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                     «ΣΡΔΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ» 

                                Μηα πνηεηηθή ηεηξαινγία ηνπ Άγγεινπ   Λάππα 

 

Με ηδηαίηεξε ζπγθίλεζε ην βξάδπ ηεο Σξίηεο 13 Απξηιίνπ ζηελ ηαθηηθή ζπλάληεζε ηεο Λέζρεο 

Αλάγλσζεο ηνπ πλδέζκνπ θηινιόγσλ Μεζζελίαο πξνζεγγίζακε ηελ πνηεηηθή ηεηξαινγία ηνπ Άγγεινπ Λάππα 

πνπ νκνινγνπκέλσο ήηαλ γηα καο έλα απξνζδόθεην θαη απξόζκελν μάθληαζκα. Ωο ηώξα ν Άγγεινο καο ήηαλ 

γλσζηόο σο εθιεθηόο ζπλάδειθνο, άξηζηνο θηιόινγνο, δάζθαινο κε πάζνο γηα ην αληηθείκελν ηεο δνπιεηάο ηνπ θαη 

αγάπε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Με ηελ πνηεηηθή ηνπ ηεηξαινγία θάλεη ηελ πξώηε ηνπ εκθάληζε σο πνηεηήο θαη 

νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε όηη απ’ ην πξώην πέηαγκά ηνπ δηεθδηθεί θνξπθέο. 

Η Πνηεηηθή Σεηξαινγία δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ελόηεηεο: 

Α. Πξόινγνο κε επηά πνηήκαηα πνπ δίλνπλ ζπλνπηηθά ην ζηόρν θαη ην πεξηερόκελν ηνπ θπξίσο κέξνπο, πνπ 

είλαη ην ηαμίδη ςπρήο , πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ ίδην ηνλ πνηεηή θαη ηνπο ζπληαμηδεπηέο ηνπ ζηελ πιεξόηεηα. 

«Ταμηδεύνπκε… 

όινη ςάρλνληαο ηελ επζεία πνπ ζα καο θέξεη  

ζηελ πνιηηεία… 

πνπ ζα ζπλαληήζνπκε πιήξε ηνλ εαπηό καο». 

Με ξεαιηζκό, εηξσλεία αιιά θαη πηθξία ζην Β΄ κέξνο, ζηνπο ηξεηο ιόγνπο πνπ αθνινπζνύλ, ν πνηεηήο 

θαηαγγέιιεη ηε Βαβπισλία ηεο επνρήο καο, όπσο απηή εθδειώλεηαη κε ηε δηάςεπζε ησλ πξνζδνθηώλ, ηνλ 

επηειηζκό ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, ηελ πξνδνζία ηνπ θίινπ, ηελ θπληθόηεηα ηνπ έξσηα, ηε βία, ηελ σκόηεηα ησλ 

δπλαηώλ. Πνλάεη γηα ηελ αλζξώπηλε κνίξα, ην ζάλαην, ηα ρακέλα ρξόληα ηεο αζσόηεηαο, ηελ πεξηθξόλεζε ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο αλζξσπηζηηθήο παξάδνζεο απ’ ηνπο Νενέιιελεο θαη απ’ ηνπο μέλνπο. 

«Μηθξνπσιεηέο θαη κεηαπξάηεο, αξγπξακνηβνί πνξεπόκαζηε…» 

«Σπλάληεζα νδνηπόξνπο γηα ηελ απνιεζζείζα πιεξόηεηα ησλ εκεξώλ καο» 

Ωζηόζν, αλ θαη δηαςεπζκέλνο ηόζν απ’ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ζηε καθαξία γε ηεο Αηιαληίδαο πνπ 

αλαδεηνύζε ηε ιύηξσζε («Η Αηιαληίδα δελ ππήξμε πνηέ, δελ είλαη ρακέλε»),όζν θαη από ην κάηαην αλαθάιεκα ησλ 

αλαζπκήζεσλ θαη ησλ βησκάησλ ηνπ ζηνπο ηόπνπο ηεο αζσόηεηαο («Τν ηνπίν έρεη παξέιζεη ακεηάθιεηα»), ν 

πνηεηήο δελ παξαηηείηαη , γηαηί ε παξαίηεζε είλαη «αλαπόηξεπηε ήηηα». ηέθεηαη ζεηηθά απέλαληη ζηε δσή θαη ζην 

γεκάην αληηλνκίεο θόζκν καο. «Καη κέζα ζηελ θόιαζε ππάξρνπλ ζξαύζκαηα παξαδείζνπ» καο ιέεη. 

