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ΓΙΩPΓoΣ TΣAΓΙζAPHΣ (1 948.2008)
Ωραfoq οαv,Eλληvαξ...

o Γιrilργoq Toαγκdρηs γενvηΘηκε σ[ηv
Aθηvα αrιq 8 Noεμβρfoυ 1948 και πdθαvε
σ[ηv Kαλαμdτα σtιq 5 Aυγoι5αιoυ 20Ο8. Mετd
τηv αΠoφofτηoη τoυ αu6 τo Γυμvdοιo τηs
Kαιoαριαvηs, γρdφεται σto Εθvικ6 Ωδεfo
Aθηvc6ν. Δdοκαλoi τoυ ηταv o Αιτfoxog Eυαγ-
γελdτog Kαι o dγγλoq μoυσoυργ6q J. Weber.
Φoiτηοε Και σtη Noμικη Σxoλη τoυ Παvεπι-
αιημfoυ Θεooαλoνfκηs.

Λ6γoι βιoπoριαιικoi αλλd και η αγdπη τoυ

για τη Θεατρικη τdxvη τov 6αιρεψαv vωρfq σro
θdατρo. Συv6Θεοε μoυοικη για 450 περiπoυ
θεατρικd 6ργo πoυ καλιjΠτoυv 6λo τo φdoμα
απ6 τo αρxαio δρdμα μ6χρι τo oι5γxρovo δρα-

ματoλ6γιo. Συvεργdαιηκε με τα Kρατικd και Δημoτικd Περιφερειακα
Θdατρα, με Koρυφαfoυq θιdοoυg ρεΠερτoρfoυ και oυμμετεfxε εΠαvει-
λημμ6vα.αια Φεαιιβιiλ AΘηvcδv, Eπιδαι5ρoυ, Φιλfππων, Θdooυ, Δωδιi-
vηq κ.α.

Συvεργdcrrηκε, επ(οηq, με 19 "Ελληνικ6 Xoρ6δραμ9> τηc, 'αξ6xααιηs
Pαλλoι5ξ Mdvδυ και dγραψε τη μoυσικη για τα μπαλλ€τα o,oνειρo Καλο-
καιρινηe νιiyταg,, oΦανταo[α ατoν Αριaτoφd!η, γqfl "Πρoμηθι1αqo, τα oποfα
παρoυοιdαιηκαv oε μεγdλα Λυρικd Θdατρα τηs πρr61v Σ9FΨτικηs
,Εvωοηs, τηc rαλλfαg και τηs oλλαvδfαs αλλd Kαι σtα Φεαrιβdλ Αθη-
vι6v και Eπιδαιiρoυ.

o Γιιiργoq Tοαγκdp\s διηιiΘυvε κoνodρτα 6xι μ6vo σrηv Eλλdδα
αλλd o, 6-λo οxεδ6v τov κ6ομo: σε Ιοπαviα, Πoρτoγαλfα, Pωofo,Jg,ρ-
κfα, Γεωργiα,.Aρμενiα, Σλoβεvfα, oυζμπεκιαrdν, Ιρdv, Ιοραηλ, Παλαι.
αιfvη, AζερμπαTτζdv, FΙ.Π.Α, Xιλη, Aργεvιιvη, Bραζιλfα, oυρoυγoυdη
και Γερμαvfα.

Συv6δευε ουxvd τov K. Στεφαv6noυλo, ωg Πρ6εδρo τηs Δημoκρα-
τiαq, crro εξωτερικ6 Και Ιlαρoυoiαοε, ωq διευΘυvυ4! oρΧ{α,ραq: dρvα
Eλληvωv ουvθεiι6v και δικd τoυ, σε επioημεg εκδηλ16oει9, πρoβdλλo-
vtαξ τηv εΜηνικη μoυοικη δημιoυργiα.

Συμμετεi1ε oε πoλλ6q διεΘvεig και εγ1ιiριεq κριτικ6q επιτρoπ69 oε
Φεαιιβdλ Θεdτρoυ, Kινηματoγρdφoυ και Moυoικηs.

