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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ο Άγγελος Σικελιανός επιλέγεται σε μια συζήτηση για την ιστο-
ρικότητα του ιδεολογήματος της νεότητας με την ίδια ακροβατική 
διάθεση που προϋποθέτει κάθε απόπειρα χρονικής περιχαράκωσης 
του ποιητικού προσώπου. Ενώ οι θεατρικοί ή μυθιστορηματικοί 
ήρωες μπορούν να διαγραφούν με ακρίβεια ως προς τη συμμετοχή 
τους σε μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα,  οι ποιητι-
κοί τους ομόλογοι σπάνια αποκαλύπτουν τις καθημερινές τους φρον-
τίδες. Σε κάθε σκαλί του εγχειρήματος ελλοχεύει και η κοινότοπη 
υπόθεση ότι ένας θιασώτης της αναβίωσης της ελληνικής αρχαιό-
τητας δεν μπορεί παρά να βασίσει τη θεωρία του στην επανανακά-
λυψη της νεότητας. Τυπικός αυτής της κατηγορίας ο Σικελιανός, 
παρακινημένος στην εκκίνηση του από τα φυσικά του προσόντα, 
αναζητά δικαίωση σε μια ιδεολογία που μπορεί να τον τοποθετήσει 
στην κορφή της ηγετικής πυραμίδας του καιρού και του τόπου του. 

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιώ το σύνολο του έργου του —λυ-
ρικό, δραματικό, θεωρητικό— ως εργαλείο για τη διερεύνηση αυτής 
της ιδεολογίας, που αφορά μια κρίσιμη περίοδο του νεότερου Ελ-
ληνισμού (1900-1951), όταν οι εξωτερικοί καθορισμοί και οι εσω-
τερικές ανεπάρκειες αναζητούσαν επίμονα την ανανέωσή του «με 
την πνοήν της μητρικής Ελλάδος, την πνοήν της αιωνίας νεότη-
τος».1 Αυτή η παραθετική ταύτιση της ουσίας της διαχρονικής ελ-
ληνικής παράδοσης με τις δυναμικές μιας ανακυκλούμενης νεότη-
τας αποτελεί τον άξονα της προβληματικής μου. Θεωρώ δηλαδή 
ότι η συχνή εκμετάλλευση των εφηβικών αρετών από τον Σικε-

1. Πεζός  Λόγος  Α', 14-15 («Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ΄ Αννούντσιο», 
1910). 



Σικελιανό δεν συνιστά μονάχα την αναγκαστική θητεία ενός ποιητή στη 
συμβατική αισθητική θεματολογία της εποχής του, αλλά κυρίως 
στοχεύει στη διάδοση μιας συστηματικής μαθητείας στα ιδανικά 
της ελληνικής αρχαιότητας,  που καλούνταν να μεσολαβήσουν λυ-
τρωτικά στην αναγέννηση της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και του 
κόσμου ολόκληρου. 

Ο χωρισμός του βιβλίου σε δύο μέρη υπηρετεί τον υπεραπλου-
στευτικό αφηγηματικό δυαδισμό, Ποίηση - Πράξη. Το πρώτο μέ-
ρος επιχειρεί την ανάδειξη μιας εφηβικής προσωπογραφίας στο λο-
γοτεχνικό έργο του Σικελιανού η οποία, αθροιζόμενη, συγκροτεί το 
προτεινόμενο «εφηβικό πρότυπο». Εκτός από τους μυθολογικούς ή 
ιστορικούς εφήβους, εξετάζω και τα άτομα ή τις ομάδες που εξαί-
ρονται χάρη στα εφηβικά τους χαρακτηριστικά,  αν και δεν βρί-
σκονται στην αντίστοιχη βιολογική ηλικία. Τα πρόσωπα αυτά δεν 
παρεκκλίνουν ποτέ από τις προδιαγεγραμμένες αρετές της εφη-
βείας. Όταν δεν είναι θεοί, αθλούνται για να τους μοιάσουν, τοπο-
θετούνται πάνω από τον κόσμο των αντινομιών και των παθών, 
και δεν έχουν κανένα από τα χαρακτηριστικά της ζώσας «ακαδη-
μαϊκής, ψυχρής, και μικροφιλολογικής νεότητας»,2 που πρέπει κατά 
τον Σικελιανό ή να λείψει ή να μεταμορφωθεί. 

Το δεύτερο μέρος αφορά την «εμπράγματη» προσπάθεια του 
ποιητή να προσεταιριστεί  τους σύγχρονούς του νέους στον αγώνα 
για την ανόρθωση της Νέας Ελλάδας. Το εφηβικό του σύνθημα 
ΚΑΛΛΟΣ - ΝΕΟΤΗΣ - ΑΡΕΤΗ ξεπερνά τις ατομικές επιδιώξεις και 
γίνεται αιτούμενο εθνικό. Το πέρασμα από την ιδεολογία στην πρά-
ξη συντελείται  με το σχεδιασμό και τη μερική εκτέλεση της Δελ-
φικής Προσπάθειας, η οποία, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί την 
πιο συνθετική πρόταση πολιτιστικής αναβίωσης στη νεοελληνική 
ιστορία. Με το σχεδιασμό του Δελφικού Κινήματος, ο Σικελιανός 
πραγματώνει την υπόσχεσή του να δώσει στη Νεοελληνική διανο-
ούμενη γενεά «μια πρώτη απλή αλλά ουσιαστική κατεύθυνση για 
την εκτίμηση και τη μελέτη του πραγματικού πνευματικού και 

2. Πεζός  Λόγος  Β', 177 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 



ιστορικού περιεχομένου του αρχαίου κόσμου [...] αν δεν θέλει να αν-
τικρίσει ερασιτεχνικά και φιλολογικά, αλλά ιστορικά και υπεύθυνα 
την ευθύνη της και στάση στο τριγύρα μας ελληνικό παρόν».3 Η 
φροντίδα του για τη διαφώτιση της Νεότητας εκφράζεται έμπρα-
κτα στο σχεδιασμό του Δελφικού Πανεπιστημίου, που η σύλληψη 
και η εμβέλεια της δυναμικής του θα αναλυθούν λεπτομερειακά. 
Στη συνέχεια εξετάζω την ανταπόκριση των φυσικών νέων στο 
Δελφικό κήρυγμα. Η αναγκαστική συμμετοχή ομάδων νεαρών στρα-
τιωτικών και στρατιωτών στους αθλητικούς αγώνες, που οργανώ-
θηκαν στο πλαίσιο των Δελφικών Εορτών, ασύνειδη στην αρχή, 
τους έκανε κοινωνούς μιας πρωτόγνωρης αναβιωτικής εμπειρίας 
που θέλησαν να διαφυλάξουν εκτός των άλλων και με την προά-
σπιση της Δελφικής Ιδέας μέσα από μια οργάνωση μυστικιστικής 
υφής. Αλλά και γενικότερα οι νεαροί συντελεστές των Δελφικών 
Εορτών, που ανήκαν στη διακεκριμένη αθηναϊκή κοινωνία, εξελί-
χτηκαν αργότερα σε πρωτεργάτες της αναζήτησης της «ελληνικό-
τητας» σε ποικίλους τομείς της νεοελληνικής τέχνης και διανόησης. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον καθηγητή μου 
κύριο Σπύρο Ασδραχά, που είχε την αρχική έμπνευση αυτής της 
μελέτης, τον κύριο Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη για τις επισημάνσεις 
του, την κυρία Φανή Κωνσταντίνου και το Φωτογραφικό Αρχείο 
του Μουσείου Μπενάκη για την παραχώρηση των φωτογραφιών, 
και την κυρία Κωστούλα Σκλαβενίτη για την επιμέλεια της έκδοσης. 

3. Πεζός  Λόγος  Β', 216 («Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό 
εαυτό μας», 1932). 





Μ Ε Ρ Ο Σ A' 

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 





Η ΣΥΜΒΟΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

Αν και διαλέγω να μιλήσω για «εφηβικό πρότυπο», οφείλω να 
διευκρινίσω εξαρχής ότι θα με απασχολήσουν εξίσου και οι συνα-
φείς κατηγορίες της παιδικής και της νεανικής ηλικίας. 

Ο Σικελιανός θεωρεί τη νεότητα «Ιερή ηλικία, που τείνει τό-
σο αυθόρμητα σε μια σαφή συμβολοποίηση των πλέον αγνών κι-
νήτρων που ανατέλλουν μέσα μας, και προσημαίνει θετικά τη γενι-
κότερη, ολόκληρη της ζωής μας πόλωση, ή στον κόσμο της διά-
σπασης και της διαίρεσης, ή στην ακοίμητη επιδίωξη για την ύψι-
στην απόκτηση του Ενός!».1 Επιλέγοντας ο ίδιος μια ενιστική αν-
τίληψη για τον κόσμο και θεωρώντας το ρόλο του ποιητή ως «παι-
δευτή του σύμπαντος βίου», στο λογοτεχνικό του έργο χρησιμοποιεί 
πλήθος νεανικών προσώπων με τρόπο παραδειγματικό. Οι νέοι 
αυτοί προέρχονται εξίσου από το χώρο της ιστορίας και της μυθο-
λογίας. Σε καμιά περίπτωση δεν εμφανίζονται  πρόσωπα πλαστά. 
Ακόμη και ο κατεξοχήν ποιητικός αρχέφηβος, ο Αλαφροΐσκιωτος, 
σκιαγραφεί τον ίδιο τον ποιητή. 

Τα παραδείγματα  αναφέρονται στην πλειονότητά τους στην 
ελληνική αρχαιότητα,  και ανήκουν στο χώρο των θεών και των 
ηρώων. Ο χριστιανικός κόσμος εκπροσωπείται αποκλειστικά από 
τον Ιησού και τα πρόσωπα της τραγωδίας του Διγενή, που εξυ-
πηρετούν την παυλικιανή εκδοχή του μύθου. Οσο για τους σύγ-
χρονους του Σικελιανού, έλληνες και ξένους, είναι όλοι φανατικοί 
του Ελληνισμού και της αισθητικής ανδρείας. Παρά τον πλούτο 
των μυθολογικών επεισοδίων, δεν παρατηρούμε καμιά εξέλιξη στους 

1. Πεζός  Λόγος  Γ', 57 («Η Ελευσίνια  Διαθήκη, Ομιλία  δεύτερη», 1936). 



νέους ήρωες. Λες και για να ενταχθούν σ' αυτό το ιδιότυπο πάν-
θεον πρέπει να έχουν την ίδια κοψιά. 

Η παρουσίαση των εφηβικών προσώπων ξεκινάει κατά σειρά 
από τους νέους θεούς, προχωρά στους ήρωες και τους αθλητές, ενώ 
σε ειδική κατηγορία εντάσσονται τα θηλυκά πρόσωπα και σε άλλη 
οι σύγχρονοι του Σικελιανού, ελληνολάτρες πάντα, διανοούμενοι. 



Η ΕΦΗΒΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 
ΣΤΟ ΛΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 

Μυθολογικά  και  ιστορικά  πρόσωπα 

Οι νέοι θεοί 

Οι νέοι θεοί που αναφέρονται στο σικελιανικό έργο, είτε στα υμνο-
λογήματα του Προλόγου στη Ζωή είτε στον β' όρο της σύγκρισης 
των αυτοβιογραφικών παρομοιώσεων, είναι εκφραστές της απολ-
λώνιας ηθικής και ουδέποτε βακχεύουν. 

Το αρχανδρικό πρότυπο, την «κορφή της μυστικής υγείας»1 

εκπροσωπεί ο πρώτος των θεών, ο Δίας, όπως εμφανίζεται  στο 
«Ανεβαίνοντας τον Όλυμπο», τρίτο άσμα της «Συνείδησης της Γης 
μου». Εκεί, μέσα από διαδοχικές επικλήσεις, παρακολουθούμε ένα 
αναδρομικό ξετύλιγμα όλης του της πορείας και των αντίστοιχων 
αρετών, που ξεκινάει από τη νηπιακή και καταλήγει στην ώριμη 
αντρική ηλικία. Στην εφηβική του περίοδο, ο Δίας επαινείται  για 
μια «ιερή εφηβότητα, ιθύφαλλη χωρίς λαγνεία », που θα εξελιχθεί 
σε διαρκή γαλήνη, διδάσκοντας τον Σικελιανό: 

να σταματά[ει]  μπροστά στη λάμψη  των  αισθήσεων 
ως  σε  κατώφλι  Ναού,  προτού  να  [μπει]/2 

Αργότερα, στον πινδαρικής έμπνευσης έπαινο του ολυμπιονίκη Παν-
τάρκη, ο ίδιος Δίας εμφανίζεται  ως «ο Καταιβάτης αιώνια / κάθε 
Νιότης».3 

Τις τυπικά αντιμαχόμενες θεότητες, τον Απόλλωνα και τον 

1. Λυρικός  Βίος  Γ', 28 («Ανεβαίνοντας  τον Όλυμπο»), 
2. Στο ίδιο,  30. 
3. Λυρικός  Βίος  Β', 125 («Παντάρκης»). 



Διόνυσο, ο Σικελιανός καταφέρνει να τις συνθέσει στον «Απόλλωνα 
Διονυσόδοτο»,4 που στην ουσία του ταυτίζεται  με τον «Βάκχο αθά-
νατο του "νήφειν"».5 Στο ποίημα «Διόνυσος επί λίκνω», το θείο 
βρέφος παραλληλίζεται  με τον Χριστό,6 ενώ η «πρώτη ορφική προ-
έκταση» του ίδιου του Σικελιανού «μέσα στο άδυτο του κόσμου, 
είχε [...] μια ενιαία αντιφεγγιά, καθώς αυτή που αισθάνονταν —κατά 
το Μύθο— ο νέος Διόνυσος απάνω σ' όλο το κορμί του, όταν ελού-
ζονταν απόμερος και αμέριμνος ακόμα μες στα χρυσαφένια νάματα 
του Παχτωλού».7 

Η χρήση μυθολογικών επεισοδίων από τη ζωή του Διονύσου 
συνεχίζει και στον Πρόλογο στη Ζωή. Εδώ ο ποιητής γίνεται ο 
άξιος κωπηλάτης που καταφέρνει να εξαρθεί απάνω απ' τις αντι-
νομίες μετέχοντας για πρώτη φορά, «κατόπι απ' τη διάσπαση της 
αρχικής εφηβικής [του] ενότητας, στο πάθος και στο μέγεθος της 
Ζωής».8 Η ανοργάνωτη θεματολογία του Αλαφροΐσκιωτου  απο-
κτά τώρα μια σχεδόν γεωμετρική διάταξη, με τρόπο που «τα [...] 
προβλήματα που αποσπασθήκανε απ' τον αρχικό πυρήνα της εφη-
βικής ενότητάς [του]»9 να εμφανιστούν ως αιτήματα ολοκληρωτι-
κής αυτογνωσίας,  και να δημιουργήσουν, κατά σειρά, τις «Συνειδή-
σεις της Γης μου», «της Φυλής μου», «της Γυναίκας», «της Πί-
στης» και της «Προσωπικής Δημιουργίας». 

Τις συμπεριφορές της συντροφιάς του Διονύσου τις χαρακτη-
ρίζει η Βακχεία, που νοείται ως η άλλη όψη του μαιναδισμού. Εκ-
φράζει δηλαδή τη θεία έκσταση, που αποκαλύπτει την πεμπτουσία 
των αρετών της ανθρώπινης φύσης και όχι τις ζωώδεις της τάσεις. 
Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι η τέλεση,10 δηλαδή η τελετουργική 

4. Λυρικός  Βίος  Γ', 233 («Απόλλων Διονυσόδοτος»). 
5. Στο  ίδιο,  236. Η συνένωση των δύο θεών στοιχεί  στις ορφικές συγ-

κρητικές αντιλήψεις  που ο Σικελιανός προβάλλει στο έργο του. 
6. Λυρικός  Βίος  Ε', 151. 
7. Λυρικός  Βίος  Α',  25  (Πρόλογος). 
8.  Στο  ίδιο,  30. 
9. ΣΤΟ ίδιο,  30-31. 
10. Κατά  το ρητό των Ορφικών: «όστις δ' ημών ατέλεστος,  ώσπερ εν 



μύηση στην ουσία του Θεού, που συντελείται  δύσκολα και συχνά 
με βίαιο τρόπο. Τη χάρη της πραγματικής Βακχείας την κατα-
κτούν μονάχα οι εκλεκτοί και όχι αναγκαστικά όλοι όσοι μετέχουν 
στη λατρεία του Διονύσου. 

Ο ίδιος ο ποιητής κατακτά,  μέσα από τη φρίκη, το αγαθό της 
Βακχείας: 

και της  Βακχείας  για  να  κρατώ  στα  φρένα  μου  τη  φρίκη 
μπορώ,  σαν  το  ακριμάτιστο  σπαθί  μέσα  στη  θήκη 
και  σα  στις  ήσυχες  κορφές  το  ευτυχισμένο  μου  αίμα. 11 

Στην πραγματικότητα,  είναι η συνεργία του Δελφικού Απόλ-
λωνα που εξισορροπεί τον Βάκχο. Με την επικράτηση του χριστια-
νισμού, η ανεξέλεγκτη Βακχεία τιθασεύεται από το κάλεσμα της 
καμπάνας: 

Ω  των  νιών  Βάκχων 
άγριο  συ  παρθένο  σμάρι, 
π' ορεγόσουνα  τον  Κιθαιρώνα 

ως  ο  αϊτός  ο  κράγος, 
η  καμπάνα 
σε  μαζώνει  τώρα 
γύρω  στο  χαλκό! 12 

Η χάρη του Διονύσου καταλαμβάνει  ακόμα τις εκλεκτές γυ-
ναίκες, οι οποίες, γενόμενες Βακχίδες, προαναγγέλλουν τη σωτη-
ρία του κόσμου. Η λύτρωση προκύπτει από την πάλη του Έρωτα 
με τον Θάνατο, όπως συντελείται  στα κατάβαθα της Νύχτας. 

βορβόρω κείσεται  εν Άδου' τελετή  γαρ εστίν  η των αρετών βακχεία"  και φη-
σίν πολλοί  μεν ναρθηκοφόροι" παύροι δε τε βάκχοι». Otto Kern, Orphicorum 
Fragmenta,  Βερολίνο 1922, σ. 248. Ολυμπιόδωρος, Σχόλιο  στον  Φαίδωνα 
τον  Πλάτωνα  68 C. Τη φράση αυτή την χρησιμοποιεί  συχνά ο Σικελιανός όταν 
θέλει να μιλήσει για την ποιότητα  των ανθρώπων που τον περιβάλλουν. 

11. Λυρικός  Βίος  Β', 51 («Διθύραμβος»). 
12. Λυρικός  Βίος  Γ', 184 («Αντρίκειο  Βάφτισμα»), 



«Βακχίδα  από  τη  γέννα  Σον,  Βακχίδα 
άξια  του  Διόνυσου  Νυκτέλεου  κι  άξια 
του  ανθρώπινου  μου  πόνου,  μοναχή  Σου 
άνοιξ'  το  δρόμο  ατρόμητη  μπροστά  Σου, 
και,  δίχως  σείστρο  ή  τύμπανον,  ανέβα 
τη  μυστικήν  ανηφοριά,  ως  γυναίκα 
απλή,  που  με  γυμνά,  αλαφρά  τα  πόδια, 
για  την  υγειά  ενός  άρρωστου  —του  κόσμου— 
και για  τον  κρύφιο  της  καημό,  μονάχη 
κι  ολονυχτίς,  πάει  στην  κορφή  το  τάμα. 13 

Η ευαισθησία της γυναίκας είναι που σημασιοδοτεί τον άναρχο σε-
ξουαλικό πόθο του άντρα: 

Συ  μαντεύεις  γιατί,  σαν  τσαμπί  σκοτεινό  μαζεμένες, 
τώρα  πια  την  κερήθρα  τον  πόθου  φρουρούν  του  μεγάλου, 
την  κερήθρα  που σα μυθικό  στοιχειωμένο  μελίσσι, 
προσδοκώντας  μια  μέρα  να  φτάσεις,  μεγάλη  Βακχίδα, 
χρόνια  χρόνων,  στου  είναι  μου  τα  έγκατα  εμάζευα,  ως  ήλιο 
τυλιγμένο  στα  πρώτα  σκοτάδια,  ως  πανσέληνο  σ'  άλυτα  νέφη! 14 

Όμως η νίκη της δεν είναι σίγουρη. Η επίκληση καταλήγει σε 
μιαν ευχή: 

«Θα  νικήσει  η  μεγάλη  γενιά  Σου;  ω  Βακχίδα·  θε  νά  μπεις 
του  θείον  ζόφου  μες  στ'  Αδυτο; κι α!  θα  μπορέσεις, 
θα  μπορέσεις  εκεί  κάποιαν  ώρα  μ'  αδάμαστο  χέρι, 
μ' ένα χτύπημ  ανίλεο  στην  άκρη  κορφή  της  καρδιάς  μου, 
σα  με  δίστομο  μέγα  σπαθί,  να  χωρίσεις  την  ίδια  καρδιά  μου, 
απ' τ' αμέτρητο  πένθος  —  να  λάμψει  ώς  στα  βάθη  του  κόσμου, 
ώς  στον  Άδη  τον  μαύρου  του  κόσμου,  ζωή  το  φιλί  Σον; 
θα  νικήσει  η  μεγάλη  γενιά  Σου  στη  γη;  θα  νικήσει;» 15 

13. Λυρικός  Βίος  Ε', 79 («Carmen Occultum»). 
14. Λυρικός  Βίος  Ε', 98 («Η κορφή του Νισύρου»), 
15. Στο ίδιο, 99. 



Η ένταση του έρωτα οδηγεί στο ξεπέρασμα των ορίων, τέλος 
στην απολύτρωση από το στένεμα του Θανάτου. Και πάλι το κά-
λεσμα απευθύνεται στη γυναίκα: 

Κράτα το χέρι μου σφιχτά, αν αλήθεια 
εκείθε λαχταράς  να  προσδιαβούμε 
απ  τα πικρά  τα μέτρα  των ανθρώπων, 
στον  Ρυθμού  την  κορφήν,  οπού  'ναι  η  ίδια 
του  κίνδυνου  η  κορφή,  το  διαβασίδι 
του  ίδιου  του  Θανάτου,  απ'  όπου  αρχίζει 
—ω  θεοτικό  προμήνυμα—  η μεγάλη 
της  λευτεριάς  η  θάλασσα,  που  μόνη 
κυλάει  τρανά,  πλατιά,  τα  σμάραγδά  της 
προς  τον  ύστατο  πόλο! 16 

Ο Διόνυσος είναι ο ενδιάμεσος, ο ιερέας, που μεταλαβαίνει 
στους πιστούς του τη γεύση του «μυστικού θανάτου». 

Τι, ό,τ' έχει σμίξει  με  το  Διόνυσο  κι  ώς  μέσα 
το  μυστικόν  εγεύτη  Θάνατο  βαθιά  του, 
πριχού  το  θάνατο  τον  άλλον  αντικρίσει, 
δε  σταματά  μεσοστρατίς  στην  Αιωνιότη, 
μα,  ως  την  πνοή  του  όλη  την  ξόδεψε  στο  δώρο 
και  την  ψυχή  του  την  εγύμνωσεν  η  Αγάπη, 
γυμνό  θα  πάρει  της  Αβύσσου  το  στεφάνι! 17 

Ο Διόνυσος είναι ο εκφραστής της Αγάπης  με τον ίδιο τρόπο 
που ο Απόλλωνας είναι ο ενσαρκωτής του Ρυθμού. Η συνεργασία 
των δύο θεών θα κορυφωθεί σε κείνο που ο Σικελιανός αποκαλεί 
«Ορφικό Χριστιανισμό». Το χρονικό άλμα πετυχαίνεται  μέσω της 
παρομοίωσης στο ποίημα «Χριστός Δωδεκαετής», όπου ο νέος Α-
πόλλωνας δίνει στον Χριστό τη χάρη της ευθυβολίας του: 

16. Λυρικός  Βίος  Ε', 91-92 («Γράμματα»  IV). 
17. Λυρικός  Βίος  Ε', 120 («Μέγιστον μάθημα»). 



Κι  ωσάν  ο  νέος  Απόλλωνας  σημάδι  που  γυρεύει, 
τον  Πύθωνα  π' αδιάκοπα  γοργολυγάει,  να  βρει, 
κι  ολόγυρά  του  ρυθμικά  τοξεύει  και  χορεύει, 
κ'  είναι  σα  λύρας  άκουσμα  κάθε  φορά  η  νευρή  — 

βαθιά  τραντάζει  δύναμη  τα  σωθικά  του  ακέρια, 
ξυπνά  η  κρυφή,  στις  φλέβες  του,  βασιλική  γενιά, 
μαύρο  φωτάει  το  μάτι  τον,  κ'  είναι  τα  δυο του χέρια 
ωσάν  τον  βρέφους  πόπνιξε  τα  φίδια  στην  κουνιά/18 

Ο δωδεκαετής Ιησούς —ανάμεσα στην παιδική και την εφηβι-
κή ηλικία— μετέχει εξίσου στα θεοτικά καμώματα του νέου θεού 
και στην υπεράνθρωπη δύναμη του ηράκλειου βρέφους. Αλλού το 
βρέφος γίνεται σύμβολο ενότητας, όπως στο ποίημα που ο Σικελια-
νός έγραψε για τον αναδεχτό του. Στη διαμάχη των δυο αντίπα-
λων στρατών Ηλείων και Αρκάδων, μια νεαρή μητέρα ανασηκώνει 
ένα βρέφος, που είναι 

το Μέλλον  κι  όλος  ο  Άνθρωπος  για  πάντα. 
Και  μη  του  φέρουμεν  εμείς  εμπόδιο 
να  τρανέψει,  καθώς  οι  θεοί  το  θέλουν, 
κι  όμοιο  να  γίνει  με  τους  θεούς... 19 

Τον Χριστό ζητάνε να αναστήσουν οι Παυλικιανοί, στο Θάνα-
το  του  Διγενή,  όπως ήταν «στην πρώτη τρανή του νιότη». 

Και τότ° εμείς αποφασίζουμε...  Τον  ίδιο 
ν'  αποσταυρώσουμε  Χριστό  από  τα  καρφιά  του, 
να  τον  ξεπλύνουμε  απ' το γαίμα,  το  στεφάνι 
από  τ  αγκάθια  να  του  βγάλουμε,  απ'  το  στέμμα 
να  του  αλαφρώσουμε  το  μέτωπο,  και  μ'  άλλο, 
χλωρό  στεφάνι  από  λουλούδια,  τα  μηλίγγια 
να  του  δροσίσουμε,  κι  ως  ήτανε  στην  πρώτη 

18. Λυρικός  Βίος  Δ', 116 (Πάσχα  των  Ελλήνων). 
19. Λυρικός  Βίος  Ε', 34 («Το βρέφος»). 



τρανή  του  νιότη,  όταν  εσήκωσε φραγγέλι 
στους  Φαρισαίους,  να  τόνε  βάλουμε  στη  μέσην 
απ' τους  λαούς  όρθιο  προμάχο  και  ταγό  τους, 
να  τους  ενώσει  στο  σκοπό  τον  τελευταίο, 
που  οχτροί  και  φίλοι,  ως  τον  αγέρα  του  ανασαίνουν, 
κοιτιώνται  ξάφνου  και  γνωρίζονται  γι  αδέρφια...20 

Τον ίδιο αναγεννητικό συμβολισμό εξυπηρετεί και ο Χριστός 
του ορθόδοξου Επιταφίου «Στ' Όσιου Λουκά το μοναστήρι». Εδώ, 
μέσα στην αισθησιακή ατμόσφαιρα του ανοιξιάτικου ελληνικού Πά-
σχα, ενσαρκώνει τον πεθαμένο Άδωνη. Εφόσον δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμα το έργο της ορφικής κατήχησης του λαού, που ενο-
ποιεί τους αρχαίους με τους χριστιανικούς θεούς, είναι φυσικό να 
μην έχει αφυπνιστεί η λαϊκή —στην προκειμένη περίπτωση, γυναι-
κεία— ευαισθησία ως προς τη διελληνική της αυτοσυνειδησία,  και 
έτσι ο θεός να εισάγεται στο ποίημα με τη μορφή απορίας: 

ποια να  στοχάστη —έτσι γλυκά  θρηνούσαν!— 
πως,  κάτου  απ'  τους  ανθούς,  τ' ολόαχνο  σμάλτο 
του  πεθαμένου  του  Άδωνη  ήταν  σάρκα 
που πόνεσε  βαθιά; 2 1 

Ένας πολύ μεταγενέστερος θεός, ο θεραπευτής Ασκληπιός, που 
στη σικελιανική δραματουργία  σηκώνει όλο το βάρος της θερα-
πείας της σύγχρονης νοσούσης κοινωνίας, δεν δηλώνεται ρητά αν 
εμφανίζεται  ως νεανίας ή ως ανήρ, δηλαδή «υπό τας δύο μορφάς 
υφ' ας εικονίζετο εν τη τέχνη, ως αγένειος δηλ. και ως πωγωνο-
φόρος».22 Στο αντίτυπο που βρέθηκε στα κατάλοιπα της βιβλιο-
θήκης του ποιητή,23 η παρατήρηση είναι υπογραμμισμένη και δεί-

20. Θυμέλη  Γ', 31-32. 
21. Λυρικός  Βίος  Ε', 46 («Στ' Όσιου Λουκά το μοναστήρι»), 
22. Π. Καββαδίας,  Το Ιερόν  του  Ασκληπιού  εν  Επιδαύρω  και  η  θερα-

πεία  των  ασθενών,  Αθήνα 1900, σ. 202. Κατάλογος  Ευρεθέντων Βιβλίων αρ. 
30 (βλ. επόμενη σημ.). 

23. Για τα ευρεθέντα και την ιδεατή βιβλιοθήκη του ποιητή βλ. Λία Πα-



δείχνει ότι ο Σικελιανός προβληματίστηκε  για την επιλογή της ηλι-
κίας του θεού πριν από τη συγγραφή του έργου. 

Οι θέαινες όλων των καιρών και των τόπων 

Η γυναίκα καθορίζεται  ως προς τη συμμετοχή της στη Δημιουργία. 
Ο ιδεώδης ρόλος της είναι συγχρόνως ρόλος «παραστάτισσας,  αδερ-
φής, γυναίκας κ' ερωμένης»,24 καθώς της αρχετυπικής θεάς, της 
Περσεφόνης, στο πλάι του θεού Διονύσου. Η γυναίκα είναι για 
τον Σικελιανό «η δωρήτρια της Ουσίας, η δωρήτρια του καθημε-
ρινού ψωμιού, η δωρήτρια του καθημερινού κρασιού, η δωρήτρια 
της αιώνιας μέθης, η δωρήτρια του κρυφού ελέους, η δωρήτρια της 
ελεύθερης θυσίας στο Πνεύμα! [...] Αυτή που χάθηκε μέσα στην 
άλλη, την "κοινωνική" και "ιστορική" γυναίκα, και που ένοχος για 
το χαμόν αυτό είναι μόνο ο Αντρας: που αποσπάστηκε τόσο νω-
ρίς και τόσο βίαια απ' τα σπλάχνα της Μητέρας-Γης, από το Κο-
σμικό Μυστήριο της παρθενικής και μητρικής θηλύτητας».25 Το 
πρότυπο της παρθενικής θηλύτητας στο Δωδεκάθεο εκπροσωπεί η 
Κόρη, ενώ της μητρικής, τη «μυστική μεγάλη πρωτοεικόνα», η 
Μάνα Δήμητρα, που στα χριστιανικά χρόνια θα μεταπλαστεί  στη 
Μητέρα Θεού. 

Η σχέση των δυό θεαινών διακόπτεται περιοδικά από την 
αναγκαστική κατάβαση της Περσεφόνης στα πλουτώνια δώματα. 
Ο έρωτάς της δηλαδή συντελείται  στο βασίλειο του Θανάτου. Η 
ελευσίνια αντίληψη θεωρούσε πως «Θάνατος και Sexus ήταν η ομο-
ούσια δύναμη οπού —όπως ο πλανήτης Αφροδίτη που το βράδυ 
είν' Έσπερος και το πρωί Εωσφόρος— προσανατολίζει  όλα τα φαι-
νόμενα της Ζωής, πιο πέρα απ' τα συμπτώματα, προς την αιώνια 

Παπαδάκη,  «Τα ευρεθέντα της βιβλιοθήκης των Δελφών του Άγγελου και της 
Εύας Σικελιανού», Επετηρίς  της  Εταιρείας  Λευκαδικών  Μελετών  8 (1995) 
333-406, όπου και κατάλογος  των σωζομένων βιβλίων (στο εξής: Κατάλογος 
Ευρεθέντων Βιβλίων). 

24. Λυρικός  Βίος  Α', 54 (Πρόλογος). 
25. Στο ίδιο,  55. 



σφαίρα του πληρώματος και της δημιουργικής Ανάτασης* και που, 
γι' αυτό, είναι δυνατό να γίνουνε, για τους μυημένους, ο αυτούσιος 
αρραβώνας μιας κοινής δημιουργικής ευθύνης, με τον ίδιο —όχι τυ-
φλά, αλλά "πεπεισμένως" στρατευόμενο τα ίδια μεμυημένα πλά-
σματά του, ως συνεργάτες στον αγώνα του— Θεό !».2β 

Ο συμβολισμός λοιπόν της βαθμιαίας ανάστασης της σφαγια-
σμένης Νύμφης στο χαμένο «Κύπελλο του Αγαθοδαίμονα» προα-
ναγγέλλει τη λυτρωτική εμφάνιση της νέας γυναίκας στη «Μελέτη 
θανάτου», που συντελείται  κάτω από το άστρο της Ήβης. 

Ένα διαφορετικό δίδυμο, παραπληρωματικό ως προς τις αντι-
λήψεις για τον έρωτα, συνιστούν στα νεανικά ποιήματα η Αρτεμη 
και η Αφροδίτη. Ο Σικελιανός ήρθε για πρώτη φορά σε ουσια-
στική επαφή με την Ορθία Αρτέμιδα στο προσκύνημά του στη 
Σπάρτη το 1915, όπου τον συντρόφευε ο Νίκος Καζαντζάκης. Με-
γάλη εντύπωση τους έκαναν τα ερείπια του ναού καθώς και η λα-
τρεία της θεάς. Ο ποιητικός καρπός αυτής της επίσκεψης κατα-
γράφτηκε στον «Υμνο στην Ορθία Αρτέμιδα», που αποτέλεσε το 
δεύτερο άσμα της «Συνείδησης της Φυλής μου». Εκεί, ανάμεσα 
σ' άλλα, η θεά κανονίζει το σμίξιμο των αθλητικών νέων, που έχει 
μοναδικό σκοπό την ευγονία, με τραχιά αυστηρότητα,  απαλλαγμένη 
από κάθε αναζήτηση της ηδονής. Έπρεπε να γεννηθούν «φυλαί νέαι, 
υγιείς, ακέραιοι, άμοιροι κληρονομικών στιγμάτων, ασφαλείς εις τα 
ίδιά των ένστικτα ως τα θηρία, ωραίαι και νικητήριοι ως οι αρ-
χάγγελοι».27 

Ω  Ορθία' 
όταν  γαλήνια  μόνη  Σου  οδηγάς, 
σαν  η  γυναίκα του χωριάτη 
μέσ° από τους κάμπους, 
το σκληρότερο  πουλάρι  να  βατέψει  τη  φοράδα 
το  θεμελιακό  δαμάλι τη γελάδα 

26. Στο  ίδιο,  53. 
27. Πεζός  Λόγος  Α',  14 («Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ' Αννούντσιο», 

1910). 



και  στην  ορθοτράχηλη  τον  νόμον  Σον  παρθένα 
εναντιωμένο  κι  όμοια  υπάκοο 
με  το  μέτωπο  σκυφτό  σαν  άτι 
τον  ανέγγιχτο  πενταθλητή! 2 9 

Σε παρόμοια σκηνή υπονοείται η επιρροή της Αρτεμης και στο 
«Δωρικό».29 Πολύ παραστατικός ο εναγώνιος παραδομός μιας νεα-
ρής Σπαρτιάτισσας,  που κρατάει πεισματικά τα πόδια κλειστά στη 
συζυγική κλίνη. 

Αδειασ'  η  Αρτέμιδα  όλα  της  τα  βέλη. 
Και  λίγο  ακόμα  αν  ήτανε  παρθένα, 
την  ηδονή  κλειδώνανε,  σφιγμένα, 
σαν  κρύα  κερήθρα,  τα  παρθένα  σκέλη... 

Ένθερμος θιασώτης του Πλουτάρχου,30 ο Σικελιανός μελετούσε 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δωρικές συμπεριφορές, που ανταποκρί-
νονταν στο αυστηρό αθλητικό πρότυπο που οραματιζόταν την επο-
χή εκείνη για την υγιή νεότητα. Σε σημείο που, στους πατριωτι-
κούς Διθυράμβους των Βαλκανικών, η Ελληνική Νιότη να ταυτί-
ζεται με τη μόνη θεά, που το ήθος και οι ικανότητές της αρμόζουν 
στους θηρευτές της Νίκης. 

Νιότη  σκιρτάει  πεντάχαρη,  σαν  ελυμπίσιο  αλάφι! 
Νιότη,  παρθένα  Αρτέμιδα,  της  Νίκης  κυνηγήτρα, 
πώς  δρασκελάει  και  πέτεται  όπου  γκρεμοί  και  τράφοι! 3 1 

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται τα λυρικά ποιήματα, που απο-
τέλεσαν αργότερα τη συλλογή Αφροδίτης  Ουρανίας.  Τα περισσό-
τερα ανήκουν στην ίδια εποχή με όσα εκφράζουν την επιρροή της 

28. Λυρικός  Βίος  Γ', 85 («Ύμνος στην Ορθία Αρτέμιδα»). 
29. Λυρικός  Βίος  Β', 81 («Δωρικό»). 
30. Για τη χρήση του Πλουτάρχου στο ποιητικό έργο του Σικελιανού 

βλ. την εργασία  της Ρίτσας  Φράγκου-Κικίλια,  Τρία  Σονέτα  του  Σικελιανού 
και  ο  Πλούταρχος.  Ανάτυπο από το αφιέρωμα «Κότινος στον Άγγελο Σικε-
λιανό» του περιοδικού Ευθύνη,  Αθήνα 1980, σ. 147-160. 

31. Λυρικός  Βίος  Β', 50 («Διθύραμβος» II). 



Άρτεμης. Τοποθετημένα όλα σε ερωτική ατμόσφαιρα, μέσα στην 
οργιαστική πελοποννησιακή φύση, αναζητούν την εκπλήρωση της 
ηδονής, που άλλοτε αρκείται  στη θέαση του κάλλους κι άλλοτε κα-
ταλήγει στη σεξουαλική εκπύρωση. 

Όμως η έξαρση των αισθήσεων συμπορεύεται πάντα με την 
πνευματική διέγερση. Στον απολογιστικό «Υμνο του μεγάλου Νό-
στου», ο Σικελιανός περιγράφει τη νοσταλγική κατάδυση του εαυ-
τού του προς την «Κοσμική του ερωτικήν ακεραιότητα». 

Υμέναιο  νέο  στα  βάθη  τους  λογιάζω  τώρα  θα  βρω, 
σαν  ήπια  μονομιά 

της  νύχτας  όλο  το  κρασί  το  μυστικό  και  μαύρο 
για  μιαν  επιθυμιά· 

κι  όλ' η φωτιά  των  ουρανών  μού  κύκλωσε,  μου  κρύβει 
το  πνέμα  μου  βουβό, 

τι  πια  με  κράζει  αμείλιχτη του νου  μου  η πάνοπλη  ήβη 
προς  τ' άστρα  ν' ανεβώ! 32 

Όπως σημειώνει αλλού, γι' αυτόν «η ηδονή δεν είταν ποτέ χώρια 
απ' την κατάβαθη διανόηση" δεν την εσκέπαζε, την αποκάλυπτε !».3 3 

Οι ήρωες 
Ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους τοποθετούνται  οι ήρωες, 
ημίθεοι συχνά, που η νιότη τους είναι ταγμένη στη διεκδίκηση των 
ιδανικών. 

Από τον ομηρικό κόσμο επαινείται  η νιότη του Αχιλλέα, που 
μπαίνει στον ασφοδελώνα ορμητικός με τ' άλογά του: 

Τα  ηνία  εκράτει  ο  ήρωας· 
χτύπησε,  ετράβηξε  μπροστά 
τα  θεοτικά  του  νιάτα...34 

32. Λυρικός  Βίος  Β', 103 («Ύμνος του μεγάλου Νόστου»). 
33. Παρασελίδια  σημείωση στο Α. Gratry,  Logique , Παρίσι  1868. Βλ. 

Κατάλογος  Ευρεθέντων Βιβλίων,  αρ. 462. 
34. Λυρικός  Βίος  Α', 153 (Αλαφροΐσκιωτος). 



