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Θάρρος 20-01-2010 

 

Επιστρέυοσν τα "Λογοτετνικά Απογεύματα" 

Κε ηε ζπγγξαθέα Ρέα Γαιαλάθε αλνίγνπλ ην εξρόκελν άββαην ζηηο 6.00 ζηελ Θεληξηθή θελή ηνπ 

ΓΖΠΔΘΔ Θαιακάηαο ηα «Ινγνηερληθά Απνγεύκαηα», πνπ δηνξγαλώλεη ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ 

Κεζζελίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεκνηηθό Θέαηξν, θάηη ζαλ ζπλέρεηα ησλ «Αιεμαλδξηλώλ 

Απνγεπκάησλ» πνπ είρε μεθηλήζεη ην 2008 ν αείκλεζηνο Γηώξγνο Σζαγθάξεο.  

 
Απηόο ν θύθινο εθδειώζεσλ ηνπ δξαζηήξηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ είλαη αθηεξσκέλνο ζηε «Γπλαηθεία 

Πεδνγξαθία». Έηζη από ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη ηηο 8 Καΐνπ από ηε ζθελή ηνπ ΓΖΠΔΘΔΘ ζα 

πεξάζνπλ θνξπθαία νλόκαηα ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. 

ηελ πξώηε εθδήισζε, γηα ηε Ρέα Γαιαλάθε θαη ην έξγν ηεο ζα κηιήζεη ε Αγάζε Γεσξγηάδνπ, ζρνιηθή 

ζύκβνπινο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζα δηαβαζηνύλ απνζπάζκαηα από βηβιία ηεο, ελώ ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο 

ζα ζπδεηήζεη κε ην θνηλό θαη ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα. Δπίζεο, ζε απηή ηελ πξώηε ζπλάληεζε (θαη 

κόλν ζε απηή) ζα δηαλεκεζεί έλαο θάθεινο - ζήθε κε ην πξόγξακκα ησλ «Ινγνηερληθώλ 

Απνγεπκάησλ», θαζώο θαη ελεκεξσηηθό έληππν γηα ηε Ρέα Γαιαλάθε θαη ηε ζπγγξαθηθή ηεο δξάζε.  

Σν πξόγξακκα ηεο ζεηξάο εθδειώζεσλ «Ινγνηερληθά Απνγεύκαηα» ζα ζπλερηζηεί σο εμήο:  

• 20/2 πξνζθεθιεκέλε ε Δπγελία Φαθίλνπ 

• 8/3 ε Κάξσ Γνύθα 

• 19/3 Κλήκε ηνπ ζπλζέηε θαη θαιιηηερληθνύ δηεπζπληή ηνπ ΓΖΠΔΘΔ Θαιακάηαο Γηώξγνπ Σζαγθάξε 

• 20/3 Β΄ Πνιπδνύξεηα 

• 17/4 ε Επξάλλα Εαηέιε 

• 8/5 ε Ησάλλα Θαξπζηηάλε. 

Ζ είζνδνο ζα είλαη ειεύζεξε. 

Της Μαρίας Νίκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Θάρρος 26-01-2010 

Ένα λογοτετνικό απόγεσμα με τη Ρέα Γαλανάκη  

 Ζ Ρέα Γαιαλάθε άλνημε ην άββαην ηα «Ινγνηερληθά Απνγεύκαηα» ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ 

Κεζζελίαο, ζηελ Θεληξηθή θελή ηνπ ΓΖΠΔΘΔ Θαιακάηαο. Θαισζνξίδνληαο ην θνηλό ε πξόεδξνο ησλ 

Φηινιόγσλ Καξία Σζαγθαξάθε, δε ζα κπνξνύζε λα κελ αλαθεξζεί ζηνλ Γηώξγν Σζαγθάξε, ηνλ 

πξνεγνύκελν θαιιηηερληθό δηεπζπληή ηνπ Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ, ν νπνίνο, ιίγν πξηλ θύγεη από ηε δσή, 

μεθίλεζε ηα «Αιεμαλδξηλά Απνγεύκαηα», ζπλαληήζεηο ησλ Θαιακαηηαλώλ κε ζεκαληηθνύο αλζξώπνπο 

ησλ γξακκάησλ. Απηέο ηηο όκνξθεο θαη πνιύηηκεο ζπλαληήζεηο ζπλερίδεη ηώξα ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΖΠΔΘΔΘ, κε ην θεηηλό θύθιν λα είλαη αθηεξσκέλνο ζε γπλαίθεο δεκηνπξγνύο. 

