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Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ                    
(Θάξξνο 23-01-2010) 

 

 

    Σν φλνκα ηεο Ρέαο Γαιαλάθε είλαη νηθείν αθφκα ζε φζνπο, ίζσο, δελ ηελ έρνπλ 

δηαβάζεη. Γελλήζεθε ζηελ Κξήηε, ζπνχδαζε Ηζηνξία θαη Αξραηνινγία ζηελ Αζήλα, 

ηνλ θαηξφ ηεο δηθηαηνξίαο θαη είρε έληνλε πξνζσπηθή θαη πνιηηηθή δσή. Ζ θαηαγσγή 

ηεο, νη ζπνπδέο ηεο, νη πνιηηηθέο ηεο επηινγέο θαη ηα βηψκαηά ηεο έρνπλ θαζνξίζεη ηε 

ζπγγξαθηθή ηεο πνξεία, κε ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ηεο. 

   Ζ Ρέα Γαιαλάθε πξσηνπαξνπζηάζηεθε ζηα γξάκκαηα σο πνηήηξηα, ην 1975 κε ηε 

ζπιινγή «Πιελ εύραξηο» θαη αθνινχζεζε ην 1979 ε ζπιινγή «Τα νξπθηά». Κάπνηα 

απφ ηα πνηήκαηα ηεο πξψηεο ζπιινγήο είραλ δεκνζηεπηεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 1973 

ζην πξψην ηεχρνο ηεο Σπλέρεηαο, ηνικεξή γηα ηελ επνρή έθδνζε, ε νπνία θφζηηζε ζε 

θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθξίζεηο θαη θπιαθίζεηο. 

   Σν 2008 νη εθδφζεηο ΚΑΣΑΝΗΩΣΖ θπθινθφξεζαλ φια ηεο ηα πνηήκαηα κε ην 

γεληθφ ηίηιν «ΠΟΗΖΜΑΣΑ». Πεξηέρνληαη νη εμαληιεκέλεο ζπιινγέο «Πιελ εύραξηο» 

θαη «Τα νξπθηά» θαη ε λέα ζπιινγή «Οη ηξπθεξέο». Καιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1975-1995, δειαδή έλα δηάζηεκα εηθνζαεηίαο. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ζπκππθλσκέλνο 

θαη αθαηξεηηθφο ιφγνο ηεο πνίεζεο πξνεγείηαη ηνπ πεξηγξαθηθνχ θαη αλαιπηηθνχ 

ιφγνπ ηεο πεδνγξαθίαο. 1975-1995, κφιηο 62 ζειίδεο κε 56 πνηήκαηα. 1989-2009, 6 

κπζηζηνξήκαηα, δηεγήκαηα, δνθίκηα θαη εθαηνληάδεο ζειίδεο αθήγεζεο. 

   Ζ ζρέζε πνηεηηθνχ θαη αθεγεκαηηθνχ – κπζηζηνξεκαηηθνχ ιφγνπ ζηε Γαιαλάθε 

είλαη δηαιεθηηθή. Ζ πνηεηηθή ηεο θιέβα είλαη ζπλερψο παξνχζα ζηα κπζηζηνξήκαηά 

ηεο. Τπάξρνπλ θξάζεηο πνπ κπνξείο λα απνκνλψζεηο θαη λα απνκλεκνλεχζεηο σο 

ζηίρνπο πνηεκάησλ. Καη ζηα πνηήκαηά ηεο είλαη θξπκκέλνη πνιινί απφ ηνπο ππξήλεο 

ησλ κπζηζηνξεκάησλ ηεο θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηεο.  

   Ζ ζπγθεληξσηηθή έθδνζε ησλ πνηεκάησλ ηεο έρεη ζην εμψθπιιν σο πξνκεησπίδα 

κηα πνιχ σξαία θσηνγξαθία ηεο ζπγγξαθέσο, κε αλαγλσξίζηκε απφ φζνπο δελ ηε 

γλψξηδαλ ηφηε, ε νπνία ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα καο παξαπέκπεη ζηα ρξφληα πνπ 

γξάθηεθαλ ηα πνηήκαηα, ζηε δχλακε  θαη ζηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο λεφηεηαο. 

