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Θάρρος 19-03-2010 
 

Ο ποιητής Γιώργος Τσαγκάρης 
      …ε ζπλαξπαζηηθή εμαίξεζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ελόο… 1    

 
   ην Γηώξγν Σζαγθάξε άξεζε ε ηδηόηεηα ηνπ κνπζνπξγνύ, ηελ νπνία θαη θαηαμίσζε ζε όιε 
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζπλζέηνληαο κνπζηθή γηα πεξηζζόηεξα από 400 ζεαηξηθά έξγα θαη 
δηεπζύλνληαο θνλζέξηα ζηελ Διιάδα θαη ζ΄ όιν ηνλ θόζκν. 
   Παξ΄ όια απηά ε κνπζηθή, αλ θαη πάληα παξνύζα θαη θπξίαξρε, δε κνλνπώιεζε ην 
ελδηαθέξνλ ηνπ. Γηαηί ν Γηώξγνο Σζαγθάξεο αγαπνύζε πνιύ ηε κνπζηθή αιιά αγαπνύζε 

πνιύ θαη ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην αξραίν ειιεληθό δξάκα, ην δεύηεξν 
πξόγξακκα, ην ηξίην πξόγξακκα, ηνπο θίινπο ηνπ, ηηο γπλαίθεο, ηνπο Γειθνύο θαη ηέινο 
ηελ Καιακάηα. Γηα όια απηά έδσζε κε πάζνο θαη αληδηνηέιεηα επίπνλν αγώλα γηα πνηόηεηα 
δσήο θαη θαιιηέξγεηα αηζζεηηθήο αληίιεςεο. Από θάζε ζέζε επζύλεο πνπ αλέιαβε 
δεκηνύξγεζε απξνζδόθεηεο πνιηηηζκηθέο εθξήμεηο, πνπ θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο 

πνιπζρηδνύο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, ζε πείζκα ηεο ηξέρνπζαο κεηξηόηεηαο θαη θαθνγνπζηηάο. 
Έιεγε: «Απηή ε θαηαηγίδα ηεο επηθξαηνύζαο κεηξηόηεηαο παληνύ ζηνλ ηόπν, εκέλα δε κε 

βξέρεη…». Γη΄ απηό θαη ππμίδα ηνπ ζε όιεο ηηο επηινγέο ηνπ ήηαλ ε θξάζε ηνπ Δπξηπίδε 
«Αησλίσο ζεηεύσ ζην θάιινο». 
   Γηα ηελ πνίεζε δήισλε, ζε ζπλέληεπμή ηνπ 2, όηη ηνλ ζπγθηλνύζε πνιύ ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλεη αθξηβώο ην γηαηί. Βξήθε ηνλ εαπηό ηνπ ζηνπο πνηεηέο θαη επρόηαλ όινη νη 
άλζξσπνη λα είραλ θαηαθπγή θαη παξακπζία ζηελ πνίεζε. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε 
εμάιινπ εξγάζηεθε. Γηθόο ηνπ αγαπεκέλνο πνηεηήο ν Σάζνο Λεηβαδίηεο, ηνλ νπνίν 
κεινπνίεζε 3, απήγγεηιε 4 θαη παξνπζίαζε 5 ζην Κάζηξν Καιακάηαο κε ηελ θηζάξα ηνπ 

θαη ηε θσλή ηνπ θαη απνγείσζε ην θνηλό. 
   Πνηεηηθή κνξθή, «Ωξαίνο ζαλ Έιιελαο», όκνξθνο κε πινύζηα καιιηά πνιηηνγξαθήζεθε 
σο πνηεηήο ην 2006. ηηο εθδόζεηο Καζηαληώηεο θπθινθόξεζε ε πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή 
«Αλέλδνηνη ήιηνη». 6 

   Πξώηε, θαη ηειεπηαία ζπλάκα ζπιινγή, αιιά ηθαλή λα ηνλ θαηαμηώζεη σο πνηεηή. Σελ 

αξηηόηεηα θαη εθθξαζηηθόηεηα ηεο πνηεηηθήο γιώζζαο πνπ άιινη πνηεηέο θαηαθηνύλ ζηελ 

