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    Άγγελος Σικελιανός  1884 - 1951 

 
 
Ο Σικελιανός γεννήθηκε στη Λευκάδα, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Τα ενδιαφέροντά 
του ήταν καθαρά λογοτεχνικά και από νωρίς μελέτησε Όμηρο, Πίνδαρο, Ορφικούς και 
Πυθαγόρειους, λυρικούς ποιητές, προσωκρατικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αισχύλο αλλά και την 
Αγία Γραφή και ξένους λογοτέχνες όπως τον Ντ' Αννούντσιο. Τα επόμενα χρόνια πραγματοποίησε 
αρκετά ταξίδια και στράφηκε στην ποίηση και το θέατρο. Το 1902, δημοσίευσε τα πρώτα του 
ποιήματα στα λογοτεχνικά περιοδικά Διόνυσος και Παναθήναια. Η αρχαιοελληνική πνευματική 
ατμόσφαιρα απασχόλησε βαθιά τον Σικελιανό και συνέλαβε την ιδέα να δημιουργηθεί στους 
Δελφούς ένας παγκόσμιος πνευματικός πυρήνας ικανός να συνθέσει τις αντιθέσεις των λαών 
(«Δελφική Ιδέα»). Για τον σκοπό αυτό ο Σικελιανός, με τη συμπαράσταση και την οικονομική 
αρωγή της γυναίκας του, δίνει πλήθος διαλέξεων και δημοσιεύει μελέτες και άρθρα. Παράλληλα, 
οργανώνει τις «Δελφικές Εορτές» στους Δελφούς με τις παραστάσεις του Προμηθέα Δεσμώτη 
(1927) και των Ικέτιδων (1930) του Αισχύλου να ανεβαίνουν στο αρχαίο θέατρο.  
 
Τα έργα: 
http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/aggelos_sikelianos/ 
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=45 
Δελφικές Εορτές, βίντεο του 1927: 
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000027863&tsz=0&autostart=0 
Αφιέρωμα στον Άγγελο Σικελιανό της ΕΡΤ: 
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000007727&tsz=0&autostart=0 
 
 

Γιατὶ βαθιά μου δόξασα  
 
Γιατὶ βαθιά μου δόξασα καὶ πίστεψα τὴ γῆ 

καὶ στὴ φυγὴ δὲν ἅπλωσα τὰ μυστικὰ φτερά μου, 

μὰ ὁλάκερον ἐρίζωσα τὸ νοῦ μου στὴ σιγή, 

νὰ ποὺ καὶ πάλι ἀναπηδᾶ στὴ δίψα μου ἡ πηγή, 

πηγὴ ζωῆς, χορευτικὴ πηγή, πηγὴ χαρά μου... 

Γιατὶ ποτὲ δὲ λόγιασα τὸ πότε καὶ τὸ πῶς, 

μὰ ἐβύθισα τὴ σκέψη μου μέσα στὴν πάσαν ὥρα, 

σὰ μέσα της νὰ κρύβονταν ὁ ἀμέτρητος σκοπός, 

νὰ τώρα πού, ἡ καλοκαιριὰ τριγύρα μου εἴτε μπόρα, 

λάμπ᾿ ἡ στιγμὴ ὁλοστρόγγυλη στὸ νοῦ μου σὰν ὀπώρα, 

βρέχει ἀπ᾿ τὰ βάθη τ᾿ οὐρανοῦ καὶ μέσα μου ὁ καρπός!... 

Γιατὶ δὲν εἶπα: «ἐδῶ ἡ ζωὴ ἀρχίζει, ἐδῶ τελειώνει...» 

μὰ «ἂν εἶν᾿ ἡ μέρα βροχερή, σέρνει πιὸ πλούσιο φῶς... 

μὰ κι ὁ σεισμὸς βαθύτερη τὴ χτίση θεμελιώνει, 

τὶ ὁ ζωντανὸς παλμὸς τῆς γῆς ποὺ πλάθει εἶναι κρυφός...» 

