεκάθαρα μέ τή σειρά πού παίρνουν μέσα στο έργο 
τά μέρη: 'Η  Συνείδηση τής Γης μου, τής Φυλής μου, τής Γυναίκας, τής Πί
στης, τής Προσωπικής Δημιουργίας. 'Η ένότητα τού «Προλόγου στη Ζωή» έγ
κειται στο δτι δλα τά θέματά του, είτε σύμβολα καί μύθοι είτε άμεση εμπει
ρία τής ζωής, κινούνται μέσα στο πνεύμα τού ίδιου θεού, πού ολοένα παίρνει 
μέσα στήν ψυχή τού ποιητή βαθύτερη καί αύθεντικότερη συνείδηση των κα
θαρών δημιουργικών έπιταγών του.

Ή  λυρική θητεία τού ποιητή στήν παράδοση παίρνει το χαρακτήρα μιας 
δομικής - θά λέγαμε σήμερα - τομής, δπου άπό τά διάφορα όμοειδή μυθικά 
σύμβολα γίνεται άναγωγή στά συμβολικά άρχέτυπα* ένώ άφετέρου ό ποιητής 
μέσα άπό τολμηρές ποιητικές συνδέσεις βγάνει στήν έπιφάνεια άφανεΐς εσω
τερικούς δεσμούς, δίνοντας έρμηνευτικά κλειδιά τών μύθων καί άποκαλύ- 
πτοντας αιτήματα πού δυνάμει περιέχουν. ’Έτσι:

— *Η μορφή τής Μάνας - Φύσης ως πρώτης κοσμογονικής δύναμης άνα- 
δύεται συμβολοποιημένη μέσα άπο τούς άρχαίους μύθους τής Ρέας, τής Κυ
βέλης, τής ’Αλκμήνης, τής Δήμητρας καί τής Παναγίας. Ταυτόχρονα κατο
χυρώνεται ή ξεχωριστή θέση τού άνθρώπου στο κέντρο τής Κοσμογονίας.

— Μέσα άπο τούς μύθους τού Διόνυσου, τού ’Απόλλωνα, τού Όρφέα, τού 
’Ιησού υψώνεται ό ’Έρωτας ως ό βαθύτερος Ρυθμός τού Κόσμου, ή ουσία τής 
άθανασίας, ή αιώνια πηγή τής ζωής.

— Διαφαίνονται τά πρώτα βασικά αιτήματα τής καθαρής Βιολογικής ’Α
λήθειας:

α) τό αίτημα τής δημιουργίας
β) τό αίτημα τής άποκατάστασης τής γυναίκας στήν Κοσμική της περι

ωπή καί άπο στολή
γ) τό αίτημα τής παγκόσμιας συναδέλφωσης τών λαών.

Μέ τό συνθετικό ποίημα «Μήτηρ Θεοϋ» δ Σικελιανός περνά άπό τό μορ- 
φοποιημένο μύθο τής ιστορικής παράδοσης σέ μιά έσωτερίκευση τού Κοσμι
κού μυστηρίου, πού τό ξαναδίνει τώρα ως έκφραση τής πιο μύχιας προσωπι
κής του εμπειρίας. Ή  έκφραση αύτής τής μυστικής έμπειρίας έχει δυο πό
λους: έμβαθύνει τήν άρχέγονη εικόνα τής Μάνας - Φύσης, πού τή συλλαμβά
νει ώς τήν «αιώνια ώδυνόμενη στο κέντρο τών πλασμάτων δλων κοσμογονι- 
κή αίσθαντική ψυχή» καί μέσα άπό τήν ίδια ένταση τής βίωσης του προσεγγί
ζει τό μυστήριο τού θανάτου, ώς τού σημείου πού ορίζει τήν ουσιώδη σχέση 
τού άνθρώπου μέ τό Σύμπαν20.

Τό «Πάσχα τών 'Ελλήνων» εκφράζει τήν αύθόρμητη άπόπειρα τού ποι
ητή γιά μιά καθολική έπαφή του «μέ τό μεγάλο θρησκευτικό υποσυνείδητο



κεφάλαιο, πού - καθώς λέει - υπάρχει σαν «αλάτι αιωνιότητας» μέσα στα βά
θη όποιασδήποτε έποχής». Το κεφάλαιο αύτο το διερευνά μέσα στο γνήσιο 
μύθο του χριστιανισμού, πού έπιχειρεί - άποκαθαίροντάς τον άπό τις δογμα
τικές ή άλλες διαστρεβλώσεις — να τον ξαναδώσει «στην καθάρια ποιητική 
 ̂γραμμή καί υπόστασή του», δηλ., όπως έξηγεϊ, νά τον ξαναβάλει «μές στο 
πλαίσιο των αιώνιων κοσμικών διαστάσεών του» καί νά τον συμπληρώσει, 
έτσι ώστε νά πάρει ολόκληρη τη δυναμική άνάπτυξή του21.

Στή δεύτερη σειρά των Λυρικών 6 ποιητικός μύθος του Σικελιανου έ'χει 
πιά διαμορφωθεί. Κέντρο του σικελιανικού σύμπαντος είναι ή Μητέρα - Φύ
ση. "Οχι όμως πιά ώς «ή πανθεϊστική ψυχή τής ύλης, λογικά όμόθρονη του 
άνθρώπου, ούτε ή Βασίλισσα - Μητέρα τής κυψέλης». Στις ενότητες «’Ορ
φικά» καί «"Ιμεροι», ή Θεά - Μάνα παίρνει ένα άσύγκριτα βαθύτερο περιε
χόμενο. Είναι ή «Μυστική μεγάλη Πρωτοεικόνα τής θηλύτητας», ή «natura 
naturans perpetuam divinitatem», πού «άνατέλλει από τά βάθη τής προ- 
οντολογικής άβύσσου», ώς μιά δύναμη παρθενομητρική «άπόλυτα καί ουσια
στικά ερωτική συγχρόνως καί θρησκευτική, οπού άκόμα ή Δημιουργία δεν 
έκατόρθωσε νά τήν προβάλει ολόκληρη στο φως τής Ζωής, άλλά πού πάντα 
καρτερεί, μέσα στά βάθη τής άβύσσου, καρφωμένη στον προαιώνιο σταυρό 
της, τό μεγάλο της, τον "Αξιο Λυτρωτή» . Είναι ή θεότητα πού 6 ποιητής 
άποκαλεΐ στο ομώνυμο ποίημα με τό μυστικό όνομα «Λιλίθ»:

«ΤΩ μυστική, μεγάλη πρωτοεικόνα* 
έδώ πού πλέον άκοίμητο τό πνέμα 
τό βαθύ τού άνδρισμού μου, τραβηγμένο, 
σάμπως λιοντάρι λαβωμένο, πάσκει, 
παλεύοντας τό Θεό, νά σμίξει πάλι 
τήν πρώτη του άκατάστροφη πατρίδα 
πιό άπάνω άπό τά σύνορα τού Μύθου, 
μακρύτερα άπ* τον κύκλο τό γραμμένο 
τής 'Ιστορίας, πιό πέρα άπό τό Λόγο, 
ώς πότε θά Σέ βλέπω σταυρωμένη 
στο σταυρό τής ιερής Θηλύτητάς Σου, 
στο μεγάλο σταυρό τής Όμ,ορφιάς Σου, 
πιό θλιμμένη παρά ό Υιός του Ανθρώπου, 
παρά ό έν ύδασι τήν γήν κρεμάσας, 
παρ’ δ,τι ό περιβάλλουν έν νεφέλαις 
τόν ουρανόν;

"Ως πότε θά Σέ βλέπω 
ώς βλέπει ό ήλιος, όταν βασιλεύει, 
γιά μιά στιγμή νά υψώνεται μπροστά του
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πεντάχλωμη ή πανσέληνο;

Τί νέφος,
νέφος άχνό εϊν’ δ θάνατος μπροστά μου 
άπ’ τή στιγμή πού, γέμοντας τή σφαίρα 
της νοσταλγίας ολόκληρη για μένα, 
ώ αρχέτυπο τού πάθους μου μεγάλο, 
με κράζεις πέρα άπ* το γραμμένο κύκλο 
τής ‘Ιστορίας, μακρύτερα άπ’ το Λόγο, 
γιά νά λυτρώσω, άπάνω άπ* τού Σταυρού Σου 
τή μυστική σιωπή, κι άπδ τά σκότ*/) 
των αιώνων, μοναχός, την ’Ομορφιά Σου!))23

Ενσάρκωση τού πνεύματος τής μητρικής στοργής, τής καρτερίας, τής 
θυσίας, τής άγάπης, είναι ταυτόχρονα ή δημιουργική πηγή τής ζωής, πού άπδ 
τά βάθη τής άβύσσου ξαπλώνει πάνω σ’ ολόκληρη τή Δημιουργία την ευεργε
τική της πνοή. Διπλή εκδήλωση τής δημιουργικής της δραστηριότητας μέσα 
στον Κόσμο είναι ό ’Έρωτας ώς γονιμοποιό αίτιο καί ό Θάνατος ώς δημιουρ
γικό αίτιο άνανέωσης τής ζωής, πού στην ούσία άποτελοΰν δύο έκδηλώσεις 
τής ίδιας δημιουργικής δύναμης: τού Πλούτωνα - Διόνυσου, πού είναι ό βα
θύτερος ριθμός - λόγος τού Σύμπαντος24.

Μέσα σ’ αυτό τό Σόμπαν ο άνθρωπος, δμοούσιος μέ τη Μάνα - Φύση, κα
τέχει τήν κεντρική θέση ώς ό πρωτότοκος καί έκλεκτός τής μεγάλης Μάνας* 
πού ωστόσο έχει βίαια άποσπαστεί πολύ νωρίς άπό τά σπλάχνα της, άπό τό 
Κοσμικό μυστήριο τής παρθενικής καί μητρικής θηλύτητας. «Ένοχος)) γι’ 
αυτό «είναι μόνον ό ’Άντρας», πού παρέσυρε ((στη φοβερή βιολογική παρέκ
κλισή του καί τό θήλυ, ώς μιά ένσάρκωση τού ίδιου του ολοένα πιο μεγάλου, 
άπό το Πνεύμα κι άπ’ τη Φύση, διχασμού»25.

Τό πρωταρχικό λοιπόν καί καίριο αίτημα τού καιρού μας, κατά τον ποι
ητή, είναι τό ξεπέρασμα αύτού τού διχασμού, πού συνίσταται στή διάσπαση 
της άρχικής ενότητας της ανθρώπινης ύπαρξης, γιά νά ξαναβρούμε τη μυ
στική κι αύθεντική όντολογική πραγματικότητα τού Sexus, πού είναι ή ίδια 
ή ζωντανή υπόσταση στα βάθη μας τού δημιουργού Θεού. ’Έτσι θά μπορέ
σομε νά πληρώσομε τό πρωταρχικό αίτημα της ενότητας μέ τή Μητέρα - Φύ
ση καί μ* ολόκληρη τή Δημιουργία στον ένα καί άκέραιο κοσμογονικό παλμό. 
Γεγονός πού θά μάς καταστήσει άξιους νά γίνομε συνεργάτες στόν άγώνα τού 
θείου κι έτσι νά ?α>τρο)σομε καί τον εαυτό μας μέ την ολοκλήρωση τού βιολο
γικού μας προορισμού καί τη θεότητα άπό τον προαιώνιο σταυρό της ανεβά
ζοντας την, ολόκληρη καί κυρίαρχη, άπό την άβυσσο στο φως της ζωής26.

Στο «Κυπελο του Άγαθοδαίμονα», ένα ποίημα πού σχεδιάστηκε άλλά 
πιθανότατα δέν ολοκληρώθηκε, δ Σικελιανδς δραματίζεται τή λύτρωση τής
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θεότητας μέσα άπό τή συμβολική εικόνα της σφαγιασμένης Νύμφης πού ά- 
νασταίνεται καί βαδίζει στην «προμοιραμένη, λυτρωτική» συνάντησή της 
μέ τον ποιητή. Ό  όραματισμός αυτός συνδέεται μέ τον «Κοσμικό πόνο» του 
ποιητή για τήν τέλεια συσκότιση μέσα στήν «κοινωνική καί ιστορική γυναίκα» 
της πρωταρχικής ούσίας της θηλύτητας. Καί είναι «μιά προσπάθεια τραγικής 
άνάπλασής της, άπό τό άνθρώπινο Σεξουαλικό Μηδέν», σέ μιά δημιουργική 
σχέση μέ τό «μυημένον άνθρωπο», κατά τό πρότυπο τής μυθικής σχέσης του 
Οεοΰ Διόνυσου μέ τήν Κόρη. Ό  ποιητής τήν οραματίζεται, στον «Πρόλογο» 
τού Λυρικόν Βίου, ως «μορφή άντίστοιχη μέ τή «Αιλίθ», όμως κι άντίθετα 
άπό εκείνη: άνατέλλοντας, όχι απ’ τα βάθη τής προοντολογικής άβύσσου, άλλ* 
απεναντίας άπό τις πρώτες όντολογικές ωδίνες τής μέ σάρκα καί αίμα ζημω- 
μένης δημιουργίας». «Καθαρή παρθενομητρική αρχή πού συντηρεί, μές στο 
βυθό τής καρτερίας καί τής χάρης της, άκέριο τό σκληρό άγώνα τού ίδιου Δη
μιουργού καί κάθε άληθινού δημιουργού»· πού «κρατεί βαθιά της τις πρωταρ
χικές πηγές τής μυστικής ενότητας τής Ζωής» καί «δίνει νόημα καί κατεύ
θυνση σέ ο,τι λέμε ερωτική δημιουργική ζωή». Ή  κατεύθυνση αύτή συνί- 
σταται στήν «άπόλυτα ενσυνείδητη συμμετοχή τού άνθρώπου, πέρα απ’ τά 
φαινόμενα, στήν κοσμικά ερωτική άνελικτική πνοή κι ορμή τής Δημιουργίας»27.

Ό  Σικελιανός ορίζει ως κορυφή τής διαλεκτικής πορείας τής ψυχής του 
τή «Μελέτη Θανάτον»> οπού πραγματοποιείται, «μέσα άπό τή φλόγα τού έ'- 
ρωτα» ή άμεση καί πλήρης ταύτιση τού ποιητή μέ τον έρο^τικό πυρήνα τού 
Κόσμου, «τον ζώντα θεό». Μέσα άπ’ τήν ένταση αύτής τής ταύτισης ό ποιη
τής ξεπερνά οριστικά τό βίωμα τής χρονικότ/)τας καί τού θανάτου καί ταυ
τόχρονα πραγματοποιεί τή «θριαμβευτική έξοδό του άπό τό πρόβλημα τού Se- 
xus». Ό  θάνατος βιώνεται ώς «κορυφαία μορφή τού πόθου» γιά τήν τελει- 
ωτική συγχώνευση μέ τήν αιώνια δημιουργική πηγή, πού ως τέτοια κρατάει 
μέσα της «τό άστέρι τής άνάστασης». Μ* αύτή τήν έννοια ό θάνατος άποκα- 
λύπτεται ως ό δρόμος μέσα άπό τον όποιον πραγματώνεται ή λύτρωση άπό 
τον ίδιο τό θάνατο, άρα κι άπό τήν κατηγορία τής χρονικότητας, πού σημαί
νει κατάχτηση τής τέλειας λευτεριάς. Ταυτόχρονα, άπό τήν άρτια μέθεξή του 
μέ τήν «άρρητης θηλύτητας έρωτική καί άπόκρυφη πηγή τού Σύμπαντος» - 
πού συνιστά τήν Κοσμική ολοκλήρωση τού ερωτικού του είναι - άνατέλλει 
τό καθάριο όραμα τού Ερωτικού * Ανθρώπου μές στον πλέριο του όντολογι
κό προορισμό28.

Σέ στενή συνάρτηση μέ τή σικελιανική κοσμολογία καί άνθρωπολογία βρί
σκονται οι άπόψεις τού ποιητή γιά τήν εξέλιξη τού άνθρο>πινου πολιτισμού. 
Οί άπόψεις αύτές, πού συνιστούν μιά ίστορικοφιλοσοφική έρμηνεία, ολοκλη
ρώνουν τήν εικόνα τού σικελιανικού συστήματος δείχνοντας ταυτόχρονα τήν 
έσωτερική συνοχή του. Ό  Σικελιανός στήν εξέλιξη τής άνθρώπινης ιστορίας 
βλέπει τή σύγκρουση δυό άρχέγονων δυνάμεων, τού ’Άρρενος μέ τό Θήλυ. *Η
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διαλεκτική αύτών των δυνάμεων στο κοινωνικό έπίπεδο κινεί και προάγει τήν 
ιστορία. Οι δυο αυτές δυνάμεις άντιστοιχοΰν σε δυό αντίπαλα κοινωνικά συ
στήματα* στην Πατριαρχία και τή Μητριαρχία, πού ή οίκονομικοπολιτική 
τους διάρθρωση στηρίζεται σέ διαμετρικά άντίθετα συστήματα ιδεών και αν
τίληψη ζωής, σέ διαφορετικό μύθο και διαφορετική θρησκεία. Ό  πρώτος πο
λιτισμός τής άνΟρώπινης ιστορίας, κατά το Σικελιανό, βασίζεται πάνω στήν 
ιερή άρχή τής Μητρότητας. Είναι, όπως λέει ό ποιητής στήν «Έλενοινια J/a- 
θήκη» του, ένας ((παγκόσμια στοργικός, ούσιαστικά πνευματικός καί κατά 
βάση άγροτικός πολιτισμός»29, δεμένος μέ τή Μάνα - Γή καί μέ τά πρώτα ά- 
πλά αιτήματα τής ζωής, πού άπορρέουν από μιά σύμμετρη προς τήν όλη Δη
μιουργία βίωση. ((Οί ήρωές του έχουν τήν πρώτη καί αιώνια θέση στή συνεί
δηση όλων άνεξαίρετα τών λαών τού κόσμου, οί αιώνιοι ήρωες οπού λέγονται 
Τριπτόλεμος καί Όρφέας καί Προμηθέας»30.

Ή  Μητέρα - Γή είναι ή άρχέγονη παγκόσμια θεότητα, ή μήτρα όλων 
τών πλασμάτων, πού σαρκώνει συμβολικά τό μυστήριο τής Δημιουργίας καί 
τής άναγέννησης τής φύσης κι άκόμη τον ιερό δεσμό τού άνθρώπου μέ τή γή 
καί μέ τά υπόλοιπα πλάσματά της, δεσμό πού απορρέει από μιά κοινή κατα
γωγή.

Αύτή τή βαθιά οσο καί άληθινή στήν άπλότητά της κοσμοαντίληψη δια
σώζει στά ιστορικά χρόνια τής ελληνικής άρχαιότητας ή Δήμητρα (Γή - 
Μήτηρ) τών Έλευσινίων Μυστηρίων καί πριν απ’ αύτήν «ή Δίκτυννα, ή 
*Άσχερα, ή ’Ίσις, ή Κυβέλη, ή Ρέα, ή Άστάρτη, ή Νείθ, ή Άναίτις, μ* άλλα 
λόγια οί Μητέρες - Θεές 8λων τών λαών τής Γής»81.

'Η ηθική πού πηγάζει από μιά τέτοια κοσμοθεωρία είναι τό ίδιο άπλή 
καί φυσική, καθώς θεμελιώνεται στά πρωταρχικά, άγνά αιτήματα τής ζωής. 
’Απορρίπτει τή βία, άφού ό κεντρικός πυρήνας της είναι ή πίστη στήν άδελ- 
φική σχέση 8λων τών όντων. ’Αντίθετα, ή πίστη αύτή οδηγεί στή συνεργασία 
τού άνθρώπου μέ ολα τά πλάσματα τής γής γιά τήν ολοκλήρωση τού σκοπού 
τής Δημιουργίας.

Οί κατευθυντήριες γραμμές τού ειρηνικού καί βαθιά πνευματικού αύτοΰ 
πολιτισμού, πού στήν ούσία του αποτελεί τήν ((προέκταση τής ίδιας μητρι
κής στοργής», είναι ((τό έρμα τής εύθύνης καί ή άγια άπολύτρωση τής Τέ
χνης, μόνα αντάξια αντικρίσματα στον μόχθο καί τόν ογκο τής ζωής»* κι άκό
μη μιά απρώτη, θεμελιώδης γιά τόν άνθρωπο άγωγή», πού συνίσταται σέ μιά 
βίωση σύμμετρη μέ τόν εαυτό του καί τις καθαρές μέσα του βιολογικές επι
ταγές, ταυτόχρονα ομόλογη μέ τόν Παγκόσμιο ρυθμό, καί άφ’ ετέρου στή στορ
γή καί τήν έγνοια γιά 8λα τά πλάσματα τής Δημιουργίας32. ’Απέναντι σ’ αύ
τή τήν άγια τάξη τής Μητρότητας ορθώθηκε άπό νωρίς ό «προαιώνια λη
στρικός» ’Ανδρισμός, «πού δέ στηρίζεται στήν ίδια μας ψυχή καί στήν άκέ- 
ραιη καί πηγαία δύναμή μας, αλλά έβασίστηκεν άνέκαθεν στά 8πλα καί στή
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βία καί στ/ϊ σφαγή» κι έθεσε τέρμα στον άρχέγονο μητριαρχικά παράδεισο. 
Κι άντί για τον «πρώτο άγιο πυρετέ του σίτου, πυρετό πόκρυβε μέσα του τή 
θέρμη σαν για κάποια όλοκλήρίοση τής όλης δημιουργίας» κυριάρχησε «6 πυ
ρετός της /χίας και του αίματος , ο πυρετος του ζωντανού ή νεκρού είτε άν- 
θρώπινου είτε άλλου κυνηγιού»33.

Πρόκειται για το σχήμα σχέσεων πού επέβαλε ή πατριαρχία, συνυφασμέ- 
νη στην αρχή της με τή νομαδική ζωή. Τή σύγκρουση αύτή μάς τή δίνει ό ποι
ητής στήν τραγωδία του ζία/όα/ος στην Κοήτη», όπου με τήν προτροπή 
και συνεργασία του μεγαλόπνοου δημιουργού, πού σαρκώνεται στό πρόσωπο 
τού μυθικού τεχνίτη, τού Δαιδάλου, έπιχειρεΐται νά ξαναστηθεί ή μ/ητριαρχι-

% / * *  ι  /  ίΜκη τχςη στον κοσμο .
*Η Μητριαρχία, μολονότι στήν αρχή υπερασπίστηκε γενναία τά δίκαιά 

της, τελικά - οποίς εύστοχα παρατηρεί ό Ε. Παπανούτσος35 - «λύγισε κάτω 
άπο το βάρος τής ίδιας της πίστας και ευθύνης [...] για τήν έπιβίοχτη τού άν- 
θρώπου και τή διαιώνιση τής ζο^ής», συ νθηκολόγησε με τή νέα κατάσταση 
καί άπσήεθηκε σέ λίγα πανάρχαια ιερά, όπως τής Έλευσίνιας Δήμητρας καί 
το αρχαίο Δωρικό των Δελφών. Εκεί πλαισιωμένη άπο ένα κύκλο εκλεκτών 
μυημένο»/ διατήρησε μέσα σέ μια. αυστηρά κλειστή μυστηριακή λατρεία τόν 
πυρήνα τής άρχέγονης ’Αλήθειας, γιά. νά. τόν μεταδούσει στήν καινούρια θρη
σκεία τού χριστιανισμού, πού θά τον κλείσει μέσα στό ιερό σύμβολο τής «Θε- 
ομήτορος».

