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Γιάννης Ρίτσος 1909-1990



Γεννήθηκε στη Μονεµβασιά το 1909

«Κυρά Μονοβασιά µου, πέτρινο καράβι µου. 
Χιλιάδες οι φλόκοι σου και τα πανιά σου. 
Κι όλο ασάλευτη µένεις
να µε αρµενίζεις µες στην οικουµένη»



Οι πέτρινοι Άγιοι να χαµογελούν µέσα

στο χώµα,οι πολιούχοι της Μονοβασιάς
έξω απ’ την ιστορία.



Το φως της οικουµένης

Το 1936 ο Ρίτσος συγκλονισµένος από την εικόνα της µάνας που
θρηνεί το σκοτωµένο γιο της κατά την αιµατηρή καταστολή των

εργατικών διαδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη γράφει τον «Επιτάφιο»



Αυτό το µοιρολόι της µάνας µπροστά στο σώµα του σκοτωµένου γιου
της µετατρέπεται σε κοινωνική διαµαρτυρία και εξέγερση. 

� Το φως της οικουµένης
«Γιε µου, σπλάχνο των σπλάχνων µου, καρδούλα της καρδιάς µου, 

πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέ της ερηµιάς µου. 
Πού πέταξε τ' αγόρι µου, πού πήγε, πού µ' αφήνει

χωρίς πουλάκι το κλουβί, χωρίς νερό η κρήνη. 
Πώς κλείσαν τα µατάκια σου και δεν θωρείς που κλαίω
και δεν σαλεύεις δεν γρικάς τα που πικρά σου λέω...»

� Ο Θρήνος
«...Μέρα Μαγιού µου µίσεψες µέρα Μαγιού σε χάνω

άνοιξη, γιε, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω
στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις

άρµεγες µε τα µάτια σου το φως της οικουµένης..." 



(Η µάνα βρίσκει ένα σκοπό ύπαρξης, 
έναν τρόπο ν' αναστήσει το γιο).

� «...Κόσµος περνά και µε σκουντά, στρατός και µε πατάει
κι εµέ το µάτι ουδέ γυρνά κι ουδέ σε παρατάει
Και δες, µ΄ανασηκώνουνε, χιλιάδες γιους ξανοίγω, 
µα, γιόκα µου, απ΄το πλάγι σου δε δύνουµαι να φύγω. 
Τώρα οι σηµαίες σε ντύσανε. Παιδί µου εσύ κοιµήσου, 
κι εγώ τραβάω στ΄αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου. 
Ανάµεσά τους, γιόκα µου, θωρώ σε αναστηµένο, 
το θώρι σου στο θώρι τους µυριοζωγραφισµένο. 
Γιε µου, στ΄αδέρφια σου τραβώ και σµίγω την οργή µου, 
Σου πήρα το ντουφέκι σου, κοιµήσου εσύ πουλί µου...»



� Ο Ρίτσος δηµιουργεί συγκίνηση της θλίψης που προκαλεί η κοινωνική
αδικία, η αίσθηση του αδικηµένου που τυραννιέται ενώ δικαιούται να
χαίρεται. Αγωνίζεται για τις προϋποθέσεις της χαράς, αλλά η χαρά
απουσιάζει από τους στίχους του. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της
ποίησής του είναι φανερός και δε γίνεται να παραγνωριστεί, πολύ
περισσότερο δε γίνεται να αποσιωπηθεί. Μέσα στους στίχους του
βρίσκεται ο καθηµερινός άνθρωπος που παλεύει για τη ζωή του.



Ο Επιτάφιος υπήρξε µια από τις δηµοφιλέστερες δηµιουργίες
του µε τη µελοποιηµένη µορφή της από τον Μίκη Θεοδωράκη



1937: Το τραγούδι της αδελφής µου

� (προσωπικός σπαραγµός)

Αδελφέ µου, διψώ/πού`ναι τα`αθάνατο νερό/ να
ξεδιψάσω/…Ας κοιµηθούν επιτέλους/ αυτά τα φτερά που
σχεδιάζουν/κουρασµένες χειρονοµίες/πληγωµένων

πουλιών…

(ανάταση)

Παραµέρισε αδελφούλα µου/τα δεµένα χέρια σου να
περάσω… Αντίο, αδελφή µου. Φίλησέ µου τα σπουργίτια της
αυλής µας/ τ`αθώα παιδιά/τις λυπηµένες µητέρες/και τους
νέους που χτίζουν/ ανύποπτοι κι ανένδοτοι/ την πολιτεία
τους…



Η µητέρα, Ελευθερία, και η µικρή
αδελφή του ποιητή, Λούλα





Το εξώφυλλο του δίσκου της Ρωµιοσύνης



Εξόριστος στον Αη-Στράτη έξω από τη
σκηνή του (1951)





Από τις παρενθέσεις 1946-47

� Εσύ δε θα µου πεις ευχαριστώ,
όπως δε λες ευχαριστώ στους χτύπους της καρδιάς σου
που σµιλεύουν το πρόσωπο της ζωής σου.

Όµως εγώ θα σου λέω ευχαριστώ
γιατί γνωρίζω τι σου οφείλω.

Αυτό το ευχαριστώ είναι το τραγούδι µου" 



Το 1954 παντρεύεται τη γιατρό Γαρυφαλιώ Γεωργιάδου και το
1955 γεννιέται η κόρη του Έρη. (συλλεκτική τηλεκάρτα)



Γ. Ρίτσος - για την κόρη του...
«Πρωινό Άστρο»

� Κοριτσάκι µου,
θέλω νὰ σοῦ φέρω τὰ φαναράκια τῶν κρίνων
νὰ σοῦ φέγγουν τὸν ὕπνο σου.

� Θέλω νὰ σοῦ φέρω ἕνα περιβολάκι
ζωγραφισµένο µὲ λουλουδόσκονη
πάνω στὸ φτερὸ µιᾶς πεταλούδας
νὰ σεργιανάει τὸ γαλανὸ ὄνειρό σου.

� Θέλω νὰ σοῦ φέρω
ἕνα σταυρουλάκι αὐγινὸ φῶς
δυὸ ἀχτίνες σταυρωτὲς ἀπὸ τοὺς στίχους µου
νὰ σοῦ ξορκίζουν τὸ κακὸ
νὰ σοῦ φωτᾶνε µὴ σκοντάψεις



Η Σονάτα του Σεληνόφωτος

Σονάτα.mp4



1977 Βραβείο Λένιν για την Ειρήνη





Με τον Αντώνη Τρίτση και τον Μ.Σταθόπουλο στην
τελετή αναγόρευσής του σε επίτιµο διδάκτορα του
Πανεπιστηµίου Αθηνών







" Να λες ουρανός
κι ας µην είναι". 
Η γραφή στα βότσαλα πάλευε µε τη βροχή.



" Τί άλλο ζητούσε ακόµη στον πέτρινο εξώστη
περιµένοντας ώρες το φεγγάρι απ’ τη θάλασσα;"



Σήµερα...



...και κάποια χρόνια πριν.