Αντίθετα,  επισημαίνεται  η απουσία του όταν περιγράφεται το Πή-
λιο, στο τρίτο μέρος του επαίνου της Θεσσαλίας, με την αφορμή 
των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων: 

Δε μου έκραξε  τη  νιότη  του  Αχιλλέα, 
μηδέ  το  φτερωμένο  του  ποδάρι... 3 5 

Εδώ ο Σικελιανός εκφράζει την απογοήτευσή του για την έκπτωση 
της αρχαίας αγωνιστικής, την οποία αργότερα θα προσπαθήσει να 
αναβιώσει. Το αίτημά του για την «ομηρική συνείδηση»36 δεν έχει 
ακόμα εισακουστεί. Ως ολοκληρωμένη πρόταση νέου ήρωα προ-
βάλλει τον Ηρακλή, που αποτελούσε την τυπική μορφή του «Ή-
ρωος θεού». Ο Σικελιανός επικυρώνει την επιλογή του στο ποίημα 
που του αφιερώνει ειδικά στο πέμπτο άσμα από τη «Συνείδηση 
της Γης μου»: 

Από  Θεούς  κι  ανθρώπους 
πιο  στοχαστικά 
Εσένα  αγάπησα,  γυμνέ  Ηρακλή! 3 7 

Η αφήγηση των ποικίλων επεισοδίων της ζωής του θεού δεν πε-
ριορίζεται μόνο σ' αυτό το ποίημα, αλλά ξετυλίγεται  σ' ολόκληρο 
το σικελιανικό έργο. Η δυναμική της μελλοντικής του άθλησης 
συμπυκνώνεται στην περιγραφή της σκηνής από τα αετώματα της 
Ολυμπίας, όπου «ο Ηρακλής, αγένειος έφηβος, με την όψη ακουμ-
πημένη στην παλάμη, ήμερα γυρτή, πατώντας με το ίσιο εφηβικό 
ποδάρι, ανάλαφρο, το νιο ξανθό λιοντάρι της Νεμέας, σαν να ονει-
ρεύεται τα άθλα που μέλλει για ν' αθλεύσει».38 Η ίδια σκηνή, στην 

35. Λυρικός  Βίος  Β', 39 («Θεσσαλία» III). 
36. Τον όρο τον πρωτοσυναντάμε  στις επιφυλλίδες  για τον D'Annunzio, 

που «ανεζήτησε και ανεύρε διά μέσου των εποχών εν τη λατινο-ελληνική  φυ-
λή τον σβησθέντα πυρήνα της Οδυσσειακής συνειδήσεως». Πεζός  Λόγος  Α', 
14 («Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ' Αννούντσιο», 1910). 

37. Λυρικός  Βίος  Γ', 45 («Ηρακλής»). 
38. Πεζός  Λόγος  Α', 51 («Συνέχεια της ομιλίας  μου με τον Rodin και 

αισθητικά  σημειώματα»,  1912). 



ποιητική της εκδοχή, εισπράττεται  ως συμβολική μιας απροσδιό-
ριστης εναγώνιας νεανικής ορμής: 

έτσι, κάθε ώρα οδηγητής μου 
με μια αστραπή φανέρωνες μες στην ψυχή μου 
την ουσία του πόνου, 
όταν 
—καθώς  Εσύ  στ  αετώματα  του  Σκόπα 
όπου  το  πρόσωπο  Σον  ανάγυρτο  στους  άθλους όλο 
μοιάζει  με  τον  αϊτού 
που δε γνωρίζει  τι  και  ποιο  το  βέλος  που τον έριξε στη γη 
αλλά ώς την ύστερη  στιγμή  σπρώχνει  μπροστά  τα  νύχια  ορτά 
ενώ  τα  μάτια  τον  είναι  καθαρή  πηγή  αστραπής— 
χτυπούσα με τη νιότη μου όλη 
αδιάκοπα,  δεξιά  ζερβά 
τον  αόρατο  θεό! 3 9 

Αν επιμείνουμε στη δομή του ποιήματος, που αποβλέπει στην προ-
βολή του «εφηβικού προτύπου», θα δούμε ότι οι επικλήσεις προς 
τον ήρωα, μετά το μέσο, εξελίσσονται σε κάλεσμα προς την ελλη-
νική νεότητα. Ο Ηρακλής δεν είναι παρά αυτός που διδάσκει «την 
ουσία της πάλης», ηθική περισσότερο παρά τελεσφόρα. Οι περι-
πέτειές του είναι αναβαθμοί της Μύησης στη Ζωή, το γάλα που 
εβύζανε ως βρέφος είναι γάλα κοσμογονικό, και τον μεγαλώνει σε 
έναν «έφηβο που ξέρει πως η γνώση είναι βορά των σκύμνων, προ-
ορισμένη να τονώσει μόνο την ουσία του ως τροφή».40 

Τα διάφορα επεισόδια της ζωής του Ηρακλή χρησιμεύουν στον 
Σικελιανό για να τα παραλληλίσει με τον δικό του αγώνα για τη 
διαφώτιση της Ελληνικής Νεότητας. Στο τέλος, τον επικαλείται 
ως μάρτυρα για την καινούρια απελευθερωτική δράση που ανα-
λαμβάνει: 

39. Λυρικός  Βίος  Γ', 50 («Ηρακλής»). 
40. Πεζός  Λόγος  Α',  56 («Αύγουστος Ροντέν», 1918.) 



ήρθ'  ο καιρός 
τις  ψεύτικες  του  ξένου  προσωπίδες 
να  τις  συντρίψω  εδώ,  μπροστά  στα  πόδια  Σου, 
γυμνέ  Ηρακλή!* 1 

Η μεταφορά αυτή αποτελεί την ποιητική εκδοχή της «προστασίας», 
όπως του την πρωτοφανέρωσε σε νεαρή ήδη ηλικία ο πατέρας του, 
Ιωάννης Σικελιανός, ερμηνεύοντας τη νιόκοπη νεοελληνική ελευ-
θερία: 

«Αληθινά, παιδί μου, εγλιτώσαμε απ' τον Τούρκο, χάρη στην 
ψυχική δύναμη των μεγάλων μας παλικαριών απ' τό 'να μέ-
ρος, κι από τ' άλλο χάρη στην επέμβαση της Ευρωπαϊκής δι-
πλωματίας,  οπού σπρώχτηκε σ' αυτό περισσότερο, παρά κι από 
τον τότε φιλελληνισμό της, από τη διαίσθηση πως είμαστε λαός 
με ζωή, οπού συχνά θα της χρειαζόνταν και θα την εδούλευε 
γερά και δίχως υπολογισμό. Δεν είμαστε λοιπόν καθαυτό δού-
λοι σήμερα, αλλά είμαστε, για λόγους που θα καταλάβεις άμα 
μεγαλώσεις, άθελά μας, σ' όλη τη γραμμή, ώς σήμερα, προ-
στατευόμενοι της Δύσης, της νοοτροπίας της, της πολιτικής 
της κλπ. Και αυτό είναι περισσότερο επικίνδυνο κι απ' τη δου-
λεία, για ένα μόλις χτες λευτερωμένο λαό. Η δουλεία γενικά 
έχει μια μορφή και επομένως κι η μορφή της αντίστασης  είναι 
μία. Αλλ' η προστασία —μοιραία άλλωστε, γιατί ε μπήκα με 
άξαφνα στον κύκλο ενός πολιτισμού που μας χωρίζαν απ' τους 
δρόμους του όχι λίγοι αιώνες— απλώνεται και θα ν' απλώνε-
ται, ωσότου να ξυπνήσουμε απ' το λήθαργο και να κοιτάξουμε 
τριγύρα μας και μέσα μας πού είμαστε και τι είμαστε, ωσάν 
παράσιτο στην όλη ζωή μας, εμποδίζοντας —ώς τότε— τη δη-
μιουργικήν αντίδραση σιγά-σιγά.»42 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή του ποιήματος, η συντριβή του 

41. Λυρικός  Βίος  Γ', 52 («Ηρακλής»), 
42. Πεζός  Λόγος  Β', 345 («Η Δελφική Ένωση: ένα προανάκρουσμα», 

1931). 



ξένου43 δεν αποτελεί παρά πρόθεση μοναχά, και ο συμβολισμός χρη-
σιμεύει για να ανακηρύξει τον Σικελιανό οδηγητή, νέο προφήτη 
που διαλαλεί το κήρυγμά του σ' ένα πανέτοιμο νεανικό κοινό: 

Ω  νιότη  ελληνική, 
που  με  κοιτάς  στο  στόμα 
όπως  κοιτά  ένας  άνθρωπος 
ανοίγοντας  τα  μάτια  του  στον  όρθρο 
τον  αυγερινό! 4 4 

Το προνόμιο της παρομοίωσης με τον Ηρακλή έχουν, εκτός 
από τον ίδιο, και οι αγωνιστές της Κλεισούρας την ώρα που πραγ-
ματώνουν και αυτοί έναν άθλο με στόχο πνευματικό: 

Κι  όμοια  τώρα  κ'  Εσείς, 
ως  προαιώνια  βουλήθηκε  πάλι 
ο  Ηρακλής,  απ'  τον Αδη γυρίζοντας, 
όμοιος  μ' Εσάς,  αδερφοί  μου, 
νηστικός,  αχαμνός,  με  πηγμένα 
τριγύρ'  απ'  την  όψη  τα  γένια, 
ωσάν  άγριος,  σα  στοιχειό,  σαν  ημίθεος, 
μα  μ' όλα γεμάτα  τα  στήθη, 
τα  φρένα,  τα  γόνατα,  απ'  τον  κρύφιο  του  ακοίμητο  αγώνα, 
υψωμένος  απάνω  απ' του  Φόβου  ή  του  Χάρου τον  ίσκιο, 
να  λυτρώσει  τον  Ήρωα· 
όμοια  τώρα  κ' Εσείς 
να  λυτρώσετε  πάτε  το  Πνέμα  του  Ανθρώπου 4 5 

Ο Σικελιανός χρησιμοποιεί για το θάνατο του Ηρακλή τον 
βίαιο αναγεννητικό μύθο της αυτοπυρπόλησης μέσα στα φορέματά 
του, ποτισμένα από τη ζήλια της Δηιάνειρας με το φαρμάκι του 

43. Παρόμοιες ξενοφοβικές αντιλήψεις  και αντιδυτικό  μένος θα εκφρά-
σει στο «Ανοιχτό Υπόμνημα στη Μεγαλειότητά  του» το 1922. 

44. Λυρικός  Βίος  Γ', 54 («Ηρακλής»), 
45. Λυρικός  Βίος  Ε', 130 («Κλεισούρα»), 



Νέσσου. Η καθαρτήρια δύναμη της φωτιάς εμφανίζεται  εξάλλου 
και στον έπαινο του σέρβου ήρωα Μιλός Ομπίλιτς, ο οποίος πα-
ρομοιάζεται με τον αστροχίτωνα  Ηρακλή:46 

Δάδα κρατεί, και τον  οχτρό  με  δάδα αναμεράει, 
κ' οι σπίθες  ολοτρόγυρα,  π'  ανάβρα  αντισκορπάει, 
σαν  αστροχίτωνα  Ηρακλή  τον  δείχνουνε  πετώντας! 4 7 

Η εκδοχή αυτή καταλήγει στη θέωση του Ηρακλή και την εγ-
κατάσταση του στον Όλυμπο. Ο γάμος του με την Ήβη αποκτά 
ξεχωριστή σημασία γιατί του χαρίζει την αιώνια νεότητα, προνό-
μιο μόνο των θεών και λίγων επίλεκτων θνητών. 

Τα χαρακτηριστικά της Ήβης ο Σικελιανός τα προσδίδει —στα 
«σεξουαλικά» ποιήματα της ωριμότερης ηλικίας, όταν πια ο ίδιος 
σιμώνει το θάνατο—, σε κάθε νεανική γυναικεία παρουσία. Όπως 
παραδέχεται στην κουβέντα του με τον Λουντέμη, στο προσκεφάλι 
του μελλοθάνατου Παλαμά: «είναι αναπόφευκτο να μιλάς για τον 
έρωτα πιο πολύ σα βρίσκεσαι στο κατώφλι του θανάτου».48 Ετσι, 
στη «Μελέτη θανάτου», η νέα γυναίκα που αποτελεί το κεντρικό 
πρόσωπο των «Ιμέρων» δίνει την αφορμή για έναν έπαινο του Έρω-
τα Νουσολύτη-Ελευθερωτή: 

"Δεν είν'  αυτό  για  Σε  κλινάρι  αρρώστου, 
μα  η  μυστικιά  του  Διόνυσου  τριήρη 
που  απάνω  από  τα  κύματα  του  χρόνου 
κι  απάνω  απ'  τους  κλειστούς  Ρυθμούς  της  πλάσης 
πετάει  γοργή,  πετάει  μ'  ορμή,  σα  βέλος! 

"Άκου τη βοή της  λευτεριάς  Σου·  ακέριος 
κι  αν  έκαιες  λίγο  πριν  από  τη  θέρμη, 

46. Τον έναστρον χιτώνα δώρισε ο Ηρακλής στον Βάκχο «μαθητεύσαντα 
παρ' αυτώ» (Νόννος XI, 408,579). 

47. Λυρικός  Βίος  Β', 53-54 («Ρυθμός και Ναός»), 
48. Μενέλαος Λουντέμης, Ο εξάγγελος.  Άγγελος  Σικελιανός,  Αθήνα 

1976, σ. 203. 



κι αν σα δαδί φλέγονταν  το  κορμί  Σου, 
να  μάθεις  ήταν  πώς  να  καις!  Τι  τώρα 
ζυγώνεις  τη φωτιά,  που  όχι  το  πλάσμα 
μα  ο  ίδιος  Πλάστης  έχει  μες  στα  φρένα. 
Τ'  άστρο,  που  πλάι  Σου  λάμπει,  είναι  της  Ήβης, 
της  αιώνιας  Ήβης  είναι  τούτο  τ'  άστρο, 
τ'  άστρο  είναι  που  τρυπάει  το  φως  της  μέρας! 4 9 

Αντίθετα,  στη συμβολική τραγωδία του Ασκληπιού,  ο μέγας 
θεραπευτής συμβουλεύει τη ζωντανή ενσάρκωση του «εφηβικού προ-
τύπου», τον αθλητή Ηγεσία, που όμως βρίσκεται στο τέλος της 
ζωής του, να μη μιμηθεί τον αρχετυπικό ήρωα: 

Είσ' ένα πλάσμα  ονειροπόλο,  ο  ίδιος 
πυρετός  του  εαυτού  σου...  Κι  αν  ανέβει 
ο  πυρετός  αυτός,  τι  περιμένεις; 
Ν'  ανέβεις  όπως  ο  Ηρακλής  μαζί  του 
στη  φοβερή  πυρά,  που  καίγοντάς  τον 
τον  μεταμόρφωσε,  και  προς  την  Ήβη 
την  αιώνια  τον  ξανάδωκε; Μη  αλλάζεις, 
σου  λέω,  του  στίβου  τη  γραμμή,  εκεί  που  'σαι... 
Τούτη  η  στιγμή  που  σε  παιδεύει,  ας  σε  νικήσει. 
Κι  αν  με  το  θάνατο  το  θάνατο  πατήσεις, 
της  αγωνίας  σου  παίρνεις  τότε  το  στεφάνι. 
Αν  αθλητής  να  λάμψεις  νέος  γυρεύεις, 
δέξου το θάνατο...50 

Η εξανθρώπιση αυτή του προτύπου, που υπόκειται στη φυσική 
φθορά, συνιστά μια καινούρια οπτική. Τη σχέση του Ηρακλή με 
τον θεραπευτή τού Ηγεσία, τον Ασκληπιό, τη μαρτυρεί ο παιάνας 
του Αριστείδη, που άρχιζε με την επίκληση: «ιή Παιάν Ήρακλες 
Ασκληπιέ».51 Ξέρουμε ότι ο Ασκληπιός λατρευόταν στο Ιερό του 

49. Λυρικός  Βίος  Ε', 108 («Μελέτη θανάτου»), 
50. Θυμέλη  Γ', 149 (Ασκληπιός). 
51. Αριστείδης,  I, σ. 59, 62, 514. 



στην Τροιζήνα ως θεός ιατρός, που «και εν πόνοις και εν θυμηδίαις 
και εν θεραπείαις σώματος και πανταχού καιρόν έχων εστίν».52 

Στο ίδιο ιερό μαρτυρείται  και η λατρεία της Ήβης.53 Από παρα-
σελίδια σημείωση του Σικελιανού στο αντίτυπό του τού βιβλίου του 
Καββαδία, φαίνεται  ότι σκόπευε να της δώσει ένα ρόλο στο Χορό 
της τραγωδίας του με θέμα τον Ασκληπιό, μαζί με την Υγεία και 
τον Αθλο.54 

Ένας άλλος αρχετυπικός νεανικός ήρωας είναι ο Ικαρος, που 
η ίδια «βοή της λευτεριάς» τον παρακινεί σε πράξη υπεράνθρωπη 
και ωραία: 

Μοίρα  στον  Ίκαρο  ήταν  να  πετάξει 
και  να  χαθεί...  Τι,  ως ήβρε  σταφνισμένες 
τις  φοβερές  της  λευτεριάς  φτερούγες 
απ'  τον  τρανό  πατέρα  του  μπροστά  του, 
η  νιότη  έριξε  μόνη  το  κορμί  του 
στον  κίντυνο,  κι  αν  ίσως  δεν  μπορούσε 
το  μυστικό,  το  αγνό  τους  νά  βρει  ζύγι! 5 5 

Το επεισόδιο φωτίζεται  από την πλευρά του πατέρα —το ποίη-
μα είναι αφιερωμένο στον Δαίδαλο—, εκείνου η συμπεριφορά είναι 
που μπαίνει σε κρίση, γιατί κέντρισε μοιραία την αυτονόητη νεα-
νική τόλμη. Στο ποίημα ακούγονται και οι επιφυλάξεις των κοι-
νών ανθρώπων: 

Κι  άλλοι  μπορεί  να  πουν:  «Τον  κόσμο  αφήνει 
και  τις  στρωτές  αλήθειες  των ανθρώπων, 
πράματ'  αδύνατα  ζητώντας». 5 6 

52. Ε. Legrand, «Inscriptions de Trézène», Bulletin de correspon-
dance  hellénique  (1893), σ. 86. 

53. Charles Blinkenberg, «Les Inscriptions d'Epidaure», Nord.  Tids-
skrift  for filologi  Γ'/3 (1895), σ. 166, αρ. 16. 

54. «Ήβη Υγεία  Άθλος (Για το Χορό)» στο Π. Καββαδίας,  ό.π.,  σ. 194. 
55. Λυρικός  Βίος  Ε', 36 («Δαίδαλος»). 
56. Στο  ίδιο,  38. 



Όμως στο τέλος, ο Δαίδαλος αναγνωρίζεται  ως πρωτοστάτης όλων 
εκείνων που, ξεπερνώντας το φόβο του θανάτου, προσπαθούν να 
σώσουν την ψυχή του κόσμου. Κι η σωτηρία αυτή πετυχαίνεται 
μονάχα μέσα από τα μονοπάτια της τέχνης: 

πατέρα όλων εμάς οπού σε εικόνα 
ταφής,  από  την  πρώτην  ελικιά  μας, 
έχουμε  ιδεί  τα  πάντα  και,  ή  με  λόγο 
ή  με  σμιλάρι,  με  την  πνοή  μας  όλη 
απάνω  απ'  το ρυθμό  το  σαρκοφάγο 
να  υψωθούμε  αγωνιόμαστε· 

ω πατέρα, 
που  και  για  μας  γη  κι  ουρανός  είν'  ένα, 
και  στια  του  κόσμου  η  ίδια  η  συλλογή  μας, 
και  λέμε  η  γη  να  σμίξει  με  τ  αστέρια 
μπορεί,  ως  βαθύ  χωράφι  με  χωράφι, 
στάχυα  να  θρέψει  κι  ο  ουρανός· 5 7 

Στην τραγωδία  Ο  Δαίδαλος  στην  Κρήτη,  ο Δαίδαλος αντιπρο-
σωπεύει «το άρτιο Πνεύμα», το οποίο υποκινεί σε επανάσταση τους 
νέους εφήβους που έχουν έρθει για να θυσιαστούν. Ο 65χρονος τώ-
ρα πια βασιλιάς Μίνως αποτελεί την προσωποποίηση του γέρικου 
διεστραμμένου κόσμου, που 

στις  άγιες  γύριζε  εφηβότητες,  να  κάψει 
την  παρθενιά  τους,  να  μαράνει  το  δροσιά  τους, 
κι  όσες  γυναίκες  γύραθέ  του  ανθούσαν,  κι  όπου 
πόδι  μικρό,  λιγνό  κορμί,  μεγάλο  μάτι, 
όλα  μαζί,  κυράδες,  σκλάβες,  άθλιες  δούλες, 
άχραντα  αγόρια,  γονατίζαν  στο  ζυγό  του, 
κι  όλα  φοράδες  για  τον  ίδιο  καβαλάρη... 5 8 

Η απληστία του για νεανικό αίμα έρχεται σε αντίθεση με τις θρη-

57. Στο ίδιο,  39. 
58. Θυμέλη  Β', 59. 



θρησκευτικές παραδόσεις των Κρητών, οι οποίοι ετοιμάζουν τον ξε-
σηκωμό τους. Το μόνο που συγκρατεί τον έκλυτο βασιλιά είναι 

ο χαλινός της  πρώτης  νιότης  ο  μεγάλος 
στης  Μάνας-Θεάς  σαν  πρωτοκάθισε  τον  ίσκιο, 
που  κι  άθελά  του  η  θύμηση  της  ξαναλάμπει, 
καμιά  φορά,  στ'  ανταριασμένα  του  τα  φρένα... 5 9 

Ο ίδιος, σε μια στιγμιαία έκρηξη ευαισθησίας, αναπολεί τη νεανική 
του ορμή, που η απώλειά της τον έχει ρίξει στις ανίερες επιθυμίες 
και πρακτικές του Λαβυρίνθου: 

Αχ,  πού  είσαι,  νιότη!...  Ως  ένα  τόξο  τεντωμένο 
έστεκε  ολόρτο  μπρος  στην  πλάση  το  κορμί  μου, 
κι  ωσά  σαγίτα  σταφνισμένη  ο  αντρισμός  μου 
την  πλάση,  ελόγιαζα,  αντικρύ  του  θα  περάσει... 6 0 

Μια παρόμοια νεότητα αντιτάσσει  τώρα ο Θησέας στον Μί-
νωα. Με τη βοήθεια του Δαίδαλου, αποκαλύπτει το ταύρινο προ-
σωπείο και, αφήνοντας αιμόφυρτο τον ύπουλο βασιλιά, οδηγεί τους 
συντρόφους του στη Λευτεριά. Από το επεισόδιο αυτό θα προέλθει 
αργότερα «ο Δηλιακός χορός του νέου Θησέα, που μεταμορφώνει 
τα πατήματα με τα οποία αναζήτησε απ' τον κρητικό λαβύρινθο 
την έξοδό του, σε πατήματα σεμνού κ' ευχαριστήριου στον Απόλ-
λωνα χορού».61 Η σύλληψη αυτού του χορού προαναγγέλλεται στην 
τραγωδία από τον ίδιο τον Θησέα, πριν από τη σύγκρουση με τον 
Μίνωα. 

"[...] κι αυτόν  θα  νοματίσω 
πρώτο  χορό  της  Λευτεριάς...  Και  μήνυσέ  το 
στο  γύρα  λαό  της  Κρήτης  όλης,  να  το  μάθει, 
τέτοιο  χορό  ταχιά  όλ'  η  Κρήτη  να  χορέψει!.." 6 2 

59. θυμέλη  Β', 17. 
60. Θυμέλη  Β', 39. 
61. Πεζός  Λόγος  Β', 314 («Το πρόβλημα της Μουσικής και του Χορού 

στο Αρχαίο Δράμα», 1931). 
62. Θυμέλη  Β', 66. 



Στη διαδοχή των νεανικών ηρώων ξεχωριστή θέση κατέχει ο 
γιος του Θησέα και της Αμαζόνας, ο Ιππόλυτος. Ο Σικελιανός τον 
επικαλείται  για πρώτη φορά στον «Απόκρυφο Όλυμπο». Στο ποίη-
μα συνυπάρχει ο πόθος και ο θαυμασμός τόσο για το παρθενικό 
αντρικό κορμί, που αντιστέκεται  στον έρωτα έως θανάτου, όσο και 
για το γυναικείο, που παραδίνεται  υποταχτικά. Στο δεύτερο σκέ-
λος, η κατανίκηση της ηδονής ταυτίζεται  με την κατάκτηση της 
αγνείας. Ο Ιππόλυτος εκπέμπει στο βάθος την ίδια αισθησιακή ακτι-
νοβολία με τον πεθαμένο Άδωνη του νεοελληνικού επιταφίου, και 
ίσως με τον Παντάρκη. 

Ω  αγνεία  του  Ιππολύτου, 
οπού  ετρόμαζες  τη  σάρκα 
όπως  τον  ίσκιο  του  το  αδάμαστο  άτι! 

Κι  οπού  η  γυναίκα,  ξαπλωμένη  χάμου 
ωσάν  πανί  πεσμένο 
άμορφο  σχήμα, 
σ'  έκανε,  όπως  τ'  άλογο,  να  δίνεις  ξαφνικά 
ένα  πήδημα  δυο  οργιές 
με  το  πλευρό! 

Ω  Ιππόλυτε, 
που  δεν  αγάπησες  τους  Θεούς  που  φαίνονται  μεγάλοι  νύχτα, 
η  αγνότητά  σου  δίπλα  απ'  τον  Αρίωνα, 
το  βαρβάτον  άτι  οπού  ζητούσες  να  δαμάσεις, 
ήτανε  δεμένη 
ωσάν  απάρθενη  φοράδα  δίπλα,  στο  ζυγό. 

Κι  έτσι,  ζητώντας  να  λυθούν 
να  σμίξουν, 
κεντρισμένα  απ'  την  ακράτητη  πνοή  του  ιδρώτα 
έσπασαν  ξάφνου  και  τιμόνι  και  λουριά, 
κι  όλα  μαζί 



άρμα κι άνθρωπο 
σε  σύραν  στον  γκρεμό! 63 

Η αντιπαράθεση της αλαζονικής αγνότητας του Ιππόλυτου με τον 
αχαλίνωτο ερωτικό πόθο των αλόγων προσπαθεί να συνταιριάσει 
τις δύο αντιθετικές μορφές ερωτικής ύβρης, που τιμωρούνται σε 
κάθε περίπτωση. 

Η απεικόνιση της σκηνής αυτής του θανάτου του Ιππόλυτου 
δίνει την αφορμή για την παρομοίωση με τον εκκεντρικό αυτόχειρα 
Περικλή Γιαννόπουλο στο ομώνυμο ποίημα. Βέβαια ο Γιαννόπου-
λος σκηνοθέτησε το θάνατό του, ενώ ο Ιππόλυτος τιμωρήθηκε για 
την επιμονή του. Από την ευριπίδεια περιγραφή του θανάτου του 
Ιππόλυτου, ο Σικελιανός εκμεταλλεύεται  την εικόνα του θρήνου των 
συντρόφων του για να παροτρύνει τους συγχρόνους τού Γιαννό-
πουλου: 

Κλάψτε  τον  ώριο  Ιππόλυτον...  [...] 

Μα  εμείς  τις  ύστερες  τιμές,  εκείνες 
οπού  φιλία  κ'  ευγένεια  μας  εμπνέουν, 
ας  δώσωμεν,  απόμερα  θρηνώντας, 
καθώς  του  κννηγάρη  του  Ιππολύτου 
οι  σύντροφοι,  που,  στων  ατιών  απάνω 
σκυμμένοι  τους  λαιμούς,  εσιγοκλαίγαν, 
ή,  ακουμπισμένοι  στ' άπραγο  το  δόρυ, 
με  δακρυσμένα  ανάβλεπαν  τα  μάτια 
το  πέλαο  το  γαλάζιο  π'  αφανίστη... 6 4 

Σε μια παρεμφερή ατμόσφαιρα θέωσης65 και η παρομοίωση του 
Ηγεσία στον Ασκληπιό: 

63. Λυρικός  Βίος  Γ', 60 («Απόκρυφος Όλυμπος»), 
64. Λυρικός  Βίος  Β', 63-64 («Περικλής Γιαννόπουλος»), 
65. Τον καιρό του Παυσανία,  ο Ιππόλυτος είχε γίνει αντικείμενο  θρη-

σκευτικής λατρείας.  Οι Τροιζήνιοι τον τίμησαν  με ναό και τέμενος, όπου βρι-
σκόταν και το Ασκληπιείο. 



[...] κι ως  τα  σπασμένα 
τα  μέλη  του  Ιππολύτου,  που  σκυμμένος 
απάνω  τους,  την  ήπια  Του  θωπεία 
σαν  άλειμμα  άπλωσε  ο  Θεός  κι  ακέριο 
το  δέρμα  του  άστραψε  απ'  ολύμπια  νιότη 6 6 

Μεσαιωνικοί  και σύγχρονοι ήρωες 

Από τον βυζαντινό κόσμο, ο Σικελιανός εγκωμιάζει τη νιότη του 
αμφιλεγόμενου αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' του Μέθυσου, που δολο-
φονήθηκε πρόωρα από τον διάδοχο του Βασίλειο Α' το 867, στην 
τραγωδία με τον τίτλο  Χριστός  Λυόμενος  ή  ο  Θάνατος  του  Διγενή. 
Ενστερνιζόμενος τις δοξασίες των Παυλικιανών, που ανέσυρε ο 
Henri Grégoire,67 ο Σικελιανός τον αναδεικνύει σε υπερασπιστή 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, υπέρμαχο των αδυνάτων και των φτω-
χών. Τα νεανικά κατορθώματα του αντισυμβατικού βασιλιά στη 
νικηφόρα εκστρατεία  του κατά των Αράβων διηγιέται ο λαϊκός τρα-
γουδιστής προκλητικά στους αξιωματούχους που έχει στείλει ο Βα-
σίλειος Α' για να πείσουν τον Διγενή να παραδοθεί. 

Δεκάξι ως  έγινε  χρονώ,68 

ένα Μαρτιάτικο  αυγινό, 
—μόλις  το  θρόνον  είχε  πάρει— 

γύμνωσε  ξάφνου  το  σπαθί 
και  τέτοια  λάμψη  είχε  χυθεί 
πα  στη  λεπίδα  του,  που  λες 
αρχάγγελος  απ'  τις  ψηλές 
τις  σφαίρες  εκατέβηκε 

66. θυμέλη  Γ', 136 (Ασκληπιός). 
67. Henri Grégoire, Ο Διγενής  Ακρίτας  (δίγλωσση έκδοση), Νέα Υόρκη 

1942. Κατάλογος  Ευρεθέντων Βιβλίων,  αρ. 465. 
68. Τα δεκάξι χρόνια φαίνεται  να έχουν για τον Σικελιανό μια σημαδια-

κή ιερότητα.  Δες το χαρακτηριστικό  όνειρο της Δημιουργίας  σ' αυτή την ηλι-
κία,  που ολόγυρά του χτίζει  τον έπαινο της γλύπτριας  Κατερίνας  Κοτέλνικωφ 
(Πεζός  Λόγος  Ε',  181). 



να  διαλαλήσει αιώνιαν  άνοιξη  0 

κρατώντας  μυγδαλιάς  μακρύ  κλωνάρι... 

Κι  ως  ξαναχάραξε τα σύνορα 
με  τούτο  το  σπαθί  το  γυμνωμένο, 
και  στο  λαό  του  ξαναγύρισε, 
του  φάνηκε  τον  ήβρε  ορφανεμένο. 6 9 

Το τραγούδι του Μιχαήλ γίνεται, καθώς ο Δήλιος χορός στον Δαί-
δαλο στην Κρήτη,  το κεντρικό καλλιτεχνικό επεισόδιο του έργου. 
Ο κύριος ήρωας του έργου όμως είναι ο Διγενής, που βρίσκεται, 
όπως κι ο Ηγεσίας στον Ασκληπιό, στις τελευταίες  στιγμές του.70 

Στη σύγχρονη εποχή, τη θέση του ήρωα-βασιλιά παίρνει ο σύγ-
χρονος του Σικελιανού βασιλιάς Κωνσταντίνος,  που κατά τους νι-
κηφόρους Βαλκανικούς πολέμους είχε καταφέρει να συμπυκνώσει 
στο πρόσωπο του πολλές από τις προσδοκίες και τους ηγετικούς 
συμβολισμούς που είχε ανάγκη το εθνικιστικό κήρυγμα του επίδο-
ξου μεσσία. Το εγκώμιο λοιπόν περιλαμβάνει και πάλι τον έπαινο 
της νιότης που «[του] δώρησε της Παναγιάς η χάρη».71 Το ίδιο 
και στον αποκλεισμένο από τη συνολική έκδοση του Λυρικού  Βίου 
«Χαιρετισμό», που γράφτηκε για την εξορία του Κωνσταντίνου στη 
Μάνη την 1η Ιουνίου του 1917, μετά τα Νοεμβριανά. 

η Μάνα  Θεού,  [...] 
σου  φύσηξε  ααι  το  σπλάχνο  Της  τη  μυστική  Της  νιότη 7 2 

69. Θυμέλη  Γ', 60 (Χριστός  Λυόμενος  ή  ο  Θάνατος  του  Διγενή). 
70. Την επισήμανση έκανε ο Γ. Π. Σαββίδης,  «Ο Σικελιανός και οι Άγ-

γλοι ποιητές», Νέα  Εστία  110/1307 (Χριστούγεννα  1981), σ. 92-108: «Αλλά 
το θέμα του άρρωστου αθλητικού πρωταγωνιστή  θα εμμείνει  στον Σικελιανό, 
τόσο με τον Ηγεσία  του Ασκληπιού  όσο βέβαια και στο Θάνατο  τον  Διγενή. 
Μάλιστα  στη λυρική του ποίηση, το κουτσό παλικάρι θα σαρκωθεί  αλησμό-
νητα στον Βαγγέλη που φανερώθηκε ξαφνικά, ένα Μεγάλο Σάββατο,  στου 
Όσιου Λουκά το μοναστήρι». 

71. Λυρικός  Βίος  ΣΤ', 71 («Για το Βασιλιά»). 
72. Λυρικός  Βίος  ΣΤ', 82. 



Στα «Εισόδια» στα Γιάννενα, ο νεαρός βασιλιάς γίνεται υπο-
κείμενο κλιμακωτών παρομοιώσεων: 

Ετσι το βασιλόπουλο επροβόδα 
προς της αθάνατης  χαράς  τα  ρόδα, 
μπροστά  στον  ήλιο  της  καθάριας  Δίκης, 
κι  εχαμογέλα  σαν  Ολυμπιονίκης, 
σαν  ο  αθλητής  π'  ο  αγώνας  έχει  αγιάσει 
στο  φωτοκυλισμένο  το  γιορτάσι, 
σαν  ο  Ποιητής,  που  στης  χαράς  το  πλάι 
σκύβει  την  όψη  και  δεν  τον  κυλάει 
το  δάκρυ,  αλλά  κοιτάει,  κοιτάει,  κοιτάει, 
κι  αθώρητος  κρυφοχαμογελάειΡ 3 

Οι ήρωες του Σικελιανού μετασχηματίζονται  ανάλογα με τις 
πολιτικές εξελίξεις.  Η φιλοβασιλική του τοποθέτηση εκδηλώνεται 
για τελευταία  φορά θαρραλέα με το παράδοξο «Υπόμνημα στη Με-
γαλειότητά του», λίγο πριν από την ολοκλήρωση της Μικρασιατι-
κής Καταστροφής. Η έκκλησή του δεν εισακούεται, και στο εξής 
συνεχίζει το έργο του με τη συγγραφή τραγωδιών. Όλες περιστρέ-
φονται γύρω από έναν κεντρικό ηγεμονικό χαρακτήρα. Ο Νέρων, 
ο Μίνως, ο Βασίλειος Α' συμβολίζουν την τυραννική όψη της εξου-
σίας, ενώ κάθε φορά παραμονεύει ο θετικός ήρωας, που ως εκλεγ-
μένος λαϊκός ηγέτης θα σπάσει τα τυραννικά δεσμά. 

Κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το μοντέλο του Ενός 
στρατηλάτη-ελευθερωτή  υποχωρεί για χάρη ενός άξιου συνόλου. 
Τώρα είναι οι ίδιοι οι πολεμιστές που παίρνουν στα χέρια τους την 
πάλη, ακόμα και με τίμημα το θάνατο: 

Σας  βλέπουμε  ακέριους, 
κι  ακέριους 
Σας  ακούμε  μες  σ'  όλες τις  μορφές  και  φωνές  του  Πρωτέα, 
του  αιώνιου  Σας  κ'  αιώνιου  μας  Μύθου, 

73. Λυρικός  Βίος  Β', 34 («Εισόδια»). 



πανελεύτερους,  ώριους,  γαλήνιους, 
απ' τα  βάθη  των  βυθών  ν' ανεβαίνετε 
πάμφωτα  είδωλα  νιότης. 7* 

Στον αντίποδα αυτής της αναγωγικής θέωσης βρίσκεται το χρο-
νικά προγενέστερο ξύλινο ποδάρι του στρατιώτη,  ο επιζήσας Βαγγέ-
λης « Σ τ ' Όσιου Λουκά το μοναστήρι». 76 Το ποίημα δεν αποτελεί 
παρά το σπαρακτικό σχόλιο ενός αισθητή στη «φρίκη [που] / δεν 
κουβεντιάζεται γιατί είναι ζωντανή / γιατί είναι αμίλητη και προ-
χωράει».76 Εδώ ο ποιητής παραμένει μονάχα μάρτυρας: 

—έτσι  όπως  τό  ειδα  ο  στίχος  μου  το  γράφει, 
ο  απλός  κι  αληθινός  ετούτος  στίχος— 7 7 

μια και η ποιητική καταγραφή φαίνεται  να είναι η αμεσότερη και 
ειλικρινέστερη όλων. 

Τέλος, στις μεγάλες στιγμές των εθνικών θριάμβων, η πεμ-

74. Λυρικός  Βίος  Ε', 135 («Πρωτέας»),  Για το ποίημα δες την άποψη 
του Σεφέρη, Μέρες  Δ',  Αθήνα 1977, σ. 25 (Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 1941): 
«Ποίημα του Σικελιανού στα  Νεοελληνικά  Γράμματα,  ο "Πρωτέας". Ψεύτι-
κη τέχνη: "Το κόκκινο πανί  των λατίνων",  κλ. Αλλά τον εξασθενίζει  αυτό 
τον πόλεμο, τον πιο δίκαιο μέσα στους πολέμους, προσπαθώντας  να τον φορ-
τώσει με τις δικές του προσωπικές υποθέσεις». Κι όμως οι πόλεμοι γίνονται 
πάντοτε  στο όνομα των εθνικών συμφερόντων και το ηρωικό φρόνημα χρειά-
ζεται παιδευτικούς μύθους για να αντρωθεί.  Ο επικός λόγος του Σικελιανού 
φαίνεται  ότι την εποχή του ήταν πιο επίκαιρος και λειτουργικά  αναγκαίος 
από τον κατακεραυνωμένο  λόγο του Σεφέρη, που η βαθιά στοχαστική  και με-
τριοπαθής του φύση δεν του επιτρέπει να διαλεχθεί  με τον εξηρμένο παρά-
λογο ενθουσιασμό του πραγματικού  Μιχάλη του «Τελευταίου  Σταθμού».  Τα 
«Γράμματα  απ' το μέτωπο», που σώζονται  στο αρχείο του Σικελιανού στο 
Μουσείο Μπενάκη, γραμμένα από αγνώστους,  που μαρτυρούν ομαδικές ανα-
γνώσεις ή απαγγελίες,  παρέχουν ένα δείγμα  της απήχησης των όντως δυσκο-
λοαφομοίωτων  ιστορικών συμβολισμών τους. 

75. Λυρικός  Βίος  Ε', 46. Το ποίημα πρωτοδημοσιεύτηκε  στο περιοδικό 
Τα  Νέα  Γράμματα  Α' (Δεκ. 1935), σ. 649-650. 

76. Σεφέρης, «Τελευταίος  Σταθμός»,  5 Οκτ. '44 (Ποιήματα,  σ. 219). 
77. Λυρικός  Βίος  Ε', 47 («Στ' Όσιου Λουκά το μοναστήρι»). 



πεμπτουσία της νεότητας συναντά τη θηλυκή της ενσάρκωση στη Μάνα-
Ελλάδα, και την αρσενική της στον ελληνικό λαό.78 

Οι ηρωίδες 

Τον πρώτο βιολογικό ερεθισμό τον προκαλεί «η πρώτη δύναμη της 
νεότητας που ανυποψίαστη σταματά απροσδόκητα βαθιά μας την 
εικόνα της γυναίκας που περνά και βιάζει το αίμα σε ασυγκράτητο 
παλμό».79 

Στον εφηβικό παιδεμό του στην κλειστή κοινωνία της Λευκά-
δας, ο Σικελιανός αναφωνεί: «Δορυφόρος του έρωτος είναι η νεό-
της!! !» . Μια νεότητα που βρίσκεται στο επίκεντρο του τριπολι-
κού συνθήματος: Κάλλος - Νεότης - Αρετή. Ως αδιαμφισβήτητη 
εφηβική ερωτική αρετή νοείται η παρθενία: 

(Ω  βάθος  και  σιωπή  της  Παρθενιάς!) 8 0 

που είναι βασανιστική συγχρόνως και ερεθιστική. Η πορεία προς 
τη λύση της απασχολεί μεγάλο μέρος του έργου του. 