YπηρEε Παραγωγ69 και oκηvoΘdτηq τηq κιvηματoγραφημdvηs τηλε-
oπτικηs oειpdg -,Ελληνεq Moυoικo( Ερμηνευτ6q''

,Eγραψε 
μoυοικη για τιq Kινηματoγραφικ6g ταινfεq oTα παιδιιi τηe

Xελιδ6ναq" (Kcδαια Bρετrdκoυ), .Καραβιiν Σερdιo (Tdooυ Ψαρρd), oAντ[-

στρoΨη Miτρηoη" (Bαγγdλη Σερvrdρη), oTo φτερ6 τηe μιiγαq" (Xρ(αroυ



Σιoπα1d) και "Βαoιλικη, (Βαγγdλη Σεριτdρη).
Απ6 τιg τελευταfεq σημαvrικdq εργαοfεg τoυ, η καιτdτα *Πρ6γoνoL τoυ

Miλλoντog" - Δι6vυoog, oρφdαg - (Φεαιιβι1λ AΘηvr6v 1997), η ο6vθεoη
.To yιiραμα εnηρα, οε πofηοη Δ. Σoλωμo6 (Φεαιιβdλ Αθηvι6v 1998),

"oρφικo[ 
,Yμνoι - Πρoμηθ6α9 Δεoμδτηq' (oλυμπιεfo 1999), o'oρνιθεζ,

(Φεαιιβdλ Επιδαιiρoυ 2001) και η τελετη υnoδοyηe - διανυκτ6ρευσηζ τηζ
oλυμnιακηe φλ6γαq σtov ιερ6 xι6ρo τωv Δελφι6v (2004).

Mελoπofηοε πoiηoη τoυ Tdooυ Λειβαδfτη, σε συvεργαofα με τoν
Bαoiλη Παπακωvαιαvιfvoυ (δfoκog: oΦυotiεLo, MΙΙ.{oΣ ΕMΙ, 1993).

Διετ6λεοε ΔιευΘυιτηq τod Δειiτερoυ Πρoγριiμματoq τηξ Eλληvικηs
Pαδιoφωvfαq (1989-199Ο), τoυ P/Σ Aθηvα 9.s4 (1992-1993) καιτoυ Tρv-
τoυ Πρoγριiμματοq τηs Ελληvικηζ Pαδιoφωvfαq (1994-2002).

Kατd καιρo6q αρΘρoγραφoιiοε σrιq εφημερfδεq: nTα Ndα,,, ,.Ελευ-
θερoτυπfα> και "Επεvδυτη".

O Tov oκτc6βριo τoυ 20Ο7 ανdλαβε τηv Kαλλιτε1νικη Διεrjθυvoη τoυ
ΔFΙ.ΠE.ΘΕ. Kαλαμdταξ.

,'rr\d

(ι,

Xειρdγραφη παρτιτoιiρα τoυ oυνθ6τη

Διακρioειq
|976 BραβειiτηKε σto Β' Φεoτιβιiλ Θειiτρoυ τηe Ιθιiκηe.
1991 Bραβεio ,,Κιiρoλoζ Κoυν,,γ.o τη μoυσικ4.ηq παρdαrαoηs τoυ Θεα-

τρικo6 6ργoυ *o Στ6λιoq>l ΤoU Γιdwη Ξαvθoι5λη.
|992 A, Βραβε{o σtov Παγκ6oμιo διαyωνιoμ6 oιiνθεoηe, Πoυ Πραγματoπoιη-

θηκε αuα πλαfσια τηξ oλυμπιιiδαq τηξ Bαρκελι6vηq, με τo συμ-
φωvικ6 πo(ημα -Πρoμηθiαg", υπ6 τoυq ηxoυq τoυ oπofoυ η oλυ-
μπιακη Φλ6γα ειoηλθε αιo αrdδιo.

L997 Βραβεfo Moυαικηe οτo 38o Φεoτιβdλ Κινrμιατoγριiφoυ Θεoοαλoviκηs,
για τηv ταιvfα oΒαoιλικη" (B. Σερwdρη).

