
Σχολική Βιβλιοθήκη 1ου Γενικού Λυκείου  Κοζάνης 

 

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο 

 

 
Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ρίτσου, το 2009 χαρακτηρίστηκε ως 

Έτος Ρίτσου. Έτσι η Σχολική Βιβλιοθήκη διοργάνωσε εκδήλωση-αφιέρωμα στον 

ποιητή. 

 



Μετά από αίτημα μας προς το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και σε συνεργασία με την 

κυρία Διαμαντούλα Νάκα, υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης του 2ου Γυμνασίου 

Κοζάνης, φιλοξενήθηκε στο χώρο της Βιβλιοθήκης του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης από τις 2 ως 

τις 6 Νοεμβρίου 2009 η κινητή έκθεση- αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Έλληνα 

ποιητή που περιλάμβανε 16 ταμπλώ με βιογραφικά στοιχεία του, ιστορικά στοιχεία 

της εποχής και πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ενώ από τις 9 ως τις 13 Νοεμβρίου 2009 

φιλοξενήθηκε στο 2οΓυμνάσιο Κοζάνης. 

 

 
 

 Η εκδήλωση περιλάμβανε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, έκθεση βιβλίου, ωριαία 

powerpoint παρουσίαση και αρκετά μελοποιημένα έργα του ποιητή του «Επιτάφιου» 

και της «Ρωμιοσύνης» σαν αφορμή για ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές που την 

επισκέφτηκαν ανά τμήμα στο ωράριο του σχολείου,  

 

 



 

 
 

 Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια συνοπτική παρουσίαση 

της ζωής και της ποιητικής πορείας του καθώς και να συζητήσουν τα μηνύματα  του 

ποιητή με αφορμή τα σημεία-σταθμούς του έργου του και στην ουσία να γνωρίσουν 

το πολύπλευρο ταλέντο του.   

                 

 
 

   Την έκθεση επισκέφτηκε ένα τμήμα της Γ! Τάξης  του 6ου Γυμνασίου Κοζάνης και 

παρακολούθησε και την ωριαία παρουσίαση με υπεύθυνη την κυρία Ελένη 

Χαριτίδου. 



 
 

 
Το αφιέρωμα καλύφθηκε με τηλεοπτική συνέντευξη στο Top Channel (3/11) και 

ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ Κοζάνης (4/11), ενώ Δελτίο Τύπου απεστάλη σε 5 

τοπικές εφημερίδες. Η ανταπόκριση τόσο των μαθητών όσο και των συναδέλφων 

υπήρξε θερμή και μεγάλο το ενδιαφέρον τους για το πολύπλευρο ταλέντο του ποιητή 

καθώς και για την αισιοδοξία που αποπνέει το έργο του. 

 
«... Ωστόσο  ποιος ξέρει  / ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να 
αρχίζει / η ανθρώπινη ιστορία, που λέµε, κι η οµορφιά του ανθρώπου...» 
«…Αύριο/ίσως γελάει ο δρόµος κάτω από τα πάµφωτα πέλµατα /της νέας ηµέρας» 

 

                                                                          Η υπεύθυνη Βιβλιοθήκης 

                                                                                 Ελπίδα Ματιάκη 

 


