


 
              Κατερίνα Γώγου (1 Ιουνίου 1940– 3 Οκτωβρίου 1993) 
 
 
η ασυµβίβαστη ποιήτρια       
 
«Ο Μαγιακόφσκι της πλατείας  
Εξαρχείων» 
             (Τηλέµαχος Χυτήρης) 
 
Αρχίζει να γράφει «για τον εαυτό  
µου, από αγανάκτηση για το κακό  
και από αγάπη για τον άνθρωπο  
και τη ζωή.» 
(από συνέντευξη στην  
Ελευθεροτυπία) 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα και λόγω της Κατοχής και του Εµφυλίου, δεν πέρασε εύκολα 
παιδικά χρόνια. Έζησε µε τον πατέρα της µέχρι την εφηβεία και αργότερα µε τη µητέρα 
της. Ο πατέρας της ήταν αυστηρός. Ωστόσο, αυτός την βοήθησε να σπουδάσει υποκριτική 
και να κυνηγήσει το όνειρό της. Έτσι, γράφτηκε σε µια από τις καλύτερες σχολές της 
εποχής της, του Τάκη Μουζενίδη και έως τις αρχές της δεκαετίες του ΄70 ασχολήθηκε 
αποκλειστικά µε την υποκριτική σε δευτερεύοντες ρόλους. 
Το πρώτο της βιβλίο µε τίτλο «Τρία κλικ αριστερά» πούλησε πάνω από 40.000 αντίτυπα, 
αριθµός που, όπως λένε οι εκδότες, ήταν σπάνιος για ποιητικές συλλογές και µόνο ο 
Ελύτης και ο Ρίτσος τον έφταναν. Το βιβλίο µάλιστα µεταφράστηκε και στα αγγλικά και 
κυκλοφόρησε στην Αµερική. 
Ως ποιήτρια, από την άλλη, είναι γνωστή για τον αντισυµβατικό και συνειρµικό τρόπο 
γραφής της, καθώς και τις αιρετικές της ιδέες. Οι στίχοι της ήταν γεµάτοι οργή και 
επαναστατικότητα. Το σκοτάδι της, ο ασυµβίβαστος χαρακτήρας της και η κλονισµένη 
ψυχολογία της, όµως, την οδήγησαν, σε ηλικία µόλις 53 ετών, στην αυτοκτονία. 
                                  Βιβλιογραφία  

• Τρία κλικ αριστερά, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1978 

• Ιδιώνυµο, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1980 

• Το ξύλινο παλτό, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1982 

• Απόντες, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1986 

• Ο µήνας των παγωµένων σταφυλιών, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1988 

• Νόστος, Εκδόσεις Λιβάνη, 1990 

• Με λένε Οδύσσεια, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002 



 
Εκείνο που φοβάµαι πιο πολύ                                                
είναι µη γίνω "ποιητής"   
Μην κλειστώ στο δωµάτιο   
ν' αγναντεύω τη θάλασσα   
κι απολησµονήσω.   
Μην κλείσουνε τα ράµµατα στις φλέβες µου   
κι από θολές αναµνήσεις και ειδήσεις της ΕΡΤ   
µαυρίζω χαρτιά και πλασάρω απόψεις.   
Μη µε αποδεχτεί η ράτσα που µας έλειωσε   
για να µε χρησιµοποιήσει.   
Μη γίνουνε τα ουρλιαχτά µου µουρµούρισµα   
για να κοιµίζω τους δικούς µου.  (Ιδιώνυµο)  
 
 
«∆εν είµαι σοφή ούτε φιλόσοφος. ∆εν ξέρω καν αν είµαι ηθοποιός ή ποιήτρια. Γι’ αυτό που 
είµαι σίγουρη για µένα είναι πως αγαπάω µε ερωτικό πάθος τον Άνθρωπο.» 
 
