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ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΥ Δ. ΣΚΙΑΔΑ, Σιμωνίδης ό Κεΐος, Μία ιδιαιτέρα ποιητική 

φωνή της ελληνικής αρχαιότητος, σελ. 23, 'Αθήναι 1970. 

Ό Σιμωνίδης ό Κεΐος αποτελεί μέσα εις τον χώρον τής λυρικής ποιήσεως τής 
αρχαίας Ελλάδος μίαν ίδιότυπον καί πολύπλευρον παρουσίαν. Τ φ οντι, ένφ ή ποιη
τική σταδιοδρομία του Σιμωνίδου αρχίζει μέ τήν σύνθεσιν έμμετρων . . . αινιγμά
των σκοτεινού ύφους (Πβ. Άθήν. Χ. 456 C), θα παρουσίαση άργότερον πλου-
σίαν παραγωγήν λυρικών δημιουργημάτων : παιάνων, επιγραμμάτων, έπινίκων, 
θρήνων καί σκόλιων. Κάθε λοιπόν προσπάθεια πού έχει σκοπον ν' άνασύρη τήν 
τόσον ένδιαφέρουσαν μορφήν του Κείου ποιητοΰ είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος, ιδία 
δε δταν αυτή φιλόδοξη να συμβάλη κυρίως εις τήν έρμηνευτικήν προσπέλασιν του 
δημιουργού. Καί ή έν έπικεφαλίδι μελέτη του κ. Σκιάδα, περιλαμβανομένη εις 
τήν πρώτην σειράν εκδόσεων τής Ελληνικής 'Ανθρωπιστικής Εταιρείας (Άρχαιό-
της καί Σύγχρονα Προβλήματα), σκοπεύει εις αυτόν τον στόχον : «να ένωτι-
σθώμεν τους ποιητικούς τόνους του Κείου ποιητοΰ καί να προσδιορίσωμεν τήν 
ίδιαιτέραν θέσιν αύτοΰ εις τήν άρχαίαν έλληνικήν ποίησιν. Να είσχωρήσωμεν πίσω 
άπο τους — έν πολλοίς αποσπασματικούς — στίχους καί να κατανοήσωμεν τήν 
σχέσιν του ποιητοΰ μέ τον συνάνθρωπόν του καί μέ τάς άξιας τοΰ βίου», (σελ. 4). 
Αναμφισβητήτως δε το πόνημα αυτό τοΰ κ. Σκιάδα, ένας των έγκριτοτέρων 
θεραπόντων τής Κλασσικής Φιλολογίας εις τήν χώραν μας, έκπληροΐ εις το άκέ-
ραιον τον προορισμόν του. 

Εις τήν αρχήν τής μελέτης του ό συγγραφεύς επισημαίνει τάς δυσκολίας, τάς 
οποίας συναντά έν προκειμένω ό ερμηνευτής, λόγω τής αποσπασματικής παρα
δόσεως τοΰ έ'ργου τοΰ Κείου ποιητοΰ, καί τής έν τω μεταξύ έπισωρεύσεως 
άχρηστου άνεκδοτολογίας, ως καί πληθύος παρερμηνειών. 'Εν συνεχεία έπισύ-
ρεται ή προσοχή έπί τοΰ γεγονότος δτι ή θρυλουμένη άπόδοσις τών πολύκροτων 
επιγραμμάτων τής εποχής τών Περσικών πολέμων εις τήν Σιμωνίδειον γραφίδα 
έχει ήδη κλονισθή ύπο τής φιλολογικής έρεύνης, δεδομένου δτι τα περισσότερα 
τών εις Σιμωνίδην προσγραφομένων επιγραμμάτων δεν παρέχουν εχέγγυα γνη-
σιότητος. 

Ό συγγραφεύς παρέχει ακολούθως τάς πλέον ουσιώδεις βιογραφικάς πληροφορίας 
περί τοΰ Κείου ποιητοΰ, ώς επίσης καί τα κύρια γνωρίσματα τής τέχνης του : 
«μεστή εμπειρία, συγκεντρωμένη μέ ώριμον θεωρίαν βίου, μέ σαφή συνείδησιν τής 
ουσίας τής ανθρωπινής ζωής, χαρακτηρίζει τήν δημιουργίαν τοΰ Σιμωνίδου» (σελ. 7). 
Συνθέτοντες πράγματι τήν ε'ικόνα τοΰ ποιητοΰ δέν πρέπει ποτέ να παραβλέπωμεν 
αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά τής ποιήσεώς του. Μία άπόδειξις καλλι
τεχνικής καί πνευματικής ωριμότητας αύτοΰ, καθώς επίσης καί τοΰ γεγονότος δτι 
ό ποιητής έ π ρ - ο β λ η μ α τ ί ζ ε τ ο έπί τής τέχνης του είναι καί ή παροιμιώδης 
φράσις του (Πβ. Πλουτ. Πότ. Ά θ . κατά πόλ. ή κατά σοφ. ένδ. III. 347 F), 
ήτις παραβάλλει τήν ποίησιν μέ όμιλοΰσαν. . . ζωγραφικήν ! 

Περαιτέρω ό συγγραφεύς προβαίνει ε'ις μίαν επιτυχή παράθεσιν χαρακτηριστι
κών δειγμάτων τής τέχνης τοΰ Σιμωνίδου, αρχής γενομένης άπο το περίφημον 
σ κ ό λ ι ο ν προς τον Σκόπαν. Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα (άριθμούμενα συμ-
φώνως προς τήν εκδοσιν τοΰ D. Page, καθώς καί προς έκείνην τοΰ Ε. Diehl) 
μεταφράζονται καί σχολιάζονται άριστοτεχνικώς ύπο τοΰ συγγραφέως, δστις. είς 
μίαν τόσον σύντομον άλλα περιεκτικήν μελέτην επιτυγχάνει να μας παρουσίαση. 
άνάγλυφον τήν ποιητικήν καί πνευματικήν συνείδησιν μιας τόσον πολυπλεύρου 
καλλιτεχνικής προσωπικότητος. 
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