   Οη ζπιινγέο θαηαρσξνχληαη ηδηφξξπζκα, πξψηε ε ζπιινγή ησλ 15 ηειεπηαίσλ 

πνηεκάησλ «Οη ηξπθεξέο», ε νπνία θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1980-1995 (ζρεδφλ έλα 

πνίεκα ην ρξφλν – πνιχο κφρζνο), δεχηεξε ε ζπιινγή «πιελ εύραξηο», 1975 θαη ηέινο 

«Τα νξπθηά», 1979. 

   ηηο δχν ηειεπηαίεο ζπιινγέο (σο πξνο ηελ θαηαρψξεζε) ηα πνηήκαηα είλαη 

νιηγφζηηρα, ην πνιχ 5 ζηίρσλ ζηε ζπιινγή «Πιελ εύραξηο» κε κηα ηάζε λα πάξνπλ 

θαη ζπγθεθξηκέλε κνξθή π.ρ. 3+1, 2+2 θιπ. πλήζσο είλαη εξκεηηθά θιεηζηή ζηελ 

πξψηε αλάγλσζε κε ππθλφ θαη ακθίζεκν ιφγν θαη δελ απνθσδηθνπνηνχληαη, αλ δελ 

ηα ζπλδέζεη ν αλαγλψζηεο κε ηα δχζθνια ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο ζηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο γξάθηεθαλ. 

                        Εζύ κε ηνπο Εξκνθνπίδεο θη ε Αζήλα 

                        ξίρλεη ηα καξκαξέληα ξνύρα ηεο ζηε γε 

                        αιώλη ηεο ραξνληηθήο κνλνκαρίαο. 

 

                       Φηιέξεκνο, αθάλζηλνο, εξσηηθόο, γελλαίνο 

                                                  (Πιελ εύραξηο, ζ 31) 

   Παξαηεξείηαη ειάρηζηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο κε θαηαηγηζκφ νπζηαζηηθψλ θαη 

επηζέησλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά. 

                                  Ο ζνύξηνο ηξόπνο 

                                  ηεο λεόηεηάο ζνπ 
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                                  γύξηζε ηνλ θαηξό  

                                  αιθπόλε 

                                                  (Τα νξπθηά, ζ.38) 

   Απφ ηα πξψηα ηεο πνηήκαηα είλαη θαλεξή ε θιίζε ηεο ζηελ ηζηνξία θαη ηε 

κπζνινγία. Ο Αξηζηνγείηνλαο, ε Μήδεηα, ε Μέδνπζα, ν Πεξζέαο, ν Θενδψξηρνο, ν 

Ίθαξνο, ε Πξφθλε θαη ε Φηινκήια, ν Γαλαφο, ν Κάδκνο, ν Ζξφδνηνο παξειαχλνπλ 

κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηεο γηα λα γίλνπλ κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ παξειζφληνο κε ην 

παξφλ θαη αληίζηξνθα. Οη πνιηηηθνί ηεο πξνζαλαηνιηζκνί αλαδχνληαη απφ 

ζξελεηηθνχο ζηίρνπο γηα ηα δεηλά ηνπ εκθπιίνπ ή ηνπο θαηαλαγθαζκνχο θαη ηνπο 

δησγκνχο ηεο δηθηαηνξίαο. 

                                   Θάλαηνο δέληξνπ ζπηηηθνύ. 

                                   Σπίηη θακέλν ζηνλ εκθύιην. 

                                   Οινιπγκόο ηεο κπξνθόξνπ ζηελ ηαβέξλα. 

 

                                   Τν αίκα θόθθηλν. 

                                                   (Πιελ εύραξηο, 6.35) 

   «Έδεζα ην λνηηά ηεο εμνξίαο κε ρισξά θνηζάληα από ην δέληξν πνπ αλζίδεη θάζε 

ρξόλν πιάη ζην λεξό, άληξαο πνπ δελ επήγε κε ηε ζθέςε ησλ ηπξάλλσλ.»                                       

                                                   (Τα νξπθηά, ζ. 66) 

   Αλ κε ηελ πεδνγξαθία ηεο πξνζπαζεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ αδηθία ηεο ηζηνξίαο θαη 

κε ηελ ηέρλε ηεο απνθαζηζηά πξφζσπα, πνπ πξηλ ηα κπζηζηνξήκαηά ηεο ειάρηζηα ηα 

γλψξηδαλ, κε ηελ πνίεζή ηεο απνκπζνπνηεί θαη πξνηείλεη άιιεο νπηηθέο γσλίεο. 