Κηα εμαηξεηηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ηεο Ρέαο Γαιαλάθε πξαγκαηνπνίεζε ην άββαην ε Αγάζε 

Γεσξγηάδνπ, ζρνιηθή ζύκβνπινο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. Παξά ηα 15 ιεπηά πνπ δηήξθεζε ε νκηιία ηεο, δελ 

θνύξαζε θαζόινπ. ύληνκεο, αιιά πεξηεθηηθέο αλαθνξέο ζηα έξγα: «Ο βίνο ηνπ Ηζκαήι Φεξίθ Παζά», 

«Θα ππνγξάθσ Ινπί», «Διέλε ή ν Θαλέλαο», «Ο αηώλαο ησλ ιαβπξίλζσλ», «Ακίιεηα βαζηά λεξά», 

«Έλα ζρεδόλ γαιάδην ρέξη», «Φσηηέο ηνπ Ηνύδα ζηάρηεο ηνπ Οηδίπνδα» θ.ιπ.  

ηε δσή ηεο, ζηα γεγνλόηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηελ επεξέαζαλ ή ηελ ώζεζαλ λα γξάςεη, αιιά θαη 

ζηελ ελδειερή έξεπλα πνπ πξνεγείηαη θάζε ζπγγξαθηθνύ έξγνπ, αλαθέξζεθε ε Ρέα Γαιαλάθε. Θόξε 

γηαηξώλ, γελλεκέλε ζην Ζξάθιεην ηεο Θξήηεο, πήξε θαιή κόξθσζε από αμηόινγνπο θηινιόγνπο, αιιά 

γνεηεύζεθε επίζεο από ην ιόγν θαη ηε ζνθία ησλ ιατθώλ αλζξώπσλ ηεο παηξίδαο ηεο, πνπ «έθεξαλ» 

κηαλ άιιε γλώζε, πξάγκα ην νπνίν ηε βνήζεζε ηδηαίηεξα ζην γξάςηκν. ηα έξγα ηεο ππάξρεη έληνλα ην 

ηζηνξηθό ζηνηρείν - άιισζηε έρεη ζπνπδάζεη Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία - ην νπνίν πιέθεηαη κε ην κύζν, 

ρσξίο όκσο ε ίδηα λα μερλά θαη ην «ηώξα», αθνύ ην πώο βιέπεη θαλείο ην παξειζόλ έρεη λα θάλεη θαη κε 

ηα όζα βηώλεη ζήκεξα.   

Ζ ζπγγξαθέαο κίιεζε θαη γηα ηε Κεζζελία, κε ηελ νπνία, όπσο είπε, ηε ζπλδένπλ ηζρπξνί δεζκνί, γη’ 

απηό θαη ηελ επηζθέπηεηαη ζπρλά, πέξα από ην γεγνλόο όηη ην θπζηθό ηνπίν ηήο ζπκίδεη ηελ Θξήηε. Ο 

ζύδπγόο ηεο, παλεπηζηεκηαθόο, Ζιίαο Θνύβειαο, έρεη θαηαγσγή από Φηιηαηξά θαη Καπξνκκάηη, ελώ 

εθείλε ππήξμε ζπκθνηηήηξηα θαη ζηελή θίιε ηεο ζθελνζέηηδαο από ηε Κεζζήλε Φξίληαο Ιηάπα, ε νπνία 

έθπγε πξόσξα από ηε δσή. 

  

*Σν επόκελν ινγνηερληθό απόγεπκα έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ, κε θαιεζκέλε ηε 

ζπγγξαθέα Δπγελία Φαθίλνπ. 
Της Μαρίας Νίκα 

 


