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Θάρρος 17-01-2009 

 
Αυιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο την επόμενη Κσριακή 

Με αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε Ρίηζν αλνίγεη ην πξόγξακκά ηνπ γηα ην 2009 ν δξαζηήξηνο ύλδεζκνο 

Φηινιόγσλ Μεζζελίαο. Πξόθεηηαη γηα ηελ εθδήισζε πνπ ζα ιάβεη ρώξα ηελ Κπξηαθή 25 Ιαλνπαξίνπ ζηηο 

6.00 ην απόγεπκα, ζηελ Κεληξηθή θελή ηνπ ΓΗΠΔΘΔΚ, κε αθνξκή ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ 
πνηεηή.  

Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο είλαη ν θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζπγγξαθέαο, Γηώξγεο 

Γηαηξνκαλσιάθεο θαη ε Ρσζίδα ειιελίζηξηα όληα Ιιίλζθαγηα, ε νπνία έρεη κεηαθξάζεη ηνλ Ρίηζν ζηα 

ξσζηθά θαη έρεη ηηκεζεί γη’ απηό. Ο πξώηνο ζα αλαπηύμεη ην ζέκα «Γηάλλεο Ρίηζνο, ν εξγάηεο πνηεηήο» 

θαη ε δεύηεξε ζα παξνπζηάζεη ηελ νκηιία «Γηάλλεο Ρίηζνο, ην ρξπζόκαιινλ δέξαο». Η εζνπνηόο Χξηζηίλα 

Γίκηδα ζα δηαβάζεη από ηε «νλάηα ηνπ ζειελόθσηνο» ηνπ πνηεηή, ελώ ν δηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ 

Ωδείνπ ηάζεο Γπθηάθεο ζα παίμεη ζην πηάλν κέξε από ην έξγν ηνπ Μπεηόβελ «νλάηα ππό ην 

ζειελόθσο».  

ε ρζεζηλή ζπλέληεπμε Σύπνπ ζην μελνδνρείν «Rex», ε πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Μαξία Σζαγθαξάθε 

αλαθέξζεθε θαη ζε επόκελεο εθδειώζεηο, ελώ ην πξόγξακκα ζα εκπινπηηζηεί θαη κε άιιεο, πνπ 

ζρεδηάδνληαη. «Δπηζπκία καο είλαη λα θαιύςνπκε θαη’ αξράο ηνπο ζπλαδέιθνπο, γηαηί, σο ύλδεζκνο 

Φηινιόγσλ, ζηόρνο καο είλαη λα βνεζάκε, θπξίσο, ηνπο θηινιόγνπο ζην έξγν ηνπο, ην εθπαηδεπηηθό θαη 

επηζηεκνληθό, λα ηνπο ελεκεξώλνπκε γηα ό,ηη λέν πξνθύπηεη. Παξάιιεια, ζεσξνύκε όηη έρνπκε θαη 

επζύλε απέλαληη ζηελ πόιε, γηα πνηνηηθέο εθδειώζεηο ιόγνπ, επξύηεξνπ ελδηαθέξνληνο, πνπ κπνξνύλ 

λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ θνπιηνύξα θάζε αλζξώπνπ» ζεκείσζε ε θα Σζαγθαξάθε. 

Όζν γηα ην αθηέξσκα ζηνλ Γηάλλε Ρίηζν: «ύκθσλα κε πξόζθαηεο εθηηκήζεηο, είλαη ιίγν αδηθεκέλνο, κε 

ηελ έλλνηα όηη, επεηδή ήηαλ ηδηαίηεξα πνιηηηθνπνηεκέλνο, ζηάζεθαλ επηθπιαθηηθά απέλαληί ηνπ θαη ηα 

θόκκαηα θαη νη πνιίηεο. Σνπ αμίδεη λα ηνλ μαλαδνύκε κε πην θαζαξό κάηη». 

Δράσεις 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο: 

•Δπηζηεκνληθόο. Ο ύλδεζκνο πξνρσξεί ζηελ έθδνζε βηβιίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηε Νόηηα Πεινπόλλεζν 

ηελ πεξίνδν 1935-1950. Έρνπλ ζπλεξγαζηεί γη’ απηό 13 ηζηνξηθνί, κε πνιύ ελδηαθέξνληα ζέκαηα, όπσο 

ν Κηλεκαηνγξάθνο ζηε πάξηε, ην «Μαιιηαξνπνύιεην» ζηελ Σξίπνιε, νη δήκαξρνη ζε Καιακάηα θαη 

πάξηε (δηνξηζκέλνη, εθιεγκέλνη) θ.ιπ. Σελ επηκέιεηα έρεη ν Γηάλλεο Καξαθαηζηάλεο θαη απηή ηε ζηηγκή 

ε δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο δηόξζσζεο. ε δύν πεξίπνπ κήλεο ην βηβιίν αλακέλεηαη λα 

θπθινθνξήζεη θαη ε πξώηε παξνπζίαζή ηνπ ζα γίλεη ζηελ Καιακάηα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 

Πεινπνλλήζνπ, από ην νπνίν ζηελ έθδνζε ζπκκεηέρεη ν θ. Σόκπξνο. Δίλαη ε πξώηε εθδνηηθή πξνζπάζεηα 

ηνπ πλδέζκνπ, πνπ επειπηζηεί, εάλ έρεη θαιή απήρεζε, λα ζπλερίζεη θαη κε άιιεο. 

Μία αθόκε δξάζε ζα είλαη ε εθδήισζε γηα ηνπο Γάιινπο ειιεληζηέο Βεξλάλ θαη Βηληάι Ναθέ, πνπ κε ηε 

δηαθνξεηηθή καηηά ηνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο, έδσζαλ άιιε δηάζηαζε 

θαη εξκελεία ζηελ Σξαγσδία θαη ζε δηάθνξνπο κύζνπο.  

•Δθπαηδεπηηθόο. Γηνξγάλσζε δηεκεξίδαο κε ηίηιν «ρνιείν, Γιώζζα θαη Λνγνηερλία». Δπίζεο, ζεκηλάξην 

κε ζέκα «Η δηδαζθαιία ησλ θηινζνθηθώλ θεηκέλσλ θαη ηεο Φηινζνθίαο ζην Λύθεην». 

•Πνιηηηζηηθόο. Δθηόο από ηελ εθδήισζε γηα ηνλ Ρίηζν, έρεη πξνγξακκαηηζηεί θαη κία γηα ηνλ πνηεηή 

Γεώξγην Γξνζίλε, ζηηο 20 Μαξηίνπ, παξακνλή ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Πνίεζεο. 

•Λέζρεο Αλάγλσζεο. Ο ύλδεζκνο δεκηνπξγεί θαη Λέζρεο Αλάγλσζεο, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζα 

ελεκεξώζεη πξνζερώο. 

Της Μαρίας Νίκα 
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Φλας Μεσσηνίας 

 
 

 

 