                                  Είπε   

                                 δελ θηάλεη λ΄ αγλνήζεηο ηνλ παηέξα 

                                 πξέπεη λα παξαθνύζεηο θαη ηε κνίξα  

                                 πνπ ζνπ νξίδεη ζάλαην ζην Αηγαίν. 

 

                                Λέλε 

                               ηζαθίζηεθε ζε κηα ραξάδξα. 

                                                 (Ίθαξνο, Πιελ εύραξηο, ζ. 49) 

   Ο έξσηαο θαη ε γπλαίθα έρνπλ έληνλε παξνπζία κε πνιχ δπλαηνχο ζηίρνπο, 

ππθλνγξακκέλνπο θαη εχθνια απνκλεκνλεχζηκνπο. Απφ φια ηα πνηήκαηα αλαδχνληαη 

εηθφλεο, ηνπία ειιεληθά κε βνπλά θαη ζάιαζζα, φρη λεθξέο θχζεηο αιιά δσληαλέο, 

πάιινπζεο, κε δξψληα πξφζσπα ή κε ηα ίρλε θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπο. 

   Σα πνηήκαηα ησλ δχν απηψλ ζπιινγψλ ηειηθά δε ζνπ απνθαιχπηνληαη εχθνια. 

Πξέπεη λα ηα πξνζπειάζεηο, λα ππνζέζεηο ηα αίηηα θαη ηηο αθνξκέο πνπ 

θηλεηνπνίεζαλ ηελ πνηήηξηα, λα ζπάζεηο θψδηθεο γηα λα θηάζεηο ζην ζθνηεηλφ πνιιέο 

θνξέο ππξήλα ηνπο. Απαηηνχλ ελεξγεηηθνχο αλαγλψζηεο. 

   Ζ ηειεπηαία ηεο ζπιινγή «Οη ηξπθεξέο», πξψηε θαηαρσξεκέλε ζηνλ ηφκν, επηινγή 

φρη κφλν ρσξνζεηηθή αιιά ίζσο θαη αμηνινγηθή, απνηειείηαη απφ 15 πνιχζηηρα 

πνηήκαηα κε ππφζεζε. Ο αξρηθφο ηνπο ηίηινο ήηαλ «Οη ηξπθεξέο γπλαίθεο ησλ ηξηάληα 

κε ηξηάληα πέληε», φπσο δειψλεη ε ζπγγξαθέαο ζηελ εηζαγσγή. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ηα πξψηα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο, γξακκέλα ην 1980 πεξίπνπ, παξαπέκπνπλ ζηελ 

ειηθία ηεο πνηήηξηαο, ηξηάληα θαη θάηη ηφηε. Ο δεχηεξνο ηίηινο ήηαλ «Οη ηξπθεξέο 

γπλαίθεο» αιιά θαζψο ν ρξφλνο πεξλνχζε επηιέρηεθε ν ιηηφο ηίηινο «Οη ηξπθεξέο», 

πνπ παξαπέκπεη θαη πάιη ζε γπλαίθεο αιιά ζε γπλαίθεο άρξνλεο, ζε πξφζσπα κπζηθά, 

πξαγκαηηθά ή θαληαζηηθά. 

   Απηά ηα 15 πνηήκαηα είλαη πην νκηιεηηθά, πεξηζζφηεξν πξνζπειάζηκα, ηδηαηηέξσο 

γνεηεπηηθά θαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, έρνπλ πξνεηνηκάζεη ηα κπζηζηνξήκαηα πνπ 
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αθνινχζεζαλ κε θεληξηθέο εξσίδεο ηηο γπλαίθεο, δειαδή ηα «Διέλε ή ν Καλέλαο», 

«Αηψλαο ησλ Λαβπξίλζσλ», «Βαζηά, ακίιεηα λεξά». 

