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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

(1)Το 2009 ανακυρήχθηκε από το ΕΚΕΒΙ σε έτος Γιάννη Ρίτσου µε αφορµή τη 

συµπλήρωση 100χρόνων από τη γέννησή του. Ποιος είναι λοιπόν ο Ρίτσος; Ο 

βάρδος των λαϊκών αγώνων ή ο µοναχικός σκεπτικιστής, ο «απαρηγόρητος 

παρηγορητής του κόσµου»; Ή µήπως ο φύσει υπαρξιακός που εκθέτει την 

αγωνία του στον ψιθυριστό διάλογό του µε το χρόνο και το θάνατο; Ο 

«διχασµένος και διπλός», µας λέει ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας τον υπερβατικό 

λόγο της ποίησης.  

(2,3,4)Γεννήθηκε στη Μονεµβασιά την Πρωτοµαγιά του 1909. Η οικογένειά του, 

µεγαλοκτηµατίες που δέσποζαν στην περιοχή, καταστράφηκε οικονοµικά λίγα 

χρόνια αργότερα, και, το χειρότερο, βυθίστηκε στο πένθος. Το 1921 πεθαίνει 

φυµατικός ο µεγάλος γιος, δόκιµος αξιωµατικός του Ναυτικού, καθώς και η 

µητέρα, το λατρεµένο πρόσωπο του ποιητή, από την ίδια αρρώστια. Το «νεκρό 

σπίτι» έµελλε να σφραγίσει τη ζωή και το έργο του. Τα πρώτα του ποιήµατα 

δηµοσιεύονται στη Διάπλαση των Παίδων το 1924, µε το ψευδώνυµο «Ιδανικό 

όραµα». Το 1925 εγκαθίσταται στην Αθήνα όπου εργάζεται για λίγο ως 

δακτυλογράφος και αντιγραφέας συµβολαίων. Το επόµενο έτος προσβάλλεται 

κι αυτός από φυµατίωση. Η ζωή του για πολλά χρόνια θα µοιράζεται ανάµεσα 

σε φθισιατρεία και σε διάφορες δουλειές µε εξευτελιστικούς όρους (ηθοποιός, 

χορευτής, διορθωτής κι επιµελητής κειµένων). Στο σανατόριο της «Σωτηρίας» 

όπου νοσηλεύεται (1927-30) µυείται στο µαρξισµό από αγωνιστές του ΚΚΕ. Το 

«ιδανικό όραµα» ανακαλύπτει το κοινωνικό όραµα.  

Μια απλή καταγραφή του τεράστιου σε όγκο έργου του (πάνω από 100 ποιητικά 

βιβλία, 4 θεατρικά, πεζά, δοκίµια, µεταφράσεις) θ' απαιτούσε πολύ χρόνο. Ας 

αρκεστούµε σε µια συνοπτική παρακολούθηση της ποιητικής πορείας και της 

ζωής του.  

1934-36: Μέσα από τον παραδοσιακό στίχο, στις παράλληλες συλλογές 

Τρακτέρ (1930-34), Πυραµίδες (1930-35), εκφράζει τους νέους 

προσανατολισµούς του επιχειρώντας µια ρήξη. (5,6,7,8)Τον Μάιο του 1936, η 

αιµατηρή καταστολή της διαδήλωσης των απεργών καπνεργατών στη 



Θεσσαλονίκη, εµπνέει τον Επιτάφιο, αυτό το µοιρολόι της µάνας µπροστά στο 

σώµα του σκοτωµένου γιου της, που µετατρέπεται σε κοινωνική διαµαρτυρία 

και εξέγερση. Ο Επιτάφιος παραδόθηκε στην πυρά από τους δικτάτορες της 4ης 

Αυγούστου.(9) (CD1 Μίκη Θεοδωράκη «Μέρα Μαγιού»)  

