
Δημήτρη Καρούση: «Τραγούδια της καλντέρας και του Πιτθέα» 

Πρόλογος 

Ήταν ένα ωραίο, καλοδεχούμενο ξάφνιασμα.  

Ο Δημήτρης Καρούσης έκρυβε μέσα του ένα άσβεστο πάθος, μια βαθιά ταραχή, μιαν 

ασίγαστη μουσικότητα, έναν βαθύ εαυτό έτοιμον ν’ αναδυθεί, φουρτουνιασμένος, 

ολόγιομος, αιχμηρός, τρυφερός, ασυμβίβαστος. Έκρυβε μέσα του τη φιλοσοφική σκέψη και 

τον ανθρωπιστικό στοχασμό, για να τα προσφέρει αντίδωρα σε φίλους και αγνώστους. 

Έκρυβε μέσα του μιαν ανησυχία που τον κατέτρωγε, μιαν απειθαρχία που τον 

ταρακουνούσε, για να την χορέψει ζεϊμπέκικο σε τόνους ελληνικούς, σε ρυθμούς χαράς και 

θρήνου. Έκρυβε μέσα του την ανάγκη να μιλήσει, να παρηγορήσει, να προτρέψει, να 

ξεσηκώσει. Έκρυβε μέσα του την ποίηση, που την προσφέρει ανακεφαλαιωτικά, για να 

συνομιλήσει με τον κόσμο. 

Η ποίηση του Δημήτρη Καρούση πηγάζει από τη βάσανό του και στοχεύει στη λύτρωση τη 

δική του και των άλλων. Εκπορεύεται από την εμπειρία, τη μνήμη, την παρατήρηση και 

μετουσιώνεται σε στοχασμό. Εδράζεται σε αξίες ανθρωπιστικές, πανανθρώπινες και 

εκφέρεται ως κάλεσμα σε αγώνα, ως μήνυμα ψυχικής ανεξαρτησίας. Είναι μια ανυπότακτη 

κραυγή και την ίδια ώρα μια τρυφερή υπόμνηση της ανθρώπινης ουσίας μας. Είναι μια 

αγωνιώδης ανάγκη επικοινωνίας με τον άλλον. Γιατί ο Δημήτρης Καρούσης είναι ο ανήσυχος 

οδοιπόρος που μετέχει στην ανθρώπινη μοίρα.  

Αισθήματα, σκέψεις, απλότητα, συνθετότητα, γνησιότητα, αυθεντικότητα. Δεν είναι η 

διαβασμένη και μελετημένη ποίηση που κυλά μέσα του, είναι ο (ταχύς) παλμός της ψυχής, η 

κατάφαση της ζωής, η αυθόρμητη, ενστικτώδης εκδήλωση ενός εσωτερικού κόσμου, που 

βιώνει στοχαστικά και παράφορα τα γεγονότα του βίου (από τα απλά και μεμονωμένα στα 

μεγάλα και τα κοινά) και πάσχει για τη δικαιοσύνη.    

Διαπνέεται από ρεαλισμό και λυρικότητα, διαυγάζει με ένα βαθύ φως τη (συχνά αόρατη, 

κάποτε σκυθρωπή) πραγματικότητα, την κρυφή και αθέατη μοίρα των ταπεινών, που θέλει 

να αλλάξει.  

Βλέπει τον κόσμο, τα πράγματα που τον (μας) περιβάλλουν με τα γυαλιά της ποίησης, έτσι 

ώστε να διακρίνει πίσω από το καθετί μια διπλή λειτουργία, μια ποιητική υπόσταση, μια 

συμβολική τελετουργία και να το μετουσιώνει σε αναλογία, σε ποιητική εκφορά. 

Την ίδια ώρα, τα ποιήματα του Δημήτρη Καρούση μοιάζουν πλημμυρισμένα από φως, από 

πλησμονή, από παλλόμενες χορδές πρωτοτραγούδιστες, ξεχειλίζουν από τη λαχτάρα να 

ειπωθούν, από ένα «φιλοσοφικό» λυρισμό, από μια διάθεση εξόρυξης του πολύτιμου 

μεταλλεύματος που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή.  

