
[ΘΑΡΡΟ 06-04-2010]                                      

                                    ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ : Ο διανοούμενος – Ο ποιηηής  
 

Ο Λνπθάο Κνύζνπιαο έρεη αθνινπζήζεη έλα καθξύ θαη κνλαρηθό ηαμίδη ζηελ πνίεζε. Γελ είλαη 

εύθνιν λα ηνλ εληάμεη θαλείο ζε ζρνιέο, ξεύκαηα, νκάδεο θαη ρξνληθέο πεξηόδνπο. Ο Γηώξγνο Παγαλόο 

ππνζηεξίδεη όηη γηα ην Λνπθά Κνύζνπια ηζρύνπλ ηα ιόγηα πνπ είρε πεη ν Σέιινο Άγξαο γηα ηνλ 

Καξπσηάθε:
 1

   Aπηόο εξρόηαλ κόλνο ηνπ,απ’αιινύ.Δξρόηαλ αξγά από δξόκν δηθό ηνπ.                                                                                   

.        Aπηόο  ν δηθόο ηνπ δξόκνο όκσο δηαζηαπξώζεθε δεκηνπξγηθά κε ηελ πνίεζε ηνπ εθέξε θαη ηνπ 

Καβάθε θαη ηνλ αλύςσζε ζηα κέηξα ηνπο. 

Σν ηδηαίηεξν γλώξηζκά ηνπ, ε ζθξαγίδα ηνπ, είλαη ε ινγηνζύλε ηνπ, απνηέιεζκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ηδηόηεηαο θαη ηεο πνιύρξνλεο ππεξεζίαο ηνπ ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε σο θηιόινγνο. Σα θηινινγηθά 

ηνπ ελδηαθέξνληα θαη νη κειέηεο ηνπ έρνπλ  «δηαπνηίζεη» ηελ πνίεζή ηνπ θαη είλαη θαλεξή ε 

δηαθεηκεληθόηεηα ζην έξγν ηνπ. 

Η δηαθεηκεληθόηεηα απηή δειώλεηαη μεθάζαξα κε ηα παξαζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί είηε σο 

ππόηηηινπο είηε σο ηίηινπο ζηα πνηήκαηά ηνπ. Σν 1977 νλνκάδεη κηα νιόθιεξε ζπιινγή «Παξαιιαγέο ζε 

μέλα ζέκαηα». 

Βεβαίσο ε ρξήζε ηνπ παξαζέκαηνο δελ είλαη επηλόεζε ηνπ  Λνπθά Κνύζνπια. Δίλαη γλσζηή από 

ηελ αξραηόηεηα  σο «παξαδηόξζωζηο»
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 θαη καο είλαη πην νηθεία σο Καβαθηθή κέζνδνο. Μόλν πνπ ζην 

Λνπθά Κνύζνπια είλαη δηαθνξεηηθόο ν ρεηξηζκόο ηνπ παξαζέκαηνο. 

Καηαξρήλ ην επηιέγεη, ην αλαζύξεη θαη ην επηζέηεη, ζηε ζπλέρεηα ην εξεπλά θαη ην αλαζπλζέηεη ή ην 

απνζπλζέηεη γηα λα θαηαιήμεη ζην θσηηζκό ηνπ θαη ηελ θαηάθαζή ηνπ αιιά θπξίσο γηα λα ακθηζβεηήζεη 

ηελ αιήζεηα ηνπ ή λα ηελ αλαηξέςεη. 

Με ιίγα ιόγηα ν Λνπθάο Κνύζνπιαο δηαβάδεη θαη κειεηά, γλσξίδεη θαη θαηαλνεί αιιά δελ 

αλαπαξάγεη. Γηαιέγεηαη κε ηα θείκελα θαη ηνλ αλαγλώζηε. ηνράδεηαη. Με ηελ έλλνηα απηή αλνίγεη 

δξόκνπο, θσηίδεη αηξαπνύο, απνθαζειώλεη από ην βάζξν ηνπο αμίεο θαη ηδέεο a priori θαζνιηθά 

απνδεθηέο, κέρξη ην πνηεηηθό ηνπ λπζηέξη λα καο απνθαιύςεη ηελ alteram partem. 