Στα εφηβικά του ποιήματα, η γυναίκα προβάλλει μέσα από 
μια δειλή ερωτική διάθεση «που το θανατερό [του] ανάβει λυρι-
σμό».81 Η τόσο πρώιμη σύνδεση του έρωτα με το θάνατο απο-
τελεί δίχως άλλο μια αναγκαστική κατάθεση στη λογοτεχνική μόδα 
της εποχής, τον «ανούσιο και άψυχο αισθησιασμό ή ρομαντισμό», 
που ο ίδιος θα στιγματίσει  αργότερα.82 

Το παράπονο για την απουσία δημιουργικής καθοδήγησης της 

78. «ανέβαινε τα Αλβανικά βουνά ο θείος Ελληνικός λαός μας, αιώνιος 
έφηβος». Πεζός  Λόγος  Δ', 178 («Προς μια αποφασιστική  πνευματική  στρο-
φή», 1944). 

79. Πεζός  Λόγος  Α', 59 («Αύγουστος Ροντέν», 1918). 
80. Λυρικός  Βίος  Γ', 137 («Ο Χωριάτικος  Γάμος»), 
81. Λυρικός  Βίος  ΣΤ', 131 («Ω, Εσύ...»). 
82. Το ουσιαστικό αντίκρισμα  με το θάνατο  το πετυχαίνει  στην αισθη-

τικότατη  Μητέρα  Θεού,  το μεγάλο επιμνημόσυνο ποίημα για «τ' αδρά, βου-
νίσια  νιάτα»  της ανυφάντρας-αδερφής  του, Πηνελόπης, που έσβησε σε ηλικία 
35 ετών στο Νταβός της Ελβετίας  από φυματίωση.  Λυρικός  Βίος  Α', 122. 



Νεότητας, μ' άλλα λόγια για τη «ριζική ανυπαρξία μιας Κοσμικής 
Σεξουαλικής Πυξίδας»,83 που θα θελήσει ο ίδιος να αναλάβει, ανα-
πτύσσεται ποιητικά στο «Σαν τραγούδησα το πρώτο μου τραγούδι»: 

Για να  ρωτήσω  μια  ψυχήν  η στράτα  αυτή  που  πάει 
δε  βρέθη  πουθενά· 

μα  όλη  μου  η  Νιότη,  ανέγγιχτη,  ταξίδευε  το  Μάη 
στη  μέση  απ' τα  βουνά... 8 4 

Η «Χρυσόφρυδη» του Αλαφροΐσκιωτου,  που ανταποκρίνεται 
στην πραγματική εμπειρία του Σικελιανού με την κατοπινή σύζυγο 
του Evelina Palmer,85 αποτυπώνει όλη την αγωνία για την ολο-
κληρωτική κατάκτηση της γυναίκας, που στην ποίηση του εικονο-
γραφείται  συχνά ως «κρύα κερήθρα αμαύλιστη». Στην αναδίπλω-
ση της περιγραφής της πρώτης αυτής επαφής, αισθητικής και ρεα-
λιστικής συνάμα, διαπιστώνουμε έναν εξαιρετικά ευαίσθητο χειρισμό 
της γυναικείας ψυχρότητας. Στα θεωρητικά του κείμενα μιλάει για 
την «τραγική στενότητα του ορίζοντα της σύγχρονής μας εντελώς 
σεξουαλικά αμύητης θηλυκής ψυχής».86 

Για ν'  ανεβώ  την  κρύα  κορφή 
—ω κρύα του  πόθου  ρείθρα!— 

για  σένανε,  ω  αμαύλιστη 
του  βράχου  κρύα  κερήθρα, 
που  σπας  τα  δόντια  σα  γυαλί 
απ'  την  πολλή  την  κρυάδα 

—μα  τα  δικά  μου  αστράψανε 
σε  υπέρλευκο  χαμόγελο, 
κ'  έλαμψεν,  ως  σε  γεύτηκε, 
διπλά  η  λευκή  λαμπράδα. 

83. Λυρικός  Βίος  Α', 46 (Πρόλογος). 
84. Λυρικός  Βίος  Β', 98. 
85. Για το χρονικό της γνωριμίας  τους, βλ. Λία Παπαδάκη,  Γράμματα 

της  Εύας Palmer -Σικελιανού  στη Natalie  Clifford Barney,  Αθήνα 1995. 
86. Λυρικός  Βίος  Α', 49 (Πρόλογος). 



Η σκηνή αυτή, που στο πραγματολογικό επίπεδο αποκαλύπτει το 
ψυχολογικό υπόβαθρο μιας ατελέσφορης ερωτικής επαφής, κατα-
φέρνει να μετουσιωθεί, μέσα από τον ποιητικό λόγο, σε υπόσχεση 
μελλοντικής κυοφορίας: 

Μεγαλομάτα·  έναν  υγιό 
να  δώσω  σου  ονειρεύομαι, 
κι  ο  πόθος  που  με  ζώνει 
μου  σφίγγει  γύρα  τα  νεφρά 
σαν  πάγος  και  σα  χιόνι.* 1 

Η αίσθηση του κρύου με ποικίλες διαβαθμίσεις, από τη δροσιά 
μέχρι το χιόνι, είναι πάντα παρούσα στις ερωτικές περιγραφές. Στην 
κατεξοχήν απολογητική της ερωτικής κοσμοθεωρίας του Σικελια-
νού «Συνείδηση της Γυναίκας», την βρίσκουμε ως νοητό tertio 
comparationis να αφορά όχι το αντρικό σύμπτωμα αλλά τον ίδιο 
τον πρόξενο του: 

ενώ  η Γυναίκα 
όμοια  κορφή  όλη  χιόνια 
περιμένει  ακοίμητη  τον  άντρα 
τον  ανέγγιχτο,  τον  άπαρτο,  το  μυστικό, 
με  την  ψυχή 
που  μέσ'  απ' την αγκάλη  της  γλιστρά  ως  θεός, 

κι  αφήνοντάς  τη  με  το  σπόρο 
που  ως  διαμάντι  στο  σκοτάδι 
μέσα  της  σκορπίζει 
φλόγες  άυλες 
τρίλαμπες  διχάλες  και  δροσιές, 

λυτρώνεται, 
και  ορτός 

87. Λυρικός  Βίος  Α', 165 (Αλαφροΐσκιωτος). 



κοιτάει  κατάματα  τον  τρίσβαθο  απονύχτερο ουρανό! 88 

Στην περιγραφή του «Χωριάτικου Γάμου» ο αφηγητής επικα-
λείται τα μελλούμενα σύνεργα της ηδονής: 

Ω  κρύα  φαντά  σεντόνια 
ως χιόνια  τον  Μαρτιού/89 

έτοιμα δηλαδή να λιώσουν στην πρώτη επαφή. Η δίψα του χιονιού 
υπονοεί τον πόθο για τη λύση της παρθενίας: 

Κι άκου'  καμιά  δεν  είναι  δίψα 
βαθύτερη,  άνθρωπε,  απ'  την  τρίσβαθη, 
την  άγια  του  χιονιού  τη  δίψα, 
που,  όσο  το  πίνεις  και  το  λούζεσαι 
και  λες η ασπράδα  του  σε  θάβει, 
τόσο  σε  καίει  απ  την  ακράτητη 
δροσιά  και  τρίσβαθα  σε  ανάβει! 9 0 

Πηγή καθαρότητας και δροσιάς είναι η γυναίκα όταν παρομοιάζε-
ται με βρύση, σύμφωνα και με τις λαϊκές αντιλήψεις. Όμως εδώ 
τη δροσεράδα της την γεύονται οι φιλενάδες: 

Και μπρος  από  τη  νύφη, 
ως  από  βρύση  κρούσταλλου  νερού, 
ας  προσπερνάνε  οι  φιλενάδες 
συντηρώντας  την  ειδή  της  με  την  άκρη  του  ματιού 
σα  να  ζυγιάζαν  στο  κεφάλι  τα  σταμνιά. 9 1 

Ο ανολοκλήρωτος πόθος καταγράφεται  και για άλλα γυναικεία 
πρόσωπα, που παραμένουν απρόσιτα και γι' αυτό δελεαστικά, υπο-
ταγμένα στη στενή ηθική της εποχής. Χαρακτηριστική η πολυθρύ-
λητη γυναικεία παρουσία του «Θαλερού»: 

88. Λυρικός  Βίος  Γ', 127-128 («Τέλειος Πόθος»). 
89. Λυρικός  Βίος  Γ', 140 («Ο Χωριάτικος  Γάμος»), 
90. Λυρικός  Βίος  Α', 116. 
91. Λυρικός  Βίος  Γ', 142. 



Εκεί κερήθρα  μόφερε,  ψωμί  σταρένιο,  κρύο  νερό 
η  αρχοντοθυγατέρα, 

οπού  'χε  από τη δύναμη  στον  πετρωτό  της  το  λαιμό 
χαράκι  ως  περιστέρα· 

που  η  όψη  της,  σαν  της  βραδιάς  το  λάμπο,  έδειχνε  διάφωτη 
της  παρθενιάς  τη  φλόγα, 

κι  απ'  τη  σφιχτή  της  ντνμασιά,  στα  στήθια  της  τ  αμάλαγα, 
χώριζ'  ολόρτη  η  ρώγα· 

που ομπρός  από  το  μέτωπο  σε  δυο  πλεξούδες  τα  μαλλιά 
πλεμένα  είχε  σηκώσει, 

σαν  τα  σκοινιά  του  καραβιού,  που  δε  θα  μπόρει'  η  φούχτα  μου 
ναν  της  τα  χερακώσει· 9 2 

Κι εδώ, πίσω από το έγκριτο διατροφικό λεξιλόγιο, παραμονεύει 
ο σεξουαλικός υπαινιγμός· η περήφανη κόρη προσφέρει γενναιόδω-
ρα τη θεία τροφή της κυψέλης, η ίδια όμως παραμένει ο μόνος απα-
γορευμένος καρπός στον προτεινόμενο δείπνο. Έτσι, ο δρόμος που 
απομένει στον ποιητή είναι η εξύμνηση της παρθενιάς, παρ' όλο το 
διάφανο παράπονο των αισθήσεων, οι οποίες εξάπτονται αλλά δεν 
ικανοποιούνται. 

Ο παιδεμός της σάρκας περνάει μέσα από ποικίλες μελέτες. Η 
κατάκτηση της γυναίκας προϋποθέτει μια συχνά οδυνηρή ωρίμαν-
ση, μια εξημέρωση που αργεί και συντελείται  κάποτε παθητικά, 
χωρίς ισότιμη συμμετοχή. Ας προσέξουμε όμως την ποιότητα της 
ερωτικής προσδοκίας του Σικελιανού, όπως φανερώνεται στην τε-
λική ανταπόκριση της παιδούλας Νίκης στο σκίρτημα του άνη-
βου Δία: 

Γιατί  μονάχα  σ'  όποιον  γνώρισε  το  σκίρτημά  Σου 
που  Σου  τίναζε  το  ωραίο  κεφάλι  απ' όλες τις μεριές, 
παιδούλα  η  Νίκη 

92. Λυρικός  Βίος  Β', 120. 



μεγαλώνοντας  μαζί  τον 
έρχεται  μιαν  ώρα  μόνη  της  και  στέκεται  στην  ανοιχτή 

απαλάμη  του 
που  δε  ζητάει  να  την  κρατήσει 
αλλ' ανοιχτή,  την  προσδοκά 
καθώς  το  ρόδο  ολάνοιχτο 
όπου  κατεβαίνει  και  με  ορτά  φτερά 
απιθώνεται 
χρυσή,  μια  πεταλούδα! 9 3 

Αυτή η περίπλοκα διατυπωμένη παρομοίωση φανερώνει το αίτημα 
της βαθύτατης και ουσιαστικής διείσδυσης «στο μυστικό Σεξουα-
λικό πυρήνα  [...] ως κέντρο βάρους όλου μας του υπαρκτικού Μυ-
στηρίου, [...] το καιριότατο σημείο στο οποίο, μέσα σ' όλο το διά-
στημα της ζωής μας, διασταυρώνονται  και μπλέχονται απ' τη μάνα 
τους τα νήματα και οι ρίζες όλων των ενστίκτων, όλων μας των 
πτώσεων, κι όλων μας των ανατάσεων, στην αιματηρότερη στοχα-
στική κ' αισθαντική μορφή τους».94 

Πιο αναλυτικά διαγράφονται τα αισθήματα της αμάλαγης παρ-
θένας στην πρώτη επαφή, σε μια παρομοίωση που αφορά στη σχέ-
ση του Ορφέα με τα πλήθη που τον ακούν: 

[...] και τα πλήθη  Σε  κοιτάζαν, 
καθώς  κοιτάζει  αμάλαγη  παρθένα 
τον  τέλειον  άντρα  που  άξαφνα  μπροστά  της 
εστάθη  σαν  κολόνα,  κ'  η  καρδιά  της 
τη  σπρώχνει  στο  πλευρό  τον  ν' ακουμπήσει 
γιατί  δεν  έχει  ξεδιαλύνει  ακόμα, 
βαθιά  της,  τι  της  είναι:  αν  αδερφός  της, 
αν  μάνα  ή  αν  πατέρας,  ή  αν  κρυμμένος 
κάποιος  θεός...95 

93. Λυρικός  Βίος  Γ', 27-28 («Ανεβαίνοντας  τον Όλυμπο»). 
94. Λυρικός  Βίος  Α', 45 (Πρόλογος). 
95. Θυμέλη  Α', 48-49 (Διθύραμβος  του  Ρόδου). 



Η υποταγμένη γυναίκα αναπολεί με ευγνωμοσύνη τον άντρα 
που την εμύησε στην ερωτική τέχνη: 

Γυναίκα εσύ, 
ω παιδούλα Νίκη, 
θα θυμάσαι πάντα 
το ένα μου το χάδι 
απ' την κορφή ώς στης φτέρνας σου το μήλο 
μες στης φούχτας  μου  τη  ζυγαριά! 

Όπως  τ  άλογο, 
που  σκάβει  όλη  την  ώρα  με  το  πόδι  του  το  χώμα 
κι  όλη  μέρα  ανήσυχο 
σει  εδώ  κ' εκεί  το  λιγνό  δέντρο  όπου  το  δέσανε, 
αν  νιώσει  ολάνοιχτη  να  το  χαϊδεύει  μια  απαλάμη 
απ'  το  κεφάλι  ώς  κάτω  στα  καπούλια, 
στέκει  και  γυρίζοντας  κοιτάει  τον  άνθρωπο, 
γαλήνιο  κ'  υποταχτικό, 

παιδούλα  Νίκη, 
έτσι  σε  κράτησα  άξαφνα  στο  μέγα  μου  το  χάδι 
ως  άγαλμα  θεϊκό! 9 6 

Η εξάρτηση του θηλυκού από τον χορηγό της ηδονής εκδηλώ-
νεται με μια διαρκή αφοσίωση. Αυτή τη σημασία έχει η ευχετική 
επίκληση στον «Χωριάτικο Γάμο»: 

Ω,  που  ακλουθάς  τον  άντρα 
όπως  ξοπίσω  απ'  το  σταφύλι 
ακολουθάει  τ'  αρνί! 9 1 

ή η φλογερή πρωτοπρόσωπη ομολογία της συντρόφου του: 

96. Λυρικός  Βίος  Γ', 60-61 («Απόκρυφος Όλυμπος»). 
97. Λυρικός  Βίος  Γ', 142-143. 



"κ' εγώ, σαν άτι κάτου απ  τα  σπιρούνια, 
παντού,  παντού  θα  'ρχόμουνα  μαζί  σου, 
στη  δύναμη  σου  δίπλα  και  τη  γλύκα 
που  τον  αέρα  τρεμάμενη  μυρίζει... 
Καθώς  στο  λόγκο  μέσα  η  λαγωνίκα, 
κάτου  απ'  τα  θάμνα  ή  πάνω  από  τα  βάτα, 
ή  στ'  ορθό  τ'  ανηφόρου  μετερίζι, 
ακλουθώντας  σε  τ'  άγρια  μου  τα  νιάτα!" 9 8 

Σε μεγάλη ηλικία, όταν ο ίδιος αγγίζει το θάνατο, η εφηβό-
τητά του «ξαναγυρίζει στην ουσία της»99 με τη συγγραφή των «σε-
ξουαλικών ποιημάτων» του. Η γυναικεία παρουσία στη «Μελέτη 
θανάτου» τού χαρίζει επιτέλους την ερωτική ολοκλήρωση, ως δυ-
νητική Ήβη, που καταπατά  το θάνατο με το ίδιο της το πάθος: 

όμοια κ' εσύ  κατέβης  ώς  σ'  εμένα, 
ετοιμασμένη,  κι  άπλωσες  σιμά  μου, 
βουβή  ξαπλώθης  κι  άσειστη  σιμά  μου, 
και  καταλύθη  ο  Άδης  στην  καρδιά  μου, 
κ'  έγινε  ανάσταση  και  νίκη  ο  Άδης 10 0 

Πρόκειται για την ίδια αισθησιακή γυναίκα που εμφανίζεται  στον 
«Υμνο στον Εωσφόρο το άστρο», έτοιμη για τον τέλειο παραδομό, 
δυναμικά παλλόμενη από πόθο. 

Ήρτε  γυναίκα  απ' τα βουνά,  σκιρτώντας 
σαν  αλαφίνα,  σειώντας  τα  μαλλιά  της 
σα  νέο  λιοντάρι,  και  στην  αγκαλιά  της, 
σα  με  ψηλό κρατώντας  τη  ζωνάρι, 
σε  μυστικό  κανίσκι  την  καρδιά  της· 

ήρτε  γυναίκα  που  'χε  στην  ποδιά  της, 

98. Λυρικός  Βίος  Β', 116 («Fuga»). 
99. Λυρικός  Βίος  Α', 59 (Πρόλογος). 
100. Λυρικός  Βίος  Ε', 106. 



σαν  το  μαυροαίματο  λαγό  που  τρέμει 
κι από 'να  φύλλο,  την  αποθυμιά  της.101 

Είναι μια από τις σπάνιες φορές που η γυναίκα εκδηλώνει την επι-
θυμία της. Φαίνεται  ότι έχει επιτέλους συντελεσθεί ο βαθμιαίος φω-
τισμός, που την οδηγεί συνειδητά στην ολοκλήρωση της. 

Οι ερωτικοί  έφηβοι 

Θα ήταν βέβαια παράδοξο αν, από ένα λογοτεχνικό έργο όπου κυ-
ριαρχεί η αρχαιοελληνική θεματολογία,  έλειπε ο ομόφυλος έπαινος. 
Τόσο στα εφηβικά —ως προς το χρόνο σύλληψής τους— όσο και 
στα νεανικά ποιήματα του Σικελιανού, ο ερωτισμός του εμπνέεται 
πολύ συχνά από ιστορικούς ή μυθολογικούς εφήβους, που βρίσκον-
ται διάσπαρτοι σε άλλα κεφάλαια της μελέτης. 

Στην τάση αυτή μπορεί να διαγνώσει κανείς εύκολα μια ναρ-
κισσευτική εκκίνηση —τεκμηριώνεται θριαμβευτικά στον Αλαφροΐ-
σκιωτο—,  που εισάγει τον φιλόδοξο νέο στη νεοελληνική ποιητική 
σκηνή. Πολύ παραστατικά  αναπαριστά ο ίδιος αργότερα τη ζωική 
ορμή που διαπνέει τον Αλαφροΐσκιωτο  με μια αποφατική διατύ-
πωση στον «Πρόλογο στη Ζωή»: 

Το  λόγο  μου 
δέν  τονε  στρέφει  πλέον  η  πιθυμιά  προς  το  ίδιο  μου  κορμί, 
καθώς  σαν  ήμουνα  ο  αρχέφηβος 
που  χλιμιντρούσε  η  περηφάνια  του 
σαν  το  βαρβάτον  άλογο 
άμα  διάβαινε  άλλον  άλογο  μπροστά 10 2 

Οι έφηβοι αυτοί είναι πάντα παρθενικοί κι ερωτικοί συνάμα. 
Ο Ίκαρος καθώς και ο Ιππόλυτος εξαίρονται  για την πεισματική 
αντίσταση  τους στη λαγνεία των γυναικών, παρόλο που στο τέλος 
τιμωρούνται από τους θεούς. Την περιστασιακή δική του αγνεία 
θέλει να παρομοιάσει ο ποιητής μ' αυτή του Ικαρου: 

101. Λυρικός  Βίος  Ε', 61. 
102. Λυρικός  Βίος  Γ', 56 («Ηρακλής»), 



καθώς  ο  Ίκαρος 
νικώντας  τη λαγνεία  της  Πασιφάης 
ετάνυσεν  απάνω  απ' τ' ανεμόχαρον  Αιγαίο 
της  παρθενιάς  του  τα  φτερά, 
σφυροκοπώντας,  πιο  ώριος  από  Νίκη, 
τα  διαστήματα 
μες  στο  φλογάτο  δειλινό 

πετώντας  την  επιθυμιάν  απάνωθέ  του 
ως  αραχνόφαντο  χιτώνα 
πόπιασε  φωτιά, 

χορεύω  τώρα  της  αγνείας  μου  το  χορό/103 

Παρόμοια και με του ανώνυμου Ολυμπιονίκη: 

Και  τώρα  πια 
καθώς  ο  ελεύθερος  πενταθλητής, 
άνθος  μακάριο  της  φυλής  του, 
που  στην  Ολυμπία  βάνοντας  ένα  ρόδι 

μες  στη  φούχτα  του 
καλούσε  τους  συναθλητές  του 
να  του  ανοίξουνε  το  χέρι, 

κ  έπειτα  απ'  όλο  τον  αγώνα 
όπου  ανήμποροι  ετραβιόνταν  όλοι 
πάλι  ο  καρπός  έμενεν  άγγιχτος 
χωρίς  ραγή, 

όμοια  είναι  σήμερα  η  αγνεία  μου 
η  άγγιχτη  οπώρα  της  ψυχής  μου 
η  ώριμη  ιερή  καρδιά! 10 4 

103. Πεζός  Λόγος  Γ', 153 («Διοτίμα»). 
104. Πεζός  Λόγος  Γ', 62 («Απόκρυφος Όλυμπος»). 



Στο ταξίδι του με τον Διόνυσο αναζητά διαρκώς την κάθαρση 
που θα του επιτρέψει να συνεχίσει. 

Κι αγύριστα, κάθε στιγμή, ρίχναμε πίσω μας 
στο ρέμα 
το ζωνάρι μιας καινούργιας  παρθενιάς... 10 5 

Σαφέστερα αισθησιακός είναι ο έπαινος των αθλητικών σωμάτων. 
Στην περίπτωση του Παντάρκη, το βλέμμα του τεχνίτη Φειδία αγ-
καλιάζει με πόθο όλα τα μέρη του κορμιού του: 

το βλέμμα, οπού της ηδονής συνήθισε ως αϊτός 
το δρόμο, 

κατέβασε στα στήθια του, στα χέρια, στους λαγόνες του, 
στον ώμο.106 

Η συγκίνηση από το εφηβικό Κάλλος αντιστοιχεί  μ' αυτή που 
προκαλούν τα σχεδόν παράλληλα χρονικά καβαφικά ινδάλματα της 
ηδονής. Ο Σικελιανός θεωρεί ότι «Το πάθος είναι, καθαυτό, ουσια-
στικός της τέχνης καθαρμός».107 Η διαφορά δεν βρίσκεται στην 
ποιότητα του ερεθισμού αλλά στην επιλογή των προσώπων. Οι νέοι 
του Καβάφη, οπωσδήποτε αισθησιακοί, είναι συχνά έκλυτοι, επι-
καιρικά φιλόδοξοι, θιασώτες της Πάνδημης Αφροδίτης. Αντίθετα, 
στον κόσμο του Σικελιανού το κάλλος απαράβατα αντανακλά αρε-
τή, είναι επίτευγμα ψυχοσωματικό, είναι ενεργούν κάλλος. Στην 
προμετωπίδα της «Ερωτικής Ποίησης», στον Πρόλογο στον Λυ-
ρικό  Βίο,  επιλέγει το ρητό του Ευαγγελίου: «Το γαρ Πνεύμα ζωο-
ποιεί την σάρκα». Όμοια κι αυτός δεν αρκείται  σε μια μελαγχο-
λική, ήπια ενατένιση του αισθητικού κορμιού, αλλά του ζητά να 
ξεπληρώσει τις λυτρωτικές οφειλές του. 

105. 
106. 
107. 

Λυρικός  Βίος  Γ', 16 («Ταξιδεύω με το Διόνυσο»), 
Λυρικός  Βίος  Β', 125 (Ουρανίας  Αφροδίτης,  «Παντάρκης»), 
Πεζός  Λόγος  Α', 46 («Συνέχεια της ομιλίας  μου με τον Rodin»). 



Οι κεραστές της αιώνιας νιότης 

Έχουμε ήδη μιλήσει για την Ήβη, η οποία αποδίδει την Αιώνια 
Νεότητα μέσα από το ερωτικό πάθος. Ένας άλλος κεραστής της 
αιώνιας νεότητας, ένας ενδιάμεσος ανάμεσα στους εκλεκτούς θνη-
τούς και τους θεούς, είναι ο Γανυμήδης. Τον συναντάμε στα πρώι-
μα εφηβικά ποιήματα του Σικελιανού.108 

Στο σονέτο με τίτλο «Στον Ήλιο», ο ποιητής οραματίζεται 
να παίξει απέναντι του το ρόλο του Δία, 109 ενώ στον πολύ χαρα-
κτηριστικό «Υμνο Μεγαλοφυίας» οι ρόλοι αντιστρέφονται.  Βέβαια 
εδώ τα προσωποποιούμενα υποκείμενα είναι έννοιες αφηρημένες, 
όμως σαφώς η μεγαλοφυία αφορά τον ίδιο τον νεαρό ποιητή: 

Μεγαλοφυία!  Ω!  Τ' είσαι συ;... Μια ντροπαλή 
παρθένα 

Που  έχει  όνειρα  ψηλότερα  για  τα  συνειθισμένα 
Και  που  ένα  πνεύμα  ανώτερο  νοιώθει  έρωτα  για 

σένα!... 

Και  κατεβαίνει  απ'  τα  ψηλά  του  Ολύμπου  και  σε 
παίρνει 

Και  σαν  το  νοιώσης  πού  σε  πάει,  σαν  νοιώσης  πού  σε 
φέρνει 

Το  νου  σου  να  φεγγοβολά  και  να  γεννά  σαν  ίδης 
Νοιώθεις  το  πνεύμα  που  'νε  ο  Ζευς  και  συ  'σαι  ο 

Γανυμήδης! 11 0 

Αν επεκτείνουμε αυτή την αντιστοιχία,  θα δούμε ότι ο Γανυμήδης -
Σικελιανός είναι αυτός που θα προσφέρει με το ποιητικό του έργο 

108. Άγγελου Σικελιανού, Ανέκδοτα  ποιήματα  και  πεζά,  φιλολογική επι-
μέλεια, σχόλια και μία  μελέτη της Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη,  «Εστία», 
Αθήνα 1989, σ. 185, όπου η επιμελήτρια  μιλά για το «σύνδρομο του Γανυ-
μήδη». 

109. Στο  ίδιο,  78. 
110. Στο  ίδιο,  82. 



την Αιώνια Νεότητα στους οπαδούς του. Η αιώνια νεότητα μετα-
φέρεται λοιπόν στον πνευματικό στίβο. Η αναστάσιμη πίστη του 
Σικελιανού δεν ταυτίζεται  με τις ορθόδοξες χριστιανικές αντιλή-
ψεις, αλλά ανταποκρίνεται  περισσότερο στους αρχαίους συμβολι-
σμούς για την ανανέωση των εκλεκτών. Παρόμοια χρήση του μύ-
θου συναντούμε στον έπαινο του γλύπτη Μέστροβιτς, στο «Ρυθμός 
και Ναός»: 

Μα  ξάφνου  χίμηξε  βαρύς,  σταλτός  από  το  Δία 
—αυγερινός  ο  πόθος  του  ή αδρός  αποσπερίτης  ;— 

και μ' ένα σάλαγο  φτερών  άρπαξ'  Εσέ,  στη  θεία 
στιγμή  που  τον  σφεντόνισε  στην  ησυχία  της  σκήτης, 
και  στον  ολύμπιον  άνεμον  ανέβηκες  γυμνίτης, 
των  κορυφών  γεμίζοντας  τις  φρένες  Σου  ευωδιά... 
Τότε  κι  ο  πόθος  Σου  έγινε  μαρμαροκαταλύτης, 
και  το  παρθένον  όνειρο  στεριώθη  ιερουργία! 11 1 

Τη λυτρωτική παρέμβαση του εφήβου οραματίζεται  συνειρμι-
κά στο ποίημα για τη λευτεριά της Θεσσαλίας, όπου προσδοκά την 
αναβίωση του Ολυμπιακού πνεύματος-112 πιο συγκεκριμένα, στο 
δεύτερο τραγούδι: 

κι ολόγυμνη  η  ματιά  μου,  σηκωμένη, 
θα  ιδεί  το  πνέμα  το  λαμπρό  του  Εφήβου 
που  θα  κερνάει  στους  Ολυμπίους  τη  Νιότη 
την  αιώνια  με  τον  άμοιαστο  κρατήρα— 11 3 

Αλλού, απομονώνει την αισθησιακή του ακτινοβολία και καταλήγει: 

111. Λυρικός  Βίος  Β', 52-53. 
112. Την αναπαράσταση  της αρπαγής του Γανυμήδη από τον Δία πρέ-

πει να την πρωταντίκρισε  στο πήλινο σύμπλεγμα που βρέθηκε στο ακρωτή-
ριο του ναού του Διός στην Ολυμπία,  ενώ τη φιλολογική του εκδοχή είναι 
πιθανό να την συνάντησε  στο ομώνυμο ποίημα του Γκαίτε"  βλ. Ανέκδοτα, 
σ. 144,146 (σημειώσεις). 

113. Λυρικός  Βίος  Β', 37-38 («Θεσσαλία»  II). 



«Το πάθος αρωγό του νου- ο Γανυμήδης, που έβαλεν ο Δίας απά-
νω του τα μάτια, γιατί εκείνος ύψωσε τα βλέμματα στον ουρανό».114 

Οι αθηναίοι  έφηβοι 

Το αρσενικό ζευγάρι του «Αττικού» καυχιέται γιατί με τη νιότη 
του κατάκτησε την αθανασία: 

«Μα  εμείς,  οπού  το θάνατο  νικήσαμε,  αδερφέ, 
τόσες  φορές,  και  που διαλύσαμε  τα  σκότη 
τέτοιων  καιρών,  τραβάμε  τώρα  για  το  αμέριστο, 
κι  ολοένα,  λέω,  γινόμαστε  πιο  νιοι  κι  από  τη  νιότη! 11 0 

Η αρσενική φιλία έχει μια ξεχωριστή θέση τόσο στην ποίηση όσο 
και στη ζωή του. Μια ιδεατή φιλική σχέση οραματίζεται  με τον 
John Keats,116 ενώ, παρομοιάζοντας τη σχέση τους μ' αυτή των 
δύο αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, χαιρετίζει την πραγματική 
φιλία του με τον Νίκο Καζαντζάκη.117 

Οι αθλητές 

Το πρώτο ταξίδι του Σικελιανού στην Ολυμπία δεν ξέρουμε με σι-
γουριά πότε έγινε. Θεωρώ πολύ πιθανές τις υποθέσεις που το το-
ποθετούν γύρω στο 1903.118 Ο ίδιος αφηγείται  την πρώτη του επα-
φή με τη μαρμάρινη απεικόνιση των παθών του Πέλοπα ως εξής: 
«Θα να 'μουν 19 χρονών όταν αντίκρισα την ιστορία αυτή στα μάρ-
μαρα της Ολυμπίας. Σαν δυο κύματα τεράστιας ζωτικότητας,  η 
αιώνια νεότητα του έργου και η πρώτη νεότητά μου εσυναντήθη-
καν και κορυφώσανε μες στην ψυχή μου ένα τραγούδι».119 

Στο σημείο αυτό έχει την εκκίνηση της η εμμονή του Σικε-

114. Πεζός  Λόγος  Α', 46 («Συνέχεια της ομιλίας  μου με τον Rodin», 
1912). 

115. Λυρικός  Βίος  Ε', 56 («Αττικό»). 
116. Λυρικός  Βίος  Β', 127 («Γιάννης Κητς»), 
117. Λυρικός Βίος  ΣΤ', 123 («[Αποχαιρετισμός  του Καζαντζάκη]»). 
118. Ανέκδοτα,  σ. 242-243, σημ. 44-47. 
119. Πεζός  Λόγος  Α', 172 («Τ' αετώματα  της Ολυμπίας»,  1928). 



Σικελιανού για την αθλητική νεότητα. Οντας ο ίδιος άξιος εκπρόσωπος 
της, αναζητά την προσωπική του δικαίωση μέσα από την προβολή 
των αρχαίων προτύπων. Σ' ένα σπάραγμα, που διασώθηκε από κεί-
νη την εποχή, αναδίνεται  η αίσθηση που του εκπέμπουν τα μάρ-
μαρα αλλά και το πελοποννησιακό τοπίο γενικότερα: 

Χάδι του πλάστη ασκόνταφτο 
σα σε αργυρό  κορμί 
νέας  λεύκας.  Λήθη  και  θεωρία· 
βαθιά  η  γαλήνη.  Το  κορμί 
καθρέφτης  στην  υγεία. 
Τώρα,  η  ατάραχη  αίσθηση 
δειπνάει  με  τους  Θεούς. 12 0 

Στα «Αισθητικά σημειώματα», που τα γράφει κάτω από την 
επίδραση του ολυμπιακού τοπίου, νιώθει την πλήρη ταύτιση του 
πνεύματος με το σώμα. «Ο νους μου είναι γυμνίτης. Είναι το ίδιο 
μου κορμί. [...] Για να νιωστώ σε τέτοια ενότη με τη φύση και τη 
σκέψη, δεν έχω ανάγκη καμιάς στον εαυτό μου νοσταλγίας για την 
πραγματικότητα.  Μια σειρά ισορροπιών που απορρέουν από τη ζω-
τική πηγή μιας νεότητας αθλητικής, μου αρκεί».121 Στην Ολυμπία 
ανιχνεύονται αναντίρρητα  τα πρώτα σπέρματα των αναβιωτικών του 
συλλήψεων. Ο αυτοερωτικός έπαινος εκφράζεται πιο ολοκληρωμένα 
στον Αλαφροΐσκιωτο,  επανέρχεται όμως και αργότερα στην επί-
κληση: 

Κορμί  μου·  ω  νιότη  ακοίμητη  που  μου  χαμογελάς. 12 2 

Η απολογία του εφηβικού κορμιού αναζητά τη θεωρητική της πλαι-
σίωση στα χνάρια ενός πολιτισμού που συνέζευξε τον αθλητισμό 
με τη θρησκεία και τη μαντοσύνη. Με αυτή την οπτική, ο Σικε-

120. Λυρικός  Βίος  ΣΤ', 107. 
121. Πεζός  Λόγος  Α', 41 («Συνέχεια της ομιλίας  μου με τον Rodin», 

1912). 
122. Λυρικός  Βίος  Β',  9 («Δελφικός Ύμνος»). 



Σικελιανός συναντιέται με τον Ηγεσία,123 που θα αποτελέσει στο έργο 
του το πρότυπο της αθλητικής νεότητας. Ο Ολυμπιονίκης προβάλ-
λει με την τριπλή του υπόσταση, που το 1910 βρισκόταν «μακράν 
της αντιλήψεως των συγχρόνων Ελλήνων. Ισως, το υπέρτατον όνει-
ρον της ζωής μου είναι η αναγέννησις του τύπου τούτου. Ο πόθος 
να τον εμφανίσω ζώντα εις τον Ελληνισμόν, ακέραιον και αθάνατον. 
Δεν θ' αναγεννηθεί ποτέ η ελληνική νεότης; Ο τύπος ο συγκεντρών 
εν εαυτώ την αντικειμενικωτάτην  της ζωής εκδήλωσιν εις ζώντα 
παλμόν, δε θα αναζήση;».124 Και τελειώνει το άρθρο με μια ενα-
γώνια ερωτηματική πρόσκληση: «Ω, νεότης, νεότης της φυλής, 
πότε λοιπόν θ' αποφασίσης ν' αναζήσης, να Δημιουργήσης, να Νι-
κήσης ;. . .».125 Το πρότυπο του Ηγεσία το ενσαρκώνει ο ίδιος ο 
Ποιητής, όταν εμφανίζεται  στο Πάσχα  των  Ελλήνων  ως «αθλητής, 
ιερέας και προφήτης [...] Τότε, ξεχειλίζει στην καρδιά του το Έλεος, 
αδερφός του Αθλου. Και, σηκώνοντας το Μύθο, παίρνει πάλι τον 
ανήφορο του θείου βουνού, για να τον ανεβάσει στην κορφή σαν ο 
Ηρακλής [και] διηγείται στους ανθρώπους το [Πέμπτο] Ευαγγέ-
λιο».126 Με την ίδια ιδιότητα αναγγέλλει και την «Αφιέρωση του 
Δελφικού Λόγου», που θα αποτελέσει το ποιητικό Προανάκρουσμα 
της Δελφικής Προσπάθειας: 

Την  ίδια  αν  έταξα  καρδιά,  να  σκώσω  στην  κορφή  της, 
—τάμα τρανό—, σαν  αθλητής,  ιερέας  και  προφήτης. 12 1 

Στον Διθύραμβο  τον  Ρόδου  πάλι, ο δεύτερος κορυφαίος αφηγείται 

123. Το όνομα πρέπει να είναι  παραφθορά του Συρακούσιου Αγησία,  τον 
οποίο υμνεί  ο Πίνδαρος (Ολυμπιόνικος  VI 12 77.98). 

124. Στην επιφυλλίδα  που γράφει για το τότε  φιλολογικό του πρότυπο, 
τον Gabriele d'Annunzio. Πεζός  Λόγος  Α', 24 («Το νέον έργον του Γαβριήλ 
Δ' Αννούντσιο», 1910). Στη συνείδηση του νεαρού Σικελιανού, ο ιταλός βάρ-
δος ήταν «ο αντιπρόσωπος της συγχρόνου ψυχής», αυτός, που «ανεζήτησε και 
ανεύρε διά μέσου των εποχών εν τη ελληνολατινική  φυλή τον σβεσθέντα πυ-
ρήνα της Οδυσσειακής συνειδήσεως» (Στο ίδιο,  14). 

125. Στο  ίδιο,  25. 
126. Λυρικός  Βίος  Δ', 71 («Πέμπτο Ευαγγέλιο»), 
127. Λυρικός  Βίος  Δ', 145. 



τις περιπλανήσεις του Ορφέα για τη διάδοση της πίστης του ώς τη 
στιγμή που φτάνει στους Δελφούς: 

το χορό  τους  αρχίνισες  να  σέρνεις 
σεμνό,  στον  Όρθιο  το  Σκοπό  δεμένο, 
με  γυμνό  τον  Απόλλωνα  μπροστά  τους 
και  Πύθια,  Ολύμπια,  Ίσθμια,  Νέμεα,  στίβοι 
της  νέας  ελεύτερης  γενιάς,  αχούσαν: 
((Όχι  για  πλούτη,  όχι  για  μάταιη  δόξα 
δική μας, μα για  λίγη  μόνο  δάφνη, 
δική  Σου  δόξα  Απόλλωνα,  για  λίγο 
μονάχα  αγρίλι,  τη  δική  Σου  δόξα, 
Μητέρα  Γη,  αγωνιόμαστε».  Κι  αγάλι-
αγάλι  αρχίνα  ο  Νόμος  στις  καρδιές  τους 
να  μπαίνει,  και  στα  φρένα  τους  ν' αστράφτει 
το  φέγγος  του  Άθλου  του  στερνού,  όπου  όλοι, 
φυλές  και  λαοί,  για  μια  κορφή  ανεβαίνουν, 
και  ο  αθλητής  σκαλί  'ναι  του  Ιερέα, 
κι  ο  Ιερέας  τ' αγνού  Προφήτη,  που  όλος, 
κορμί  και  νους,  σαν  κρούσταλλο  διαφέγγει 
απ'  το  φως  της  αιώνιας  Μαντοσύνης, 
που  'ναι  η  πάγκοσμη  Αλήθεια,  κ  είναι  η  πλέρια 
των  Μυστηρίων  Χαρά,  και  το  άγων  Ένα 
το  αστείρευτο!... 12 8 

Η τέχνη της Ολυμπίας βρίσκεται σε μια ανταποδοτική  σχέση 
με τα μοντέλα της. Οι αθλητές μιμούνται τα αγάλματα,  κι αυτά 
προσπαθούν να φτάσουν στο ύψος του κάλλους των ζωντανών προ-
τύπων. «Το πρώτον εν Ολυμπία στηθέν άγαλμα, υπό τεχνίτου αγνώ-
στου, εχρησίμευσεν ως πρότυπον του καλού και αρμονικού σώμα-
τος εις τους αθλητάς, σκήνωμα ψυχής ελληνικής, όπως η νεότης 
φθάση μέχρις αυτού. Η τότε νεότης έφθασε και υπερεπήδησε. Εις 
τρόπον ώστε, αντί να υποδεικνύη ο καλλιτέχνης το απόλυτον κα-

128. Θυμέλη  Α', 49-50. 