   Οη ηξπθεξέο γπλαίθεο ζηέθνληαη κε ηελ ίδηα ηξπθεξφηεηα απέλαληη ζηε δσή θαη ην 

ζάλαην. Δίλαη νη ηξνθνί ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεθξψλ. Δίλαη θηηαγκέλεο γηα ηνλ έξσηα 

θαη επηζπκνχλ ηελ αηψληα λεφηεηα. Παξεγνξηνχληαη κε ηα φλεηξα αιιά 

ζπκβηβάδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Λαηξεχνπλ ηνλ έξσηα θαη ηνλ ππεξεηνχλ. 

Μαδεχνπλ ηα θνκκάηηα ηνπο, ηα ιείςαλα εξψησλ θαη επηζπκηψλ θαη ηδνγάξνπλ ηελ 

αιήζεηα ζην κάδεκα κηαο καξγαξίηαο. Οη ηξπθεξέο είλαη νη πάιινπζεο κήηξεο, νη 

δσνδφηξεο, ην αιάηη θαη ε παξεγνξηά ηεο δσήο. Tηο αγαπάεη πνιχ ηηο γπλαίθεο ε Ρέα 

Γαιαλάθε θαη καδί κ΄ απηέο φιν ηνλ θφζκν. 

   Καη ηα 15 πνηήκαηα είλαη πξνηάζεηο γηα ζθελνζεζία. Οη πνηεηηθέο εηθφλεο 

καγεπηηθέο, ε δξάζε θηλεκαηνγξαθηθή, ε ππφζεζε απνθαιππηηθή. Τπάξρνπλ θη εδψ 

πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ζπιινγψλ αιιά θπξηαξρεί ν 

αθεγεκαηηθφο ηφλνο παξφιν πνπ νη ζηίρνη είλαη ηδηαίηεξα ππθλνί θαη αθαηξεηηθνί. 

                              

                       Σηξώλεη ινηπόλ ζεληόληα κε ηνπία δηαθνπώλ  

                       θαη θπξηεύεη ζεξηλά μελνδνρεία. 

                                                (Η παξνκνίσζε, «Οη ηξπθεξέο», ζ. 19) 

   Καζέλα απφ ηα 15 πνηήκαηα πξνζθέξεηαη γηα εθηελή αηζζεηηθή, γξακκαηνινγηθή 

θαη πνηεηηθή αλάιπζε. Σν έλα αλαηξέπεη ην κχζν ηεο Αγαχεο θαη ηνπ Πελζέα, 

ππνλνψληαο φηη ε πξάμε ηεο Αγαχεο ήηαλ ζπλεηδεηή θαη ν γηνο ηεο Πελζέαο 

ζπκβφιηδε ην ρξφλν, πνπ ε Αγαχε θαηαζπάξαμε επηζπκψληαο ηελ αηψληα λεφηεηα 

(Αγαύε,«Οη ηξπθεξέο», ζ.13). 

   Σν άιιν καο παξαπέκπεη ζην πνίεκα «Πξόγεπκα» ηνπ Εαθ Πξεβέξ θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ξνπηίλα πνπ θαηαζηξέθεη ηα αηζζήκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, απφ ηα 

νπνία δελ απνκέλνπλ παξά ηα γξάκκαηα ηα εξσηηθά, σο ζήξαγγεο επηθνηλσλίαο κε 

έλα επηπρηζκέλν παξειζφλ (Τα γξάκκαηα, «Οη ηξπθεξέο», ζ. 17). 

   Σν ηξίην ζρνιηάδεη ηελ πξντνχζα ζησπή ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζηε δηάςεπζε 

δειψζεσλ, φξθσλ θαη ππνζρέζεσλ, φηαλ πνιιέο θνξέο νη ιέμεηο δελ απεπζχλνληαη 

ζηνλ άιιν, αιιά ζε καο ηνπο ίδηνπο θαη ζηελ αλάγθε καο λα εξσηεπηνχκε ηνλ έξσηα, 

λα αγαπήζνπκε ηελ αγάπε (Η ζπλάληεζε, «Οη ηξπθεξέο, ζ. 15). 