Ο ηίηινο όκσο ηεο ζπιινγήο«Παξαιιαγέο ζε μέλα ζέκαηα», παξαπέκπεη ζε κηα δεπηεξνγελή πνίεζε-

ζρνιηαζκό, εγθεθαιηθή, απνηέιεζκα αληηπαιόηεηαο. Γη’ απηό θαη ν πνηεηήο. 20 ρξόληα αξγόηεξα, 

απηνλόκεζε ηα ηέηνηνπ είδνπο πνηήκαηα, κε αθνξκή ην παξάζεκα δειαδή, θαη ηα νλόκαζε «Νέα 

πνηήκαηα», εμεγώληαο όηη , ρσξίο λα απνθιείεηαη ε αληηπαιόηεηα πξνο ην παξάζεκα, δελ είλαη απηή ε 

αηηία ηεο επηινγήο «ηωλ μέλωλ ζεκάηωλ».
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Λίγν αξγόηεξα, ην 2000, ζηε ζπιινγή «Τν πνπθάκηζν ην ζαιαζζί…», ε κέζνδνο απηή έρεη σξηκάζεη 

ηειεζίδηθα θαη ηα παξαζέκαηα ιεηηνπξγνύλ όρη σο ππόηηηινη αιιά σο ηίηινη. ηελ  «Δπηζεκείωζε» ηεο 

ζπιινγήο ν πνηεηήο ζρνιηάδεη:  «Τν μέλν παξάζεκα πξνζαλαηνιίδεη γξήγνξα θαη ζωζηά πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε πνπ ζέιω, θη εληζρύεη ην πνίεκα, απαιιάζζνληάο ην από αλαγθαία αιιά αδηάθνξα πνηεηηθά θαη 

αληηπνηεηηθά πνιιέο θνξέο ζηνηρεία».
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Έηζη ην παξάζεκα εθηόο από αθνξκή ιεηηνπξγεί γηα πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο. Δίλαη 

δειαδή ην παξάζεκα αλαγθαίνο αιιά όρη επαξθήο όξνο γηα ην ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ν πνηεηήο. Σν 

πνίεκα όκσο πνπ αθνινπζεί είλαη θαη αλαγθαίν θαη επαξθέο γηα ηελ αλνξζόδνμε, πνιιέο θνξέο, άπνςε 

πνπ εηζεγείηαη. Σειηθά παξάζεκα θαη πνίεκα είλαη αλαπόζπαζηα κέξε κηαο λέαο ελόηεηαο, κηαο 

κεηακόξθσζεο. Απηόο είλαη θαη ν νξηζηηθόο ηίηινο «Μεηακνξθώζεηο», πνπ δίλεη ν πνηεηήο ζ’ απηνύ ηνπ 

είδνπο ηα πνηήκαηα. 

 Με ηηο «Μεηακνξθώζεηο» ν πνηεηήο έρεη θαηαθηήζεη ηε δηαιεθηηθή πνίεζε ή ηελ πνίεζε ηεο 

δηαιεθηηθήο, αλ ζέιεηε, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα θξίλεη, λα ακθηζβεηεί, λα εηξσλεύεηαη, λα αλαηξέπεη θαη λα 

πξνηείλεη κε ζζέλνο ηελ άπνςή ηνπ. Δίλαη κηα  πνίεζε πνπ ζθέπηεηαη.
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 Γηαηί ν Λνπθάο Κνύζνπιαο είλαη 

έλαο ελ ελεξγεία δηαλννύκελνο, κε ηελ πιήξε ζεκαζία ηνπ όξνπ θαη επηδηώθεη θπξίσο λα αθππλίζεη ηε 

λόεζή καο, παξά λα καο καγέςεη εθκεηαιιεπόκελνο ηα ζπλαηζζήκαηά καο. 

Δθείλν όκσο πνπ θπξίσο  δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηό ηνπ είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ πνηεηή, ηελ νπνία θαη 

πξνζπαζεί λα επηβεβαηώλεη ζπλερώο: 

                                           «Αο θάλνπλ νη άιινη όπωο λνκίδνπλ εγώ 

                                            έρω πξνζωπηθνύο ιόγνπο
 .
 έρω 

                                            δειώζεη πνηεηήο 
.
 πξέπεη 

                                            λα ην επηβεβαηώζω». 