νὰ πού, ὅ,τι στάθη ἐφήμερο, σὰ σύγνεφο ἀναλιώνει, 

νὰ ποὺ ὁ μέγας Θάνατος μοῦ γίνηκε ἀδερφός!... 

(ἀπὸ τὸν Λυρικὸ Βίο, B´, Ἴκαρος 1966) 
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Ὁ Γέρος 

Ὁ γέρος ὁ ἑκατοχρονίτης, 

ὁποῦ ἐγνώρισα στὸ ἴδιο νησί μου, τὴ Λευκάδα, 

ἀφοῦ πέρασε βοσκὸς σαράντα χρόνια 

στὴ βουνοκορφή, στὰ Σταυρωτά, 

κατέβηκε νὰ παντρευτεῖ μία μέρα 

στὸ γιαλό, στὸ Μεγανήσι 

κι ἀπὸ τότε γίνηκε ψαρὰς 

κι ἀπόχτησε τρεῖς θυγατέρες 

κι ὅσο ἤτανε μικρές, κυβέρναε μονάχος 

τὸ ψαροκάϊκο, τὸ πεζόβολο, τὰ παραγάδια καὶ τὰ δίχτυα 

κι ἅμα ἡ πρώτη θυγατέρα ἦρθε στὸ χνούδι της 

τὴ πῆρε στὰ κουπιὰ νὰ δέσει τὸ κορμί της, 

ἔπειτα τὴ πάντρεψε καὶ πῆρε τὴ κατοπινὴ 

κι ἀφοῦ ἔδεσε καὶ τούτη, 

κράτησε λίγο καιρὸ τὴ τρίτη στὰ κουπιὰ 

καὶ σὰ τὴ πάντρεψε κι αὐτήν, 

ἔμεινε πάλι μὲς στὴ βάρκα μοναχός, 

προσμένοντας τὸ θάνατο, ἥσυχα νὰ τὸν ῾γγίξει, 

καθὼς σβεῖ στρωτὰ ὁ ἀγέρας 

στὸ νερὸ τὰ δειλινά... 

 

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ (1915) 

Στὸ ρόδινα μάκαριο φῶς, νά με, ἀνεβαίνω τῆς αὐγῆς, 

                    μὲ σηκωμένα χέρια, 

ἡ θεία γαλήνη μὲ καλεῖ τοῦ πέλαου, ἔτσι γιὰ νὰ βγῶ 

                    πρὸς τὰ γαλάζια αἰθέρια· 

μὰ ὢ ἄξαφνες πνοὲς τῆς γῆς ποὺ μὲς στὰ στήθια μου χυμᾶν 

                    κι ἀκέρια με κλονίζουν! 

Ὦ Δία, τὸ πέλαγο εἶν᾿ βαρὺ καὶ τὰ λυτά μου τὰ μαλλιὰ 

                    σὰ πέτρες μὲ βυθίζουν! 

Αὖρες τρεχάτε -ὦ Κυμοθόη, ὦ Γλαύκη,- ἐλᾶτε πιάστε μου 

                    τὰ χέρια ἀπ᾿ τὴ μασκάλη. 

Δὲ πρόσμενα ἔτσι μονομιᾶς παραδομένη νὰ βρεθῶ 

                    μὲς στοῦ Ἥλιου τὴν ἀγκάλη... 

 

Ὄχι δὲν εἶναι χίμαιρα 

Ὄχι, δὲν εἶναι χίμαιρα 

νὰ καβαλᾶμε τὸ ὄνειρο 

τὴ θείαν ἐτούτη μέρα 

ποῦ ὅλα, ὁρατὰ καὶ ἀόρατα, 

κι ἐμεῖς κι οἱ ἥρωες καὶ οἱ θεοὶ 

στὴν ἴδια ὁρμᾶμε μέσα αἰώνια σφαίρα 
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Πνευματικὸ Ἐμβατήριο 

Σὰν ἔριξα καὶ τὸ στερνὸ δαυλὶ στὸ φωτογώνι, 

(δαυλὶ τῆς ζωῆς μου τῆς κλεισμένης μέσ᾿ τὸ χρόνο) 