1937-43: Είναι η περίοδος της λυρικής έκρηξης. Ένας µοντέρνος λυρισµός, σε 

ελεύθερο στίχο µε  µουσική ροή και ενσωµατωµένα στοιχεία υπερρεαλισµού. Το 

1937, συγκλονισµένος από την ψυχική ασθένεια της αδερφής του Λούλας, που 

οδηγείται στο Gαφνί, γράφει Το τραγούδι της αδελφής µου. (Σηµειωτέον ότι στο 

ίδιο ίδρυµα βρίσκεται ο πατέρας από το 1932). Ένα από τα ωραιότερα Λυρικά 

της νεοελληνικής ποίησης, είναι το ποίηµα που θα του χαρίσει το «χρίσµα» του 

γέρου Παλαµά: «Παραµερίζουµε, ποιητή, για να περάσεις».(10,11) Ακολουθεί Η 

Εαρινή συµφωνία (1937-38),(12) το Εµβατήριο του ωκεανού, (1939-40), µια 

αναπόληση µέσα στη µονεµβασιώτικη πολιτεία όπου προβάλλεται κιόλας η 

εφιαλτική εικόνα της ναζιστικής θηριωδίας: «Οι άνθρωποι ετοιµάζουν σκάλες / 

µε ανθρώπινα κόκαλα / για ν' ανέβουν». Συνεχίζει µε τα έργα  Παλιά µαζούρκα 

σε ρυθµό βροχής (1942), και στη Δοκιµασία (1935-43), όπου θα εισχωρήσουν 

προοδευτικά συµβολικές αναφορές στην κατοχική καταπίεση απηχώντας το 

κλίµα της εθνικής τραγωδίας. Ο στίχος εκτείνεται, και το ύφος πλησιάζει «το 

πρότυπο της απλής συνοµιλίας», τη χαρακτηριστική φωνή του Ρίτσου.  

Την εποποιία της Αντίστασης ζωντανεύουν τα δίδυµα έργα Ρωµιοσύνη, Η Κυρά 

των αµπελιών (1945-47): Κλέφτες του '21 κι αντάρτες πολεµούν µαζί τον 

κατακτητή.(13+CD Ο Ρίτσος διαβάζει Ρίτσο και/ή CD1 Μίκη Θεοδωράκη «Θα 

σηµάνουν οι καµπάνες») 

1944-53: Στη διάρκεια της κατοχής ο ποιητής είναι καθηλωµένος στο κρεβάτι από 

µια σοβαρή υποτροπή της αρρώστιας. Συµµετέχει στο καλλιτεχνικό τµήµα του ΕΑΜ. 

Μετά τα Gεκεµβριανά ο Ρίτσος Ακολουθεί τις Gυνάµεις του ΕΛΑΣ και φτάνει στην 

Κοζάνη όπου ανεβάστηκε το θεατρικό του «Η Αθήνα στ`άρµατα». Πολλά από τα 

γραpτά του, µεταξύ των οποίων κι ένα µυθιστόρηµα(«Στους πρόποδες της 

σιωπής»), καταστράφηκαν στα Gεκεµβριανά. Στον εµφύλιο, εξορίζεται στη Λήµνο 

(1948), στη Μακρόνησο ('49), στον Άη Στράτη ('50).(14,15) Στον Πέτρινο Χρόνο 

(1949) ο λόγος απογυµνώνεται, γίνεται κραυγή που ανεβαίνει από την κόλαση της 

Μακρονήσου. Συµπύκνωση, εξοµολογητικότητα στα απέριττα Ηµερολόγια εξορίας, 

ενώ, παράλληλα, κυλάει ένα ποίηµα ποταµός (5.500 στίχοι), Οι γειτονιές του 

κόσµου (1949-51), το «χρονικό» της δεκαετίας 1940-50, ο κύκλος κλείνει µε τη 

συγκλονιστική Ανυπόταχτη Πολιτεία (1952-53): pροσπάθεια επανένταξης κι 



εσωτερικός αγώνας για την ανάκτηση των χαµένων ελπίδων. Απελευθερώνεται το 

1952.  

1954-67: Το 1954 ο Ρίτσος παντρεύεται µε τη γιατρό Φαλίτσα Γεωργιάδη. Τα 

χρόνια που ακολουθούν είναι µια ανάπαυλα ειρήνης και γαλήνης στο σπιτικό 

περιβάλλον. Η γέννηση της κόρης του Έρης του χαρίζει το ευφρόσυνο Πρωινό 

άστρο (1955)(16,17). Η εποχή αυτή θα φέρει µια καινούργια καρποφορία. Είναι 

η περίοδος των υψηλών συλλήψεων και των ευρηµατικών µορφικών τρόπων 

της Τέταρτης Διάστασης, που εγκαινιάζεται µε την κλασική στην οικονοµία της 

και την υποβλητική της γοητεία Σονάτα του σεληνόφωτος (1956, Α' κρατικό 

βραβείο ποίησης). (video powerpoint παρουσίασης)  

Στα πολύστιχα αυτά ποιήµατα, ο Ρίτσος µέσα από διαφορετικές περσόνες, θα 

µιλήσει για τη µοναξιά, την ερωτική στέρηση, το γήρασµα του σώµατος και των 

πραγµάτων (Σονάτα..., Το νεκρό σπίτι, 1959, Κάτω απ' τον ίσκιο του βουνού, 

1960), θα αναδείξει την αξία της απλής ζωής όπου συντελείται το θαύµα, 

αποενοχοποιώντας τον αντιήρωα (Ισµήνη, 1966-71), θα εξετάσει τις 

συνειδησιακές συγκρούσεις του ατόµου - φορέα της κοινωνικής πράξης 

(Ορέστης, 1962-66, Φιλοκτήτης 1963-65). Κι ακόµα θα επιχειρήσει µια δυναµική 

ανακατάκτηση του χρόνου µέσα από την ατοµική και ιστορική µνήµη (Όταν 

έρχεται ο Ξένος, 1958).  