                                                                     ( «Τν πνπθάκηζν ην ζαιαζζί…», ζει. 15) 

 

Από ην 1962 σο ην 1977 είλαη ηδηαίηεξα παξαγσγηθόο. . Πέληε πνηεηηθέο ζπιινγέο,
6
  νη νπνίεο 

ζπγθεληξώλνληαη ην 1984 ζε έλα ηόκν κε ην γεληθό ηίηιν «ΣΦΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ», Δθδόζεηο Καζηαληώηεο. 

Από ην ζύλνιν απηώλ ησλ πνηεκάησλ ζεσξεί ηηο «Παξαβνιέο» σο ό,ηη θαιύηεξν έρεη γξάςεη, ηελ 

θνξπθαία ηνπ θαηάθηεζε θαη ηαπηόρξνλα ηελ ηειεπηαία ιέμε ζηελ πνίεζή ηνπ. Οη «Παξαβνιέο» είλαη 

κεγάιεο ζε έθηαζε πνηεηηθέο ζπλζέζεηο , κε ζηνηρεηώδε ππόζεζε, αθεγεκαηηθνύ ραξαθηήξα. Σελ 

ηειεπηαία «παξαβνιή» είρε γξάςεη ην 1976, (« Η ρξέωζε»), θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκβηβάζηεθε κε πνηήκαηα 

«ιηγόινγα, κηθξόπλνα, ρακειόηνλα», ηα γλσζηά καο «Παξαιιαγέο ζε μέλα ζέκαηα», κε ηελ απζηεξή 

κνξθή ηνπ νθηάζηηρνπ. 

Καη κεηά πνηεηηθή ζησπή, ηελ νπνία ν ίδηνο ζρεδόλ πξνθεηεύεη ζηελ πξώηε παξαιιαγή ηεο 

ζπιινγήο κε ηίηιν «ΚΑΛΒΟΣ».
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                                           « Καη νη κελ ζηίρνη 

                                             δελ θάλεθαλ πνπζελά. 

                                             Όζνη όκωο δύλνληαη 

                                             έμω από ηα πνηήκαηα θαη δηαβάδνπλ 

                                             ηα ζθνηεηλά ζρέδηα κηαο δωήο 

                                             πνπ γέξαζε ρωξίο λα ιάβεη αξθεηή εζπρία, 

                                             θαληάδνληαη: ηη θνβεξό 

                                             βόδη κάγγωζε ηε θωλή ηνπ». 

Δμαθνινπζεί βεβαίσο λα είλαη θηινινγηθά παξαγσγηθόο κε πεδνγξαθήκαηα, δνθίκηα θαη 

κεηαθξάζεηο αξραίσλ ζπγγξαθέσλ. Ο θαεκόο ηνπ όκσο είλαη ε πνίεζε. Δπαλήιζε, ινηπόλ, κε ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπιινγέο «Νέα πνηήκαηα», 1996 θαη  «Τν πνπθάκηζν ην ζαιαζζί…», ην 2000, κε λέα 

νρηάζηηρα , γηα λα απνδείμεη πεξίηξαλα ηελ πνηεηηθή ηνπ ηέρλε θαη ηε ινγηνζύλε ηνπ. 

Γηα κηα αθόκε θνξά πίζηεςε όηη ηειείσζε κε ηελ πνίεζε θαη πξνρσξεί ζε δεύηεξε ζπγθεληξσηηθή 

έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηνπ κε ην γεληθό ηίηιν  «ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ», (1962-2002), Δθδόζεηο Γόκνο , Αζήλα 

2003. Πεξηέρνληαη νη πέληε ζπιινγέο ηεο πξώηεο ζπγθεληξσηηθήο  «Σρεκαηνπνίεζεο», νη δύν 

κεηαγελέζηεξεο θαη ε αλέθδνηε ζπιινγή «Δπίληθνη». 