Ο Καρούσης συλλαμβάνει και αποτυπώνει τις στιγμές, τις αποσπά από το χρόνο, τις εκθέτει 

και τις εξακοντίζει στο διηνεκές. Κάνει διαρκές το στιγμιαίο, μακραίνει το σύντομο πέρασμα.   

Είναι μια ποιητική φωνή διακριτική μαζί και τρανταχτή, νεανικά ορμητική και στοχαστικά 

ώριμη, υπαρξιακή μαζί και φλογερή, τρυφερή και παθιασμένη, αγωνιώσα και αγωνιζόμενη, 

περιπλανώμενη και αγκυροβολημένη, που ξεχύνεται με ορμή, δίνει τους χυμούς της, για να 

μας παρασύρει και να μας συνεγείρει. 



Σκευή του το αγωνιστικό παρελθόν του, η ταραχώδης φύση του, η ευαισθησία του. Κι ακόμη 

η ρέουσα εντός του δημοτική ποίηση, ο ελληνικός δεκαπεντασύλλαβος, ο ελληνικός τόπος, 

η διεθνική ψυχή.  

Τα θέματά του: ο τόπος, ο χρόνος, ο πόνος. Μέσα του ο μύθος, ο αρχαίος λόγος, ο 

χριστιανικός λόγος, η παραβολή, τα σύμβολα.  

Η ποιητική του συλλογή αρθρώνεται σε τρεις ενότητες: «Τραγούδια της καλντέρας και του 

Πιτθέα», «Κοχλίας ατέρμων», «Στα χρόνια της κρίσης»: Η Τροιζηνία, ο έρωτας, η ζωή, η κρίση 

(ο πόνος που λήγει τη ζωή, ο αγώνας που τη δικαιώνει, ο χρόνος που φουσκώνει το ζυμάρι 

της, ο λόγος που της δίνει νόημα).  

Ο Καρούσης νιώθει τον τόπο, τον εισπνέει, τον ανασαίνει, τον μυρίζει, τον γεύεται, τον 

περπατά, τον ακουμπά, τραντάζεται από τους τριγμούς του, σωριάζεται από τους 

βρυχηθμούς του, ηρεμεί στην αγκαλιά του, ερωτικά τον προσκυνά, ιερουργικά τον 

μεταλαβαίνει.  

Κι είναι εκ πρώτης όψεως παράδοξο που αφομοιώθηκε τόσο απόλυτα, δόθηκε τόσο 

απροσποίητα, παραδόθηκε τόσο ολοκληρωτικά στην Τροιζηνία γη, αφού δεν είναι η δική του 

πατρίδα, σα να χρειαζόταν ένα χωριό, όντας παιδί της πόλης, της πρωτεύουσας, σα να είχε 

ανάγκη τη μικρή κλίμακα, αυτήν ακριβώς που ουσιαστικά μεγεθύνει τους ανθρώπους, που 

φωτίζει τα έργα τους. Σα να ταίριαξε απόλυτα το ηφαιστειακό τόξο της περιοχής με το 

ηφαίστειο της ψυχής του. 

Ο Δημήτρης Καρούσης, όμως, κι όταν μιλά για τον τόπο νιώθει τον άνθρωπο. (Η ενότητα 

φύσης – πολιτισμού, που εμφανίζεται στο δημοτικό τραγούδι και στη σολωμική ποίηση.)  

Συγκροτεί μια ποίηση της ανθρώπινης εμπειρίας. Από τα ποιήματά του αναβλύζει η 

ανθρώπινη υπόσταση, o άνθρωπος, που, είτε μοιάζει με καράβι είτε με σπόρο της γης, 

αντιμάχεται ανέμους και παλεύει για να σταθεί όρθιος. Η μοίρα των θνητών διαπερνά σχεδόν 

κάθε ενότητα. Εμείς, μια «σκόνη της Γης», όπως λέει, που κοιτάμε τ’ άστρα και στοχεύουμε 

σ’ αυτά, στην αθανασία. Ο Καρούσης θρηνεί γι’ αυτούς που χάθηκαν, αλλά παρατείνει τις 

στιγμές, διαστέλλει το χρόνο, τον καθιστά από εχθρό φίλο, καλεί σε πραγματική, ουσιαστική 

βίωση, «γιατί η ζωή μας, τόση δα, είναι μικρή, σα μακροβούτι, μια βαθιά αναπνοή, που 

σύντομα, να ξεφυσήσεις πρέπει». 

