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                              Ο ΠΟΙΗΣΗ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΓΚΑΡΗ ΣΗΝ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

Η πξώηε επαθή ηνπ Γηώξγνπ Σζαγθάξε κε ηελ Καιακάηα έγηλε ην 1982, όηαλ ζπλεξγάζηεθε κε ην 

Γεκνηηθό Θέαηξν πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ν ηαύξνο Μπέλνο, πξηλ αθόκε ζεζκνζεηεζνύλ ηα ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. από ηε 

Μειίλα Μεξθνύξε. Δίρε γξάςεη ηε κνπζηθή γηα ηνλ «Πινύην» ηνπ Αξηζηνθάλε, πνπ αλέβεθε ζε ζθελνζεζία 

Κώζηα Μπάθα θαη κε απηήλ ηελ αθνξκή θαηέβεθε ζηελ Καιακάηα, όπνπ έκειε λα παξακείλεη γηα πάληα. 

Σπρεξνί εκείο… Σόηε δεκηνύξγεζε ζηελνύο δεζκνύο θαη θηιίεο κε αλζξώπνπο θαη ηόπνπο πνπ δελ θόπεθαλ πνηέ. 

Μεηά ην 1982, ν δξόκνο ηνπ Γηώξγνπ Σζαγθάξε ήηαλ καθξύο θαη δεκηνπξγηθόο. Γηέπξεςε σο κνπζηθόο, σο 

ινγνηέρλεο, σο δηεπζπληήο ηνπ Γεύηεξνπ θαη Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο, ηηκήζεθε κε 

πνιιέο δηαθξίζεηο, δηακόξθσζε έλα πνιηηηζκηθό πιαίζην πνηόηεηαο θαη κνλαδηθήο αηζζεηηθήο αληίιεςεο. 

Αλέβαζε πνιύ ςειά ηνλ πήρπ θαη ηα θαηάθεξε. Απνδείρηεθε κεγάινο θαιιηηέρλεο, ζεκλόο δηαλννύκελνο, 

πξσηνπόξνο ηνπ πνιηηηζκνύ. 

ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγηθήο απηήο πνξείαο δελ έθνςε πνηέ ηνλ νκθάιην ιώξν κε ηελ Καιακάηα. Σε 

ζεσξνύζε ηόπν εδεκηθό, ηδαληθό γηα κηα αλάζα από ηνπο έληνλνπο ξπζκνύο ηεο πξσηεύνπζαο. Κπξίσο, γηαηί ζηελ 

πόιε απηή ζπλαληνύζε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ θίινπο, ζηνπο νπνίνπο εκπηζηεύηεθε ην θζαξηό ηνπ ζώκα. 

Γπζηπρώο, ε πξνζθνξά ηνπ δελ εθηηκήζεθε, όπσο ζπρλά ζπκβαίλεη κε ηνπο μερσξηζηνύο. Σν 2002 ηνλ 

αλάγθαζαλ λα απνρσξήζεη από ην Σξίην Πξόγξακκα. Γξάθεη ν δεκνζηνγξάθνο θαη θίινο ηνπ Μ. Παπαλαγηώηνπ: 

«Επί νρηώ ρξόληα είρε δώζεη ηα πάληα γηα ην Τξίην. Καη όκσο βξέζεθαλ δεμηνηέρλεο ηεο ζπαζκέλεο κέζεο, πνπ 

θαηάθεξαλ λα ηνλ δηώμνπλ». 

Άξρηζε ηόηε κηα πνιύ δύζθνιε πεξίνδνο γηα ην Γηώξγν Σζαγθάξε, ηελ νπνία πεξηγξάθεη πνιύ παξαζηαηηθά 

ν θαιόο ηνπ θίινο, ζηηρνπξγόο Λεπηέξεο Παπαδόπνπινο: «Τα ηειεπηαία ρξόληα ρηππνύζε πόξηεο γηα δνπιεηά αιιά 

όιεο ηηο έβξηζθε θιεηζηέο. Πνηνο; Απηόο ν ζπλζέηεο πνπ ην ηαιέλην ηνπ, ην πινύζην έξγν ηνπ, ε αλζξώπηλε πνηόηεηά 

ηνπ έπξεπε λα ηνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη πεξίνπηε ζέζε ζηε βηηξίλα ηνπ ηόπνπ καο… Η πνιηηεία ηνλ έζπξσμε ζηελ 

απειπηζία, ζηε κνλαμηά, ζηε ζπαξαθηηθή αλέρεηα». 