2008, Kυριακη 4 Aυγoι5αιoν'τιμηθηκε αn6 τη Ι'{oμαρyιακη Αυτoδιοiκηoη Mεo-
αην{αq για τηv πoλιτιαιικη τoυ Πρoσφoρ.i *η Mεooηviα.
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ΙΙ μετιi Xατζιδdκι dvΘιoη τoυ Tρfτoυ Πρoγριiμματos

o Γιιilργog TοαγκdΡ{lζ, κατd τη διdρκεια τηq oκταετodq θητεfαq τoυ
σΤo Τρfτo Πρ6γραμμα τηξ Ελληvικηg Pαδιoφωνfαg, καθιdρωoε
θεoμoι5q και κrjκλoυq εκδηλr6σεωv υψηληs πoι6τηταq και αιοθητικηs:
ο Kυριακdτικεg ουναυλfεq σtoν Eθvικ6 κηπo.
ο Kυριακdτικεg ουναυλfεg oτo Ζ6ππει'o'
ο Εβδoμdδα Ελληvωv δημιoυργι6v (ουνΘετcilv, Θεατρικc6v ουγγραφdωv)

οτη Movη Δαφvioυ.
ο Θ6ατρo ραδιoφωvικ6, παρoυοfα κoιvoιj oε απευΘε(αg μετdδoοη.. Πρωτoμαγιd oτo Movαα4ρι τηζ Kαισαριαvηs.
ο AυYoυαιιdτικo φεγγdρι αιo Mπoιiρτζι Nαυπλioυ, σfo Ι.{ι6κατρo τη9

Πιiλoυ, αιo Mπofρτζι ΣκιdΘoυ, αιη Φoρτι1τοα PεΘ{μvoυ, σtη ξμ,o
και αλλοf.

ο Kαθιdρωσε τη Στod τoυ Bιβλfoυ, ωq Χ6ρo ΠvευματιKι6v εκδηλι6oεωv
με την 7 ετη oειρ6 "Αn6 τoν 

,oμψo nο 2000 μ'Χ' - Λ6yoq Ελληνικdq,.
O Eγκαιvfαoε τιq .Δελφικig Εoρτig" απ6 τo |997 ' (70 xρ6νια μετd απ6

τηv απ6πειρα τoυ ζει1γoυq ΣικελιαvoJ).
o Θdοπιοε τα βραβgiα "Mητρ6nουλogo και "Κιiλλaζ,' Fa τα oπofα τιμη-

Θηκε πληθoq διαπρεπιiv Eλληvωv τr}S T6xvηs Kαι τηq Διαv6ηοηs,
ο Kαθι6ρωσε τιξ *Tρ{τεe τoυ Tρ[τoυ,,, 6Πoυ παρoυοfα κoιvod οε κειτρικd

θdατρα παρoυοιdσtηκαv oι oιiγ1ρovoι ,Eλληvεξ Πoιητ69 και πεζo-
γρdφoι.

ο ΔημιofρYησε τηv Παιδικη Χoρωδfα και τηv ΠαιδιKη - Ι.{εαvικη Σ,μ-
φωvικη oρx4-ρα τoυ Tρiτoυ Πρoγριiμματoq. 

Qνδεικτικη καταγραψη)

o oυνθiτηe Γιτiργοq Toαγκιiρηe με τo Βαotλη Παnακωναταντfuου
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To λoγoτε)Οrικ6 dργo τoυ Γιι6ργoυ Tοαγκιiρη

1997 *H κυρ{α με τηy τηβεννο και ιiλλα βλooυρri nρ6oωπα", αφηγημα,
εκδ6οει9 Kαcrrανιcδτηs

1999 oΛεξικ6 τηe αρyα{αq Ε,λληνικηe μουoικ$c και oρyηoτικηe"' εκδ6οει9
Kdκτog

2004 .Καιρoιi επιτρinoντog", δoκfμια, εκδ6oει9 Εrgo.
2Ο05 ,,ΔΕ,ΛΦoΙ,, λεJκωμα, εκδ6οειq Εrgo.
2006 oAν6yδoτοι ηλιoι,, πoιηματα, εκδ6οειq Kααrανιιiτηs.
. Yπ6 dκδoση η πεζ4 ουλλoγη "Ση7ιε{α και κiρατα - επτιi θανιioιμα διη-

fr1ματα,.