Αλλά η φύση γίνεται και μεταφορά, σύμβολο για την κοινωνία («Ο χρησμός της σιωπής», 

«Ηφαίστειο»), όπως κι άλλα στοιχεία λειτουργούν συμβολικά («Τα παλιά σκαριά»: εκείνα τα 

παλιά σκαριά/που όρθια μες στη ζωή σταθήκαν,/λύνουν και αρματώνονται ξανά,/ στα 

πέλαγα ανοίγονται για ν’ αρμενίσουν/ απάνθρωπους βοριάδες να τσακίσουν!). Πολλά τα 

σύμβολα στην ποίηση του Καρούση, που με τον τρόπο τους υποδηλώνουν κι αυτά πως ο 

ποιητής έχει πάντα στο νου του τον άνθρωπο και την κοινωνία. Πολλά από τα τραγούδια της 

καλντέρας και του Πιτθέα φέρουν ένα επιπρόσθετο βάρος, κομίζουν ένα επιπλέον μήνυμα, 

και την ίδια ώρα, πριν αξιοποιηθούν ως εύγλωττες, εύστοχες αναλογίες, πριν αποκτήσουν το 

συμβολικό τους βάθος, λειτουργούν με αυτοτέλεια ως στοιχεία καθαυτά, επιτρέποντας στον 

αναγνώστη να τα ερμηνεύσει και να τα εκλάβει κατά βούληση, όπως άλλωστε γίνεται σε κάθε 

έργο τέχνης.  

Ο Δημήτρης Καρούσης υποκλίνεται στη λαϊκή ψυχή, στον ατόφιο, απλό άνθρωπο, στη σοφία 

του, στο τραχύ βίωμά του, προσκυνά με κατάνυξη τον λογισμό του, την πρωταρχική, 

αρχέγονη ζωή του, τον προαιώνιο μόχθο του, το μεγαλείο της ταπεινότητάς του, κι 

ανακαλύπτει με θαυμασμό τη μυστική, υπόγεια γραμμή που ενώνει το χθες με το σήμερα, 



το δρόμο απ’ την αρχαία Επίδαυρο και του Απόλλωνα τη λύρα στο ευλογημένο συγκαιρινό 

χώμα.  

Κι είναι κυρίως στην επικράτεια των συναισθημάτων που κυριαρχεί ο Καρούσης, για να 

μεταδώσει με ευκολία τη συγκίνηση και να παίξει τη λύρα την αισθαντική.  

Μοιάζει να νοσταλγεί ή να θαυμάζει τα ταπεινά παιχνίδια της παιδικής επινοητικότητας 

(κούκλες λίθινες μ’ ένα πανί ντυμένες/ της λίθου ο εξανθρωπισμός, της μοναξιάς το ξόρκι), 

μοιάζει να τρέφεται από την ίδια τροφό με το δημοτικό τραγούδι όχι μόνο γλωσσικά ή 

μουσικά αλλά και ιδεολογικά, να προσκυνά την ταπεινότητα και τον αγνό, λαϊκό καημό (και 

κούκλα ξύλινη στην αγκαλιά κρατήσαν…και την ταΐσανε μ’ ανθούς και τη γλυκονταντέψαν), 

μοιάζει να ρουφά αχόρταγα και αυθεντικά τους χυμούς και τις ανάσες της ελληνικής φύσης, 

που γίνεται «θυμίαμα στον άνθρωπο που τη μεταλαβαίνει», μοιάζει να κοινωνεί με σεβασμό 

και να οικειώνεται τον ξένο/δικό του τόπο, την Τροιζηνία, τον μυρωμένο, τον προικισμένο 