Ο Γηώξγνο Σζαγθάξεο όκσο πνξεύηεθε κε αμηνπξέπεηα ηα πέηξηλα ρξόληα ηεο πεξηόδνπ 2002-2007, ώζπνπ 

ζηελ Καιακάηα βξήθε ην θαηαθύγην πνπ δεηνύζε. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 ν Γήκνο Καιακάηαο, κε Γήκαξρν 

ηνλ Παλαγηώηε Νίθα, ηνύ εκπηζηεύζεθε ηε ζέζε ηνπ Καιιηηερληθνύ Γηεπζπληή ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Καιακάηαο. 

Ο Γηώξγνο Σζαγθάξεο δε βνιεύηεθε κ’ απηή ηε ζέζε, δελ ηελ είδε κόλν σο ιύζε βηνπνξηζηηθή αιιά θαη σο 

επθαηξία γηα δεκηνπξγία. πλαηζζαλόηαλ, κάληεπε ίζσο, ιόγσ θαη ηεο εύζξαπζηεο πγείαο ηνπ, όηη ε Καιακάηα ζα 

ήηαλ ην θύθλεην άζκα ηνπ. Καηαξρήλ έγηλε κόληκνο θάηνηθνο Καιακάηαο, κεηέθεξε ην πηάλν ηνπ ζην ζπίηη πνπ 

λνίθηαδε ζηε Βέξγα θαη κε ζέα ην απέξαλην γαιάδην ζρεδίαδε θαη νλεηξεπόηαλ. Μαξηπξεί θαη πάιη ν Λεπηέξεο 

Παπαδόπνπινο από εμνκνιόγεζε ηνπ Γηώξγνπ Σζαγθάξε: «Η Καιακάηα είλαη ε ηειεπηαία κνπ ειπίδα. Αλ πεηύρσ, 

πέηπρα. Αλ απνηύρσ δελ μαλαγπξίδσ ζηελ Αζήλα. Αλ πεζάλσ, γηαηί ε πγεία κνπ, μέξεηο, είλαη επηζθαιήο, ζηελ 

Καιακάηα ζέισ λα κε ζάςνπλ. Τελ Αζήλα, εγώ ν Καηζαξηαληώηεο, ηελ έρσ ζηραζεί…». 

Κη έηζη ν Γηώξγνο Σζαγθάξεο πνιηηνγξαθήζεθε Μεζζήληνο από επηινγή. Γελ ήηαλ ν επηζθέπηεο 

θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο πνπ κνηξαδόηαλ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Δίρε έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν όξακα γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. θαη ήζειε λα ην πινπνηήζεη. Έδηλε πξνηεξαηόηεηα ζηελ παηδεπηηθή θαη θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ, ζηελ παξακπζία πνπ ζα πξόζθεξε κέζα από ηελ απόιαπζε θαη ηε ραξά ηεο «κεγαιύηεξεο 

δπλαηήο αηζζεηηθήο πξάμεο». 

ηόρνο ηνπ λα απνηειέζεη ην ζέαηξν «ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπο αλζξώπνπο ηεο Καιακάηαο» θαη θπξίσο λα 

ζπλαληεζεί κε ηνπο λένπο ηεο πόιεο. ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηηο 4/10/2007 ζηε ηαπξνύια Μπάθα ζηελ εθεκεξίδα 

«ζηελ πξίδα» πεξηγξάθεη ην όξακά ηνπ σο εμήο: «Ολεηξεύνκαη έλα ζέαηξν πνπ ζα είλαη έλαο γεληθόηεξνο 

πνιηηηζηηθόο θνξέαο κε πάξα πνιιέο παξάιιειεο δξάζεηο. Θέινπκε λα θξαηήζνπκε αλνηρηέο πόξηεο γηα όινπο. Θα 

βξεζεί ηξόπνο. Αγαπώ ην ζέαηξν, αγαπώ ηελ ηέρλε θαη ην αλζξώπηλν πξόζσπν. Καη ε αγάπε είλαη εθεπξεηηθή». 

Καη βέβαηα δελ έκεηλε ζηα ιόγηα. Από ηελ πξώηε ζηηγκή πξνρώξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ. 

