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Θάρρος 17-03-2010 

 

«Μνήμη Γιώργου Τζαγκάρη» και «Πολυδούρεια Β’» 

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηελ Παξαζθεπή 19 θαη ην 

Σάββαην 20 Μαξηίνπ, ζηηο 6.00 κ.κ., ζηελ Κεληξηθή Σθελή, παξνπζίαζαλ ρζεο ν πξόεδξνο ηεο «Φάξηο» 

Θαλάζεο Ηιηόπνπινο, ν δηεπζπληήο ηνπ ΓΗΠΔΘΔΚ Αιέθνο Κνιιηόπνπινο, νη Μαξία Τζαγθαξάθε θαη 

Πνιέηα Ψπρνγηνπνύινπ από ην Σύλδεζκν Φηινιόγσλ Μεζζελίαο. Αθνινπζώληαο ην πλεύκα ηνπ 

αείκλεζηνπ κνπζνπξγνύ θαη δηεπζπληή ηνπ ΓΗΠΔΘΔΚ Γηώξγνπ Τζαγθάξε, ηελ πξώηε εκέξα ζα ιάβνπλ 
ρώξα εθδειώζεηο ζηε κλήκε ηνπ, ελώ ην Σάββαην ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηα «Πνιπδνύξεηα Β’». 

Ο θ. Ηιηόπνπινο έθαλε ιόγν γηα έλα ζπάλην άλζξσπν: «Δίρακε ηελ ηύρε λα έξζεη ζηελ πόιε καο θαη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό, αιιά θαη ηελ αηπρία λα ηνλ έρνπκε γηα πνιύ ιίγν θνληά 

καο».  

Ο Αιέθνο Κνιιηόπνπινο κε ηε ζεηξά ηνπ έθαλε κηα αλαδξνκή ζηελ παιαηόηεξε ζπλεξγαζία ηνπ, σο 

εζνπνηόο ηόηε, κε ηνλ Γηώξγν Τζαγθάξε. «Ήηαλ έλαο νξακαηηζηήο», είπε. «Δίρε όια ηα πξνζόληα λα 

αιιάμεη ζεκαληηθά ην ζεαηξηθό ράξηε ζηελ Καιακάηα. Δίρακε ηελ αηπρία λα ράζνπκε ηνλ Γηώξγν 

Τζαγθάξε λσξίο, αιιά καο έκεηλε ε… πξνπόλεζε. Μαο είρε ζηξώζεη ζηε δνπιεηά, κε ην Θεαηξηθό 

Δξγαζηήξη, ηα Αιεμαλδξηλά Απνγεύκαηα, πνιιέο παξάιιειεο εθδειώζεηο θαη πεγαίλακε αξθεηά θαιά. 

Με ηελ απώιεηά ηνπ ράζεθε ν βαζηθόο ζηύινο καο, αιιά επηπρώο ν Σύλδεζκνο Φηινιόγσλ θαη ε Μαξία 

Τζαγθαξάθε αλαπιεξώλνπλ θάπσο απηό ην θελό θαη έρνπκε κηα ζπλέρεηα πνιύ αμηνπξεπή κε όιεο απηέο 

ηηο πξσηνβνπιίεο».  

«Σην κέηξν ηνπ δπλαηνύ», είπε ε Μαξία Τζαγθαξάθε, «επηθνηλσλήζακε κε θίινπο ηνπ θαη ζπλεξγάηεο 

ηνπ, όπσο ν Κώζηαο Γηαλλίλεο, ν κόληκνο εθθσλεηήο ηνπ ζην Τξίην Πξόγξακκα, ν Μελάο Βηληηάδεο ν 

δεκνζηνγξάθνο, ν Σπύξνο Μπνπληνύξεο κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάζηεθε ζηε Λίκλε Πιαζηήξα γηα λα 

δηδάμνπλ αξραίν δξάκα. Θα έξζνπλ, ζα καο κηιήζνπλ θαη γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηα ηνλ πεδνγξάθν θαη 

γηα ην κνπζηθό θαη γηα ην δάζθαιν Γηώξγν Τζαγθάξε. Πξνζπαζήζακε θαη βξήθακε θάπνην βίληεν κε ηνλ 

ίδην λα δηδάζθεη Όξληζεο ηνπ Αξηζηνθάλε, επηθνηλσλήζακε κε ηνπο ζπγγελείο ηνπ, κε ηνλ αληςηό ηνπ 

Γεκήηξε Αξζελόπνπιν, νη νπνίνη ζα έξζνπλ θαη ζα ηηκήζνπλ ηηο εθδειώζεηο καο, πήξακε πνιύηηκν 

πιηθό». Σηηο 5.κ.κ. ηεο Παξαζθεπήο, ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ Γηώξγνπ Τζαγθάξε ζα ηειέζνπλ 

κλεκόζπλν ζην λεθξνηαθείν Καιακάηαο. Τν Σάββαην 20 Μαξηίνπ, ζην πιαίζην ησλ Πνιπδνπξείσλ, ν 

δήκαξρνο Καιακάηαο, Παλαγηώηεο Νίθαο ζα απνδώζεη ηηκεηηθή πιαθέηα ζηνλ αληςηό ηνπ Γηώξγνπ 

Τζαγθάξε. 

Σηα «Πνιπδνύξεηα Β’», πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζηε κλήκε ηεο κεγάιεο Διιελίδαο πνηήηξηαο Μαξίαο 

Πνιπδνύξε, ην πξόγξακκα πεξηιακβάλεη νκηιίεο από ηε Χξηζηίλα Νηνπληά, αλαπι. θαζεγήηξηα Νέαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ («Πνιπδνύξε – Καξπσηάθεο, έλαο πνηεηηθόο 

δηάινγνο») θαη ηνλ Eπξηπίδε Γαξαληνύδε, αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηεο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Αζελώλ («Μαξία Πνιπδνύξε θαη Κώζηαο Καξπσηάθεο, νη κεινπνηήζεηο ηνπο»), απαγγειία 

πνηεκάησλ θαη πξνβνιή απνζπαζκάησλ από ηε ζεηξά «Καξπσηάθεο» ζε ζθελνζεζία Τάζνπ Ψαξξά, ν 

νπνίνο επίζεο ζα παξαβξίζθεηαη ζηελ εθδήισζε. Σην κνπζηθό κέξνο ηεο εθδήισζεο, ζε επηκέιεηα ηνπ 

Γ.Ω.Κ., ζα αθνπζηνύλ κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηεο Μαξίαο Πνιπδνύξε θαη ηνπ Κώζηα Καξπσηάθε, κε ην 

δηεπζπληή ηνπ Ωδείνπ Καιακαηαο Γηνλύζε Μαιινύρν ζην πηάλν. 

 