και ιερό, να επικοινωνεί και να αφουγκράζεται τους ανθρώπους του, παρόντες κι απόντες, 

αλλοτινούς και συγκαιρινούς, ενωμένους με το χώμα του τόπου, μοιάζει να παραδίνεται 

ολοπρόθυμα στη γλυκιά ζάλη και τη μαγνητική έλξη που προκαλούν ήχοι και σιωπές, 

θάλασσες και στεριές του τόπου – γητευτή, μοιάζει να διαβάζει/ερμηνεύει μ’ ευκολία 

προαιώνιους χρησμούς και ξόρκια μαγικά, να ακινητοποιεί το χρόνο σε πλείστες εκδοχές, να 

σκιρτά σε ερωτικά τραντάγματα και πάθη και να στοχάζεται την ανθρώπινη και θεία ουσία, 

τη θνητή και αθάνατη μοίρα μας. 

Ο Καρούσης εκτοξεύει την απορία του, το αιώνιο ερώτημα της ύπαρξης. Με τρυφερότητα 

ακουμπά στις μνήμες, μ’ αγάπη ανασκαλεύει τους έρωτες, στοργικά τους χαϊδεύει. Σμιλεύει 

με βαθιές γραμμές το ποιητικό του σύμπαν. Η προσωπική εμπειρία γίνεται διδαχή ζωής, 

γίνεται συλλογική γνώση.  

Η ενότητα «Κοχλίας ατέρμων» είναι περισσότερο εσωτερική, ενδοσκοπική, διατηρώντας, 

ωστόσο, τα συνολικά χαρακτηριστικά του έργου. (Άλλωστε, αρκετά ποιήματα της συλλογής 

θα μπορούσαν να ενταχθούν σε διαφορετική ενότητα, καθώς τα θέματα διαπλέκονται.) Γιατί 

κι εδώ οι προσωπικές στιγμές και οι ατομικές σκέψεις δεν είναι τραγούδια του εαυτού αλλά 

του ανθρώπου, του συνόλου. Το ατομικό βίωμα γίνεται συλλογικό δίδαγμα, είναι το 

αποτύπωμα του πάντα νέου, πάντα εμβρυακού ανθρώπου, που έχει ανάγκη τη διδαχή, την 

υπόδειξη, τη βοήθεια όποιου έζησε πριν απ’ αυτόν την εμπειρία. Είναι η αιώνια πάλη με τον 

χρόνο, με τις «σκιές της ψυχής». Εδώ οι μνήμες, προσωπικές και συλλογικές, «απαγκιάζουν 

και ησυχάζουν».  

Ο χρόνος ακινητεί, στέκει, φυλακίζεται στα ποιήματα του Καρούση μέσα στις πολύτιμες 

μνήμες, στα ακατάλυτα ίχνη, στις ανεξίτηλες αισθήσεις, στην παράδοση και τη λαϊκή σοφία, 

σε ό,τι νικά τη σκόνη που χάνεται. Ο χρόνος, όμως γίνεται την ίδια ώρα εχθρός των ισχυρών, 

λειτουργεί υπόγεια, αλλά και με ακρίβεια φυσικού νόμου, για τους αδικημένους, αφού η 

συσσώρευση των βασάνων οδηγεί σε έκρηξη, η οργή κι ο πόνος των λαών φουσκώνει.  

Ίσως, εντέλει, το πιο έντονο χαρακτηριστικό της ποίησης του Καρούση είναι ότι το ποιητικό 

«εγώ» αφομοιώνεται στο «εμείς», ότι νοιάζεται για τους άλλους. Το εσωτερικό, δικό του 

πάθος τροφοδοτείται, ποτίζεται, ανθίζει, καρποφορεί από τα πάθη των ανθρώπων, των 

άλλων, των θνητών, του γένους μας. Αυτό το στοιχείο διαπερνά όλες τις ενότητες κι όχι μόνο  

την τελευταία που το δηλώνει πιο ξεκάθαρα («Στα χρόνια της κρίσης») και καταπιάνεται με 

γεγονότα (από το προσφυγικό και τις αυτοχειρίες μέχρι τον αγώνα των καθαριστριών) και 

κυρίως με αξίες, για να συνταχθεί αποφασιστικά, βροντόφωνα με το φως το αγαθό της 



δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού. Στα χρόνια της κρίσης εξεγερμένοι οι στίχοι, οργισμένες 

οι λέξεις ενάντια στους δυνατούς, στους απάνθρωπους. 