Ωστόσο ο άνθρωπος δεν μπόρεσε άπό τότε νά ξαναβρεί τή χαμένη του 
άκεραιότητα και νά έπανασυνδεθεί με το δημιουργικό ρυθμό τού Κόσμου. ’Αν
τίθετα κατρακυλά Ολοένα βαθύτερα μέσα στό χάος τής υπαρξιακής του διά
σπασης* διάσπασης πού οί τραγικότερες άπορροές της είναι άπό τή μια ή με
τάθεση τής ελπίδας γιά τήν ολοκλήρωση τού άνθρώπου σέ περιοχές μεταφυ
σικές, μέ άποτέ/χσμα νά χάσει τό αύθεντικο νόημα τής Ζωής, καί άπ’ τήν άλ
λη τό σεξουαλικό χάος τού καιρού μας, φαινόμενο άλληλένδετο μέ τό πρώτο, 
καί πού ή βαθύτερη αίτια του βρίσκεται στή «ριζικήν άνυπαρξία μιάς κοσμι
κής σεξουαλικής πυξίδας». Γιατί, καθώς γράφει ό ποιητής, «ο,τι λέμε γενικά 
«ούσιαστικό πολιτισμό» προσδιορίζεται, στή διαδοχή τών γενεών του, άπό 
κάποια μυστική Σεξουαλική πυξίδα οπού, άν παρεκκλίνει έστω κι ελάχιστα 
άπο το βαθύ δημιουργικό προορισμό της, παρασέρνει στήν παρέκκλισή της, 
είτε κι άνατρέπει όλότελα και τήν πορεία *και τήν ιδέα τού πιθανού αύτού πο
λιτισμού»3®. Κέ/τρο βάρους όλου μας τού υπαρκτικού μυστηρίου, στήν εσώ
τατη ουσία καί σύνθεσή του είναι, κατά τον ποιητή, ό θείος σεξουαλικός πυ
ρήνας, πού άποτε/xi «τό καιριότατο σημχίο στό οποίο, μέσα σ’ όλο τό διάστη
μα τής ζωής μας, διασταυρώνονται καί μπ/χχνονται άπ’ τή μάνα τους τά νή
ματα καί οί ρίζες όλων τών ένστίχτο>ν, όλων μας τών πτώσεο// κι ολον/ μας 
τών άνατάσεων, στήν αιματηρότερη στοχαστική κι αίσθαντική μορφή τους*
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κι έπομένως καί τον κύριο εσωτερικό μας στίβο, μέσα στον όποιο ξεσπάνε οί 
πιο ένδόμυχες συγκρούσεις μας καί μέ τον ίδιο μας έαυτό καί μέ τον κόσμο, 
άπό τις όποιες άναβλύζουν: ή ή πηγή των πιο μεγάλων πόνων ή ή πηγή κάποι
ας γαλήνης υπερούσιας όπου συναντάται καί συνάπτεται καί τελικά καμιά φο
ρά ταυτίζεται, όμοούσια καί άκέρια, μέ το Θεό: τον αίοόνιο Βιολογικό Θεό πού 
αύτός ό ίδιος - μέσα άπό τά φαινόμενα, άλλά καί πέρα, άπροσμέτρητα πιο πέ
ρα άπ’ τά φαινόμενα - είναι αύτό τό ίδιο πλήρωμα τού Sexus μες στο όποιο, 
είτε τό ξέρουμε είτε οχι, ζούμε όλοι καί κινούμεθα καί έσμέν»37. Ό  ποιητής 
λοιπόν ξαναδίνει στο Sexus τον Κοσμικό καί ούσιαστικά «θρησκευτικό» προ
σανατολισμό πού είχε στις αρχές τής άνθρώπινης ιστορίας, μέσα στά πρώτα 
βήματα κάποιων πανάρχαιων πολιτισμών, όπως ήταν ό ινδικός, αιγυπτιακός, 
μινωικός, έλληνικός καί έβραϊκός38. Γιατί πιστεύει πώς τό σεξουαλικό χάος 
τής εποχής μας έχει ώς άφορμή τήν άποσύνθεση τού Sexus πού έπέφερε ό σύγ
χρονος πολιτισμός τής παρακμής, άποσύνθεση «σ’ άναρίθμητα κομμάτια, 
[...] άνίκανα έντελώς ν’ άνασυγκροτηθούνε σέ μιάν έννοια Κοσμική κι άντί- 
στοιχη ούσιαστικά μέ κείνο». Τό πρόβλημα, τονίζει ό ποιητής, δέν είναι δυ
νατόν νά λυθεί στά πεδία «τής Κλινικής καί τής Παθολογίας», πού δέ θά μπο
ρέσουν ποτέ νά ορίσουν «κυκλικά καί κοσμικά: γιατί τό πρόβλημα τού Φύλου 
είναι καί τό θεμελιώδες πρόβλημα ολόκληρης τής ’Ανθρωπολογίας καί τό κέν
τρο άκέριας τής δημιουργικής σέ πνεύμα καί σέ σώμα ’Ηθικής»39. Τήν έξο
δο άπό τό πρόβλημα θά δώσει μόνον ή έμφάνιση «ένός νέου ’Ερωτικού Δαι
μόνιου πού θά φανερώσει πάλι στον πνευματικόν ορίζοντα τού ’Ανθρώπου, ώς 
πολικόν άστέρι, τό άγνό καί καθαυτό «Θεογονικό» περιεχόμενο τού Sexus, καί 
θά τον άνασηκώσει νά βαδίσει - ώς νά ξανάρχιζε τον κύκλο μιας καινούριας 
μές στο Σύμπαν δυμιουργίας - καθαρός καί λυτρωμένος καί γαλήνιος, προς
αύτό»40.

Ό  κοσμογονικός σικελιανικός μύθος συναιρεί λοιπόν στούς κόλπους του 
δυο καίρια προβλήματα* τό εξωτερικά κοινωνικό πρόβλημα καί τό εσωτερικά 
ύπαρξιακό πρόβλημα τού άνθρώπου. Καί προβάλλει κοινή λύση: τό αίτημα 
τής Ενότητας* ενότητας πού άφορά τόσο τήν άνασύνθεση τής υπαρξιακής ά- 
κεραιότητας τού άνθρώπου οσο καί τή συναδέλφωση όλων τών άνθρώπων μετα
ξύ τους καί μ’ ολόκληρη τή Δημιουργία μέσα στον άγνό δημιουργικό ρυθμό 
τού Σύμπαντος. Αύτή ή υπέρτατη Ενότητα, πού πραγματοποιεί άπλά καί σάν 
αύτονόητα τή σύζευξη όλων τών άντινομιών τής ζωής, άποτελεί γιά τον άν
θρωπο τήν ολοκλήρωση τού άνθρωπισμοΰ του.

Τό θέμα πού άπομένει είναι μέ ποιο τρόπο θεωρεί ό ποιητής οτι θά μπο
ρέσει ό άνθρωπος νά ξαναβρεί τή χαμένη του ενότητα καί τό σύνδεσμό του 
μέ τή Μάνα - Φύση. Ό  ποιητής προσφέρει παραδειγματικκά τά χνάρια τής 
έναγώνιας προσωπικής του πορείας, πού είναι, όπως είδαμε, τό ίδιο τό έργο 
του. Πιστεύει πώς ό γνήσιος δημιουργός πρέπει νά σταθεί στο πλευρό τού άν-
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θρώπου. Κοντά του ώς ουσιαστικό συνεργάτη καλεΐ τη Γυναίκα, πού άπό τη 
φύση της είναι ή μόνη κατάλληλη και ικανή νά συλλάβει άμεσα τον ερωτικό 
παλμό της Φύσης καί μέ τήν άγάπη, τήν καρτερία καί τη χάρη της νά τον με
ταβιβάσει στους άνθρώπους. Καί οί αρχαίοι στη γυναικεία αίσΟαντικότητα 
έβλεπαν τήν ιδιαίτερη εκείνη ικανότητα τής ύποσυνείδητης καί ολοκληρωτι
κής μέθεξης μέ τήν Κοσμική τάξη καί άκριβώς για τούτο στή γυναίκα έδιναν 
τό ρόλο νά τούς μεταβιβάσει μέ τήν ιδιότητα τής Σίβυλλας τις έντολές του 
θείου. Αύτή τήν ιδιαίτερα σημαντική θέση τής γυναίκας (ώς συνεργάτισσας 
τού μεγάλου δημιουργού) στον αγώνα γιά τήν άφύπνιση τής «Πλέριας Μνή
μης» μέσα στή συνείδηση των άνθρώπων προβάλλει ό Σικελιανός στην τρα
γωδία του «Σίβυλλα», όπου άναμετριέται τό έλεύθερο προφητικό πνεύμα μέ 
τή στυγνή βία τής εξουσίας41.

’Από τό δίπτυχο Γυναίκας - Δημιουργού (Σίβυλλα - Δαίδαλος) πρέπει 
νά πραγματωθει ό άθλος τής κάθαρσης τού άνθρώπου. Ό  ποιητής στήν πρώ
τη άπό τις τραγωδίες του, στο «Διθύραμβο τον Ρόδον», καθορίζει καί τούς 
βαθμούς αύτής της κάθαρσης, δοσμένους μέσα σέ τρία ιερά υποστατικά σύμ
βολα τής μυστηριακής ’Ορφικής Αατρείας, σύμβολα πού τά βρίσκομε (του
λάχιστον τά δυο πρώτα) καί σ’ άλλες μυστικές λατρείες, άπ’ τις πανάρχαιες 
ώς τή χριστιανική. Τά σύμβολα αύτά είναι τό Στάχυ, ’Άρτια Ζωή, τό Κλή
μα, Άρτια Τέχνη καί τέλος τό 'Εκατόφυλλο Ρόδο, Άρτια Γνώση.

Ό  πρώτος βαθμός τής μύησης συμβολίζεται άπό τον «έν σιγή τεθερι- 
σμένον στάχυν» τών Έλευσινίων Μυστηρίων, πού είκονίζει τήν κοινή καταγω
γή όλων άπό τά σπλάχνα τής γής καί τήν ισότητα καί ομοιότητά τους άπέναν- 
τι στις βασικές άνάγκες τής ζωής. Ό  δεύτερος βαθμός συμβολίζεται άπό τό 
Κλήμα τού Διόνυσου, πού είκονίζει τήν άγια έκσταση πού άποκαλύπτει στον 
άνθρωπο τούς βαθύτερους ρυθμούς τού Σύμπαντος, τον ’Έρωτα - Θάνατο (ή 
Πλούτωνα - Διόνυσο) ώς διπλή εκδήλωση τής ίδιας δημιουργικής Αρχής. 
Στήν έκσταση αύτή μάς οδηγεί ή γνήσια δημιουργική Τέχνη.

Τό τελικό στάδιο τής μύησης συμβολίζεται άπό τό Εκατόφυλλο Ρόδο, 
πού είκονίζει τή σύζευξη Διόνυσου - ’Απόλλωνα, δηλ. τήν τέλεια εναρμόνιση 
τών άντινομιών σ’ ένα κοινό ρυθμό, τή συναδέλφωση όλων τών πλασμάτων 
καί τήν ενότητά τους μέ τήν ερωτική πνοή τού Κόσμου42.

Τό αίτημα αύτό τής παγκόσμιας συναδέλφωσης, επιστέγασμα όλης τής 
υπαρξιακής διαλεκτικής του πορείας, ό ποιητής επιδίωξε νά πραγματώσει μέ 
τή γνωστή σε οικουμενική κλίμακα Δελφική >Ιδέα, πού έκφράστηκε στή συγ
κεκριμένη - χρονικά καί τοπικά - Δελφική του Προσπάθεια (1926-1932).

Ώς «στίβο» αύτής τής προσπάθειας ό Σικελιανός διάλεξε τό χώρο τού 
Ιερού Χρηστηρίου τών Δελφών («όμφαλό τής γης», κατά τούς άρχαίους), για
τί σ’ αύτόν άναγνώριζε τήν «Κοσμικά συνθετική πνευματική Εστία, πού κά
τω άπό τό ρυθμιστικό άπολλώνιο πνεύμα άγκάλιασε, γιά μιά μεγάλη ίστορι-
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κή περίοδο, ολόκληρο το γήινο Μύθο» και φιλοξένησε «όλους τούς θεούς και 
όλα τα ρεύματα τού κόσμου ένίζοντάς τα». Στόχος τής προσπάθειάς του ήταν 
να δημιουργήσει στον ίδιο αύτό χώρο ένα πνευματικό κέντρο οικουμενικής ά- 
κτινοβολίας, με άξονες: τις Δελφικές 'Εορτές, πού θά συνδύαζαν την άναβίωση 
των άρχαίων αθλητικών καί πνευματικών άγώνων με την άναβίωση 
τής Τραγωδίας ώς τέχνης μυσταγωγικής πού άκτινοβολεΐ την αιωνιότητα τού 
Μύθου· τή Δελφική "Ενωση, μιά νέα παγκόσμια πνευματική Άμφικτυονία πού 
θά εργαζόταν γιά την ειρηνική συνεργασία καί πνευματική ενότητα τών λα
ών* το Δελφικό Πανεπιστήμιο, κέντρο καθολικής παιδείας καί σπουδής, όπου 
τά έξοχότερα πνεύματα τής έποχής θά επιχειρούσαν μιά σύνθεση τών ζων
τανών στοιχείων τής θρησκευτικής καί πολιτιστικής παράδοσης όλων τών αι
ώνων σε έναν ενιαίο Κοσμικό μύθο, πού ξεκινώντας άπό τήν άρχαία έλληνική 
κοσμοαντίληψη ν’ άγκαλιάζει τον καθολικό μύθο τού άνθρώπου. ’Έτσι ό Σι- 
κελιανός, πού άπό τήν πρώτη νεότητά του άντιλαμβάνεται τό ρόλο τού ποιη
τή ώς «παιδευτή τού σύμπαντος τού άνθρώπου βίου», θά μετατρέψει πανη
γυρικά τήν ποίηση σε πράξη43.

Ή  συνάρτηση αύτή ποίησης - πράξης, σταθερό αίτημα τής ποιητικής 
του προσπάθειας, εκφράζεται τόσο πριν όσο καί μετά τήν άναστολή τής Δελ
φικής Προσπάθειας σ’ ένα έλληνοκεντρικό κήρυγμα, πού συχνά παίρνει τή μορ
φή «έγερτήριου σαλπίσματος» προς τήν Ελλάδα καί τήν έλληνική νιότη. Αύ
τή, καθώς πιστεύει ό ποιητής, όντας άπό παράδοση πιο κοντά στήν άλήθεια, 
έχει καί τήν ιστορική εύθύνη νά πρωτοστατήσει στήν έπαναστατική άνανέω- 
ση τού άνθρώπινου πολιτισμού. Καί σ’ αύτήν πρώτα άπ’ ολα ζητά νά ξυπνή
σει τήν «πλέρια μνήμη»44. ’Εσταυρωμένος Βάκχος, Όρφέας, Διγενής, Χρι
στός προβάλλονται παραδειγματικά μέσα στο λυρικό καί δραματικό του έργο 
ώς σύμβολα πού σαρκώνουν άνάμεσα άπ’ τούς αιώνες τό πνεύμα τής θυσίας 
στον άγώνα γιά τήν ολοκλήρωση τού άνθρώπου. Σύμβολα πού δίνουν, μέσα 
άπό τό μύθο καί μέσα άπ’ τήν ιστορία, τό δράμα τής Ελευθερίας σέ πρωταρ
χική συσχέτιση με τό «άρτιο Πνεύμα».

Στήν τελευταία περίοδο τής δημιουργίας του, όταν οί τραγικές περιπέ
τειες τού Β' Παγκόσμιου πολέμου φέρνουν μιά μεγαλύτερη σύγκλιση άνάμεσα 
στά καθολικά Κοσμικά του αιτήματα καί στά κοινωνικοπολιτικά αιτήματα 
τής ιστορικής στιγμής, ό Σικελιανός θά πραγματώσει μιά νέα, πιο δραστική 
παρέμβαση τής ποίησης στήν ιστορική δράση, είσάγοντας στο έργο του τή 
συγκεκριμένη ιδεολογική διάσταση πού άπορρέει άπό τήν κοσμοθεωρία του. 
’Έτσι, άπό τις παραμονές τής φασιστικής επίθεσης καί ώς τό τέλος τής ζωής 
του, θά σταθεί, τόσο μέ τήν άντιστασιακή του ποίηση καί τις τραγωδίες του 
6σο καί μέ τον προσωπικό του άγώνα, στο πλευρό τού δοκιμαζόμενου λαού, 
πετυχαίνοντας μιά πλατύτερη καταξίωση τού έργου του στήν κοινή έλληνική 
συνείδηση. Γιά πρώτη φορά αύτή τήν έποχή ό ποιητής θά συνδέσει ρητά, στο
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δίπτυχο των τραγωδιών του «'Ο Χριστός στη Ρώμη» καί «'Ο θάνατος τον 
Διγενή» (η «Χριστός Λυόμενος») τδ αίτημα της πολιτιστικής ανανέωσης με 
τδ αίτημα της κοινωνικής επανάστασης. Μάλιστα στην τελευταία άπδ τις 

. δυδ τραγωδίες θά προβάλει τδ άγωνιστικδ βραμα ένδς λαϊκού κοινοβιακου 
σοσιαλισμού, δίνοντας έτσι έμμεσα τδ κοινωνικοπολιτικδ πλαίσιο μέσα στδ 
δποϊο, τήν εποχή αύτή, βλέπει δυνατή τήν πραγμάτωση των οικουμενικών 
δραματισμών του45.

9
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43. Βλ. "Αγγέλου Σικελιανοΰ, Πεζύς Λόγος, Β', Δελφικά (1921-1951), φιλολ. έπιμ. 
Γ. Π. Σαββίδη, ’Αθήνα 1980, «Πρόλογος», δ.π., τ. Λ', σ. 39-44, καθώς καί «Στοχασμοί 
γύρω στήν ιδέα τής άναγέννησης τής Τραγοίδίας», Θυμέλη, Α ', δ.π., σ. 9-23. Πρβλ. Τά
κη Δημόπουλου, Σικελιανός. Τ Ι διαλεκτική ένύς λυρικού βίου, "Ικαρος, (1971), σ. 50-72, 
Τού ίδιου, ΟΙ πηγές της Δελφικής Ιδέας, στύν τόμο: «Κότινος στον "Αγγελο Σικελιανό», 
Τετράδια Εύθύνης, άρ. 11, σ. 122-140, Λίνου Καρζή, Εστίες ελληνικού ζωισμού καί ή 
σικελιανική Δελφική ’Ιδέα, περ. Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1952 ("Αγγελος Σικελιανός: 
’Αφιέρωμα), σ. 61-83. Γιά τή συνάρτηση τέλος ποίησης - πράξης βλ. «Άλαφροΐσκιωτος», 
δ.π., τ. Α', σ. 98 (I, 349-53), σ. 167 (II, 980-86) καί «Προς τήν Ποίηση - Πράξη» (άπύ 
τη Συνείδηση τής Προσωπικής Δημιουργίας») Λυρικύς Βίος, Γ ', δ.π., σ. 240-44.

44. Βλ. λ.χ. «Στύ άνθος των Ελλήνων» (άπύ τή «Συνείδηση τής Φυλής μου»), δ.π., 
τ. Γ ', σ. 110-116, «Ηρακλής» (άπύ τή «Συνείδηση τής Γής μου»), δ.π., σ. 54-58 (στ. 
230-327), «Τύ πανανθρώπινο έμβατήριο τής Ελλάδας», δ.π., τ. Ε ', σ. 125, «Πνευματικό
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Εμβατήριο», δ.π., σ. 171-75, «Εμβατήριο», β.π., τ. ΣΤ ', σ, 88-89, « Ό  Διθύραμβος του 
Ρόδου», Θυμέλη, Α \  σ. 46-47 (στ. 426-39), σ. 49 (στ. 491-96) καί άλλου.

45. « Ό  Χριστός στη Ρώμη», Θυμέλη, Β', φιλολ. έπιμ. Γ. Π . Σαββίδη, ’Ίκαρος, Α 
θήνα 1971, «Χριστός Λυόμενος. *0 Θάνατος του Διγενη», Collection de Γ Institut Fran- 
gais d* Athenes, No 6, ’Ίκαρος, 1948 ( =  Θυμέλη, τ. 2ος, 1950). Πρβλ. Θεόδ. Ξύδη, Ά γ 
γελος Σικελιανός, ’Ίκαρος, (1973), σ. 166-173, Μάρκου Αύγέρη, Άγγελος Σικελιανός. 
Κριτική μελέτη, 2η έκδ., Θεμέλιο, 1966, σ. 66-85, Του ίδιου, Κριτικά - Αισθητικά, έκδ. 
Σύγχρονη Εποχή, ’Αθήνα 1980, σ. 50-52, 127-30, καθώς καί Κώστα Γεωργουσόπουλου, 
*0 «Θάνατος του Διγενη». ’Απόπειρα άναγνώρισης, στόν τόμο «Κότινος στόν Άγγελο 
Σικελιανό», Τετράδια Εύθύνης 11, (Αθήνα 1980), σ. 85-89, V. Ivanovici, Νεοελληνικό 
τρίπτυχο, έκδ. Εξάντας, (’Αθήνα) 1979, σ. 55 κ.έ. («Σικελιανός: Μιά μυθική μεταμόρ
φωση της Επανάστασης»).