καλόν, η ελληνική νεότης έδιδε μαθήματα εις τους υπέροχους τεχνί-
τας». 129 Η ιδέα φαίνεται  πως ωριμάζει σταδιακά μέσα του και, 
παρόλο που ο πρακτικός σχεδιασμός της ακολουθεί το στίβο των 
Δελφών, επανέρχεται πολλά χρόνια μετά, το 1947, μ' έναν «Χαι-
ρετισμό στις νεότερες Ολυμπιακές γενιές»: 

«Οι αιώνιοι αυτοί στίβοι ακτινοβολούν, ακόμα και στις σκλη-
ρότατες αυτές ημέρες που διατρέχουμε, το αθάνατο αυτό Ελ-
ληνικό πνεύμα που δεν έπαψε ποτέ να ζητεί και την τοπική 
και την παγκόσμια ιστορική του ολοκλήρωση, κι αποτελούνε 
πάντα, ακόμα κι ως ιστορικά ερείπια, τις πιο εύγλωττες σχο-
λές του αρμονικού στοχασμού και της δύναμης, που χρειάζε-
ται για την ενσάρκωσή του. 

Η Ελληνική Νεότητα, πόχει την τύχη να ζει σιμά τους, ας 
μη νομίσει πως φεύγει απ' τις ευθύνες της εποχής μας, αν τους 
πάρει για Σχολή και για παράδειγμα ανώτερης ζωής. Μ' ανα-
νεωμένη τη συνείδηση απ' το δράμα των καιρών μας, ας μετα-
φέρει το παράδειγμα αυτό στο δικό της κόσμο, ας συλλάβει τις 
αναλογίες που συνδέουν τους παλιούς καιρούς, που υψώθηκαν 
αυτά τα παραδείγματα,  με τους δικούς μας, κι ας αντλήσει 
εκείθε δύναμη για ν' αντιμετωπίσει  το φοβερό κι απαιτητικό 
Σήμερα. [...] 

Ο "δυνάμει σύμμετρος" παλιός αγωνιστικός στίβος της 
Ολυμπίας ας γίνει για τον καθένα τόσο φαινομενικά περιορι-
σμένος, απ' τη μια μεριά, ώστε να χωράει την προσωπική του 
"άθληση" και "γυμνασία" ψυχής και σώματος, ώστε να μπο-
ρεί να βγει απ' αυτές ισχυρός και ισόρροπος, κι ας πλατύνει, 
απ' τ' άλλο μέρος, τόσο που να κλείνει μέσα του και την Ελ-
λάδα και τον κόσμο, έτσι που ο καθένας να μπορεί στο τέλος 
να 'ναι και να λέγεται "πολίτης του σύμπαντος"».130 

129. Πεζός  Λόγος  Α', 24 («Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ' Αννούντσιο», 
1910). 

130. Πεζός  Λόγος  Ε', 297-298. 



Ποιητές  και  διανοούμενοι 

Ο Αλαφροΐσκιωτος 

Από το πρώτο του φανέρωμα, ο Σικελιανός κάνει τη νεότητα θέμα, 
και μάλιστα μεσσιανικό. Ο Αλαφροΐσκιωτος  είναι ένα ποιητικό 
bildungsroman, μια νεοελληνική εκδοχή του φιλελληνικού Υπερίο-
να. Το ταξίδι του Σικελιανού στη Λιβυκή έρημο έχει ως στόχο την 
αυτογνωσία του, που θα την κατακτήσει  μέσα από τους δρόμους 
της ποίησης. Οι αποσκευές του δεν είναι άλλες από την ενάρετη 
νιότη του. 

Κυβερνάω στην απάρθενην έρημο 
μια αρετή και μια νιότη.131 

Και λίγα χρόνια αργότερα, στο «Αντίκρισμα με τον εαυτό μου» 
στη «Συνείδηση της Προσωπικής Δημιουργίας», θα αναπολήσει: 

Τι, αχ, δεν είναι πια ο καιρός 
που πρωτοανάβρυσεν  η νιότη μου βαθιά  μου 
(δάκρυ  απάρθενο, ανερούσα ή δρόσο  να  το  πω;) 
το πιο γλυκό τραγούδι από τα βάθη  της  αθάνατης 

εφηβικής  ψυχής! 13 2 

Ο Αλαφροΐσκιωτος,  σαν τον Εγγλέζο του «Πορφυρά», επιχειρεί 
έναν έπαινο αυτοερωτικό. Και τα δύο πρωταγωνιστικά πρόσωπα 
έχουν τη χάρη της ωραιότητας, η οποία, όπως έγραφε και ο Rodin, 
«είναι το ίδιο με την αρετή, διότι ο ίδιος νόμος κυβερνάει την ηθική 
μας κι αισθαντική ζωή».133 Όμως, ενώ στον Σολωμό η νεανική 
υπεροψία καταβροχθίζεται  από το τιμωρό κήτος, στην περίπτωση 
του Σικελιανού ο έπαινος εξαίρει το πρότυπο, η αυτοβιογραφού-
μενη εφηβεία προβάλλει ως αρχετυπική. 

Όπως κάθε ποιητικό πρόσωπο, ο πρωταγωνιστής ιχνογραφείται 

131. Λυρικός  Βίος  Α', 87. 
132. Λυρικός  Βίος  Γ', 230. 
133. Πεζός  Λόγος  Α', 142 («Ιούλιος Βέντσερ», 1925). 



ται αφαιρετικά. Είναι ένας ήρωας που αντλεί τη δύναμή του από 
τη γη και το λαό. Προσεγγίζει δυναμικά την ελληνική πνευματική 
κληρονομιά. Διαθέτει έναν ανοργάνωτο ερωτισμό που δεν εκπλη-
ρώνεται στη διάρκεια του ποιήματος, αλλά ωριμάζει σταδιακά στην 
επαφή με την άγουρη ακόμη γυναίκα. Η «Χρυσόφρυδη» αποτελεί 
αντικείμενο λατρείας και όχι όργανο ηδονής. Το κλίμα που εξέθρεψε 
τον Αλαφροΐσκιωτο  ήταν ένας νοσηρός διανοουμενισμός, μια ποίη-
ση κλειστού δωματίου. Η αδρή εκφορά του ποιήματος μοιάζει σχε-
δόν με την πηγαία αντίδραση του χωριάτη μπρος στην ασφυκτική 
ατμόσφαιρα της πόλης. Η νοσταλγία ελευθερώνεται μέσα από την 
αναπόληση της επαφής με τη φύση, που δεν είναι διόλου ειδυλλιακή. 
Εύκολα ανιχνεύουμε τον «διάχυτο σε κείνες τις ημέρες [...] Νιτσεϊ-
σμό, που αφού προεκτείνονταν στη φαντασία των νεοφώτιστων σε 
ηρωικά αλλά και, βαθύτερα ιδωμένα, καθαρά ρομαντικά οράματα, 
εξαναγύριζε στην ίδια εκείνη φαντασία ως ένα κήρυγμα αναρρίπι-
σης του ατομικού και του στενά βιολογικού εγώ μας».134 Αυτό το 
εγώ ήταν βέβαια τόσο διογκωμένο που προκάλεσε σχεδόν βίαιες 
αντιρρήσεις. Από τις αντιδράσεις της κριτικής σφυγμομετρούμε την 
κοινωνική δεκτικότητα για ένα παρόμοιο πρότυπο. Συναντούμε λοι-
πόν από τη μια μεριά θαυμαστές,135 κι από την άλλη οργισμένους 
χλευαστές, αμφισβητίες τόσο των ιδανικών όσο και των ποιητικών 
του τρόπων. 

Προπομπός του κηρύγματος της ελληνικής λεβεντιάς αναλαμ-
βάνει να γίνει τώρα ο γαμπρός του Σικελιανού, ο ποιητής Σπήλιος 
Πασαγιάννης. Αναγνωρίζει στο ποίημα: 

134. Πεζός  Λόγος  Δ', 20 («Ίων Δραγούμης», 1940). Για την επιρροή 
του Νίτσε  στην ελληνική λογιοσύνη βλ. τη διάλεξη του Κ. Θ. Δημαρά, «Ο 
Νίτσε  στην Ελλάδα»,  Δελτίο  της  Εταιρείας  Σπουδών  Νεοελληνικού  Πολιτι-
σμού  και  Γενικής  Παιδείας  8 (1984) σ. 41-53, χωρίς όμως καμιάν αναφορά 
στον Σικελιανό. 

135. Εδώ ανήκει η οργανωμένη ομάδα του Άριστου Καμπάνη.  Ο Σικε-
λιανός είχε πρωτοεμφανιστεί  στην αίθουσά  του με διαλέξεις αρχαιογνωστικής 
θεματολογίας,  που τιτλοφορούνταν:  «Κήρυγμα Ηρωισμού», «Παν ο Μέγας» 
και «Ο Ομηρικός Οδυσσέας». 



«Ανάγλυφες εικόνες της ελληνικής ζωής, συνθέματα ηρωικής 
ψυχής μέσα στα οράματα της φύσης, πόνο που αντιφωνεί την 
μεγάλην χαράν της δημιουργίας, λαό ηρωικών μύθων, το πλα-
σματικόν ιδανικόν της λεβεντιάς, εμπνευσμένα από την μεγά-
λην πηγήν, από την αιωνίαν νεότητα της ζωής. 

Αλλά και προφητικά λαλεί το έργον του Άγγελου Σικελια-
νού σε κείνους που απευθύνεται, στη νεότητα του πνευματικού 
μας αγώνα, στην λεβεντιάν που γλυκοχαράζει στην πατρίδα 
μας, στην νέαν ψυχήν που υψώνεται προς το ιδανικόν».136 

Τις ίδιες ιδέες-κλειδιά —νεότητα, λεβεντιά, υγεία— βρίσκουμε και 
στις απόψεις του Βάσσου Κανέλλου για μια άλλη μορφή τέχνης, το 
χορό. «Εν πρώτοις η Ελληνική όρχησις έχει απλότητα, ευγένειαν 
και ισορροπίαν. Η πατροπαράδοτος γραμμή του σώματος, η κυ-
παρισσένια γραμμή της λεβεντιάς των Ελλήνων, είναι η πρώτη φά-
σις της ορχήσεως. Αυτή είναι η γραμμή της ισορροπίας, η γραμμή 
της νεότητος, η γραμμή της υγείας».137 Τα ίδια ιδανικά αναγνω-
ρίζει και ο I. Κονδυλάκης: «Και ο ποιητής είναι προσηλωμένος στα 
ιδανικά του, που είναι τα ιδανικά της Ελλάδος, με αδάμαστον θέ-
λησιν»,138 ενώ ο Κ. Χατζόπουλος στιγματίζει  ως ανούσια την κομ-
πορρημοσύνη του έργου: «Δεν έχει άλλο ιδανικό, λοιπόν, η νιότη 
αυτού του άθλιου τόπου, οξόν από τα κούφια ιδεάσματα, από τα 
κυνηγήματα και τ' αραδιάσματα λόγων χοντρών, από το χαροκό-
πημα σε αχούς άδειους από ψυχή, σε κραυγές άδειες από αίσθημα, 
σε μεγαλοπιάσματα και μεγαλοκορδώματα, σ' υπερανθρώπινες χει-
ρονομίες και σε μεγαλομανείς επιδείξεις;»139 

136. Σπήλιος Πασαγιάννης,  «Ο "Αλαφροΐσκιωτος"»,  Ακρόπολη,  15 και 
16 Μαρτίου  1909. 

137. Βάσσος Κανέλλος,  «Η Αρχαία  Ελληνική Όρχησις» στο Εικονογρα-
φημένη  Βάσσου  Κανέλλου.  Η  αρχαία  ελληνική  όρχησις  και  η  Ισαδώρα  Δούγ-
καν,  Αθήνα 1966, σ. 64. 

138. Μ: «Αλαφροΐσκιωτος  Αγγέλου Σικελιανού», εφ. Σκριπ,  14 Μαρ-
τίου  1909. 

139. Π. Βασιλικός, «Λυρική ποίηση»,  Ο  Νουμάς  Ζ' (26 Αυγ. 1909). 



Πάντως ο Σικελιανός φαίνεται  να απογοητεύτηκε βαθιά από 
την υποδοχή. Αποφάσισε να εγκαταλείψει  την ενεργό ποιητική δρα-
στηριότητα και να απομονωθεί για να συνεχίσει τη «Ρωμέικη δου-
λειά» του, που του φαινόταν «σα μικροκαμωμένη».140 

Αντίθετα,  ο παράλληλος ήρωας του Αλαφροΐσκιωτον,  ο γύφτος 
του Παλαμά,141 απολαμβάνει το θαυμασμό των συγχρόνων του. Πε-
ριθωριακοί και οι δυο, αυτοανακηρύσσονται  προφήτες" συνοδοιπόροι 
του Ζαρατούστρα ως προς την παιδευτική αυτοσυνειδησία τους, βρί-
σκονται σε αμεσότερη επαφή με τα μυστήρια της φύσης, επομένως 
και με τα ανθρώπινα. Ένας ποιητικός στοχασμός που στον Δωδε-
κάλογο  τον  Γύφτου  εκφράζεται με διαπιστώσεις, ενώ στον Αλα-
φροΐσκιωτο  με εξαγγελίες. 

Αυτό που διαφοροποίησε τον Σικελιανό από την παράδοση του 
Παλαμά δεν ήταν τόσο οι καινούριες ιδέες —στη βάση τους δια-
κρίνουμε τον ίδιο ανοιχτόμυαλο ουμανιστικό εθνικισμό— αλλά η 
καινούρια μορφή, οι τρόποι, οι λέξεις, η καταπληκτική άνεση να 
χειρίζεται τους αρχαίους μύθους σαν εργαλεία ποιητικά, και κυρίως 
η φιλοδοξία να πραγματώσει αυτές τις ιδέες μέσα από επίσημους 
νομικούς σχηματισμούς. Ακόμα, το γεγονός ότι η ποίηση του Πα-
λαμά παραμένει γεροντική στην έμπνευση της παρ' όλο τον πόθο για 
τα νεανικά σύμβολα, ενώ ο Σικελιανός ακτινοβολεί την ίδια τη νεό-
τητά του και εμπνέεται απ' αυτή. Ο γύφτος είναι χωρίς ηλικία, ο 
ίδιος αυτοπροσδιορίζεται: 

ο ξεχωριστός εγώ είμουν 
όλα μέσα μου τα νιάτα 
κι όλα τα γεράματα142 

140. Βλ. το άρθρο του Γ. Π. Σαββίδη στο Βήμα  της  Κυριακής, 16.4.1989, 
όπου δημοσιεύεται  επιστολή του νεαρού Σικελιανού προς τον Ταγκόπουλο, της 
16ης Οκτωβρίου  του 1909. 

141. Υπενθυμίζω ότι ο Αλαφροΐσκιωτος  γράφτηκε τη χρονιά που κυκλο-
φόρησε ο Δωδεκάλογος. 

142. Κωστής Παλαμάς,  Άπαντα,  Αθήνα, τ. 3, σ. 314 («O Δωδεκάλο-
γος  του  Γύφτου»,  Λόγος Α'). 



Ο Σικελιανός θέλει να φέρει στην επιφάνεια την περιθωριο-
ποιημένη νεότητα με το τραγούδι του. Θλίβεται με την παρακμή 
στην οποία έχουν περιπέσει τα πατροπαράδοτα  αγωνίσματα και 
οραματίζεται  τρόπους για να τα ξαναζωντανέψει. 

Και είδα. Κανένας σύντροφος" 
και καταφρονεμένα όλα τα νιάτα-

Κι ούτε κανένας πόριχνε 
στης πολιτείας τη στράτα 
το άλογο ορτό, ή στα τέσσερα-

ανάλαφρο δεν είδα καβαλάρη· 
λησμονημένον ήτανε  το  πήδημα, 
κι ο δρόμος,  το  κολύμπι,  το  λιθάρι.143 

Οι απολλώνιοι άγγλοι λυρικοί 

Συγκεκριμένοι ποιητές που εξαίρονται  ως έφηβοι είναι οι άγγλοι 
John Keats (1795-1821) και Rupert Brooke (1888-1915). Για 
τον Brooke ο Σικελιανός γράφει: «ανήκει στη γενεά εκείνη των 
Ποιητών οπού η ξεχωριστή και πρώιμή τους απολλώνια φύση —ό-
πως και του Σέλλεϋ ή του Κητς, με τους οποίους η Βρετανία,  όπως 
κανένας άλλος τόπος, ανανέωσε τη μεγάλη λυρική πνοή απάνω 
απ' τον καιρό μας— τους τοποθετεί  στην ιδιαίτερη εκείνη περιοχή 
οπού, ανάμεσα αυτού και του άλλου κόσμου, χρησιμεύει για να 
φέρνει ώσμε το δεύτερο τον πόνο και τον πόθο των ανθρώπων, και 
να μπάζει στο δικό μας τη δυναμική πνοή κάποιων θερμότερων 
προαισθήσεων, με σκοπό να γεφυρώσει μιαν ημέρα αυτό το χάσμα 
των ψυχών οριστικά».144 Ανήκουν, με άλλα λόγια, στη χορεία των 
μυστικών ποιητών που έχουν για κύρια θέματά τους τον Έρωτα, 
το Θάνατο, τη Φιλία. 

143. Λυρικός Βίος Α', 119 (Αλαφροΐσκιωτος). 
144. Πεζός  Λόγος  Γ', 22 («Ο Rupert Brooke και η Αιώνια Ποίηση», 

1931). 



Ο John Keats πεθαίνει νεότατος, στα είκοσι έξι του χρόνια, 
από φυματίωση, αφήνοντας πίσω του ένα έργο όπου πρωταγωνι-
στούσε η ελληνική αρχαιότητα.  Η κριτική της εποχής του τον κα-
τηγόρησε για επιφανειακή αρχαιολατρία,  ιδιαίτερα στον Ενδυμίω-
να. Με το θάνατο του κατακτά τη θέωση, καθηλώνεται δηλαδή σε 
μια νεότητα που προσφέρεται για συμβολοποίηση. Ο Σικελιανός 
τον αντιμετωπίζει  ως «ένα νέο Θεό, συγκεκριμένο», «που πέθανε 
όσο νέος επέθανε κι ο Άδωνης της Βαβυλώνας, με το προσκεφάλι 
του βαμμένο από τις ανεμώνες του περιστερένιου στήθους του- που 
χάθηκε, όσο νέος εχάθηκε κι ο Όσιρης, όταν τον έκλεισε μεμιάς 
στις έξι σανίδες του φερέτρου του ο Τυφώνας" κι έφυγεν ανάμεσα 
απ' τους λιγοστούς του φίλους, λίγα χρόνια ακόμα νεότερος από 
έναν άλλο "νέο θεόν", οπού καρφώθη αιώνες πίσω για τη σωτηρία 
μας κ' εκείνος —ίδια κατά βάθος σωτηρία— απάνω στο Σταυρό».145 

Την παρομοίωση καθιέρωσε ο Shelley, που ονόμασε την ελεγεία 
για τον Keats Αδωναΐδα. 

Ο μεσσιανισμός του Keats περιορίζεται στη διαμεσολάβηση 
της αισθητικής εμπειρίας στους αναγνώστες του, και ενσαρκώνει 
το δόγμα πως «η Ομορφιά θα σώσει τον κόσμο».146 «Ο ψευδαισθη-
τικός, ο στατικός για τους πολλούς ετούτος νόμος της ωραιότητας 
γίνεται μέσα στην ψυχή του Κητς και πάλι αυτό που ήτανε για 
τους Έλληνες Τεχνίτες, "η ενεργός κι αυθεντική δημιουργική αρ-
χ ή " » · 1 4 7 

Οι ίδιες αισθητικές αρχές ισχύουν και για τον Rupert Brooke. 
Με τον Keats τον συνδέουν, εκτός από την αγγλική καταγωγή του, 
η ελληνολατρία και ο πρόωρος θάνατός του. Στην τελετή που γί-
νεται προς τιμήν του στη Σκύρο, ο Σικελιανός τον ανακηρύσσει και 
αυτόν έφηβο: «ήρθαμε ν' αναρριπίσουμεν εδώ, με τη μικρή αλλ' απέ-
ραντα σημαντική στο βάθος της, θρησκευτική, τριγύρα απ' την ανά-

145. Πεζός  Λόγος  Ε', 125-126 («Γιάννης Κητς»). 
146. Ντοστογιέφσκι,  μόττο  στον Διθύραμβο  του  Ρόδου,  Θυμέλη  Α', 27. 
147. Πεζός  Λόγος  Ε', 139 («Γιάννης Κητς»). 



ανάμνηση της ζωής κι απ' την εικόνα αυτού του λατρεμένου εφήβου, 
σημερινή μας τελετή». 148 

Η νεότητα  των δημιουργών 

Από διαφορετικό δρόμο κατακτά την εφηβεία ο Παλαμάς, τόσο ο 
ίδιος όσο και αυτοί που τον συναναστρέφονται.  Στο γαλλικό «Hom-
mage à Palamas», ο Σικελιανός επαναλαμβάνει το στίχο από τον 
«Υμνο στην Ελένη»: «Sous tes yeux nous nous sentons encore 
comme des éphèbes, et sous ton ombre comme des enfants». 149  

Ο πραγματικός ποιητής κατακτά τη χάρη της αιώνιας νεότη-
τας. Στην ομιλία του για τα τελευταία  χρόνια του Παλαμά, ο Σι-
κελιανός αναλύει την άποψη του μυστικού Swedenborg, όπως την 
πρωτοδιατύπωσε σ' ένα νεανικό του γράμμα προς τον ποιητή: «Οι 
πνευματικοί άνθρωποι ακολουθούν αράδα ο ένας έπειτα απ' τον άλ-
λον, προχωρώντας όλοι προς την άνοιξη της νεότητάς των, σε τρό-
πο που ο μεγαλύτερος, εκείνος δηλαδή οπού ξεκίνησε πρωτύτερα, 
είναι πραγματικά κι ο νεότερος. Έτσι και Σεις, παρ' όλα σας τα 
χρόνια, είσαστε σήμερα ουσιαστικά πιο νέος από με, γιατί είστε 
πιο σιμά στην άνθηση της δημιουργίας Σας, πιο σιμά στην άνοιξη 
της νεότητάς σας».150 

Την ίδια άποψη επαναλαμβάνει αργότερα, όταν ερωτάται ο ίδιος 
για την ((κίνηση των νεοτέρων στην ποίηση», σε συνέντευξή του 
του 1939: «δεν πιστεύω πως η νεότητα, στην πνευματική της άπο-
ψη, είναι ζήτημα ηλικίας. [...] Οι αληθινοί δημιουργοί, όπως λέει 
ο Πλάτων, κινούνται "επί της Κρονίας περιόδου και αποβάλλουσι 
το γήρας και αεί γίγνονται νεώτεροι"».151 

148. Πεζός  Λόγος  Γ', 23 («Ο Rupert Brooke και η Αιώνια Ποίηση», 
1931). 

149. Πεζός  Λόγος  Γ', 173. («Στα μάτια  Σου είμαστ'  έφηβοι" στον ίσκιο 
Σου παιδιά», Λυρικός  Βίος  Δ', 53.) 

150. Πεζός  Λόγος  Δ', 74 («Από τα τελευταία  χρόνια του Παλαμά», 
1943). 

151. Πεζός  Λόγος  Δ', 188 («Συνέντευξη με τον Γ. Ρούσσο», 1939). 



Για την «ουσιαστικά νεανικήν αισθαντικότητά»  του επαινεί και 
τον Βενέζη, όταν προλογίζει την Αιολική  Γη:  «Θα υπογραμμίσου-
με ως εαυτό του θεμελιώδη το νεανικό εαυτό του; Ασφαλώς όχι, 
αν μ' αυτό εννοούμε μόνο μια χρονολογία. Ασφαλώς ναι, αν εν-
νοούμε έναν όρο ουσιαστικό, πνευματικό, αυτόν που εξασφαλίζει στη 
δημιουργικήν υπόσταση του Ανθρώπου την αλήθεια, την αυθεντι-
κότητα, την από κάθε λογοκρατική επίδραση απαλλαγμένη ζωντα-
νή κ' αισθαντική του ψυχική περιοχή».152 

Αυτό που εντυπωσιάζει στο θιασώτη αυτόν της φυσικής νεό-
τητας και του ρωμαλέου νεανικού κορμιού είναι ότι φτάνει να ανα-
τρέψει τις αντιλήψεις του όταν μιλά για τον πνευματικό άνθρωπο. Ο 
Παλαμάς, που ήταν σαν φύση αδύναμος και ασθενικός όλη του τη 
ζωή, έγραφε: «Αφήκα παραμελημένο το κορμί μου και στην αρρώ-
στια και στην ενέργεια της πρακτικής ζωής, για να μπορέσω ν' αυ-
ξήσω την υγεία και τη δραστηριότητα  του νου». Κι αλλού: «Υγεία 
μου να είμαι άρρωστος».153 

Με παρόμοιο τρόπο μιλάει σε μεγάλη ηλικία για την υγεία και 
ο Σικελιανός: «Γιατί κ' η υγεία, η ίδια υγεία, στον Ποιητή και για 
το βλέμμα του Ποιητή, δεν είναι διόλου αυτό το ανούσιο πρωτο-
κολλημένο καθεστώς μέσα στο οποίον εναβρύνεται, ως σε κατά-
σταση ή ως σ' έννοια, ο χορτάτος, ο ευτυχισμένος κατ* επάγγελμα, 
ο τυπικός αστός. Η δυναμική, η δημιουργική υγεία, που 'ναι η 
υγεία όλων των μεγάλων και όλων των δημιουργών, συχνά "τε-
λειούται εν ασθενεί^"».154 

Η πνευματική δημιουργία τον απολυτρώνει από τη νοσηρότητα 
που τον περιβάλλει, αναπλάθει την πραγματικότητα  και ξεπερνά 
τα όρια του βιολογικού θανάτου. Στις τελευταίες  του στιγμές κι ο 
Παλαμάς, μιλώντας με τον ομότεχνο του, ένιωσε «να ξανοίγονταν 

152. Πεζός  Λόγος  Δ', 99-100 («Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση της Αιο-
λικής  Γης», 1944). 

153. Γράμμα στην Ελένη Κορτζά της 7.6.23. Τις επισημάνσεις κάνει ο 
Άγγελος Δόξας, Παλαμάς.  Ψυχολογική  ανάλυση  έργου  και  ζωής,  Αθήνα 1959. 

154. Πεζός  Λόγος  Γ', 104 («Ο Παλαμάς  ασκητής και μύστης», 1936). 



με την κουβέντα αυτή η "λυρική" προοπτική του θανάτου τόσο 
πλατιά μπροστά του».155 

Ο Περικλής Γιαννόπουλος 

Ο Περικλής Γιαννόπουλος (1869-1910), ο «απόγονος των Αθη-
ναίων εφήβων», επιλέγει ο ίδιος το θάνατο του. Ανέπτυξα αλλού 
τον παραλληλισμό με τον Ιππόλυτο τον οποίο χρησιμοποίησε ο Σι-
κελιανός στο επιμνημόσυνο ποίημα. Στη μελέτη του για τον Γιαν-
νόπουλο156 περιγράφει την εξωτερική του όψη με τη βοήθεια της 
γλυπτικής αναπαράστασης του Ηρακλή: «Το κεφάλι του είχε με-
γάλη αναλογία στο σχήμα και στην έκφραση με το κεφάλι της με-
τόπης οπού ευρίσκεται στην Ολυμπία, του άνηβου Ηρακλή, σκυμ-
μένου πάνω από το νιο λιοντάρι της Νεμέας. Μια ρέμβη λαγαρή, 
συντονισμένη με τον πρώτον άθλο, που εξεσκέπαζε τη δύναμη στην 
παρθενιά της κι έδινε τη γέψη του Μοιραίου, πριν ακόμα βεβαιω-
θεί πως του παράστεκε στο πλάγι η Αθηνά». Δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση στον καθορισμό του Γιαννόπουλου από τη φυσική του ομορ-
φιά, που τον έκανε να προσεγγίζει τον κόσμο αισθητικά, κηρύτ-
τοντας την «βαθυτάτην  ΗΔΟΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΧΗΜΟΥ».157 «Η νιότη του έπαιξε παράφορα, είμαι 
βέβαιος, τον αυλό για να χορέψουν μύριοι Σάτυροι που εξέβγαιναν 
μπροστά του, μεθυσμένοι από τη ζέστα του ήλιου [...] "ελαφρί-
της", [...] εδοκίμαζε όλα τα στοιχεία της διανόησης στο κριτήριο 
ενός νέου κι αισθαντικού κορμιού. [...] Η "αισθητική", σαν ξέχωρη 

155. Άγγελος Σικελιανός, Κωστής  Παλαμάς,  Αθήνα 1943, σ. 16. 
156. Πεζός  Λόγος  Α', 63-76. Την περίοδο που σχεδίαζε  τη μελέτη,  γρά-

φει στον Νίκο Νικολαΐδη:  «Τη μελέτη του Γιαννόπουλου θ' αναπτύξω,  δίνον-
τάς της γενικώτατη  σημασία  και μπάζοντάς  τη στη σημερινή ατμόσφαιρα 
— της απόλυτης υγείας  και της αλήθειας».  Στρατής  Τσίρκας,  «Είκοσι δύο 
γράμματα  της Εύας και του Άγγελου Σικελιανού στο Νίκο Νικολαΐδη  (της 
Κύπρου)», επιστολή 11η (1918), περ. Ηώς,  αφιέρωμα στην Εύα Palmer Σι-
κελιανού, αρ. 98-102 (1966), σ. 68. 

157. Περικλής Γιαννόπουλος,  Άπαντα,  Αθήνα 1988, σ. 316. («Έκκλη-
σις προς το Πανελλήνιον κοινόν», 1907). 



απ' τη σύνολην ενέργεια του ανθρώπου, είναι ο σκόπελος όπου εσυν-
τρίφτη — κι όπου, καθημερινά, συντρίβονται  αναρίθμητες ψυχές».158 

Στην κατηγορία αυτή ο Σικελιανός εντάσσει βέβαια έμμεσα και τον 
εαυτό του, που όμως δεν έχει δεχτεί ακόμα τη χαριστική βολή. 

Ο Γιαννόπουλος του χρησιμεύει ως σύμβολο της ηρωικής νεό-
τητας, που δεν διστάζει να κριτικάρει μια κοινωνία που νοσεί αισθη-
τικά και ψυχικά, που έχει χάσει ολότελα τον προσανατολισμό της. 
Το εθνικιστικό του κήρυγμα —βασισμένο πιο πολύ στην ανατροπή 
και στην εμπαθή κριτική του παρελθόντος παρά σε ρεαλιστικές προ-
τάσεις για το μέλλον— εντυπωσιάζει στα νεανικά του χρόνια τον 
Σικελιανό, και τονώνει τόσο την αντιδυτική του συνείδηση όσο και 
την ανάγκη για το σχεδιασμό μιας διαφωτιστικής δράσης. 

Ο Γιαννόπουλος θα αποτελέσει έναν από τους σημαντικούς δα-
σκάλους της ελληνικής του αυτοσυνειδησίας.  Θα τον συμπεριλάβει 
πολύ αργότερα, κατά την εκπνοή της Δελφικής Προσπάθειας, στον 
κριτικό απολογισμό των πνευματικών του προδρόμων: 

«Γιατί, βεβαιότατα,  μέσα στην όλη πρόσφατη εθνική πνευμα-
τική ζωή μας, εξαιρετικά και πάνσεπτα φαινόμενα, όπως ένας 
Σολωμός, ή ένας Παλαμάς, ή σε άλλα επίπεδα ένας Πάλλης, 
ένας Περικλής Γιαννόπουλος, ή ένας Ιων Δραγούμης, και όσοι 
άλλοι επαλέψαν να μας δώσουν κάποιες βάσεις ενιαίας πειθαρ-
χίας πνευματικής, δεν εμπορέσανε (όχι διόλου από έλλειψη δι-
κή τους, αλλ' από έλλειψη εκπαιδευτικών συνολικών προϋπο-
θέσεων) να συνταυτίσουνε  την πειθαρχία εκείνη για όλους μας 
(γιατί βεβαιότατα σε τούτο το σημείο υπάρχουνε όχι λίγες εξαι-
ρέσεις) με τη στάση που θα να 'πρεπε να πάρουμε και απέ-
ναντι της όλης μας παράδοσης και απέναντι της μόλις απ' τα 
σπάργανα ανατέλλουσας καινούργιας μας ζωής».159 

Την ανανέωση της Ελληνικής Ζωής επεδίωκε με το σαρωτικό 
κήρυγμά του και ο Γιαννόπουλος, απελπισμένος κι αηδιασμένος από 

158. Πεζός  Λόγος  Α', 65, 67 («Περικλής Γιαννόπουλος»,  1919). 
159. Πεζός  Λόγος  Β', 417 («Η Δελφική Ιδέα: τελευταία  ομιλία»,  1936). 



την πραγματικότητα  που τον περιέβαλλε ασφυκτικά. Κατηγορούσε 
τους συγχρόνους του νέους ότι είχαν χάσει κάθε νεανικό τους χαρα-
κτηριστικό, κι ότι είχαν γίνει Θλιβεροί μιμητές των ευρωπαϊκών 
συνηθειών και θιασώτες των μικρόνοων ιδεωδών του κοινοβουλευ-
τισμού: 

«Και η Νεότης αυτή η Τοιαύτη, η σάπια έως το κόκκαλον, 
σάπια κατά τον νουν, κατά την ψυχήν, κατά τα αισθήματα, η 
χωρίς τίποτε ανδρικόν και τίποτε ανθρωπινόν, εξαπολυομένη 
εις τους δρόμους της Ευρώπης και αποφραγκευομένη και απο-
κατεργαρευομένη, και αποθρασυνομένη και απογινομένη και 
επανερχομένη διά να καθαρίση και αποβορβορούσα, διά να εξυ-
γιάνη και αποτελματίζουσα,  διά να φωτίση και αποσκοταδιά-
ζουσα, διά να εξευγενίση και αποχωριατίζουσα,  διά να εξαν-
θρωπίση και αποθηριώνουσα με μίαν μοναδικήν ΛΥΣΣΑΝ Πεν-
ταροθηρίας,  Θεσιθηρίας, Ψηφοθηρίας, Προικοθηρίας αναισχυν-
τοτάτης Ρεκλάμας, αναισχυντοτάτου  εξευτελισμού όλων των 
Επαγγελμάτων και όλων των Εθνικών, Κοινωνικών, Αρχών, 
Ιδεών και Πραγμάτων, με μίαν ΑΜΑΘΕΙΑΝ παντός Πράγ-
ματος και μίαν ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ οιουδήποτε 
Πράγματος Σοβαρού, οιασδήποτε Ιδέας Σοβαράς, καταπλήσ-
σουσαν και ΤΟΥΒΛΑ. 

Νέοι θέλοντες να νεωτερίσουν και φορούντες τους Πνευμα-
τικούς τσουμπέδες του παπούλη των. Νέοι αναγλυφόμενοι διά 
να πολιτικίσουν και φέροντες τον Νεωτερισμόν της... Εθνοσυ-
νελεύσεως! [...]. 

Νέοι τρέμοντες την Νεότητα». 160 

Η ισοπεδωτική κριτική του Νέου Πνεύματος μπορεί να ενθουσιά-
ζει τον Σικελιανό και κάποιους από τους συνομηλίκους του, προ-
βληματίζει όμως τον συνετό Παλαμά,161 ο οποίος φαίνεται  να θί-

160. Π. Γιαννόπουλος,  Άπαντα,  σ. 201 («Το Νέον Πνεύμα», 1906). 
161. Αναγνωρίζοντας  τα προσόντα της κριτικής του Γιαννόπουλου, κα-

ταπιάνεται  να γράψει «Λίγα Λόγια για τον κ. Περικλή Γιαννόπουλο», 1905, 



θίγεται άμεσα, αλλά συγχρόνως και να διακρίνει με τη διορατικότητα 
του πού μπορεί να καταλήξει η εμπαθής αυτή στάση. Ο λόγος για 
τον Πάλλη και τους δημοτικιστές: 

«Γιατί αν υπάρχη Νεότης και αν υπάρχη Πνεύμα στα γύρω 
μας γερασμένα και ψόφια, μεστωμένο από πνεύμα και από νεό-
τητα είναι το πνεύμα εκείνων που ήρθατε τώρα να χτυπήσετε 
απάνω τους χασάπικα, —με συμπαθάτε—, εσείς που τόσο ευ-
γενικιά είναι η όψη σας, και τόσο φροντισμένα ξέρετε να φέρ-
νεστε». 

Ο όλος τόνος της συγγραφής του Γιαννόπουλου φανερώνει για τον 
Παλαμά «ένα σατυριστή που δεν κρατιέται και δε σέβεται». Με τη 
γνωστή του μετριοπάθεια, κρίνει τη μονομανία του Γιαννόπουλου 
σχετικά με την ελληνική υπεροχή: «Κι άλλοι λαοί είναι δυνάμει 
περιούσιοι, κι άλλοι λαοί μπορούν να γίνουν. Αν αναστηθή η Ελ-
λάδα δε θ' αναστηθή με τη βοήθεια της Χίμαιρας, αλλά με την 
ευλογία της Αθηνάς». 

Όμως ο Γιαννόπουλος δεν λαμβάνει υπόψη του καμιά κριτική. 
Συνεχίζει ακάθεκτος τον μοναχικό του δρόμο, και καλεί το Πανελ-
λήνιο Νεανικό Κοινό να πρωτοστατήσει  σε μια δικής του επινόη-
σης Αναγέννηση: 

«[...] διότι πάντως η ΝΕΟΤΗΣ θα είναι, είτε η Σημερινή, είτε 
η Αυριανή, είτε η Μεθαυριανή, η Σημαιοφόρος της ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. 

Και η Πανελλήνιος ΝΕΟΤΗΣ πρέπει να εννοήση κατάβαθα, 
ότι μόνον η δική της ΣΤΡΟΦΗ προς την ΖΩΗΝ, η ιδική της 
ΟΡΜΗ, προς Τρελλήν έκφρασιν της κατασκλαβωμένης Ελευ-
θερίας, Χαράς, Ηδονής της Ζωής, με Φως, Κρασί, Φιλί, Τρα-
γούδι, Γέλιο, ελεύθερα, φανερά και σκαστά όλα, μπροστά στη 
μύτη του κάθε ΓΕΡΟΥ, του κάθε Σοβαρού, του κάθε Γεροντο-

απ' όπου και τα αποσπάσματα  που ακολουθούν (Κ. Παλαμάς,  Άπαντα,  τ. 6, 
σ.  438-448). 



Γεροντομπασμένου, μόνον αυτή δυνατόν να ΣΑΡΩΣΗ, την βαθυτέραν 
πληγήν όλων των Ελληνικών Φαινομένων και το Κορύφωμα 
αυτών τον Απαισιότατον Εμποδιστήν, τον: ΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΝ. 
Διότι κατάβαθα πρέπει να εννοήση η ΝΕΟΤΗΣ ότι διά να υπάρ-
ξη απελευθέρωσις και ΑΡΧΗ κινήσεως προς Ζωήν, πρέπει 
πρωτίστως να σαρωθή το Πανελλήνιον Ιδανικόν του ΚΑΛΟ-
ΓΕΡΟ-ΔΑΣΚΑΛΟ-ΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΥ, το οποίον εδημιούργησε και 
ανέθρεψε αυτήν την ΓΕΡΟΝΤΟΜΠΑΣΜΕΝΗΝ από την ΕΦΗ-
ΒΙΚΗΝ της Ηλικίαν Ελλάδα».162 

Η επίκληση στη νεότητα 

Ως συμπαγής ομάδα, η Ελληνική Νεότητα είναι ο αποδέκτης του 
έργου του ποιητή. Η ποιητική επίκληση παίρνει την πιο ολοκλη-
ρωμένη της μορφή στον Πρόλογο  στη  Ζωή: 

(Ω  Νιότη 
που  σφυροκοπάς στην ίδια σου φωτιά 
τη  μυστικήν  αθανασία  σιωπηλά!) 16 3 

Ω  Νιότη  Ελληνική, 
καιρός  να  κόψουμε  στη  μέση 
το  ψωμί  το  ανεβατό  των αιώνων!164 

«Ελπισα πως μια νιότη ποτισμένη απ' τον πυρό της ήλιο θα 'βρι-
σκε αφορμή και στήριγμα στην ίδια επιθυμία της, μελέτη, ενέρ-
γειά της, να υψωθεί κι επικρατήσει αριστοκρατικά». 165 Στο απο-
κορύφωμα του προφητικού του παραληρήματος, ο Σικελιανός ομο-
λογεί: 

162. Γιαννόπουλος,  Άπαντα,  σ. 318 («Έκκλησις προς το Πανελλήνιον 
κοινόν», 1907). 

163. Λυρικός  Βίος  Γ', 98 («Μπρος απ' τον πηλό της γης μου»). 
164. Λυρικός  Βίος  Γ', 111 («Στο Άνθος των Ελλήνων»). 
165. Πεζός  Λόγος  Α', 35 («Ομιλίες  με τον Rodin», 1912). 