ώξηκε πεξίνδό ηνπο, ν Γηώξγνο Σζαγθάξεο ιόγσ θαιιηέξγεηαο θαη παηδείαο ηελ θαηέθηεζε 
κε ηελ πξώηε απόπεηξα. Γπζηπρώο, κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη πξνβιεζεί όζν αμίδεη ην πνηεηηθό 
έξγν ηνπ Σζαγθάξε. Θα επηρεηξήζσ κηα πξώηε πξνζέγγηζε, ειπίδνληαο όηη ζα ζπκβάισ 
θαηά ην δπλαηό ζηελ αλάδεημε ηνπ πνηεηή Σζαγθάξε. 
   Η ζπιινγή ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. «Σνπία Κόζκνπ», «Σνπία Πξνζεπρήο» θαη «Σνπία 

Αλζξώπνπ».  
   ηελ πξώηε ελόηεηα ε ιέμε «ηνπία» έρεη ηελ θπξηνιεθηηθή ηεο ζεκαζία. Σνπία ηνπ 
θόζκνπ πνπ καο πεξηβάιιεη, ηνπ ζαπκαζηνύ θόζκνπ κε ηα σξαία θαη αησλόβηα δέληξα, ηα 
ζάιινληα ινπινύδηα, ηα ππέξνρα πνπιηά, ηα έληνκα, ηα δώα, ηε ζάιαζζα θαη ηνλ ήιην. Η 
καγεία ησλ εηθόλσλ. Η καγεία ηνπ ζύκπαληνο θόζκνπ. 
   Σα πνηήκαηα νιηγόζηηρα, ζπρλά δίζηηρα, ή ηξίζηηρα, κόλν ηξία καθξνζθειή. 
   

   Οη ιέμεηο επηιεγκέλεο πξνζεθηηθά ρσξίο λα είλαη θαη΄ αλάγθε «θαινινγηθέο». Γηαθαίλεηαη 
κηα πθέξπνπζα ηάζε πξνο αξραηόηξνπεο ιέμεηο (ζηγκόιεθηα αξζεληθά θαη νπδέηεξα ηεο 
ηξίηεο θιίζεο, ζύλζεηα ξήκαηα, γεληθέο ζειπθώλ ζε –εσο θιπ.) πνπ ζε ζπλδπαζκό κε 

θνηλέο, ηαπεηλέο ιέμεηο δεκηνπξγνύλ έλα ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα κε πάιινληα ξπζκό θαη 
πινύζηα εθθξαζηηθή γιώζζα. Μηα απαηηεηηθή γιώζζα. 
     
    ε απηή ηελ ελόηεηα ν πνηεηήο ζα καο εμνκνινγεζεί ηελ επηινγή ηνπ ζηε ζεηεία ηνπ 

θάιινπο. 
                                  Θεηεία θάιινπο 
                                  Σε βεβαηώλεη  
                                  ζα ξηπή θσηόο πνπ απνθαιύπηεη  
                                  έλα κηθξό έληνκν. 
                                                   (Μπεηηθόλ, Τνπία θόζκνπ) 

   ηε δεύηεξε ελόηεηα, «Σνπία Πξνζεπρήο», ε ιέμε «ηνπία» παξαιιάζζεηαη θαη δειώλεη 
κεηαθπζηθνύο – ζξεζθεπηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο. Δμάιινπ ν ππόηηηινο «Σηνλ εληόο κνπ – 
Σηνλ δηδαρζέληα Θεό» παξαπέκπεη ζηελ ππαξμηαθή αγσλία. Σα πνηήκαηα έρνπλ όια 
εθθιεζηαζηηθνύο ηίηινπο από ην ηππηθό ησλ ιεηηνπξγηώλ. Γηα παξάδεηγκα: Αγξύπληα, 

Όξζξνο, Ώξα πξώηε, δεπηέξα θιπ, Γνμαζηηθόλ, Αλαζηάζηκνλ, Δζπεξηλόο, Απόδεηπλν, 
Απόιπζηο. 
   Ο Γηώξγνο Σζαγθάξεο κ΄ απηό ην ρσξηζκό θαη ηνπο ηίηινπο απνδεηθλύεηαη γλώζηεο ησλ 

