
                ΛΔΥΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΔΗΝΙΑ 

                    

                     «ΣΡΔΙ ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΔΡΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙ» 

                                Μηα πνηεηηθή ηεηξαινγία ηνπ Άγγεινπ   Λάππα 

 

«Σηνπο θαηξνύο καο 

Ταμηδεύνπκε ζε πνηακνύο ήρσλ δπζεξεύλεηνπο 

Σε πνιηηείεο πεξίπινθεο πνπ ερνύλ εθθσθαληηθά 

Καζώο ζηξνβηιίδνληαη πνιύρξσκα ιακπηόληα ζε κηα  

Αέλαε γηνξηή, 

Σηνπο θαηξνύο καο, 

Ά-πνξνη, 

Πξέπεη λα πεξάζνπκε ηε Σθύιια θαη ηε Χάξπβδε 

Καη ησλ Σεηξήλσλ ην γιπθύηαην θάιεζκα, 

Σηνπο θαηξνύο καο 

Πξέπεη λα ηζνξξνπνύκε αλάκεζα ζε πξόζσπα θαη  

Πξνζσπεία, 

Να ιεηαίλνπκε ηελ αηρκεξή αθή ησλ πξαγκάησλ 

Γηα λα επηβηώζνπκε». 

 

Σελ Σξίηε, 13 Απξηιίνπ, ζηε  Λέζρε Αλάγλσζεο ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο,  παξνπζηάζηεθε 

ε πνηεηηθή ηεηξαινγία ηνπ θηινιόγνπ, πνηεηή θαη ζπκπνιίηε καο Άγγεινπ Λάππα «Σξεηο Λόγνη θαη ηέζζεξα 

Γξάκκαηα γηα έλα ηαμίδη». 

Ο Άγγεινο Λάππαο είλαη έλαο επαίζζεηνο πνηεηήο πνπ ηνλ απαζρνινύλ ηα αλζξώπηλα πξνβιήκαηα, ε βία, ν 

ρακόο αγαπεκέλσλ πξνζώπσλ, ν αλεθπιήξσηνο έξσηαο, ε αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν. 

Ο πνηεηήο καο ραξίδεη απιόρεξα κηαλ αηζζεηηθή απόιαπζε κε ηελ εμαηξεηηθή ηερληθή ηνπ θαη έλαλ 

γισζζηθό πινύην αμεπέξαζην. Έλαο κνληέξλνο πνηεηήο πνπ ζα αθήζεη ην δηθό ηνπ απνηύπσκα ζηε ζύγρξνλε 

πνίεζε. Με επθνιία αλνίγεη ηελ απιαία θαη πξνρσξεί ζηελ θαηαλνκή ξόισλ. Γξακαηνπνηεί ηελ πνίεζή ηνπ θαη 

έηζη καο θηλεί ην ελδηαθέξνλ λα βνπηήμνπκε ζηα θαηάβαζα ηεο ςπρήο ηνπ, λα ληώζνπκε ό,ηη ληώζεη, Ο ζηίρνο ηνπ 

ζηέξενο, νη εηθόλεο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε, ν ιόγνο ηνπ αζηξαθηεξόο καο παξαζέξλεη ζηα δηθά ηνπ πνηάκηα. 

Έλαο ξεαιηζκόο δηάρπηνο δηαηξέρεη ηελ πνίεζή ηνπ, νη ππαξμηαθέο αλεζπρίεο έληνλεο. Η επξπκάζεηα ηνπ 

θηινιόγνπ-πνηεηή δεδνκέλε. 

Σνλ αθνξνύλ, θαηά θύξην ιόγν, νη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ θαηξώλ καο, ν αγώλαο 

ηνπ αλζξώπνπ γηα ηελ θαηάρηεζε ηεο επηπρίαο πνπ βξίζθεηαη ζηα θαζεκεξηλά θαη θαηαρηηέηαη κε ηελ αγάπε. Η 

επνρή καο κε ηνπο αλζξώπνπο ηεο πνπ ηα αληηκεησπίδνπλ όια επηδεξκηθά: 

«Πεξηθεξόκαζηε αλππνςίαζηνη», γξάθεη. Γελ είκαζηε νπζηαζηηθνί: «Μηθξνπσιεηέο θαη κεηαπξάηεο 

πνξεπόκαζηε». 

