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 Γιάννης Ρίτσος 1909 - 1990 

 
 
Γεννήθηκε στην Μονεμβασιά  την 1 Μαΐου 1909 και απέθανε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1990. Ήταν 
ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, με διεθνή φήμη και ακτινοβολία. Ανήκε στην Αριστερά —
και συγκεκριμένα στο ΚΚΕ. Πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Δημοσίευσε πάνω από 
εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και μελέτες. Πολλές 
μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώνουν το έργο του. 
Ο Ρίτσος νόσησε από φυματίωση αλλά ξεπέρασε την ασθένεια (πράγμα δύσκολο για την εποχή) και πέρασε 
από υλικές και ηθικές δοκιμασίες. Ο Ρίτσος, στο σανατόριο του «Σωτηρία», όπου νοσηλευόταν, ήρθε κοντά 
με τον Μαρξισμό και την Αριστερά, πράγματα που επηρέασαν βαθύτατα την ποίησή του και τον τρόπο ζωής 
του. Αφού πέρασε από διάφορα σανατόρια, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως αυτοδίδακτος 
σκηνοθέτης στην Εργατική Λέσχη και ως ηθοποιός και χορευτής σε επιθεωρήσεις.  
Η αγωνιστική του έφεση και η επαναστατική του φύση τον οδηγούν στην προσχώρηση του κινήματος των 
«Πρωτοπόρων» και κατόπιν, το 1942, στο ΕΑΜ, ενώ έγινε μέλος και του Κ.Κ.Ε., στο οποίο παρέμεινε πιστός 
έως τον θάνατό του. Αργότερα αρχίζουν οι εξορίες στη Λήμνο, στη Μακρόνησο και στον Άγιο Ευστράτιο. 
Επιστρέφοντας στην Αθήνα, προσχώρησε στην ΕΔΑ. Το 1956 ταξίδεψε στην ΕΣΣΔ και στην Κούβα. Κατά τη 
διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών, εξορίστηκε και πάλι, στη Γυάρο, αρχικά, και, κατόπιν, στη Λέρο. 
Με το πέρας της δικτατορίας, στη μεταπολίτευση, ο Ρίτσος, έγινε ευρέως γνωστός, τόσο στον ελλαδικό 
χώρο, όσο και στο εξωτερικό, ενώ ακολούθησαν πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις. 
Η Σονάτα του Σεληνόφωτος, ο Επιτάφιος, η Ρωμιοσύνη είναι κάποια από τα μεγαλύτερα ποιήματα του 
ποιητή, ενώ έχει κάνει και πολλές μεταφράσεις ξένων ποιητών όπως του Ναζίμ Χικμέτ, του Αλεξάνδρου 
Μπλοκ, του Βλαδίμηρου Μαγιακόβσκη, κ.ά. Πολλά ποιήματα του Ρίτσου, έχουν μελοποιηθεί από τον Μίκη 
Θεοδωράκη, γνωστότερα εξ αυτών: Η Ρωμιοσύνη και ο Επιτάφιος αλλά κ.ά.  
Ο Γιάννης Ρίτσος τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης και το βραβείο Λένιν.  
 
Τα έργα 
http://yannisritsos.gr/ 
http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=41 
https://www.youtube.com/watch?v=lKeybBPzo3g 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=461&t=352 
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kokoris_dimitris.pdf 
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Ρωμιοσύνη 1945 

 
Aυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό, 

αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ' τα ξένα βήματα, 

αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο, 

αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. 

 

Eτούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή, 

σφίγγει στον κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια, 

σφίγγει στο φως τις ορφανές ελιές του και τ' αμπέλια του, 

σφίγγει τα δόντια. Δεν υπάρχει νερό. Mονάχα φως. 

O δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο. 

Mαρμάρωσαν τα δέντρα, τα ποτάμια κ' οι φωνές μες στον ασβέ- 

      στη του ήλιου. 

H ρίζα σκοντάφτει στο μάρμαρο. Tα σκονισμένα σκοίνα. 

Tο μουλάρι κι ο βράχος. Λαχανιάζουν. Δεν υπάρχει νερό. 

Όλοι διψάνε. Xρόνια τώρα. Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό 

      πάνου απ' την πίκρα τους. 

Tα μάτια τους είναι κόκκινα απ' την αγρύπνια, 

μια βαθειά χαρακιά σφηνωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους 

σαν ένα κυπαρίσσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. 

 

Tο χέρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι 

το ντουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους 

το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους - 

έχουν στα χείλια τους απάνου το θυμό 

κ' έχουνε τον καημό βαθιά-βαθιά στα μάτια τους 

σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. 

 

Όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο 

όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μες απ' τ' άγρια γε- 

      νεια τους 

όταν κοιμούνται, δώδεκα άστρα πέφτουν απ' τις άδειες τσέπες τους 

όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και 

      με ταμπούρλα. 

 

Tόσα χρόνια όλοι πεινάνε, όλοι διψάνε, όλοι σκοτώνονται 

πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα, 

έφαγε η κάψα τα χωράφια τους κ' η αρμύρα πότισε τα σπίτια τους 

ο αγέρας έρριξε τις πόρτες τους και τις λίγες πασχαλιές της πλατείας 

από τις τρύπες του πανωφοριού τους μπαινοβγαίνει ο θάνατος 

η γλώσσα τους είναι στυφή σαν το κυπαρισσόμηλο 

πέθαναν τα σκυλιά τους τυλιγμένα στον ίσκιο τους 

η βροχή χτυπάει στα κόκκαλά τους. 