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΤ 

(Εκλογή Ε.Γ. Καψωμένου)

1. Έ  ρ γ α

"Αγγέλου Σικελιανου, Λυρικός Βίος, τ. Α'-Γ', έκδ. Οί φίλοι του
Βιβλίου, ’Αθήνα 1946-1947.
—Θυμέλη, τ. 1ος, *0 Διθύραμβος του Ρό
δου, Έ  Σίβυλλα, Ό  Δαίδαλος στην Κρήτη, 
Collection de Γ Institu t Fran$ais d’ A - 
thenes, 1950.
—Θυμέλη, τ. 2ος, Χριστός Λυόμενος. Ό  
Θάνατος του Διγενή, Coll, de Γ Inst. Fr. 
d* Athenes, ’Ίκαρος, 1948 (1950).
—Θυμέλη, τ. 3ος, ’Ασκληπιός, Coll, de Γ 
Inst. Fr. d* Athenes, 1955.
—*0 Χριστός στη Ρώμη, έκδ. "Αλφα, ’Αθή
να 1946.
—Άντίδωρο, Αθήνα 1943.
—"Απαντα, I-VI (τυποποιημένη έκδοση): 
Λυρικός Βίος, Α '-ΣΤ , φιλολ. έπιμ. Γ.Π. 
Σαββίδη, "Ικαρος, ’Αθήνα 1965-1969.
—"Απαντα, VII-X: Θυμέλη, Α'-Γ', φιλολ. 
έπιμ. Γ. Π. Σαββίδη, "Ικαρος, ’Αθήνα 1970-
1975.
-"Απαντα, ΧΙ-ΧΙΙΙ: Πεζός Λόγος Α'-Γ', 
φιλολ. έπιμ. Γ.Π. Σαββίδη, "Ικαρος, ’Αθή
να 1978-1981.
—Τριαντατρία καί τρία ανέκδοτα κείμενα, 
Έλλ. Λογοτ. Ίστορ. ’Αρχείο, ’Αθήνα 1981. 

Β. Τσαρλαμπα-Κακλαμάνη, ’Ανέκδοτα Ποιήματα καί Γράμματα, έπιμ.
παρουσ. Β.Τ.-Κ., Βιβλ. τής Εστίας, ’Αθή
να (1981).
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2. ’Α ν θ ο λ ο γ ί ε ς  

Ά γ ι Θέρου, 

Octave Merlier,

Α. Καραντώνη,

Λίνου Πολίτη,

Άνθολόγημα,

Κώστα Στεργιόπουλου,

3. Γ ρ ά μ μ α τ α  

Gisele Le Crocq,

Φώτου Γιοφύλλη,

Oct. Merlier,

Δημ. Τουρνάκη, 

’Άννας Σικελιανοΰ,

Τά Λυρικά του Σικελιανοΰ, Πρόλογος - Εκλο
γή άπό τό έργο του, Πυρσός, ’Αθήνα 1935. 
Le serment sur le styx, cinq poemes de 
Sikelianos (1941-1942), ’Ίκαρος, ’Αθήνα 
1946.
—Sibylla. Tragedie presentee et interpre- 
tee par 0 . Merlier, (Revue des) Etudes 
Neo-helleniques, t. II (Aix-en-Provence 
Paris 1970), σ. 169 κ.έ.
Παλαμάς, Σικελιανός, Καβάφης, έπιμ. Α. 
Κ., Βασική Βιβλιοθήκη, άρ. 25, Ζαχαρό- 
πουλος, Άθήναι 1955 (σ. 154-262).
Ποιητική ’Ανθολογία, Βιβλίο 7ο (Καβάφης, 
Σικελιανός καί ή ποίηση ώς τό 1930), έκδ. 
Δωδώνη, ’Αθήνα ά.έ.
30 χρόνια άπό τό θάνατό του, είσαγ. Π. Πρε- 
βελάκη, Ο.Ε.Δ.Β., ’Αθήνα 1981.
Ή  ελληνική ποίηση ('Η άνανεωμένη παρά
δοση), ’Ανθολογία—Γραμματολογία, έκδ. 
Σοκόλη, ’Αθήνα 1980, σ. 82 κ.έ.

Lettres d’ Eva et d’ Anghelos Sikelianos 
a Phileas Leyesque, (Revue des) Etudes 
Neo-helleniques, t. II, ό.π., σ. 35-65. 
Γράμματα του Αγγέλου Σικελιανοΰ μ’ έξη- 
γητικά κείμενα *τοΰ Φ.Γ., έκδ. Μαυρίδης, 
’Αθήνα 1971.
La correspondance Edouard Schure-Si- 
kelianos, (Revue des) Etudes Neo-helle
niques, t. II, ό.π., σ. 67-112.
—Trois lettres d’ Eva Palmer a Sikelia
nos, ό.π., σ. 113-119.
’Ανέκδοτα γράμματα του ζεύγους Σικελια- 
νοΰ, περ. Νέα Εστία, τ. 95 (1.2.1974), σ. 
159 κ.έ..
Γράμματα στήν Άννα, πρόλ. Α. Σ., Ίκαρος 
’Αθήνα (1980).
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Λιλής Κ. ’Αλφιζάτου,

4. Μ ε λ έ τ ε ς  

Γ. Άντωνόπουλου,

Μ. Αύγέρη,

»

Mar. Georgopoulos, 

Τάχη Δημόπουλου,

Τάσου Βουρνά,

Όδυσσέα Έλύτη,

Γιώργου Θεοτοκα,

*0 ^Αγγελος Σικελιανδς καί τδ βραβείο No
bel. Μερικά καινούρια στοιχεία άπδ τδ αρ
χείο του Γιώργου Θεοτοκα, περ. Διαβάζω, 
άρ. 46 (1981), σ. 64-71.

Άλαφροίσκιωτος. Μύθος καί ύπαρξις, Ά - 
θήναι 1959.
—Κεφάλαιον φιλοσοφίας νεοελληνικού πνεύ
ματος, Άθήναι 1965.
^Αγγελος Σικελιανος. Κριτική μελέτη, 2η 
έκδ., Θεμέλιο, * Αθήνα 1966.
—Κριτικά - Αισθητικά, Σύγχρονη Εποχή, 
’Αθήνα 1980 (σ. 50-52: «Ό  Σικελιανδς», 
127-130: «Ό  Διγενής του Σικελιανοΰ κι οί 
παλιές μορφές στην τέχνη»).
Les sources historiques et litteraires de 
la «Sibylla» de Sikelianos, (R evue des) 
Etudes Neohelleniques, t. I (A ix-en-Pro- 
vence 1968), σ. 245-60.
*0 «Διθύραμβος του Ρόδου» του Σικελιανοΰ, 
Κύκλος, Αθήνα 1934.
—Ό  Σικελιανδς στδ διχασμδ καί στήν κατο
χή, περ. Νέα Εστία, τ. 96 (1.8.1974), σ. 
1218 κ.έ.
'Ιστορικά καί φιλολογικά πορτραιτα, έκδ. 
Τολίδη, ’Αθήνα 1981 (*Αγγελος Σικελια- 
νός: σ. 203-217).
—Ό  Σικελιανος. 'Η διαλεκτική ένδς λυρικού 
βίου, *Τκαρος, Αθήνα 1971.
Πέντε κορυφαίοι νεοέλληνες λυρικοί, περ. 
Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, τ. 1ος (1945). 
άρ. 7, σ. 24.
—Ανοιχτά χαρτιά, Αστερίας, Αθήνα 1974, 
σ. 296-98.
Πνευματική Πορεία, Φέξης, Άθήναι 1961, 
σ. 269 κ.έ. (β' εκδ., Εστία, 1971, σ. 238 κ. 
έ.).
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Ά γι Θέρου, Πώς έγραψε τον Άλαφροΐσκιωτο (κ.λ.π.),
περ. Νέα Εστία, τ. ΝΔ' (1.8.1953), σ. 
964-66.

Άντρέα Ιίαραντώνη, Προβολές, Ά , ’Αθήνα 1965, σ. 125 κ.έ.
—’Από τον Σολωμό ως τον Μυριβήλη, Ε 
στία, ’Αθήνα (1969), σ. 264 κ.έ.
—Οι «Έπίνικοι» του Σικελιανοΰ, περ. Νέα 
Εστία, τ. 94 (15.7.1973), σ. 912 κ.έ.

Α. Καμπάνη-Μ. Περίδη -
D. Asteriotis- «Βιβλιόφιλος», Ό  «Πρόλογος στη Ζωή» του ’Αγγέλου

Σικελιανοΰ, περ. Άγγλοελληνική ’Επιθεώρη
ση, τ. 3ος (1947), άρ. 1, σ. 27-31.

Ν. Καρβούνη - Α. Καμπάνη-
Β. Γαβριηλίδη κ.ά., Τό πρώτο φανέρωμα του Σικελιανοΰ, περ.

Άγγλοελληνική ’Επιθεώρηση, τ. 2ος (1946) 
άρ. 8, σ. 258-262.

Β. Knos- Η. Gullberg κ.ά., Ό  Άγγελος Σικελιανός καί ή Σουηδική κρι
τική, περ. Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, τ. 
4ος (1950), άρ. 11, σ. 409-422

Κλ. Παράσχου, - Τ. Κ. Πα-
πατζώνη - Παντ. Πρεβελάκη, Ό  «Άλαφροΐσκιωτος» του Αγγέλου Σικε-

λιανοΰ, περ. Άγγλοελληνική ’Επιθεώρηση, 
τ. 2ος (1946), άρ. 8, σ. 240-241.
Σικελιανός: Μια μυθική μεταμόρφωση της 
Επανάστασης, «Νεοελληνικό τρίπτυχο. Κα- 
βάφης — Σεφέρης — Σικελιανός», έκδ. Ε 
ξάντας, 1979, σ. 55-76.
Εισαγωγή στή «Μητέρα Θεοΰ» περ. Νέα 
Εστία, τ. ΛΣΤ' (1944), σ. 813-815.
Ή  ποίηση του Αγγέλου Σικελιανοΰ, περ. 
Άγγλοελληνική ’Επιθεώρηση, τ. 4ος (1950),. 
άρ. 11, σ. 423-426.]
Άγγελος Σικελιανός, Πάτραι 1962.
Ό  Σικελιανός καί ή θρησκεία, περ. Νέα Ε 
στία, τ. ΝΔ' (1.8. 1953), σ. 954 κ.έ.
Μνήμη Αγγέλου Σικελιανοΰ, Δίφρος, Αθή
να 1971.
Άγγελος Σικελιανός, *Ίκαρος, Αθήνα 1973. 
Άγγελος Σικελιανός ή τά πολιτικά πρόσω
πα τών θεών, Κέδρος Αθήνα 1981.

V ictor Ivanovici,

Robert Levesque, 

Robert Liddell,

Ν. Λομβέρδου,
Ν. Λούβαρι,

Γ. Μπούρλου,

Θεόδωρου Ξύδη, 
Άσημ. Πανσέληνου,
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Helena Papanicolaou,

Εύαγγ. Παπανούτσου,

Κλ. Παράσχου,

Αίνου Πολίτη,

Παντελή Πρεβελάκη, 
Γιώργου Σεφέρη,

Εύας Σικελιανοΰ,

Σοφίας Σπανού δη,

Βασ. Φράγκου,

Χρήστου Φράγκου, 

Χρήστου Φράγκου,

Ρίτσας Φράγκου—Κικίλια,

Eva Sikelianos d* apr£s son Autobiogra- 
phie. Analyse de ses lettres a A. Sikelia
nos, de 1935 a 1951, (R evue des) E tu
des Neo-helleniques, t. I (A ix-en-Proven
ce, 1968), σ. 261-311.
Παλαμάς—Καβάφης—Σικελιανός, 4η έκδ., 
Ίκαρος, [’Αθήνα 1977], σ. 233 κ.έ.
Ό  Άλαφροίσκιωτος, περ. Νέα Εστία, τ.
109 (1.5.1981), σ. 565-579.
Έλληνες λυρικοί, Αθήνα 1953, σ. 173 κ.έ. 
—Δέκα 'Έλληνες λυρικοί, Φέξης, ’Αθήνα 
1962, σ. 137 κ.έ.
Μορφές του νεοελληνικού λυρισμού, στον τό
μο «Θέματα τής Λογοτεχνίας μας», Πρώ
τη σειρά, 2η έ'κδ., Κωνσταντινίδης, Θεσσα
λονίκη, ά.έ., σ. 47 κ.έ.
Δοκιμές, τ. 2ος (1948-1971), Ίκαρος, Α 
θήνα 1974, σ. 97 κ.έ.
Ό  ποιητής "Αγγελος Σικελιανός, περ. Νέα 
Εστία, τ. ΑΠ' (1945), σ. 1069 κ.έ.
Ό  Σικελιανός καί ό Ντ* Άννούντσιο, περ. 
Νεοελληνικά Γράμματα, 23 Άπριλ. 1938, 
σ. 1 καί 4.
*Η άπάντηση τού "Αγγέλου Σικελιανού στό 
πρόβλημα τού αιώνα μας, «Ελληνοκεντρι
κά», Θεσσαλονίκη 1961, σ. 52 κ.έ.
Ό  "Αγγελος Σικελιανός έλληνοκεντρικός ποι
ητής, περ. Νέα Εστία, τ. ΞΒ' (15.7.1957), 
Ό  "Αγγελος Σικελιανός έλληνοκεντρικός ποι
ητής, περ. Νέα Εστία, τ. ΞΒ' (15.7.1957), 
σ. 972 κ.έ.
Ξαναδιαβάζοντας τόν "Αγγελο Σικελιανό, 
περ. Διαβάζω, άρ. 46 (1981), σ. 42-63. 5

5. Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ά

Γ. Κ. Κατσίμπαλη, Βιβλιογραφία Α. Σικελιανού, ’Αθήνα 1946
(άνατύπ. στον τόμο: Σικελιανός 1884-1951, 
έπιμ.-σύνθ. Γεράσ. Γρηγόρη, Εταιρεία Λευ- 
καδικών Μελετών, Άθήναι 1971, σ. 195 κ.
έ·)
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Γ. Π. Σαββίδη,

Εύγενίας Χατζηδάκη,

Δημήτρη Δασκαλόπουλου, 

Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια,

—Βιβλιογραφία Σικελιανού (Συμπλήρωμα), 
’Αθήνα 1952 (άνατύπ., ό.π., σ. 241 κ.έ.). 
Βιβλιογραφικά στόν Σικελιανδ 1909-1945, 
’Αθήνα 1966 (άνατ. Έπιθ. «Ήώς»).
—Ό  «Δελφικές Λόγος» του Σικελιανου. (Λύ
ση ένός βιβλιογραφικού προβλήματος), άνάτ. 
περ. Ό  Έρανιστής, τ. Η', τεύχ. 48, ’Αθήνα 
1970.
Συμπλήρο^μα στή βιβλιογραφία Α. Σικελια- 
νού τού Γ. Κατσίμπαλη. Γιά τις Δελφικές ε
ορτές καί την Ευα (άπό τήν Αύτοβιογραφία 
τής Εΰας), στόν τόμο «Σικελιανός 1884-1951», 
ό.π., σ. 261 κ.έ.
Βιβλιογραφικά ’Έτους Σικελιανού, περ. Δια
βάζω, άρ. 46 (1981), σ. 72-79.
Συμβολή στή Βιβλιογραφία τού Α. Σικελια- 
νού (υπό έ'κδ.).

6. ' Ι σ τ ο ρ ί ε ς  Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς

Κ. Θ. Δημαρά, 

Λίνου Πολίτη,

Mario V itti,

7. ’Α φ ι ε ρ ώ μ α τ α

'Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 4η 
έκδ., ’Ίκαρος, ’Αθήνα 1968, σ. 433 κ.έ. 
Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μορ- 
φωτ. 'Ίδρυμα Έθν. Τραπέζης, ’Αθήνα 1978, 
σ. 235 κ.έ.
Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, έκδ. 
Όδυσσέας, ’Αθήνα 1978, σ. 300 κ.έ.

Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών.

Έπιθ. Ήώς,

Κότινος στόν ’Άγγελο 
Σικελιανό,

περ. Κριτικά Φύλλα,

Σικελιανός 1884-1951 (Βίος, έ'ργα, άνθολο- 
γία, κριτικές, εικόνες, βιβλιογραφία), σύνθ.- 
έπιμ. Γεράσ. Γρηγόρη, Άθήναι 1971. 
’Αφιέρωμα στήν Ευα Palmer-Σικελιανού, 
έτος 9ο, άρ. 98-102 (1966) καί έτος 10ο, άρ. 
103-107 (1967).

Τριάντα χρόνια άπό τόν θάνατό του, Τετρά
δια Εύθύνης 11, ’Αθήνα 1980.
Αφιέρωμα στόν Σικελιανό, Δεκ. 1974.



ftep. Νέα Εστία,

περ. Πρόσπερος, 

«Φιλολογική Βραδινή» 

περ. Εύθύνη,

39

Άγγελος ϊικελιανός. Πρώτο κοίταγμα, τ. 
Ν' (1.7. 1951), σ. 879 κ.έ., (μεγάλο) ’Αφι
έρωμα, τ. ΝΒ' (Χριστούγεννα 1952), καθώς 
καί: τ. Π' (1.7.1966), τ. 90 (1.7.1971), τ. 
99 (15.6.1976).
’Αφιέρωμα στον Σικελιανό, φύλλο 5, Κέρκυ
ρα 1951.
(άφιέρωμα στα 30 χρόνια άπό τό θάνατο του 
Σικελιανοΰ), 7.4.1981.
Δημόσια συζήτηση γιά τον Άγγελο Σικελια- 
νό, άρ. 113 (Μάϊος 1981), σ. 265 κ.έ.

9



ΜΑΡΘΑΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Α. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΤ: «ΖΩΦΟΡΟΣ»
Αισθηματική ανάλυση

Με φτέρνα ως μήλο κόκκινο χτυπώντας 
τα πλευρά των αλόγων, φουντωμένη 
’που φλέβα κλαδωτή κι ο ιδρός κολλώντας 
στην κοιλιά και στα νύχια κατεβαίνει

. και με την απαλάμη σαλαγώντας
στο λαιμό, ’που ν’ η τρίχα χωρισμένη 
σαν το φτερό του κύκνου, αναδεμένοι 
με σ’κιάδι ή με στεφάνι, πάν’ ορμώντας...

Η γη στο κάμα ανοίγει... Το τζιτζίκι 
στις ελιές διαλαλεί μια ανάερη νίκη...
—ή λιτανεία τον πέπλο τώρα βγάνει*

και με το λίγο αγέρι φεύγει πρίμα 
χορευτό των ατιών το πλούσιο κύμα, 
κάλπασμα, τετραπόδισμα, ή ραβάνι...

Το ποίημα αυτό του Σικελιανού περιλαμβάνεται στα πρώτα Λυρικά 
του και ειδικότερα στη συλλογή «Σονέτα».

Οπως δείχνει η εξωτερική διάρθρωση του ποιήματος πρόκειται για ένα 
σονέτο με την κλασική-του μορφή, δηλ. τις δυό πρώτες τετράστιχες στροφές 
μιά ενότητα και τις δυό τελευταίες τρίστιχες άλλη ενότητα.

Το ποίημα αρχίζει μ* ένα εμπρόθετο τοπικό προσδιορισμό, που βρίσκεται 
στην αρχή του α' στίχου: «με φτέρνα». Ο προσδιορισμός αυτός από τη μιά 
καθορίζει επακριβώς ένα σημείο του ανθρώπινου σώματος και μάλιστα σημοίο 
κάτω άκρου και από την άλλη εντοπίζει ένα σημείο επαφής του ανθρώπου με 
το ζώο (τα πλευρά των αλόγων). Είναι ένα καίριο σημείο: η επαφή του ανθρώ
που με το ζώο. Μέσα από την επαφή (στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκει
ται για χτύπημα) γίνεται η ζεύξη ανθρώπου-ζώου. Η εικόνα γίνεται πιο πα
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ραστατική ζωγραφικά με τη χρωματική της αίσθηση μέσα από την παρομείοκτη 
«ως μήλο κόκκινο». Με το σχήμα αυτό του λόγου από μια πρώτη άποψη πε
ριγράφει, ζωγραφίζει λεπτομερειακά ο ποιητής το σημείο επαφής: η φτέρνα 
στρογγυλέμένη σαν την επιφάνεια ενός μήλου χτυπάει το πλευρό του αλόγου. 
Το μήλο όμως έχει έναν ειδικό προσδιορισμό: «κόκκινο». Το επίθετο αυτό πέ
ρα από την άμεση οπτική εικόνα που μας παρέχει, το κοκκίνισμα δηλ. της φτέ
ρνας του αναβάτη, είναι ταυτόχρονα έτσι φορτισμένο, ώστε να μας δώσει και 
το δυναμισμό της όλης συνθετικής εικόνας. Το κόκκινο είναι το χρώμα του 
αίματος, το χρώμα της ίδιας της ζωής.

Ο πρώτος λοιπόν στίχος είναι μιά εικόνα, που από πρώτη άποψη φαίνε
ται στατική, μέσα όμως από τις λέξεις αναδύεται ένας δυναμισμός, μια κίνη
ση. Πρόκειται για μια ρεαλιστική λεπτομέρεια, όπου οι καβαλάρηδες ξυπόλυ
τοι καθώς είναι χτυπούν τα πλευρά των αλόγων, για να προχωρήσουν. Αυτό 
ακριβώς το στοιχείο προεκτείνεται με την επόμενη αναφορική πρόταση. Οι φλέ
βες διακλαδωμένες καθώς είναι στο σο>μα του ζώου, φουντίόνουν τη στιγμή της 
προσπάθειας για κίνηση. Την προσπάθεια ακριβώς αυτή, που την τονίζει και 
η θέση της μετοχής «φουντωμένη», που προτάσσεται απο το υποκείμενο της 
αναφορικής πρότασης, δίνει ο Σικελιανός με την πλαστική αυτή εικόνα. Δεν 
έχουμε ακόμα εποπτεία της κίνησης του ζώου, απλώς επιμέρους εικόνες που 
προβάλλουν την προσπάθεια για κίνηση. Αισθητή ένδειξη αυτής της προσπά
θειας είναι η εφίδρο^ση του σώματος του αλόγου. Η αίσθηση τώρα του ιδρώτα 
γίνεται πιο φανερή με τη μετοχή «κολλώντας». Χρησιμοποιεί δηλ. ο ποιητής 
και μιά άλλη διάσταση, την αφή, για να μας προσδιορίσει το μέγεθος της προ- 
σπάθειας-τους. Οι ιδιότητες του ιδρώτα, η υγρασία και το κόλλημα, δίνονται 
και ηχητικά με τα υγρά σύμφωνα ρ,λ (ιδρός κολλώντας) και μάλιστα δυό λάμ- 
δα (λλ), που επιτείνουν (οπτικά) την κολλητική-του αίσθηση.

Η περιγραφή του αλόγου ολοκληρώνεται με τη ροή του ιδρώτα στην 
κοιλιά και στα νύχια μέσα από το ρήμα «κατεβαίνει», που δηλώνει μιά δεύτε
ρη επιμέρους κίνηση.