’ απηήλ ηελ έθδνζε δύν παξαηεξήζεηο: Η πξώηε: ηηο «Παξαβνιέο» πξνζηίζεηαη ην πνίεκα 

«Έθηαθην παξάξηεκα», 135 ζηίρσλ, γξακκέλν ζηηο 7 Απξηιίνπ 1995, πνπ δελ κπνξνύζε βεβαίσο λα 

εληάμεη ζηα «Νέα πνηήκαηα» ηνπ 1996, αθνύ ήηαλ δηαθνξεηηθήο κνξθήο θαη ζεκαηνινγίαο , έλα πνίεκα 

κεηέσξν. Ήηαλ από ηα αγαπεκέλα ηνπ πνηήκαηα ησλ «Παξαβνιώλ» κε ην νπνίν επηρεηξνύζε λα 

πεξηγξάςεη αθόκε έλα  «mirabilium» πνπ ηνπ ζπλέβε, όπσο ζην πνίεκα «Παξλαζζόο, Αλάβαζε 1968», 

δειαδή ην ζπλαπάληεκά ηνπ κε αεηνύο.
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 Σν πνίεκα ηειεηώλεη κε ηε θξάζε «Γπξίδω μαλά ζηε ζηωπή 

κνπ». Οη αεηνί όκσο ηνπ είραλ ραξίζεη «ην κπζηηθό λεύκα ηνπο» πνπ θηλεηνπνηεί ηα πνηεηηθά ζαύκαηα 

κέρξη θαη ζήκεξα. 

Η δεύηεξε παξαηήξεζε: Σν πξώην πνίεκα ηεο ζπιινγήο «Δπίληθνη» έρεη ηίηιν «ἔζζεηαη ἦκαξ, ὃη’ 

ἂλ…», ΟΜΗΡΟ, passim θαη ελώ ε θξάζε έρεη απαηζηόδνμν πεξηερόκελν θαη ζεκαηνδνηεί κεγάιεο θαη 

αλαπόθεπθηεο θαηαζηξνθέο, ν πνηεηήο αληηζηξέθεη ηνπο όξνπο γηαηί έηζη «απαηηνύζε ε δηθαηνζύλε» θαη 

ην «ἔζζεηαη ἦκαξ, ὃη’ ἂλ…» -  ζα έρνπλ ραζεί όια , γίλεηαη «ἔζζεηαη ἦκαξ, ὃη’ ἂλ…» -  ζα έρνπλ θεξδεζεί 

πάιη όια!
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                                            «Θα έρνπλ θεξδεζεί πάιη όια 

                                              ζα γίλεη μαλά δύν ην κεζεκέξη, ν ήιηνο 

                                              ζα κεζνπξαλήζεη, ζ’ αθνύεηαη 

                                              απηόο ν ήρνο από καθξηά. 

                                              Θα είκαη θη εγώ πάιη εδώ. 

                                              Όπωο από θαηαβνιήο θόζκνπ 

                                              ζα ζεκάλεη κνηξαία μαλά 

                                              ε ώξα ηεο δηθαηνζύλεο. 

Έηζη ην «mirabilium» ησλ αεηώλ θαη ε δηθαηνζύλε ηεο αηζηνδνμίαο ηνπ «ἔζζεηαη ἦκαξ, ὃη’ ἂλ…» 

αθύξσζαλ, κόιηο κεηά από πέληε ρξόληα, θαη ηε δεύηεξε ζπγθεληξσηηθή έθδνζε, κε ηελ θπθινθνξία ηεο 



λέαο πνηεηηθήο ζπιινγήο «Τν θεγγάξη ηνπ Υκεηηνύ» θαη ππόηηηιν  «θαη άιια πνηήκαηα», εθδόζεηο 

Γαβξηειίδεο, Αζήλα, 2008. 

 

Η ζπιινγή είλαη κηθξνγξαθία όινπ ηνπ πνηεηηθνύ ηνπ έξγνπ θαη απνηειείηαη από ηξεηο ελόηεηεο σο 

εμήο:  «Παξαβνιέο Β» κε έμη πνιύζηηρα αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, «Σρεκαηνπνίεζε, ζπλέρεηα» κε έμη 

νιηγόζηηρα πνηήκαηα ρσξίο ηελ απζηεξή κνξθή ηνπ νρηάζηηρνπ θαη ηέινο «Μεηακνξθώζεηο, ζπλέρεηα» κε 

ηέζζεξα πνηήκαηα, κε ρξήζε ηνπ παξαζέκαηνο κε ην γλσζηό απαξάβαην όξν ηνπ νθηάζηηρνπ. 