στὸ φωτογώνι τῆς καινούργιας λευτεριᾶς σου, Ἑλλάδα, 

μοῦ ἀναλαμπάδιασε ἄξαφνα ἡ ψυχὴ σὰν νἆταν 

ὅλο χαλκὸς τὸ διάστημα, ἢ ὡς νἆχα, τ᾿ ἅγιο κελὶ 

Τοῦ Ἡράκλειτου τριγύρα μου, ὅπου, χρόνια,  

γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἔχαλκευσε τοὺς λογισμούς του  

καὶ τοὺς κρεμνοῦσε ὡς ἄρματα στῆς Ἔφεσος τὸ Ναό... 

Γιγάντιες σκέψεις, σὰ νέφη πύρινα ἢ νησιὰ πορφυρωμένα  

σὲ μυθικὸν ἡλιοβασίλεμα, ἄναβαν στὸ νοῦ μου,  

τὶ ὅλη μου καίονταν μονομιᾶς ἡ ζωὴ στὴν ἔγνοια  

τῆς καινούργιας λευτεριᾶς Σου, Ἑλλάδα. γι᾿ αὐτὸ δὲν εἶπα: 

Τοῦτο εἶναι τὸ φῶς τῆς νεκρικῆς πυρᾶς μου... 

Δαυλὸς τῆς Ἱστορίας Σου, ἔκραξα εἶμαι, καὶ νά,  

ἂς καεῖ σὰν δάδα τὸ ἔρμο μου κουφάρι, μὲ τὴν δάδα τούτην,  

ὀρθὸς πορεύοντας, ὡς μὲ τὴν ὕστερη ὥρα,  

ὅλες νὰ φέξουν τέλος οἱ γωνιὲς τῆς οἰκουμένης,  

ν᾿ ἀνοίξω δρόμο στὴν ψυχή, στὸ πνεῦμα, στὸ κορμί Σου, Ἑλλάδα. 

Εἶπα, καὶ ἐβάδισα  

κρατώντας τ᾿ ἀναμμένο μου συκώτι στὸν Καύκασό Σου,  

καὶ τὸ κάθε πάτημά μου ἦταν τὸ πρῶτο,  

κι ἦταν, θάρρευα, τὸ τελευταῖο,  

τὶ τὸ γυμνό μου πόδι ἔπατει μέσα στὰ αἵματά Σου,  

τί τὸ γυμνό μου πόδι ἐσκονταυε στὰ πτώματά Σου,  

γιατὶ τὸ σῶμα, ἡ ὄψη μου, ὅλο μου τὸ πνεῦμα καθρεφτιζόταν,  

σὰ σὲ λίμνη, μέσα στὰ αἱματά Σου. 

Ἐκεῖ, σὲ τέτοιον ἄλικο καθρέφτη. Ἑλλάδα, καθρέφτη ἀπύθμενο,  

καθρέφτη τῆς ἀβύσσου, τῆς Λευτεριᾶς Σου καὶ τῆς δίψας Σου,  

εἶδα τὸν ἑαυτό μου βαρὺ ἀπὸ κοκκινόχωμα πηλὸ πλασμένο,  

καινούργιο Ἀδὰμ τῆς πιὸ καινούργιας Πλάσης  

ὅπου νὰ πλάσουνε γιὰ Σένα μέλλει. Ἑλλάδα. 

Κι εἶπα: 

Τὸ ξέρω, ναὶ ποὺ κι οἱ Θεοί Σου,  

οἱ Ὀλύμπιοι χθόνιο τώρα γίνανε θεμέλιο,  

γιατὶ τοὺς θάψαμε βαθειὰ βαθειά, νὰ μὴν τοὺς βροῦν οἱ ξένοι. 

Καὶ τὸ θεμέλιο διπλὸ στέριωσε κι᾿ ἐτριπλοστεριωσε  

ὅλο μ᾿ ὅσα οἱ ὀχτροί μας κόκαλα σωριάσανε ἀποπάνω...  