Σ’ αυτή τη στροφή η μετοχική και η αναφορική πρόταση ζωγραφίζουν 
λεπτομερειακά την πλαστικότητα του ζώου, παράλληλα όμως τονίζουν την 
προσπάθειά του για κίνηση μέσα από τις ίδιες τις λέξεις. Η προσπάθεια φτά
νει στο αποκορύφωμά της με τις φουντωμένες και κλαδωτές φλέβες των ζώ
ων, την εφίδρωση στα κάτω άκρα τους, τονίζοντας ταυτόχρονα και το στοι
χείο της ζωτικότητας τους, που έρχεται τώρα να συμπληρώσει μ* ένα εννοιο- 
λογικό παράλληλο το περιεχόμενο του επιθέτου «κόκκινο».

Σ’ όλη αυτή τη στροφή είναι διάχυτα τα στοιχεία της έντασης και του 
παλμού μέσα από την εικονική αυτή παρουσίαση, όπου το κύριο βάρος πέφτει 
στη λεπτομέρεια. Αρχικά το σημείο κάτω άκρα του ανθρώπου, η φτέρ
να, σημείο επαφής άνθρώπου ζώου, συνδέεται στενά με την έννοια του χτυ-
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πηματος* αυτά συνενώνονται με τη ζωτικότητα των αλόγων μέσα από 
το φούντωμα, που προκαλεί η συσσώρευση του αίματος στις κλαδωτές φλέ
βες, καθώς και με το αποτέλεσμα αυτής της ζωτικότητας, τη ροή του ιδρώτα 
στην κοιλιά και στα νύχια του ζώου.

Η ζωντανή αυτή περιγραφή του αλόγου συνεχίζεται μετά από μια μικρή 
παύση (άνω τελεία) και στη δεύτερη τετράστιχη στροφή. Η μετάβαση γίνε
ται με το σύνδεσμο «και», που συνδέει το δυναμισμό της πρώτης στροφής με 
τη δεύτερη, όπου μέσα από μια νέα λεπτομερειακή εικόνα κλιμακώνεται η 
προσπάθεια για κίνηση. Μιά κίνηση που δίνεται μέσα από τη δυναμικότητα 
των ίδιων των λέξεο̂ ν και θα κορυφωθεί τελικά σε ολοκληρωμένη κίνηση με 
τον τελευταίο στίχο-της, όπου βρίσκεται και η κύρια πρόταση των δυό στρο
φών: «πάν’ ορμώντας».

Ο εμπρόθετος τοπικός προσδιορισμός είναι πάλι τοποθετημένος στην αρ
χή του στίχου, «με την απαλάμη» και αποσαφηνίζει το σημείο επαφής συγκε- 
κριμενοποιώντας-το ταυτόχρονα με το οριστικό άρθρο. Παρατηρούμε ότι το 
σημείο αυτό βρίσκεται στά άνω άκρα. Το προθετικό άλφα στη λέξη «απαλάμη» 
είναι σαν να μας προετοιμάζει για το εννοιολογικό περιεχόμενο της μετοχής 
που ακολουθεί («σαλαγώντας»). Μας δίνει δηλ. το α σε συνδυασμό με την προ
έκταση του στις επόμενες συλλαβές την αίσθηση αυτή της απαλότητας, που 
προτείνει το χάδι και που διευκρινίζεται και καθορίζεται πιο καλό από το εν- 
νοιολογικό περιεχόμενο της μετοχής που ακολουθεί («σαλαγώντας»). Έχου
με λοιπόν πάλι μια επαφή ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο. Τώρα όμως 
πρόκειται για ένα χάδι που γίνεται στο πάνω μέρος του σώματος του αλόγου* 
το σημείο επαφής τους είναι ο λαιμός.

Ο ποιητής αντιπαραθέτει έντεχνα το χτύπημα του ζώου στην πρώτη 
στροφή με το χάϊδεμά του στη δεύτερη χρησιμοποιώντας και στις δυό περι
πτώσεις μετοχή: χτυπώντας νς σαλαγώντας. Η αντιπαράθεση επίσης του χτυ
πήματος στα κάτω άκρα του ζώου με το χάϊδεμά του στα άνω άκρα, το παί
ξιμο ακριβώς αυτό πάνω-κάτω, μας δίνει μια λεπτομερειακή οπτική εικόνα της 
σωματικότητας του αλόγου.

Όπως στην πρώτη τετράστιχη στροφή του σονέτου έτσι και στη δεύτε
ρη, αφού ο ποιητής εντοπίσει με ακρίβεια το σημείο επαφής ανθρώπου-ζώου 
κι εδώ μάλιστα μέσα από την έννοια του χαδιού, ακολουθεί η δευτερεύουσα 
αναφορική πρόταση, που εισάγεται με το σύνδεσμο «όπου». Η περιγραφή του 
λαιμού του αλόγου δίνεται ρίχνοντας το κύριο βάρος στη λεπτομέρεια «τρίχα» 
και προσδιορίζεται καλύτερα από την παρομοίωση που ακολουθεί «σαν το φτε
ρό του κύκνου». Τά φτερά του κύκνου διακρίνονται για τη στιλπνότητά-τους 
που δίνουν την αίσθηση της ομορφιάς και της ζοκτικότητας, όπως ακριβώς 
και οι τρίχες του λαιμού του αλόγου. Η θέση της μετοχής «χωρισμένη» στη 
δεύτερη στροφή αντιπαρατίθεται εννοιολογικά με τη μετοχή της πρώτης στρο
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φής, που κι αυτή βρίσκεται στο τέλος του δεύτερου στίχου: «φουντωμένη»νς 
«χωρισμένη».

Μα και η παρομοίωση δεν είναι τυχαία τοποθετημένη: ο κύκνος που ανή
κει στο ζωικό είδος, εκεί όπου ανήκει και το άλογο, διακρίνεται για τη λευκό- 
τητά του. Η χροοματική ακριβώς αυτή αίσθηση αντιπαρατίθεται στην παρο
μοίωση της πρώτης στροφής (a' στίχος): «ως μήλο κόκκινο», όπου έχομε 
μιά άλλη χρωματική αίσθηση: «ως μήλο κόκκινο» νς «σαν το φτερό του κύκνου»

Μετά το σημείο στίξης, το κόμμα, ακολουθεί η επιθετική μετοχή «ανα
δεμένοι», χωρίς άρθρο, στον πληθυντικό αριθμό, που σε σχέση με την προη
γούμενη λεπτομερειακή περιγραφή του ζώου, μας δίνει την έννοια του πλή
θους. Ταυτόχρονα το παραστατικό σύνθετο «αναδεμένοι)) τοποθετημένο σ’ ένα 
καίριο σημείο, στο τέλος του προτελευταίου στίχου, περιέχει την ενέργεια συ
ντελεσμένη. Προχωρούν λοιπόν οι καβαλάρηδες φορώντας στο κεφάλι-τους 
ένα καπέλο με γείσο για να προφυλάσσονται από τον ήλιο ή στεφανηφόροι. 
Έχουμε δηλ. δυο προσδιορισμούς που συνδέονται με το διαζευκτικό σύνδεσμο 
και δίνουν με αληθοφάνεια την εικόνα του πλήθους μέσα από μιά παραστατική 
λεπτομέρεια.

Παρατηρούμε λοιπόν άπό την πρώτη στροφή κάποιες επιμέρους κινήσεις 
πού αντιστοιχούν στη λεπτομερειακή περιγραφή, ζωγραφίζονται μέσα από 
εκφράσεις παραστατικές που δίνουν ένταση και δυναμισμό στις εικόνες (χτυ- 
πώντας-φουντωμένη φλέβα-ιδρός κατεβαίνει ) και συνεχίζονται στη δεύτερη 
στροφή (σαλαγώντας-αναδεμένοι). Όλες αυτές οι επιμέρους κινήσεις φτάνουν 
στην κορύφωσή-τους, στην ολική κίνηση της σύνθεσης με την κύρια πρόταση 
στον τέταρτο στίχο της δεύτερης στροφής: «πάν* ορμώντας». Η κίνηση αυτή, 
το ξέσπασμα με ορμή, δίνεται σε ένα πρώτο στάδιο με την λειτουργικότητα του 
ρήματος «πάνε» και επιτείνεται από τη μετοχή που ακολουθεί. Η τάση για κί
νηση στο σημείο αυτό γίνεται μια πραγματικότητα. Έρχεται σα φυσικό επα
κόλουθο μετά τα χτυπήματα των καβαλάρηδων, τη συσσώρευση του αίματος 
στις φλέβες των αλόγων που δείχνουν αυτή την προσπάθεια, συνεχίζεται με το 
χάδι στο λαιμό των ζώο̂ ν και τέλος ξεσπάει σε μια ολοκληρωτική κίνηση. Έ 
χομε δηλ. μιά κλιμάκωση της κίνησης που περιγράφεται αρχίζοντας από τα 
κάτω άκρα, προχωράει στα άνω άκρα συνοδευμένη πάντα από το ζεύγμα άν- 
θρωπος-ζώο και καταλήγει σε μια δυναμική κίνηση, γεμάτη ένταση και παλ
μό, άνω και κάτω άκρων, ανθρώπων και ζώων σε ένα κάλπασμα με ορμή.

Άν θελήσουμε να προσέξουμε πιο πολύ τις δυο αυτές στροφές, θα δούμε 
ότι η τοποθέτηση των λέξεων, ακόμα και η στίξη είναι αντίστοιχη στην πρώ
τη στροφή και στη δεύτερη ώστε η έννοια της αντίθεσης να γίνεται πολύ αι
σθητή:
με φτέρνα νς με την απαλάμη 
χτυπώντας νς σαλαγώντας



45

τά πλευρά νς στο λαιμό
ως μήλο κόκκινο νς σαν το φτερό του κύκνου.

Το στοιχείο ακριβώς αυτό δίνεται και μέσα από την ομοιοκαταληξία των 
δυό τετράστιχων ιαμβικών στροφών. Στην πρώτη στροφή η ομοιοκαταληξία 
είναι πλεκτή: ομοιοκαταληκτεί ο πρώτος στίχος με τον τρίτο (χτυπώντας- 
κολλώντας) και ο δεύτερος με τον τέταρτο (φουντωμένη-κατεβαίνει). Στη 
δεύτερη στροφή είναι σταυρωτή και ομοιοκαταληκτεί ο πρώτος με τον τέτα
ρτο (σαλαγώντας-ορμώντας) και ο δεύτερος με τον τρίτο (χωρισμένη-αναδε- 
νένοι). Και στις δυό περιπτώσεις η πρώτη ομοιοκαταληξία γίνεται ανάμεσα 
σε μετοχές, που δείχνουν την ολική κίνηση:

χτυπώντας — κολλώντας 
νς νς

σαλαγώντας ορμώντας

' Η αίσθηση όμως της αντίθεσης βρίσκεται και στις λέξεις που περιγράφουν 
τη σωματικότητα και ζωτικότητα των αλόγων: «φουντωμένη» νς «χωρισμέ
νη» και σ’ αυτές που δείχνουν άλλες επιμέρους κινήσεις (ενεργεία και δυνάμει): 

«κατεβαίνει» νς «αναδεμένοι».
Μέσα εξάλλου από τον τέταρτο στίχο της δεύτερης στροφής σιγά-σιγά 

αρχίζει πιά νά ξεκαθαρίζεται και ο τίτλος του ποιήματος, μιά και με τον προ
σδιορισμό των κοβαλάρηδων «με σκιάδι ή με στεφάνι» μεταφερόμαστε στην 
εικόνα ενός πλήθους, μιάς ιεροτελεστείας, μιάς πομπής.

Η ιεροτελεστεία όμως αυτή, η κίνηση της πομπής εντοπίζεται και το
πικά με την αναφορά στο χώρο, που δίνεται με το επόμενο τρίστιχο του σονέ
του. Βρισκόμαστε στην κορυφή της μέρας, σε ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι, 
όπου ο ήλιος καίει στα μεσούρανα, με αποτέλεσμα η γή να σκάει, να ανοίγει 
από τη ζέστη. Μιά χαρακτηριστική λεπτομέρεια που ζωντανεύει την ατμόσ
φαιρα της καλοκαιρινής αυτής ώρας είναι το τζιτζίκι. Τό μικροσκοπικό αυτό 
έντομο, που σε συνεπαίρνει κυριολεκτικά με το διαπεραστικό του λάλημα, 
βρίσκεται πάνω στις ελιές* είναι το δέντρο που τονίζει την ελληνικότητα του 
χώρου, συγχρόνως όμως χαρακτηρίζει κατεξοχήν το αττικό τοπίο. Μέσα στο 
μεσημαριάτικο αυτό κάμα τα στοιχεία του ελληνικού αττικού χώρου συνδεδε- 
μένα με το λάλημα του τζιτζικιού συνθέτουν μια πανηγυρική ατμόσφαιρα. Με
ταφερόμαστε δηλ. σε ένα ατμοσφαιρικό μοτίβο, όπου τα στοιχεία της φύσης 
βρίσκονται σε ένταση: ένταση ζέστας, ένταση μέρας, ένταση λαλήματος. Μέ
σα από την κοινή αυτή κατηγορία της έντασης ζωντανεύει η αίσθηση ενός θριάμ 
βου, που διερμηνεύει ειδικότερα ο διαπεραστικός ήχος της φωνής του τζιτζι- 
κιού. Η αίσθηση όμως του θριάμβου αυτού είναι διάχυτη σε όλη την ατμόσφαι
ρα, όπως δηλώνεται με το επίθετο «ανάερη» και τη νοηματική απόχρωση του
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ρήματος «διαλαλεί».
Η κίνηση του πλήθους, της πομπής, που τώρα δηλώνεται με τη λέξη «η 

λιτανεία», συνδέεται με μια συγκεκριμένη πράξη: «τον πέπλο τώρα βγάνει». 
Η αναφορά στον πέπλο είναι αρκετή για να συσχετίσουμε τη «λιτανεία» με 
την πομπή των ΠαναΟηναίων, που ξεκινάει από τον Κεραμεικό για να κατα- 
λήξει στην Ακρόπολη, στο ναό της Αθηνάς, όπου θα φορέσει στην πολιούχο-της 
τον πέπλο που ύφαναν οι παρθένες. Ο συσχετισμός αυτός μας οδηγεί φυσιο
λογικά στον τίτλο και σε ένα δεύτερο συσχετισμό: ανάμεσα στην πομπή που 
περιγράφει το ποίημα και στη Ζωφόρο. Η σύμπτωση των θεμάτων μας απο
καλύπτει ότι πρόκειται για την παράσταση που απεικονίζεται στη Ζωφόρο 
του Παρθενώνα, πάνω από τους εξωτερικούς τοίχους του σηκού, ανάμεσα 
στο επιστύλιο και στο αέτωμα. Η λιτανεία, ωστόσο, όπως φαίνεται μέσα από 
αυτό το τρίστιχο, τοποθετείται μέσα στο φυσικό χώρο. Τι συμβαίνει; Αναδρο
μικά αντιλαμβανόμαστε ότι ο Α. Σικελιανός χρησιμοποιεί ένα ποιητικό εύρη
μα: σπάζει τα όρια ανάμεσα στη Φύση και την Τέχνη.

Ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και» στην αρχή του τελευταίου τρίστιχου 
συνδέει την ατμόσφαιρα αυτής της στροφής με την προηγούμενη. Το φυσικό 
στοιχείο, το αγέρι, παρουσιάζεται σάν αυτό να κινεί την πομπή και να της δί
νει τον ενιαίο ρυθμό της. Τα όρια λοιπόν άνάμεσα στη Φύση και την Τέχνη 
για άλλη μιά φορά καταργούνται και έχουμε ένα τολμηρό δέσιμο των δυο. Η 
εικόνα εξάλλου πλουτίζεται με τη μεταφορά πομπή =κύμα, για να μας δώσει 
την αίσθηση του πλήθους και να μας δηλώσει και την κίνηση της πομπής, 
τον ενιαίο ρυθμό-της. Το πλήθος το)ν ανθρώπων και των ζώο>ν προχωράει με 
ένα ρυθμό χορευτικό, όπως δηλο>νεται με τον δεύτερο στίχο του τρίστιχου: 
«χορευτό των ατιών το πλούσιο κύμα». Η αίσθηση του χορού ο ρυθμικός-του α
πόηχος φαίνεται από την αλλαγή του ιαμβικού ρυθμού σε αναπαιστικό στην 
αρχή του στίχου, που γίνεται με ένα παρατονισμό και με την αντικατάσταση 
μιάς τονισμένης συλλαβής από μιά άτονη:

U  Ο

Επιτείνεται όμως η αίσθηση αυτού του χορευτικού ρυθμού με τις επανα
λαμβανόμενες συλλαβές το-των-τιων-το, που δημιουργούν μιά διακριτική πα-
ρήχη<”)·

Το ρυθμικό λοιπόν βάδισμα που ταιριάζει σε μιά τελετουργία ο ποιητής
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μας το παρουσιάζει με την αίσθηση του χορού μέσα από μια σειρά διαδικασιών* 
με το αγέρι αρχικά, καθώς παρουσιάζεται σάν αυτό να ωθεί την πομπή και να 
της δίνει τον ενιαίο ρυθμό-της* την προέκταση αυτής της κίνησης με την μετα
φορά πομπή =  κύμα και τέλος με την αλλαγή του ιαμβικού ρυθμού σε αναπαι- 
στικό.

Με τον τελευταίο στίχο του ποιήματος ο ποιητής εξειδικεύει την κίνηση 
σε τρείς τρόπους έντεχνου καλπασμού για να αισθητοποιήσει παραστατικά 
τον πειθαρχημένο ρυθμό της πομπής:

κάλπασμα τετραποδία ή ραβάνι

1 1 1 2 1 2

2 2 3 4 1 2

Η κυριαρχία εξάλλου στο στίχο του α σε συνδυασμό με ηχηρά συμφωνι
κά'συμπλέγματα αναπαριστά και ακουστικά αυτό τον πειθαρχημένο ρυθμό 
της πομπής:

καλπ-α-σμα τε-τραπ-δ-σμα ρα- (β )-α
Ο ποιητής λοιπόν, περιγράφει την παράσταση της πομ/πής στη Ζωφό

ρο του Παρθενώνα αρχίζοντας από τα κάτω άκρα του ανθρώπου, τη φτέρνα, 
για να κλείσει το ποίημα του με το θόρυβο πάλι των κάτω άκρων, των ποδιών, 
των αλόγων. Αρχίζει δηλ. και τελειώνει τονίζοντας τα κάτω άκρα του ζεύγ
ματος ανθρώπου-ζώου. Κι αυτό, γιατί θέλει να μας δώσει χρησιμοποιώντας 
όλες τις αισθήσεις μας όραση, αφή, ακοή την κινητικότητα της παράστασης. 
Πρόκειται δηλ. για μιά λιτανεία, όπου οι καβαλάρηδες και τα άλογα είναι 
τα στοιχεία που δίνουν αυτό τον τελετουργικό ρυθμό: στην αρχή του ποιήμα
τος το χτύπημα των καβαλάρηδων και στο τέλος-του ο κρότος των ποδιών των 
γυμνασμένων αλόγο3ν.

Το βασικό εύρημα και το κλειδί του ποιήματος είναι η συγχώνευση Φύ- 
σης-Τέχνης, παρελθόντος- παρόντος. Η κλασική τέχνη είναι μιά τέχνη να- 
τουραλιστική, ρεαλιστική, έχει δηλ. σάν πρότυπο τη Φύση και εκφράζει την 
αίσθηση του πραγματικού. Έτσι για τον κάθε καλλιτέχνη το κύριο βάρος έπε
φτε στη λεπτομέρεια. Η τελειότητα της ζωντανής λεπτομέρειας και η απει- 
κόνισή-της είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην κλασική τέχνη. Παράλληλα 
όμως είναι ένας κοινός παρονομαστής ανάμεσα στη γλυπτική παράσταση του 
Παρθενώνα και στο συγκεκριμένο ποίημα. Έτσι η κάθε λεπτομέρεια διακρί- 
νεται και ταυτόχρονα συνενώνεται με τις άλλες για να δημιουργήσουν ένα σύ
νολο τελειότητας. Και τα στοιχεία όμως του ποιήματος δίνουν μιά ζο^ντανή 
περιγραφή έχοντας σαν αφετηρία την κάθε λεπτομέρεια για να καταλήξουν 
στο συνολικό αποτέλεσμα, την παράσταση. Με το χρονικό επίρρημα «τώρα»
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το τότε και το τώρα συνενώνονται σε ένα αδιάσπαστο παρόν, χάρη στην τε
λειότητα της νατουραλιστικής τέχνης του Φειδία και στη συγκεκριμένη ποι
ητική δημιουργία του Σικελιανού, που ζωντανεύει την αίσθηση και το ύφος 
της κλασικής τέχνης. Και επιπλέον είναι ο φυσικός χώρος, ο ίδιος τότε και 
τώρα, που ευνοεί τη διαχρονική αυτή συνένωση. Το σύνολο λοιπόν αυτών 
των στοιχείων δημιουργεί την εντύπωση ότι πρόκειται για μιά ζωντανή πο
μπή και όχι για ένα έργο γλυπτικής. Σ’ αυτό διακρίνομε μιά συνδήλωση: έμ
μεσα υποδηλώνεται η τελειότητα της κλασικής τέχνης, που συνίσταται στο 
χαρακτηριστικό της ζωντάνιας, που δίνει την έντύπωση του αληθινού.



ΑΜ ΑΛ ΙΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ

ΟΙ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΤΟΤ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Οί τραγωδίες του Σικελιανου γράφτηκαν στην ώριμη ηλικία του ποιητή. 
Είναι συνολικά έξι: Ό  «Διθύραμβος τον Ρόδον» (1932), ή «Σίβυλλα» (1940), 
ό «ΔαίΜ.ος στην Κρήτη» (1942), ό «Χριστός στη Ρώμη» (1946), ό «Θά
νατος τον Διγενή» (1947) καί ό «Ασκληπιός», πού δεν ολοκληρώθηκε.

*Η στροφή του Σικελιανού προς το θέατρο, καί συγκεκριμένα πρός τήν 
τραγωδία, ήταν γι’ αύτόν ένας τρόπος νά περάσει τά μηνύματά του στο εύρύ 
κοινό. Καί γι’ αύτό τόσο τά θέματα οσο καί τά σύμβολα των τραγωδιών του 
σχετίζονται άμεσα μέ τη λυρική του ποίηση.

Έπειτα, παράλληλα καί σέ συνάρτηση μέ τις Δελφικές του προσπάθειες, 
έπεδίωκε καί τήν άναβίωση τής τραγωδίας καί στις δικές του τραγωδίες άκο- 
λουθεί τή φόρμα τής αρχαίας: πάροδος, στάσιμα, χορικά καί έξοδος. Ακόμη 
τηρεί τήν έμμετρη μορφή της τραγωδίας, τούς μακρούς στίχους στά επεισό
δια καί τούς βραχείς λυρικούς στά χορικά, κατάλληλα γιά μελοποίηση.