Αηηία θαη αθνξκή απηήο ηεο ζπιινγήο ππήξμαλ πξνθαλώο ηα έμη πνηήκαηα ησλ «Παξαβνιώλ» , πνπ 

αλέθπςαλ κεηά από 30 θαη πιένλ έηε, κε κόλε ελδηάκεζε δεκηνπξγία ην «Έθηαθην παξάξηεκα» ηνπ 1995. 

Ο ίδηνο γξάθεη ζηε ζεκείσζε ηεο ηειεπηαίαο ζπιινγήο: «…αθνύ ινηπόλ εδέεζε λα αμηωζώ ηε ράξε ηνπο, 

ηωλ πξνηηκεκέλωλ εθείλωλ…» 

Αμηώλεηαη, ινηπόλ, ν πνηεηήο «ηελ νγδόελ ήδε άγωλ δεθαεηίαλ ηνπ βίνπ», λα μαλαγξάςεη πνιύζηηρα 

αθεγεκαηηθά πνηήκαηα πνπ ηόζν ηνπ αξέζνπλ. Καη καδί κε απηά θαη «άιια πνηήκαηα». Κιείλεη θαηά 

θάπνην ηξόπν εθθξεκόηεηεο θαη ινγαξηαζκνύο. Βηάδεηαη λα πξνιάβεη, λα ζπκπιεξώζεη, λα εμεγήζεη. Καη 

λα εμεγεζεί. Σν  πνίεκα γηα παξάδεηγκα «Τνπ ηξέλνπ, Γ» έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζην ηξίπηπρν «Τνπ ηξέλνπ, 

Α», «Τνπ ηξέλνπ, Β», θαη  «Τνπ ηξέλνπ, Γ». Δπίζεο ην πνίεκα «Μνπζηθήο ηύραη, Β» δηαιέγεηαη κε ην 

πνίεκα «Μνπζηθήο ηύραη» ηεο Γεσκεηξηθήο ηνπ πεξηόδνπ, γηα λα αλαδείμεη ηα λέα δεδνκέλα ηεο κνπζηθήο 

θαη ηεο απόιαπζήο ηεο. 

Απηά ηα λέα δεδνκέλα θαζνξίδνπλ θαη ηε ζεκαηνινγία ηεο ζπιινγήο. Σα ρξόληα έρνπλ πεξάζεη, ε 

δσή έρεη πξνρσξήζεη, νη ζπλζήθεο έρνπλ αιιάμεη, ε δσή ζηελ πόιε είλαη αζθπθηηθή, αθύζηθε θαη ζπρλά 

απάλζξσπε. Σα ρξόληα ηεο θσηηάο θαη ηεο επαλάζηαζεο είλαη παξειζόλ. Από ηη λα εκπλεπζηεί ν πνηεηήο; 

Όκσο ν Λνπθάο Κνύζνπιαο έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαθαιύπηεη παληνύ ηελ νκνξθηά, ην ζεκαίλνλ ζην 

κηθξό θαη ηαπεηλό θαη επνκέλσο έρεη αθνξκή γηα πνηεηηθή δεκηνπξγία. Από ην ζαύκα ησλ αεηώλ ηνπ 1968 

ζηα «Κνηζύθηα ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο» ηνπ 2006, από ηνλ Παξλαζζό ζηελ πεξηνξηζκέλε «Πιαηεία ηνπ Αϊ-

Γηάλλε» θαη από ηε ιάκςε ηνπ ζειελόθσηνο πνπ ηνπ ράξηζε  «κηα δωή ζηελ έληαζε /ηνπ νλείξνπ» ζην 

«Φεγγάξη ηνπ Υκεηηνύ» πνπ ην απνζαπκάδεη από ην αλαηνιηθό κπαιθόλη ηνπ ζπηηηνύ ηνπ, ε πνηεηηθή πέλα 

δε ράλεη ζε ηίπνηα από ηε δύλακή ηεο.  