είδα τριγύρα  μου  τη  Σύναξη  μιας  Νιότης 
που  μ  εκοίταε  με  το  μέτωπο  της 

με  καθρέφτιζε  μ' αιώνια  μάτια 

μ' έκρινε  όλο 
με  τη  μεγαλότοξη  του  χειλού  της  σιωπή! 16 6 

Όλα τα τιμώμενα πρόσωπα της συλλογής Νέκυια εξασφαλί-
ζουν τη συνέχειά τους με τη δαδοφορία του διδάγματος τους στη 
νιότη: 

«ανήκει πλέον σε μας, κι ανήκει απόλυτα σε Σένα, Ελληνική 
Νεότητα που με ακροάσαι, το προζύμι αυτό του θάρρους να 
πλεονάσει τόσο στην ψυχή Σου, ώστε να φέρει ανάμεσό μας 
σύντομα την έκρηξη της νέας πνευματικής δυναμογένειας».167 

Η νεολαία ήταν η μόνη που υποψιάστηκε το σκίρτημα του Βιζυη-
νού: «Πού και πού μονάχα, μια εκλεχτή νεότητα αναταραζόνταν 
στον ύπνο της από τη σκιά του κολοσσιαίου αυτού Θράκα».168 Αντί-
στοιχα, στο θάνατο του Γιαννόπουλου «πιστοί σύντροφοι στ' Απολ-
λώνεια δώρα» είναι τα «νιάτα,/ που κρατά[ν]ε καθάρια μιαν Ελ-
λάδα / σκαλισμένη στα μάρμαρα της Πάρου / ή της Πεντέλης», ή 
μ' άλλα λόγια, «όσοι κρατά[ν]ε τ' όραμα στο νου [τους] / της αθά-
νατης νιότης του Πινδάρου».169 Αυτοί παραστέκουν και στο νεκρο-
κρέβατο του Μαβίλη.170 Τα νιάτα είναι που ανακηρύσσουν τον ήρωα. 

Τέλος, ο «Πρόλογος στο Λυρικό Βίο» προσφέρεται «στην Ελ-
ληνική νεότητα, ως απλή εγγύηση ότι κάποια μέρα —και που ελ-
πίζω δεν θ' αργήσει— θα συναντηθώ αποφασιστικά μαζί της μπρος 

166. Λυρικός  Βίος  Γ', 179 («Δύση Θεών»). 
167. Πεζός  Λόγος  Γ', 124 («Η πνευματική  στάση του Πάλλη», 1937). 
168. Πεζός  Λόγος  Ε', 255 («Γεώργιος Βιζυηνός», 1949). 
169. Λυρικός  Βίος  Β', 63 («Περικλής Γιαννόπουλος»). 
170. Λυρικός  Βίος  Β', 69 («Μαβίλης»). 



στα ίδια πλήρη αιτήματα και μπρος στον ίδιον ουσιαστικό πνευμα-
τικό και ιστορικό μας προορισμό».171 

Δέκα χρόνια αργότερα, σε μια καινούρια αποστροφή προς τη 
Νεότητα, γίνεται πιο συγκεκριμένος, προσδοκώντας από τους νέους 
να διεκδικήσουν: 

«Μια Παιδεία νέα, όπου η Γνώση δεν θα να 'ναι μια κενή μορ-
φή, αλλά θα κλει βαθιά της ένα περιεχόμενο συγκεκριμένο ευ-
θύνης [...]. Ναι, Εσύ μονάχα, Νιότη, μένεις, γιατί έχεις μέσα 
Σου και την κρυμμένη δύναμη και τον καημό της Αναγέννη-
σης. Γιατί Εσύ βγαίνεις η ίδια απ' το καμένο χώμα, και το 
ίδιο τούτο χώμα είναι το στήριγμά Σου. Κι απ' αυτό το χώμα 
μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ γυρεύει να υψωθεί μαζί 
Σου. Το ξεκίνημά της είναι αυτή η ίδια μετουσιωμένη αλλά 
ακόμα υποσυνείδητη —μέσα στα ίδια Σου τα κύτταρα— φρι-
χτή εμπειρία...».172 

171. Λυρικός  Βίος  Α', 81. 
172. Πεζός  Λόγος  Ε', 166-167 («"Στο άνθος των Ελλήνων"», 1948). 
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Η ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Ο Σικελιανός αγκιστρώθηκε από νεαρή ηλικία με θρησκευτική ευ-
λάβεια στη μυστηριακή αντίληψη της ζωής και την ακολούθησε 
μεταλλάσσοντάς  την ώς το τέλος του. Τα πρώτα εφηβικά του ποιή-
ματα, που αποκαλύφτηκαν καταχωνιασμένα σ' ένα οικογενειακό 
μπαούλο, φανερώνουν την ψυχολογική προετοιμασία ενός νέου που 
αγωνίζεται  να μυηθεί στη ζωή και στην ποίηση, στις ιδέες και στην 
πράξη. Οι μαρτυρίες για τον όρκο που έδωσε ως έφηβος, πριν φύ-
γει από τη Λευκάδα, ότι θα γίνει ποιητής υποδηλώνουν την έλξη 
που του ασκούσαν οι αποκρυφιστικές πρακτικές, με μακριά παρά-
δοση στο χώρο των Εφτανήσων, που ανέπνεαν ακόμη τον αέρα της 
ιταλικής περιφέρειας. Ο ίδιος αγωνίζεται  να αποδείξει το αυθόρ-
μητο αυτής της τάσης όταν ερμηνεύει, εκ των υστέρων, το έργο 
του στον «Πρόλογο στο Λυρικό Βίο».1 Γι' αυτό, απορρίπτοντας 
τα προηγούμενα ποιήματά  του —που παρά τ ις τεχνικές τους αδε-
ξιότητες και τη μελαγχολική θεματολογία,  υποταγμένη στη μόδα 
της εποχής, δεν παύουν να μαρτυρούν μια χαρισματική ευαισθη-
σία—, περιγράφει τον Αλαφροΐσκιωτο  ως το «αγνό μιμόδραμα της 
εφηβικής [του] βίωσης μες στη Φύση, μια βουβή κι ουσιαστική 
μέσα στους κόλπους της μυητική, θρησκευτική [του] διακονία».2 Ο 

1. Η δημοσίευση του «Προλόγου στο Λυρικό Βίο» στη Νέα  Εστία  το 
1942 αποτελεί  φιλολογικό γεγονός, και προκαλεί  έντονες συζητήσεις στις εφη-
μερίδες τόσο για τις ιδέες του όσο και για τη γλωσσική του διατύπωση. Το 
κείμενο αυτό δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Αποτελεί  μια ιδιόρρυθμη αυτοβιο-
γραφία,  όπου ο ίδιος ο δημιουργός ερμηνεύει τη ζωή και το έργο του από τη 
σκοπιά της εσωτερικότητας. 

2. Λυρικός Βίος  Α', 22 (Πρόλογος). 



λυρισμός τού χρησιμεύει ως μέσο για τη διάδοση της μυστικής 
αυτής εμπειρίας. Για τους μυστικιστές, «η λυρική ποίηση και η 
μουσική παίρνουν ζωή και νόημα μόνο αναλογικά καθώς παρασύ-
ρουν αυτές τις αχνές όψεις μιας ζωής που συνεχίζει με τη δική 
μας, νεύοντας και προσκαλώντας μας, κι όμως ξεφεύγοντας διαρ-
κώς από την αναζήτησή μας. Είμαστε ζωντανοί ή πεθαμένοι ως 
προς το εσωτερικό αιώνιο μήνυμα των τεχνών ανάλογα με το αν 
έχουμε κρατήσει ή χάσει αυτή την μυστική ευπάθεια».3 

Η εφηβεία λοιπόν αποτελεί τη «συμπύκνωση αναρίθμητων κρυ-
φών δυνατοτήτων μιας ψυχής δημιουργικής, για την απώτερη ου-
σιαστική Μύησή της [...]" όχι βλεπόμενη στενά —καθώς και βλέ-
πεται συνήθως μοναχά— σαν η περίοδο μιας απότομης μετάβασης: 
απ' την αδιαφοροποίητη ψυχική και οργανική κατάσταση του αν-
θρώπου, στην αναρχική σεξουαλικήν εκπύρωση του οργανισμού του-

αλλ' απεναντίας  σαν η πρώτη θετική οργανική συγκρότηση των δυ-
νάμεών του —ψυχικών, σωματικών, πνευματικών— ολόγυρα απ' τον 
τρίσβαθο πυρήνα μιας συνολικής ερωτικής του πόλωσης και μιας 
συνολικής ερωτικής τους ακτινοβολίας,  για την αμεσότερη, εκτενέ-
στερη, και σύγχρονα μυχαίτερη δημιουργική αφομοίωση, μετου-
σίωση και κατάγνωση βαθιά του του Παντός».4 Πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι χρησιμοποιεί τον γλωσσικό τύπο «εφηβότητα»,5 που στοι-
χεί τον όρο περισσότερο στο νόημα της λατινικής pubertas παρά 
στην κλασική ελληνική εφηβεία. Από την επιλογή αυτής της δια-
τύπωσης προκύπτει πως και οι ιδεολογικοί  του προσανατολισμοί 
θα ακολουθήσουν τις επιγονικές αντιλήψεις των Λατίνων για την 
εφηβεία. Στον πρώιμο ενθουσιασμό του για τον D'Annunzio εκ-
φράζει την πεποίθηση του ότι «ο ακμαίος τύπος της ελληνικής επο-
χής και ο τύπος της Αναγεννήσεως είναι οι μόνοι, οι οποίοι δια-

3. William James, The  Varieties  of  Religious  Experience,  Λονδίνο 
1919, σ. 383. 

4. Λυρικός  βίος  A', 20 (Πρόλογος). 
5. Η λέξη «εφηβότης» συναντιέται  στον Θεόφιλο, τον σχολιαστή  του Ιου-

στινιάνειου κώδικα. 



σώζουσι την ανθρωπίνην υπερηφάνειαν».6 Υπονοώντας ότι η Νέα 
Ελλάδα δεν είχε την ευκαιρία της αναγέννησης της, την οποία κα-
λείται να αναγγείλει ο ποιητής. 

Η συμβολοποίηση των ηλικιών αποκτά διαφορετική σημασία 
καθώς κι ο ίδιος γερνάει και χάνει τη φυσική του ομορφιά και ρώ-
μη. Αρχίζει λοιπόν να εμβαθύνει στην ουσία της νεότητας και να 
αναγνωρίζει τη νεότητα του πνεύματος κοντά στη βιολογική. Το 
αίτημα για τη διάρκεια της πνευματικής νεότητας διατυπώνεται σε 
μια φαντασμαγορική παρομοίωση, όπου απεικονίζεται  γλαφυρά η 
αλληλεξάρτηση όλων των ηλικιακών σταδίων για την κατάκτηση 
της Ζωής. 

«Αλλά για έναν οπού βλέπει και τα φυσικά φαινόμενα απ' τη 
σκοπιά της πιο πλατιάς διάρκειας, τα διάφορα σημεία της αν-
θρώπινης ζωής, προπάντων της πνευματικής, παρουσιάζονται 
απολύτως διαφορετικά. Οι ηλικίες ακουμπάνε η μια σιμά στην 
άλλη, η βρεφική ηλικία, τα νιάτα, ο ανδρισμός, τα γερατιά αλ-
ληλοστηρίζονται,  καθώς στη γιγαντιαία  τοιχογραφία της Σιξτί-
νας του Μιχαήλ Αγγέλου, πόχει ως κέντρο της το αιώνιον 
αίτημα της Δημιουργίας».7 

Ο  μυστικός  εθνικισμός 
Το ποιητικό αποτύπωμα της πορείας από τη μυστική βίωση των 
φυσικών φαινομένων ώς την εθνική αυτοσυνειδησία και τη χάραξη 
πορείας για την ανόρθωση της φυλής, θα το παρακολουθήσουμε 
στον Πρόλογο στη Ζωή. Το αίτημα αυτογνωσίας του Αλαφροΐσκιω-
του αρθρώνεται εδώ με σαφή κλιμάκωση στις πέντε συνειδήσεις. 
Δημοσιεύονται σε αυτοτελή βιβλία του ίδιου σχήματος από το 1913 
ώς το 1917, και συγκεντρωτικά, μαζί με την τελευταία,  το 1946 
στον δεύτερο τόμο του Λυρικού  Βίου. 

6. Πεζός  Λόγος  Α', 23 («Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ΄ Αννούντσιο», 
1910). 

7. Πεζός  Λόγος  Δ', 73 («Από τα τελευταία  χρόνια του Παλαμά»,  1943). 



Παρά την καθυστερημένη της έκδοση, θεωρώ ότι η «Συνείδη-
ση της Προσωπικής Δημιουργίας» ανήκει στην περίοδο πριν από 
την έναρξη του Δελφικού Έργου. Η υπεροχή της φυλής θα εξη-
γηθεί με «φυσιολογικά» κριτήρια για να αποκτήσει μεγαλύτερη εγ-
κυρότητα. Πρόκειται, σε μεγάλο βαθμό, για την αφομοίωση του 
κηρύγματος του Γιαννόπουλου, το οποίο στηρίζεται  στον αποκλει-
στικό καθορισμό της «φυσιολογίας του Έλληνος και της φυσιολο-
γίας της Ελληνικής Φυλής» από την ιδιομορφία της Ελληνικής 
Φύσης. 

Ο Σικελιανός θα εξελίξει με τα χρόνια τον γεωγραφικό αυτό 
ντετερμινισμό σε υπεροχή λόγω παλαιότητας.  Η ιδεολογία που θα 
αναπτύξει διαπνέεται αναπόφευκτα από έναν ανομολόγητο πλην σα-
φή μυστικό εθνικισμό. Το κεντρικό επιχείρημα αφορά την αιώνια 
νεότητα του αρχαίου πνεύματος, και λειτουργεί με ισχύ αξιώματος. 
Από κει προκύπτει και η αναγκαιότητα  της ανανέωσης της συγ-
καιρινής του Σικελιανού πραγματικότητας  με την αναβίωση της 
αρχαιοελληνικής κληρονομιάς. Το παράδοξο της ανανέωσης μέσα 
από την παράδοση δικαιολογείται  από τις υπερβατικές αρετές των 
διαχρονικών αξιών. 

Τα  σύγχρονα  προβλήματα  και  η  επιλογή  της  Ορφικής 
Ελλάδας 

Η καταφυγή στο μυστικισμό χαρακτηρίζει  εποχές κρίσης. Στη νεο-
ελληνική περίπτωση δυσκολευόμαστε να απομονώσουμε τις κριτι-
κές φωνές μέσα από τη χορεία των θιασωτών της Μεγάλης Ιδέας 
πριν από την υλική έκπτωσή της, την οποία απεργάστηκε, κατά 
κοινή αποδοχή, η Μικρασιατική ήττα. Η σερμαγιά του Διαφωτι-
σμού, που απέδωσε τη δημιουργία του μικρού αλλά πολλά υποσχό-
μενου νεοελληνικού κράτους, αντικατέστησε  σε δεύτερο γύρο τα πο-
λεμικά εμβατήρια με κηρύγματα ήπιας κατάκτησης. Ο πολιτιστι-
κός επεκτατισμός μιας ανασφαλούς εθνότητας αναζητούσε τους θεω-
ρητικούς του, ή αντίστροφα  ο ενδιάθετος θεωρητικός λόγος των 
«εκλεκτών» καλούνταν να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην 



εποχή. Η αρματωσιά της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς, έτσι όπως 
προσφερόταν από την επίσημη εκπαίδευση, συντελούσε βέβαια στη 
διαμόρφωση μιας φουσκωμένης περηφάνιας, κατέληγε όμως σε ψυ-
χολογική ανισορροπία λόγω της τέλειας αναντιστοιχίας  της με τις 
υλικές συνθήκες του νέου ελληνισμού. 

Οσο κι αν επιμένει για το αντίθετο,  το κίνητρο του Σικελια-
νού είναι να αρθρώσει ένα εθνικιστικό κήρυγμα υπεροχής. Επιλέγει 
«την Ελληνική πνευματική κληρονομιά, χάρη στην υγιέστατη εσω-
τερική της σύνθεση»,8 με ανεξερεύνητα δηλαδή κριτήρια. 

Αποτελεί κι αυτός μια τυπική περίπτωση επίδοξου «εθνικού» 
βάρδου, που προσπαθεί κάθε φορά να αρθεί στο ύψος των περιστά-
σεων. Πίσω όμως από τη θριαμβολογία για τις λαμπρές νίκες των 
Βαλκανικών και την απόλυτη σιωπή για τη Μικρασιατική ήττα, 
πρέπει να αναγνωρίσουμε την «ανωφερή αγωνία» που κατευθύνει 
την κριτική του, ήδη από τα πρώτα του φανερώματα. Ο στοχασμός 
του βρίσκει διέξοδο στη σύλληψη της λεγόμενης «Δελφικής Προ-
σπάθειας», που περιλαμβάνει τόσο τη συγγραφή μανιφέστων όσο 
και τη χάραξη πραγματιστικής πολιτικής. 

Μέσα από μια συστηματική μελέτη δυσπρόσιτων πολλές φο-
ρές πηγών, πασχίζει να διαμορφώσει ένα ιδεολογικό σύστημα με 
βάση τα ενωτικά στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, που να είναι 
σε θέση να καθοδηγήσει το παρόν και το μέλλον της εθνότητας όπου 
η Μοίρα τον ετοποθέτησε. Την ενωτική ιδεολογία που θα θελήσει 
να αναβιώσει του την προσφέρει η Ορφική Ελλάδα, η οποία συνο-
ψίζει, κατά τη γνώμη του, όλη τη θρησκευτική παράδοση της αρ-
χαιότητας, χωρίς μ' αυτό να εννοεί τον παγανιστικό τύπο αλλά τις 
καθολικές αρχές που ολοκληρώνουν τη μύηση του ανθρώπου στο 
μείζον αίτημα της Ζωής. 

Με πλήρη συνείδηση ποιητή-προφήτη, ο Σικελιανός θεωρεί ότι 
η κακοδαιμονία του σύγχρονου κόσμου οφείλεται στην αποκοπή του 
Ανθρώπου από τη φύση, στην έλλειψη γνήσιας θρησκευτικότητας 

8. Πεζός  Λόγος  Β', 411 («Ο Δελφισμός και η θέση του στην εποχή μας», 
1935). 



και στην «απ' αιώνες λογοκρατική αρτηριοσκλήρωση», που στο όνο-
μα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού επέβαλε η Δύση. Τροφοδοτεί 
δηλαδή κι αυτός την αντιδυτική κριτική των αντιρρητικών διανοου-
μένων της Δύσης, «ανακαλύπτοντας»  την ελληνική αρχαιότητα κυ-
ρίως μέσα από το νεοαποκρυφιστικό κίνημα του «ανόητου 19ου 
αιώνα». Ένα συνονθύλευμα μπερξονικού νεοβιταλισμού και ιδεο-
λογικής γεωγραφίας στον τρόπο του Barrés. Η αναγέννηση της 
ζωής θα ξεκινήσει από το τοπικό επίπεδο, θα περιλάβει δηλαδή την 
αναμόρφωση της νεοελληνικής κοινωνικής και πνευματικής πραγ-
ματικότητας,  και θα συντελεσθεί μονάχα με την ανασηματοδότηση 
της ελληνικής παράδοσης, που συγχρόνως θα ανεβάσει το κύρος 
της Ελλάδας στο διεθνή χώρο ώστε να επανακτήσει την κεντρική 
της παιδευτική αποστολή. 

Προς  τη  συγκρότηση  πολιτικής  ιδεολογίας 

Η περίοδος της επώασης της Δελφικής Ιδέας, ο «τυλιγμένος μες 
στην πάχνη ακόμα λόγος», έχει τεκμήρια κατεξοχήν πεζά. Η δυ-
σκολία της μετάβασης από την ποίηση στην πράξη φανερώνεται 
και στην εναγώνια προσπάθεια του Σικελιανού να θεωρητικοποιή-
σει τον ενδιάθετο ποιητικό του Λόγο. 

Το Προανάκρουσμα,9 που ο ίδιος χρονολογεί το 1921 θεωρών-
τας το ως τον «Σπερματικό Λόγο» της Δελφικής Ιδέας, είναι ένα 
κείμενο που οι ιδέες του διατηρούν την υφή των ποιητικών συλ-
λήψεων. 

Η σύγκρουση με τα ρεύματα του καιρού του τού αποκαλύπτει 
τη δεδομένη στιγμή ενορατικά ότι υπάρχουν ανά τον κόσμο διανοη-
τές οι οποίοι, έχοντας συνειδητοποιήσει τα κενά του σύγχρονου πο-
λιτισμού, αναζητούν το θείο. Ο «Σπερματικός Λόγος» προτείνει τη 
συνάντηση των «ζητητών του Θεού» σε «ουδέτερα πνευματικά κέν-
τρα» για να καθορίσουν και να επιβάλουν τις καθολικές αρχές που 
πρέπει να διέπουν τη διακυβέρνηση της ανθρωπότητας. Ο οικουμενισμός 

9. Πεζός  Λόγος  Β', 11-21. 



νισμός της διατύπωσης δεν προοιωνίζεται την εθνικιστική εμπλοκή. 
Η απόφαση του Σικελιανού να τοποθετηθεί  δημόσια στη δεδο-

μένη ιστορική στιγμή δηλώνεται με το «Ανοιχτό Υπόμνημα στη 
Μεγαλειότητά του»,10 που απευθύνει στο βασιλιά Κωνσταντίνο το 
Μάρτη του 1922. Ανταποκρινόμενος στο αίτημά του για μια «κα-
θολική διαφώτιση και ανύψωση του θέματος της ζωής»,11 την ανοι-
χτή αυτή επιστολή την ονομάζει «Επιστολή της Ζωής». 

Οι πολιτικές εξελίξεις, παρόλο που δεν κλονίζουν το βασιλικό 
του φρόνημα, κορυφώνουν την αγωνία του σε σημείο που να θεω-
ρήσει χρέος του να διατυπώσει σαφέστερα τις τολμηρές θέσεις του 
υπομνήματος. Στο πρόσωπο του βασιλιά ο Σικελιανός αναζητά τον 
νέο ήρωα που θα οδηγήσει το λαό του σε μια καθαρά «ηθική ελλη-
νική επανάσταση». Την ουδετερότητα που υποστηρίζει ο Κωνσταν-
τίνος στο διπλωματικό πεδίο, ο Σικελιανός τη θεωρεί αφετηρία για 
μια ουσιαστική αυτονομία του νεοελληνικού κράτους, αποδέσμευση 
οριστική από όλες τις ξενικές εξαρτήσεις. 

Βασισμένη σ' έναν ανεδαφικό οραματισμό, η σύλληψη αυτή 
προσπαθεί να τραφεί από το δόγμα της πολιτιστικής αυτάρκειας, 
που αποδίδει εκτός των άλλων θαυματουργές ικανότητες στην ελ-
ληνική ιδιοσυστασία και στις ανατολικές της καταβολές. Το «Ανοι-
χτό Υπόμνημα» αναλίσκεται  σ' ένα αντιδυτικό  παραλήρημα.  Στιγ-
ματίζει την «εξευτελιστική αγυρτεία της προστασίας»12 και τον έλ-
ληνα εντολοδόχο της, τον Βενιζέλο. Το ανάθεμα του «επιτήδειου 
αυτού ανθρώπου» συναγωνίζεται  τις πιο εμπαθείς σελίδες του Γιαν-
νόπουλου. Ο Βενιζέλος13 είναι ο «ταπεινός αριβιστής, το χάρμα των 

10. Πεζός  Λόγος  Ά , 77-113. 
11. Πεζός  Λόγος  Β', 17 («Δελφικός Λόγος», 1921). 
12. Πεζός  Λόγος  Α', 81. 
13. Με τη στάση του ο Βενιζέλος φαίνεται  πως είχε διαψεύσει τις ελπί-

δες του Σικελιανού. Υπενθυμίζω το τηλεγράφημα  που του είχε αποστείλει, 
μαζί  με τον Καζαντζάκη,  στις 27 του Μάρτη του 1915: «Από την Σπάρτην, 
υπό την αυστηράν  έμπνευσιν της Ορθίας Αρτέμιδος, αποστέλλομεν  ευλαβή χαι-
ρετισμόν προς τον μεγαλόψυχον πολίτην  τον υψούμενον σήμερον εις την υπερ-
τάτην  θυσίαν»,  Π. Πρεβελάκης (επιμ.), Τετρακόσια  γράμματα  του  Καζαν-



διπλωματών της Δύσης»· δουλοπρεπής στην άσκηση της πολιτι-
κής του, εγγυάται «τον οριστικό θάνατο της Ελλάδας», μια και πα-
ραδόμενος στο όραμα ενός επιφανειακού εκσυγχρονισμού, παραγνω-
ρίζει «τη βαθύτερη φυλετική κι ατομική συνείδηση» του ελληνικού 
λαού.14 Και ως ελληνικό λαό ο Σικελιανός θεωρεί «τον ιερό και 
αγράμματο αλλ' ιστορικά και θεία πολιτισμένο Λαό [...], τον μα-
κρά από τις εφήμερες ματαιοδοξίες της εποχής μας, άμεσο αγωγό 
και κληρονόμο του αίματος των αιώνων, τον αρχανδρικό σπορέα 
του σώματος της γης [...], τον υπαίθριον ήρωα του πελάου, του 
κάμπου, του βουνού».15 

Κατά τη γνώμη του Σικελιανού, το δημοψήφισμα που επανέ-
φερε το βασιλιά εξέφρασε τη λαϊκή αντίδραση στην υποτελειακή 
πολιτική και στη συνέχιση της πόλωσης. «Η Ελλάδα είχε απλώ-
σει στην Τουρκιά το χέρι».16 Αποφασισμένη να στερεώσει τη θέση 
της στην Ανατολή, εδήλωσε την άρνησή της «να συγχρονιστεί υπο-
ταχτικά στην ιστορία γιατί αισθανόταν βαθιά της την ευθύνη και 
τη δύναμη να συγχρονίσει αυτή την ιστορία».17 

Όμως ο βασιλιάς συνεχίζοντας τον πόλεμο στη Μικρά Ασία 
δεν φάνηκε να υπάκουσε στη λαϊκή επιταγή. Το υπόμνημα προ-
τείνει έναν ειρηνικό διακανονισμό με την πρωτοβουλία των δύο ηγε-
τών. Για τον Σικελιανό, ο Κεμάλ είναι ο «τελευταίος  [...] εθνικός 
των Τούρκων ήρωας»,18 ένας άνθρωπος που του έχει ξυπνήσει τη 
συμπάθεια αλλά και κάποιο θαυμασμό. 

Παρά τη δήλωση πίστης προς το βασιλιά, το υπόμνημα περιέ-
χει και μια προειδοποίηση. Μπρος στις οριακές περιστάσεις, η ίδια 
η πίεση της ιστορίας θα οδηγήσει την ελληνική φυλή να αναδημιουργήσει 

Καζαντζάκη  στον  Πρεβελάκη  και  σαράντα  άλλα  Αυτόγραφα  εκδιδόμενα  με  σχόλια, 
ένα  Σχεδίασμα  Εσωτερικής  Βιογραφίας  και  τη  Χρονογραφία  του  Βίου  του 
Ν.  Καζαντζάκη,  Αθήνα 21984, σ. 8, σημ. 1. 

14. Πεζός  Λόγος  Α', 81. 
15. Στο ίδιο,  96. 
16. Στο  ίδιο,  83. 
17. Στο  ίδιο,  82. 
18. Στο  ίδιο,  104. 



γήσει τον εαυτό της, έστω και αν δεν θα είναι ο Κωνσταντίνος  που 
θα αναλάβει την καθοδήγησή της. 

Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη σύλληψη της Δελφικής Ιδέας. Οι 
πολιτικές εξελίξεις θα διαβεβαιώσουν τον Σικελιανό πως κανένας 
πολιτικός ηγέτης δεν διαπνέεται από τα ιδανικά του. Νιώθει λοι-
πόν παράποτε έντονη την ανάγκη για την ηθική διαφώτιση των 
ηγετών και τη «ριζική θρησκευτική αναχώνευση και μεταρρύθμιση 
της οικουμένης».19 Θα αναλάβει μονάχος του την πρωτοβουλία να 
σώσει τον κόσμο. 

Η προσπάθειά του για την αφύπνιση συνειδήσεων ξεκινά επί-
σημα μετά την οριστική έκπτωση της Μεγάλης Ιδέας. Με τον στε-
νά τοπικό παρότι επεκτατικό χαρακτήρα της, η Μεγάλη Ιδέα φαν-
τάζει μικρή για να χωρέσει το οικουμενικό μήνυμα του Σικελια-
νού, που επανεμφανίζεται  δυναμικά με τις «Ομιλίες στους αρί-
στους», που κυκλοφορούν σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό Νέα 
Πολιτική,  στις 15 Ιουλίου, 1η Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου 
του 1923.20 Ούτε η ορολογία ούτε η αγωνιστική αισιοδοξία έχουν 
διαφοροποιηθεί από το υπόμνημα. Μόνο που διευρύνονται οι απο-
δέκτες του μηνύματος. Περνάμε από τη μοναρχία στην πνευματική 
ολιγαρχία. 

Παρά τα συνταρακτικά πρόσφατα γεγονότα, ο Σικελιανός μι-
λάει για μια «περίοδο ριζικής στροφής της Ιστορίας»21 και για «την 
έκρηξη του νέου ιστορικού μας κύκλου»,22 χωρίς να κατονομάζει 
ποτέ την εθνική ήττα. Τα κείμενα αυτά, λόγω της οικουμενικότη-
τάς τους, πλησιάζουν πιο πολύ το Προανάκρουσμα. 

19. Στο ίδιο , 100. 
20. Πεζός  Λόγος  Α', 115-137. Το περιοδικό Νέα  Πολιτική  εμφανίστη-

κε το 1923 με διευθυντή τον I. Τουρνάκη. Στόχος του η «επανελλήνισις»,  που 
ορίζεται  ως αντίδραση  κατά του ευρωπαϊκού πολιτισμού,  του βυζαντινισμού, 
του ανατολικού  αταβισμού  και φραγκολεβαντινισμού,  και η εδραίωση της ζωής 
γενικά επάνω στις πραγματικές  ελληνικές αξίες της αρμονίας,  του μέτρου και 
της σύνθεσης. Θέλει να αναβιώσει το πλατωνικό  «κίνημα  των Αρίστων». 

21. Στο  ίδιο,  117. 
22. Στο  ίδιο,  119. 



Η «καταστροφή» αντιμετωπίζεται  ως αναγκαστική και επώ-
δυνη αφετηρία για μια «κάθαρση πανγήινη της ζωής»,23 που θα 
προέλθει από τους ανώτερους μυημένους. Οι ομιλίες περιγράφουν 
τα προαπαιτούμενα της μύησης σε μια προσπάθεια εισαγωγής του 
ελληνικού κοινού στις τρέχουσες αποκρυφιστικές θεωρίες, που φαί-
νεται πως κι ο ίδιος δεν έχει ακόμα εμπεδώσει. Για μια ακόμη 
φορά, λοιπόν, η αόριστη αλλά κι απέραντα φιλόδοξη επίκληση σ' αυ-
τούς που θα νιώσουν «μιαν απόφασιν ανέγκλητη βαθιά τους να 
ενσαρκώσουν, είτε χώρια είτε μαζί [με τον Σικελιανό] και να υψώ-
σουνε σε πράξη την ιδέα που θα πασχίσ[ει] ν' ανατείλει  από τα βάθη 
της αντρίκειας τους ψυχής».24 Το μόνο που εκκρεμεί ακόμα είναι 
η εξεύρεση μιας «Εστίας παγκόσμιας δυναμικής ενόρασης».25 

Το πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου κείμενο πριν από τα κα-
θαυτό «Δελφικά», άμεσα σχετιζόμενο με τη Δελφική ιδεολογία, 
αφορά τους Δρούσους και δημοσιεύεται στις 8 Νοεμβρίου του 1925 
στην εφημερίδα Βραδυνή.26 Ο Σικελιανός αναγνωρίζει στους Δρού-
σους ένα πρότυπο αντίστασης  ενάντια στην πολιτική του παρασιτι-
σμού και της δουλείας που επιβάλλει η δυτική κυριαρχία. Τους θεω-
ρεί συνεχιστές της «Δωρικής» παράδοσης, τους πρώτους «ενωτι-
στές» που εισέρχονται με τόση τόλμη στη νεότερη ιστορία, τον μόνο 
λαό που ακόμα έχει, ακριβώς ως είχανε οι αρχαίοι, «Μυστήρια». 
Ο Σικελιανός αναρωτιέται:  «Τι είναι αυτό που τους κρατεί ανεξάρ-
τητους και μόνους σαν απ' όποιαν επιρροήν ολόγυρά τους; Είναι 
μια άρνηση του γύρα κόσμου, μια εμμονή φυσιαρχική και μόνο ; ή 
μην είναι κάποια θέληση συγκράτησης και συνοχής μ' ένα τεράστιο 
ίσως μα χαμένο για τους σύγχρονούς μας κρίκο, ενός ανώτατου και 
κεντρικού πολιτισμού;»27 

23. Στο ίδιο,  134. 
24. Στο  ίδιο,  122. 
25. Στο  ίδιο,  131. 
26. Πεζός  Λόγος  Α', 147-157 («Οι Δρούσοι», 1925). 
27. Στο  ίδιο,  150-151. 



Προφητεύοντας τη μοιραία σύγκρουση Ανατολής και Δύσης 
«οι "ενωτιστές" όλου του κόσμου [...] θ' αποφασίσουν ξαφνικά τη 
λύση με την επέμβαση ενός φοβερού στρατού και θα επιβάλλουν 
την καθολική ειρήνη και την παρακόλουθη παγκόσμια της Συναρ-
χική μορφή».28 Το μάθημα που έδωσαν οι Δρούσοι στον γαλλικό 
στρατό είναι ένα σύμβολο των αντιστάσεων τις οποίες προβάλλουν 
οι ιστορικοί λαοί της Ανατολής, και που ο εμπειρικός πολιτισμός 
της Δύσης επιμένει να αγνοεί, μια και «δεν τολμά να υποστηρίξει 
ότι το πνεύμα δημιουργεί την Ιστορία».29 Κρίνοντας με το μέτρο 
«του ακέφαλου απ' απόλυτες πνευματικές αρχές (όπως οι ίδιοι μας 
τον παρουσιάζουν) Ελληνολατινικού πολιτισμού», ο δυτικός πολιτι-
σμός δεν σέβεται «την ιστορική ολοκλήρωση των λαών» και δεν 
αναγνωρίζει σ' αυτούς «ένα ηθικό, προφητικό και ζωτικό κεφάλαιο 
οπού ξεχειλίζει πλέον απάνω απ' την τυραννική της μέθοδο και την 
ύπαρξη αυτού τούτου του "προσωπικού ηρωισμού"». Η Δύση βά-
ζει έτσι από δω και πέρα τον εαυτό της σε κίνδυνο. «Η είσοδο των 
Δρούσων στην ιστορική σκηνή [...] αποτελεί τη θριαμβευτικήν εισή-
γηση ενός πλέριου ιστορικού κριτηρίου».30 Στο κείμενο αυτό, εντυ-
πωσιασμένος από τη δυναμική πρακτική των Δρούσων για να επι-
τύχουν την «Αρχισυνάγωγο Ειρήνη»,31 ο Σικελιανός κρίνει αναπο-

28. Στο ίδιο, 154-155. Εδώ για πρώτη φορά αποκαλύπτει  την έμπνευση 
των θεωριών του. Η Δελφική Ιδέα θα προτείνει  μια Συναρχική διακυβέρνηση 
του κόσμου σύμφωνη με τα πρότυπα του Saint-Yves d'Alveydre (1842-
1909). Η «Συναρχία»  είναι  ένα σύστημα διακυβέρνησης που διακρίνει  τρεις 
κοινωνικές λειτουργίες:  την εκπαίδευση (επιστήμη και θρησκεία),  τη νομο-
θεσία (θεσμοθέτηση και εφαρμογή του νόμου), και την οικονομία.  Είχε ιδιαί-
τερη απήχηση στην εποχή του. Μιαν άλλη απόπειρα εφαρμογής του στην Ελ-
λάδα θα συναντήσουμε  το 1951 στην Αιξωνή της Γλυφάδας,  όπου συνεργάζε-
ται ο Δημήτρης Πικιώνης, ο οποίος είχε αναλάβει  και την εκτέλεση του πρό-
τυπου Δελφικού οικισμού. «Αιξωνή», περ. Αιξωνή  Α' (Φεβρ.- Μάρτ. 1951), 
σ. 73-76. 

29. Πεζός  Λόγος  Α', 155. 
30. ΣΤΟ ίδιο,  154. 
31. Στο ίδιο, 156. 



αναποτελεσματική  τη «δίχως βία αντίσταση» 32 του Γκάντι, που είναι μια 
άλλη ανατολική απάντηση κατά της αποικιοκρατίας. 

Απόηχους αυτής της τεταμένης ιδεολογίας βρίσκουμε και στην 
αμέσως επόμενη δημοσίευση, στη Βραδυνή της 16ης Απριλίου του 
1925, με τίτλο «Προσφώνηση σε Ελβετούς εκδρομείς στους Δελ-
φούς».33 Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της προετοιμασίας της 
Δελφικής Προσπάθειας. Με δεδομένη πια την Εστία, χαιρετίζει τους 
αντιπροσώπους ενός λαού ο οποίος, «αρπαγμένος κι αυτός από το 
ρούφουλα των ευρωπαϊκών συμφερόντων και συγκρούσεων, ημπό-
ρεσε να φυλάξει το μυστικό της ηρεμίας και της ανώτερης ενότη-
τας». Εδώ προαναγγέλλεται και η παράσταση του Προμηθέα, που 
θα απευθύνεται σε «όλους τους καλόβουλους ανθρώπους». 

Η  Δελφική  ιδεολογία  με  βάση  τα  κείμενα 

Παρόλη την ενότητα που παρουσιάζουν στις βασικές τους αρχές 
τα «Δελφικά κείμενα»34 —από το Προανάκρουσμα  του 1921 ώς την 
τελευταία  Δελφική εγκύκλιο του 1934— διακρίνουμε μιαν εσωτε-
ρική εξέλιξη στον εμπλουτισμό της θεωρητικής διατύπωσης καθώς 
και στη διασάφηση των πρακτικών προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές 
παίρνουν την πιο ολοκληρωμένη τους μορφή σ' ένα αυτοτελές φυλ-
λάδιο, που πρωτοεκδίδεται  στα γαλλικά και εκφράζει τον γενικό 
σχεδιασμό του Δελφικού κινήματος.35 Ως «Δελφική Προσπάθεια» 
νοείται η πνευματική εκείνη πράξη που προσδοκά τη «συγκρότηση 
ενός κέντρου καθαρά πνευματικού που θ' αναλάβαινε [...] ν' αποτε-
λέσει ένα τάγμα γενικής διαφώτισης και δράσης, ξαναφέρνοντας στη 
σκέψη και στην πράξη των ανθρώπων πλουσιότερα παράποτε ανθι-

32. Στο Ιδιο,  147. 
33. Πεζός  Λόγος  Β', 441-442. 
34. Ως Δελφικά χαρακτηρίζω  τα κείμενα  που ασχολούνται  με τη δια-

τύπωση της Δελφικής ιδεολογίας,  η οποία θα στηρίξει  θεωρητικά την επο-
νομαζόμενη Δελφική Προσπάθεια. 

35. Angelos Sikelianos, Plan  général  du  mouvement  delphique.  L'Uni-
versité  de  Delphes,  Παρίσι  1930 (βλ. και Πεζός  Λόγος  Β', 468-469). 



ανθισμένες κάποιες αιώνιες ζωτικές αρχές, που έχουν ξεχάσει, επικυ-
ρώνοντάς τις σύμφωνα με την ενάργεια και τη φύση των μεγάλων 
μας συγχρόνων προβλημάτων».36 Μετά τις πρώτες Δελφικές Εορ-
τές, ο κεντρικός πυρήνας θα ονομαστεί Δελφική Ιδέα. Τρία λοιπόν 
είναι τα βασικά της σημεία: 

— η εξεύρεση κεντρικής πνευματικής εστίας" 
— η αναβίωση των παραδοσιακών αρχών" 
— η οργανική σύνδεση με τα σύγχρονα προβλήματα, τα οποία έρ-

χεται να θεραπεύσει. 
Η τοπική επιλογή του κέντρου καθορίζει και τους θεωρητικούς 

της άξονες. Η «Ελληνική εθνότητα» του Σικελιανού τον οδηγεί στο 
«Χρηστήριο των Δελφών» το οποίο, λυτρωμένο απολύτως από το 
χρόνο, από κάθε αιτία διχογνωμίας και αρρυθμίας, προσφερόταν 
στην καθολίκευση του σκοπού. Η ιστορική του ακτινοβολία τον 
«βοηθούσε να προβάλ[ει] τ' όνομά του σε όλα τα άλλα έθνη».37 Ο 
Σικελιανός επιμένει ότι η καινούρια οργάνωση των Δελφών «είν' α-
νάγκη όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλων ανεξαίρετα των λαών. Η 
οργάνωση αυτή δεν θα κλειστεί επομένως σε καμιά πατρίδα». 38 

Οι επικριτές του ισχυρίζονταν πως η Δελφική Προσπάθεια προ-
έκυψε «γιατί η διαμονή του στους Δελφούς συνέπεσε με τη μεγάλη 
ειρηνιστική κίνηση στον κόσμο, των τελευταίων [...] ετών».39 Απο-
λογούμενος, ο Σικελιανός διατείνεται  ότι τόσο η Ιδέα όσο και η 
Προσπάθεια, «ως σχέδιο ολοένα αναπτυσσόμενο με τα ίδια τα στοι-
χεία της εξελισσόμενης τα τελευταία  τούτα χρόνια ιστορικής πραγ-
ματικότητας,  υπήρχε μέσα μου ολόκληρη από ηλικίας 18 χρονών, 
όταν έγραψα το "Δελφικό" μου "Υμνο"» . 4 0 Δεν θεωρεί ότι τα ασα-
φή αμφικτιονικά ιδεώδη της Κοινωνίας των Εθνών άρκεσαν να τον 
προσανατολίσουν στους Δελφούς. Η προσπάθειά του «αναβλύζει από 

36. Πεζός  Λόγος  Β', 28 («Η προσπάθειά μου στους Δελφούς», 1926). 
37. Λυρικός  Βίος  Α', 40 (Πρόλογος). 
38. Πεζός  Λόγος  Β', 45 («Η Δελφική Ελλάδα»,  1926). 
39. Πεζός  Λόγος  Β', 244 («Η Δελφική Ιδέα [Απάντηση στον I. Μαινα-

λιώτη]», 1930). 
40. Στο ίδιο,  247. 