Ό  ίδιος άναφέρει χαρακτηριστικά γιά τό θέατρο, τό «Μεγάλο Θέατρο», 
όπως τό άποκαλεί, άρχίζοντας μέ τή γνώμη της Εύας Σικελιανου γι’ αύτό : 
«...Είναι ή τέχνη πού ξυπνά τό πνεύμα τής προφητείας... Είναι ή ταυτόχρονη 
επικοινωνία της μεγάλης μάζας μέ τον αιώνιο Μύθο, άτομικό, εθνικό καί κο
σμικό. Τό μύθο πού ένώνει καί σύγχρονα δίνει άτομικό χαρακτήρα καί στά 
έθνη καί στους άνθρώπους... Είναι ή Τέχνη πού φανερώνει στον άνθρωπο τήν 
ίδια του ψυχή, όταν βλέπει τον εαυτό του νά λάμπει βαθειά μές στά μάτια 
των άλλων..,

Μιά παράσταση ενός τέτοιου «μεγάλου» θεάτρου έχει ορισμένες άπαιτή- 
σεις. *Η πρώτη, είναι ό Ποιητής πού μέ τά μάτια τού Αυγκέα μεταμορφώνει 
τή γη σέ γυαλί καί βλέπει τις βαθειές ρίζες τού ίδιου του λαού, πού άδράχνει 
τό μύθο του σάν όραματιστής καί άπό τις τοπικές του ιστορίες αποκαλύπτει 
στο έθνος του τήν παγκόσμια άποστολή του...

"Ενα τέτοιο θέατρο τό πλησίασαν περισσότερο άπ’ ολα τά έθνη οί "Ελληνες. 
Ή  σημασία τού ελληνικού θεάτρου είναι πώς κατόρθωσε νά εκμεταλλευτεί μέ 
πληρότητα τό Διονυσιακό στοιχείο. Οί Τραγικοί χοροί διαφωτίζουνε τήν πάλη 
καί τά όνειρα των ήθοποιών καί μέ τή μελωδική καί ρυθμική έντασή τους 
λευτερώνουνε παντού τά φοβισμένα πλήθη, ξυπνώντας μέσα τους τό άληθινό 
πνεύμα της προφητείας...»

3
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Για την άναγέννηση τής τραγωδίας είναι ό ίδιος δ ποιητής πιο αρμό
διος νά μιλήσει. Γράφει σχετικά: «Ποια λοιπόν πρέπει νά ’ναι σήμερα ή εύ- 
θύνη όσων τολμούνε νά σηκώσουνε τά μάτια τους στην Τραγωδία, άπροετοί- 
μαστοι άπό κάθε άποψη γιά τό γιγαντιαΐο συνθετικό της πνεύμα* πόσο άπέ- 
ραντη δεν πρέπει νά ’ναι ή εσωτερική, ήθική, πνευματική, αισθητική προπό
νησή τους, ή άσκησή τους, ώστε νά ζητήσουν ν' άνεβούνε στη σκοπιά πού μάς 
έπαραδόθη στην ύπέρτατη στιγμή της Τστορίας μας, καί νά ίδούνε, νά έπο- 
πτεύσουνε καί σήμερα πραγματικά άπ* αύτή! Δεν συλλογιέμαι εδώ καθόλου 
όλους εκείνους (εξαιρούνται ένας ή δύο άνάμεσά μας) πού προσβλέπουνε με 
άπίστευτη επιπολαιότητα στήν έξωτερική άναστύλωση καί στήν αισθητική 
τελεστική πλευρά της γιγαντιαίας αύτής κληρονομιάς. ’Αλλά γι’ αύτούς οπού 
πιστεύουν στο διαιώνιο δημιουργικό της πνεύμα, καί φιλοδοξούνε τήν άπό 
μιά σπίθα αναζωπύρωση τής Κοσμικής άποστολής τής Τραγωδίας μες 
στά πλαίσια τής σημερινής μας έποχής. Κι αύτούς δεν είναι δυνατό νά τούς 
κατηγορήσσ>, προεξοφλώντας τήν άποτυχία. Γιατί δεν είναι τούτο φιλολογι
κή φιλοδοξία τους. Ειν’ άνάγκη οργανική, άποκαλυμμένη μέσα τους βαθύτατα, 
άπ’ αύτό τό ίδιο Τραγικό εντατικό συναίσθημα τού σήμερα. Κι εδώ ίσως έγ
κειται καί ή μόνη μας ελπίδα νά πετύχουνε — μπορεί καί σύντομα — στον 
ύψηλότατον αύτό σκοπό, άν, βοηθημένοι άπ’ τό βαθύ αύτό συναίσθημα, δεν 
σταματήσουνε δουλικά στά δεδομένα πού τούς φυλακίζουν μες στο χρόνο, μέ
σα σ’ έναν ορισμένο χρόνο, άλλά τά ίδούν στήν αίωνία τους Τραγικήν άνθρώ- 
πινην άξια. ’Άν, δηλαδή, δεν κλείσουνε τό νού τους φοοτογραφικά στις σχέσεις 
τους μ’ αυτή τήν έποχή μας, άλλ’ άπεναντίας ζητήσουν άπό τήν πυρακτωμένη 
της θερμοκρασία νά διαστείλει τό μυαλό τους ώστε τό σημείο πού ή παραδοχή 
τού «σύγχρονου» στά βάθη τους νά γίνει αύτή ή ίδια Μύθος. Καί νομίζω πώς 
αύτό δεν είναι δυνατό παρά νά γίνει, πώς θά γίνει, καί, περσότερον άκόμα, πώς 
σε κάποιους συντελείται τούτο άκοίμητα ολοένα.

Δεν τό κρύβω όλότελα πώς λογαριάζω τον εαυτό μου άνάμεσα σε κεί
νους πού πιστεύουν πώς ή Τραγωδία θά ξαναγεννηθεί, καί πώς ή νέα τούτη 
γέννα της — άν, όπως ξέρουμε, όποια γέννα είναι αιματηρή — δεν είναι δυνα
τό παρά ν’ άναδυθεί μέσ’ άπό τό περισσότερο αίμα πού νά χύθηκε ποτέ στήν 
Τστορία... ’Άλλο τό ζήτημα άν θά βγει με τό χιτώνα της πλυμένο μες σ’ αύ
τό, σάν τούς χιτώνες τών Άγιων στήν ’Αποκάλυψη. 'Όλα λέω πώς ετοιμάζου
νε τον έρχομό της. Δεν προεξοφλώ τό πιο βαθύ της περιεχόμενο. ’Αλλά τό προ
βλέπω άπειρα ούσιαστικότερο άπό κείνο πού προφήτευεν ό Νίτσε, όταν τό εύ- 
αγγελιζότανε ως τήν άνθηση μιάς νέας Τραγικής στήν άνθρωπότητα περιό
δου, κατά τήν όποιαν ή Τραγωδία θά προορίζονταν νά συντηρήσει, μ’ έναν αύ- 
στηρόν αισθητικό της καταναγκασμό, τό αίσθημα τής ζωής άπάνω στή γραμ
μή τού πιο ύψηλοΰ της πυρετού καί στο επίπεδο τής γενναιότερης άλλά στενά 
βιολογικής της έντασης. Κάποια πλατύτερη κι άνώτερη Καθαρτική πνοή τήν
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προετοιμάζει. 'Η θύελλα οπού μαίνεται, άν πιέζει άλλοιώς απέραντα τον άν
θρωπο , άλλά βαθμιαία κ’ ύποσυνείδητα τον άπαλλάσσει άπ’ δλα έκεΐνα τά πα
ράσιτα πού θά τον μπόδιζαν νά συνομολογήσει μιά του νέα διαθήκη μέ τή Ζωή, 
όταν Ιρθει ή ώρα. Καθημερινά μετέχουμε ολοένα περισσότερο σέ κάποιο Κο
σμικό Ρυθμό, μέ τον όποιο δεν προσοικειωθήκαμε άκόμα ’ίσως έντελώς συ
νειδητά, άλλά πού τον ζουμε καθεμέρα κ* εντονότερα, είτε ως άτομα, είτε ώς 
ολοένα πιο πλατιές ομάδες.

Ποιά άλλη όργανικότερη λοιπόν στιγμή γιά νά συμφιλιωθεί καί πάλι ό 
Ποιητής μέ τή βαθύτερη συγχρόνως καί πλατύτερην άποστολή του; Ό  Λόγος 
του — τό νιώθουμε πλέον όλοι — δέν μπορεί άπό *δώ καί πέρα νά περιοριστεί 
στά παρεκκλήσια μοναχά της Τέχνης, ούτε άκόμα καί μές στήν πλατύτερη 
τοιχόκλειστη έκκλησιά. Του χρειάζεται ό καθολικός άέρας της Ζωής, κι ώς στήν 
άρχαία Τραγωδία, καί πάλι αυτούσιος του Σύμπαντος ό ναός. Κ* ή ομαδική 
ψυχή γυρεύει ύπέρποτε άπό κάποιες νέες καθολικές διαστάσεις v* άναπνεύσει 
τό οξυγόνο πού χρειάζεται στήν αύριανή της εύεξία».



Γ ΙΑΣΜ ΙΝ ΑΣ  I. ΜΩΤΣΕΙΔΟΤ

Η ΔΕΛΦΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Μια σημαντική προσπάθεια για διεθνή συνεννόηση, είν’ ή Δελφική κί
νηση στήν προπολεμική Ελλάδα του ’Αγγέλου καί της Εύας Σικελιανοΰ. 
Μια κίνηση πού γεννήθηκε στις αρχές του αιώνα μας, μά έχει τις ρίζες της 
βαθιά στήν ιστορία, στις αρχαίες Άμφικτυονίες.

Στις * Αμφικτυονίες πούτανε ή πρώτη κοινωνία των εθνών κι ήταν ακό
μη, όπως λέει ό Νίτσε, ή μόνη σοβαρή προσπάθεια του κόσμου για παγκόσμια 
ένοποίηση. Τελικά, οί άρχαΐοι Δελφοί ήτανε θρησκευτικό καί συνάμα εκπαι
δευτικό κέντρο απ’ οπού πήγασε ή άνθηση της τέχνης καί τής φιλοσοφίας.

Τδρυτής της νεώτερης κίνησης, είν’ ό ποιητής "Αγγελος Σικελιανός. Τό 
σχέδιό του για τούτη τήν ιδέα τό άνακοίνωσε στα 1925 σέ μια συγκέντρωση 
στους Δελφούς όπου, πρότεινε γιά τήν πραγμάτωσή της, νά χρησιμοποιήσουν 
τό μαρμάρινο θέατρο καθώς καί τό στάδιο των Δελφών.

Μά αν οί άπαρχές του σχεδίου του βρίσκονται στά 1925 ή σκέψη στο 
μυαλό του υπήρχε άπό πολύ παλιά.

Στά 1924 ό ποιητής άνακοινώνει τήν ιδέα του στήν Ευα Πάλμερ Σικε- 
λιανοΰ γυναίκα του καί συνεργάτιδά του στο δύσκολο τούτο έργο. Κι έμεΐς στή 
χρονολογία αύτή θά οροθετήσουμε τήν άρχή τού άγώνα τών δύο αύτών άνθρώ- 
πο̂ ν γιά τή δημιουργία ενός διεθνούς πολιτιστικού κέντρου.

Πολύπλευρός ήτανε ό άγώνας τής Ευας καί τού "Αγγελλου Σικελιανού.
’Απ’ τό 1925 έχουμε ένα πλήθος έπιστολών καί προκηρύξεων, άρθρων καί 

ομιλιών σχετικών μέ τις Δελφικές γιορτές πούμελλε νά γίνουν τον έπόμενο 
χρόνο (άρχικά είχαν προγραμματιστεί γιά τό 1926) καί γιά τή Δελφική ιδέα 
γενικότερα.

Μιά έκκληση στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό κόσμο τής Ε λ 
λάδας, τής Εύρώπης, τής Ύφηλίου. ’Ακόμη τά γράμματά του στον Μάριο 
Βαϊάνο καί στον "Αλκή Θρύλο, σχετικά μέ τις Δελφικές γιορτές είναι γραμμέ
να στά 1925.

Τότε άρχίζέι καί έμπρακτα πιά, ή κινητοποίηση γιά τήν πραγμάτωση 
τών γιορτών. Ό  "Αγγελος καί ή Εύα μελετάνε τον Προμηθέα Δεσμώτη τού 
Αισχύλου στή μετάφραση ’Ιωάννη Γρυπάρη, ενώ συγχρόνως συνεννοούνται 
μέ τόν Ταχο νά γράψει τή μουσική γιά την θεατρική παράσταση τής τραγω-



54

δίας, πάνω στις κλίμακες της βυζαντινής μουσικής. Συνάμα ή Εύα σχεδιάζει 
και υφαίνει ή ίδια τις φορεσιές των ήθοποιών καί του χορού για τον Προμη
θέα Δεσμώτη, μέ παραστάσεις παρμένες άπ’ τις άγγειογραφίες των άρχαίων 
Ελληνικών άμφορέο ν̂ καί τήν Ελληνική φύση.

’Ακόμη στα 1925 ή Εύα Σικελιανού παρουσιάζει σέ μια ομιλία της στο 
Λύκειο Έλληνίδων την «εισήγηση στον Προμηθέα» ενώ άπ’ τις κοπέλλες 
τού Λυκείου διαλέγει τις Ώκεανίδες για τό χορό τού δράματος καί , αρχίζει 
μαζί τους συστηματικά τη διδασκαλία του. Οί άσκήσεις τού χορού κράτησαν 
δύο καλοκαίρια καί ένα χειμούνα καί πέντε μήνες οί δοκιμές έπί τόπου, μέσα 
στον άρχαΐο χώρο.

Στα 1926 κυκλοφορούν προκηρύξεις σέ μονόφυλλα τού προγράμματος 
των γιορτών για τις 9-10 Μάη 1927. Τά μονόφυλλα τυπώνονται σέ τρεις γλώσ
σες, Αγγλικά, Γαλλικά καί Γερμανικά. ’Ακόμα στά 1926 χρονολογούνται 
οί προκηρύξεις τού Σικελιανού γιά τις Δελφικές γιορτές καί τούς άγώνες, 
όπως έπίσης καί μιά. πληθοόρα άρθρων στον ήρερήσιο καί περιοδικό τύπο.

Στά. 1927 ή προσπάθεια κορυφώνεται καί οί έπιστολές τού ’Αγγέλου 
καί τής Εύας καλούν προσουπικά τούς διανοούμενους τής εποχής. 'Όμως οί 
άπεγνωσμένες τους προσπάθειες νά προσελκύσουν μεγαλύτερο άριθμό άτο
μο.»/, συναντούν αντίδραση άπό μερικούς "Ελληνες πού άναστέλλουν την προ
σέλευση ξένων μέ πληροφορίες γιά άνεπαρκή μέσα καί άσκημες συνθήκες δια
μονής στούς Δελφούς. Τά έξοδα υπερβαίνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό 
τού ζεύγους πού χρεούνεται άνεπανόρθωτα καλώντας δημοσιογράφους καί 
πνευματικούς άνθρούπους τής Εύρώπης, γιά νά τούς φιλοξενήσει δωρεάν. Στήν 
Ϊδια χρονιά, ο ποιητές γράφει σχετικά μέ τη Δελφική ιδέα τό μακροσκελές 
ποίημά του πού υιτλοφορειται «ό Δελφικός λόγος».

Στις 9 Μάη 1927 γίνεται ή έναρξη τών Δελφικών γιορτών. Οί πρώτες 
αύτές γιορτές διάρκεσαν δυό μέρες, καί τό πρόγραμμά τους περιλάμβανε τά
εςης:
α) Τήν πρώτη μέρα, έπίσκεψη τών ξένων στις άρχαιότητες μέ τήν καθοδή
γηση ξένο»; καί Ελλήνων άρχαιολόγων πού έξήγησαν στούς έπισκέπτες τήν 
ιστορική καί καλλιτεχνική σημασία τών ερειπίων. ’Ακολούθησε γεύμα πού 
στήν διάρκειά του, οί ντόπιοι χο^ρικοί τραγούδησαν κλέφτικα τραγούδια μέ 
τη συνοδεία αύλών καί λαϊκών οργάνων. Τ’ άπόγευμα άπ’ τις Φαιδριάδες, 
δόθηκε μέ σαλπίσματα τό σύνθημα κι όλοι συγκεντρώθηκαν στο θέατρο οπού 
άκούστ/)κε ο ύμνος τού ’Απόλλωνα καί παρουσιάστηκε 6 Προμηθέας Δεσμώ
τες τού Αισχύλου. "Επειτα άπ’ τήν παράσταση ό "Αγγελος Σικελιανός μίλη
σε γιά τό σκοπό τής Δελφικής οργάνωσης, στήν ’Αρχαιότητα καί τη σύγχρο
νη έποχή. Μ’ αύτή τήν ομιλία τελείωσε ή πρώτη μέρα.
β) 'Η δεύτερη μέρα άρχισε μέ έπίσκεψη τής Βιοτεχνικής έκθεσης καί μέ 
τήν εύκαιρία ή Εύα Σικελιανού μίλησε γιά τη σημασία τής έκθεσης καί γένι-
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κά για την εργασία του * Αργαλειοί). Ακολούθησαν ομιλία του Γερμανού αρ
χαιολόγου Ντέρφηλντ, άγώνες στο πένταθλο καί σ’ άλλα άγωνίσματα, παρου
σίαση του Πυρρίχιου πολεμικού χορού μέ πανοπλίες, εκτέλεση βυζαντινής 
θρησκευτικής μουσικής, τα Σεπτήρια, δηλαδή αναπαράσταση άπό χορευτές 
τής μάχης Απόλλωνα-Πύθωνα κι οί γιορτές έκλεισαν μέ τον ύμνο τού Απόλ
λωνα καί λαμπαδηδρομία άπ* την ιερά οδό ως τό * Αρχαίο θέατρο. Οί πρώτες 
αύτές Δελφικές γιορτές σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Ό  Ν. Αίγινήτης έγρα
ψε χαρακτηριστικά γι αύτές «Καθένας έβλεπε τις Δελφικές γιορτές άπ* τή 
σκοπιά του, μέ τό μάτι τό δικό του, σύμφωνα μέ διαφορετικές άντιλήψεις καί 
προθέσεις. ΟΙ έκλεχτοί συντάχτηκαν μέ την έπιδίωξη του ποιητή: νά καταστή
σει τούς Δελφούς παγκόσμιο πνευματικό κέντρο.»

Στά έπόμενα χρόνια 1928-29 (πριν άπ* τις δεύτερες Δελφικές γιορτές) 
ή δράση του ζεύγους Σικελιανού συνεχίζεται μέ άρθρα, ομιλίες στην Ελλάδα 
καί τό έξωτερικό καί μέ την ίδρυση τού γραφείου Επιτροπής Δελφικών 
Εορτών. Στά 1929 γίνεται γιά πρώτη φορά, ή πρόταση γιά άπονομή Βρα- 
βείοΟ Νόμπελ στον ’Άγγελο Σικελιανό γιά τή Δελφική προσπάθεια, ενώ ή 
Ακαδημία Αθηνών άπονέμει δύο άργυρά μετάλλια στο ζεύγος Σικελιανού. 
Συγχρόνως ό Α. Σικελιανός διατυπώνει ιδέες γιά ένα Δελφικό πανεπιστήμιο 
σέ ομώνυμο άρθρο του.

Στά 1930 άρχιζει καμπάνια στον τύπο γιά τις δεύτερες Δελφικές γιορτές. 
Τήν 1η Μαϊου άνοίγουν οί γιορτές πού κράτησαν τρεις μέρες αύτή τή φορά. 
Τήν πρώτη μέρα έγινε έπίσκεψη άρχαιοτήτων καί παράσταση θεατρική τού 
Προμηθέα Δεσμώτη. Τή δεύτερη μέρα μέρα έγινε έπίσκεψη τής βιομηχανικής 
έκθεσης καί δόθηκε παράσταση τών Τκέτιδων τού Αισχύλου. ‘Η τρίτη μέρα 
περιείχε παρέλαση άθλητών, ορκο πεντάθλου, ιππική επίδειξη, οπλίτη καί 
τοξότη δρόμο, Πυρρίχιο χορό.

Οί γιορτές κι αύτή τή φορά παρουσίασαν σημαντική έπιτυχία παρόλες 
τις άσκημες καιρικές συνθήκες. Οί δεύτερες τούτες Δελφικές γιορτές είναι καί 
οί τελευταίες πού έγιναν. ’Όχι πού έσβησε τό όνειρό τού Σικελιανού ούτε πού 
σταμάτησαν οί ένέργειές του γιά την πραγμάτωση τούτου τού ονείρου. Α ν
τίθετα ένα πλήθος ενεργειών του, ίδρυση τής Δελφικής ένοχτης, πρόταση γιά 
ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου, έκδοση άρθρων καί προκηρύξεο^ν μάς δεί
χνουν τό άντίθετο. Μά οί οικονομικές δυσχέρειες, ή σχετική άδιαφορία καί 
μηδαμινή χρηματική βοήθεια τού τότε Ελληνικού κράτους καί άκόμη ό πό
λεμος έκαμαν τούτη ή πανανθρώπινη κίνηση νά σταματήσει εδώ.

Μά ή ιδέα δέ πέθανε, τά σπέρματά της απλώς βρίσκονταν σέ λανθάνουσα 
κατάσταση γιά νά πάρουν υποτυπώδη μορφή δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μ,ετά 
τον θάνατο τού ποιητή (δηλ. στά 1966) μέ τή θεμελίοκτη τού πνευματικού κέν
τρου τών Δελφών καί τήν άνακήρυξη τού ιερού χώρου σέ πνευματική πρωτεύουσα 
τής Εύρώπης. "Όλα αύτά βέβαια στάθηκαν συμβατικά γιατί, ποτέ οί Δελφοί δέν



έγιναν ουσιαστική πνευματική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 'Όμως ή ιδέα του 
Σικελιανού για παγκόσμια συνεννόηση (άσχετα μέ τά Δελφικά πλαίσια στά 
όποια έκεΐνος την είχε έντάξει) ζεί καί λαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις στις 
μέρες μας μέ τη μορφή τού παγκόσμιου κινήματος ειρήνης.



Μ ΑΓΔΑΣ ΣΤΡΟΤΓΓΑΡΗ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, «ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ»

Ό  "Αγγελος Σικελιανός νεώτατος, στις αρχές του αιώνα, αρχίζει νά 
δημοσιεύει ποιήματα στα φιλολογικά περιοδικά «Διόνυσος», «Ακρίτας», 
«Παναθήναια», «Ό Νουμάς» καί «Ζωή». Τά νεανικά αύτά δοκιμάσματα μέ 
καταφανή σημάδια του τελευταίου παρνασσισμού καί τού συμβολισμού, δεν 
προοιωνίζουν τήν κατοπινή του εξέλιξη.