Γηα ηνλ πνηεηή ππάξρεη έιιεηςε επηθνηλσλίαο: 

«Δπζθνιεύνκαη 

Να ηππώζσ ην κεηδίακα ή έζησ ηελ εππξεπή ζιίςε 

Σηα πξόζσπα ησλ αλζξώπσλ». 

Αληηκεησπίδεη ηε δσή ξεαιηζηηθά. Έηζη είλαη ε δσή -ιέεη ν ίδηνο- θαη πξέπεη λα πνξεπηνύκε κε ηα θαιά θαη 

ηα άζρεκα: 

«Ταμηδεύνπκε 

Σηνπο θαηξνύο θαη ζηνπο ηόπνπο πνπ καο δόζεθαλ». 

ε άιιν ζεκείν: 

«Να ςάρλνπκε γηα ηελ Αηιαληίδα δελ έρεη λόεκα 

Η θπγή είλαη ππεθθπγή,  

Κη ε παξαίηεζε είλαη ε αλαπόηξεπηε ήηηα». 



Όκσο πιεγώλεηαη κε όζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν καο, παζρίδεη λα βξεη «ηελ πνιηηεία πνπ ζα ζπλαληήζνπκε 

πιήξε ηνλ εαπηό καο». Η πξνζπάζεηά ηνπ ζπλερήο λα ζπλζέζεη ην πξόζσπό ηνπ κέζα από ζξπκκαηηζκέλνπο ηόπνπο 

θαη αλζξώπνπο. Υηίζακε ηα όλεηξά καο θαη πιάζακε ηνλ θόζκν καο από πειό. Όκσο πξέπεη λα βξνύκε «ηα 

ζξαύζκαηα ηεο Αηιαληίδαο, λα θηηάμνπκε ηνπο αλζξώπνπο θαιύηεξνπο, λα γίλεη ν θόζκνο καο θαιύηεξνο». 

Μαο παξαζέξλεη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ, ζπκκεηέρνπκε ζηηο αγσλίεο ηνπ. Βνπηάεη ζηελ παηδηαθίζηα 

δσή ηνπ, ζηελ ειηθία ηεο αζσόηεηαο θαη ηνπ νλείξνπ, γηα λα αληιήζεη αηζηνδνμία. Σελ απαηζηνδνμία ηνπ ηελ 

κεηαηξέπεη ζε θαηάθαζε δσήο: 

«Πξνζπαζώ λα ζπλζέζσ έλα ηαμίδη αλάκεζα ζε αηρκεξέο 

Λόγρεο 

Έλα ηξαγνύδη 

Με έλαλ πξάζηλν θάκπν θαη θαηαθόθθηλεο παπαξνύλεο». 

Ο Άγγεινο Λάππαο είλαη έλαο ηαμηδεπηήο πνηεηήο, έρεη ην ράξηζκα λα καο θάλεη θνηλσλνύο ζην ηαμίδη ηνπ, 

λα γηλόκαζηε ζπλνδνηπόξνη, λα πξνβιεκαηηδόκαζηε, λα πιεγσλόκαζηε, λα αηζηνδνμνύκε, λα ζπκώλνπκε γηα όζα 

ζπκβαίλνπλ ζηνλ πιαλήηε καο, λα πνξεπόκαζηε ειπίδνληαο…Μαο παξαζέξλεη ζε αλαπνιήζεηο, ζηα ζπλ θαη ηα 

πιελ ηεο δσήο καο πνπ όιν ζρεδηάδνπκε λα απνδξάζνπκε θαη όιν κέλνπκε εληόο ησλ ηεηρώλ. 

Η πνίεζε ηνπ Άγγεινπ Λάππα έρεη θνηλσληθό πεξηερόκελν. Πνλά γηα ηελ απαλζξσπηά ηεο επνρήο καο, 

αγσλίδεηαη λα εμαλζξσπίζεη ηνλ άλζξσπν. 

Γελ ηείλνπκε ρέξη βνήζεηαο ζ’ απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε, κέλνπκε ζηα ιόγηα: 

«Σηειηηεύζακε ηελ απαλζξσπηά ηεο επνρήο καο  

Καη επαξθείο σο άλζξσπνη 

Σπεύδνπκε ζηελ θαζεκέξα καο». 