Δπηιέγνληαο πξνζεθηηθά ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, θαηόξζσζε κέζα ζε δέθα κήλεο λα δώζεη πλνή ζην ζέαηξν θαη λα 
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πξνθαιέζεη μαλά πνιηηηζκηθή έθξεμε ζηελ Καιακάηα, ζε κηα πόιε πνπ από ην 1981 κε ηε δεκηνπξγία ηεο ηόηε 

ΓΔ.ΠΑ.Κ., είρε γίλεη πξόηππν ζηα πνιηηηζηηθά γηα ηελ πεξηθέξεηα. 

Σν αλέβαζκα ζηελ Κεληξηθή θελή ηνπ έξγνπ ηνύ Μαμ Φξηο «Ο Μπίληεξκαλ θαη νη εκπξεζηέο» δελ 

επηιέρηεθε ηπραία. Ήηαλ κέξεο ηεο κεγάιεο ππξθαγηάο ηνπ εθηαιηηθνύ θαινθαηξηνύ ηνπ 2007 θαη ήζειε λα 

θαπηεξηάζεη ηελ αδηαθνξία θαη ηελ αλεθηηθόηεηα όισλ εθείλσλ πνπ ππνθξίλνληαλ πσο δελ βιέπνπλ, δελ 

θαηαιαβαίλνπλ, κέρξη ην θαθό λα ρηππήζεη ηελ πόξηα ηνπο. Καη γη’ απηό εμάιινπ έθαλε επηζθέςεηο αγάπεο κε 

δσξεάλ παξαζηάζεηο ζε πέληε ππξόπιεθηεο πεξηνρέο, όρη κόλν γηα ιόγνπο ςπραγσγηθνύο αιιά θαη 

εθπαηδεπηηθνύο. 

Σν έξγν «Σα ηαμίδηα ηνπ ηπρεξνύ Πέηξνπ» ηνπ Αύγνπζηνπ ηξίληκπεξγθ, πνπ αλέβεθε ζηελ παηδηθή ζθελή, 

γηα κηθξά θαη κεγάια παηδηά, πξόζθεξε ηαμίδη κε ην όλεηξν ζε ηόπνπο καγηθνύο, αληίδνην θαη παξεγνξηά ζηε 

κίδεξε πξαγκαηηθόηεηα. 

Η «Διιαδνγξαθία», ιύζε νηθνλνκηθή γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζεάηξνπ, ήηαλ κηα δηεηζδπηηθή καηηά ζην κνπζηθό 

θαη ηζηνξηθό παξειζόλ ηεο παηξίδαο καο. 

Κπξίσο όκσο άλνημε ηελ θεληξηθή ζθελή ηνπ ζεάηξνπ ζηνλ πνιηηηζκό θαη ρηύπαγε ζηνλ παικό ηνπ ε θαξδηά 

ηεο πόιεο. Μηα ζεηξά από παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο ελίζρπζαλ ην θύξνο ηνπ ζεάηξνπ θαη έβγαιαλ ηνλ θόζκν 

από ην ζπίηη ηνπ λα ζπλαληήζεη ηνλ πνιηηηζκό. Θα ζηαζώ αλαιπηηθόηεξα ζε δύν από ηηο παξάιιειεο 

δξαζηεξηόηεηεο: «Σα Αιεμαλδξηλά απνγεύκαηα» θαη ηα «Πνιπδνύξεηα». 

Σα «Αιεμαλδξηλά απνγεύκαηα» ππόζρνληαλ λα καο γλσξίζνπλ «ηηο θνξπθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο 

ινγνηερλίαο». Ήηαλ κηα παξαιιαγή ηνπ ζεζκνύ ηνπ Σξίηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οη Σξίηεο ηνπ Σξίηνπ», όηαλ ζε 

θεληξηθά ζέαηξα ηεο Αζήλαο παξνπζηάδνληαλ πνηεηέο θαη πεδνγξάθνη. Ήδε ν ηίηινο  «Αιεμαλδξηλά 

απνγεύκαηα» παξέπεκπε ζε πνηεηηθή αηκόζθαηξα θαη θαιεζκέλε ζην πξώην «Αιεμαλδξηλό απόγεπκα» ε κεγάιε 

καο ειιελίδα πνηήηξηα, κε Μεζζεληαθή θαηαγσγή, Κηθή Γεκνπιά. Σελ νμπδέξθεηα ησλ επηινγώλ ηνπ 

επηβεβαηώλεη ε πξόζθαηε βξάβεπζε ηεο Κηθήο Γεκνπιά κε ην κεγάιν Δπξσπατθό βξαβείν ησλ γξακκάησλ. 

