
               ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» 



                        Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ (1939-  )  
                                Ο ζωντανός μύθος  
 
Η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ γεννήθηκε στην Αθήνα 
τον Φεβρουάριο του 1939. Γονείς της οι Γιάννης  
Αγγελάκης και Ελένη Σταμάτη. Είναι πνευματική  
κόρη του Νίκου Καζαντζάκη, που διατηρούσε  
φιλικές σχέσεις με τον πατέρα της. Μόλις στα 17  
της χρόνια δημοσιεύει στο περιοδικό Καινούργια  
εποχή το ποιήμα της «Μοναξιά» μετά από  
παρότρυνση του Νίκου Καζαντζάκη, ο οποίος  
έστειλε γράμμα στον Γιάννη Γουδέλη, τον  
διευθυντή της Καινούργιας εποχής γράφοντας:  
«Παρακαλώ, δημοσιεύστε αυτό το ποίημα, το έχει  
γράψει μία κοπέλα που δεν έχει βγάλει ακόμα το  
γυμνάσιο. Είναι το ωραιότερο ποίημα που διάβασα 
ποτέ!». Από τότε άνοιξε ο δρόμος για την ενασχόληση της με την ποίηση και τη 
μετάφραση. Όπως αναφέρει και η ίδια ήταν μεγάλη η είσοδος  της στην ποίηση. 
Άρθρα για την ποίηση και την μετάφραση της ποίησης έχουν δημοσιευτεί σε 
περιοδικά και εφημερίδες. Το έργο της έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 
δέκα γλώσσες και ποιήματα της εμπεριέχονται σε λογοτεχνικές ανθολογίες σε 
όλον τον κόσμο. Έχει δώσει διαλέξεις και διάβασε ποιήματά της σε Πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ και Καναδά (Harvard, Cornell, Darmouth, N.Y.State, Princeton, 
Columbia κ.α.Αρχή και τέλος για εκείνη η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη. Σπούδασε 
ξένες γλώσσες στην Αθήνα, τη Γαλλία και την Ελβετία. Είναι διπλωματούχος 
μ ε τ α φ ρ ά σ τ ρ ι α - δ ι ε ρ μ η ν έ α ς .  Έ χ ε ι  μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ,  μ ε τ α ξ ύ 
άλλων,  Πούσκιν,  Μαγιακόβσκι,  Σαίξπηρ κ.ά.. Για εκείνη στόχος στην ποίηση δεν 
υπάρχει. Το μόνο που μπορεί να δεχτεί είναι το ερέθισμα, αυτό που λέμε 
έμπνευση. Η ποίησή της διακρίνεται από μια έντονη καταφυγή σε φανταστικές 
χώρες.  
 
Διακρίσεις 
1962  Α΄ Βραβείο Ποίησης της πόλης της Γενεύης (Prix Hensch).  
1985  Β΄ Κρατικό Βραβείο Ποίησης.  
2000  Βραβείο Κώστα και Ελένης Ουράνη (Ακαδημία Αθηνών).  
2014  Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το σύνολο του έργου της. 
 

Η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ λειτουργεί από την πρώτη της ποιητική συλλογή ως 
«προπομπός της δεύτερης  μεταπολεμικής γενιάς (της λεγόμενης γενιάς της  

αμφισβήτησης)». Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ποιητικής της είναι 
η «σωματικότητα των αισθημάτων και  η κατάφαση στη μοναξιά ως του βαθύτερου 
γνωρίσματος  της ύπαρξης», ενώ στα πιο πρόσφατα έργα της η έμφαση δίνεται 
στις αυτοβιογραφικές αναφορές και σε έναν εσωτερικό διάλογο με τον θάνατο.

 

(Δημοσθένης Κούρτοβικ Έλληνες μεταπολεμικοί συγγραφείς. Ένας κριτικός 
οδηγός) 
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Το έργο της 

 Λύκοι και σύννεφα (1963) 

 Μαγδαληνή, το μεγάλο θηλαστικό (1974) 

 Τα σκόρπια χαρτιά της Πηνελόπης (1977) 

 Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας (1978) 

 Ενάντιος έρωτας (1982) 

 Οι μνηστήρες (1984) 

 Όταν το σώμα (1988) 

 Επίλογος αέρας (1990) 

 Άδεια φύση (1993) 

 Λυπιού (1995) 

 Ωραία έρημος ωραία η σάρκα (1996) 

 Η Ύλη Μόνη (2001) 

 Μεταφράζοντας σε έρωτα της ζωής το τέλος (2003) 

 Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα (2005) 

 Η ανορεξία της ύπαρξης (2011) 

 Ποίηση 1963-2011 (ανθολογία), εκδ. «Καστανιώτη», Αθήνα 2014 

 Της μοναξιάς διπρόσωποι μονόλογοι, 2016 εκδόσεις Καστανιώτη. 