Έντονο το πολιτικό στίγμα, το κοινωνικό περιεχόμενο στην ποίηση του Καρούση, αφού κι ο 

ίδιος είναι ένα πολιτικό ον, έχοντας μάλιστα έντονη στο παρελθόν πολιτική στράτευση και 

συμμετοχή στα κοινά. Έχει, θαρρείς, στο αίμα του αφομοιωμένη την ανάγκη να ενδιαφέρεται 

για τον άλλον, για τον κόσμο. Κι όσο κι αν αγγίζει το υπερβατικό, μένει εντέλει ριζωμένος 

στην πραγματικότητα, όσο κι αν συνομιλεί με το παρελθόν είναι ενταγμένος στην εποχή του. 

Έτσι, η ποίησή του γίνεται ηρωική, επική, βροντερή, φωνάζει για αγώνα, για αξιοπρέπεια, για 

τίμια περπατησιά. Υπάρχει η ένταση της διαμαρτυρίας, αλλά και η ευγνωμοσύνη για το δώρο 

της (γεμάτης και παρούσας) ζωής, για την επαφή με τους ανθρώπους, για την απομύζηση της 

θείας, ανθρώπινης σοφίας. 

Στην ποίηση του Καρούση η μορφή και το περιεχόμενο συνταιριάζονται, αφού διαπερνώνται 

από τη γνήσια λαϊκότητα, την αρχέγονη μουσικότητα, την πολύτιμη απλότητα, την αγάπη για 

την παράδοση. Η συνήθως στρωτή ρυθμικότητά τους (αν και κάποιες φορές ξεφεύγει προς 

το πιο μοντέρνο) δίνει την αίσθηση της φυσικότητας, της εκ των έσω στιχουργικής ευκολίας, 

ιδίως σ’ ό,τι σχετίζεται με το μέτρο. Οι πιο μοντέρνες επιρροές απελευθερώνουν τη ρίμα. 

Ωστόσο, συνολικά πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα της εποχής, κι αυτό προσωπικά το εγγράφω 

στα θετικά του. Δεν παρασύρεται από την πεζόμορφη, ελευθεριάζουσα όσο και καθιερωμένη 

ποίηση της εποχής μας, αλλά αναζητά τον ποιητικό τόνο, το μουσικό συλλαβισμό για να 

εκφραστεί, θα λέγαμε ότι απελευθερώνεται από τον ελεύθερο στίχο, μολονότι δεν τον 

απορρίπτει, αλλά τολμά να του αντισταθεί, εκφράζοντας ίσως μιαν υπόγεια κοινή ανάγκη 

επιστροφής σε μια ανανεωμένη παραδοσιακή ποίηση, όπως δηλώνεται και από άλλες 

περιορισμένες επιστροφές. 

Τα ποιήματα του Δημήτρη Καρούση έχουν, έτσι, κάτι απ’ τα παλιά. Έχουν τη ρυθμική ανάσα, 

τη μουσικότητα, το μέτρο (ακόμη κι αν δεν είναι πάντα σταθερό) και την αρμονία. Έχουν την 

αναμονή της ομοιοκαταληξίας (ακόμα κι αν δεν είναι πάντοτε παρούσα). Έχουν 

εγγεγραμμένη την παράδοση. Η μουσικότητα και η απλότητα είναι το ζυμάρι με το οποίο 

πλάθει το στίχο. Αυτά υποβοηθούν και την ανάδυση του συναισθήματος. 