κι᾿ ἀκόμα ξέρω πὼς γιὰ τὶς σπονδὲς καὶ τὸ τάμα  

τοῦ νέου Ναοῦ π᾿ ὀνειρευτήκαμε γιὰ Σένα, Ἑλλάδα,  

μέρες καὶ νύχτες τόσα ἀδέλφια σφάχτηκαν ἀνάμεσά τους,  

ὅσα δὲ σφάχτηκαν ἀρνιὰ ποτὲ γιὰ Πάσχα... 

Μοίρα, κι ἡ Μοίρα Σου ὡς τὰ τρίσβαθα  

δική μου κι᾿ ἀπ᾿ τὴν Ἀγάπη, ἀπ᾿ τὴ μεγάλη δημιουργὸ Ἀγάπη  

νὰ ποὺ ἡ ψυχή μου ἐσκλήρυνεν,  

ἐσκλήρυνε καὶ μπαίνει ἀκέρια πιὰ μέσα στὴ λάσπη  

καὶ μέσ᾿ τὸ αἷμα Σου, νὰ πλάσῃ τὴ νέα καρδιὰ  

ποὺ χρειάζεται στὸ νιό Σου ἀγώνα, Ἑλλάδα. 

Τὴ νέα καρδιὰ ποὺ κιόλας ἔκλεισα στὰ στήθη  

καὶ κράζω σήμερα μ᾿ αὐτὴ πρὸς τοὺς συντρόφους ὅλους. 
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Ὀμπρὸς βοηθᾶτε νὰ σηκώσουμε τὸν ἥλιο πάνω ἀπ᾿ τὴν Ἑλλάδα,  

ὀμπρός, βοηθᾶτε νὰ σηκώσουμε τὸν ἥλιο πάνω ἀπὸ τὸν κόσμο.  

Τί, Ἰδέτε· ἐκόλλησεν ἡ ρόδα του βαθειὰ στὴ λάσπη,  

κι ἄ, ἰδέτε χώθηκε τ᾿ ἀξόνι του βαθειὰ μέσ᾿ τὸ αἷμα.  

Ὀμπρός, παιδιά, καὶ δὲ βολεῖ μονάχος ν᾿ ἀνέβῃ ὁ ἥλιος,  

σπρῶχτε μὲ γόνα καὶ μὲ στῆθος νὰ τὸν βγάλουμε ἀπ᾿ τὴ λάσπη,  

σπρῶχτε μὲ στῆθος καὶ μὲ γόνα νὰ τὸν βγάλουμε ἀπ᾿ τὸ γαῖμα.  

Δέστε, ἀκουμπᾶμε ἀπάνω τοῦ ὁμοαίματοι ἀδελφοί του. 

Ὀμπρός, ἀδέλφια, καὶ μᾶς ἔζωσε μὲ τὴ φωτιά του,  

ὀμπρός, ὀμπρὸς κι ἡ φλόγα του μᾶς τύλιξε ἀδελφοί μου. 

Ὀμπρὸς οἱ δημιουργοί.. Τὴν ἀχθοφόρα ὁρμή Σας,  

στυλῶστε μὲ κεφάλια καὶ μὲ πόδια, μὴ βουλιάξει ὁ ἥλιος.  

Βοηθᾶτε με κι ἐμένανε ἀδελφοί, νὰ μὴ βουλιάξω ἀντάμα..  

Τί πιὰ εἶν᾿ ἀπάνω μου καὶ μέσα μου καὶ γύρα.  

Τί πιὰ γυρίζω σ᾿ ἕναν ἅγιον Ἴλιγγο μαζί του...  

Χίλια καπούλια ταῦροι τοῦ κρατᾶν τὴ βάση, δικέφαλος ἀητός·  

κι ἀπάνω μου τινάζει τὶς φτεροῦγες του καὶ βογγάει ὁ σάλαγός του,  

στὴν κεφαλή μου πλάι καὶ μέσα στὴν ψυχή μου.  