ΕΠΙΛoxΙoΣ ΩΔΙNFΙ
,Evαζ δρ6μoq

πoυ dφηoεq στη μ6οη.,Εvαζ dλλoq
πoυ δεv ,4ρεs.

Aυτ6q
πoυ διdβηKεζ αφηρημ6voq.

Kι εκεivog
Πoυ αΠoσιc6πηoεg.

(Αν!νδoτοι ηλιoι)

Z ngt'oo ''zt

/-1i ./lfl4?ffi)
* Xειρ6γραφo τoυ Γιriργου Tααγκιiρη απ6 την υn6 fκδooη nε(η oυλλoγ(



To 6ραμα τoυ Γ. Toαγκ.iρη για τo ΔH.ΠE.ΘE. Kαλαμιiταq

nEivαι μια πρ6κληση, μια δημιoυργικη 
-πρ6κληοη, 

αλλd π6ραν τofτου

εiναι αυτ6 πoυ ε(vαι, δηloδη dvα^λημoτικ6 Θdατρo, ιivα κ6τrαρo πoλιτιομo{

τo onoio μdλιαια dxει και δημ6oιo lαρακτηρα μ: τηv dwοια 6τι xoρηγεiται

με τα pημo.o .ou',ιλληvα φoρoλoγo$μ^εvoυ πoλfτη. Mε αυτη τηv 6woια -

λ, ou#,φαι κdΘετos - ryλειτoΨγiα τoυ δεν μπoρεi vα εiναι dλλη π^αρd παι-

δευτικη κλι δεν μπoρεi να α',dxει απ6 αυτ6 που λ6με κοιvωνικη διdαιαoη

.ηs .6xuιq. ΠρdΠει γα εivαι μdδα αια πρoβληματα.τoυ o{γxρονoυ αvθρcil-

";;. rt.εx,η dλλ'o,. αυτη iη, .'oρoμυθiα-πρoοφdρει. Δivει πληρo^φoρiεq

μdoα απd τηv αιoθητικη xλρ&. Πληρoφoρiεg πoυ βoηθorjv τoν dvθρωπo,

ληv κdθε poνικη περιδδo,.,o ouoδυγκρoτεi μdoα απ6 την ψυxαγωγiα τo

ανdρι6πιvo,.'ροo,.,o.λ, και εv πdoη περιπτιioει vα oργαvcδvει και την αιτi-

-oλη 
.,ou oio 6πoια πρoβληματα η (ωη κατd καιρo6s nαρ9υoιdζει. Δεν

μ,oρiι vα εivαι Χ6ρoq 6πoυ θα εκφρ^dζεται εfτε η αλαζovε(α εiτε o vαρKισ-

δ."μοq τoυ κdθε,κol.λ,.εx,η. Στ6xoξ δεv εivαι dνα θdατρo τo oπoio να παiζει

ευo η τρειξ παρααιdο.ii .b xρ6vo μ6νo. oνειρεdoμαι ι1vα Θdατρo πoυ θα

εiναι 6vαg γεvικdτερos .'oλιτi-;ικ6ξ φορ6αq με πdρα πoλλdq παρdλληλεq

δρdοειg. Θdλoυμε vα κρατησoυμε αvoιμdg τιg π6ρτεs τoυ θεdτρoυ για
6λoυq. Θα βρεθii o τρ6πo9. Aγαπι6 τo θdατρο, αγαπιi τηv τdxνη και τo
ανθριiπιvo .'ρoo,.,o. Kαι η αγdπη εivαι εφευρετικη,.