1967-72: Αµέσως µετά το πραξικόπηµα του 1967, ο Ρίτσος οδηγείται πάλι στις 

εξορίες: Γυάρος, Λέρος, και, στη συνέχεια, τίθεται σε κατ' οίκον περιορισµό στη 

Σάµο, ως το τέλος του '70. Μαζί µε τους δυνάστες, το φάσµα του θανάτου είναι 

συνεχώς παρόν (νοσηλεύεται στον Άγιο Σάββα φρουρούµενος).  Κι όµως η 

ζοφερή επταετία ήταν η πιο παραγωγική του περίοδος. Το πλήθος των 

βραβείων και των τιµητικών διακρίσεων στο εξωτερικό εξάλλου, όπως και οι 

µεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες, µαρτυρούν τη διεθνή απήχηση του έργου 

του που αυξάνεται ολοένα.(18,19,20)  

Η τριπλή συλλογή Πέτρες, Επαναλήψεις, Κιγκλίδωµα (1968-69) εκδόθηκε 

δίγλωσση στη Γαλλία: Καταγγελία του καθεστώτος αλλά και έκφραση πικρίας 

(21,22,23) Εµφανής η αντιστασιακή δόνηση, όπως π.χ. στο χορικό Ο 

αφανισµός της Μήλος (1969) ή στα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής 

πατρίδας (1968) 16 από τα οποία γράφτηκαν µέσα σε µια µέρα (16-9-68) ύστερα 

από κρυφό µήνυµα του Μ.Θεοδωράκη. Το κύριο σώµα των ποιηµάτων αυτών 

των χρόνων διαποτίζεται από µια αίσθηση µαταιότητας και θανάτου.(CD Μίκη 

Θεοδωράκη «Κυκλάµινο») Σε συλλογές όπως Ο τοίχος µέσα στον καθρέφτη 



(1967-71), Διάδροµος και σκάλα (1970), Γραφή τυφλού (1972-73), εισβάλλει ο 

κόσµος του «ηµερινού και νυχτερινού εφιάλτη». Ένας κόσµος σακατεµένος, 

παραµορφωµένος, παρανοϊκός.  

1972-83: Το Κωδωνοστάσιο και η Γκραγκάντα (1972) ευαγγελίζονται την 

εξέγερση που ήταν να 'ρθει, αλλά και εγκαινιάζουν νέους εκφραστικούς 

τρόπους. Μετα-υπερρεαλιστική, εξπρεσιονιστική γραφή, αµάλγαµα λόγιας και 

λαϊκής γλώσσας. Ακολουθεί το Γίγνεσθαι (συγκεντρωτικός τόµος που εκδόθηκε 

το 1977) καιΤα Επινίκια, επίσης συγκεντρωτικός τόµος που περικλείει συνθέσεις 

από το '77 ως το '83 και ανακαλούν επικές µνήµες που προβάλλονται στο 

µέλλον. *Προέκταση της ποίησής του, η πεζή εννεαλογία Εικονοστάσιο 

ανώνυµων αγίων (1983-86), σύντηξη ατοµικών όπως και κοινωνικών βιωµάτων 

και ερωτικών φαντασιώσεων.  

Ο Γιάννης Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεµβρίου 1990, αφήνοντας 50 ανέκδοτες 

συλλογές ποιηµάτων. Με το έργο του εισήλθε σ' όλα τα ορατά και αόρατα, 

άντλησε από το βάθος του χρόνου και το πλάτος του κοινωνικού χώρου. 

Εκµεταλλεύθηκε δυναµικά τον αστείρευτο πλούτο της νεοελληνικής γλώσσας. 

Συµφιλίωσε τους αγώνες για τα καίρια προβλήµατα της εποχής µας µε την 

εσωτερική βίωση των πραγµάτων και την αναζήτηση του νοήµατος της 

ύπαρξης. Οι συλλογές που εκδόθηκαν αµέσως µετά το θάνατό του µε τον τίτλο 

Αργά, πολύ αργά µέσα στη νύχτα είναι η ύστατη χειρονοµία του. (24,25,26) 

* Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στις διαφάνειες της powerpoint 

παρουσίασης. 

* Το υλικό της εισήγησης προέρχεται από άρθρο των "Νέων", 25.10.1999 της 

Χρύσας Προκοπάκη , φιλολόγου και από την Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος 

Larousse Britannica. 
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