εθθιεζηαζηηθώλ πξαγκάησλ ηεο Οξζνδνμίαο, πηζαλόλ ζξεζθεπόκελνο θαη ηαπηόρξνλα 
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ζθεπηόκελνο άλζξσπνο, αλαδεηεηήο ηεο αιήζεηαο, άπηζηνο πνπ πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην 
Θεό, λα Σνλ εμεγήζεη γηα λα βξεη λόεκα ζηε δηθή ηνπ, πξνζσπηθή ύπαξμε. Όια ζρεδόλ ηα 
πνηήκαηα αξρίδνπλ κε ηελ πξνζθώλεζε Κύξηε, ππό ηύπνλ πξνζεπρήο, είλαη θαη απηά 
νιηγόζηηρα (κόλν δύν πνιύζηηρα) κε εμαηξεηηθά ιηηό θαη πεξηεθηηθό ιόγν. 

                         Κύξηε 
                             Μεηάλησζεο πνηέ; 
                             Θα Σε ζπγρσξέζσ 
                                            (Ώξα πξώηε, Τνπία Πξνζεπρήο) 
Καη ζηε ζπλέρεηα ν νξζνινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο 
                         Κύξηε 
                              Αλ ρξεηάδνκαη πίζηε 

                              Γηαηί κνπ ΄δσζεο λνπ 
                                             (Ώξα Δεπηέξα, Τνπία Πξνζεπρήο) 
Ύζηεξα, ν θόβνο κπξνζηά ζην βέβαην κέιινλ ηνπ ζαλάηνπ 
                          Κύξηε 

                               Πώο ην ελ ζνθία πνηείλ  
                               Πεξηέρεη ζάλαην 

                                            (Ώξα ηέηαξηε, Τνπία Πξνζεπρήο) 
Καη ηέινο κηα πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο αγάπεο, ηεο ζετθήο θαη ηεο αλζξώπηλεο ζ΄ όιν ηεο 
ην κεγαιείν 
                           Η αγάπε δελ νμύλεηαη, 
                          δελ πεξηζπάηαη, 
                          δελ γλσξίδεη ζεκεία ζηίμεσο  
                          θαη ζπληαθηηθό δελ θαηέρεη. 

                          Η αγάπε δελ είλαη ιέμε. 
                                             (Απόιπζηο, Τνπία Πξνζεπρήο) 
 
   ηελ Σξίηε ελόηεηα «Τνπία Αλζξώπνπ» ηα «ηνπία» ηαπηίδνληαη κε ηα πάζε ηνπ 
αλζξώπνπ, κε ην εθήκεξν ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμήο ηνπ θαη ην αλαπόθεπθην ηνπ ζαλάηνπ.  
Γη΄ απηό θαη ζ΄ απηή ηελ ελόηεηα ν πνηεηήο κάο παξαπέκπεη ζηελ αξραία ηξαγσδία. 

Υξεζηκνπνηεί σο ηίηινπο ηα κέξε ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο θαη όξνπο ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα, Πξόινγνο, Πάξνδνο, ηάζηκν πξώην, δεύηεξν …, Δπεηζόδην πξώην, δεύηεξν 
…, εκηρόξην Α, Β …, Άγγεινο, Μνλσδία, Κνκκόο, Έμνδνο θ.ά. Σα πνηήκαηα είλαη πνιύζηηρα, 
έρνπλ δξάζε, δηεγνύληαη κηα ηζηνξία. Κάζε πνίεκα είλαη αλάινγν ηνπ ηίηινπ ηνπ. Ο 
«Πξόινγνο» εηζάγεη ζην πεξηερόκελν, πνπ είλαη ν άλζξσπνο θαη ηα πάζε ηνπ. ην 
«Δπεηζόδην πξώην» πεξηγξάθεη ηε δσή ζηελ πόιε θαη ηε κνλαμηά ηνπ θαζελόο ζηε δσή θαη 
ην ζάλαην. Η αλαθνξά ζηα εθεκεξεύνληα θαξκαθεία πξνθαλώο θαη παξαπέκπεη ζε βηώκαηα 

ηνπ πνηεηή, ν νπνίνο κε εύζξαπζηε πγεία, πηζαλόλ λα ραξηνγξαθνύζε ηα εθεκεξεύνληα 
θαξκαθεία γηα παλ ελδερόκελν. 
   Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζην πνίεκα «Από κεραλήο ζεόο» κε αθηέξσζε «Σηνλ Άιθε 
Μηράιε», πξνζσπηθό γηαηξό ηνπ Γ. Σζαγθάξε. Δδώ δηαηππώλεηαη κε νδύλε θαη ηόικε ε 
θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο ζώκαηνο θαη ηαπηόρξνλα ε επγλσκνζύλε ζην γηαηξό πνπ θάζε 
θνξά ηνπ ραξίδεη ηε δσή, σο από κεραλήο ζεόο. 
                  ……………………….. 