«Πξέπεη λ’ αλαζπλζέζνπκε ηνλ πξάζηλν θάκπν θαη ην γαιάδην νπξαλό» 

«Μπνξνύκε ζην γείηνλά καο λα δώζνπκε ραξά, λα θηηάμνπκε θαιύηεξνπο αλζξώπνπο, λα γίλεη ν θόζκνο 

θαιύηεξνο θαη ηόηε ζα ρηίζνπκε θαη κεηο ην δηθό καο παξάδεηζν». 

Ο αγώλαο γηα ηνλ άλζξσπν ζα θέξεη ηε ιύηξσζε ζηα ηξαγηθά αδηέμνδα ησλ πνιηηηζκέλσλ θνηλσληώλ. ’ 

απηό έγθεηηαη ε αλαδεηνύκελε πιεξόηεηα απ’ ηνλ πνηεηή. «Σε θάζε αγώλα θηηάρλνπκε θη έλαλ άλζξσπν θαιύηεξν». 

Αμία έρεη ό,ηη αγαπήζακε, ό,ηη θαιό κε αγώλα, αγσλία θαη ειπίδα δεκηνπξγήζακε. Οηθεία πξόζσπα θαη 

πξάγκαηα, βηώκαηα αγαπεκέλα θαη πνλεκέλα είλαη νη απνζθεπέο γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ππόζηαζήο καο ζε πείζκα 

ησλ θαηξώλ πνπ ηαμηδεύνπκε. 

ην ηειεπηαίν κέξνο (Γ΄) ηεο ηεηξαινγίαο, ζηα «Σέζζεξα Γξάκκαηα», ν πνηεηήο θαζαγηάδεη ηελ Αγάπε ζ’ 

όιεο ηηο κνξθέο, ζαλ έξσηα, αιιειεγγύε, ζπζία, αγώλα, ρξώκαηα θαη κνπζηθή, γηαηί κόλν κε ηελ Αγάπε ζα 

μαλαβξνύκε «ηελ απνιεζζείζα πιεξόηεηά καο». 

Αμηνινγώληαο ζπλνιηθά ην πόλεκα ηνπ πνηεηή επηζεκαίλνπκε ην βαζπζηόραζην ιόγν ηνπ, ην ζύλζεην 

πξνβιεκαηηζκό ηνπ, απόζηαγκα ηεο βαζηάο επηζηεκνληθήο ηνπ θαηάξηηζεο αιιά θαη ηεο επγεληθήο επαθήο ηνπ κε 

ηνπο αλζξώπνπο, ηε θύζε, ηελ παξάδνζε. Η επαίζζεηε πνηεηηθή ηνπ ςπρή ζεκαηνινγηθά θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ππαξμηζκνύ ελώ ηερλνηξνπηθά είλαη έλαο κνληέξλνο πνηεηήο θαη όρη εύθνινο, κε λεσηεξηθά ζηνηρεία. Μαο 

παξαπέκπεη ζην εθέξε, ζηνλ Διύηε, θάπνηεο θνξέο ζην Ρίηζν θαη, ζηα πνηήκαηα Αγάπεο, ζηε Μαξία Πνιπδνύξε. 

Δθζέηεη ηελ πνηεηηθή ηνπ πεξηπέηεηα κε δξακαηνπνηεκέλν ιόγν πξνζδίδνληαο έηζη δσληάληα, ακεζόηεηα, 

ελδηαθέξνλ ζηα εθθξαδόκελα. Δπηλνεί πιαζηνύο ήξσεο απνθεύγνληαο ηνλ ππνθεηκεληθό ιόγν. Καη όηαλ αθόκε δελ 

κπνξεί λα ηνλ απνθύγεη ρξεζηκνπνηεί ην α΄ πιεζπληηθό πξόζσπν, ππνηάζζνληαο ην εγώ ζην εκείο. 



Πξνηάζζεη ησλ ιόγσλ ηνπ ζθελνζεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θσηίδνπλ ην θείκελν. Αιιά θαη ζηα «Σέζζεξα 

Γξάκκαηα Αγάπεο» κ’ έλαλ πξσηόηππν ηξόπν θαη κε δηάζεζε απνζηώπεζεο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ ζηνηρείσλ 

ππνδειώλεη ηελ ειηθία ηνπ ηνλ θαηξό ηεο ζύλζεζεο ησλ πνηεκάησλ ηνπ: Θεζζαινλίθε 25
νο 

 Γελάξεο – Καιακάηα 

45
νο 

 Αύγνπζηνο. 