την αυθεντικότερη ιστορική και ψυχολογική επίγνωση της ιδιοσυγ-
κρασίας του Γένους, και της δυνατότητας  του σύγχρονου Ελληνι-
κού λαού να την επανεύρει ολόκληρη, και ν' αναταθεί  με ολόκληρες 
τις ζωτικές δυνάμεις της σ' αυτή».41 Η Δελφική Προσπάθεια θέλει 
να «είναι και θα είναι [...] αντισπασμωδική, αντιδημαγωγική  και 
αντιμετριοκρατική  » : 4 2 

Τα  αδιέξοδα  της  σύγχρονης  Ελλάδας 

Χωρίς αμφιβολία, ο Σικελιανός ασφυκτιά μέσα στα στενά πλαίσια 
της νεοελληνικής μετριοκρατίας.  Όμως ο ίδιος τονίζει πως η θεω-
ρία του δεν διαπνέεται από τον «εξαϋλωμένο εκείνο εθνικισμό που 
υποκινεί σε αιώνια διαμάχη τις φυλές και τις ηπείρους, και τροφο-
δοτεί αδιάκοπα με τους φαρμακερούς χυμούς του τους απαρχαιω-
μένους πλέον τύπους του σωβινισμού και του πνευματικού φατρια-
σμού». Αντίθετα,  θέλει «να υπερασπίζεται  φανατικά την ιδιαίτερη 
πνευματικότητα  και τον ιδιαίτερο του καθενός λαού ανθρωπισμό».43 

Στην αντίληψή του, ο κάθε λαός αποτελεί «ιερή ιδεοδύναμη». 
Όμως του ελληνικού λαού ο «ανώτερος [...] ιστορικός ψυχισμός» 

είναι «κομματιασμένος», «σκεπασμένος από το όργιο μιας αθλίας 
πολιτικής ζωής». Κι έχει πια σημάνει η ώρα που «όλες οι συνθή-
κες στις οποίες εστήριζε την εξωτερικήν υπόσταση του» γκρεμίστη-
καν «μια προς μια ολόγυρά του». Έτσι, δύο είναι οι λύσεις που 
απομένουν: ή ο οριστικός θάνατος ή η «μέσα από τα βάθη της κοι-
μώμενης ιστορικής του ουσίας εξανάσταση κάποιων αιώνιων ζωτι-
κών αρχών». «Η από τόσους αιώνες έκπτωση [του ελληνικού λαού] 
από κάθε φωτεινό σημείο ανώτερης εξωτερίκευσής του, ή δηλώνει 
τον ανεπανόρθωτον εκφυλισμό του, ή τη μέσα από τη μακρινήν ιστο-

41. Πεζός  Λόγος  Β', 180-181 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 
42. Πεζός  Λόγος  Β', 102 («Δελφικός Λόγος. Η πνευματική  βάση της 

Δελφικής Προσπάθειας», 5ο άρθρο, 1927). 
43. Πεζός  Λόγος  Β', 145 («Το Δελφικό Πανεπιστήμιο:  Προσχέδιο», 

1929). 



ιστορική του βάσανο βαθμιαία δημιουργία μιας ατμοσφαίρας ικανής να 
εγκυμονήσει και να παραγάγει, με την ώρα ή απροσδόκητα, μια 
ανώτατη άμιλλα αξιών».44 

Εξετάζοντας την πληθυσμική κατανομή της σύγχρονης Ελλά-
δας, διαπιστώνει ότι «από την εποχή σχεδόν της απελευθέρωσής 
της απ' τον Τουρκικό ζυγό, τα δυο και πλέον τρίτα του Ελληνικού 
λαού συνδέονται με τον ανούσιο και συχνά εγκληματικό συγκεντρω-
τισμό των Αθηνών, χωρίς να παίρνουν απ' αυτόν σε αντάλλαγμα 
καμιάν ουσιαστική ρυθμιστική κατεύθυνση, καμιά πραγματική κι 
ειλικρινή ανακούφιση, καμιάν ανώτερη δημιουργική χαρά». Η αστυ-
φιλία, η άναρχη δημοσιοϋπαλληλία, η μετριοκρατία  και η «ψευδο-
μέθη του κοινοβουλευτισμού» είναι τα βασικά προβλήματα που πιέ-
ζουν το σύγχρονο ελληνικό κράτος.45 

Η αποκοπή του λαού από τη γη του, ο απότομος εξαστισμός, 
«έχει εκφυλίσει στην Ελλάδα τον ζωικά σκεπτόμενο άνθρωπο σε 
σοφιστή αερολόγο, σε προδότη της κοινωνικής ουσίας». Στο τέλος, 
δεν απομένει παρά ένας «μικρόχαρος Νεοελληνικός ρατσιοναλισμός» 
που οδηγεί στον «θριαμβεύοντα Νεοελληνικό ατομικισμό».46 

Η εικόνα που δίνει η Ελλάδα είναι αυτή των «εύκολων εορτα-
σμών, των οποιωνδήποτε πατριδοκαπηλικών αυταρεσκειών, της δια-
τυμπάνισης των ατελεύτητων πολιτικών φωνασκιών».47 Ένα κρά-
τος όπου επικρατεί «το χάος της κομματικής διαπάλης», ενώ υψώ-
νονται «οι γνωστές πνευματικές Βαστίλλες, τα ανεξάντλητα αυτά 
υπερπαραγωγικά εργοστάσια της Μετριότητας και της Μετριοκρα-
τίας». 48 

Απ' την άλλη μεριά βρίσκεται η «ειδυλλιακή Ελλάδα που κατά 
τις ορέξεις των μας εφωτογράφησαν ως πνεύμα ή ως τοπίο οι ξέ-

44. Πεζός  Λόγος  Β', 39-40 («Η Δελφική Ελλάδα»,  1926). 
45. Πεζός  Λόγος  Β', 134 («Το Δελφικό Πανεπιστήμιο:  Προσχέδιο», 

1929). 
46. Πεζός  Λόγος  Β', 189 («Η επιστροφή στη Γη και στο Λαό», 1930-

1932). 
47. Πεζός  Λόγος  Β', 181 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 
48. Πεζός  Λόγος  Β', 377 («Η Δελφική Ένωση», 1931). 



voi, [η] ψευδοκλασική και χωρίς δημιουργικό νεύρο πλαστικότητα 
των εντόπιων ή των ξένων αρχαιολατρών».49 

Το  παρελθόν  και  η  αποστολή  της  σύγχρονης  Ελλάδας 

Ο Σικελιανός πιστεύει πως οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν μια παρα-
μορφωμένη γνώση για το παρελθόν τους, η οποία προέρχεται από 
δευτερογενή διαβάσματα δυτικών συγγραμμάτων και από την αφο-
μοίωση νοοτροπιών που καθιέρωσε η Αναγέννηση, «ένα κίνημα [...] 
αναντίρρητα  μεγάλο, αλλ' ως προς την Ελληνική δημιουργική εντο-
λή και ουσία βέβαια ξένο ή, πιο καλά, "εκκεντρικό"».50 

Αυτό που κυρίως επισημαίνει είναι η «επιγονική» χρησιμο-
ποίηση της σωζόμενης κληρονομιάς, που αναδείκνυε μόνο τα πολι-
τικά και εμπειρικά γεγονότα, έφτανε ώς τη γένεση της δημοκρα-
τίας και με δυσκολία ώς τους προσωκρατικούς. Έχοντας πλήρη 
συνείδηση για τα περιορισμένα οικονομικά της μέσα, θεωρεί ότι η 
Νεότερη Ελλάδα μπορεί να επηρεάσει τον διεθνή στίβο μόνο με τη 
δυναμική πνευματική της παρουσία, που θα προκύψει από τη δη-
μιουργική αναχώνευση του παρελθόντος της. Κατά τη γνώμη του: 
Η ελληνική πνευματική εστία στην ιστορία είχε ανέκαθεν το χαρα-
κτήρα της αποστολής που φανερωνόταν με: 

— την «εσωτερίκευση» των παγκοσμίων ρευμάτων, 
— την «είσκρισή» των και τη διάρθρωση παντός είδους ζωικών 

αξιών, και 
— την «καθολίκευση» των αξιών αυτών σ' ολόκληρη τη Γη.5 1 

Τη συνέχιση αυτής της ρυθμιστικής αποστολής του ελληνισμού 
αναλαμβάνει ο ίδιος με το διαφωτιστικό του έργο, το οποίο θα ξα-
ναδιδάξει στην ελληνική φυλή τις καθολικές πνευματικές αρχές που 
οικοδόμησαν το ένδοξο παρελθόν της. Οι αρχές αυτές συνιστούσαν 

49. Πεζός  Λόγος  Β', 181 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930), 
50. Πεζός  Λόγος  Β', 42 («Η Δελφική Ελλάδα»,  1926). 
51. Πεζός  Λόγος  Β', 30 («Η προσπάθειά μου στους Δελφούς — Τα πραγ-

ματικά  κίνητρα»,  1926). 



την κεντρική κι ουσιαστική παράδοση της Ιστορίας, και ο Σικελια-
νός τις συνοψίζει σ' αυτό που ονομάζει Δωρική ή Ορφική  Ορθοδο-
ξία,  Την εφαρμογή τους την βλέπει στη ακτινοβολία του Δελφικού 
Ιερού και των Ελευσίνιων Μυστηρίων, στη συνολική δηλαδή δρα-
στηριότητα της «Δελφικής Ελλάδας». Η καινούρια αυτή αυτογνω-
σία θα φανερώσει τη «βαθύτερη επικοινωνία [του Δημοκρατικού 
θεσμού] προς το τεράστιο δημιουργικό περιεχόμενο κάποιων ανώ-
τατων και απρόσωπων μορφωτικών Εστιών από τις οποίες, η μεν 
μία αφορούσε γενικά τις σχέσεις του Ελληνικού λαού προς το Ρυθμό 
και προς το Πνεύμα [...], και ή άλλη αυτές τις ίδιες σχέσεις του 
λαού προς τη βαθιά και θετική μαζί λατρεία του και διακονία στη 
θεότητα της Μάνας-Γης».62 

Η γνώση θα διαμορφώσει μια νεοελληνική συνείδηση η οποία 
θα είναι σε θέση να εξωτερικεύσει τα παγκόσμια αιτήματα,  ανα-
λαμβάνοντας τη ρυθμιστικήν αποστολή που είχε ανέκαθεν η ελλη-
νική πνευματική εστία στην ιστορία. Τα ελπιδοφόρα στοιχεία που 
μαρτυρούν για την επιβίωση του ελληνικού πολιτισμού στη σύγ-
χρονη Ελλάδα, ο Σικελιανός τα αναγνωρίζει: στην προφορική της 
παράδοση" στη συνείδηση ορισμένων εκλεκτών της ευθύνης που 
έχουν να κατοικούν τη γη των θεών στο λαό" στη γλώσσα.83 

Η  Δελφική  Ελλάδα 

Τη Δελφική Ελλάδα ο Σικελιανός δεν την ορίζει χρονικά. Την ανα-
γνωρίζει από την εμβέλεια της ακτινοβολίας του Δελφικού Ιερού 
και των αρχών του. Παραπέμποντας στον πολωνό ελληνιστή Ta-
deusz Zielinsky,54 συνοψίζει τη διαχρονική προσφορά των Δελ-

52. Πεζός  Λόγος  Β', 217 («Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό 
εαυτό μας», 1932). 

53. Angelos Sikelianos, Plan  général  du  mouvement  delphique,  a. ii. 
54. T. Zielinsky, La  Sibylle,  Παρίσι  1924· La  religion  de  la  Grèce 

antique,  Παρίσι  1926' Histoire  de  la  civilisation  antique,  Παρίσι  1931. Κα-
τάλογος  Ευρεθέντων Βιβλίων,  αρ. 1249-1251. 



Δελφών: «η Ελλάδα [...] θέτει διά των Δελφών, απάνω απ' όλα τα μο-
νόπλευρα προβλήματα, το κεντρικότερο από όλα τα προβλήματα 
της Ανθρωπότητας: πώς δηλαδή οφείλει να διαρρυθμισθεί Εκπαι-
δευτικά ένα Κράτος, για να εξασφαλίζει τόσο την αρμονική αλλη-
λεγγύη των λαών ανάμεσό τους, όσο και τη δυνατότητα  της πιο 
μεγάλης φυσικής, πνευματικής και ηθικής τελειοποίησης του κάθε 
ατόμου χωριστά».55 

Οι Δελφοί είναι η «Κιβωτός των εθνικών Ελληνικών θεσμών»,56 

που εκφράζονταν οργανωτικά με την ακόλουθη σύνθεση: 

— «γενικό συμβούλιο, υποχρεωμένο ν' αγρυπνεί φιλόστοργα απά-
νω στη συγχρονική ιστορία όλων έκτοτε των γνωστών λαών 
του κόσμου και να συγκεντρώνει τα πνευματικά τους ρεύματα, 
υπεράνω σκοτεινών φανατισμών, σε μια εστία με ενιαία πνευ-
ματική ν αποστολή" 

— συμβούλιο υποχρεωμένο ν' αντιπροσωπεύει απ' άκρη σ' άκρη 
την Ελλάδα υπό το όνομα των Αμφικτιόνων ή Ιερομνημόνων 

— τοπικό συμβούλιο, ως αρχή δικαστική πρώτης ανάγκης· 
— επικοινωνία προς σκοπόν αναμορφωτικής ενεργείας σε όλα τα 

κοινωνικά επίπεδα, με τους διάφορους λαϊκούς μυημένους, Έλ-
ληνες και ξένους, ώς την ύστερη της δράσης της οργάνωσης 
στιγμή»·57 

— «διαιτητικοί  ευρυχωρότατοι θεσμοί πνευματικής προσεγγίσεως 
όλων των λαών της γης, και ανάλογοι ευρύχωροι θεσμοί διά 
την Ελλάδα, όπως οι πνευματικοί και αθλητικοί αγώνες, [...] 
ισότης πολιτικών δικαιωμάτων γυναικός και ανδρός, η απολύ-
τρωσις των δούλων κλπ.»· 

— εορτές που «ενηγκαλίζοντο ολόκληρον τον γήινον μύθον και 
εφιλοξένουν γενικώς όλα τα πνευματικά ρεύματα του κόσμου»· 

55. Πεζός  Λόγος  Β', 210 («Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό 
εαυτό μας», 1932). 

56. Στο  ίδιο,  212. 
57. Πεζός  Λόγος  Β', 44 («Η Δελφική Ελλάδα»,  1926). 



— «η προσπάθεια προς πραγματικήν και ουσιαστικήν προσέγγι-
σιν Ανατολής και Δύσεως».58 

Οι θεωρητικές αρχές στις οποίες υπακούει αυτή η οργάνωση 
έχουν διατυπωθεί από τον Σικελιανό ύστερα από τη συγκριτική με-
λέτη των διαφόρων σταδίων της εξάπλωσης του Δωρικού πνεύμα-
τος, με πνευματικό πυρήνα το Δελφικό ιερό, ως Αρχές της Δωρι-
κής ή Ορφικής Ορθοδοξίας, και είναι: 

— «η αρχή της Ακτινοβολίας· μια αρχή που κυβερνά συγχρόνως 
την πολιτική, την Τέχνη και την Επιστήμη των ορθοδόξων 
Δωριέων, γιατί η ρίζα της υπάρχει στην απόλυτη συσχέτιση 
του ανθρώπου με τον Ήλιο, ως φανερή πηγή του άρτιου Λό-
γου [...]». Η ερμηνεία της βασίζεται  στο ότι «το πρωταρχικό 
ηθικό θεμέλιο του ανθρώπου ασφαλώς δεν είναι ούτε ο τόσο 
κατηγορούμενος τάχα από την εποχή μας εγωισμός του ατό-
μου, ούτ' ο επίσης τόσο υποκριτικά και αδέξια θωπευμένος 
απ' την αισθηματολογική πλευρά της ίδιας αλτρουισμός του, 
αλλ' η οργανική ανάγκη κάθε ανθρώπου, ή κάθε λαού, για τη 
μετάγγιση ακέριων των σπονδών της ενεργείας, της σκέψης, 
των πνευματικών και υλικών κεφάλαιών του μεταξύ όλων των 
ανθρώπων, ως κι η οργανική ανάγκη της μετάγγισης του πό-
νου, της χαράς, του Μυστηρίου, μεταξύ όλων των κρατήρων, 
που τοποθετεί  απάνω σ' όλα τα τραπέζια όλου του κόσμου, 
σιωπηλά υπηρετώντας μας, η ζωή»· 

— «η αρχή της Ευρυθμίας»· 
— «η αρχή της Πειθαρχίας»· 
— «η αρχή της αναγκαίας απλότητας»· 
— «η αρχή της βασικής αυτονομίας κάθε ψυχής, ψυχής ατόμου 

ή λαού, συνδυασμένη με τη γνώση της απέραντης κοινωνικό-
τητάς της»· 

58. Πεζός  Λόγος  Β', 289-290 («Ο Δελφικός Πυρήν φορεύς της παγκο-
σμίου πνευματικής  θελήσεως», 1931). Βλ. και Πεζός  Λόγος  Β', 274-275 («Η 
Δελφική Ιδέα: Ομιλία  πρώτη», 1931). 



— «η κατά σειρά Ρυθμιστικής Ιεραρχίας συνθετικότατη αρχή της 
Μνήμης [...] των απρόσωπων Αρχών».59 

Για την επικράτηση αυτών των αρχών πρέπει να ακολουθηθεί 
«η πλήρης μέθοδος που μας εκληρονόμησεν η Αρεία ή Ορφική πα-
ράδοση, στους τρεις της τρόπους — που είναι ο επιστρεπτικός, ο 
προνοητικός και ο εράσμιος».60 

Η Αρεία διανοητικότητα,  η οποία εκφράζει την ονομαζόμενη 
«κοσμική» Ηθική, έδωσε τα ανώτατα πρότυπα κοινωνικών θεσμών, 
ατόμων και συμβόλων: «τις Βέδες, τον Ορφέα, τον Όμηρο, το 
Δελφικό πυρήνα, τα Ελευσίνια, τον Πυθαγόρα, τον Αισχύλο και 
τον Πίνδαρο, τον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, τον Φειδία, [...] τον 
Προμηθέα — κι επιτέλους [...] σύγκεντρο όλων των προτέρων της 
αγώνων, [...] τον Ιησού».61 

Αλλού την ονομάζει «Απολλώνια Ηθική», και την αντιπαρα-
θέτει: 

— στην πλατωνική ηθική, «υποταγμένη στη διαλεκτική»-

— στην αριστοτελική, «υποδουλωμένη στην ανάλυση»· 
— στη νεοπλατωνική, «λησμονημένη στην εκστατικήν ονειροπό-

ληση του κόσμου»-

— στη χριστιανική, «που αναγκασμένη στην ανατολή της να ανυ-
ψώσει, μονομιάς αν εμπορούσε, όλο τ' ανθρώπινο πεσμένον υλι-
κό, υποτιμά, ή διαγράφει απ' την ψυχή του τις βαθύτερες δια-
θήκες της Αρχαιότητας: τη Ρυθμική Ιερότητα της Φύσης και 
τη Θειότητα της Μάνας-Γης».62 

Υπάρχει όμως και «ο μη δογματικός, ο Ορφικός Χριστιανι-
σμός, ο Χριστιανισμός του ίδιου του Ιησού, του Ιωάννου, κάποιων 

59. Στο ίδιο,  272-274. 
60. Πεζός  Λόγος  Β', 25 («Δελφικές Εορτές», 1927- «Προκήρυξη», 

1926). 
61. Πεζός  Λόγος  Β', 89 («Η πνευματική  βάση της Δελφικής Προσπά-

θειας», 4ο άρθρο, 1927). 
62. Πεζός  Λόγος  Β', 361 («Η Δελφική Ένωση: ένα προανάκρουσμα», 

1931). 



άλλων» — και, φυσικά, του ίδιου του Σικελιανού.63 Με αυτή τη 
λογική, η Δελφική Ιδέα γίνεται «η ίδια χριστιανική Ιδέα, αλλά τη 
φοράν αυτήν αναλαβαίνοντας  ολόκληρο το ιστορικόν ανάστημά της 
και εισχωρώντας μέσα στα άδυτα του Χρόνου».64 

Η  ελληνική  ιστορία  και  οι  Δελφικές  αρχές 

Ο Σικελιανός αξιολογεί τις διάφορες φάσεις της ελληνικής ιστορίας 
ανάλογα με την κατίσχυση ή όχι της Δελφικής εποπτείας και με 
κύριο κριτήριο την επικράτηση του κοινοτικού θεσμού. Οι Δελφοί 
είχαν «θεσπίσει όλα τα πλαίσια» όπου να μπορούν «να συνδιαλλάσ-
σονται» οι ελληνικές κοινότητες: τα Πύθια, τα Ολύμπια, τα I-
σθμια, τα Νέμεα" φρόντιζαν για «την αποστολή ανώτερων μυημένων 
και πνευματικών αντρών, από τους προσωκρατικούς και ώς το Σω-
κράτη» για την αναμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, και υπε-
ραμύνονταν μιας υπερελληνικής πολιτικής. Ο μεγάλος αντίπαλος 
ήταν πάντα η ελληνική μικροπολιτική, που προκαλούσε τον εμφύλιο 
σπαραγμό.65 

Πρώτο πλήγμα, μετά τους Μηδικούς πολέμους, επιφέρει «η 
τραγική πολιτική» του Περικλή, που οδήγησε στο «ξαφνικό ξερρί-
ζωμα απ' τά μητρικά εδάφη, [στην] κατ' αντίστροφη έννοια Έξοδο 
του λαού προς το άστυ [...]. Διά μέσου της απώλειας του συνδέ-
σμου τους προς την Μητέρα-Γη, τόσο οι προύχοντες του λαού, όσο 
κι ο ίδιος αυτός λαός σιγά-σιγά αισθανόντανε να εξατμίζονται  κι οι 
στοιχειωδέστεροι ακόμη ηθικοί τους και κοινωνικοί δεσμοί».66 

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος, «συγκροτώντας όλες τις Ελληνι-
κές δυνάμεις κάτω από μια επείγουσα μηχανική συγκεντρωτική 
πειθαρχία, αφαιρούσε απ' την Ελλάδα την ικμάδα των κοινοτήτων 

63. Πεζός  Λόγος  Β', 272 («Η Δελφική Ιδέα: Ομιλία  πρώτη», 1931). 
64. Πεζός  Λόγος  Β', 246 («Η Δελφική Ιδέα [Απάντηση στον I. Μαινα-

λιώτη]», 1930). 
65. Πεζός  Λόγος  Β', 173-174 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 
66. Πεζός  Λόγος  Β', 211 («Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό 

εαυτό μας», 1932). 



της»67 και άφηνε τον ελληνικό λαό «άθλιον έρμαιο αλλεπάλληλων 
αδόκητων δουλειών».68 

Ενδιαφέρει να παρατηρήσουμε ότι η κριτική προς τον Αλέξαν-
δρο, όπως την παρουσιάζω συνθέτοντας δύο ομιλίες του Σικελιανού, 
διαφοροποιείται,  τουλάχιστον υφολογικά, στην ομιλία με τίτλο ο 
«Δελφικός Πυρήν», η οποία, γραμμένη σε καθαρεύουσα, απευθύνε-
ται σε στρατιωτικό κοινό. Μη θέλοντας να αμαυρώσει τον στρατη-
λάτη, ο Σικελιανός παρουσιάζει τις προθέσεις του Αλεξάνδρου να 
συμφωνούν με τη Δελφική εντολή, παρόλο που τελικά δεν τις πραγ-
ματώνει.69 

Στη διαδοχή των δουλειών που επακολούθησαν, κατατάσσει  τη 
Ρωμαιοκρατία,  το Βυζάντιο και την Τουρκοκρατία.  Ας σταθούμε 
στην κριτική του Βυζαντίου: «Αν [και] το Βυζαντινό οικουμενικό 
ιδανικό εξεπερνούσε σε ενδιάθετη αποστολή τον Παρθενώνα, [...] η 
κατανάλωση των ζωτικών λαϊκών δυνάμεων που οι Βυζαντινοί 
εσπαταλήσανε ολόγυρα απ' το γράμμα, αν και οχύρωνε από μια 
άποψη την Ελληνική ψυχή, απομυζούσε όμως απ' την άλλη τους 
αδρούς κοινωνικούς χυμούς που, ανεβαίνοντας  φυσιολογικά στους 
κλάδους της κοινωνικής εκδήλωσης, θα να θεριεύανε σε γιγαντό-
δεντρο την ακραιφνή Ελληνική συνείδηση και ζωή». Το Βυζάντιο το 
κατηγορεί για «δογματικά διοικητικό και πνευματικό συγκεντρω-
τισμό», ο οποίος όμως ενίσχυσε το δογματικό θρησκευτικό συναί-
σθημα που εκδηλούμενο «στον καλογηρισμό [...] αποτέλεσε [...] το 
κύριο έρεισμα της εθνικής απελευθέρωσης μας απ' τον Τούρκο».70 

Με διαφορετική αφορμή, εστιάζοντας την κριτική του στη βυ-
ζαντινή τέχνη, διατυπώνει τις ίδιες αντιρρήσεις για τις στενεμένες 
αφομοιωτικές ικανότητες του βυζαντινού πολιτισμού: 

67. Πεζός  Λόγος  Β', 174 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 
68. Πεζός  Λόγος  Β', 213 («Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό 

εαυτό μας», 1932). 
69. Πεζός  Λόγος  Β', 293-294 («Ο Δελφικός Πυρήν φορεύς της παγκο-

σμίου πνευματικής  θελήσεως», 1931). 
70. Πεζός  Λόγος  Β', 174-175 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 



«Και το Βυζάντιο; Έχοντας μέσα του για σκελετό τη θλίψη 
και την άσκηση, πληρώνει το βαρύ του φόρο στα ήθη του, 
οπού στηρίζονται  σε λείψανα Ελληνορωμαϊκής ζωής και σε συν-
τρίμμια ανατολικών αυτοκρατοριών, αλλά με μια αυστηρότητα 
και με μια ακαμψία γραμμών σε πρόσωπα και σε άμφια, που 
μοιάζει να χαράζουν το ύστατο όριο της αυτοπειθαρχίας  που 
δεν πρόκειται, θα να 'λεγε κανένας, να ξεπεραστεί ποτέ».71 

Στο ελεύθερο νεοελληνικό κράτος αναγνωρίζει την προσπάθεια 
του Καποδίστρια να τονώσει τον κοινοτικό θεσμό, τον οποίο στη 
συνέχεια καταπνίγει  ο Όθωνας, επιβάλλοντας τους συγκεντρωτι-
κούς βαυαρικούς θεσμούς. 

Μετά τον Όθωνα, η Ελλάδα γίνεται «λεία όλων των σφαλμά-
των του Νεοελληνικού κοινοβουλευτισμού»72 και χρειάζεται, για να 
επιζήσει, μια συνολικότερη κάθαρση. 

Η  στάση  του  Σικελιανού  απέναντι  στα  επαναστατικά 
κινήματα  και  τις  θεωρίες  της  εποχής  του 

Στο κείμενο που αναλύει την πνευματική βάση της Δελφικής Προ-
σπάθειας, ο Σικελιανός αντιπαρατάσσει  δύο μεθόδους που μοιρά-
ζονται τη δημιουργική προσπάθεια της ιστορίας. Η πρώτη είναι 
σαφέστερα προσδιορισμένη· πρόκειται για τη μέθοδο των Μαρξ και 
Έγκελς που «εγεννήθη σαν συμπλήρωμα μαζί και σαν αντίθεση 
του ουτοπικού σοσιαλισμού (Πλατωνικού, Φουριερικού κλπ.)», και 
που γι' αυτήν «η επιδίωξη ενός μέλλοντος κοινωνικού καλύτερου 
δεν πρέπει πλέον να αφορμάται από μια οιαδήποτε επιστρεπτική ή 
προκαταβολικήν ενόραση της ζωής των κοινωνιών, αλλά ν' ακολου-
θεί ολοένα την πορεία των γεγονότων, και στο τέλος (;) της πορείας 
αυτής μονάχα να προσβλέπει, ως προς μια αναπόφευκτη συνέπεια 
φυσικών αιτίων και νόμων, στην πραγμάτωση μιας νέας κοινωνικής 

71. Πεζός  Λόγος  Ε', 185 («Κατερίνα  Κοτέλνικωφ»,  1948). 
72. Πεζός  Λόγος  Β', 175 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 



κής διαμόρφωσης της ζωής».73 Παρότι αναγνωρίζει ότι η μέθοδος 
αυτή έδωσε νέα ώθηση στο ρόλο των μαζών στην ιστορία, προβλέ-
πει πως ο αποκλειστικά εμπειρικός της χαρακτήρας κινδυνεύει να 
την εξομοιώσει με τους «κτηνώδεις» προκατόχους της: τον ιμπε-
ριαλισμό, τον καπιταλισμό και τον οικονομικό ρατσιοναλισμό. Η 
ανάγκη της παγκόσμιας κοινωνικής ενότητας αντιμετωπίζεται  από 
αυτά τα συστήματα με τρόπο βίαιο και ισοπεδωτικό γιατί αρνιέ-
ται κάθε σχέση της με το πνεύμα. 

Η δεύτερη μέθοδος, που αριθμεί λιγότερους οπαδούς, «χωρίς 
διόλου ν' αποκλείει την τεράστια σημασία της συγκεκριμένης ιστο-
ρικοκοινωνιολογικής πορείας, προσπαθεί να διατηρήσει εντούτοις 
μια ενεργό πνευματική ανεξαρτησία απέναντι των δεδομένων της 
πορείας εκείνης, και θεωρεί την ανεξαρτησία τούτη και τη ριζικό-
τερη καλλιέργειά της ως τον ακρογωνιαίο λίθο ενός μέλλοντος κα-
λύτερου κοινωνικού και ιστορικού».74 

Ως αγνές αλλά τμηματικές προσπάθειες των ημερών του προς 
μια εσωτερική ενόραση της ιστορίας αναγνωρίζει: 

— την προσπάθεια για την αναγέννηση του καθολικισμού στη Γαλ-
λία (Maritain, κ.ά.)· 

— τη διάφορη προσπάθεια μιας εξόδου προς το πνεύμα της κα-
θολικότητας στη Γερμανία (Keyserling)· 

— την πνευματική αντίδραση εκλεκτών πνευμάτων, όπως του 
Μπερντιάγεφ ή του Τσέστοφ, μες στα σπλάχνα της Ρωσίας. 

Διαχωρίζει τον Λένιν, ο οποίος, «βιασμένος να τινάξει απ' τα θε-
μέλια μια κατάσταση ανυπόφορη και σάπια, καβαλίκεψε την αχα-
μνή σημιτική του Μαρξ θεωρία, ως ένα όπλο κατεπείγουσας ανάγ-
κης — θεωρία οπού δεν άργησε να τον ξαναγυρίσει αντάμα με το 
λαό του μες στους στάβλους της αστοκρατίας». 75 

Αλλού αντιπαραθέτει  τη σημιτική προς την αρεία διανοητικότητα 

73. Πεζός  Λόγος  Β', 77 («Η πνευματική  βάση της Δελφικής Προσπά-
θειας», 2ο άρθρο, 1927). 

74. Στο  ίδιο,  77-79. 
75. Στο ίδιο,  4ο άρθρο, 91. 



τητα: «απ' τη σημιτική ιδεολογία απορρέουν μοιραία ο καπιταλι-
σμός και ο αστισμός με την ωμότερη έκφρασή τους, η ψυχολογία 
της μνησικακίας, ο αγνωστικισμός όσο αφορά τα σοβαρότερα προ-
βλήματα του ατόμου και του γένους».76 Παραπέμπει στους σύγ-
χρονούς του οικονομολόγους Sombart77 και Maliusky, γνωστούς 
για τις αντισημιτικές τους ιδέες. 

Αναγνωρίζει ως ύψιστους ερμηνευτές της «κοσμικής ηθικής» 
τους «καθαρούς και γνήσιους πνευματικούς αντιπροσώπους του Σλα-
βικού λαού: τους Γκόγκολ, Τολστόι, Ντοστογιέφσκι, Σολόβιεβ, ακό-
μη και τον Κροπότκιν, ή τις συγγενικές ολόφωτες πολωνικές ψυ-
χές του Μιτσκιέβιτς, του Βρόνσκι, του Τσιεσκόβσκι»,78 καθώς και 
το μεσαιωνισμό του Arthur Penty στην Αγγλία.79 

Από τη σκοπιά της ζητούμενης «ζωντανής ενότητας πνευματι-
κών, οργανικών, αισθητικών, πολιτικών επιστημονικών Αρχών και 
κατευθύνσεων» πάνω στην οποία στηρίζεται  η Ηθική, ο Σικελιανός 
κρίνει τις διάφορες σύγχρονές του πρακτικές ως καταδικασμένες 
από τα σκαμπανεβάσματα μιας καιροσκοπικής πολιτικής. Ετσι : 

— η Κοινωνία των Εθνών χαρακτηρίζεται  επιτιμητικά ως «ευρω-
παϊκός νεοαμφικτιονισμός», αδύναμος να εισαγάγει τη διδα-
σκαλία μιας ηθικής" 

— ο καθολικισμός δεν είναι παρά η επιβίωση του φιντεϊσμού" 
— ο φασισμός είναι ένας επιγονικός ιμπεριαλιστικός και κρατι-

κός ρατσιοναλισμός" 
— ο μπολσεβικισμός είναι νεοφώτιστος κοινωνιολογικός εμπειρι-

σμός.80 

76. Στο  ίδιο,  89. 
77. Στη βιβλιοθήκη του συναντούμε  το βιβλίο του Werner Sombart, 

Les  juifs  et  la  vie  économique,  Παρίσι  1923 (Κατάλογος  Ευρεθέντων Βι-
βλίων,  αρ. 1063). 

78. Πεζός  Λόγος  Β',  90-91 («Η πνευματική  βάση της Δελφικής Προ-
σπάθειας», 4ο άρθρο, 1927). 

79. Στο Ιδιο,  Ιο άρθρο, 71. 
80. Πεζός  Λόγος  Β', 362-363 («Η Δελφική Ένωση: ένα προανάκρου-

σμα», 1931). 



Η διαφορά λοιπόν των δύο μεθόδων έγκειται στη σχέση τους 
με το παρελθόν. Η πρώτη θεωρεί την επαφή με το παρελθόν αναί-
τια οπισθοδρόμηση, ενώ η δεύτερη είναι απόλυτα νοσταλγική. 

Και οι δυο μέθοδοι αναγνωρίζουν την ανάγκη μιας δημιουργι-
κής μεταρρύθμισης της ιστορίας· επιλέγουν όμως διαφορετικού τύ-
που επανάσταση. Παρόλο που ο Σικελιανός θεωρεί την ταξική πάλη 
«Γόρδιο δεσμό της ιστορίας»,81 δεν ικανοποιείται  με τη λύση της 
Ρώσικης επανάστασης. Αντίθετα,  ευνοεί κάποια επαναστατικά  επι-
τεύγματα που εκμεταλλεύονται  τις παραδοσιακές αξίες των λαών 
τους. Τέτοια είναι: 

— Η «οικονομική και σύγχρονα υψηλά ηθική επανάσταση του 
Γκάντι στις Ινδίες», «βασισμένη, όχι πια σε κάποια προχειρό-
λογη κοσμοθεωρία αλλά στη θρησκευτική προαιώνια καλλιέρ-
γεια ενός μεγάλου λαού»,82 που απέδειξε στην «παραστρατη-
μένη Ευρώπη πως δεν έχει αυτή μονάχα ολόκληρο το μονο-
πώλιο των πηγών της ελευθερίας και του πολιτισμού».83 

— Η «ανάσταση μιας Ιρλανδίας, ενός λαού πολιτικά ασήμαντου, 
οπού από κάτω απ' την εμπνεύστρια ώθηση ενός ποιητή της, 
ως ο [Russell],84 δίχως χνάρι ιστορικού μιμητισμού, [...] συμ-
βάλλει για τη γενική του Ανθρώπου νίκη, με μια κίνηση ανα-
χώνευσης κοινωνικής».85 Στη χώρα αυτή, ο ποιητής αναγνω-
ρίζει τους πιο προσιτούς συμμάχους. Προσπαθεί να γνωρίσει 
στο ελληνικό κοινό το συνεταιριστικό έργο που συντελείται  εκεί. 
Και παραπέμπει στον Burnett Conlan που λέει ότι «η Ιρλανδία 

81. Πεζός  Λόγος  Β', 232 («Δελφική Έκκληση», 1930). 
82. Πεζός  Λόγος  Β', 133 («Το Δελφικό Πανεπιστήμιο:  Προσχέδιο», 

1929). 
83. Πεζός  Λόγος  Β', 171 («Η αποστολή  της Κοινότητος»,  1930). 
84. Ο George William Russell (1867-1935), γνωστός ως Μ, ακτιβι-

στής θεοσοφιστής ποιητής, έδωσε ώθηση στο συνεταιριστικό  κίνημα  της Ιρλαν-
δίας.  Ανάμεσα στα πολλά του έργα επισημαίνω  το: The  Renewal  of  Youth, 
1911. 

85. Πεζός  Λόγος  Β', 133 («Το Δελφικό Πανεπιστήμιο:  Προσχέδιο», 
1929). 



δία διαμορφώνει μια πνευματική αριστοκρατία,  που ξανανεώ-
νει τους δεσμούς της μ' ένα παρελθόν τόσο παλιό όσο των Ιν-
διών και της Ελλάδας».86 

— Η «πρόσφατη και σιωπηλή του Εργατικού Αγγλικού στοιχείου 
νίκη».87 

Ο  ρόλος  των  εκλεκτών 

Είδαμε ότι από τα πρώτα του φανερώματα, πεζά και ποιητικά, ο 
Σικελιανός απευθύνεται στους λίγους. Αλλού τους ονομάζει «αρί-
στους», αλλού «μυημένους», αλλού «εκλεκτούς». Το στοιχείο που 
ενώνει αυτή την απρόσωπη ομάδα των «δυνάμει» οπαδών του είναι 
η πραγμάτωση «στο βάθος του εαυτού τους μια[ς] συνείδηση[ς] 
ανώτερη[ς] από της σύγχυσης των ημερών μας», αλλά και η θέ-
ληση «ν' αναλάβουν ορισμένες υποχρεώσεις μπρος στα σύγχρονα 
προβλήματα, και [...] ενωμένοι από μια βλέψη και μια μέθοδο 
ενιαία, να στραφούν στη θετικήν εφαρμογή της, ακατάπονοι και δί-
χως δισταγμό».88 

Τον εκπαιδευτικό ρόλο αυτών των «élites» τον διαπραγματεύε-
ται στην «Έκκληση στους εκλεκτούς», που περιλαμβάνεται στο 
φυλλάδιο Plan  général  du  mouvement  delphique,  όπου εξαγγέλλει 
και την ίδρυση του Δελφικού Πανεπιστημίου. 

Οι άνθρωποι λοιπόν που θα αποτελέσουν την πνευματική ηγε-
σία πρέπει να είναι συγχρόνως και «άνθρωποι της δράσης». «Οι 
άνθρωποι αυτοί του αγώνα, οι "αφιερωμένοι" αυτοί [...] δεν ευρί-
σκονται, κατά τη γνώμη μας, μονάχα και αναγκαστικά, ανάμεσα 
σ' αυτούς που καταχρηστικά πολλές φορές αυτοκαλούνται  "διανοού-
μενοι", αλλά σε όλα τα επίπεδα της σκέψης και της δράσης, καθώς 

86. Πεζός  Λόγος  Β', 192 («Η επιστροφή στη Γη και στο Λαό», 1930-
1932). 

87. Πεζός  Λόγος  Β', 133 («Το Δελφικό Πανεπιστήμιο:  Προσχέδιο», 
1929). 

88. Πεζός  Λόγος  Β', 27 («Η προσπάθειά μου στους Δελφούς — Τα πραγ-
ματικά  κίνητρα»,  1926). 