                 Ελ νιίγνηο  

                 έλα ζηήζνο πξνζαλάηην. Αίθλεο,  
                 δπν ρέξηα ηαμηζεηνύλ επηξξήκαηα επηβίσζεο. 
                 Χεηξνπξγεία δσήο επί ηύκβνπ.  
               «Ο Δηγελήο θη ν ράξνληαο ζ΄ έλα καξκαίξνλ ζηήζνο». 
                                                     (Από κεραλήο ζεόο, Τνπία Αλζξώπνπ) 
   Δπεηδή ηα πνηήκαηα είλαη πνιύζηηρα, είλαη δύζθνιν λα απνκνλσζνύλ ζηίρνη ρσξίο λα 

αιινησζεί ην λόεκα. Μεηά ηελ «Έμνδν» όκσο, αθνινπζεί έλα επηπιένλ πξόζζεην πνίεκα 
«Σνπίν ηέινπο», πξνθεηηθό γηα ηε δσή θαη ην ηέινο ηνπ πνηεηή Γ. Σζαγθάξε. Πνξεπόηαλ, 
έηζη θη αιιηώο, γελλαία θαη αγέξσρα πξνο ην ζάλαην. 
                
 
 

               Κη όπσο έιεγε ε κηθξνύια Νεθέιε  
                                                      ζην γηαιό ηεο Αλάθεο 

– δαίκσλ απνθαιππηηθόο ηεο αεηπαξζέλνπ ελνξάζεσο  
 όηη εθεί κόλνλ Μεγάιε Ιέξεηα ε ζιίςε  
                                      νξγηάδεη ρξεζκνδνηώληαο –  
«νη βάξθεο απνραηξεηνύλ ην πινίν, 
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 ε λύρηα έπεζε». 
                               (Τνπίν ηέινπο, Τνπία Αλζξώπνπ) 
 

1. Δπθπήο ραξαθηεξηζκόο ηνπ Γ. Σζαγθάξε από ην Μίκε Παπαλαγηώηνπ,    

    δεκνζηνγξάθν. 
2. Από ζπλέληεπμε ζηε ηαπξνύια Μπάθα, ζηελ εθεκεξίδα ¨ζηελ πξίδα»,  
   ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 
3. Γίζθνο «Φπζάεη» , ΜΙΝΟ ΔΜΙ, 1993, ηξαγνπδάεη ν Βαζίιεο 
    Παπαθσλζηαληίλνπ. 
4. Σν επηέκβξην ηνπ 2008 καδί κε ην πεξηνδηθό Flash ηεο Μεζζελίαο, η.  
    229, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζην Γ. Σζαγθάξε, κνηξάζηεθε δηζθέηα, κε ην  

    Γ. Σζαγθάξε λα απαγγέιεη Σάζν Λεηβαδίηε θαη κνπζηθή επέλδπζε από  
    δηθέο ηνπ ζπλζέζεηο. Η επηκέιεηα ήηαλ ηνπ Γεκήηξε Αξζελόπνπινπ. 
5. Κάζηξν Καιακάηαο, 2005 
6. Τπνςήθηα γηα ην βξαβείν πνίεζεο ηνπ πεξηνδηθνύ Γηαβάδσ ην 2007 

 
   Απόςε ζηελ Κεληξηθή θελή ηνπ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Καιακάηαο, ν Γήκνο, ε θνηλσθειήο 

επηρείξεζε ΦΑΡΙ θαη ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Μεζζελίαο ζα ηηκήζνπλ ηε Μλήκε ηνπ Γ. 
Σζαγθάξε κε ιόγν, εηθόλα θαη κνπζηθή.  
Δίζνδνο ειεύζεξε 
 
 
 
 