« Πίστευα τόσα χρόνια πως η τέχνη είναι διαφυγή. Και λύτρωση. Με το δεξί µου χέρι 
σηκωµένο στον ουρανό-πράξη αλήθειας– ταπεινά κι όχι ταπεινωµένη, λέω πως η τέχνη δεν 
µε λύτρωσε κι ούτε διέφυγα απ’ τις απόκρηµνες στροφές της τρέλας µου.» 
      (Από σηµειώσεις της Κατερίνας Γώγου) 
 
«Με λένε / Το όνοµά µου βγαίνει από το όνοµα/ του µεγαλύτερου κινδυνευτή/ της πατρίδας 
µου/ Με λένε Οδύσσεια.» 
 
Πάει. Αυτό ήταν.                                                
Χάθηκε η ζωή µου φίλε 
µέσα σε κίτρινους ανθρώπους 
βρώµικα τζάµια 
κι ανιστόρητους συµβιβασµούς. 
Άρχισα να γέρνω 
σαν εκείνη την ιτιούλα 
που σού `χα δείξει στη στροφή του δρόµου. 
Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. 
Είναι το γαµώτο που δεν έζησα. 
Κι ούτε που θα σε ξαναδώ. (Ιδιώνυµο) 
 
     
                                                                           για τέλος  
                                        Όποιος δεν έχει τίποτα µονάχα αυτός ξέρει το τίποτα. 
                                                      Καµιά κουβέντα από κανέναν άλλο. 
      
                                                                 «...τώρα να δούµε εσείς τι θα κάνετε...» 
 
 
 

  



 

 

                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
♦   Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα 
 
♦   Απονοµή βραβείου ποίησης “Μαρία Πολυδούρη 2014” 
           Εισηγείται και παρουσιάζει ο κ. Βασίλης Μπαζάνης,  
           γενικός γραµµατέας του Συνδέσµου Φιλολόγων Μεσσηνίας 
 
♦    Οι βραβευµένες ποιήτριες Κατερίνα Ζυγούρα και ∆ώρα Κασκάλη  
            διαβάζουν ποιήµατά τους  
 
♦    Τραγούδι «Η µπαλάντα της Μαρίας Πολυδούρη» σε στίχους και  
             µουσική Σταύρου Κουγιουµτζή. Τραγουδά η Ελένη Κατσούλη 
 
♦     Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για την Κατερίνα Γώγου 
 
♦     Γιώργος Χρονάς, συγγραφέας, ποιητής, εκδότης του περιοδικού 
             Οδός Πανός :« Η ποιήτρια Κατερίνα Γώγου» 
 
♦     Τραγούδι «Πάµε όµορφή µου» σε στίχους Κατερίνας Γώγου και   
             µουσική του Πάνου Κατσιµίχα. Τραγουδά ο Μάριος Σαρέλλας 
 
♦     Ποιήµατα της Κατερίνας Γώγου διαβάζει η Μέµη Σπυράτου,  
              σκηνοθέτης, ηθοποιός και η Τσαγκαράκη Μαρία, φιλόλογος,              
              πρόεδρος του Συνδέσµου Φιλολόγων Μεσσηνίας. 
          
♦      Ακούµε την Κατερίνα Γώγου να διαβάζει το ποίηµά της  
              «Θα ‘ρθει καιρός» 
 
♦     Τραγούδι «Εµένα οι φίλοι µου» σε στίχους της Κατερίνας Γώγου 
              και µελοποίηση Νίκου Μαϊντά. Τραγουδά ο Βασίλης Αναγνώστου 
 
    Ευχαριστούµε θερµά τον µουσικό Πέτρο Κατσούλη για την επιµέλεια των  
    µουσικών κοµµατιών. Θερµές ευχαριστίες επίσης στα παιδιά  
    που τραγούδησαν 
 
    Επιµέλεια οπτικοακουστικού υλικού: Γιώργος Σερεµετάκης 
    Επιµέλεια κειµένων: Χαρά Νικολακοπούλου 