Η γλώσσα είναι ανόθευτη, φυσική, κάποτε με χρήση της ποιητικής άδειας. Δεν παίζει ο 

ποιητής με τη γλώσσα, δεν πειραματίζεται με τις σημασίες, αρνείται να εκμεταλλευτεί την 

αυθαιρεσία και ακροβασία της σύγχρονης γραφής, σέβεται την επικοινωνία. Είναι 

πειθαρχημένος, αλλά και αυθόρμητος, καθώς φαίνεται να φέρει μέσα του τους τόνους και 

τους ρυθμούς, που του υπαγορεύονται. Θέλει να γίνεται κατανοητός, παρά – φυσικά – την 

αυτονόητη εκτίναξη των νοημάτων, την πολύμορφη ποικιλία των λέξεων, την αναγκαία 

τόλμη. Κι αυτό είναι μια σοβαρή και σεβαστή φιλοδοξία. Αβίαστη ποιητικότητα. 

Η ποίησή του έχει μια ομορφιά εσωτερική, με τις ρυτίδες της πείρας, είναι μια διαυγής, μια 

προσωπική και ανένταχτη φωνή.  

Εντέλει, ο Δημήτρης Καρούσης με τη σπονδυλωτή μορφή (των βιωμάτων, των ποιημάτων) 

ακεραιώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, με τις επίμονες πινελιές σχηματίζει τον πίνακα, με τις 

διαδρομές του, με τους περιπάτους του σε χώματα, σε σώματα, σε ψυχές, συγκροτεί τον 

χάρτη της ανθρώπινης εμπειρίας, της ανθρώπινης αναζήτησης, με τους ψιθύρους του 

βροντοφωνάζει τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο, την αξιοπρέπεια της ύπαρξης, τη θετική, 

τη μαχητική αντίληψη της ζωής, την εξεγερμένη ζωτικότητα της ψυχής.  



Γιατί έχει την ικανότητα να βαθαίνει το βλέμμα, να βλέπει κάτω από την επιφάνεια των 

πραγμάτων, να ανακαλύπτει τις αποχρώσεις της αγωνίας και της ελπίδας (της παρουσίας και 

της απουσίας), να εξορύσσει τις αξίες που κρύβουν τα φαινομενικά ασήμαντα και να τα 

καθιστά σημαντικά. Καταφέρνει να μεγεθύνει, να διευρύνει τα νοήματα, τα μηνύματα που 

κρύβονται στο ελάχιστο. Αποστάζει το παραμικρό και παράγει ποίηση.  

Την ποίηση του Καρούση την κατακλύζουν το φως και οι ανοιχτωσιές, δεν είναι 

κλειστοφοβική, δεν είναι βέβαια ερμητική και ελλειπτική, είναι ολόφωτη και καθαρή, συχνά 

σπινθηροβόλα. Είναι αισιόδοξη, αφού δημιουργεί την αίσθηση ότι «υπάρχει νόημα» στην 

περιπέτεια της ζωής, μας συμφιλιώνει μ’ αυτήν. Κι όσο κι αν η πραγματικότητα πολλές φορές 

του είναι αποκρουστική, δεν δραπετεύει, δεν αποστρέφει το βλέμμα, μόνον υπενθυμίζει την 

«αποστολή», το καθήκον. Ο Δημήτρης Καρούσης μετέχει ολοκληρωτικά στην περιπέτεια της 

ζωής. 

Με κυρίαρχη την ποιητική και κοινωνική ευαισθησία, με εύρος, ωστόσο, που εκτείνεται από 

την ελληνική φύση και την καθημερινότητα στο υπαρξιακό και πολιτικό κάλεσμα, στη διαρκή 

ρήξη με την αδικία, η ποίησή του είναι ταυτόχρονα και μια λογοδοσία, ένας απολογισμός, 

μια δήλωση μη μετανοίας («Μνήμη»: Η μνήμη, χρόνων ειδεχθών,/ κομμάτι της ζωής σου 

είναι./ Να μην την αποδιώχνεις./ Είναι η τιμή των αξιών που πήρες για να ζήσεις), μια δήλωση 

παρουσίας στο παρουσιολόγιο των αγώνων, στο ημερολόγιο των μικρών και μεγάλων  

στιγμών. 

Δρ. Γιούλη Χρονοπούλου, Φιλόλογος 

 

 

 

 

 