απ6 oυνiντευξητου Γ' Toαγκdρη στην εφψερ{δα "oτην nρ{ζα'', 4l]0/2007



To dργo τoυ Γ. Toαγκdρη στo ΔH.ΠE.ΘE. Kαλαμdταg
απ6 τov 0κτ16βριo 2007 dcoq τov A6γoυoτo 2008

XEΙMEPΙNH ΠEPΙoΔoΣ
Kεvιρικη Σκηvη: "o Mn[ντερμαν 1(αL oι εμπρηoτie) τoυ Mαξ Φριq (oκηvoθεofα

Θr1μιoυ Kαρακατodvη)
Παιδικη Σκηvη: oTα ταξ{δια τoυ τυyερolj Πhρoυ, τoυ Aljγoυαroυ ΣτρfvμΓΙεργκ

(oκηvoθεofα: Kc6αια Kατοoυλdκη)
KAΛOKAΙPΙ 2008

To καλoκαiρι τoυ 2008 τo ΔFΙ.ΠE.ΘE.K. περι6δευoε αιην Πελoπ6wηoo
Kαι τηV Aτrικη με τηv παρdοταoη τoυ dργoυ "Ελλαδoγραφ(α, (oκηv. Kc6αια
Kατooυλdκη), 6vα oπovδυλωτ6 και πoλυoxιδdq dργo oε κεiμεvα τoυ Γ. Toα-

γκdρη και τη συμμετoΧ4.ηq ΛαTκηs oρ1ηαιραq τoυ Γιdwη Λεμπdoη

Παριiλληλεs δραοτrylι6τητεq τoυ ΔΙΙ.ΠE.ΘE.K.
o oTα κdλαντα τoυ 10ψ!ρoυ - PIζα και διιiρκεια των εθtμων, (Δεκ6μβριοq 2007

- Ιαvουdριoq 2Ο08)
ο ,Eκδooη 

τoυ βιβλ(oμ "Pηγαq - Σoλωμ69" με τηv ευκαιρfα τηs "Παλιγγεvε-
ofαg, (Mdρτιoq 2008)

ο EπioκεΨη αγdπηs με τηv παρdαιαoι"o Mn[ντερμαν ιfiι 0L εμnρηaτ6g, oε
π6ιτε πυρ6πληκτε9 περιoxdg

ο 
"Θρ4νoι και Αναατdαειζ" Θεατρικ6 - μουοικ6 δριiμεvo βαοιομdvo οτηv

Ε.)ιληνικη Γραμματεfα και τη ΛαΤκη Παρdδooη (Απρfλιoq 20Ο8)
ο 

"Αλεξανδρινιi Αnογειiματα> 
' 
f|αρoυofαoη o$γxρovωv Ελληνωv πoιητι6v και

πεζογρdφωv (Ιανoυdριoq - Mdιog 2008)
ο 

"Πoλυδοιjρεια,. Kιjκλoq εκδηλι6oεωv εμΠvευoμdvog απ6 τη ζωη και τo
6ργo τηs κoρυφαfαq Kαλαματιαvηs πoιητριαg, Mαρ(αq Πολυδo6ρη

Ωq καλλιτεyνικ6ζ Διευθυντηc του ΔH . Π Ε. Θ Ε'. Κ. μ' την ποιητρια
Κικη Δηyl,oυλd, oτο nρωτο .Αλεξανδριν6 Απ6γευμα"
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Tι εfπαv για τo Γιι6ργo Toαγκ.iρη
Aπ6 διdφoρεζ τιμητικdg θ6oει9 πρoodφερε σrηv πατρiδα. Στη διε{θυvση

τoυ Δημoτικoιj Περιφερειακoιj Θεdτρoυ Kαι τι δεv ιjκαvε αιηv Kαλαμdτα

μdοα σ, dvα xρ6vo! 
,Εβγαλε 

τo ΔFΙ.ΠE.ΘE.K, σrηv Περιφdρεια, τo πηγε κovrιi
σtoυq oυμπατριιiτεq μαq πoυ επληγησαv απ6 τιq πυρκαγι6q και 6xι μ6vo.

Εfμαoτε τυxερof Πoυ συμtΙoρευτηκαμε μαζf τoυ dαιω για λfγo και Πoυ τov
κατανoηoαμε, 6oo τoν καταvoηoαμε. Tυxερη Kαι η π6λη μαq Πoυ Θα κρα-
τηoει για πdvια αrα xc6ματd τηs τo oκηvωμα αυτoιj τoυ oπoυδα(oυ dvδρα.