θώς [...] και ανάμεσα σε κείνους τους πολιτικούς, για των οποίων 
τη φωτεινή συνείδηση η δικαιότερη και ισχυρότερη Πολιτική δεν 
είναι δυνατό ν' αξιώνει ότι μπορεί να εκπληρώσει μόνη της ακέριο 
το τεράστιο σύγχρονο μας έργο, και που ξέρουνε καλά ότι χρειά-
ζονται εκεί μέσα σήμερα προοπτικές ανυπολόγιστα βαθύτερες από 
εκείνες που ώς εχθές κυριαρχούσαν και που θα μπορούσε μοναχά 
να τις προσφέρει πλήρως σήμερα στον κόσμο μια πνευματική ενέρ-
γεια παγκοσμίως συντεταγμένη και εντελώς λευθερωμένη από τη 
θολούρα των ορέξεων και των καθημερινών συγκρούσεων της κοι-
νής πολιτικής».89 

Στο κεφάλαιο όπου αναπτύσσεται  ο «Κοινωνιολογικός ρόλος 
του Πανεπιστημίου των Δελφών», επανακαθορίζεται  η σχέση των 
Εκλεκτών με το λαό. «Πραγματικά, εσήμανε πια η ώρα, που οι 
λαοί χρωστούνε ν' αποκτήσουνε από την αρχή την έννοια μιας ξα-
νανιωμένης Ιεραρχίας· αλλά και η στιγμή, που οι Εκλεκτοί χρω-
στούνε ν' αποδείξουν πως υπάρχουν, με την καθαυτό θρησκευτική 
τους αφοσίωση στους λαούς».90 

Ο  ρόλος  της  νεότητας 

Μια ξεχωριστή κατηγορία «εκλεκτών» αποτελεί για τον Σικελιανό 
η «νέα διανοούμενη Ελληνική γενεά», την οποία θέλει να επανα-
προσηλυτίσει στη λατρεία της Γης, που θα επιφέρει την «αναστύ-
λωση του Αγροτισμού». Όμως για να βρει τον πραγματικό της 
προορισμό, «η νέα διανοούμενη Ελληνική γενεά οφείλει να εισχω-
ρήσει πρώτα ώς την απώτατη κοινωνική και ιστορική παράδοση 
της, να διαρθρώσει τα πανάρχαια σύμβολά της, να εκτιμήσει την 
αξία των γονιμότερων θεσμών της, να ερευνήσει τις αιτίες της βαθ-
μιαίας έκπτωσης τους».91 

89. Πεζός  Λόγος  Β', 160 («Το Δελφικό Πανεπιστήμιο:  Προσχέδιο», 
1929). 

90. Στο ίδιο,  149. 
91. Πεζός  Λόγος  Β', 194 («Η επιστροφή στη Γη και στο Λαό», 1930-

1932). 



Ο Σικελιανός δεν επιθυμεί βέβαια «μια ειδυλλιακήν εκ μέρους 
της Ελληνικής νεότητας προς τη Μητέρα-Γην επιστροφή. Αλλά [...] 
τη συγκεκριμένη θριαμβευτική καθιέρωση μιας ιεραρχίας πνευμα-
τικής και βιοτικής συγχρόνως [...] κατά την οποίαν η Γη κι η 
απευθείας συσχέτιση της με τον άνθρωπο είν' η πρώτη και ανεξάν-
τλητη πηγή όλων των άλλων ειδικεύσεων στην προσπάθεια της ανύ-
ψωσης της ζωής μας και π[ου] η βαθμιαία χαλάρωση των άμεσων 
δεσμών μαζί της είν' ο βέβαιος θάνατος της ίδιας μας βαθύτερης 
ψυχής».92 Μέσα στο «όργιο μιας ασύδοτης αντιπνευματικής και 
αντικοινωνικής πολιτικής», θεωρεί τις «μόνες φωτεινές κι αληθινές 
που μας απόμειναν δυνάμεις: [τη] Νεότητα, οπού διψά ακόμα να 
γνωρίσει αληθινά τον εαυτό της, και [τον] διοικητικά ακόμα υπό-
δουλο στην ύπαιθρο Λαό». Υποβάλλει ο ίδιος την ερώτηση: «Με 
ποια συνθήματα θα προσκαλέσουμε αυτή τη Νεότητα να ενωθεί με 
τη ζωή και τους αγώνες του Λαού;», για ν' απαντήσει: «Με υπεύ-
θυνα συνθήματα πνευματικής, ιστορικής και κοινωνιολογικής Αυτο-
γνωσίας και Μόρφωσής μας, γύρα απ' τα οποία να μπορεί να συν-
ταχτεί  μια δημιουργική Νεοελληνική συνείδηση, εξίσου φωτισμένη 
για τα σύγχρονα καθολικά προβλήματα, καθώς και για τα τοπικά».93 

Αντίθετα,  οι σύγχρονές του εκπαιδευτικές μέθοδοι, «αποστρέ-
φοντας τη σκέψη των νεότερων γενεών από το βάθος και το πλάτος 
των μεγάλων οριζόντων, που  ως  Αρχή  πνευματική,  η  Επανάσταση 
θα  όφειλε  να  προάγει,  τις ωθεί με χίλιους τρόπους να προσβλέπουν, 
ως προσβλέπαν κι οι πρωτύτερες γενεές τους, προς κάποια ίδια 
στατικά ιδανικά».94 

Πρόκειται για την «τραγική εκπαιδευτική ανεδαφικότητα της 
εποχής  μας! Μια από τη ρίζα διάσπαση όλων των οργανικών της 
Νιότης κατευθύνσεων σε μύρια ασύνδετα διανοητικά κριτήρια ανα-
μεταξύ τους, ένας απότομος διαχωρισμός απ* τον κοινό της λαϊκής 

92. Στο ίδιο,  197-198. 
93. Πεζός  Λόγος  Β', 219-220 («Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστο-

ρικό εαυτό μας», 1932). 
94. Πεζός  Λόγος  Β', 329 («Η Δελφική Ένωση: ένα προανάκρουσμα», 

1931). 



ζωικής προσπάθειας κορμό, μια επαφή μηχανική προς το Ρυθμό 
και προς τη Φύση, ένας υπερσιτισμός μνημονικός που καταντούσε 
πια ν' απορροφά όλες τις αυθόρμητες κινήσεις του κορμιού και της 
ψυχής όλων των νεότερων γενεών [...] και ιδού σήμερα [...] το τε-
λειωμένο τους πλέον έργο της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, οπού 
σφραγίζει τα δυο τρίτα της αυτοκαλούμενης Νεοελληνικής διανόη-
σης με τη σφραγίδα της πνευματικής δουλοφροσύνης και με τη 
σφραγίδα ενός μοιραίου παρασιτισμού οπού απειλεί να ξαπλωθεί 
κυρίαρχος μέσα σ' όλη μας, αλίμονο, τη ζωή ! Και στο πλευρό του 
μισθωτού μοιραίου φρουρού της φοβερής αυτής κατάστασης,  ο ανε-
ξάρτητος ας πούμε εκπαιδευτής, ο μορφωμένος, ο επιστήμων, ο 
εκλεκτός διανοούμενος, ο σπουδασμένος στην Ευρώπη ή στην πρω-
τεύουσα (και φυσικά δεν εννοώ τις μετρημένες και γνωστές μας 
άλλωστε εξαιρέσεις) που γυρίζοντας και πάλι για να ζήσει απ' το 
λαό, απ' τον οποίον είχε βγει, τον εκοιτούσε από τα ύψη της δι-
πλωματούχου μόρφωσής του, ως από κάποιαν αγεφύρωτην από-
σταση, ή το πολύ-πολύ τον έβλεπε σαν διακοσμητικό στοιχείο, στο 
περιθώριο του δικού του, όπως φαντάζονταν,  πολιτισμού, και με 
μια τέτοια αναιμική ψυχή, κατά υποχρέωση πλέον σαδιστής, αγω-
νιζόνταν να βυζάξει από το αίμα του λαού και από το πνεύμα της 
νεότητας όλη τη μάταιη κι από λόγια παραφουσκωμένη του ζωή !». 

Ο Σικελιανός ελπίζει ωστόσο ότι «υπάρχει [...] μια Νεότητα, 
για την οποία η Φύση και ο Ελληνικός λαός δεν είναι ολότελα ένα 
πλαίσιο [...] αλλ' ο στίβος, όπου αισθάνονται το χρέος, με μια κά-
ποια καθαρή εκπαιδευτική αμοιβαιότητα,  ν' αγωνιστούν για να 'ναι 
άξιοι του εαυτού τους και των άλλων».95 

Δέκα χρόνια μετά, κάτω από εξίσου αντίξοες κοινωνικοπολι-
τικές συνθήκες, πάλι στη Νεότητα προσβλέπει καθώς απευθύνει για 
μια ακόμα φορά «Χαιρετισμό στα Ελληνόπουλα»: «Στη Νεότητα 
λοιπόν ανήκει σήμερα ν' αρχίσει μια πραγματικά καινούργιαν αν-
θρωπότητα και να καλυτερέψει αληθινά την Ιστορία».96 

95. Πεζός  Λόγος  Γ', 59-61 («Η Ελευσίνια  Διαθήκη, Ομιλία  Δεύτερη», 
1935). 

96. Πεζός  Λόγος  Ε', 92-93 (1945). 



Η «ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ» ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

Οι  Δελφικές  Εορτές 
Οι Δελφικές Εορτές εγκαινίασαν εντυπωσιακά τη Δελφική Προ-
σπάθεια. Αποτέλεσαν την πρώτη συστηματική διοργάνωση πολυ-
εκδηλώσεων σε δεδομένο αρχαιολογικό χώρο στη νεότερη Ελλάδα. 
Περιλάμβαναν θεατρικές παραστάσεις, γυμνικούς αγώνες, συναυλίες 
εκκλησιαστικής μουσικής και έκθεση λαϊκής χειροτεχνίας, και αφο-
ρούσαν όλες τις χρονικές φάσεις του ελληνικού πολιτισμού, αρχαίου, 
βυζαντινού, σύγχρονου λαϊκού. Στην πρόθεση του Σικελιανού «δεν 
αντιπροσωπεύανε τη νοσταλγικήν αποκατάσταση  ενός μεγάλου αι-
σθητικού κεφαλαίου, [...] αλλά τη δημιουργία ενός γνήσιου πλαι-
σίου μορφολογικού, που να επιτρέπει ευθύς αμέσως τη συνθετική 
μεταφορά, σ' ένα κοινό πνευματικόν επίπεδο, παγκόσμιων προ-
βλημάτων».97 

Η επιλογή της Ελληνικής Εστίας για τη διοργάνωση τους είχε 
για στόχο «η ίδια η Ελλάδα ν' αντικρίσει ξαφνικά τον εαυτό της, 
συνθεμένο ως σε κρουστάλλινο καθρέφτη, κι ο έξω κόσμος να γυ-
ρίσει προς τη σύγχρονη πνευματική ν Ελλάδα, μ' ένα διάφορο παρ' ό-
σο δεν απόδειχνε ώσμε τότε σεβασμό».98 

Ο Σικελιανός αναγνωρίζει την «κολοσσιαία ηθοπλαστική και 
δημιουργική σημασία με την οποίαν εσφράγισαν την υπέρτερη έν-
νοια της εορτής ή τελετής οι Αρχαίοι», αλλά πλάι σ' αυτούς κατο-
νομάζει και τις «μεγαλύτερες και μάλλον αγωνιώσες σύγχρονες ψυ-

97. Πεζός  Λόγος  Β', 27 («Η προσπάθειά μου στους Δελφούς — Τα πραγ-
ματικά  κίνητρα»,  1926). 

98. Πεζός  Λόγος  Β', 421 («Η Δελφική Ιδέα» [τελευταία  ομιλία],  1936). 



ψυχές» που εξέφραζαν την ανάγκη για γιορτές, δηλαδή «τη συγκεκρι-
μένη δημιουργία νέων πνευματικών συμβόλων, νέων πνευματικών 
συνδέσμων, ικανών να θέσουν τα στηρίγματα  μιας νέας ομαδικής 
αισθαντικότητας  του κόσμου, και μ' αυτό να ξαναδώσουν στο Ρυθ-
μό, στην Τέχνη και στο Λόγο την αιωνία τους και καθολικήν απο-
στολή». Ανάμεσα τους πρωτοστατεί  ο Νίτσε που θεωρούσε το ξα-
λάφρωμα με γιορτές «απολύτρωση από τη στενή ηθική».99 Τέτοιο 
χαρακτήρα όμως θα ήταν δυνατό να έχουν μονάχα αυθόρμητες λαϊ-
κές γιορτές, κι όχι το προγραμματισμένο κοσμικό πανηγύρι που 
επιχείρησαν ο Άγγελος και η Εύα Σικελιανού. Μια πρόχειρη έστω 
ματιά στον αθηναϊκό τύπο, που τους αφιέρωσε ατέλειωτες στήλες, 
δείχνει ότι ακόμα και γι' αυτούς που μετέχουν στη μυσταγωγική 
ατμόσφαιρα και επαινούν το «Φοιβόληπτο ζεύγος», το όλο εγχεί-
ρημα διατηρεί την υφή της κοσμικής παραδοξότητας.  Αντίθετα,  το 
ευρωπαϊκό κοινό, προετοιμασμένο ψυχολογικά από το αναβιωτικό 
κύμα της «μεσογειακής τέχνης», είναι πανέτοιμο να δεχτεί την ανα-
βίωση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου στην ίδια την κοιτίδα του. 
Αν οι συντελεσμένες Δελφικές Εορτές αποκτούσαν λοιπόν κάποια 
ιδιαίτερη σημασία, αυτή είχε να κάνει με το ότι ένα ανυποψίαστο 
ελληνικό κοινό ποικίλης προέλευσης παρακολούθησε την αναπαρά-
σταση ενός αρχαίου έργου σ' ένα αρχαίο θέατρο και πίστεψε πως 
ακόμα κι η σύγχρονή του λαϊκή παράδοση μπορούσε να γίνει αντι-
κείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος. Η μόνη εμπειρία αναβιωτικής πρό-
τασης αντίστοιχης  εμβέλειας ήταν η διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων στην Αθήνα το 1896. Η αναβίωση των αγώνων ήταν πιο 
εύκολα νοητή από τη θεατρική αναβίωση, ενώ τα πνευματικά αιτού-
μενα της Δελφικής Προσπάθειας φάνταζαν ουτοπικά. 

Οι θεατρικές παραστάσεις 

Για τον Σικελιανό, «το Θέατρο, στην αγνή καταγωγή και αποστολή 
του, ήταν μόνο κάθε τόσο τόπος ανοιχτής θρησκευτικής λατρείας, 

99. Πεζός  Λόγος  Β', 57-58 («Οι γενικές πνευματικές  γραμμές της Δελ-
φικής Προσπάθειας», 1927). 



προτού γίνει, πολλαπλασιαζόμενο και χρησιμοποιούμενο ως θέαμα, 
[...] η καταστροφή ακριβώς και η αντίφαση της θεμελιώδους του 
Θρησκευτικοκοινωνικής Αρχής και η αιτία του μεγαλύτερου πνευ-
ματικού, ηθικού και αισθητικού [...], μέσα σε όλη την Ελλάδα, εκ-
φυλισμού».100 

Οι παραστάσεις των Δελφών στοχεύουν στην αναβίωση αυτού 
του «μεγάλου θεάτρου», της θρησκευτικής ουσίας, όπως εκφράζε-
ται στην Αισχύλεια Τραγωδία. Το εναρκτήριο έργο που επιλέχτηκε 
ήταν ο Προμηθέας  Δεσμώτης  του Αισχύλου, ενώ στις δεύτερες Εορ-
τές προστέθηκαν και οι Ικέτιδες.  Οι επιλογές αυτές είχαν απόλυτα 
παιδευτικό και συμβολικό χαρακτήρα. 

Η κεντρική έννοια του Προμηθέα Δεσμώτη  είναι, κατά τον Σι-
κελιανό: 

«Η συνειδητή εξαγορά του ανθρωπίνου γένους από την κατάρα 
της πολιτικής και της στενά Θεοκρατικής διακυβέρνησής του, 
και η τελική συνειδητή του συμφιλίωση και σύμπραξη με την 
πραγματική δημιουργικήν ιεραρχία κι αιτία —μ' αυτή την ίδια 
κοσμική εναρμονικήν αρχή, της οποίας η Βία, το Κράτος ή ο 
Ερμής είναι οι αυθαίρετοι  εντολοδόχοι και ερμηνείς— και την 
οποία συμφιλίωση δεν είναι δυνατό να την κερδίσει μοναχά με 
την Τιτανικήν αντίσταση  ή την προφητική του δύναμη, αλλά 
και μ' ολόκληρη τη Μύησή του στα Μυστήρια αυτού και του 
άλλου κόσμου" και στην τελική και νικητήρια έξοδό του μες 
απ' όλες τις κατάβαθες οπού περιέχουνε δοκιμασίες, ώς το ση-
μείο της ιερής και αδιατάρακτης  στο τέλος επαφής της καθα-
ρής ψυχής  με  τον  αιώνιο  Λόγο,  της  τεράστιας επαφής που οι 
Ελευσίνιοι Ιεροφάντες εκαλούσανε Επιφανία ή Εποπτεία, και 
που δίνει πια στον άνθρωπο τη δύναμη να υπερνικά εσωτερικά 
τη μοίρα και να δημιουργεί γαλήνια την τριγύρα του ανθρώ-
πινη εξέλιξη της ζωής».101 

100. Πεζός  Λόγος  Β', 114-115 («Η πνευματική  βάση της Δελφικής 
Προσπάθειας», 1927). 

101. Στο ίδιο,  112. 



Ο τρόπος που επιλέχτηκε για να ενσαρκωθεί η αρεία αυτή αντίληψη 
για την τέχνη ήταν να τοποθετηθεί  «στο κέντρο της ένα αιώνιο και 
παγκόσμιο Σύμβολο (όπως είναι ο Αισχύλειος Προμηθέας)».102 

Με την επιλογή του Προμηθέα, ο Σικελιανός προσπαθεί να 
επανορθώσει τον «παραδεγμένο παραλογισμό» που κυριαρχούσε 
στην παραδοσιακή αποτίμηση των μεγάλων τραγικών συγγραφέων. 
Θεωρεί ότι «δεν υπάρχει ζήτημα εσωτερικής εξέλιξης» στην τρα-
γωδία, σαν να αποτελεί τάχα «γεγονός ενιαίας υπόστασης και αφε-
τηρίας [...] που αρχινά με τον Αισχύλο, τελειοποιείται  με τον Σο-
φοκλή και εκφυλίζεται στο τέλος με τον Ευριπίδη». 

Αντίθετα,  πιστεύει ότι η σωστή προσέγγιση πρέπει να υπο-
δείξει ότι οι τρεις τραγικοί αναχωρούν μες από τρία όλως διάφορα 
ως προς την πνευματική και δημιουργική ουσία τους κέντρα: «το 
ένα "επικό, θρησκευτικό και κοσμικό", το δεύτερο "αστικό" (στην 
αγνή και όχι διεφθαρμένη αυτής της λέξης σημασία), και το τρίτο 
"σκεπτικιστικό, ατομικιστικό, μεικτό"».103 

Για τούτο επιλέγει τον Αισχύλο, ο οποίος αναβιώνει στην πα-
νάρχαιη μυσταγωγική παράδοση μεταφέροντάς την «μες στο μέσο 
από την εκκλησία του Δήμου».104 Ο Μύθος πρέπει να παρέχει στους 
ποιητές «σαφή και θετικά στοιχεία για μια κλιμακωτή διάταξη των 
Μυστηρίων της ανθρώπινης ψυχής και για την κατανόηση των αλη-
θινών δυνάμεών της».105 Οι Ικέτιδες  «παριστάνουν τη συνάντηση 
δυο λαών, του Αιγυπτιακού και του Ελληνικού, όχι απάνω σ' ένα 
επίπεδο πολιτικό, αλλά στο καθάριο επίπεδο θρησκευτικότητας και 
ανθρωπισμού καθολικών».106 Στην πράξη, η επιλογή αυτή εξυπη-
ρετούσε την ανάδειξη του γυναικείου χορού της Εύας και την εκδή-
λωση ευγνωμοσύνης στους αιγυπτιώτες χορηγούς των Β' Εορτών. 

102. Πεζός  Λόγος  Β', 374 («Η Δελφική Ένωση: ένα προανάκρουσμα», 
1931). 

103. Πεζός  Λόγος  Β', 104 («Η πνευματική  βάση της Δελφικής Προσπά-
θειας», 6ο άρθρο, 1927). 

104. Στο ίδιο,  109. 
105. Πεζός  Λόγος  Β', 390 («Η ζωή και το έργο του Πινδάρου», 1932). 
106. Πεζός  Λόγος  Β', 224 («Δελφικές Εορτές», 1930). 



Το κεντρικό θρησκευτικό δράμα «Τα Σεπτήρια» 

Οι πρώτες Δελφικές Εορτές θα τελειώσουν με τα Σεπτήρια, τον 
συμβολικό χορό που αναπαριστά τη μάχη του Απόλλωνα με τον 
Πύθωνα. Για το σκοπό αυτό είχαν μετακληθεί ειδικά από την Αμε-
ρική οι χορευτές Τανάγρα και Βάσσος Κανέλλος, που συνέχιζαν τη 
χορευτική παράδοση της Isadora Duncan. Τα Σεπτήρια αποτε-
λούν το αρχέτυπο δημιουργικό ρυθμιστικό παράδειγμα του καθαυτό 
ελληνικού αρχαίου χορού.107 Αυτό «το κεντρικό φανερό θρησκευτικό 
δράμα του αρχαίου ελληνικού κόσμου», ο Σικελιανός το περιγράφει 
ως εξής: 

«κάθε οχτώ χρόνους, προς τον ένατο —ιερό του Απόλλωνα 
αριθμό— μας λέει ο Πλούταρχος, στηνόνταν μια καλύβα ("κα-
λιάς") στ' αλώνια των Δελφών. Αυτή η καλύβα, λέει, έμοιαζε 
μάλλον με βασιλικό παλάτι, παρά με την κατοικία ενός φιδιού. 

Ένας έφηβος, του οποίου κι οι δυο γονείς έπρεπε να 'ναι ζων-
τανοί, οδηγούνταν από ένα δρόμο που οριζόντανε από πριν και 
τον φώτιζαν δαδοφόροι. Μόλις έφτανε στην καλύβα, έβαζε φω-
τιά, αναποδογύριζεν ένα τραπέζι που ήτανε μπροστά της, και 
οι άνθρωποι οπού λαβαίναν μέρος φεύγανε, χωρίς από την ώρα 
κείνη να γυρίσουν πίσω τους να ιδούν. Μαζί μ' αυτούς και το 
παιδί αναχωρούσε για τα Τέμπη, ενήστευε για κάμποσο καιρό, 
έπειτα έτρωγε και ξαναγύριζε με λιτανεία επίσημη, στεφανω-
μένο δάφνη, στους Δελφούς, για να εκφράσει πλέον μιμητικά, 
χορευτικά, την πάλη που υποδήλωνε όλη η πρώτη του εκείνη 
εμφάνιση και δράση κατά του φιδιού».108 

Ο Χορός γινότανε με τη συνοδεία του Όρθιου Σκοπού ή Πυθικού 
Νόμου, και συμβόλιζε τη νίκη του Απολλώνιου ή Δωρικού πνεύ-
ματος πάνω στον ζωικό νόμο. Η επιλογή του εφήβου συμπύκνωνε 
όλη τη δύναμη του συμβολισμού του. 

107. Πεζός  Λόγος  Β', 315 («Το πρόβλημα της Μουσικής και του Χο-
ρού στο Αρχαίο Δράμα», 1931). 

108. Στο ίδιο,  317. 



Οι Δελφικοί  Αγώνες 

Η προκήρυξη των αγώνων του 1927 δηλώνει τις προθέσεις της 
διοργάνωσης: «να επαναφέρουμε το Πνεύμα των Αγώνων, από το 
βιομηχανικό επίπεδο όπου έχει καταπέσει, στο επίπεδο της πλή-
ρους ηθικής αυθορμησίας απ' όπου έχει αναχωρήσει».109 Η διατύ-
πωση αυτής της πρόθεσης δηλώνει έμμεσα και την κριτική τοπο-
θέτηση του Άγγελου και της Εύας απέναντι στην παράλληλη ανα-
βίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που είχε εξελιχθεί σε διεθνή 
θεσμό. 

Η πρότασή τους ερχόταν σε σύγκρουση με τις εκσυγχρονιστι-
κές αντιλήψεις για τον αθλητισμό που προπαγάνδιζαν οι επίσημοι 
φορείς. Η Εύα, ήδη από το 1924, απευθύνει αίτηση προς το «Σε-
βαστόν Υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκ-
παιδεύσεως» για την παραχώρηση του Σταδίου των Δελφών, 

«όπως συναφώς προς την παράστασιν του Προμηθέως [...] κα-
τορθωθεί κατά τον αυτόν χρόνον η δημιουργία επιτόπιων αγώ-
νων, σκοπούντων να δ[είξωσι] διά της συμπράξεως και μόνης 
κατ' αρχάς της ορεινής του Παρνασσού νεολαίας (Δελφών, Α-
ραχώβης, Ανω Αγόριανης, Σουβάλας κλπ.) εν κλασσικόν κε-
φάλαιον της καθαράς αγωνιστικής περιόδου, της οποίας την 
παράδοσιν διατηρεί εν όλη αυτής τη λαμπρότητι σύμπας μεν ο 
Ελληνικός λαός ουδαμού της Ελληνικής γης τοσούτον αρτίως 
όσον ο κατεξοχήν ανδρογυνικός λαός του Παρνασσού. 

Την επίβλεψιν και αυστηράν ρύθμισιν του απλού όσον και 
επιβλητικού από πάσης απόψεως κεφαλαίου θέλει αναλάβη ή ο 
κάλλιστος μεταξύ των εν Ελλάδι γυμναστών είτε άλλος ιδιαι-
τέρως καλούμενος έξωθεν διά τον σκοπόν αυτόν. Η εμφάνισις 
ενός τοιούτου ακεραίου καθ' αυτό αγωνιστικού και ουχί απλώς 
αθλητικού πέρατος θέλει χρησιμεύση ως υπέροχος αφορμή εξα-
πλώσεως των αγώνων ανά πάσαν την Ελλάδα και αποτελεσματικού 

109. Πεζός  Λόγος  Β', 26 («Δελφικοί  Αγώνες», 1927' «Προκήρυξη», 
1926). 



τικού ενδιαφέροντος πλείστων ευγενών ξένων προς εμπέδωσιν 
αυτών».110 

Η άδεια δόθηκε, αλλά η Εύα αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. 
Διηγείται στην Αυτοβιογραφία της: 

«Η προετοιμασία των αγώνων αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη. 
Την εποχή εκείνη, διευθυντής όλων των αθλητικών δραστηριο-
τήτων της Ελλάδας στο Υπουργείο Παιδείας ήταν ένας πιστός 
θαυμαστής της σουηδικής γυμναστικής.111 Την πρώτη φορά 
που πήγα στο γραφείο του, μου έδειξε μια φωτογραφία ενός 
δημόσιου χώρου στη Σουηδία, διαμορφωμένου για το είδος των 
ασκήσεων που θαύμαζε. Ηταν χωρισμένος σε τετράγωνα, σαν 
μια τεράστια σκακιέρα, και σε κάθε τετράγωνο βρισκόταν ένας 
άνδρας. Στο κέντρο υπήρχε μια σκαλωσιά που στήριζε ένα 
παρόμοιο τετράγωνο, πάνω στο οποίο στεκόταν επίσης ένας 
άνδρας. Αυτός ο κεντρικός άνδρας, ορατός από όλα τα άλλα 
τετράγωνα, ήταν ο δάσκαλος, του οποίου την κάθε κίνηση μι-
μούνταν αυτόματα οι χιλιάδες μηχανικές κούκλες από κάτω. 
Αν σήκωνε το χέρι του ή το πόδι του, τότε όλα τα άλλα χέρια 
και πόδια, σ' όλα τα άλλα τετράγωνα, σηκώνονταν σαν συγ-
χρονισμένα ρολόγια και ακριβώς στην ίδια γωνία. Αυτή η φω-
τογραφία αντιπροσώπευε το ιδανικό που ο Έλληνας υπεύθυνος 
αθλητισμού αγωνιζόταν να επιβάλει σ' όλη τη νεολαία της Ελ-
λάδας. 

Του ανέφερα το σχέδιό μας για το αρχαίο στάδιο στους 
Δελφούς. Ακουσε ευγενικά και είπε ότι θα έδινε εντολή στους 
υφισταμένους του να με βοηθήσουν. Έφυγα χαρούμενη. Πέ-
ρασε ένας μήνας και δεν έγινε τίποτε.  Ξαναπήγα στο γραφείο 

110. Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Εύας Σικελιανού. 
111. Πρόκειται για τον Ιωάννη Χρυσάφη (1873-1932), από τους πρω-

τοπόρους εισηγητές της σουηδικής γυμναστικής  στην Ελλάδα.  Διετέλεσε από 
το 1919 διευθυντής του τμήματος  Σωματικής Αγωγής του Υπουργείου Παι-
δείας και ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή των Ολυμπιακών 
Αγώνων. 



του με αποτέλεσμα να δοκιμάσω μια ακριβή επανάληψη της 
πρώτης μου επίσκεψης. Με δέχτηκε ευγενικά, αλλά προφασί-
στηκε άγνοια κάθε προηγούμενης συζήτησης. Μου έδειξε τη 
σουηδική φωτογραφία και μου έδωσε νέες υποσχέσεις για συ-
νεργασία. Και πάλι περίμενα ένα μήνα χωρίς αποτέλεσμα. Προ-
σπάθησα ακόμη μία φορά, θυμίζοντάς του τις προηγούμενες 
επισκέψεις μου και τις υποσχέσεις του, αλλά δεν διέκρινα από-
κριση στα μάτια του. Πήρα μόνο περισσότερες υποσχέσεις και 
τελικά κατάλαβα ότι το σχέδιο του ήταν να με αφήσει να ελπί-
ζω στη συνεργασία του, έως ότου θα ήταν πολύ αργά να οργα-
νώσουμε το είδος των αθλητικών αγώνων που σχεδιάζαμε. Κα-
τέφυγα στο "μέσον", πράγμα που ήταν αποτελεσματικό,  αλλά 
και μεγάλη απώλεια χρόνου. 

Με τη βοήθεια φίλων, το αθλητικό πρόγραμμα άρχισε με 
μία μόνο εξαίρεση: τον Πυρρίχιο χορό. Είχα τριάντα πανο-
πλίες σφυρηλατημένες στο χέρι: θώρακες, κράνη, μικρά ξίφη 
και ακόντια, αντιγραμμένα από αρχαία πρότυπα από το Εθνι-
κό Μουσείο. Ηταν υπέροχα και ανυπομονούσα να δω τους άν-
τρες να χορεύουν με τη βαριά αυτή αρματωσιά, που θα περιό-
ριζε τις κινήσεις. Δεν θα υπήρχαν χαρίεντα πηδήματα ή πι-
ρουέττες. Αλλά ο υπεύθυνος αθλητισμού ήταν άκαμπτος. Δεν 
έδωσε ούτε μία υπόσχεση για τον Πυρρίχιο. Απλώς αρνήθηκε 
να τον υποστηρίξει. Τότε ήρθε ένας φίλος να με σώσει, ένας 
ταλαντούχος αρχιτέκτονας, ονόματι Γεώργιος Κοντολέων. Ανέ-
λαβε να συγκεντρώσει τριάντα άνδρες και να τους διδάξει το 
χορό. Αυτός όμως αντιμετώπισε άλλες δυσκολίες. Οι άνδρες 
συγκεντρώθηκαν, αλλά δεν μπορούσε κανείς να βασιστεί πάνω 
τους. Βρήκαν την άσκηση πολύ σκληρή και έτσι έπρεπε συνε-
χώς να τους αντικαθιστούμε και να αρχίζουμε πάλι από το 
μηδέν. 

Η ημέρα των Γιορτών πλησίαζε και ήταν τόσο απελπισμέ-
νος ο Κοντολέων που νόμισε ότι θα αναγκαζόμαστε να τα πα-
ρατήσουμε. Τελικά κάποιος πρότεινε να απευθυνθούμε στο 
στρατό. Να πάρουμε αγόρια που το στρατιωτικό καθήκον θα 



τους ανάγκαζε να έρχονται στα μαθήματα. Αισθανόμουν και 
εγώ απελπισμένη, αλλά πήγα να δω τον Διοικητή του Α' Σώ-
ματος Στρατού 112 που στρατοπέδευε τότε στην Αθήνα. Δεν 
γνώριζα τον Στρατηγό και ήμουν μάλλον φοβισμένη. Δεν έβλε-
πα γιατί θα έπρεπε να δεχθεί αυτό που θα του ζητούσα. Ήταν 
καταδεκτικός και ευθύς στις απαντήσεις του. Ούτε εξηγήσεις, 
ούτε πειθώ χρειάστηκαν. Μου είπε να στείλω τον κ. Κοντο-
λέοντα να διαλέξει τους άνδρες και ότι μπορούσα να έχω όσους 
ήθελα. Ο ίδιος ο Στρατηγός ήρθε στη Γιορτή και είδε τον 
Πυρρίχιο χορό. Μου έστειλε κατόπιν ένα γράμμα λέγοντας ότι 
αν οργανώναμε και άλλη Γιορτή, θα μπορούσα να πάρω ολό-
κληρο το Α' Σώμα. 

Αυτή η αναζήτηση ανδρών για να χορέψουν τον Πυρρίχιο, 
ήταν και η πρώτη μου γνωριμία με τους αξιωματικούς του 
Ελληνικού Στρατού. Λίγο μετά ακολούθησε και η δεύτερη. Εί-
χαν συγκεντρωθεί πολλά μικροθέματα που εξαρτιόνταν από τον 
Υπουργό Στρατιωτικών.  Χρειαζόμουν πολλές σκηνές, αρκετά 
φορτηγά για να κουβαλήσουν όλα τα εξαρτήματα για τη Γιορ-
τή, από το λιμάνι της Ιτέας ώς τους Δελφούς, περισσότερους 
άνδρες για το στάδιο, παλιές μπάλες κανονιών για να αποδώ-
σουν τον κεραυνό στο τέλος του έργου, και ίσως και άλλα 
πράγματα που τώρα έχω ξεχάσει. Ο υπουργός κ. Μαζαρά-
κης,113 τον οποίο δεν είχα ξαναδεί πριν, καθόταν στο κέντρο 
του δωματίου πίσω από ένα μεγάλο γραφείο που είχε ένα ημι-
κύκλιο από ηλεκτρικά κουδούνια πίσω από το στυπόχαρτό του. 
Ημουν και πάλι αποκαρδιωμένη και αρκετά φοβισμένη. Σε άλ-

112. Ο Κωνσταντίνος  Μανέτας  (1879-1960), με σημαντική  πολεμική 
δράση στους βαλκανικούς και στη Μικρά Ασία,  πήρε μέρος σε πολλά στρα-
τιωτικά  κινήματα.  Απομακρύνθηκε για ένα μήνα από τη διοίκηση του Α' Σώ-
ματος Στρατού  τον Γενάρη του 1927 ως υποκινητής πραξικοπήματος  εις βά-
ρος του Λαϊκού Κόμματος. 

113. Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν  (1874-1943), διακεκριμένος στρα-
τιωτικός,  από τους πρωτεργάτες  του Μακεδονικού αγώνα, διετέλεσε υπουργός 
Στρατιωτικών  στις κυβερνήσεις Ζαΐμη  (Δεκ. 1926 - Ιούλ. 1928). 



άλλα υπουργεία είχα συναντήσει αυτό που συχνά φαινόταν σαν 
υπεκφυγή, ποτέ εγκάρδια συνεργασία. Και αυτό ήταν αρκετά 
φυσικό, γιατί προσπαθούσα να κάνω κάτι που σωστά θεωρού-
σαν, από κάθε άποψη, πολύ ριψοκίνδυνο. Έκαναν απλώς το κα-
θήκον τους και πρόσεχαν. Κανείς δεν έφταιγε. Είχα όμως κου-
ραστεί και είπα στον κ. Μαζαράκη τι χρειαζόμουν. Μου απάν-
τησε χτυπώντας όλα τα ηλεκτρικά κουδούνια, το ένα μετά το 
άλλο. Αμέσως μια σειρά αξιωματικών μπήκε στο δωμάτιο. Τον 
χαιρέτησαν και μετά στάθηκαν προσοχή. Κατόπιν γύρισε σε 
μένα και μου είπε: 
— Μαντάμ, αυτοί οι κύριοι είναι οι υπεύθυνοι των τομέων από 

τους οποίους ζητάτε βοήθεια. Δώσατε παρακαλώ τις διαταγές 
σας. 

Αυτή η στιγμή της ασυνήθιστης ευγένειας ήταν για μένα 
μία από τις σημαντικότερες της πρώτης Γιορτής. Και είχε τη 
συνέχειά της στη δεύτερη».114 

Οι αγώνες του 1927 έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό. Οι επιλεγ-
μένοι νεαροί στρατιώτες  αναπαρίσταναν  ζωντανά την εξωτερική 
τουλάχιστο όψη του αθλητικού προτύπου, όπως το αντιλαμβανόταν 
ο Σικελιανός. Παράλληλα, στα παραδοσιακά αγωνίσματα έπαιρναν 
μέρος αυτοσχέδιοι αθλητές της ευρύτερης περιοχής. 

Ομως στις Β' Δελφικές Εορτές, η διοργάνωση των Αγώνων 
παρουσίασε και πάλι προβλήματα: 

«Ο ίδιος υπεύθυνος Αθλητισμού στο Υπουργείο Παιδείας έδινε 
πάλι υποσχέσεις, αλλά με όχι τόσο καλή θέληση όπως πριν. 
Μια μέρα μίλησα σχετικά σ' έναν φίλο, μέλος της Βουλής. 
— Γιατί δεν ζητάς, με συμβούλευσε, όλους τους αθλητές του 

Στρατού; Πήγαινε στον Υπουργό Στρατιωτικών. 
Αυτό μου φαινόταν κάπως υπερβολικό να το κάνω μόνη 

μου. Πρότεινα στον κ. Μπενάκη να συγκεντρώσει ολόκληρη την 

114. Εύα Πάλμερ-Σικελιανού,  Ιερός  Πανικός,  Εισαγωγή-μετάφραση 
σχόλια: John Ρ. Anton, Αθήνα 1992, σ. 127-128. 



επιτροπή και να ζητήσει μία ακρόαση. Το πέτυχε. Ολοι στρι-
μωχτήκαμε στο γραφείο του Υπουργού. Ο κ. Μπενάκης άρχισε 
να μιλάει για το Δελφικό Εργο, αλλά αμέσως ο Υπουργός τον 
διέκοψε. Αυτή τη φορά Υπουργός ήταν ο κ. Σοφούλης,115 που 
έβλεπα για πρώτη φορά. 
— Ο Στρατός γνωρίζει, είπε, τι έχουν κάνει για την Ελλάδα 

ο Άγγελος και η Εύα Σικελιανού. Δεν είχε παρά να καθορί-
σει η ίδια κάποια ώρα και να έρθει να μου πει τι θέλει. 

Ένιωσα ταυτόχρονα αμηχανία και έξαλλη χαρά. Πάλι ο 
Στρατός! Γιατί; 

Όταν πήγα να τον δω, δεν ήταν τίποτε που να ζήτησα και 
να μην το έδωσε: αθλητές, στρατιώτες,  σκηνές, τροφή, ταξι-
διωτικά έξοδα, τα πάντα για ένα μήνα! Ο Στρατός ανέλαβε 
ολόκληρη την ευθύνη για το Στάδιο.»116 

Η διοργάνωση των Αγώνων του 1930 ήταν πιο εντυπωσιακή 
από την πρώτη. Η επίσημη φωτογράφος των Εορτών Nelly απα-
θανάτισε τα ημίγυμνα νεανικά κορμιά των αθλητών με τρόπο που 
να υποδηλώνεται η επιβίωση του αρχαίου κάλλους. Ο ενθουσιασμός 
των χορευτών του Πυρρίχιου, διακεκριμένων μελών της αθηναϊκής 
νεολαίας, από την εμπειρία της συμμετοχής τους στους Δελφικούς 
Αγώνες φανερώνεται με τη δημιουργία ένωσης με την επωνυμία 
ΔΕΛΦΙΚΟΙ, την επαύριο των Εορτών. Κατά πάσα πιθανότητα πρό-
κειται για την αυθόρμητη δήλωση συμπαράστασης και στα υπό-
λοιπα σχέδια πρακτικής υποδομής που αναγγέλθηκαν την ίδια στιγ-
μή στον τύπο. Παραθέτω το σχετικό έγγραφο:117 

115. Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης (1860-1949), διακεκριμένος πολιτικός 
και αρχαιολόγος,  ήταν σε θέση να εκτιμήσει τα αιτήματα  της Εύας. Διατέ-
λεσε υπουργός Στρατιωτικών  από το 1928 έως το 1930. 

116. Ιερός  Πανικός,  σ. 146-147. 
117. Έγγραφα Δελφικών Εορτών. Δωρεά Η. Ησαΐα  στο Ιστορικό Αρ-

χείο του Μουσείου Μπενάκη, αρ. εισ. 195. 



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΜΥΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ 
«ΔΕΛΦΙΚΟΙ» 

Σκοπός:  Η συγκέντρωσις και η κοινή προσπάθεια διά την εξάπλωσιν της αγά-
πης προς την αρχαίαν  Ελληνικήν ζωήν. 

Μέσα:  Συγκεντρώσεις, διαλέξεις, εκδρομαί,  επισκέψεις κατ' έτος εις τους Δελ-
φούς, επιδείξεις κλπ. 

Μέλη:  Παν πρόσωπον προτεινόμενον υπό τριών τουλάχιστον  «Δελφικών» και 
εγκρινόμενον υπό της Διοικούσης Επιτροπής ονομάζεται  μέλος και καταβάλ-
λει διά συνδρομήν Δραχμάς δέκα μηνιαίως. 

Αιοίκησις:  Μόνιμος Διοικούσα Επιτροπή οι κ.κ. Μ. Μελάς, Η. Ησαΐας  και 
Α. Γιαννακόπουλος,  και μόνιμος ταμίας  ο κ. Γ. Λιβαδάς. 