 
«Για να γεννηθεί ένα ποίημα – ίσως και κάθε έργο τέχνης, αλλά εγώ μόνο 
αυτό γνωρίζω – θέλει να το γεννήσει μια πληγή.  Το ποίημα είναι η ουλή. 
Πάνω στην ουλή πατάει το ποίημα, με το ποίημα γιατρεύεται  η ψυχή. Ο 
πόνος βέβαια πάντα βιώνεται,  αλλά απλώνεται σαν σύννεφο και παύει να 
είναι αποκλειστικά προσωπικός. Και επειδή η ουλή είναι αναγκαστικά 
αντιαισθητική, σε ωθεί να δημιουργήσεις κάτι που να τρέφεται από την 
ομορφιά, έστω κι αν αυτό συχνά αποτυχαίνει. Η ουλή δεν είναι μόνο ένα 
χνάρι που άφησε πίσω του ο πόνος. Είναι η δοξολογία της ύπαρξης που 
μπορεί να ξεπερνάει τον πόνο…»                                                   

Κατερίνα Αγγελάκη -Ρουκ  
 

    «Ήταν μια μέρα παράξενη. 
    Μια μοναξιά με είχε τυλίξει σαν σύννεφο βαρύ. 
    Στράφηκα στην ποίηση, όπως πάντα 
    όταν δυσκολεύομαι στη ζωή. 
    Αλλά κι εκείνη απουσίαζε. 
    Αυτό το καταλαβαίνω, 
    σκέφτηκα, 
    αφού η νιότη είναι η κύρια πηγή της ποίησης 
    και ακολουθεί η έμπνευση που γεννιέται από το σμίξιμο πόνου και νιότης. 
    Και τότε μου ήρθε η ιδέα 
    να αποκτήσω έναν καινούργιο συνομιλητή: 
    τον εαυτό μου» 
    Από το βιβλίο της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ «Της μοναξιάς διπρόσωποι   
    μονόλογοι» 

  



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Α΄ ΜΕΡΟΣ 
- Χαιρετισμός του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα. 

 
- Απονομή Βραβείου Ποίησης «Μαρία Πολυδούρη, 2017» 
   Εισηγείται και παρουσιάζει η  κ. Τσαγκαράκη Μαρία, πρόεδρος του  Σ.Φ.Μ. 
 
- Οι βραβευμένοι ποιητές διαβάζουν ποιήματά τους. 
 
- "Η μπαλάντα της Πολυδούρη", στίχοι -μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής. 
 
Β΄ ΜΕΡΟΣ 
- Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. 
 
- "Ο τζίτζικας", "Λυπιού" ποιήματα της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ. 
 
- "Ζωή που με παρέδωσες", τραγούδι 
   ποίηση Μαρία Πολυδούρη, μουσική Δημήτρης  Κογιάννης. 

 

- Κατερίνα Σχινά, "Βεντάλιες του απείρου" . 
 
- "Το σώμα είναι η Νίκη και η Ήττα των ονείρων", "Η ευλογία της έλλειψης",  
ποιήματα της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ. 
 
- "Κοντά σου", τραγούδι 
 ποίηση Μαρία Πολυδούρη, μουσική Νότης Μαυρουδής. 

 

"Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες", τραγούδι 
ποίηση Μαρία Πολυδούρη, μουσική Βασίλης Δημητρίου. 

 

Τα ποιήματα  διαβάζει η φιλόλογος  Μίνα Σταθοπούλου. 

 

Τα τραγούδια απέδωσε το μουσικό σχήμα "Ήχος του Νότου": 
Κωνσταντίνα Θεοδωροπούλου (φωνή) 
Ηρώ Κωνσταντοπούλου (φωνή) 
Μαρία Αλεβίζου (μαντολίνο" 
Κων/νος Βέλμαχος ( κιθάρα-μπουζούκι) 
Τάσος Δράμπαλης (πνευστά) 
Πέτρος Κατσούλης (πιάνο-κιθάρα-ενορχήστρωση) 

 

Την εκδήλωση συντονίζει η φιλόλογος Παναγιώτα  Γράψα. 
 
Υπεύθυνος οπτικοακουστικού υλικού: Γιώργος Σερεμετάκης. 
 
Επιμέλεια προγράμματος: Μαρία Τσαγκαράκη, Χαρά Νικολακοπούλου. 

 

 


