
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  

    O  Δήμος Καλαμάτας  &  ο  Σύνδεσμος  Φι λολόγων Μεσσην ίας  σας 

προσκαλούν στα Θ’  Π ο λ υ δ ο ύ ρ ε ι α  που θα πραγματοποιηθούν το  Σάββατο  29  

Απριλ ίου  2017 ,  στ ι ς  20:00 ,  στο  Πνευματ ικό  Κέ ντρο του  δήμου 

Καλαμάτας,   

αφιερωμένα στην ποιήτρια  

Κ α τ ε ρ ί ν α  Α γ γ ε λ ά κ η - Ρ ο υ κ .  

    Για την τιμώμενη ποιήτρια θα μιλήσει η δημοσιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και 

μεταφράστρια Κατερίνα Σχινά. 

   Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα απονεμηθεί το βραβε ίο  πο ίησης  « Μ α ρ ί α  

Π ο λ υ δ ο ύ ρ η »  σε ποιητή/τρια που εξέδωσε την πρώτη του/της ποιητική συλλογή το 

έτος 2016. 

  Θα παρευρεθεί η ποιήτρια και θα διαβάσει ποιήματά της. 

  Την εκδήλωση πλαισιώνει το μουσικό σχήμα «Ήχος του Νότου».   

                                                  

                                                         Για το Δ.Σ. 

                 Η πρόεδρος                                                        Ο γενικός γραμματέας 

 

             Μαρία  Τσαγκαράκη                                                Βασίλειος  Μπαζάνης  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

Σύντομα Βιογραφικά 

Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ 

Η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στην Αθήνα, στη νότια 

Γαλλία και αποφοίτησε στη Γενεύη με το δίπλωμα Μεταφραστών και Διερμηνέων (ελληνικά, αγγλικά, 

γαλλικά, ρωσικά). 

Πρωτοδημοσίευσε το 1956 στην Καινούρια Εποχή. Άρθρα της για την ποίηση και τη μετάφραση της 

ποίησης έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες ανά τον κόσμο. Ποιήματά της έχουν 

μεταφραστεί σε περισσότερες από δέκα γλώσσες και βρίσκονται σε παγκόσμιες ανθολογίες. 

Το 1984 της απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 2000 το Βραβείο Ουράνη της 

Ακαδημίας Αθηνών. Το 2014 βραβεύτηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το σύνολο του 

έργου της. 

Το μεταφραστικό της έργο επικεντρώνεται στην ποίηση. Έχει εκδώσει περίπου είκοσι ποιητικές 

συλλογές. 

Από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν: 

 Της μοναξιάς διπρόσωποι μονόλογοι, 2016 

 Ποίηση 1963-2011, 2015 

Βραβεία 

 2014 ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΩN 

(πηγή: εκδόσεις Καστανιώτης) 

 

 
 

Κατερίνα Σχινά  

Η Κατερίνα Σχινά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας 

και μουσική (ανώτερα θεωρητικά, πιάνο) στο Εθνικό Ωδείο. Ως κριτικός εμφανίστηκε με άρθρα της το 

1983 στην εφημερίδα "Η Αυγή". Διετέλεσε μέλος συντακτικής ομάδας περιοδικών, μουσικοκριτικός 

https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-6076-9
https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-5989-3


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

και επιφυλλιδογράφος, μουσικός παραγωγός και συνεργάτης της τηλεοπτικής εκπομπής για το 

βιβλίο "Βιβλιόραμα" (ΕΡΤ) (1987-1990). Από το 2006 ως το 2011 αρχισυντάκτρια και παρουσιάστρια 

μαζί με τον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου της τηλεοπτικής εκπομπής "Βιβλία στο κουτί" (ΕΤ1).  

 

Δίδαξε πολιτιστικό ρεπορτάζ στο τμήμα ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου (1994-2004), ενώ από το 

2002 ως το 2010 δίδαξε λογοτεχνική μετάφραση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης (ΕΚΕΜΕΛ). 

Έχει συνεργαστεί με την Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής και το 

Φεστιβάλ Αθηνών. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά έργα ποιητικές συλλογές και έργα ξένων 

λογοτεχνών. 

 

 Έχει γράψει το βιβλίο "Όπερες του κόσμου" που εκδόθηκε από την Εταιρεία για τη δημιουργία νέου 

κτιρίου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και το λεύκωμα "Η Ελλάδα του μόχθου" που εκδόθηκε από το 

Ριζάρειο Ίδρυμα. Το 1997 βραβεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας για τη 

μετάφραση του μυθιστορήματος της Toni Morrison "Γαλάζια μάτια" και το 2008 από το περιοδικό 

"Gourmet" της Ελευθεροτυπίας για τη μετάφραση των "Γαστριμαργικών αναλέκτων" του Ben Schott 

(2006). 
 

  

Έργα 

(2017) Μυστικά του συρταριού, Εκδόσεις Πατάκη 

(2014) Καλή και ανάποδη, Κίχλη 

(2003) Ημερολόγιο 2004, οι όπερες του κόσμου, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 

  
 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

(2013) Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003, Νεφέλη 

(2005) Η Ελλάδα του μόχθου 1900 - 1960, Ριζάρειο Ίδρυμα 

(2002) Κυριακάτικες συναντήσεις με το σινεμά της λογοτεχνίας: Δεκέμβριος 2002 - Απρίλιος 2003, 

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 

 (πηγή: Βiblionet) 

http://www.biblionet.gr/book/216801/%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%AC,_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%83%CF%85%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%8D
http://www.biblionet.gr/book/193565/%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%AC,_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B7
http://www.biblionet.gr/book/83388/%CE%A3%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%AC,_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1/%CE%97%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_2004,_%CE%BF%CE%B9_%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/book/188491/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82_1943-2003
http://www.biblionet.gr/book/119283/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BC%CF%8C%CF%87%CE%B8%CE%BF%CF%85_1900_-_1960
http://www.biblionet.gr/book/152752/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82:_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_2002_-_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_2003


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

  
  

 