                                            «Οπδόιωο εληξέπνκαη λα νκνινγήζω 

                                           …ππόζεζε ινηπόλ ηεο δηθήο κνπ ιύξαο 

                                               ηα θνηζύθηα ηεο γεηηνληάο». 

Αλ κε ηηο ηξεηο απηέο παξαβνιέο ηηκά ηε δεύηεξε παηξίδα ηνπ (ηελ Αγία Παξαζθεπή), εζσηεξηθόο 

κεηαλάζηεο απηόο, αλαδεηθλύνληαο ηελ θαζεκεξηλόηεηα, κε ηηο επόκελεο ηξεηο πξαγκαηεύεηαη ζνβαξά 

θηινζνθηθά θαη ινγνηερληθά ζέκαηα κε ηδηαίηεξα όκσο εηξσληθό, αλαηξεπηηθό θαη  αλάιαθξν ηξόπν. ηα 

επόκελα πνηήκαηα ε ζεκαηνινγία επηζηξέθεη ζηε ρξήζε ηνπ παξαζέκαηνο, ζηα θηινινγηθά πξνβιήκαηα, 

ζηε ζρεκαηνπνίεζε ξεπζηώλ πνηεηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζην ζρνιηαζκό θνηλσληθώλ θαηλνκέλσλ θαη ζηε 

δηαηύπσζε αληηξξεηηθώλ απόςεσλ ηνπ πνηεηή.  

ηε ζπιινγή  κπνξεί θαλείο λα θαηαγξάςεη όια ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο πνίεζεο ηνπ Λνπθά 

Κνύζνπια. Αθεγεκαηηθόο θπζηθόο ιόγνο ζηηο παξαβνιέο, κε ζθεληθό πιαίζην, κε δξάζε. Καπζηηθή 

εηξσλεία, ηνικεξόο απηνζαξθαζκόο, αλνξζόδνμε θαη αλαηξεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ζηα 

νιηγόζηηρα πνηήκαηά ηνπ. Πξσηνηππία ζηελ επηινγή θαη ζηε ρξήζε ηνπ παξαζέκαηνο, παξακόξθσζε 

γλσζηώλ θαη εζσηεξηθεπκέλσλ θξαζηηθώλ κνηίβσλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζ’ απηή ηε ζπιινγή ν καθξνπεξίνδνο ιόγνο, κε δηαζθειηζκνύο, γλώξηζκα 

ηνπ αξραηνπξεπνύο πεδνύ ιόγνπ, πνπ θαζόινπ όκσο δελ αλαθόπηεη ηνλ πνηεηηθό ξπζκό. Η πηζαλή 

επηζηξνθή «γηα λα πηάζεηο ην λήκα» ζπληειεί ζηνλ νξζό βεκαηηζκό θαη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε. 

Ιδηαίηεξα έληνλε ζ’ απηά ηα πνηήκαηα είλαη ε ινγηνζύλε ηνπ πνηεηή. Ο ίδηνο πξνεηδνπνηεί όηη 

δηαθέξνπλ από ηα πξνεγνύκελα θαηά ηνύην: «θαηά ην πιήζνο ηωλ αλαθνξώλ ηνπο ζηε ινγνηερλία, ζηε 

γξακκαηεία γεληθώο, παιαηά θαη λεόηεξε».
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 ε κηα πξώηε πξνζέγγηζε κπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη θαλεξέο 

αλαθνξέο ζε εθέξε, Καβάθε, Ρίηζν, Κάιβν, ηθειηαλό, Παπαδηακάληε, Παπαηζώλε, Ρνΐδε, νισκό, 

Έιηνη, Πινύηαξρν, Πιάησλα, Κνξαή, Πξνπζη, Αληόξλν, δεκνηηθή πνίεζε θ.ά. Απηά ζε πξώηε καηηά. ηε 

δεύηεξε αλάγλσζε εληνπίδεηο ζηίρνπο θαη αλαθνξέο πνπ ζνπ γλέθνπλ αιιά απαηηνύλ θόπν λα 

αλαγλσξίζεηο. Μνηάδνπλ κε καγηθέο εηθόλεο πνπ ζε δπζθνιεύνπλ αιιά ζνπ πξνζθέξνπλ απίζηεπηε 

ηθαλνπνίεζε θάζε θνξά πνπ αλαθαιύπηεηο θξπκκέλν ζεζαπξό. 