Τό πρώτο πραγματικό ποιητικό φανέρωμα γίνεται μέ τον «Άλαφροί- 
σκιωτο», ένα μεγάλο συνθετικό ποίημα πού γράφτηκε μέσα σέ μιά βδομάδα 
στήν έρημο της Λιβύης τήν άνοιξη τού 1907 καί κυκλοφόρησε τό 1909 σέ έναν 
πολυτελή τόμο μαζί μέ τις «Ραψωδίες τού Ίονίου».

’Αμέσως μετά τήν έκδοση τού ποιήματος έπεξεργάζεται μιά μεγάλη 
σύνθεση, τον «Πρόλογο στή Ζωή», καί στά 1915-1917 εκδίδει τέσσερα μέ
ρη σέ μικρούς, πολυτελέστατα καί πάλι τυπωμένους τόμους, πού τό καθένα 
τιτλοφορείται: «Α'. Έ  Συνείδηση της Γης μου» (1915), «Β'/Η Συνείδηση 
της Φυλής μου»(1915), «Γ\ *Η Συνείδηση της Γυναίκας» (1916), καί «Δ7. *Η 
Συνείδηση της Πίστης» (1917). "Ενα πέμπτο μέρος, «*Η Συνείδηση τής Προ
σωπικής Δημιουργίας» γράφτηκε (ή ξαναδουλεύτηκε) πολύ πιο ύστερα καί δη
μοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά τό 1946.

Στά ίδια χρόνια ό Σικελιανός δίνει παράλληλα μερικά άρτια μικρότερα 
ποιήματα πού έμπνεύστηκε άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους, «Έπίνικοι Α'» 
(1912-1913), ποιήματα αφιερωμένα στη μνήμη άνθρούπων τού πνεύματος 
μέ τον τίτλο «Νέκυια Α'» (1910-1915), μιά σειρά σονέτα, καθώς καί μερικά 
ποιήματα άπό τη σειρά «’Αφροδίτης Ουρανίας». 'Όλες αυτές οί μικρότερες 
ποιητικές ένότητες θά άποτελέσουν την πρώτη σειρά των Λυρικών.

’Ακολουθούν οί μεγάλες συνθέσεις «Μήτηρ Θεού» (1917), «Πάσχα τών 
Ελλήνων» (1919) καί «Δελφικός Λόγος» (1927) πού είναι «ή πρώτη άγωνι- 
στική διατύπωση»1 τής Δελφικής ένόρασης τού ποιητή, ή λυρική έκφραση 
τής Δελφικής ’Ιδέας.

Μέ τη Δελφική Προσπάθεια, πού καλύπτει τήν περίοδο 1926-1932, ό 
Σικελιανός έρχεται νά εφαρμόσει στην πράξη τό ιδανικό γιά παγκόσμια άδελ- 
φοσύνη πού μέχρι τώρα εξέφραζε μέ την ποίησή του θά: θελήσει νά συσταθεί 
στό άρχαιο κέντρο τών Δελφών μιά παγκόσμια πνευματική άμφικτιονία όπου
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θά γίνονταν ή πνευματική ανεξαρτησία καί ή ψυχική λύτρωση των λαών καί 
θά ευρισκε τήν ένότητά του ό κατακερματισμένοςς άνθρωπος.

Ό  Σικελιανός προετοίμαζε καί προέβαλε τή Δελφική Ιδέα μέ πλήθος 
προκηρύξεις, άρθρα, διαλέξεις καί μελέτες, κείμενα «πυρετικά, διαφωτιστικά, 
προγραμματικά καί άπολογητικά»2. Σε 43 άριθμοΰνται τά άλληλένδετα 
αύτά καί «μερικώς επικαλυπτόμενα»3 κείμενα τά όποια μάς δίνουν τή σύν
θετη καί πλατιά έξέλιξη τής Δελφικής ’Ιδέας. ’Αναφέρουμε τά σπουδαιότερα 
άπό αύτά: Δελφικός Λόγος: I «Λόγος Σπερματικός» (1921), «Δελφική’Έκ
κληση 1927»: λόγος (1927), «Δελφικός Λόγος -*Η πνευματική βάση τής 
Δελφικής Προσπάθειας»: επτά άρθρα (1927), «Τό Δελφικό Πανεπιστήμιο»: 
Προσχέδιο (1929), «Δελφικές εορτές 1930»: Προκήρυξη (1929), «Δελφι
κή ’Έκκληση 1930»: φυλλάδιο άπό 13 σελίδες πού κυκλοφόρησε καί στά
γαλλικά (1930). Τέλος, ή «Δελφική ’Ιδέα» (1931) είναι ή πρώτη ομιλία 
σέ μιά σειρά άπό διευκρινιστικά άρθρα τής όποιας ό κύκλος θά κλείσει τό 
1936 μέ τήν ομιλία πού επιγράφεται δπως καί ή πρώτη τής σειράς «Δελ
φική ’Ιδέα»4.

Στήν περίοδο πού ακολουθεί τή σταυροφορία τής Δελφικής Προσπάθειας 
γράφονται τά πιο σημαντικά ποιήματα τής δεύτερης σειράς τών Λυρικών. 
’Εδώ ανήκουν, εκτός άπό τή «Νέκυια Β'» (1930-1945) - συλλογή ποιημάτων 
άντίστοιχη μέ τή «Νέκυια Λ'» τών Λυρικών τής πρώτης σειράς-, οι «Ίμεροι» 
καί τά «’Ορφικά)) πού άποτελούν τον μεγάλο κύκλο τών έρωτικών του ποιημά
των καί πού γράφτηκαν άνάμεσα στά 1927 καί 1942.

Οί «Έπίνικοι Β'» (1940-1946) είναι ποήιματα εμπνευσμένα άπό τον 
Έλληνοϊταλικό πόλεμο τού 40-41, άπό τήν Ελληνική ’Αντίσταση, τήν άπε- 
λευθέρωση καί τον έμφύλιο. Τά περισσότερα κυκλοφορούσαν τήν εποχή ε
κείνη μυστικά καί άποτελούσαν ένα είδος άντίστασης.

Τον καιρό τής Κατοχής [1942] κυκλοφόρησαν στήν ’Αθήνα σέ 100 άντί- 
τυπα, χειρόγραφα μέ βυζαντινή γραφή καί ξυλογραφίες τού Σπ. Βασιλείου, 
τά «Άκριτικά» (1941-1942), ποιήματα εμπνευσμένα, άπό τον εθνικό άγώνα 
τού 1940, καί τον επόμενο χρόνο, τό 1943, κυκλοφόρησε τό «Αντίδωρο», μιά 
έπιλογή καμωμένη άπό τον ’ίδιο τον ποιητή. Μετά τό τέλος τού πολέμου ό 
Σικελιανός συγκέντρωσε σέ τρεις τόμους ολόκληρο τό ποιητικό του έργο μέ 
τον γενικό τίτλο «Λυρικός Βίος» (Λ' καί Β' τόμος 1946, Γ' τόμος 1947) 
καί άφησε άπέξω μόνον, 6,τι έκρινε πώς ήταν περιττό νά συμπεοιλάβει.

Έκτος άπό τό καθαρά ποιητικό του έργο ό Σικελιανός έγραψε καί τρα
γωδίες, γιατί πίστευε πώς ή τραγωδία άποτελεΐ τήν «ΰψιστη τών ήρωικών 
κοινωνικοπνευματικών λειτουργιών», τήν «υπέρτατη μορφή κοινωνικοπνευ- 
ματικοΰ οργίου))5. Πρώτη χρονολογικά είναι ή τραγωδία «Ό Διθύραμβος τού 
Ρόδου» (1932), καί άκολουθούν «Σίβυλλα» (1940), «Ό Δαίδαλος στήν 
Κρήτη» (1942), «Ό Χριστός στή Ρώμη» (1945), «Χριστός Λυόμενος» ή



59

«*0 Θάνατος του Διγενή» (1946). * Ημιτελής μάς παραδόθηκε ή τελευταία 
γνωστή τραγωδία του Σικελιανού, ό «’Ασκληπιός», ή οποία, σύμφωνα μέ 
πληροφορία του Φώτου Γιοφύλλη6, άρχισε νά γράφεται τό 1917.

Άπό τις τραγωδίες άλλες δημοσιεύτηκαν άμέσως κι άλλες πιό υστέρα 
’ άπό τή χρονολογική τους σειρά. Συγκεντρωμένες βρίσκονται σέ τρεις τόμους 

μέ τον τίτλο «Θυμέλη» (Λ' καί Β' τόμος 1950, Γ' τόμοι 1955)
*0 Σικελιανός έγραψε άκόμα πλήθος άπό άρθρα, μελέτες καί δοκίμια, 

όπως «Ώγκύστ Ροντέν» (1918), «Περικλής Γιαννόπουλος» (1919), «*Η 
ζωή καί τό έργο του Πινδάρου» (1933), «’Ίων Δραγούμης» (1914), «Κωστής 
Παλαμάς» (1943). ’Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχωριστή θέση κατέχουν τέσσερις 
ομιλίες μέ τον τίτλο «Έλευσίνια Διαθήκη» (1936) καθώς καί ό «Πρόλογος 
του Λυρικού Βίου», γραμμένος τον χειμώνα τού 1938, ένα είδος «Ποιητικής», 
«ένας γενικότερος προσανατολισμός στήν ούσία τού λυρισμού» του, όπως δια
τυπώνει ό ίδιος, όταν τό κείμενο πρωτοδημοσιεύτηκε τό 1942 στή Νέα Εστία7.

*Μετά τό θάνατό του ή έκδοτική έταιρία «’Ίκαρος» άρχισε τό 1965 τήν 
έκδοση των * Απάντων του μέ τήν έπιμέλεια τού καθηγητή Γ. Σαββίδη. 
Στους πέντε πρώτους τόμους (1965-1968) περιλαμβάνονται ολα τά άναγνω- 
ρισμένα άπό τον ποιητή ποιήματα μέ τον πρόλογο τού Λυρικού Βίου γιά εισα
γωγή, καί στόν 6ο τόμο (1969) όσα είχαν μείνει έξω άπό τον Λυρικό Βίο. 
*Η έκδοση συνεχίζεται μέ τραγωδίες σέ τρεις τόμους, «Θυμέλη» (τόμ. Α' 
1970), τόμ. Β' 1971, τόμ. Γ' 1975) καί ολοκληρώνεται μέ τό πεζογραφικό 
έργο τού "Αγγέλου Σικελιανού, κατανεμημένο έπίσης σέ τρεις τόμους: Πεζός 
Λόγος τόμ. Α' 1978 (Κείμενα τού 1908-1928. Παραλείπονται εκείνα πού ά- 
φοροΰν τις Δελφικές Γιορτές), Πεζός Λόγος τόμ. Β', 1980 (Κείμενα Δελφι
κά, 1921-1951), καί Πεζός Λόγος τομ. Γ', 1981 (Κείμενα 1940-1951).

"Αν καί ό ίδιος ό Σικελιανός είδε τά ποιήματά του «ώς κάποια χνάρια 
τής υπαρξιακής διαλεκτικής πορείας τής ψυχής [του ], πρός τήν κεντρική κατά- 
κτηση μιας''ενιαίας καί μείζονος" συνείδησης τής Ζωής»8, μπορούμε ωστόσο, 
νά διακρίνουμε στήν ποίησή του τρεις μεγαλύτερες περιόδους9: τή λυρική πε
ρίοδο τού«’Αλαφροίσκιωτου», των «Λυρικών» τής Λ' σειράς καί των «Πέν
τε Συνειδήσεων», τή δεύτερη πού συμπίπτει μέ τις συνθέσεις «Μήτηρ ’Θεού», 
«Πάσχα των Ελλήνων» καί «Δελφικός Λόγος», συνθέσεις «έσωτερικά αδιάσπα
στες»10, καί εκείνη πού έρχεται μετά τή σταυροφορία τής Δελφικής Προσπά
θειας καί χαρακτηρίζεται άπό τήν ενεργητικότερη συμμετοχή τού ποιητή στά 
πράγματα τής ταραγμένης εποχής του.

"Ηδη άπό τήν άρχή κάνουν έντονα τήν παρουσία τους τά βασικά στοι
χεία τής ποίησης τού Σικελιανού: ένας υψηλός καί πηγαίος λυρικός τόνος καθώς 
καί οί κύριες γραμμές τής κοσμοθεωρίας του: Στόν «Άλαφροΐσκιωτο» ό ποιητής
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ζήτα νά ενωθεί με το Παν «σε μιά πρώτη κοσμική προέκταση μες στήν ψυ
χή τής φύσης»11. Στις «Συνειδήσεις», πάλι, κηρύσσει τήν άτράνταχτη πίστη του 
στήν ένότητα τού παντός. Ό  προβληματισμός εδώ είναι βαθύτερος: έγνοια τού 
ποιητή κι ευθύνη του είναι νά βρει ό άνθρωπος τή χαμένη υπαρξιακή του ένότη
τα: αύτός έχει χρέος με τρόπο «μυστικό» καί «κρυφό», νά πει τά «άρρητα» καί 
νά δείξει στον άνθρωπο τό άδυτο τής ψυχής, ώστε νά κατανοήσει τή Μία καί 
Μεγάλη Ψυχή, τήν Παγκόσμια, τής όποιας είναι κομμάτι καί προς τήν οποία 
οφείλει νά έπιστρέψει»12: «Κι* εγώ είμαι εκείνος πού θά ξαναενώσω τά σπαρα- 
γμένα μέλη τού Διόνυσου καί θά άποδώσω έτσι τήν ενότητα στους άνθρώ- 
πους», θά διακηρύξει ως μύστης καί ιεροφάντης ό Σικελιανός. Καί στις δύο 
αύτές συνθέσεις τό εγώ τού ποιητή ταυτίζεται με τό κέντρο τής φύσης, καί ή 
δυναμική αυτή περίοδος τής ποίησής του χαρακτηρίζεται «εγωκεντρική»13.

Οί ποιητικές δυνάμεις τού «Άλαφροΐσκιωτου» φτάνουν σε έξοχη ωρι
μότητα καί ολοκλήρωση στο ποίημα τής έπόμενης περιόδου «Μήτηρ Θεού», 
ποίημα με εντυπωσιακή μουσικότητα καί υποβλητικότητα. Κατά τον Κ.Π. 
Μιχαηλίδη ή «Μήτηρ Θεού» είναι ένα ποίημα άφιερωμένο στήν πρωτοεικόνα 
τής Μάνας Φύσης, πού απ’ αρχής υπήρξε γιά τον ποιητή ό χώρος τής ιερής 
ένότητας τών πάντων. Ό  θάνατος σμίγει με τον έρωτα μέσα στον κόρφο μιας 
ζεστής μητρικής θαλπωρής, από τήν όποια τώρα ξεπηδά τό μυστικό τής δη
μιουργίας. Μικρόκοσμος καί μακρόκοσμος συγκλίνουν, όπως συγκλίνει ή Φύ
ση μέ τό πρόσωπο τής Παναγίας»14. Τόσο εδώ οσο καί στο «Πάσχα τών Ε λ
λήνων», σύνθεση άνολοκλήρωτη πού άποτελεί ένα «ελκυστικό» καί «ούσιασ- 
τικό»15 πρόβλημα γιά τον φιλολογικό ερμηνευτή τού Σικελιανού, ό ποιητής 
θά έκφράσει τις θεολογικές καί μεταφυσικές του άνησυχίες μέ τρόπο ύποβλη- 
τικό. Τό «Πάσχα τών Ελλήνων», θά πει ό ίδιος, «είναι ή πρώτη αύθόρμητή 
μου άπόπειρα, καθολικής μου μ’ έναν τρόπο επαφής μέ τό θρησκευτικόν αύτό 
«υποσυνείδητο»... όπως τό εκφράζονταν γιά μένα τότε, οχι τό δόγμα ή ή ορ
γάνωση, άλλά ό γνήσιος Μύθος τού Χριστιανισμού»16. Τό κέντρο τού βάρους 
τώρα μετατίθεται άπό τό «εγώ» τού ποιητή στο κέντρο τού κόσμου καί ή 
υποβλητική αύτή περίοδος ονομάζεται «έτεροκεντρική»17.

Μέ τον «Δελφικό Λόγο» (1927) «ό ποιητής σάν άθλητής, ιερέας καί προ
φήτης μάς οδηγεί καί πάλι στή μυστική ένότητα τών όντων, τήν κρύφια τάξη 
πού κλώθει τά πάντα»18.

Γύρω στά 1935-1939 είναι ή ώριμη περίοδος τής δημιουργίας τού Σι- 
κελιανού. 'Η περίοδος αύτή συναιρεί τά χαρακτηριστικά τών δύο προηγουμέ
νων, τά προωθεί καί τά έγκοσμιώνει καθώς ό ποιητής παραπέμπει στήν έπι- 
καιρότητα19. Ό  κλονισμός άπό τις διάφορες διαψεύσεις-δελφική προσπάθεια, 
οικονομική καταστροφή - θά φέρουν τον άριστοκρατικό ποιητή πιο κοντά στήν 
πραγματικότητα, μέ άποτέλεσμα ό λόγος του νά γίνει άπλός καί βαθύς, ήρε
μος, καί νά εκφράζει συγκεκριμένα συναισθήματα. Ό  Σικελιανός στούς «"Ιμε-
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ρους» καί στα «’Ορφικά» στέκεται στοχαστικά μπροστά στο γυμνό, άπέριττο 
καί σοβαρό νόημα της ζωής σε συνάρτηση μέ τό θάνατο. Μετά τήν «αγωνι
στική, πανερωτική διαδρομή της ψυχής μέσα στο βίο, ό θάνατος είναι άμοιβή: 
μετάγει στούς μητρικούς κόλπους [τής ’Αβύσσου]. Εκεί βρίσκονται τά αρχέ
τυπα τής Δημιουργίας, οί πρωτοεικόνες . . . Εκεί . . * καί ή ’Αγαπημένη, 
έκεί καί ό «πρώτος του έαυτός» (του ποιητή )20. Μέσα στούς μητρικούς κόλ
πους τής ’Αβύσσου κινείται ό «Άρσενόθηλυς έρως», ό οποίος κινεί τήν Δη
μιουργία. "Ετσι, «Θάνατος καί έρως συναντιώνται στο κέντρο του Παντός»21.

Ό  τελευταίος πόλεμος καί ή φασιστική κατοχή έφεραν τον Σικελιανό 
πολύ κοντά στον άγωνιζόμενο λαό, γι’ αύτό καί στις συνθέσεις αύτής τής πε
ριόδου, «Έπίνικοι Β'», εκφράζει τό πνεύμα τής ’Αντίστασης: ό ποιητής, άν- 
ταποκρινόμενος στήν ήθική έπιταγή τού παρόντος, θεωρεί ως προσωπική του 
ύπόθεση τήν καταδυνάστευση τού λαού, τις εκτελέσεις,’τήν πείνα, τήν κατοχή, 
καί ή περίοδος αύτή αναμένεται αγωνιστική.

Οί ίδιες πολιτικές καί πνευματικές εμπειρίες τής φασιστικής εισβολής 
καί τής Κατοχής θά οδηγήσουν στή σύλληψη τής Τραγωδίας, τό κεντρικό θέ
μα των οποίων είναι ό ακέραιος λυτρωμός τού άνθρώπου, ή ανάγκη γιά κοσμι
κή ενότητα.

Κλείνοντας τή σύντομη αύτή παρουσίαση τού έργου τού Σικελιανοΰ μπο
ρούμε νά πούμε ότι ό ποιητής μέ όλο του το έργο, ποιητικό, πεζό, καί μέ τις 
τραγωδίες, προσπαθεί νά άποδείξει τήν ενότητα τής παγκόσμιας ψυχής, στήν 
οποία άνάγεται μέσω τής ελληνικότητάς του. Αύτήν τήν παγκόσμια ψυχή, 
όπως έχει παρατηρηθεί, ό ποιητής τή θεωρούσε στήν έποχή μας κομματιασμέ
νη καί άγωνίστηκε μέ όσα μέσα διέθετε νά τήν επαναφέρει στήν αρχική της 
κατάσταση. Άγωνίστηκε νά δείξει στούς άνθρώπους πώς είναι Άναρχη καί 
’Ατελεύτητη, πώς τό Παν είναι "Ενα..»22.
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ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ KLAI Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ποιητή του ΕΑΜ ονομάζει το Σικελιανο άρθρογράφος της εφημερίδας 
9Εθνικός Κήρνξ, λίγο μετά τδ θάνατό του.

Βαρύ πλήγμα για τον άνθρωπο-ποιητή Σικελιανο ήταν ή φασιστική εισ
βολή, ή κατοχική έμπειρία, καί το δράμα τού άγωνιζόμενου ελληνικού λαού, 
ενώ οί νέοι προσανατολισμοί καί ή κοινωνική άναστάτωση πού δημιουργήθη- 
καν άπο τήν έκρηξη τού Β' Παγκοσμίου πολέμου, άνέτρεψαν σέ βασικά σημεία 
τή, μέχρι τότε ιδεαλιστική κοσμοθεωρία του καί τή συχνή ρομαντική αίσθηση 
της ζωής, καί τού έπέβαλαν νέα προβληματική καί αύστηρο αύτοέλεγχο.

'Η βαθιά αύτή άλλαγή έχει σάν άποτέλεσμα καί τήν πολιτικοποίηση 
τού στοχασμού του, πού έντονα άντανακλάται στις πράξεις καί στά έργα 
του τήν έποχή εκείνη. 'Η ποίησή του στρέφεται τώρα προς τις εθνικές περι
πέτειες καί τά πάθη της φυλής καί γίνεται το κέντρο καί ή πηγή τής έμπνευ
σής του.

Γεγονός πάντως είναι, ότι καί πριν άπο τον πόλεμο τού 40, σπέρματα 
άνησυχίας γιά τήν πορεία πού έπρεπε νά άκολουθήσει ή ποίησή του καί γιά 
τήν παραπέρα στάση του άπέναντι στά παγκόσμια ίστορικο-κοινωνικά γε
γονότα, διαφαίνονται, αν καί μέ συγκεχυμένη άκόμη συμβολιστική έκφραση, 
σέ μερικά έργα του.

Ή  ποιητική καί άτομική του διάθεση δέχονται νέα ερεθίσματα, γνωστά, 
πανάρχαια, πού όμως δέν είχαν μέχρι τότε εξασφαλίσει μιά θέση στη μεγα
λόπνοη καί μυστικιστική ποίησή του* ή σκλαβιά, ό πόνος, ή πείνα, τύ όραμα 
τής λευτεριάς πού κατακτιέται μέ ήρωική αύτοθυσία καί ψυχική ενότητα των 
ύπόδουλων.