   Κάζε πνίεκα θαη έλαο νπσξνθφξνο θήπνο. Με δπζθνιία δηαιέγσ δχν ηειεπηαία 

πνηήκαηα γηα λα ζρνιηάζσ: 

1. Τν θηιί, ζ. 2. Σν πνίεκα πξνζσπηθά κε παξαπέκπεη ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Μαξθέο 

«Ο έξσηαο ζηα ρξόληα ηεο ρνιέξαο», φηαλ νη θεληξηθνί ήξσεο ζε πξνρσξεκέλε ειηθία 

ηνικνχλ λα ζκίμνπλ εξσηηθά ηα κεζησκέλα ηνπο ζψκαηα. Σν πνίεκα αξρίδεη κε κηα 

θαηαπιεθηηθή ζθεληθή εηθνλνγξαθία. Έλα «καύξν θόξεκα θνδξαξηζκέλν κε ζθελέο 

παιαηώλ εξώησλ», ην νπνίν φηαλ ε γπλαίθα ζην εξσηηθφ ηεο ξαληεβνχ ην βγάδεη θαη 

ην δηπιψλεη αλάπνδα, κνηάδεη κε πνιχρξσκε αλζνδέζκε. Αληίζεηα, ην γπκλφ ζψκα 

ρηππεκέλν απφ ην ξνιφη ηνπ ρξφλνπ, δεηά έιενο γηα ηηο ξπηίδεο. Σξεηο θαη κηζή ην 

κεζεκέξη. Πεξαζκέλε ε κέξα, πξνρσξεκέλε ε δσή αιιά ν έξσηαο εδψ γηα πάληα. 

                    Μεηξά ηα ρξόληα ε αγάπε ζην γπκλό ξνιόη  

                    ηνπ ζώκαηόο ηνπο  

                    θαη ρηππά ηελ ώξα γηα ην ηξνκεξό θηιί. 

 

                    Τξεηο θαη κηζή ην κεζεκέξη 

                    Έιενο  

                    γηα ηηο ξπηίδεο, ηε κεηέπεηηα δσή, ηα δάθξπα  

                    θαη ην κηζό απηήο ηεο επαθήο 
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   2. Η βέξα, ζ. 12. Σν πνίεκα «Η βέξα» (δηάβαδε δέζκεπζε) ην ζεσξψ πξνάγγειν ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο «Ειέλε ή ν Καλέλαο». Ο πξψηνο ζηίρνο: «Άιιεο κηθξαίλνπλ ηόζν πνπ 

ρσξνύλ ζηε βέξα ηνπο». Ννκίδσ φηη δε ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί κε ζπλνπηηθφηεξν 

ηξφπν ε ππνηαγή ηεο γπλαίθαο ζην γάκν, ε αιινηξίσζή ηεο, ε πξνζαξκνγή ηεο ζηνλ 

«θαιό λπκθίν». Τπάξρεη κηα εθπιεθηηθή ζθελή ζην πνίεκα, φπνπ ε κακά θαηεβαίλεη 

απφ ηε θσηνγξαθία λα θξνληίζεη ην καησκέλν γφλαην ηεο θφξεο «θη επηζηξέθεη ζηελ 

ίδηα πόδα πιάη ζηνλ άληξα ηεο». Αδηακαξηχξεηε ππνηαγή γηαηί θαη απηή 

πξνεγνπκέλσο είρε κηθξχλεη ηφζν πνπ ρψξεζε ζηε βέξα ηεο. Ζ κνίξα ησλ γπλαηθψλ; 

Όρη. Ζ απηνγλσζία ζα νδεγήζεη θάπνηε ζηελ απειεπζέξσζε. 

   Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην πνηεηηθφ έξγν ηεο Ρέαο Γαιαλάθε είλαη πξνυπφζεζε θαη 

εξκελεπηηθφ εξγαιείν φινπ ηνπ ππφινηπνπ αθεγεκαηηθνχ ηεο έξγνπ. Γελ κπνξεί λα 

ηζρπξηζηεί θαλείο φηη γλσξίδεη ηε ζπγγξαθέα Ρέα Γαιαλάθε, αλ δελ ηελ έρεη 

πξνζεγγίζεη θαη κέζα απφ ηελ πνίεζή ηεο. 

                                                         

Μαρία Τσαγκαράκη 

                                                               Φηιφινγνο 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