Δθείλν ην απόγεπκα ην ζέαηξν πιεκκύξηζε από θόζκν, απξνζδόθεηα πνιπάξηζκν θαη έθηνηε, θάζε δεύηεξν 

άββαην, ην θαηλόκελν επαλαιακβαλόηαλ. Ο Γηώξγνο Σζαγθάξεο είρε θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ απινύ 

Καιακαηηαλνύ, πνπ αληαπνθξηλόηαλ ζην θάιεζκά ηνπ. 

 Η ζπλέρεηα ην ίδην γνεηεπηηθή: Μέλεο Κνπκαληαξέαο, Σίηνο Παηξίθηνο, Βαζίιεο Βαζηιηθόο, Κώζηαο 

Μνπξζειάο. 

Μηα ιεπηνκέξεηα: ην θαιαίζζεην θόθθηλν θάθειν πνπ κνηξαδόηαλ ζην θνηλό, ππήξρε ζην νπηζζόθπιιν ε 

θξάζε από ηηο «Βάθρεο» ηνπ Δπξηπίδε «αησλίσο ζεηεύσ ζην θάιινο». Δίλαη ε ππμίδα πνπ νδήγεζε ην Γηώξγν 

Σζαγθάξε ζε όιε ηε δσή ηνπ. Σα θάιινο ζε όιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ θαη ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο εθήκεξεο 

δσήο καο, ήηαλ ην δεηνύκελν γηα ην Γηώξγν Σζαγθάξε. Δπέκελε ζηελ πνηόηεηα ελάληηα ζηε κεηξηόηεηα θαη ηελ 

θαθνγνπζηηά ηνπ εκπνξεπκαηνπνηεκέλνπ πνιηηηζηηθνύ πξντόληνο. Καη, επεηδή ππεξεηνύζε ηελ πνηόηεηα κε 

ζπλέπεηα, θαηόξζσζε λα ηελ πξνσζήζεη. «Θεηεία θάιινπο», ινηπόλ, όιε ηνπ ε δσή.  

Με αθνξκή ηα Πνιπδνύξεηα, είρα ηελ επθαηξία λα γλσξίζσ θαη λα ζπλεξγαζηώ κε ην Γηώξγν Σζαγθάξε. 

Σνλ γλώξηδα από θαηξό, ηνλ παξαθνινπζνύζα ζην Σξίην Πξόγξακκα, είρε θεξδίζεη ηελ εθηίκεζή κνπ, ηνλ 

ζαύκαδα θαη ζε αλύπνπην ρξόλν, όηαλ αληαιιάμακε γλσξηκία ζην πιαίζην ησλ «Αιεμαλδξηλώλ απνγεπκάησλ» 

ηνπ δήισζα όηη είκαη ζηε δηάζεζή ηνπ, σο πξόεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, αλ ρξεηαζηεί 

ν,ηηδήπνηε. 

Η αιήζεηα είλαη όηη κε μάθληαζε επράξηζηα ην ηειεθώλεκά ηνπ γηα ζπλεξγαζία θαη ζπκκεηνρή ζηα πξώηα 

Πνιπδνύξεηα. Καη έκεηλα θαηάπιεθηε γηα ην ήζνο θαη ην κεγαιείν ηνπ αλζξώπνπ. Κακηά έπαξζε, θακηά 

αιαδνλεία, θακηά επίδεημε, θαλέλα ζύλδξνκν αλσηεξόηεηαο. Γειαζηόο, κεηιίρηνο, άθελε ρώξν ζηνπο ζπλεξγάηεο, 

άθνπγε πξνζεθηηθά, έθαλε δηαθξηηηθέο παξεκβάζεηο, ελζάξξπλε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη αληάκεηβε πινπζηνπάξνρα, 

θπξίσο κε ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ απνδνρή. 