Τύ συμβολικό καί προφητικό ποίημα 'Ιερά 'Οδός, πού έγραψε στά 1935, 
είναι μιά σημαντική ποιητική του στιγμή, μιά ούσιαστική καί άποκαλυπτική 
στιγμή. Οί νέες κοινωνικές συνθήκες πού δημιουργήθηκαν στο διεθνή καί άρ- 
γότερα στον ελληνικό χώρο, καί οί εθνικές συμφορές, εύαισθητοποιούν τή 
μούσα του.

Ό  πόνος καί ή πίκρα της σκλαβιάς στά μάτια τής αρκούδας μάνας πού 
σέρνεται βίαια αλυσοδεμένη μέ τό μικρό της άπο τό γύφτο καί τραβάει τό δρό
μο τού μαρτυρίου της, δέ θά είναι παντοτεινός. Τό όραμα τής ενότητας καί ή
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πίστη γιά τή σωτηρία πού «Οά* ρτει», είναι πεποίθηση στήν καρδιά τού ποιη
τή. ('Ιερά 'Οδός).

*11 βάρβαρη επίθεση της Νέας Ρώμης μέ επικεφαλής τύ σύμβολο τού 
φασισμού τύ Μουσολίνι εναντίον τής Άβυσσηνίας στά 1935, ή κατάληψή της 
καί τά συνακόλουθα, μήπως δέν είναι «ή νέα πληγή πού τού άνοιξενή μοίρα»;

Τήν πρωτοχρονιά τού 1936 δημοσιεύει στύ περιοδικό 'Ελληνιχά Φύλλα, 
τύ άρθρο Κάτω από τά βλέμματα των Σιβυλλών, πού λόγο τής έπικαιρότητάς 
του αναδημοσιεύεται στή Νέα 'Εστία τύ Δεκέμβρη τού 1940. Στόν πρόλογο 
τής αναδημοσίευσης αύτής ό Σικελιανός παρατηρεί πώς λίγοι πρόσεξαν τότε 
τύ περιεχόμενο τού άρθρου εκείνου καί τή σημασία πού έχει για όλους σήμε
ρα καί τονίζει: u’ll ποταπή αυτή ιμπεριαλιστική εξόρμηση τής ((Τρίτης Ρώ
μης» εναντίον τής Αιθιοπίας, δέν είταν κάτι πού μέ ξάφνιζε. Δέν εϊτανε παρά 
ή πιστή επανάληψη τής ίδιας παθολογικής σειράς των εκδηλώσεων τού Και
σαρισμού ή Νεμροδισμοΰ στήν ’Ιστορία, καθώς αύτή ή Ιδια εκδηλώθηκε άλ
λοτε καί κατά γεωγραφικήν ακόμα τάξη εδώ καί δυόμισυ χιλιάδες χρόνια» 
απ’ τήν ιμπεριαλιστικήν εξόρμηση τού Μηδικού καί Περσικού Σατραπισμού... 
στύ τέλος καί επί Ξέρξη. έσυντρίφτη ολόκληρος - καθώς Οά συντριφτεί καί 
σήμερα ό Ρωμαϊκός Καισαρισμός — στά στέρνα τού ολιγάριθμου αλλά αθά
νατου εθνικού Ελληνικού ήρωισμού». Καί αλλού: ((’Όσο γιά μένα, τήν ήμέ- 
ρα πού ή Ελληνική καί γιά τό λόγο αύτό Οικουμενική καί πανανθρώπινη 
πνοή καί ούσία τής ‘Ελευθερίας Οά συγκρούονταν σέ μιά σύγκρουσην ύπέρτα- 
τη μέ τό Ρομπότ τού Φασισμού, αύτή προαισΟαντικά τήν έβλεπα άπό πάντα 
νά πλησιάζει, ώς πού στά ύστερα αυτά χρόνια, μούχε γίνει πλέον ιστορική 
συνείδηση καί προσδοκία ρητή».

Στό σύντομο επιγραμματικό σημείωμα Ειχοσιοχτώ τού *Οχτώβρη τον 
1940, όραματίζεται τούς "Ελληνες κατακτητές τής κοσμοϊστορικής ‘Ελευθε
ρίας, ενώ σέ δύο ραδιοφωνικές ομιλίες πού δημοσιεύτηκαν καί στή Νέα 'Εσ
τία στό τέλος τού 40 καί στις αρχές τού 41. α) 'I I  έλληνικη πνευματιχη επι
στράτευση — τό όλοχληρωμένο νόημά της, β) 'Ελληνιχές πνευματικές άξίες> 
επικαλείται τις ρητές επιταγές πού επιβάλλει ή νέα ιστορική πραγματικότητα 
στήν αδούλωτη Διανόηση, καί καλεί τό Ιΐνεύμα νά άναλογιστεί τίς ((απροσμέ
τρητες ευθύνες του» απέναντι στήν Ιστορία. Πρέπει οί "Ελληνες νά αποβάλ
λουν τήν ((επικίνδυνη καί πλανερή ιδέα τού * Ελληνολατινικού πολιτισμού». 
Ή  Διανόηση δέν μπορεί νά έπιζήσει παρά μόνο ((μ’ ένα άλλο όπλο, ποδναι 
απόλυτα αδελφό τής λόγχης, μέ τό όπλο πού καλούμε Πνεύμα».

Μέ τό θεωρητικό δημοσίευμα - μανιφέστο Το σημερινό έλληνοχεντριχο 
πνευματιχό μας αϊτημα, τονίζεται ή ανάγκη Πνευματικής Ενότητας πού 
μόνο ή Ελλάδα μέ τή βαρειά πνευματική της κληρονομιά, ακόμα καί μέσα 
άπό τίς σύγχρονες ιστορικές δοκιμασίες Οά μπορούσε νά προσφέρει στήν αν
θρωπότητα ετούτη τή στιγμή1.
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Έκτος δμως άπό τά διάφορα άρθρα, ομιλίες καί άλλες δραστηριότητες 
στην περίοδο του φασιστικού πολέμου καί στο διάστημα της Κατοχής, γρά
φει καί κυκλοφορεί σέ χειρόγραφα ή τυπωμένα, παράνομα ή φανερά, ποιήμα
τα αγωνιστικά, μέ μηνύματα αισιοδοξίας καί πίστης γιά τήν άπόκτηση του 

, ύπέρτατου αγαθού, υλοποιώντας τό όραμά του, πώς τό πνευματικό δυναμικό, 
ή Διανόηση, στέκεται οδηγός καί συμπαραστάτης του λαού καί ολόκληρου 
του ’Έθνους2.

’'Οχι πια λόγια,
οχι τά μάταια, τά τριμμένα λόγια του ’Έπους!

μέ τη λόγχη Σας καί μέ την ψυχή Σας* 
μέ τη λόγχη Σας καί μέ τήν ψυχή μας, 
γυμνές καί τις δυο, 
άς όρμήσουμε, χέρι μέ χέρι πιασμένοι 
στον υπέρτατο άντρίκειο χορό μας, 
γιά την Έφοδο του 'Ύψους!

(Κλεισούρα )
Ό  Ποιητής καί ό Λαός μαζί. 'Η νέα κατάσταση πραγμάτων του αποκα

λύπτει μιάν άλλη εικόνα. Ό  λαός πού έξιδανίκεψε άλλοτε, δέν είναι μόνον ό 
θεματοφύλακας της λαϊκής παράδοσης καί των έθνικών άξιων, άλλά ό τρα
γικός μάρτυρας καί 6 αληθινός ήρωας, ό άδελφός πού «ή θά κάμει κάτι μεγά
λο ή δέ θά γυρίσει πίσω». (Πρωτέας).

Τώρα συντελεϊται καί ολοκληρώνεται ή λειτουργική σχέση Ποίησης- 
Πράξης. Στά 1940 όταν μπαίνει καί ή Ελλάδα στο χορό του θανάτου καί τής 
άνάστασης ό Σικελιανός είναι 56 χρόνων. Τό πολύτιμο ωρίμασμα τού χρό
νου γίνεται πρόσθετο εφόδιο κατανόησης τής δεινής θέσης πού βρίσκεται ό 
άνθρωπος, καί μιά σειρά ποιημάτων του τής εποχής καταδεικνύουν πόσο έν
τονα ό ποιητής συμπάσχει3, «τάχα γιατί τό άνάβαλα τό μέγα βήμα;». *Η άπο- 
καλυπτική έρώτηση - στίχος είναι σύγχρονα καί παραδοχή μιας μεγάλης ά- 
λήθειας, άλλά καί μιά άμετάκλητη απόφαση:

Μά τώρα λέω πού Σείς, μ’ άνοίξατε τό δρόμο, 
μέ πάτημα χορού στά έρέβη προχωρώντας, 
πολεμιστές μου άθάνατοι .....

’Από κοντά Σας πιά δέ φεύγω, 
κι άν σημάνουν μερτικό μου 
(πλέριο μεράδι δημιουργού)
όλα τ’ άστέρια' (Στνγός 'Όρκος)

5
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Το άτέλειωτο βαθύ σκοτάδι, την παγερή νύχτα τής Κατοχής, το θάνατο 
πού τή συντροφεύει, άλλά καί την ελπίδα τού φωτός τού Αίίύνιου, πού θά λάμ- 
ψει, καί την προσδοκία γιά «σκληρή τού Δίκαιου άστραπή» εκφράζουν τά ποι
ήματα "Αγραφοι* καί Διόνυσος επί λίκνω. Τά ποιήματα Σόλωνος άπόλογος 
καί 3Ανάσταση, είναι προτροπή έξέγερσης των υπόδουλων κατά τού ξένου 
κατακτητή καί μήνυμα αισιοδοξίας γιά τή νίκη, ενώ ή άπαγγελία άπο τον ίδιο 
τού ποιήματος ΓΙαλαμάς (1943), σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές καί κάτω 
άπο τά μάτια τού εχθρού, καί ή άπήχηση πού είχε στο συγκεντρωμένο πλή
θος, άποτελεί έξοχη άντιστασιακή πράξη. ’Ανάλογο είναι καί το περιεχόμενο 
άλλων ποιημάτοον τής περιόδου αύτής με τούς χαρακτηριστικούς τίτλους: 
Το πανανθρώπινο εμβατήριο τής rΕλλάδας, Στρατιώτες τον μετώπου, Γράμ
μα από το μέτωπο, rΕλληνικός νεκρόδειπνος.

Συγκεκριμένες άναφορές στο σύγχρονο καί προβληματικό παρόν εκφρά
ζονται καί στις τραγ<οδίες του Σίβυλλα (γράφτηκε τό 1940 ) / 0  Δαίδαλος στην 
Κρήτη (γράφτηκε τό 1942), καί άργότερα στο Θάνατο τον Διγενή (γρά
φτηκε τό 1946). Ή  προφητική Σίβυλλα διαβάζεται πριν από τή δημοσίευσή 
της, άπο τον ίδιο στή Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών στις 3 Νοεμβρίου 1940. 
Ό  συνδυασμ,ός με τις πρώτες έλληνικές νίκες στά άλβανικά βουνά προκαλεί 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο πυκνό άκροατήριο. Στο Δαίδαλο στή Κρήτη οι 
ιδιότητες τών μυθικών προσώπίον ενσαρκώνονται σε ζωντανά σύμβολα τής 
σύγχρονης ιστορικής στιγμής* ό Μίνως - τύραννος, έραστής τού ψεύδους καί 
τής υποκρισίας ό Δαίδαλος - πνεύμα μεγαλοψυχίας, ποιητής - φιλόσοφος, 
όραματιστής τής κοινουνικής δικαιοσύνης καί ελευθερίας γιά όλους τούς λαούς. 
Στήν τραγωδία 'Ο Θάνατος του Διγενή οί περιπέτειες τού μεσαιωνικού ηρώα 
ταυτίζονται με τούς άθλους τών λαϊκών άγωνιστών τού 40, ό λαός είναι ή κυ
ρίαρχη δόναμη καί οί απελευθερωτικοί αγώνες του θά γράψουν τή συνέχεια 
τής έλληνικής ιστορίας.

Ή  τετράχρονη εθνική δοκιμασία θά δώσει τά διδάγματα της. Τό ήθικό 
απόθεμα έχει διευρυνθεϊ καί τό έργο τού Σικελιανού πού έπήγασε άπο αύτή 
τήν έμπειρία θά διαιωνίζει τό αίτημα τής έλευθερίας τής ισότητας καί τής δι
καιοσύνης άνάμεσα στούς άνθρώπους καί στούς λαούς.

Ή  άντίθεση όμως τού Σικελιανού δεν έκδηλώθηκε μόνο με τήν πένα, ό 
ίδιος ήταν άπο τούς πρώτους πού μπήκε στις οργανώσεις τής Εθνικής ’Αντί
στασης (ΕΑΜ) καί πήρε ένεργό μέρος άμέσως4. Συμμετέχει στήν οργάνωση 
συσσιτίων γιά τά μέλη τής Εταιρίας Λογοτεχνών, καί με προσωπική του πολ
λές φορές επέμβαση διαπραγματεύεται γιά τήν άπελευθέρωση κρατουμένων, 
ενώ άπορρίπτει κάθε είδους προσφορές άπο τις έπίσημες αρχές κατοχής γιά 
όποιαδήποτε συνεργασία μαζί τους5. ’Εξάλλου, μέσα άπο τις σελίδες - ντο
κουμέντα τής παράνομης 3Ελευθερίας, έφημερίδας πού εκδίδει μαζί μέ άλλους
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λόγιους στις αρχές του 1942, δίνεται μια άλλη μάχη. Έκτος άπό τις πληροφο
ρίες για την πορεία των επιχειρήσεων στο μέτωπο καί τις ζοφερές περιγρα
φές άπό την πείνα καί τό θανατικό πού έπληττε την Αθήνα καί τον Πειραιά, 
δημοσιεύονταν άρθρα πού στόχευαν στην άναζωογόνηση τού πνεύματος της 

* ’Αντίστασης καθώς καί στίχοι εμπνευσμένοι άπό την πολεμική έπικαιρότητα. 
*Η δημοσίευση ακόμη επιγράμματος τού Αισχύλου σε μετάφραση τού Σικε- 
λιανοΰ άποτελεΐ σοφή εκλογή καί έλπιδοφόρο μήνυμα στις εφιαλτικές μέρες 
τού 42: «Κι αν μέ φας (λέει τό κλήμα) ώς τή ρίζα καί πάλι θά καρποφορήσω, 
όσο χρειάζεται γιά τό κρασί πού θά σε βρέξει, Τράγε, όταν θά σε θυσιάζουν». 
Τό κλήμα καί ό Τράγος άποκτοΰν στή συγκεκριμένη στιγμή συμβολική σημα
σία μέ προέκταση στή σύγχρονη πραγματικότητα, ένώ παράλληλα, μέ τήν 
αισιόδοξη προφητεία γιά τήν ήττα τού κατακτητή, επιδιώκεται ή ενθάρρυν
ση γιά τή συνέχιση τού άγώνα. Ό  λαός έχει ψυχική καί σωματική δύναμη άνε- 
ξάντλητη πού συντηρεί τήν ελπίδα του, ότι μιά μέρα θά άπαλλαγεΐ άπό τό δυ
νάστη του.

,’Αλλά καί μετά τήν Άπελευθέρο^ση μέ σειρά θεωρητικών άρθρων, συ
νεντεύξεων καί ραδιοφωνικών ομιλιών πού έκανε ώς πρόεδρος τής ΕΕΛ, εξε
τάζει καί άναλύει τά προβλήματα πού προέκυψαν καί προτείνει ομόνοια καί 
συνεργασία. Τά περισσότερα δημοσιεύτηκαν σε δύο περιοδικά, τή Νέα 'Εστία 
καί τά Ελεύθερα Γράμματα καί φανερώνουν άκόμη καί μέ τούς τίτλους τους 
τό σκοπό γιά τον όποιο γράφτηκαν: ΓΙρος μιαν αποφασιστική στροφή, Τό με
γάλο μήνυμα, ’Εμπρός στο δράμα τής Κατοχής, Ξεκινώντας. *Σπό τό σημε
ρινό κεντρικό έΟνικοπνενματικό πρόβλημα προς κάποιες άμεσα επιβαλλόμε
νες προβλέψεις. Μέ τά κείμενα αύτά επιχειρεί νά καθορίσει τον εύρύτερο καί 
άποφασιστικότερο ρόλο τού λογοτέχνη στή νέα κοινιυνία πού διαμορφώνεται, 
προβάλλει αιτήματα γιά τήν ολοκλήρωση τής σημερινής μας, καθώς έλεγε, 
κοσμοϊστορικής Ελευθερίας όπως: Εθνική ’Απελευθέρωση, άναγνώριση καί 
δικαίωση όλων τών εθνικών μας διεκδικήσειυν, συνολική έπιδίωξη πραγμα
τοποίησης μιας πλέριας ήθικής ζο/ής τού τόπου, μέ πολιτειακή εξασφάλιση 
καί κατοχύρωση τής Κοινωνικής Δικαιοσύνης καί τής ’Ισότητας όλων μας 
απέναντι στο Νόμο, καί κυρίους κάθοδο τών πνευματικών άνθρώπων στο λαό 
καί σφυρηλάτηση σταθερών κατευθύνσειυν ώς τήν ο>ρα, τής δημιουργίας ενός 
κοινού Πνεύματος. Τονίζεται άκόμη ή άναγκαιότητα τής Καθολικής πνευ
ματικής καί ήθικής άνόρθο^σης, ή άπό τις ρίζες ούσιαστική Εκπαιδευτική άνα- 
μόρφωση τού λαού μας.

Βαθιά συντριβή αισθάνεται ό ποιητής γιά τήν ολέθρια διαμάχη άνάμεσα 
στούς 'Έλληνες. Μάταια γράφει τό 1944:

Μήνυμα άπλό Σάς κράζω άπό τά βάθη 
τού πόνου της, άδέλφια τής Ελλάδας...
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«Σούνει ή σφαγή πού τυραννάει τή Μάνα!
Σώνει ή σφαγή τή Μάνα μας πού σφάζει!».

(Τό μήνυμά της)
Το 1947 στα9Ελεύθερα Γράμματα με τύ άρθρο του "Μισή ώρα περισυλ

λογής. ’Ά ς  δημιουργήσουμε δ?οι μας μιαν άπαρχή αμοιβαίας εμπιστοσύνης” 
κάνει έκκληση νά σταματήσει δ εμφύλιος σπαραγμός.

Δύο κείμενα διαμαρτυρίας το ένα το 1945 πού άναφέρεται στα τρομο
κρατικά έπεισόδια σέ 2 θέατρα πού έπαιζαν Σαίξπηρ καί το άλλο το 1946 σχε
τικά μέ το υπό συζήτησή Νομοσχέδιο «περί εκτάκτων μέτρων κατά των έπι- 
βουλευομένων τήν δημοσίαν τάξιν καί τήν άκεραιότητα τής χοόρας», φέρουν 
την υπογραφή τού Σικελιανού μαζί μέ τις υπογραφές όλων των προοδευτικών 
άνθρούπων της εποχής. 'Υπογράφει άκόμη το 1946 στήν Έκκληση των έπι- 
στημόνων καί διανοουμένων τού τόπου μας προς τούς επιστήμονες καί δια
νοούμενους όλου τού κόσμου, νά βοηθήσουν τήν Ελλάδα στις δύσκολες καί 
τραγικές στιγμές πού περνάει μετά τά τεράστια πολιτικοκοινωνικά προβλή
ματα πού έχουν δημιουργηθεΐ.

Στήν Έκκληση αύτή, όπου περιγράφεται μέ τά πιο μελανά χρώματα ή γε
νική κατάσταση της άπελευθερωμένης Ελλάδας, μέ τις δολοφονίες, τούς διω- 
γμούς, τις θανατικές άποφάσεις καί κάθε είδους άγριότητες πού διαπράττον- 
ταν σέ βάρος χιλιάδων πολιτών, άναφέρονται χαρακτηριστικά: «’Ίσως στο 
εξωτερικό νά έπικρατεί ή έντύποοση, πως δ ελληνικός λαός είναι άθεράπευτα 
διηρημένος. Ή  πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στήν απόλυτη πλειονότη
τά του δέν επιθυμεί τίποτα άλλο άπό τήν ήσυχία καί τή λύση μέ δημοκρατικά 
μέσα τών προβλημάτων του. Ό  εμφύλιος σπαραγμός, άπό μιά εσφαλμένη έκ- 
τίμηση τών γεγονότος άπό τούς φίλους του, τού έχει έπιβληθεί...» Καί κατα
λήγει το κείμενο: «Μέσα άπό τά βάθη της τραγωδίας μας άπευθύνουμε μιά 
ύστατη έκκληση προς το παγκόσμιο πνεύμα. Διαφωτίστε τήν κοινή γνώμη. 
Ζητήστε νά μάς δοθεί δικαιοσύνη καί έλευθερία. Ή  Ελλάδα πού έσωσε στήν 
πιο κρίσιμη στιγμή τού πολέμου τό συμμαχικό άγώνα, περιμένει μέ άγωνία 
τό έμπρακτο ένδιαφέρον τών διανοουμένου όλου τού κόσμου».

Στή μεταπελευθερωτική περίοδο καί στά έπινίκια άναφέρονται τά ποιή
ματα 5Ελευθέρια του 1944, ’Ελεύθερα Δωδεκάνησα, 25 Μαρτίου 1821-25 
Μαρτίου 1946, 'Η  ’Αντίσταση καί τό Πνευματικό 9Εμβατήριο.