Υποχρεώσεις:  Απόλυτος υπακοή εκάστου μέλους εις τας αποφάσεις της Δ.Ε. 
Αδικαιολόγητος  ανυπακοή επιφέρει την αποβολήν και την αφαίρεσιν  του τί-
τλου και του σήματος  κατόπιν αποφάσεως των ιδρυτών. Έκαστον μέλος οφεί-
λει αλληλέγγυον  ηθικόν σύνδεσμον και συνδρομήν προς όλα τα λοιπά Δελφικά 
μέλη. 

Σήμα:  Χορευτής πυρ ρ ι/ίου εις την κομβιοδόχην. 

Ύμνος:  Εμβατήριον  Τυρταίου  «Άγε τω Σπάρτας»  κλπ. 

Εν Αθήναις τη 23 Μαΐου  1930 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι,  ιδρυταί  της ομάδος «Δελφικοί»: 
Μ. Μελάς, οδός Ρηγίλλης  24 
Η. Ησαΐας,  οδός Πανεπιστημίου  53 
Α. Γιαννακόπουλος,  οδός Σπευσίππου 68 
Γ. Λιβαδάς, οδός Σπετσών 81 
Ν. Ρέγκλης, οδός Χαλκοκονδύλη  39 
Κ. Ανδρίτσος,  οδός Περγάμου 6 
Μ. Νικολαΐδης,  οδός Ερεσσού 21 
Β. Παπαδόπουλος, οδός Ιππολύτου 7 
Κ. Καλιαμπέτσος,  οδός Σταδίου  49 ή Πιπίνου 115 
Κ. Σταυρίδης,  οδός Θήρας 73 
Κ. Αδοσίδης, Ψυχικό 



Δεν γνωρίζω την τύχη αυτής της ομάδας. Πάντως ο ενθουσια-
σμός των στρατιωτικών και η βούληση τους να προασπίσουν τη 
Δελφική Ιδέα εκδηλώθηκε και αργότερα. Οι άνθρωποι αυτοί, που 
βγαίναν από έναν μακρόχρονο και ατελέσφορο πόλεμο, φαίνεται  ότι 
αναζητούσαν ένα διαφορετικό νόημα στον πατριωτισμό τους, που 
παρέπαιε ανάμεσα στην έξαρση και τον εκφυλισμό. 

Από την Αυτοβιογραφία και πάλι της Εύας Σικελιανού παρα-
κολουθούμε την εξέλιξη του ενδιαφέροντος του Στρατού: 

«Τα πράγματα είχαν ησυχάσει. Ζούσα σε ένα μικρό σπίτι στα 
προάστια, με έναν μεγάλο κήπο. Η ζωή ήταν ειρηνική. Μια 
μέρα άκουσα ένα χτύπημα στην αυλόπορτα. Ηταν ένας αξιω-
ματικός σταλμένος από τη Θράκη, εικοσιπέντε ώρες ταξίδι, 
από το στρατηγό Βλάχο, αρχηγό του Ελληνικού Στρατού στα 
σύνορα της Θράκης και της Μακεδονίας. Μπορούσαμε να πάμε 
επάνω στη Θράκη; Θα μπορούσαμε να τους δανείσουμε όλον 
τον εξοπλισμό του Δελφικού Σταδίου; Θα ήθελε να μιλήσει ο 

Άγγελος στους αξιωματικούς των συνοριακών δυνάμεων της 
Ελλάδας; Ο Στρατός επιθυμούσε να θεσπίσει αγώνες προς τι-
μή μας. 

Πάλι ο στρατός ! Και όπως πριν, με τέλειο αυθορμητισμό. 
Δεν γνωρίζαμε τον στρατηγό Βλάχο, ούτε τον αξιωματικό που 
στάλθηκε να μας προσκαλέσει. Τι ήταν γι' αυτούς αυτή η απρό-
βλεπτη, άσχετη προσέλκυση μιας δύναμης που φαινόταν επι-
φανειακά αντίθετη  με το λόγο της αποστολής τους; Οι Δελφοί 
δέθηκαν με την προσπάθεια να κάνουν τους λαούς να κατανοούν 
ο ένας τον άλλον, να διασχίζουν εθνικά σύνορα με αγάπη στα 
μάτια τους. Ο στρατός είναι αφιερωμένος στη διάδοση του φό-
βου και της δυσπιστίας, στη συνεχή εξάσκηση για την απο-
τελεσματικότητα  της καταστροφής. Παρ' όλα αυτά, από την 
αρχή ακόμα, ο στρατός ήταν η μόνη οργανωμένη ενότητα στην 
Ελλάδα που ανταποκρίθηκε αστραπιαία  στη Δελφική Ιδέα. 

Ηταν σαν να αποτελούσε ήδη ένα κομμάτι της εσωτερικής τους 
συνείδησης, κάτι σαν κεραυνοβόλος έρωτας. Ποτέ δεν έκαναν 



ερωτήσεις, ποτέ δεν στοχάστηκαν. Απλώς ενέργησαν. Και η 
ενέργειά τους ήταν τόσο αυθόρμητη, τόσο απρόσωπη και από 
τόσο πολλά διαφορετικά σημεία, που κανείς νιώθει τον πειρα-
σμό να ψάξει να μάθει τι κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα. 

Ισως να είναι το εξής: Όλοι οι άνδρες στο στρατιωτικό επάγ-
γελμα σκέφτονται το θάνατο διαφορετικά απ' ό,τι τον βλέπουν 
όλοι οι άλλοι. Ο θάνατος δεν είναι γι' αυτούς κάτι που πρέπει 
να αποφεύγεται ή κάτι που πρέπει κανείς να αναβάλει όσο το 
δυνατόν περισσότερο, αλλά κάτι που πρέπει να δεχόμαστε αδί-
στακτα, και ακόμη να το επιδιώκουμε κάποτε. Ο βίαιος θά-
νατος μπορεί να ονομαστεί και αντικείμενο της ζωής τους. Πα-
ραμένει πάντα μια πιθανότητα στην εσώτερη συνείδησή τους. 
Για το λόγο αυτό, είναι λιγότερο επιρρεπείς από τους άλλους 
σε μικροθέματα, και είναι κάπως αδέσμευτοι, γιατί έχουν μετα-
φέρει τη δέσμευσή τους από τα προσωπικά πλεονεκτήματα σε 
μια μεγαλύτερη ενότητα που είναι η "πατρίδα".  Και παρ' όλο 
που αυτή η ενότητα είναι ακόμη πολύ μικρή, είναι ένα ιδα-
νικό για το οποίο ζούνε τα μέλη του στρατού, χωρίς να σκέ-
πτονται το θάνατο. Αυτό τους καθιστά ικανούς για μια πλα-
τύτερη "μη δέσμευση". 

Επιπλέον, οι στρατιωτικοί  είχαν την εμπειρία του πολέ-
μου, και πολλοί τουλάχιστον αρκετή. Είναι ίσως οι πιο από-
λυτα τρυφεροί άνθρωποι του κόσμου, όποτε έχουν την ευκαι-
ρία να αφήσουν ελεύθερη την τρυφερότητά τους, όποτε δηλα-
δή, το καθήκον και η αξιοπρέπειά τους δεν στέκονται εμπόδιο. 
Αλλά όσο και να είναι το καθήκον και η αξιοπρέπεια "ελάσ-
σονες" αρετές, παραμένουν εν τούτοις αρετές, και προσφέρον-
ται περισσότερο απ' όλες τις άλλες για να προχωρήσει κανείς 
προς τις "μείζονες" αρετές. [...] Αν είναι, δηλαδή, κανείς εθνι-
κιστής στην Ελλάδα, αναγκάζεται αμετάκλητα να είναι και 
υπερεθνικιστής. Αυτός ο υπερεθνικισμός της Δελφικής Προ-
σπάθειας ήταν που έκανε τους αξιωματικούς του Ελληνικού 
Στρατού να νιώσουν αμέσως άνετα, και ήταν ακόμη πιο ενδια-
φέρον γιατί, από την πλευρά τους, συνέβη εντελώς αυθόρμητα. 



Ως στρατιωτικούς,  η αποδοχή του θανάτου, ως μόνιμης πιθα-
νότητας, τους είχε απαλλάξει από μικρές προσωπικές φιλοδο-
ξίες και τους έκανε να προσκολληθούν στην Ελλάδα σαν το 
μόνο τους ιδανικό. Αλλά κάτι υποσυνείδητο μέσα τους, που 
μπορεί να ήταν πολύ δυνατό, συνέδεσε την Ελλάδα με κάτι 
πέρα από αυτήν. Αμέσως αναγνώρισαν τη Δελφική Προσπά-
θεια σαν βαθιά ελληνική. Δεν υπάρχει τίποτε σ' αυτήν που να 
αντιτίθεται  στο καθήκον τους ή στην αξιοπρέπειά τους. Η ανυ-
ποψίαστη καλοσύνη τους πρόβαλε πια ελεύθερη. Ηταν σαν να 
είχαν βρει τον άλλον τους εαυτό. Δεν ήξεραν ότι ο υπερεθνι-
κισμός είναι ένα βαθιά ελληνικό χαρακτηριστικό, που κάποτε 
αναπτύχθηκε συνειδητά και θα μπορούσε να ανθίσει και πάλι 
(και αυτό ήταν το θέμα της ομιλίας του Άγγελου προς όλους 
τους αξιωματικούς της Θράκης και της Μακεδονίας που είχαν 
διαταχτεί  να παρακολουθήσουν) και ότι αυτό αποτελεί σήμερα 
ένα από τα πράγματα που κάνουν την Ελλάδα τέτοια που αξί-
ζει να πολεμά και να πεθαίνει κανείς γι' αυτή.»118 

Η ομιλία είχε τον τίτλο:  «Ο Δελφικός Πυρήν φορεύς της παγ-
κοσμίου πνευματικής θελήσεως», και για χάρη των στρατιωτικών 
ανακοινώθηκε σε καθαρεύουσα. Στο κάλεσμα που δέχτηκε ο Σικε-
λιανός αισθάνθηκε να δικαιώνονται οι προσπάθειές του. 

«Διότι ιδού τέλος η άλκιμος ελληνική νεότης, η οποία προς 
στιγμήν ενεψυχώθη υποσυνειδήτως από το πνεύμα της Δελφι-
κής Προσπαθείας και εγένετο εν μέρει δέκτης της βαθείας ανα-
γεννητικής της εντολής, με εκάλεσαν αυθορμήτως να κατα-
στήσω ενώπιον των πεφωτισμένων στελεχών της εναργή την 
εντολήν αυτήν και τας πηγάς από τας οποίας απέρρευσε αύτη 
μέχρι εμού, και δι' εμού προς την νεότητα ταύτην, διοχετευ-
θείσα το πρώτον εις αυτήν υπό την πυκνώς συντεθειμένην και 
συμβολικήν αγωνιστικήν αυτής μορφήν.»119 

118. Ιερός  Πανικός,  151-153. 
119. Πεζός  Λόγος  Β', 308. 



Το καινούριο κάλεσμα είχε σαν αποτέλεσμα τη συγγραφή του 
Διθυράμβου  του  Ρόδου,  που ήταν εμπνευσμένος από τη θρακική 
παράδοση. Το έργο εκτελέστηκε τελικά στην Αθήνα κι όχι στον 
φυσικό του χώρο, τη Θράκη, όπως προοριζότανε. 

Το  Δελφικό  Πανεπιστήμιο 

Επιστέγασμα της Δελφικής Προσπάθειας αποτελεί ο σχεδιασμός 
του Δελφικού Πανεπιστημίου. Ο Σικελιανός θεωρεί ότι η Ελλάδα 
έχει φτάσει στην «τελεσιουργό» εποχή των μεγάλων νοερών περιό-
δων, που αντιστοιχεί  στην αντρική ηλικία. Επηρεάζεται από τη 
θεωρία του Strada,1 2 0 που πιστεύει πως: «Η φυσιολογική, η ηθική 
και η ιστορική ηλικία των διαφόρων λαών δεν είναι διόλου η ίδια, 
αλλ' ενώ άλλοι ευρίσκονται στην εποχή του "σπέρματος", υπάρ-
χουν άλλοι που διατρέχουνε την ηλικία του "αίματος",  ενώ άλλοι 
είναι φθασμένοι στην πνευματική τους ηλικία, κι ενώ τέλος είναι 
κάποιοι που, ικανοί στο να συνθέσουν και τις τρεις αυτές δυνάμεις 
(χάρις βέβαια στα αρτιότερα της σκέψης και της δράσης τους στε-
λέχη), ασφαλώς επιφορτίζονται  για τούτο με πιο σύνθετα προβλή-
ματα και ακόμα με μια κάποια συνθετότερην ευθύνη και μια ξέ-
χωρη στον κόσμο αποστολή».121 

Γι' αυτό και η Δελφική Έκκληση απευθύνεται σ' αυτούς που 
αγγίζουνε συνειδητά την ώριμη πνευματική τους ηλικία. «Αληθινά, 
δεν πρόκειται πια να διεγείρουμε μέσα στον Άνθρωπο τις πρώιμες 
μέθες μιας οιασδήποτε εφηβότητας, ούτε στο πνεύμα του, ούτε στο 
κορμί του, δεν πρόκειται να τον ερεθίσουμε όπως ερεθίζουν τα κυ-
νηγετικά ζώα προς λείες φανταστικές,  ούτε ν' αναρριπίσουμε μέσα 
του τις πλάνες ντροπιασμένων γερατειών.»122 

120. Ο Jules de la Rue, επονομαζόμενος Strada (1821-1902), μεγα-
λοφάνταστος  γάλλος φιλόσοφος και ποιητής, οραματιζόταν  την ίδρυση μιας 
ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. 

121. Πεζός  Λόγος  Β', 131 («Δελφικό Πανεπιστήμιο  (Προσχέδιο)», 1929). 
122. Πεζός  Λόγος  Β', 228 («Δελφική Έκκληση 1930»), 



«Το σχέδιο μας για το Δελφικό Πανεπιστήμιο, που, βασισμένο 
στα συνθετικά ιδανικά της Ανθρωπότητας, θα προσπαθήσει, ασκών-
τας στη σύγχρονη διανοητική μήτρα κάποια πίεση δημιουργική, να 
λυτρώσει αγάλι-αγάλι μέσαθέ της τύπους αγωγής και μόρφωσης 
παγκόσμιους, ελεύθερους και απ' τους αυταρχισμούς, και από τους 
πολιτικούς και τους πνευματικούς συμβατισμούς οπού εκφυλίζουν 
και εκφαυλίζουνε το Γένος».123 Ο στόχος του ήταν να αποτελέσει ένα 
εναλλακτικό πρότυπο σε σχέση με το υπαρκτό «Ελληνικό Πανεπι-
στήμιο», που κι ώς το 1945 ακόμη παρέμενε «το υπερπαραγωγικό 
Εργοστάσιο όλης της συγκαιρινής μας Νεοελληνικής Μετριότητας 
και Μετριοκρατίας,  εντελώς ανίκανο (εκτός λίγων, μετρημένων στο 
ένα χέρι, εξαιρέσεων) να υψωθεί όχι μόνο στις καθολικές πνευμα-
τικές ιστορικές του ευθύνες, αλλά στα στοιχειώδη άμεσα εθνικά και 
ηθικά του χρέη».124 

Σε επίπεδο πρακτικής οργάνωσης, το Δελφικό Πανεπιστήμιο 
θα περιλάμβανε την ίδρυση του Δελφικού Ωδείου και της Κοινω-
νιολογικής Σχολής των Δελφών, και θα αναλάμβανε την τακτική 
διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, διαρκούς εμποροβιοτεχνικής 
έκθεσης, καθώς και των Δελφικών Εορτών. 

123. Στο ίδιο,  223. 
124. Πεζός  Λόγος  Ε', 73 («Ξεκινώντας από το σημερινό κεντρικό εθνι-

κοπνευματικό πρόβλημα προς κάποιες άμεσα επιβαλλόμενες  προβλέψεις», 
1945). 



Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΤΗΣ ΔΕΛΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

Παρά την εντυπωσιακή επιτυχία των Δελφικών Εορτών και την 
αφύπνιση της αρχαιολατρικής συνείδησης σ' ένα ευρύ και ανομοιο-
γενές κοινό, οι εγγενείς αδράνειες του νεοελληνικού κράτους απέ-
τρεψαν τη θεσμοποίησή τους. Η οικονομική χορηγία για τις Πρώ-
τες Δελφικές Εορτές του 1927 είχε βαρύνει αποκλειστικά την Εύα 
Σικελιανού, που οδηγήθηκε σε χρεοκοπία κι έφυγε στην Αμερική, 
προσπαθώντας μάταια να διαφωτίσει το αμερικάνικο κοινό για τη 
σημασία της Δελφικής Ιδέας και να πετύχει χρηματοδότηση. Τε-
λικά η λύση δόθηκε στο Παρίσι με τη δυναμική παρέμβαση του 
Αντώνη Μπενάκη, ο οποίος συγκρότησε επιτροπή εγγυητών για 
τις Δεύτερες Δελφικές Εορτές του 1930. Με την επιρροή του στον 
Βενιζέλο, κατάφερε να τις εντάξει στο πρόγραμμα των επετειακών 
εορτασμών για τα εκατόχρονα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.  Όμως η 
Επιτροπή ενδιαφερόταν πιο πολύ για την τουριστική εκμετάλλευση 
του τόπου και του θεάματος, και παραγκώνιζε την πνευματική διά-
σταση της προσπάθειας. Αντίθετα,  ο Σικελιανός ενδιαφερόταν κυ-
ρίως για το Δελφικό Πανεπιστήμιο που στόχευε στην «κοινωνική 
αναμόρφωση». Ηταν φυσικό ένας θεσμός στην ουσία της σύλλη-
ψης του ανατρεπτικός για κάθε κατεστημένη πολιτική να μη βρει 
κρατική κατανόηση και υποστήριξη. Το πρότυπο του Σικελιανού, 
το ανατολικό Πανεπιστήμιο του Ταγκόρ1 στην Ινδία, κατάφερε να 
λειτουργήσει σε συνδυασμό με τη μεγάλη «ηθική Επανάσταση» του 

1. Rabindranath Tagore, «Une Université Orientale», Feuilles  de 
l'Inde  1 (1928), σ. 11-34. 



Γκάντι. Όμως η μεσοπολεμική νεοελληνική δημοκρατία δεν διέ-
θετε ούτε στο ελάχιστο την παιδευτική προπαρασκευή που θα μπο-
ρούσε να στεγάσει έναν παρόμοιο ρυθμιστικό θεσμό. 

Εντυπωσιακό επίτευγμα αποτέλεσε, παρ' όλα αυτά, η ψήφιση 
νόμου «Περί συστάσεως Δελφικού Οργανισμού» στις 3 Νοεμβρίου 
του 1934, που οφειλόταν αποκλειστικά στον προσωπικό ζήλο τόσο 
του Σικελιανού όσο και του τότε υπουργού Παιδείας Ιωάννη Μα-
κρόπουλου. Στο νόμο εξαγγέλλονταν οι Τρίτες Δελφικές Εορτές για 
το 1936, που όμως δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς και η ίδρυση 
στους Δελφούς όχι Πανεπιστημίου αλλά Πνευματικού Κέντρου. Ο 
νόμος αδρανοποιήθηκε και εξαιτίας της αλλαγής του πολιτικού σκη-
νικού στην Ελλάδα. Στο μεταξύ η Εύα, σε απελπιστική οικονομική 
κατάσταση,  είχε ήδη φύγει για την Αμερική με την προοπτική να 
μεταφέρει εκεί την παράσταση του Ορφικού Διθυράμβου, που είχε 
σκηνοθετήσει στο υπαίθριο θέατρο του Φιλοπάππου. Παρά τις επί-
μονες προσπάθειές της, δεν ξαναγύρισε στην Ελλάδα παρά το 1952. 
Το 1951 έγινε η τελευταία  σοβαρή προσπάθεια για αναβίωση των 
Δελφικών Εορτών στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, με χρηματο-
δότηση της Economic Cooperation Administration Mission to 
Greece. Οι δύο εμπνευστές δέχονται, αφού εξασφαλίσουν πλήρη 
ελευθερία κινήσεων. Ξεπερνούν τις επιφυλάξεις τους, κυρίως κάτω 
από την πίεση του χρόνου. Βρίσκονται κι οι δυο σε προχωρημένη 
ηλικία και είναι ίσως η τελευταία  ευκαιρία τους να ξανασμίξουν σε 
μια κοινή δημιουργική προσπάθεια. Όμως, ύστερα από μια σειρά 
άτυχες συγκυρίες, η Εύα δεν προφταίνει να δει τον Άγγελο. Επι-
στρέφει στην Ελλάδα ένα χρόνο μετά το θάνατο του. Παρακολουθεί 
τις Τρίτες Δελφικές Εορτές, που δεν έχει καταφέρει να διοργανώ-
σει η ίδια, και πεθαίνει λίγες μέρες μετά. Με τον τρόπο αυτό λήγει 
άδοξα η Δελφική Προσπάθεια, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρξε παρά 
ένα αποκλειστικά ιδιωτικό όραμα, που στις καλύτερες στιγμές του 
κατάφερε να αγκαλιάσει ένα ευρύ κοινό, γεμίζοντας τις κερκίδες 
ενός μεγάλου θεάτρου. 

Η τουριστική εκμετάλλευση του αρχαίου θεάτρου επιτεύχθηκε 
με αρκετή καθυστέρηση και επιβλήθηκε μέσα από τους φεστιβαλικούς 



κούς θεσμούς.2 Όμως η αναβίωση περιορίστηκε στη θεατρική της 
αναπαράσταση.  Τα αρχαία ιδανικά ενεκρώθησαν και δεν απέμεινε 
παρά «η θλίψις της ηττηθείσης Νεότητος»,3 που δεν κατάφερε να 
εξασφαλίσει τη διάρκειά της. 

2. Με προεξάρχον το Φεστιβάλ  της Επιδαύρου από το 1954. 
3. Πεζός  Λόγος  Α', 26 («Ο Τυπάλδος», 1910). 



Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

Ανίκανος να παραστήσει τις δικές του τραγωδίες α ένα αρχαίο θέα-
τρο1 όσο ζούσε, ο Σικελιανός περιορίστηκε στη συγγραφή τους, που 
απέμεινε η μόνη πολιτική του παρέμβαση. Η ανάγνωση της ανέκδο-
της «Σίβυλλας» τον Νοέμβριο του 1940 στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών αποτέλεσε πράξη αντίστασης.  Όμως τα πρόσωπα που 
χρησιμοποιούσε ανέπνεαν φιλολογικά, και ήταν δύσκολο να επι-
βάλλουν τις ιστορικές τους προσωπικότητες σε μια εποχή που είχε 
ανάγκη να τραγουδήσει τους δικούς της ήρωες και όχι τα «κλέα 
προγόνων». 

Μπορεί «η σικελιανική θρησκεία [...] να μην είναι άλλο τίποτα 
παρά ένας κοινός ελληνιστικός συγκρητισμός».2 Γι' αυτό και στο 
πάνθεον της τόσο ξεχωριστή θέση κατέχει ο κατεξοχήν επιγονικός 
θεός, ο Ασκληπιός. Μας έχουν σωθεί δυο διαφορετικά σχεδιάσματα 
της ομώνυμης τραγωδίας,  ένα στο ξεκίνημα σχεδόν της μεσσιανι-
κής καριέρας του Σικελιανού το 1919, κι ένα όταν βρίσκεται κοντά 
στο ρόχτο του θανάτου. Πιθανότατα την έμπνευσή τους την οφεί-
λει στην πρώιμη επαφή του με το θέατρο της Επιδαύρου. Και στα 
δυο σχεδιάσματα κυριαρχεί η αγωνία για την έξοδο της Ελλάδας 
από την ηθική «παρακμή» στην οποία έχει περιπέσει. Αναρωτιέται: 

1. Το αρχικό σχέδιο των Δελφικών Εορτών να αποτελέσουν  ένα μικρό 
Bayreuth, όπου θα ανεβάζονταν  τα έργα του Άγγελου —δεν ξέρουμε αν από 
μετριοπάθεια  ή πρακτική αδυναμία—  δεν εκτελέστηκε  ποτέ. 

2. Σε γράμμα του Γιώργου Θεοτοκά προς τον Ζήσιμο Λορεντζάτο  της 
10ης Φεβρουαρίου 1962. Βλ. Ζήσιμος Λορεντζάτος,  Δίπτυχο,  Δόμος, 1986, 
σ. 37. 



ται: «Η παρακμή είν' ένα στοιχείο παντοτινά χαμένο για ένα λαό; 
Η μήπως είναι αληθινά η κλίνη, ο τάφος, όπου συντελείται  μυ-
στικά η πλέρια οργανική του μεταμόρφωση για μια ατμόσφαιρα 
ανώτερη, ενεργητικότερη;». Και φαίνεται  πως επιλέγει το δεύτερο. 
«Είδα, δίπλα από τη νεκροφάνεια του Ελληνισμού, την ανθρωπό-
τητα όλη στο κρεβάτι του θανάτου της. Μ' όση είχα δύναμη στο 
νου και στο κορμί μου, υπόφερα απ' την αγωνία της».3 

Το έργο επιχειρεί την «πυκνή ανατοποθέτηση των αξιών που 
ή βοηθούσαν, ή εμπόδιζαν την ορθή βιολογική ανάπτυξη του Έ-
θνους μας, — αφού η έννοια της αρρώστιας  αυτού  του  ίδιον  δεν 
υπογραμμίζεται  παρά από την ελάττωση όλων των δυνατοτήτων 
του, οικονομικών, πνευματικών, πολιτικών κλπ. στο να ανανεωθεί».4 

Η θεραπευτική πρόταση του Σικελιανού που μεσολαβεί ανά-
μεσα στα δυο σχεδιάσματα, η ανάληψη δηλαδή της Δελφικής Προ-
σπάθειας, καταλήγει στη συμβολική αποθεραπεία του Ηγεσία, του 
πρότυπου Ήρωα-Αθλητή, και στην αποκατάσταση  της υγείας του 
ελληνικού έθνους. Ο ατέλειωτος Ασκληπιός κλείνει αισιόδοξα μια 
πνευματική πορεία αφιερωμένη «στην κριτική εμβάθυνση του ελ-
ληνικού ιστορικού υποσυνείδητου» αποδίδοντας στο γερασμένο πια 
«εφηβικό της πρότυπο» τον Ονειρο της άχρονης μυστικής Υγείας. 

3. Θυμέλη  Γ', 160 (Ασκληπιός). 
4. Στο  ίδιο,  121. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Στον πίνακα  συγκεντρώνονται  όσες ομιλίες  και μελέτες του Άγγελου 
Σικελιανού αναφέρονται  στο βιβλίο αυτό. Σε αγκύλες παραπέμπουμε 
στη συγκεντρωτική  έκδοση του έργου από τις εκδόσεις «Ίκαρος» (η 
οποία χρησιμοποιήθηκε για την παραπομπή των αποσπασμάτων  στα 

κεφάλαια  της μελέτης).  ΠΑ = Πεζός  Λόγος·  ΛΒ = Λυρικός  Βίος. 

«Το νέον έργον του Γαβριήλ Δ΄ Αννούντσιο, Ίσως ναι, ίσως όχι», 
εφ. Το Σέλας  (Πατρών), 23-30 Ιανουαρίου 1910. [ΠΛ Α' 
13-25] 

«Ο Τυπάλδος», εφ. Το Σέλας (Πατρών), 29 Ιανουαρίου 1910. 
[ΠΛ Α' 26-27] 

«Ομιλίες με τον Rodin», [«Παρίσι 18 του Μάη 1912»], περ. 
Γράμματα (Αλεξανδρείας) 1 (Γενάρης 1912) 385-391. [ΠΛ Α' 
35-40] 

«Συνέχεια της ομιλίας μου με τον Rodin και αισθητικά σημειώ-
ματα», [«Ολυμπία, Ιούνιος 1912»], περ. Γράμματα  (Αλεξαν-
δρείας) 2 (Απρίλιος 1913 - Ιούνιος 1914) 124-130. [ΠΛ Α' 
41-52] 

«Αύγουστος Ροντέν», περ. Γράμματα  (Αλεξανδρείας) 4 (Γενάρης 
1917 - Ιούλης 1918) 495-501. [ΠΛ Α' 53-61] 

Περικλής  Γιαννόπουλος,  Τυπογραφείο «Εστία», Κ. Μάισνερ και 
Ν. Καργαδούρη, 1919. 15 σ. [ΠΛ Α' 65-76] 

Ανοιχτό  Υπόμνημα  στη  Μεγαλειότητά  του,  Μάρτης 1922. 114 σ. 
[ΠΛ Α' 77-113] 

«Ομιλίες μου στους αρίστους», Α', Β', Γ', Νέα  Πολιτική  Α' (15 
Ιουλίου, 1 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 1923) 310-312, 331-
333, 380-382. Ανατύπωση στο περ. Νέα Πολιτική,  Περ. Β', 

Έτος Β' (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος 1938) 562-568, 665-671, 
777-784. [ΙΙΛ Α' 115-137] 



«Οι Δρούσοι», εφ. Π Βραδυνή, 8 Νοεμβρίου 1925. [ΠΛ Α' 147-
157] 

Δελφικές Εορτές 1927  (Προκήρυξη), Τυπογραφείο «Εστία», Κ. 
Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1926. [ΠΛ Β' 25] 

Δελφικοί Αγώνες  1927  (Προκήρυξη), 1926. [ΠΛ Β' 26] 
«Η προσπάθειά μου στους Δελφούς — Τα πραγματικά κίνητρα», 

εφ. Ελεύθερον  Βήμα,  26 και 29 Αυγούστου 1926. [ΠΛ Β' 
27-37] 

«Η Δελφική Ελλάδα», εφ. Ελεύθερον  Βήμα,  28 Σεπτεμβρίου 1926. 
[ΠΛ Β' 38-46] 

«Η πνευματική βάση της Δελφικής Προσπάθειας», εφ. Ελεύθερον 
Βήμα,  8-14 Δεκεμβρίου 1927. [ΠΛ Β' 67-118] 

«Τ' αετώματα της Ολυμπίας» [ανέκδοτη ομιλία του 1928], περ. 
Αγγλοελληνική  Επιθεώρηση  Ε' (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1952) 
457-461. [ΠΛ Α' 165-178] 

Δελφικές Εορτές  1930  (Προκήρυξη), 1929. 9 σ. [ΠΛ Β' 223-
224] 

«Το Δωρικό Πανεπιστήμιο των Δελφών», εφ. Πρωία,  20-25 Ο-
κτωβρίου 1929. 

Plan  général  du  mouvement  delphique.  L'Université  de  Delphes, 
«Les Belles Lettres», Παρίσι 1930. 60 σ. 

Δελφικό Πανεπιστήμιο  (Προσχέδιο), Τύποις Εταιρείας Π. Δ. Σα-
κελλάριος, [1930]. 31 σ. [ΠΛ Β' 131-156] 

Δελφική  Έκκληση,  1930. 13 σ. [ΠΛ Β' 225-233] 
«Η Δελφική Ιδέα», περ. Εργασία  Α' (14 Ιουνίου 1930) 5-6. [ΠΛ 

Β' 243-248] 
«Η αποστολή της Κοινότητος» (Ομιλία, 1930): Διαλέξεις υπέρ της 

Αυτοδιοικήσεως  γενόμενοι δημοσία  εις  την  αίθουσαν  της  Αρ-
χαιολογικής  Εταιρείας  υπό  των  μελών  της  Ενώσεως  κατά  το 
εταιρικόν  έτος  1929-30,  εκδότης Ν. Η. Μαργαρίτης,  1931, 77-
104. [ΠΛ Β' 163-183] 

Η  Δελφική  Ιδέα:  Ομιλία  πρώτη,  Τύποις Εταιρείας Π. Δ. Σακελ-
λάριος 1931. [ΠΛ Β' 263-285] 

«Ο Δελφικός Πυρήν φορεύς της παγκοσμίου πνευματικής θελήσεως 



σεως», εφ. Ελεύθερον  Βήμα,  21-23 Ιουνίου 1931. [ΠΛ Β' 
286-308] 

«Το πρόβλημα της Μουσικής και του Χορού στο Αρχαίο Δράμα», 
εφ. Ελεύθερον Βήμα, 20-21 Οκτωβρίου 1931. [ΠΛ Β' 309-
322] 

Η  Δελφική  Ένωση:  ένα  προανάκρουσμα,  Αθήνα 1932. [ΠΛ Β' 
323-383] 

«Η επιστροφή στη Γη και στο Λαό», εφ. Δημοκρατία,  14-21 Αυ-
γούστου 1932. [ΠΛ Β' 184-199] 

«Η επιστροφή προς τον βαθύτερον ιστορικό εαυτό μας», εφ. Δη-
μοκρατία,  2, 9 και 16 Οκτωβρίου 1932. [ΠΛ Β' 200-222] 

«Η ζωή και το έργο του Πινδάρου», εφ. Η  Βραδυνή,  13-14 Φε-
βρουαρίου 1933. [ΠΛ Β' 387-400] 

«Ο Δελφισμός και η θέση του στην εποχή μας», περ. Ελληνικά 
Φύλλα Α' (Μάρτιος 1935) 2-3. [ΠΛ Β' 409-412] 

«Ο Rupert Brooke και η Αιώνια Ποίηση», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 
4 Απριλίου 1931. [ΠΛ Γ' 21-24] 

«Η Ελευσίνια Διαθήκη» (τέσσερις ομιλίες), περ. Τα Νέα Γράμ-
ματα Β' (Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης 1936) σ. 45, 63, 134-
148, 237-251. [ΠΛ Γ' 45-94] 

«Ο Παλαμάς ασκητής και μύστης» (ομιλία στα πενηντάχρονα του 
Παλαμά), περ. Τα Νέα  Γράμματα  Β' (Μάης-Ιούνης 1936) 369-
390. [ΠΛ Γ' 95-116] 

«Η Δελφική Ιδέα» (ομιλία στον «Παρνασσό» στις 15 Δεκεμβρίου 
1936), εφ. Η Καθημερινή, 16-20 Δεκεμβρίου 1936. [ΠΛ Β' 
413-432] 

«Η πνευματική στάση του Πάλλη», περ. Νεοελληνικά Γράμματα 
(6 Φεβρουαρίου 1937). [ΠΛ Γ' 120-125] 

«Συνέντευξη με τον Γ. Ρούσσο», εφ. Αθηναϊκά  Νέα,  2 Μαΐου 1939. 
[ΠΛ Δ' 187-188] 

«Ιων Δραγούμης», περ. Νέα Εστία  29 (15 Μαρτίου 1941) 214-
220. [ΠΛ Δ' 16-28] 

«Πρόλογος στον Λυρικό  Βίο»,  περ. Νέα Εστία  32 (1 Σεπτεμβρίου 
1942) 837-860. [ΛΒ Α' 10-81] 



Κωστής  Παλαμάς,  Εκδόσεις Αλφα, Αθήνα 1943. 
«Το κοινωνικό περιεχόμενο του Χριστιανισμού», εφ. Ελεύθερον  Βή-

μα,  26 Ιανουαρίου 1944. [ΠΛ Δ' 102-107] 
«Αρχιτεκτονική και Μουσική» (ομιλία στο θέατρο Ηρώδη του Ατ-

τικού), εφ. Ελεύθερον  Βήμα,  10-12 Αυγούστου 1944. [ΠΛ 
Δ' 136-147] 

«Προς μια αποφασιστική πνευματική στροφή» (Λόγος στην πανη-
γυρική συνέλευση της Εταιρείας Λογοτεχνών ύστερα από την 
απελευθέρωση), περ. Νέα Εστία 36 (15 Σεπτεμβρίου - 1 Νοεμ-
βρίου 1944). [ΠΛ Δ' 178-187] 

«Ένα ξεκίνημα» (Επιστολή για Τα Δέντρα της Μαργαρίτας  Κα-
ραπάνου [ = Λυμπεράκη]), περ. Νέα Εστία 38 (15 Αυγούστου 
1945) 727-728. [ΠΛ Ε' 281-283] 

«Γιάννης Κητς» (ομιλία στο Βρετανικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 
10 Δεκεμβρίου 1946), περ. Αγγλοελληνική  Επιθεώρηση  Β' (Ια-
νουάριος 1947) 345-350. [ΠΛ Ε' 125-143] 

«Χαιρετισμός στις νεότερες Ολυμπιακές γενιές», περ. Βωμός  (Πύρ-
γου Ηλείας), (Αύγουστος 1947) 35-36. [ΠΛ Ε' 297-298] 

«Στο άνθος των Ελλήνων», εφ. Φοιτητική  Φωνή,  12 Ιανουαρίου 
1948. [ΠΛ Ε' 165-170] 

«Οι αυτοδίδακτοι»,  περ. Αγγλοελληνική  Επιθεώρηση  Δ' (Ιανουά-
ριος-Φεβρουάριος 1950) 297-300. [ΠΛ Ε' 171-179] 
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LIA PAPADAKI 

L'ARCHÉTYPE DE L'ÉPHEBE 
ET LE MOUVEMENT DELPHIQUE 

DANGÉLOS SIKÉLIANOS 

(Resumé) 

Cette étude se propose de présenter la Poésie et lAction 
d'Angélos Sikélianos en prenant comme point de référence 
l'archétype de l'éphèbe, tel que le poète le concevait. En effet, 
pour Sikélianos, l'adolescence représente la «concentration des 
innombrables virtualités d'une âme créatrice, qui recevra à 
l'avenir son Initiation essentielle, âge non plus considéré d'un 
point de vue étroit —ainsi qu'il l'est trop souvent— comme 
l'époque d'une transition brutale: de l'indifférenciation  psy-
chique et organique de l'homme à l'embrasement sexuel anar-
chique de son organisme, mais au contraire comme la pre-
mière réunion organique effective  de ses forces —psychiques, 
physiques, intellectuelles— autour du noyau triplement pro-
fond  de sa polarisation érotique générale et de son rayonne-
ment érotique général, afin  que soient plus immédiates, plus 
amples et, à la fois,  plus spirituelles, son assimilation cré-
atrice, sa transsubtantiation et sa compréhension profonde 
du Tout». 

La première partie de cette étude s'attache à tracer un 
portrait de l'adolescent dans l'œuvre littéraire de Sikélianos, 
portrait qui, réunissant les traits épars de l'adolescence, re-
constitue l'«archétype de l'éphèbe». En dehors des éphèbes 



mythologiques et historiques, nous examinons également les 
individus ou groupes d'individus qui, alors qu'ils ne se trou-
vent pas à l'âge biologique de l'adolescence, en possèdent les 
traits distinctifs.  Ces figures  ne s'écartent jamais des vertus 
attribuées à l'adolescence. Quand  ce ne sont pas des Dieux, 
ils exercent leur corps pour leur ressembler, se placent au-
dessus du monde des antinomies et des passions et ne portent 
aucun des signes qui caractérisent la «jeunesse académique, 
compassée et si peu littéraire qui doit», selon Sikélianos, 
«disparaître ou se transformer».  Leur déification  est leur 
ambition ultime et ils y parviennent lorsque leur est donnée 
la jeunesse éternelle. 

La deuxième partie concerne la tentative «réelle», entre-
prise par le poète pour associer les jeunes contemporains au 
combat pour le redressement de la Grèce Nouvelle. Le mot 
d'ordre de l'adolescent: BEAUTÉ - JEUNESSE - VERTU, dé-
passe les ambitions individuelles pour devenir une revendica-
tion nationale. Le passage de l'idéologie à l'action est con-
crétisé par le projet et la réalisation partielle du Mouvement 
Delphique, qui tente de faire  revivre l'esprit amphictyonique 
en attribuant à la Grèce moderne un rôle régulateur dans la 
mission spirituelle d'éclairer l'Humanité. En concevant ce 
projet de Mouvement Delphique, Sikélianos tient sa promesse 
de donner à «la nouvelle génération d'intellectuels grecs une 
première orientation, essentielle cependant, pour parvenir à 
l'appréciation et l'étude du contenu réel, intellectuel et his-
torique, du monde antique, afin  qu'ils assument leur respon-
sabilité, non pas en amateurs ou en hommes de lettres, mais 
en historiens pleinement conscients, et qu'ils définissent  leur 
position face  à notre présent grec». L'«archétype de l'éphèbe» 
s'incarne spectaculairement dans les jeux gymniques et les 
représentations théâtrales des Fêtes Delphiques et provoque 
un réveil momentané de la conscience de la continuité histo-
rique grecque, en particulier chez les jeunes qui, plus tard, 



s'engageront passionnément dans la recherche de la «grécité». 
Sikélianos, préoccupé par la nécessité d'éclairer la Jeunesse, 
donne un aspect pratique à son idée dans son projet de fonder 
une Université Delphique, qui aurait compris la Faculté de 
Sociologie et le Conservatoire de Delphes. 

Les incessantes tentatives pour institutionnaliser le Mou-
vement Delphique, lesquelles échouèrent, aussi bien en raison 
de l'atonie innée du nouvel État grec qu'en raison de l'origi-
nalité de la vision, démontrent que les revendications idéo-
logiques de l'époque relativement à l'antiquité grecque exi-
geaient un champ d'expression plus stable, qui aurait requis 
la participation personnelle des jeunes à travers le symbo-
lisme de la représentation théâtrale et athlétique, participa-
tion de nature initiatique, non pas festive. 
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