καὶ τὸ μακριὰ καὶ τὸ σιμὰ γιὰ μένα πιὰ εἶν᾿ ἕνα...  

Πρωτάκουστες βαρεῖες μὲ ζώνουν Ἁρμονίες,  

ὀμπρός, σύντροφοι, βοηθᾶτε νὰ σηκωθεῖ νὰ γίνει ὁ ἥλιος πνεῦμα. 

Σιμώνει ὁ νέος ὁ Λόγος π᾿ ὅλα θὰ τὰ βάψῃ,  

στὴ νέα του φλόγα. νοῦ καὶ σῶμα. ἀτόφιο ἀτσάλι...  

Ἡ γῆ μας ἀρκετὰ λιπάστηκε ἀπὸ σάρκα ἀνθρώπου...  

παχιὰ καὶ καρπερά, νὰ μὴν ἀφήσουνε τὰ σώματά μας  

νὰ ξεραθοῦν ἀπ᾿ τὸ βαθὺ τοῦτο λουτρὸ τοῦ αἵμα του πιὸ πλούσιο,  

πιὸ βαθὺ κι ἀπ᾿ ὅποιο πρωτοβρόχι.  

Αὔριο νὰ βγεῖ ὁ καθένας μας μὲ δώδεκα ζευγάρια βόδια  

τὴ γῆ αὐτὴ νὰ ὀργώσει τὴν αἱματοποτισμενη... 

Ν᾿ ἀνθίσῃ ἡ δάφνη ἀπάνω της καὶ δέντρο ζωῆς νὰ γένῃ,  

καὶ ἡ Ἄμπελός μας νὰ ἁπλωθεῖ ὡς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης... 

Ἔτσι, σὰν ἔριξα καὶ τὸ στερνὸ δαυλὶ στὸ φωτογώνι  

(δαυλὶ τῆς ζωῆς μου τῆς κλεισμένης μέσ᾿ τὸ χρόνο)  

στὸ φωτογώνι τῆς καινούργιας Λευτεριᾶς Σου, Ἑλλάδα  

ἀναψυχώθηκε ἄξαφνα τρανὴ ἡ κραυγή μου, ὡς νἆταν  

ὅλο χαλκὸς τὸ διάστημα ἢ ὡς νἆχα τ᾿ ἅγιο κελὶ  

τοῦ Ἠράκλειτου τριγύρα μου, ὅπου, χρόνια,  

γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἐχάλκευε τοὺς στοχασμούς του  

καὶ τοὺς κρεμνοῦσε ὡς ἄρματα στῆς Ἔφεσος τὸ ναὸ  

ὡς Σᾶς ἔκραζα σύντροφοι 

Βίντεο:  https://www.youtube.com/watch?v=E0beyiGfYQE 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ (Αρκαδία V)  
Μουσική: ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
Ποίηση: ΆΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 
Σύνθεση: Φεβρουάριος 1969, Ζάτουνα 

Ζωντανή ηχογράφηση από το Albert Hall του Λονδίνου  
Ερμηνεύουν οι: Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης, 
Γιάννης Θεοχάρης.  
Παίζει η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του 
συνθέτη. 
Συμμετέχει η Χορωδία της NEW OPERA 
και η ανδρική Χορωδία του GWALIA 

Ἡ εἰκόνα τοῦ παλιοῦ Γνωστικοῦ σφραγιδόλιθου μὲ τὸ σταυρωμένο Ὀρφέα ἀνταποκρίνεται στὴν τελευταία στροφὴ τοῦ 

ποιήματος «Πρόλογος στὴ Ζωή»: 

Ὦ μυστικὰ κατορθωμένο σῶμα, 

σῶμα τῆς Θυσίας, 

ἀντίδωρο ἄμετρων ψυχῶν, 

Ἐσταυρωμένε Βάκχε· 

ὦ τσακισμένη ἀπὸ τὸ βάρος τῶν 

τσαμπιῶν 

ἀθάνατη κληρονομιά  
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