Πολύπλευρη συμμετοχή, ύπέροχη προσφορά στόν ιερό αγώνα ένδς έθνους 
πού κινδύνευε ν’ άφανιστεί. Γιά όλα αύτά, άλλά καί γιά τήν πολύτιμη πνευ
ματική διαθήκη πού κληροδότησε σ’ αυτό τό ’Έθνος, τό άντιχάρισμα γιά τό 
Σικελιανό άποτελεί τυπική περίπτωση μισαλλοδοξίας* δέν έγινε Ακαδημαϊ
κός, δέν πήρε τό Νόμπελ, χαρακτηρίστηκε «συνοδοιπόρος», άπομονώθηκε 
καί χλευάστηκε άπό τό πνευματικό κατεστημένο τής εποχής. Τή θέση του όμως 
δέ χρειαζόταν νά τήν πάρει μέ τή βοήθεια τού έπίσημου ή άνεπίσημου κράτους. 
Τήν κέρδισε δικαιωματικά μέ τό έργο του στή συνείδηση τής φυλής του.
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Μερικά άποσπάσματα άπό τά θεωρητικά δημοσιεύματα τού 'Άγγελοι: Σικελιανοΰ

«"Ας έργαστοΰμε μέρα-νύχτα, ό καθένας στον τομέα του κι οσο δύναται 
ό καθένας καί περσότερο άπό κείνο πού μπορεί, για ν’ άναστήσει καί να στή
σει άνάμεσό μας καί στον κόσμο τήν ύπέρτατην 'Ελληνικήν 9Ιδέα». (Τό ση- 
μερικό ελληνοκεντρικό πνευματικό μας αίτημα. Νέα 'Εστία, τ. 345-346, 1941, 
σ. 364)*

«* Η συγκρότηση ενός ήθικά καί ψυχικά ένιαίου πυρήνα άπό όλες τις πνευ
ματικές δυνάμεις μας, άποτελεΐ άσφαλώς σήμερα τό κύριο σημείο, άπάνω 
στο όποιο, έπειτα άπό τις τραχύτατες ιστορικές δοκιμασίες μας, θά μπορεί 
νά στηριχτεί, ή αύριανή ούσιαστική άναγέννηση του Λαού μας». ’Αθήνα, 15 
Ιουλίου 1943* (Ζήση Σκάρου, 'Η  'Εταιρεία 'Ελλήνων Λογοτεχνών καί ό εθ
νικός αγώνας. 9Επιθεώρηση Τέχνης, άρ. 87-88, 1962, σ. 318). Τό άπόσπασμα 
εΐνριι άπό τη δημοσίευση μιας εγκυκλίου πού είχε γράψει ό Σικελιανός, ώς 
Πρόεδρος της Εταιρείας καί είχε στείλει σε μερικούς λογοτέχνες, καί φίλους 
των Γραμμάτων, μέ άντικειμενικό σκοπό νά συζητηθεί τό ολο πρόβλημα της 
άντίστασης των λογοτεχνών κατά τού καταχτητή καί νά καταστρωθεί ένιαίο 
πρόγραμμα δράσης, καθώς μάς πληροφορεί ό συγγρ. τού παραπάνω άρθρου.

«"Εχουμε άνάγκη στις ημέρες μας άπό προσωπικότητες πού νά μπορού
νε νά σηκώνουνε στούς ώμους τους την προβληματικότητα, τήν ευθύνη, την 
οδύνη, τήν άξιοπρέπεια τού συνόλου». ΓΑριστοτέλης Βαλαιορίτης. Νέα 'Εσ-
τ ία ,Ι  413-414, 1944, σ. 734).

«Συνάδελφοι,

*0 ρόλος πού μπορεί νά παίξει σήμερα ό πνευματικός κόσμος μας είναι 
τεράστιος. *Η στιγμή έσήμανε πού στην tabulam rasam άπό τις ψεύτικες 
πνευματικές άξιες μας, θά χαράξουμε άνεξίτηλα τις άνόθευτες καί τις πρα
γματικές» (Προς μια αποφασιστική πνευματική στροφή. Νέα 'Εστία, τ. 415- 
418, 1944, σ. 790).

«Ό Μουσολίνι κι’ ό Χίτλερ, δέν είτανε γιά μένα ξαφνικά καί άπλά *συμ- 
πτωματικά’ φαινόμενα ή έπιφαινόμενα τής έποχής μας. Τούς είχε προετοιμά
σει τό γενικότερο πνεύμα τού αιώνα μας στη Δύση. [...] Νά, τί ένιωσα καί 
νιώθοκ.. άπ’ τη στιγμή πού άντίκρυσα τον πρώτο Γερμανό στρατιώτη στην 
Ελλάδα: άγανάκτηση, άηδία καί ευθύνη, άπροσμέτρητη πνευματική καί ήθι- 
κή ευθύνη γιά τό Μέλλον». ('Η  πνευματική 'Ελλάδα έμπρός στο δράμα τής 
Κατοχής. 9Ελεύθερα Γράμματα, άρ. 1, 1945, σ. 3).

* 01 σελίδες άναφέρονται ατό άπόσπασμα.



«'Η οργανική άφετηρία τής νέας Εθνικής μας Σύνθεσης, προτού τεθεί 
στα πράγματα χρειάζεται νάχει τεθεί εντελώς υπεύθυνα, μέσα στά υπεύθυ
να μυαλά μ<χ.ς».( Ξεκινώντας. 'Από τό σημερινό κεντρικό εθνικό-πνευματικό 
πρόβλημα προς κάποιες άμεσα επιβαλλόμενες προβλέψεις. 'Ελεύθερα Γράμ
ματα, άρ. 9 έως 20, 1945, σέ συνέχειες).

«Την Παιδευτική, πηγαία καί άρρηκτην άποστολή τού Λογοτέχνη, δπως 
τη θέτει άπ9 την ουσία κι άπο τά πράγματα οργανικά ό μεγάλος προορισμός του, 
άς τη συναισθανθούμε σ’ δλο της τό Μέγεθος καί πάλι, Μέγεθος πού άσφαλώς 
ή εποχή μας το προεκτείνει, ένιαΐο, άπο τά τοπικά μας, στά καθολικά αιτήμα
τα τού ’Ανθρώπου». ( r,Eva γράμμα τον Σικελιανοϋ. 9Ελεύθερα Γράμματα, 
άρ. 23, 1946, σ. 9. Πρόκειται γιά επιστολή τού ποιητή προς τό διευθυντή τού 
περιοδικού Δημ. Φωτιάδη).



Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. « Έ τσ ι ό ποιητής ’Ά γγελος Σικελιανός (κι ό Πέτρος Χάρης κι ό Κ. Δημαράς) κι 
6 ποιητής Κώστας Βάρναλης, δίνοντας τό σύνθημα για τήν Πνευματική ’Αντίσταση, προσ
διόρισαν ταυτόχρονα καί τό περιεχόμενό της: ελληνοκεντρικό καί ρεαλιστικό». ( Κ . Π ορφ ύ- 
Qtj, Ί Ι  αντίσταση μ ε  νόμιμα μέσα. ’Επιθεώ ρηση Τέχνης, άρ. 87-S8, 1962, σ. 340).

2. Ποιητικά κείμενα τού Σικελιανοΰ καί άλλων «άντιφρονούντων» κυκλοφορούσαν πα
ράνομα σέ χειρόγραφες εκδόσεις, όταν ή εύαισθησία της γερμανικής λογοκρισίας διέτρεχε 
σοβαρό κίνδυνο. Τά άπαγορευμένα Ά κ ρ ιτ ικ ά , τό Ά ντίδ ω ρ ο  (έπιλογή), τά μαχητικά ποιή
ματα τού Σωτήρη Σκίπη Μ έσ από τά  τε ίχη  καί ή Δρακογενιά τού Ά γ ι  Θέρου, γραμμένα 
καί στολισμένα με ξυλογραφίες τού Σπάρου Βασιλείου, έγιναν χειρόγραφα βιβλία καί κυ
κλοφόρησαν άπό 100 άντίτυπα τό καθένα.

'  Τά Ά κ ρ ιτ ικ ά  είναι μιά σειρά πέντε ποιημάτων (1941-1942), πού πρωτοδημοσιεύ- 
τηκαν σέ γαλλική μετάφραση στό Aurillac της Γαλλίας τό 1944 μέ τή φροντίδα τού Octave 
Merlier καί έπανεκδόθηκαν στήν ’Αθήνα άπό τό Γαλλικό ’Ινστιτούτο τό 1946 μέ τόν τίτλο 
Σ τνγό ζ  "Ορκος (Serment sur le Styx). Στά 1960 ξανατυπώθηκαν άπό τόν ίδιο πάλι άπό 
τό ’Ινστιτούτο. Στήν ίδια έκδοση περιλαμβάνεται έπίσης σέ μετάφραση *0 Θ άνατος τοϋ  
Διγενή. Τή μετάφραση αύτή πού δημοσιεύεται γιά  πρώτη φορά, γνώριζε καί είχε έγκρίνει 
ό Σικελιανός άπό τό 1948. Τά ποιήματα είναι: Σ τν γό ς  "Ορκος, 'Ελληνικός νεκρόδειπνος, 
'Ά γραφον, Διόνυσος έπι λίκνω, καί Σόλωνος άπόλογος.

3. «Στρατευμένος ό ποιητής Όδυσσέας Έλύτης, έπικεφαλής τής νεώτερης έλληνι- 
νής ποίησης, Θέλησε νά πάρει μέρος σάν άπλός στρατιώτης στήν πρώτη γραμμή, σ’ ολό
κληρη τή μάχη τής ’Αλβανίας.*Ο μυθιστοριογράφος Γιώργος Θεοτοκας,πού δέν είχε κλη
θεί, ζήτησε μόνος του νά υπηρετήσει. Πρεσβύτεροί τους, ό Μυριβήλης κι ό μεγάλος Σικελια- 
ανός έπέμειναν νά πάνε έπί τόπου, στά κατσάβραχα καί τά  χιόνια τής Βόρειας ’Ηπείρου 
γιά νά κοινωνήσουν άπ’ τήν ίδια τήν άγέρωχη ψυχή αύτών των *λιμασμένα άχόρταγων γιά 
τήν πατρίδα τους’ πού διαφέντευαν οχι τό έδαφος μά τήν τιμή τής ύποδουλωμένης ή πετρω
μένης Εύρώπης». ( R oger M illiex. ΟΙ διανοούμενοι στην ύπηρεσία αντίστασης. Μ εταφρά
ζει ό Κ ώ στας Κονλονφάκος. ’Επιθεώρηση Τέχνης άρ. 87-88, 1962, σ. 417).

4. «Είχαν όργανωθεί σέ ομάδες πού συνέρχονταν ταχτικά, συζητούσαν τις διάφορες 
μορφές πάλης, άντάλλασαν γνώμες, κατάστρωναν συγκεκριμένο σχέδιο παραπέρα δράσης, 
καί κάνανε έλεγχο τής προηγούμενης δουλειάς.

Ή  πρώτη όμάδα άποτελούνταν άπό τούς: ’Ακρίτα Λουκή, Αύγέρη, Βενέζη, Δημαρά, 
Θεοτοκά καί Σικελιανό». ("Ελλης 'Α λεξίου, Οι συγγραφ είς στην ’Α ντίσ ταση . "Οπ. π ., σ. 
311).

5. «Αύτόν τόν κατακτητή καί τούς συνενόχους του ό Σικελιανός, άκούραστος πρόεδρος 
τής 'Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, ύποχρεώθηκε νά τούς άντιμετωπίσει πολλές φορές 
γιά νά σο>σει τούς συναδέλφους του άπό τήν πείνα καί τήν τρομοκρατία». (R oger Milliex, 
Οι διανοούμενοι στήν υπηρεσία τή ς  αντίστασης. Μ εταφράζει 6 Κ ώ στας Κονλουφάκος. 
*Όπ. π „  σ. 428).



ΣΕΙΡΑ «ΠΕΛΕϊΑ»

1. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ
Μαξίμου Πλανούδη, Μετάφρασις των ’Οβιδίου ’Επιστολών, ’Ιωάννινα 
1976, δον, σελ. 128. δρχ. 150

2. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ
Εύτεκνίου Παραφράσεις εις τα Νικάνδρου Θηριακά και ’Αλεξιφάρμα- 
κα, ’Ιωάννινα 1976, 8ον, σελ. 140. δρχ. 150

3. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ
’Ανωνύμου Παράφρασις εις τά Διονυσίου Ίξευτικά: ’Ιωάννινα 1976, 8ον.

' σελ. 64 δρχ. 120
4. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ

’Ανωνύμου Παραφράσεις εις τά Όππιανου Αλιευτικά, ’Ιωάννινα 1976, 
8ον σελ. 56. δρχ. 120

5. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΤΛΟΣ
Nouveaux Fragments d’ autenrs Anciens, Ιωάννινα 1980, 8ov σελ.
80. δρχ. 150

ΔΗΜΟΣΙΕΤΜΑΤΑ TOT ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΟΤ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤ*

1. ΧΡ. Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
*Η έπίδραση της γλωσσικής μορφής του κειμένου στήν άνάγνωση των 
μαθητών καί στήν κατανόηση. Τέσσερεις έρευνες σέ μαθητές τής 5ης 
καί 6ης Δημοτικού καί τής 1ης, 2ας, καί 3ης Γυμνασίου, Ίάννινα 1972, 
8ον σελ. 128.

2. ΧΡ. Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
’Εφαρμογή τής μαιευτικής μεθόδου του Σωκράτη σέ παιδιά. Έρευνα 
σέ μαθητές του Δημοτικού καί τού Γυμνασίου, Ίαννινα 1973, δον, σελ. 
68-}- 6 είκ.

* 'Ό σοι ένδιαφέρονται μπορούν νά Απευθύνονται κατευθείαν στδ Ψυχολογικό 
καί Παιδαγωγικό Εργαστήριο τής Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου.
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3. I. N. ΠΑΡΑΣΚΕΥ0Π0ΥΛ02
'Οδηγός έξεταστοΰ του Ίλλινόις τέστ ψυχογλωσσικών Ικανοτήτων, 
Ιωάννινα 1973, δον, σελ. 124.

4. ΧΡ. Π ΦΡΑΓΚΟΣ
Ή  διδασκαλία των ’Αρχαίων Ελληνικών άπό μετάφραση. Συμβολή 
στή διδακτική μεθοδολογία, Ιωάννινα, άκαδ. έτος 1976-77, 8ον σελ. 176 
(Σειρά «Θέματα Παιδείας», άριθμ. 1).

5. ΧΡ. Π. ΦΡΑΓΚΟΣ
'Η έπίδραση του τρόπου έξετάσεως στήν άπόδοση των μαθητών, Τρεις 
έρευνες γιά τήν άπόδοση τών μαθητών στήν 'Ιστορία, Γεωγραφία καί 
Φυσική, ’Ιωάννινα 1980, σελ. 38.

ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

1. X. Β. ΔΕΔΟΥΣΗ
Ό  ρόλος του χορού στις Βάκχες, ’Ιωάννινα 1975, 8ον, σελ. 28

δρχ. 100
2. ΓΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΔΟΥ

'Η ’Αθηναϊκή Σχολή. Γραμματολογικό διάγραμμα.’Ιωάννινα 1976, 8ον, 
σελ. 76+ 12 είκ. δρχ. 200

3. Α. Γ. ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ
Ή  παρεξήγηση στήν τραγωδία καί στήν κωμωδία, ’Ιωάννινα 1976, 
δον, σελ. 98. δρχ. 150

4. ΧΡ. ΠΕΛΕΚΙΔΗ
Μελέτες ’Αρχαίας 'Ιστορίας, ’Ιωάννινα 1979, 8ον, σελ. 98.

δρχ. 150

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ

1. Β. ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Γιαννιώτικη ’Αρχιτεκτονική, ’Ιωάννινα 1979, δον, σελ. 80. 2 3

2. ΜΗΝΑ ΑΛ. ΑΑΕΞΙΑΔΗ
’Ηπειρωτικά χειρόγραφα Λαογραφίας Πανεπιστημίου 

Συλλογή Φοιτητών 1964-74, ’Ιωάννινα 1980, 8ον, σελ. 104.
3. ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΕΦΟ Π ΟΥΛΟΥ

Τροφές της Χρυσής Καστοριάς ’Ιωάννινα 1981, σελ. 62.

δρχ. 150

Ίωαννίνων, 
δρχ. 150



4. Ε Τ Α Γ Γ Ε Λ Η Σ  Α Ρ .  Ν Τ Α Τ Σ Η

Κατάλογος των άντικειμένω ν τοϋ Λαογραφικοϋ Μουσείου, Γιάννινα

1981.

5. Συνάντηση γ ιά  τά  προβλήματα τοϋ εύρωπαϊκοϋ δημοτικού τραγουδιού 

(Γιάννενα, 22-24. 8. 1980), ’Ιω άννινα 1981, σελ. 240.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΪΝΩΝ

«Δωδώνη», Επιστημονική Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Τωαννίνων 

Τόμοι Λ' (1972)-Θ ' (1980)
Παραρτήματα τής «Δωδώνης»:

1: Γλ. Πρωτοπαπά - Μπουμπουλίδου, Πεζογραφικά κείμενα του 
Πολέμου καί τής Κατοχής, ’Ιωάννινα 1974, σ.σ. ιε'-(-212.
Θ. Λ. Βέικου, Μαθηματικές άντινομίες του Κάντ καί σύγχρονη 
έπιστήμη, ’Ιωάννινα 1974, σσ. 117.
I. Σ. Καμπίτση, Μινυάδες καί Προιτίδες. Τά μυθολογικά δε
δομένα 1975, σσ. 79.
Γ. Σ. Πλουμίδη, Οι Βενετοκρατούμενες Ελληνικές χώρες με
ταξύ τού δευτέρου καί τρίτου Τουρκοβενετικού πολέμου (1503- 
1537), ’Ιωάννινα 1974, σσ. 190.
A. G. Katsouris, Linguistic and stylistic characterization 
Tzagedy and Menander, Ioannina 1975, σσ. 211.
Σπ. Κυριαζόπουλος, Λόγος καί ήθος. Φιλοσοφία τού άρχαίου 
έλληνικού πνεύματος, ’Ιωάννινα 1976, σσ. 220.
Κ. Synodinou, On the Concept of Slavery in Euripides, ’Ι
ωάννινα 1977, σσ. 136.
Κ. Μηνά, *Η μορφολογία τής μεγεθύνσεως στην Ελληνική 
γλώσσα, ’Ιωάννινα 1978, σσ. 256.
Δ. Θ. Σακαλή, Ίο^νικό λεκτικό στον Πλάτωνα. Μέρος Λ'. Σύ
νταξη, ’Ιωάννινα 1978, σσ. 220.
Λ. Φραγκουδάκη, Ό  έκπαιδευτικός δημοτικισμός καί ό γλωσ
σικός συμβιβασμός τού 1911, Ιωάννινα 1977, σσ. 144.
J. Τ. Malakasses, Β. A., Ph. D., The greek naval building 
program in 1910-1914 and the United States. America’s 
stand in the grecoturkish rivalry for supremacy in the Ae
gean. A study in American diplomacy with Greece, Ioan
nina 1978, σσ. 118.

S. T. Malakasses, Britich American conflict over the Que
stion of the monarchin in Greece, ’Ιωάννινα, 1980, σ. 169.
Θ. Άνθογαλίδου - Βασιλακάκη, *Η οργάνωση τής γενικής καί 
επαγγελματικής έκπαίδευσης στήν Ελλάδα πριν καί μετά τήν 
μεταρρύθμιση τού 1976, ’Ιωάννινα 1980. σσ. 276.
Δ. Θ. Σακαλή, Ή  γνησιότητα τού «Ψευδοσοφιστή» τού Λου
κιανού, ’Ιωάννινα 1979, σσ. 80.

15: Δ. Θ. Σακαλή, ’Ιωνικό λεκτικό στον Πλάτωνα. Μέρος Β'. Φω
νητική, ’Ιωάννινα 1980, σσ. 160.
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

(ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Η)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ δρχ.

"Απαντα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Τόμοι 1-8, Θεσσαλονίκη 1963-1965 2150 
[Έκτος άπό τον 3ο τόμο («Νεοελληνική Γραμματική - Τστορίκή Εισα
γωγή» του 1038), πού έξαντλήθηκε καί άνατυπώνεται ].
Γενικό Εύρετήριο «’Απάντων», Θεσσαλονίκη 1969 100
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Αύτοβιογραφικές σελίδες. Επιμέλεια:

Λ. Πολίτης Πρόλογος: Χριστ. Χρηστίδης, Θεσσαλονίκη 1979 120
Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη, είκοσι χρόνια άπό τό θάνατό του, Θεσ- 120 

σαλονίκη 1979
’Από τή Νεοελληνική Βιβλιοθήκη

Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), ’Ανατύπωση της έκδοσης
του ΟΕΣΒ (1941) με διορθώσεις, Θεσσαλονίκη 1978 280

Μαν. Τριανταφυλλίδη, Μικρή Νεοελληνική Γραμματική, 2η έκδ., 1975 100
Μ. Οικονόμου - Θρ. Σατύρου - Μ. Τριανταφυλλίδη, *Η γλώσσα μου, 1974 80 
Μαν. Τριανταφυλλίδη, Λεξιλογικές άσκήσεις για τό Δημοτικό (βιβλίο

μαθητή), ’Αθήνα 1967, (βιβλίο δασκάλου), ’Αθήνα 1975 30
Μαν. Τριανταφυλλίδη, Λεξιλογικές άσκήσεις γιά τή Μέση Παιδεία βι

βλίο μαθητή), Θεσσαλονίκη 1976, (βιβλίο δασκάλου), Θεσσ. 1975 40
Μαν. Τριανταφυλίδη, Παροιμιακές φράσεις (βιβλίο δασκάλου), 1965 40
Μαν. Τριανταφυλλίδη, Παροιμιακές φράσεις (βιβλίο μαθητή), 1965 40
Νεοελληνικά κείμενα γιά τό Γυμνάσιο. Άπό ομάδα εργασίας. Τόμος Α,

Θεσσαλον ίκη ,1977 250
Ν. Άνδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής νεοελληνικής, 2η έκδοση

Θεσσαλονίκη 197Γ δεμένο δρχ. 400, άδετο 350
Φωτεινής Τζωρτζάκη, Ίων. Δραγούμης, Αθήνα 1953 60
Θρασύβουλου Σταύρου, Έφταλιώτης καί Π άλλης Θεσσαλονίκη 1966 80
Θρασύβουλου Σταύρου, Νεοελληνική Μετρική, 2η έκδ., Θεσ. 1974 130
Φωτεινής Τζωρτζάκη, Άνδρέας Καρκαβίτσας, 2η έκδ., Θεσ. 1980 120

Άπό τή Βιβλιοθήκη διδακτικών βιβλίων στή δημοτική 
Μιχ. Οικονόμου, Γραμματική τής αρχαίας ελληνικής, Θεσσαλονίκη 1971 150 
Πλάτωνος Ιππίας Μείζων, μετ. Χρ. Καρούκου, - I. Θ. Κακριδή, Θεσ.

1973 120
Πλάτωνος Πρωταγόρας, εισαγωγή - επιμέλεια - μετάφραση - σχόλια

Ήλία Σ. Σπυρόπουλου, Θεσσαλονίκη 1975 150
Andre Martinet, Στοιχεία Γενικής Γλωσσολογίας, μετάφραση Αγαθο

κλή Χαραλαμπόπουλου, Θεσσαλονίκη 1976 200
Andre Mirambel, *Η νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή καί ανάλυση.

Μετάφραση Σταμ. Κ. Καρατζά, Θεσσαλονίκη 1978 400
Πινδάρου Πυθιόνικοι, μετάφραση Θρασύβουλου Σταύρου, Θεσ. 1980 180
Κ ε ν τ ρ ι κ ή  π ώ λ η σ η :  «Προμηθεύς», Έρμου 75 Θεσσαλονίκη - τηλ. 279695
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Εμβάσματα :

κ. Κ ώ σ τ α  Σ ι ά κ α ρ η
Φιλόλογο

Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων


