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Απόσπασμα από την ομιλία.

Εμείς οι Τσάκωνες εμποτισμένοι με τις πιο ευγενικές αξίες που
διαμορφώθηκαν στη μακραίωνα ιστορική διαδρομή μας, υπηρετήσαμε με
σθένος και διαφυλάξαμε ως τιμαλφή αγαθά τα αποκτήματα, τις
κατακτήσεις του τοπικού ηθικού και πνευματικού πολιτισμού μας
(παραδόσεις, έθιμα, αξίες, γλώσσα κλπ).

Ταυτόχρονα δώσαμε το δικό μας παρόν στη διαδρομή του εθνικού μας
βίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η λογοτεχνία, η ποίηση, η δημοσιογραφία, η φιλοσοφία,
η αισθητική, το δοκίμιο, η πνευματική ζωή της Ελλάδας, η ιστορία των
ιδεών στον 20ο αιώνα επηρεάστηκε, σε αξιοπρόσεκτο - ίσως σε σημαντικό
βαθμό - από το έργο και τη ζωή του ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ, δύο Λενιδιωτών, τσακώνικης καταγωγής,
πνευματικών δημιουργών.

Αν αυτές οι αξίες που υπηρέτησαν με τη ζωή και το έργο τους οι
συμπατριώτες μας ποιητές Κώστας Ουράνης και Γιώργος Σαραντάρης
διατηρούνται δημιουργικά και αναπαράγονται στην ψυχή και το πνεύμα
του καθενός μας τότε, είναι δυνατόν να υπάρχει ελπίδα και για την
υπέρβαση του ζωφερού παρόντος μας, αλλά και την κατάκτηση ενός
λαμπρού μέλλοντος για την πατρίδα και την κοινωνία !

Οι συμπατριώτες μας ποιητές σεβάστηκαν, με το έργο και τη ζωή τους, το
πνευματικό και ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας και του Ελληνισμού και
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να μπορούμε εμείς να οικοδομούμε
ένα καλύτερο μέλλον !

Γιατί το μέλλον ανήκει μόνο σε αυτούς που το προετοιμάζουν !

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία εδώ:



Κυρίες και Κύριοι,
Φίλες και φίλοι συμπατριώτες,

Κατ’ αρχήν επιθυμώ να ευχαριστήσω το Αρχείο Τσακωνιάς για τη
φιλόφρονα πρόσκλησή του να συμμετάσχω στο Ζ΄ Τσακώνικο Συνέδριο
και βέβαια, από τη θέση αυτή να επαινέσω και να συγχαρώ το Αρχείο
Τσακωνιάς, την Οργανωτική Επιτροπή και κυρίως τους ανθρώπους της
πρακτικής δράσης που μόχθησαν για την – όπως πάντα – άψογη
οργάνωσή του.

Προκαταβολικά ζητώ την κατανόησή σας για μια προ – εισαγωγική
παρέκβαση, σημειώνοντας τη σπουδαία αξία της έκθεσης των
ενθυμημάτων του ποιητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ, που εγκαινιάστηκε και
θα λειτουργήσει στον “Πύργο Τσικαλιώτη”, με την ευγενική φροντίδα των
συγγενών του και του έγκριτου ερευνητή δημοσιογράφου κ. Γιώργου
Παπαθανασόπουλου, δραστήριου πρωτοπόρου του Συλλόγου Φίλων
Γιώργου Σαραντάρη.

Όπως είναι γνωστό ο κ. Γιώργος Παπαθανασόπουλος πραγματοποίησε
πριν δύο χρόνια (τον Οκτώβριο 2011) μια μεγάλη έκπληξη, για τις
“σαρανταρικές μελέτες”, εκδίδοντας το βιβλίο “ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ
: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, Ο ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ”, από τις εκδόσεις
… “ΕΚΠΛΗΞΗ”.

Κυρίες και κύριοι,

Εμείς οι Τσάκωνες εμποτισμένοι με τις πιο ευγενικές αξίες που
διαμορφώθηκαν στη μακραίωνα ιστορική διαδρομή μας, υπηρετήσαμε με
σθένος και διαφυλάξαμε ως τιμαλφή αγαθά τα αποκτήματα, τις
κατακτήσεις του τοπικού ηθικού και πνευματικού πολιτισμού μας
(παραδόσεις, έθιμα, αξίες, γλώσσα κλπ).

Ταυτόχρονα δώσαμε το δικό μας παρόν στη διαδρομή του εθνικού μας
βίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η λογοτεχνία, η ποίηση, η δημοσιογραφία, η φιλοσοφία,
η αισθητική, το δοκίμιο, η πνευματική ζωή της Ελλάδας, η ιστορία των
ιδεών στον 20ο αιώνα επηρεάστηκε, σε αξιοπρόσεκτο - ίσως σε σημαντικό
βαθμό - από το έργο και τη ζωή του ΚΩΣΤΑ ΟΥΡΑΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ



ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ, δύο Λενιδιωτών, τσακώνικης καταγωγής,
πνευματικών δημιουργών.

Φίλες και φίλοι,

Τον Κώστα Ουράνη, που γεννήθηκε το 1890, τον χωρίζουν 18 χρόνια από
το Γιώργο Σαραντάρη που γεννήθηκε το 1908.
Οι δυό τους, ο Ουράνης και ο Σαραντάρης, φαίνεται πως, μάλλον, δεν
συναντήθηκαν ποτέ προσωπικά στη δεκαετία 1931- 1941, όταν ο Γιώργος
Σαραντάρης έζησε στην Ελλάδα.

Ο Σαραντάρης δεν φαίνεται να επισκέφθηκε ούτε στο διάστημα αυτό, ούτε
και το 1922 σε μια σύντομη επίσκεψή του στην Ελλάδα, τον τόπο της
καταγωγής του : ούτε τον Πραστό, ούτε το Λεωνίδιο και ο Ουράνης
πραγματοποιούσε στο ίδιο διάστημα συχνότατες ΑΠΟΔΗΜΙΕΣ στην
Ευρώπη και όλο τον Κόσμο – ιδιαίτερα μετά το γάμο του το 1930 με την
Ελένη Νεγρεπόντη (την περίφημο κριτικό της λογοτεχνίας, τον Άλκη
Θρύλο).

Φαίνεται όμως πως υπήρξε ίσως μια σύμπτωση, που αφαιρετικά θα
μπορούσε να θεωρηθεί “συνάντηση” (σε εισαγωγικά).Την περίοδο που η
μητέρα του Γιώργου Σαραντάρη, η Ματθίλδη Σωτηρίου (από
Πραστιώτικη οικογένεια και αυτή) εγκαταστάθηκε από την Ιταλία στην
Κωνσταντινούπολη για να γεννήσει το 1908, κοντά στην οικογένειά της,
τον ποιητή, ο Ουράνης βρισκόταν και αυτός στην Κωνσταντινούπολη,
κοντά στον επιχειρηματία πατέρα του, μετά τη φοίτηση του στο
Αμερικανικό Κολλέγιο ROBERT COLLEGE, την περίφημη “Ροβέρτειο
Σχολή” και  εγκαταστάθηκε τον ίδιο χρόνο στην Αθήνα.

Όπως είναι γνωστό ο Κώστας Ουράνης γεννήθηκε και αυτός στην
Κωνσταντινούπολη το 1890.

Σύμπτωση γεγονότων υπάρχει. Συνάντηση μεταξύ των δύο ποιητών μας
δεν υπήρξε, ούτε ως σωματική, ούτε ως διανοητική επικοινωνία.
Και μοιάζει η περίπτωσή τους – τηρουμένων των αναλογιών – με τη “μη-
συνάντηση” του Διονύσιου Σολωμού και του Ανδρέα Κάλβου, που έζησαν
πολλά χρόνια, ταυτόχρονα, στην Κέρκυρα, διασταύρωσαν πιθανόν τα
βλέμματά τους μια μέρα στην καθιερωμένη βόλτα τους στο “Λιστόν” και
τα “Μουράγια”, αλλά δεν συναντήθηκαν ποτέ !



Φίλες και Φίλοι,

Ο Κώστας Ουράνης και ο Γιώργος Σαραντάρης κατάγονταν - ως γνωστό -
από πλούσιες τσακώνικες οικογένειες, με δραστηριότητα στην
Κωνσταντινούπολη και οι Σαραντάρηδες και στον Πειραιά και στην
Ιταλία.

Το οικογενειακό περιβάλλον τους και ειδικότερα η επιρροή των μητέρων
τους στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, σε συνδυασμό με τις σπουδές
και την ευρεία γλωσσομάθειά τους διαμόρφωσαν την προσωπικότητα των
ποιητών μας.

Ο πρεσβύτερος των ποιητών μας, ο Κώστας Ουράνης εμφανίστηκε στα
γράμματα από πολύ νωρίς (μαθητής στο γυμνάσιο) δημοσιεύοντας
ποιήματά του στο περιοδικό “ΕΛΛΑΣ”, ενώ σε ηλικία 19 ετών εξέδωσε
την πρωτόλεια ποιητική συλλογή “Σαν Όνειρα” την οποία αργότερα
αποκήρυξε, ενώ από το 1908 – 1909 συνεργαζόταν με την “ΑΚΡΟΠΟΛΗ”
τον Βλάση Γαβριηλίδη.
Ο ίδιος ο Ουράνης ταύτιζε την εμφάνισή του στα γράμματα με την
ποιητική συλλογή SPLEEN που εκδόθηκε το 1912, ενώ την εμφάνισή του
στη λογοτεχνική κριτική εγκαινίασε το 1918.

Το 1918 το περιοδικό “Γράμματα” της Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε την
έκδοση της κριτικής μελέτης του Κώστα Νέαρχου Ουράνη “Κάρολος
Μπωντλαίρ”.

Η έκδοση της κριτικής μελέτης για τον Σάρλ Μπωντλαίρ, επιβεβαίωσε την
επιρροή του μεγάλου Γάλλου ποιητή στον Κώστα Ουράνη, από την εποχή
που διέμενε στο Παρίσι: η γαλλική περίοδος του Ουράνη.

Το ποιητικό έργο του Ουράνη, αυτού του «αιώνιου ταξιδευτή», όπως τον
χαρακτήρισε προσφυέστερα ο Θανάσης Πετσάλης – Διομήδης, είναι
διαποτισμένο με έντονη μελαγχολία και διάθεση φυγής, αίσθηση πλήξης
και μοναξιάς, εσωτερικής αναζήτησης και νοσταλγίας, αποθέωσης της
αγάπης και του έρωτα – αλλά και της ηδονής.

Όπως επισημαίνει ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος : “Ο Ουράνης υπήρξε
(ταυτόχρονα) πολύ εγκόσμιος, πολύ γήινος, γεμάτος φθορά και γεμάτος



συνείδηση της φθοράς”. Και προσθέτει ότι “Ο Ουράνης στάθηκε, από την
αρχή ίσαμε το τέλος λυρικός άνθρωπος”.

Στο σημείο αυτό ας δανειστούμε για να επιχειρήσουμε μια τοποθέτηση
του Κώστα Ουράνη στην Ελληνική Γραμματεία, μια φράση του Πέτρου
Χάρη από τον πρόλογό του αφιερώματος της “Νέας Εστίας” το Νοέμβριο
1953 – λίγους μήνες μετά το θάνατο του ποιητή.
“Έχουμε, σημειώνει ο Πέτρος Χάρης, στη λογοτεχνία, όπως και στη ζωή,
τους πολλούς και τους λίγους. Και ανάμεσά τους είναι καθαρή και
αμετακίνητη η διαχωριστική γραμμή. Ο Κώστας Ουράνης
αναμφισβήτητα ανήκε στους λίγους”.

Μετά το “βάπτισμα του πυρός” στην “ΑΚΡΟΠΟΛΗ”, ο Κώστας Ουράνης
για ένα διάστημα σπούδασε πολιτικές επιστήμες στη Γαλλία, Ελβετία και
Βέλγιο και εργάστηκε ως ανταποκριτής εφημερίδων και περιοδικών.

Περίπου το 1917 ο Ουράνης προσβλήθηκε από φυματίωση και αρχικά
νοσηλεύτηκε στο Νταβός της Ελβετίας και σε όλη τη ζωή του είχε σχετικά
προβλήματα υγείας.

Μετά το θάνατό του η σύζυγός του Ελένη Νεγρεπόντη – Ουράνη (Άλκης
Θρύλος) ανακάλυψε, στα αδημοσίευτα χειρόγραφά του, ανολοκλήρωτο το
σπαρακτικό πεζογράφημα του Ουράνη “Ημερολόγιο ενός Φυματικού”,
που ξεκινά από τη διαπίστωση της ασθένειάς του στο Παρίσι, την
επιστροφή στο Λεωνίδιο για να αποφασιστεί η νοσηλεία του στην Ελβετία
και  “η ζωή ενός φθισικού” στο σανατόριο του Νταβός.
Ο Κώστας Ουράνης ήρθε στο Λεωνίδιο στις 14 Νοεμβρίου του 1917 για
να προετοιμαστεί για την αναχώρησή του για το Νταβός.

Μαζί με το “Ημερολόγιο ενός Φυματικού” βρέθηκε και το
αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα “ΑΝΑΒΙΩΣΗ” που ο Ουράνης έγραφε από
τη δεκαετία του 1920 και το συμπλήρωνε για τριάντα σχεδόν χρόνια.
Στην “ΑΝΑΒΙΩΣΗ”, τα εφηβικά χρόνια του Ουράνη εδώ στο Λεωνίδιο,
αναβιώνουν με ένα μοναδικό τρόπο και δεν ξεχωρίζει ο μύθος από την
ίδια τη ζωή – αν και τα πραγματικά στοιχεία υπερτερούν.
Οι μοναδικές σελίδες του πεζογράφου Ουράνη ζωντανεύουν την Ελλάδα
των αρχών του αιώνα όπως «ο γυρισμός» από την Αμερική στο Λεωνίδιο
του επιτυχημένου μετανάστη Γιάννη Τσουκάτου, που νόμιζε ότι θα ζήσει
τη λάμψη και τη δόξα του πλούσιου “μπρούκλη” και απογοητευμένος από



την αγνόηση των συμπατριωτών του γυρίζει άρον – άρον στην Αμερική.

Τα αδημοσίευτα κείμενα του Κώστα Ουράνη σε δεκάδες εφημερίδες,
περιοδικά και κάθε μορφής έντυπα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην
Αμερική (στα Ελληνικά κυρίως, αλλά και στα γαλλικά, ισπανικά και
πορτογαλικά) σύμφωνα με τους μελετητές του έργου του ξεπερνούν τον
100 τόμους !!

Όμως ο ποιητής παρέμενε πάντα προσιτός και μετριόφρων.
“Στον Ουράνη η μετριοφροσύνη ήταν συνταυτισμένη με την ιδιοτυπία της
ποιητικής του φύσης, συμπλήρωμα και συνέπεια της λυρικής ευαισθησίας
του” αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα στη Νέα Εστία.

Ο Κώστας Ουράνης ήταν ο Έλληνας πνευματικός δημιουργός που
έδρασε και δημιούργησε ως “πολίτης της Ευρώπης”.

Ο Γιώργος Θεοτοκάς σημειώνει ότι “Η φύση του ήταν λυρική και
αισθητική, για τούτο την ενότητα της Ευρώπης δεν την συλλάμβανε ως
πολιτική σκέψη ή σαν οικονομική και κοινωνική σύνθεση, αλλά σαν
καλλιτεχνική αρμονία” .

Ο Ουράνης υπήρξε αναγεννησιακός, πολυσχιδής πνευματικός δημιουργός.
Ο Ευάγγελος Παπανούτσος ως αισθητικός φιλόσοφος αποτιμά το έργο του
Ουράνη, ως τεχνοκριτικού, ως πρωτοποριακό για την εποχή του και ισάξιο
με το ποιητικό του έργο.

Το πεζογραφικό έργο του Κώστα Ουράνη – ιδιαίτερα το δημοσιογραφικό –
αλλά κυρίως στην εκδοχή της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας, κατατάσσει τον
Ουράνη στο δίδυμο της πρωτοπορίας δίπλα στο Νίκο Καζαντζάκη.

Ως σήμερα – κατά τη γνώμη μας – στη ταξιδιωτική λογοτεχνία
παραμένουν ο Καζαντζάκης και ο Ουράνης στην κορυφή.

Κυρίες και Κύριοι,
Φίλες και Φίλοι,

Ο έτερος και νεότερος από τους ποιητές μας ο Γιώργος Σαραντάρης έζησε
στην Ιταλία ως τον Απρίλιου 1931 που ήρθε στην Ελλάδα να υπηρετήσει



τη στρατιωτική του θητεία και να εγκατασταθεί.

Ο Γιώργος Σαραντάρης, διδάκτορας Νομικής του Πανεπιστημίου της
Ματσεράτα με βαθειά φιλοσοφική και λογοτεχνική παιδεία, ευθύς ως
εγκαθίσταται στην Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει, να βελτιώσει τις
γνώσεις του στην Ελληνική γλώσσα.
Σε μικρό χρονικό διάστημα γράφει ποιήματα στα ελληνικά και τον
επόμενο χρόνο εντάσσεται στους πνευματικούς κύκλους από τους οποίους
προήλθαν, το περιοδικό τα Νέα Γράμματα και το Αρχείο της Φιλοσοφίας.

Επικεφαλής στο Αρχείο της Φιλοσοφίας – όπως σημειώνει και ο Γ.
Παπαθανασόπουλος – ήσαν οι Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
Κωνσταντίνος Τσάτσος και Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ενώ στα Νέα
Γράμματα την ηγετική ομάδα αποτελούσαν ο Ανδρέας Καραντώνης με το
Γεώργιο Κατσίμπελη και ο “ιθύνων νους” ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, τον
οποίο ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος θεωρούσε ως τον “Βούδα” της ομάδας.

Στο φιλοσοφικό κύκλο το Γιώργο Σαραντάρη εισήγαγε ο Κωνσταντίνος
Δεσποτόπουλος (φίλος και συμμαθητής του αδελφικού φίλου του ποιητή
Γιώργου Μαρινάκη), ενώ στον κύκλο των Νέων Γραμμάτων – όπως
υποστηρίζει ο Ανδρέας Καραντώνης – τον σύστησε ο Ντίμης
Αποστολόπουλος.

Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος στον Α΄ Τόμο την «Αναπολήσεών» του
σημειώνει ότι “ο φίλος μου Δήμης Καπετανάκης – πρόκειται για το
γνωστό αγγλόφωνο ποιητή που πέθανε και αυτός νεότατος ……- (που
ήταν ) πολύ εκλεκτικός στις φιλίες του ενθουσιάστηκε από το ήθος και το
πνεύμα του Σαραντάρη (….) έμελε και οι δύο να ζήσουν μόλις τριάντα
δύο χρόνια” . Αργότερα ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος επισήμανε ότι :
“ο ένας, ο Καπετανάκης, με τη βιωματική διακονιά της αισθητικής,
είχε ξεπεράσει τον πόθο της ζωής. Ο άλλος, ο Σαραντάρης με τη
σωματική διακονία της φιλοσοφίας είχε ξεπεράσει το φόβο του
θανάτου”.

Η εμφάνιση του Γιώργου Σαραντάρη στους πνευματικούς κύκλους της
Αθήνας δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση, κατ'αρχήν όχι για την αρτιότητα
του ποιητικού του λόγου, αλλά για τις πρωτότυπες για την εποχή
φιλοσοφικές και αισθητικές απόψεις του τις οποίες υπεράσπιζε με ένθεο
πάθος και ζήλο.Μάλιστα στις συζητήσεις στον κύκλο του Αρχείου της



Φιλοσοφίας ήταν ο μόνος που είχε το θάρρος και την πνευματική ρώμη να
επιχειρήσει “επί ίσοις όροις” διάλογο με τους επικεφαλής του Αρχείου
Π.Κανελόπουλου, Κ.Τσάτσο και Ι.Θεοδωρακόπουλο.

Έτσι η πρώτη εμφάνισή του ως ποιητής με τη συλλογή “Οι αγάπες του
χρόνου” (1933), ενώ έκανε εντύπωση δεν συγκρίνεται με την επιρροή που
άσκησε στους μυημένους νέους της εποχής το φιλοσοφικό έργο του
“Συμβολή σε μια φιλοσοφία της ύπαρξης” (1937).

Κυρίες και Κύριοι,

Ο Γιώργος Σαραντάρης θεμελίωσε και αρτίωσε την εικόνα της λεγόμενης
φιλοσοφίας του υπαρξισμού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη
πολύ νωρίτερα από τον θεωρούμενο ως πνευματικό ιδρυτή της τον Ζαν
Πολ Σαρτ, ο οποίος παρουσίασε τα σχετικά του έργα μετά τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Παράλληλα ο Σαραντάρης έδωσε στη δημοσιότητα τις ποιητικές συλλογές
“Τα Ουράνια” (1934), “Αστέρια” (1935), “Γράμματα σε μια γυναίκα”
(1936), “Στους φίλους μιας άλλης χαράς” (1940) ενώ είχε “εξαπολήσει”
ένα χρόνο νωρίτερα το μονόφυλλο ποίημα “Κ.Π.Καβάφης” στο οποίο
απεύθυνε το καταλυτικό ερώτημα :
“Αγάπησες ποτέ σου μια Ρωξάνη;”.

Στο μεταξύ παρουσίασε και τα φιλοσοφικά δοκίμιά του “Η παρουσία του
ανθρώπου” (1938) και “¨Δοκίμιο λογικής σα θεωρία του απόλυτου και του
μη απόλυτου” (1939).
Ο Γιώργος Σαραντάρης υπήρξε ουσιαστικά και αναμφίλεκτα ο ποιητής
που κατέχει το προνόμιο του εισηγητή της νέας ποίησης και της
υπαρξιστικής φιλοσοφίας στην Ελλάδα.Υπήρξε – όπως εύστοχα -
επισήμανε ο προσωπικός φίλος του και αναστηλωτής του έργου του
Γιώργος Μαρινάκης : “Ποιητής χωρίς φιλοσοφίες και Φιλόσοφος χωρίς
ποιήσεις”.

Μάλιστα ο διαπρεπής καθηγητής κ. Μιχάλης Μερακλής στην εισαγωγή
του στο ανθολόγιο της ποίησης του Γιώργου Σαραντάρη με τίτλο “Γιατί
τον είχαμε λησμονήσει ...” αναφέρει την οξυδερκή αποτίμηση, ότι η
ποίηση του Σαραντάρη είναι η συγγενέστερη προς την ποίηση του
Διονυσίου Σολωμού και τονίζει ότι “και οι δύο άνθρωποι βαθιά ερωτικοί
στην ποίησή τους (με την ίδια πνευματική ουσία του έρωτά τους), στη ζωή



τους, απ' ότι ξέρουμε, στάθηκαν φτωχοί από έρωτα.Ακόμη ούτε ο ένας
ούτε ο άλλος άσκησαν κανένα επάγγελμα, παρά μονάχα ασχολήθηκαν με
την ποίηση και την φιλοσοφία”.

Ο Σαραντάρης με την εσωτερική βιωματική αυτάρκεια του φιλόσοφου
αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με ευθύτητα, γενναιότητα και δικαιοσύνη
και δεν έθεσε ποτέ τις φιλολογικές απόψεις του ή τις κριτικές
διαπιστώσεις του για το έργο συγχρόνων του, κάτω από ταπεινές και
εφήμερες σκοπιμότητες.Είχε, για παράδειγμα, τη γενναιότητα να επικρίνει
πλευρές της ποίησης του Γιώργου Σεφέρη και να υποστεί την άδικη
μεταχείριση από αυτόν να τον αγνοήσει παντελώς στα γραπτά του, ενώ
εγνώριζε και το έργο του αλλά και διέθετε επαρκείς πληροφορίες απο τους
συνεργάτες του – επικεφαλής του κύκλου των Νέων Γραμμάτων.
Παράλληλα ο Γιώργος Σαραντάρης είχε τη γενναιοψυχία να “διαφημίζει”
άξιους ομοτέχνους του, όπως όταν “ανακάλυψε” τον Οδυσσέα Ελύτη ως
ποιητή προσήλθε στους πνευματικούς κύκλους που σύχναζε
κραυγάζοντας: “Το Αλεπουδέλι ! Το Αλεπουδέλι ! Είναι γνήσιος ποιητής”.
(Αλεπουδέλης είναι το πραγματικό επώνυμο του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη).

Φίλες και Φίλοι,

Έχω την πεποίθηση ότι αναφορικά με το ποιητικό, φιλοσοφικό και
δοκιμιακό έργο έχουν λεχθεί πολλά και σημαντικά και από τους ειδικούς
μελετητές του έργου του που προηγήθηκαν.Πρέπει όμως να σημειώσω ότι
ο Γιώργος Σαραντάρης, ο “ομόθρησκος των αετών” ποιητής επιβεβαίωσε
τη ζωή του με τον τραγικό θάνατό του μετά από τις εξευτελιστικές
κακουχίες στο μέτωπο του ελληνοιταλικού πολέμου.
Ελάχιστοι μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν την απώλειά του.Όμως ο
εκδότης της εφημερίδας “Η Καθημερινή” ο γνωστός διανοούμενος
δημοσιογράφος Γ.Α.Β – Γεώργιος Αγγέλου Βλάχος έγραψε στις 2.3.1941 :
“Μεταξύ των ηρωικώς πεσόντων εις τον αγώνα κατά της ιταλικής
βαρβαρότητος καταλέγεται και ο νέος λόγιος Γεώργιος Σαραντάρης.
Ο Γ.Σαραντάρης ήτο από τους αξιόλογους ποιητάς της νέας γενεάς (...)
Στρατιώτης εις το αλβανικόν μέτωπον προσέφερε την ζωήν του υπέρ του
αγωνιζομένου έθνους”.
Και ο φίλος του Οδυσσέας Ελύτης σημειώνει στα “Ανοιχτά χαρτιά” :
“Ήταν η μόνη κι η πιο άδικη απώλεια (...) Έπρεπε να φορτωθεί το γυλιό
και τον οπλισμό των τριάντα οκάδων, για να χαθεί παραπατώντας μες στα
χιονισμένα φαράγγια ένας ακόμη ποιητής, ένας ακόμη αθώος στο δρόμο



του μαρτυρίου”.Και προσθέτει ότι “Το επιστρατευτικό σύστημα
ουσιαστικά σκότωσε τον ποιητή, έναν εύθραυστο διανοούμενο που μόλις
στεκόταν στα πόδια του, που όμως είχε προφθάσει να κάνει τις πιο
πρωτότυπες και γεμάτες από αγάπη σκέψεις για την Ελλάδα και το μέλλον
της”.

Η θέση του Γιώργου Σαραντάρη στην ιστορία της Ελληνικής
Λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα είναι προσδιορισμένη με σχετική
σαφήνεια: Πρωτοπόρος εισηγητής της νέας ποίησης και της
φιλοσοφίας του υπαρξισμού στην Ελλάδα.Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται
στους σημαντικούς ευρωπαίους διανοούμενους που με το έργο τους
άνοιξαν νέους ορίζοντες στη σύγχρονη ποιητική δοκιμιακή και
φιλοσοφική δημιουργία.

Ο πρεσβύτερος των ποιητών μας Κώστας Ουράνης υπήρξε από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους του συμβολισμού στην ποίηση και
ανήκει στους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της μεταπαλαμικής
γενιάς.Θεωρείται μάλιστα ως ο προβεβλημένος εκπρόσωπος των
νεοσυμβολιστών μαζί με τον Κώστα Καρυωτάκη.Επίσης ο Ουράνης
στα ταξιδιωτικά του έργα επιδιώκει να αναδείξει την ενσυνείδητη
επιδίωξή του να μην αλλοιωθεί, μέσα από την περιγραφή, το
κοινωνικό περιβάλλον και οι συνθήκες ζωής των ανθρώπων.Μαζί με
τον Νίκο Καζαντζάκη αποτελούν τους πιο διακεκριμένους
εκπροσώπους της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας στον 20ο αιώνα.

Το έργο του Κώστα Ουράνη και το έργο του Γιώργου Σαραντάρη δεν
επικοινωνεί και δεν διασταυρώνεται.Δεν έχουν ομοιότητες μεταξύ τους,
ούτε και στην περίπτωση που τα θέματα που πραγματεύονται στην ποίησή
τους μπορεί να έχουν κοινή αφετηρία.Διαθέτουν όμως το ήθος και την
ευαισθησία των ολοκληρωμένων πνευματικών δημιουργών που
χαρακτηρίζονται από την ευγένεια της ψυχής, την μετριοφροσύνη, τα
αισθήματα αλληλεγγύης και την επίμονη υπεράσπιση των αξιών του
διαχρονικού ελληνισμού.

Κυρίες και Κύριοι,
Φίλες και Φίλοι Συμπατριώτες,

Αν αυτές οι αξίες που υπηρέτησαν με τη ζωή και το έργο τους οι
συμπατριώτες μας ποιητές Κώστας Ουράνης και Γιώργος Σαραντάρης



διατηρούνται δημιουργικά και αναπαράγονται στην ψυχή και το πνεύμα
του καθενός μας τότε, είναι δυνατόν να υπάρχει ελπίδα και για την
υπέρβαση του ζωφερού παρόντος μας, αλλά και την κατάκτηση ενός
λαμπρού μέλλοντος για την πατρίδα και την κοινωνία !

Οι συμπατριώτες μας ποιητές σεβάστηκαν, με το έργο και τη ζωή τους, το
πνευματικό και ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας και του Ελληνισμού και
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να μπορούμε εμείς να οικοδομούμε
ένα καλύτερο μέλλον !

Γιατί το μέλλον ανήκει μόνο σε αυτούς που το προετοιμάζουν !

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Σας ευχαριστώ ειλικρινά.