Μηα παξέλζεζε: 

Θα ήζεια λα ήκνπλ θίιε ηνπ. Γελ πξόιαβα. Σνλ ζεσξώ όκσο ζεκαληηθό κνπ δάζθαιν θαη αηζζάλνκαη 

καζήηξηά ηνπ. Γη’ απηό θαη ζεώξεζα ρξένο κνπ, νθεηιή ζην παξάδεηγκά ηνπ λα ζπλερίζνπκε σο ύλδεζκνο 
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Φηινιόγσλ κέξνο από ην έξγν ηνπ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα πινπνηήζνπκε θάπνηα από ηα ζρέδηά ηνπ πνπ καο 

εκπηζηεύζεθε. Γηα θέηνο ηα «Λνγνηερληθά απνγεύκαηα» πνπ νξγαλώλνπκε αθνινπζνύλ ην βεκαηηζκό ηνπ. 

Δμάιινπ ν ίδηνο έιεγε όηη δελ ππάξρεη παξζελνγέλεζε.                   (Κιείλεη ε παξέλζεζε.) 

Η απόθαζή ηνπ λα θαζηεξώζεη ηα Πνιπδνύξεηα, δελ εμεγείηαη κόλν από ηελ Καιακαηηαλή θαηαγσγή ηεο 

πνηήηξηαο. Αηζζάλνκαη όηη είλαη κηα θαζαξή πνηεηηθή απόθαζε ελόο πνηεηή, θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά, πνπ 

ηαπηηδόηαλε ζε πνιιά κε ηε λεαξή πνηήηξηα. Ρεμηθέιεπζνο θαη αζπκβίβαζηνο, εξαζηήο ηνπ σξαίνπ, κε πάζνο γηα 

ηε δσή θαη ηαπηόρξνλα αδηαθνξία γηα ην επεξρόκελν ηέινο, εύξηζθε ζηε Μαξία Πνιπδνύξε ηελ ηδαληθή σξαία 

γπλαίθα, πνπ ίζσο επεζθίαδε όιεο ηηο σξαίεο θαη ελδηαθέξνπζεο γπλαίθεο, κε ηηο νπνίεο κνηξάζηεθε απιόρεξα ηε 

δσή ηνπ, ν όκνξθνο Γηώξγνο Σζαγθάξεο, ν «σξαίνο ζαλ Έιιελαο», ν πνηεηήο. 

ηνλ Γηώξγν Σζαγθάξε αμίδεη ε ηδηόηεηα ηνπ πνηεηή, όρη γηαηί έρεη γξάςεη εμαηξεηηθά πνηήκαηα (ζπιινγή 

«Αλέλδνηνη  Ήιηνη») αιιά γηαηί ε δσή ηνπ ήηαλ πνηεηηθή. Γηαηί έδεζε σο πνηεηήο. Γηαηί  ήηαλ πνηεηηθή ε 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. Η σξαία όςε ηνπ, ηα πινύζηα καιιηά ηνπ, ην ληύζηκό ηνπ, νη δηνλπζηαθέο ηνπ ζπλήζεηεο, ην 

θαζεκεξηλό ηνπ μόδεκα ζηελ πξνζθνξά, ην πάζνο ηνπ γηα ηε δσή, ε απόιαπζε ηεο θάζε ζηηγκήο  , ε αθνζίσζή 

ηνπ ζηηο ηέρλεο, ζηνπο θίινπο ηνπ, ε πξόθιεζε ζην ζάλαην, ηαηξηάδνπλ κόλν ζ’ έλα πνηεηή. 

Ο Γηώξγνο Σζαγθάξεο πξόζθεξε ζηελ Καιακάηα ην ηαιέλην ηνπ, ηηο γλώζεηο ηνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ, ηελ ίδηα 

ηνπ ηε δσή αιιά έθεξλε καδί θαη ηελ πνηεηηθή ηνπ αύξα, πνπ ζαλ καγηθό ξαβδί κεηακόξθσλε ηνλ θόζκν. 

Ίζσο δελ ζπλεηδεηνπνηήζακε εγθαίξσο ηε κνλαδηθόηεηά ηνπ. 

Ο Γηώξγνο Σζαγθάξεο «ήηαλ ε κνλαδηθή εμαίξεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ελόο». (Μ. Παπαλαγηώηνπ) 

 

Μαρία Τσαγκαράκη – Φιλόλογος 
(Ομιλία ζηην εκδήλωζη 19-03-2010) 

 