Ο πνηεηήο επαλέξρεηαη ζηνλ θόζκν πνπ ηνπ δόζεθε, θαιείηαη λα δήζεη ζ’ απηόλ ηνλ θόζκν θαη λα βξεη 

«ζξαύζκαηα ελόο απνιεζζέληνο παξαδείζνπ». Υξεηάδεηαη αγώλαο: «Μπνξνύκε λα θάλνπκε ηνλ θόζκν θαιύηεξν». Σα 

αληηκεησπίδεη όια ζπγθαηαβαηηθά, ζαλ λα είλαη θπζηθά. 

Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο πνίεζήο ηνπ ην αθηεξώλεη ζηε γπλαίθα: Μάλα, αδειθή, γηαγηά, εξσκέλε, ζύδπγν. 

Η γπλαίθα είλαη ε θηλεηήξηα δύλακή ηνπ. Ο έξσηαο γηα θάζε ηη, ε αγάπε είλαη ν ζηόρνο ηνπ. 

Έλα ηαμίδη καο ραξίδεη ν πνηεηήο ζηα κηθξάηα καο, ζηα όλεηξα πνπ θάλακε παηδηά, ζηνπο κεγάινπο 

απνρσξηζκνύο. Ήζειε λα θύγεη – ζέιακε λα θύγνπκε – λα πεηάμεη, γηαηί ν ήρνο πνπ «έβγαδε ην θάζε αύξην» ήηαλ 

θελόο θαη «νη δξόκνη πνιιαπιώο αλάπεξνη». Όκσο ν πόλνο ηεο κάλαο κεγάινο. Σεο κάλαο πνπ θιεηδώλεη ηηο 

θηεξνύγεο κέζα ζην κπανύιν ηνπ ζαινληνύ γηα λα κελ πεηάμνπλ ηα παηδηά ηεο θαη ηα ζηεξεζεί.. Σν ζέκα ηνπ 

μεληηεκνύ θπξίαξρν.  

«Ιζνξξνπώ ζε κλήκεο, νπιέο θαη ηαρέο 

Είπακε λα θαηαθηήζνπκε ηνλ θόζκν» αιιά 

«Εκείο κεηέσξνη απνρσξνύκε». 

Μηα απέξαληε ηξπθεξόηεηα ζηε γπλαίθα πνπ πνξεύηεθε καδί ηνπ, πνπ ιεηηνύξγεζε επεξγεηηθά ζην δηάβα 

ηνπ:     «Καη ρόξεπαλ νη κέξεο καο ζηνπο δηθνύο καο ξπζκνύο 

Καη εθείλεο νη δύζηξνπεο καιάθσλαλ». 

ηε ζύληξνθν πνπ νκόξθπλε ηε δσή ηνπ: 

«Γηα ηε γξακκή πνπ ηξάβεμε ην ρέξη ζνπ ζηηο κέξεο κνπ 

Γηα ηα ρξώκαηα πνπ πήξαλ ηα ηαμίδηα κνπ 

Γηα απηά ζε αγάπεζα». 

Ο Άγγεινο Λάππαο, παξώλ ζηε ζπλάζξνηζή καο, κε ηε ζεκλόηεηα πνπ ηνλ δηαθξίλεη – δε ζα κπνξνύζε 

άιισζηε λα είλαη δηαθνξεηηθόο - , καο ηαμίδεςε ζηε γελέηεηξά ηνπ, ζηα κέξε πνπ αγάπεζε θαη εκπλεύζηεθε, ζηελ 

Πύιν πνπ έδεζε ηα ρξόληα ηεο σξηκόηεηάο ηνπ, ζηελ Καιακάηα πνπ δεη θαη ζπλερίδεη λα δεκηνπξγεί. Δίκαζηε 

επηπρείο πνπ γίλακε θνηλσλνί ησλ πξνβιεκαηηζκώλ ηνπ θαη ηεο αγσλίαο ηνπ. 

 

Γηα ηε Λέζρε Αλάγλσζεο 

Δπζπκία ηαζνπνύινπ, 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. 