Δμίζνπ όκσο πξσηόηππα ηηηινθνξεί ηα πνηήκαηα ηνπ. Δπηιέγεη σο ηίηιν έλα ζηίρν ηνπ πνηήκαηνο πνπ 

ιεηηνπξγεί σο motto, θαζηζηώληαο έηζη πην πξνζιήςηκν ην πεξηερόκελό ηνπ: ε΄, «…Μνξθέο θζαξκέλεο 

αλαπιάζσ…»,  ζη΄,  «…πξνζπαζώ λα ζπλζέζσ ην πξόζσπό κνπ…». 

Δθείλν όκσο πνπ θαη’ εμνρήλ αηζζεηηθά απνιακβάλνπκε απ’ ηελ θνηλσλία καο κε ην πνηεηηθό θείκελν είλαη 

ε πνηόηεηα ηνπ ζηίρνπ. ηίρνο δπλαηόο, ζπρλόηαηα απνθζεγκαηηθόο:  

«Σε θάζε αγώλα θηηάρλνπκε θη έλαλ άλζξσπν θαιύηεξν…» 

«Τξηβόκαζηε ζηηο γσλίεο ησλ θζαξκέλσλ θαηξώλ θαη θζεηξόκαζηε…» 

«Η Αηιαληίδα δελ είλαη ρακέλε, δελ ππήξμε πνηέ, είλαη κηα δηαξθήο αλαδήηεζε». 

ηίρνο πινύζηνο ζε εθθξαζηηθά κέζα. Σν πιήζνο ησλ ηδηαίηεξα πξσηόηππσλ εηθόλσλ ζέιγεη ηνλ 

αλαγλώζηε. 

Σέινο, ε ηδηόηππε γιώζζα ηνπ πξνζδίδεη κηα γνεηεία ζην ζηίρν. Λέμεηο απιέο, ιατθέο, ζπλδπαζκέλεο 

αξκνληθά κε ιέμεηο θαη ηύπνπο ιόγηαο πξνέιεπζεο, θνκηδή απ’ ηελ πινύζηα θιαζηθή παηδεία ηνπ πνηεηή θαη ηα 

εθθιεζηαζηηθά θείκελα, θαζηζηνύλ ηδηαίηεξν ην ύθνο ηνπ δεκηνπξγνύ. 

«Σπλάληεζα αλζξώπνπο… λα ππεξίπηαληαη κεηέσξνη Ίθαξνη 

Κόληξα ζηε θιόγα ηνπ ήιηνπ». 

«Εθείλνο – ν δηαξθήο ελεζηώηαο ηεο θαζεκέξαο ηνπο 

Τσλ ηεκλνκέλσλ επζεηώλ ηνπο ν άθσλ απηόο 

Δηαιπκέλνο ζε ακεηάθιεηε ζησπή απώλ – 

Έρεη απνζπξζεί ζην παξειζόλ ηνπο» 

Δλ θαηαθιείδη, ν βαζπζηόραζηνο θαη ζπρλόηαηα απνθζεγκαηηθόο ιόγνο ζε ζπλδπαζκό κε ηε γνεηεία ηεο 

ηδηόηππεο γιώζζαο θαη ηελ ηερληθή αξηηόηεηα ηνπ ζηίρνπ αλαδεηθλύνπλ έλαλ εκπλεπζκέλν θαη ηαιαληνύρν 

δεκηνπξγό. 

Ο Άγγεινο Λάππαο απ’ ην πξώην ηνπ θηόιαο πόλεκα ππόζρεηαη πνιιά γηα ηε κειινληηθή ηνπ πνηεηηθή 

πνξεία. Δκείο, νη ζπλάδειθνί ηνπ, κε ελδηαθέξνλ θαη αγάπε ζα είκαζηε ζπληαμηδηώηεο ζηηο κειινληηθέο ηνπ 

πνηεηηθέο δηαδξνκέο.   

 

Γηα ηε Λέζρε Αλάγλσζεο 

ηαπξνύια Γθνπινύζε - Γθάξγθνπια, Φηιόινγνο 

 

εκείσζε: Η επόκελε ζπλάληεζή καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή, 7 Μαΐνπ, ώξα 7.00 κ.κ. Θα 

παξνπζηαζηεί ην πνηεηηθό έξγν ηνπ πνηεηή Βαζίιε Ρνύβαιε. 

 