Πνιύ ζπρλά ε θαηαλόεζε πξνϋπνζέηεη θαη πνιύ θαιή γλώζε ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπ έξγνπ. Γηα 

παξάδεηγκα: Η θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο  «Τν θεγγάξη ηνπ Υκεηηνύ» ζα πάξεη άιιεο δηαζηάζεηο, αλ ν 

αλαγλώζηεο γλσξίδεη ή αλ δηαβάζεη παξάιιεια  ην πνίεκα «Κηζκέηη δηα λα ηδώ ην αζηεξάθη», Αι. 

Παπαδηακάληεο , από ηε ζπιινγή «Παξαιιαγέο ζε μέλα ζέκαηα».  

Η ηειεπηαία ζπιινγή θιείλεη κε ην πνίεκα πνπ έρεη σο ηίηιν ην δεκνηηθό παξάζεκα «Μάλα κνπ, ηα 

ινπινύδηα κνπ ζπρλά λα ηα πνηίδεηο». Με ην ίδην παξάζεκα ππάξρεη ζρεηηθό νθηάζηηρν πνίεκα ζηε 

ζπιινγή «Τν πνπθάκηζν ην ζαιαζζί…», κε ην νπνίν ν πνηεηήο αγσληά γηα ηελ ηύρε ησλ πνηεκάησλ ηνπ 

θαη, επεηδή μέξεη θαιά πσο δελ είλαη πξνο επξεία θαηαλάισζε, πξνηξέπεη: 

                                               «Σε θαιό ζνπ βξε κάλα κνπ 

                                                 ξίρλε ηνπο θακηά καηηά, 

                                                 δελ ζέινπλ επηηέινπο θαη πεξηζζόηεξα». 

Με ηε λέα κνξθή αλάπηπμεο ηνπ ίδηνπ παξαζέκαηνο, ν πνηεηήο επηρεηξεί ζε ηξία νθηάζηηρα κε 

απηνζαξθαζκό θαη εηξσλεία λα απνηηκήζεη ην έξγν ηνπ, λα δείμεη ηελ θαηαμίσζε ηεο ύπαξμήο ηνπ κέζα 

από ηελ πνίεζε θαη λα κεζνιαβήζεη γηα ην κέιινλ ησλ πνηεκάησλ ηνπ. 

                                              «Πξνπάληωλ , κάλα, ην λνπ ζνπ.  

                                                Με κνπ παξακειήζεηο 

 - απόξξεην απηό γηα ηνπο δπν καο - 

   κελ αθήζεηο λα καξαζνύλ 

  ηα θηωρά πνπ επωδηάδνπλ αλέθαζελ 

  ζηελ θαξδηά καο 
. 
ζηε δηθή ζνπ  

  θαη δηθή κνπ θαξδηά
.
 ζα ήηαλ κεγάιν θξίκα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνίεζε ηνπ Λνπθά  Κνύζνπια είλαη απαηηεηηθή. Απαηηεί πνιιέο αλαγλώζεηο. Η 

απόιαπζε θαη ε θαηαλόεζή ηεο πξνϋπνζέηεη παηδεία, θαιιηέξγεηα,, γλώζε, θηινινγηθή κειέηε. Απαηηεί 

θπξίσο «νκνηνπάζεηα».
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 Κη απηό γηαηί ν πνηεηήο καο ζεσξεί ηζόηηκνπο θαη ηζάμηνπο λα αμησζνύκε «ην 

απόθξπθν ηεο ηέρλεο ηνπ». Παίδεη καδί καο θιείλνληαο εηξσληθά ην κάηη. Αλ δελ αληαπνθξηζνύκε ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ, δηθή καο ε επζύλε. Απηόο σο πνηεηήο πξνζπάζεζε. 

                                                                                   Μαρία Πασλάκοσ – Τζαγκαράκη 
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