Π αναγιτδτηg Ι'ftκαg, Δημαρyοc Καλαμιiταq

* o Γιιiργog Tοαγκdρηq υπηρEε dvα πoυλf απoδημητικ6, πoυ μαq dκαvε τη

xdρη vα μεiνει για λiγo καιρ6 κovιd μαζ, για vα μαq xαρioει τιg oπdvιεξ μoυσι-
κι1g τoυ, για vα πρoωθηoει τηv πoiηoη τηs χ6ραq, για να μαq διδdξει πc6q μdοα
απ6 τηv φαvιαοfα γfvεται τo καλ6 ραδι6φωvo, εκε(vo που τ6ρπει, διαoκεδdζει,

ΨυΧαγωγεi, καλλιεργε( την αιοθητικη, αλλd και διεγεfρει oυνειδηoειg.

Γιτδργ oq M αρκ6noυλo q, noιητηe

* Πρooπιiθηoα αρκετdq Ψoρdq τιq τελευταiεq ημdρεq vα πdρω μoλι1βι και
xαρτi vα γρdψω λfγεq γραμμ6ζ για τov Γιιiργη. Δεv τα κατdφερvα. Πι69 vα

xωρdoει oε λiγεq γραμμdξ o Γιιiργηs, πι6q vα εγκλωβfoω oε λiγεq γραμμdq τo
υπ6ρoxo ταξfδι πoυ dκαvα μαζ( τoυ τα τελευταfu 20 xρ6vια.

Π 6τ ρ o q T oτ,iνηe, Διευθυντηe nεριo δικoιj o Flαsh,

* ,Eφυγεq 
γρηγoρα... πoλf γρηγoρα... oε ηξερα μ6λιq 11 μηvεq. Δεν αξιι6-

Θηκα Kαv τα γεvdθλια τηq γvωριμfαq μαq. Kι 6μωq dμαθα τ6oα πoλλd δfπλα
ooυ. ,Eμαθα τι oημαfvει γvηoιo, αληθιv6, τiμιo. Efδα τι oημαfvει αγιilvαg,
πε(ομα, oκoπ6q. ,Εμαθα v, ακoιjω Kαι vα βλdπω τo 6μoρφo... Nα κλε(vω τα
αυτιd Kαι τα μdτια αro dοxημo.

Κτ'i oτ α g Κατ o oυ λιiκηc, oην oθ hηe,

* Εfxε πατρ(δεg o Γιriργog για vα τov υπoδεμoιiv. Tηv Kαιoαριαvη πoυ

γεwηθηκε, τo Xαλdvδρι πoυ μεγdλωoε, τηv Kdoo αΠ, 6πoυ κατdγoιταν η
μητdρα τoυ, τoυq Δελφoιiq, τηv π6λη 6πoυ εργdαυηκε και ιiμvηoε τov Απ6λ-
λωvα. Πρoτiμηoε τηv Kαλαμdτα, την π6λη Πoυ τoυ εμπιαuειiτηκε τo τιμ6vι
αrα πoλιτιαrικd πρdγματα, Πoυ ζo6oε ευτυxιoμdvoq ανdμεoα oε φiλoυq Kαι

μπoρo6oε vα αvαΠνειioει, κυριoλεκτικd και μεταφoρικd. Aλλωαεε, κι o fδιoq
dλεγε uπαvεoιj αrηv Eλλdδα εfvαι η Ελλdδα". Δεv μπoρεi παρd τo xc6μα τηs

μεσσηvιακ4q γηq πoυ τι6ρα τov oκεπdζει vα εivαι ελαφριi. Nα μηv βαρα(vει
τo πovεμ6νo αuηθoq τoυ φfλoυ μoυ...

Αλiξαν δρ o q Διioκαg, διηγ d ρ o ζ,

* αnd τo nεριoδικd FEαsh τηe Mεooηνfαq, τ. 229, Σεnτiμβριog 2008
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