 

Πάνου στα καραούλια πετρωμένοι καπνίζουν τη σβουνιά και τη  

      νύχτα 

βιγλίζοντας το μανιασμένο πέλαγο όπου βούλιαξε  

το σπασμένο κατάρτι του φεγγαριού. 

 

Tο ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν, 

γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους. 

 

Tόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα 

όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε - 
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πάνου στα καραούλια λάμπουνε τα μάτια τους, 

μια μεγάλη σημαία, μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη 

και κάθε αυγή χιλιάδες περιστέρια φεύγουν απ' τα χέρια τους 

για τις τέσσερις πόρτες του ορίζοντα. 
 

Μέρα Μαγιού μου μίσεψες - 1960 
 

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 

 

Και μου ιστορούσες με φωνή 

γλυκιά ζεστή κι αντρίκεια 

τόσα όσα μήτε του γιαλού 

δεν φτάνουν τα χαλίκια 

 

Και μου `λεγες πως όλ’ αυτά 

τα ωραία θα `ν’ δικά μας 

και τώρα εσβήστης κι έσβησε 

το φέγγος κι η φωτιά μας 
 

Το τραγούδι: https://www.youtube.com/watch?v=SbnLSFncChA 

 

Θα σημάνουν οι καμπάνες - 1966 
 

Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα 

με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός 

και τούτοι μέσ’ τα σίδερα και κείνοι μεσ’ το χώμα. 

 

Σώπα όπου να `ναι θα σημάνουν οι καμπάνες. 

 

Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. 

 

Κάτω απ’ το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους 

κρατάνε τις καμπάνας το σχοινί,  

προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την ανάσταση 

τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας 

δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει 

 

Σώπα όπου να `ναι θα σημάνουν οι καμπάνες 
 

Το τραγούδι:  https://www.youtube.com/watch?v=OW8YZNMz4r0 

 

Μετά 
 

Mάρτυρες για τα λάθη σου δεν είχες. Mόνος μάρτυρας 

ο ίδιος εσύ. Tα τακτοποίησες, τα μονόγραψες, τα σφράγισες 

σε λευκούς πάντοτε φακέλους σα να ετοίμαζες 

τη δίκαιη διαθήκη σου. Ύστερα 

τα τοποθέτησες προσεχτικά στα ράφια. Tώρα, γαλήνιος, 

(ίσως και κάπως φοβισμένος) ούτε βιάζεσαι 

ούτε καθυστερείς, γνωρίζοντας ότι, μετά το θάνατό σου, 

θ' ανακαλύψουμε πόσον ωραίος ήσουν, 

πόσο πολύ πιο ωραίος πέρα απ' τις αρετές σου. 

 

Aθήνα, 16.1.1988 
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Καπνισμένο Τσουκάλι (ἀπόσπασμα)  
 

Καὶ νὰ ἀδελφέ μου ποὺ μάθαμε νὰ κουβεντιάζουμε ἥσυχα κι ἁπλά. 

Καταλαβαινόμαστε τώρα, δὲν χρειάζονται περισσότερα. 

Κι αὔριο λέω θὰ γίνουμε ἀκόμα πιὸ ἁπλοί. 

Θὰ βροῦμε αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ παίρνουνε τὸ ἴδιο βάρος  

σ᾿ ὅλες τὶς καρδιές, σ᾿ ὅλα τὰ χείλη. 

Ἔτσι νὰ λέμε πιὰ τὰ σύκα-σύκα καὶ τὴ σκάφη-σκάφη. 

Κι ἔτσι ποὺ νὰ χαμογελᾶνε οἱ ἄλλοι καὶ νὰ λένε, 

«Τέτοια ποιήματα, σοῦ φτιάχνουμε ἑκατὸ τὴν ὥρα.» 

Αὐτὸ θέλουμε κι ἐμεῖς. 

Γιατὶ ἐμεῖς δὲν τραγουδᾶμε γιὰ νὰ ξεχωρίσουμε ἀδελφέ μου ἀπ᾿ τὸν κόσμο. 

Ἐμεῖς τραγουδᾶμε γιὰ νὰ σμίξουμε τὸν κόσμο. 

...ἔχεις ἀκόμη νὰ κλάψεις πολὺ 

ὥσπου νὰ μάθεις τὸν κόσμο νὰ γελάει. 

 

 

18 Λιανοτράγουδα της Πικρής 

Πατρίδας 1973 
 

1. Αναβάφτιση  

 

Λόγια φτωχά βαφτίζονται στην πίκρα και στο κλάημα 

βγάζουν φτερά και πέτονται πουλιά και κελαηδάνε 

 

Και κειος ο λόγος ο κρυφός τής λευτεριάς ο λόγος 

αντίς φτερά βγάζει σπαθιά και σκίζει τους αγέρες 

 

2. Κουβέντα με ένα λουλούδι  

 

Κυκλάμινο-κυκλάμινο στου βράχου τη σχισμάδα 

πού βρήκες χρώματα κι ανθείς πού μίσχο και σαλεύεις 

 

Μέσα στο βράχο σύναξα το γαίμα στάλα-στάλα 

μαντήλι ρόδινο έπλεξα κι ήλιο μαζεύω τώρα 

 

3. Καρτέρεμα  

 

Έτσι με το καρτέρεμα μεγάλωσαν οι νύχτες 

που το τραγούδι ρίζωσε και ψήλωσε σαν δέντρο 

 

Κι αυτοί μες απ' τα σίδερα κι αυτοί μακριά στα ξένα 

κάνουν πικρό να βγάλουν το "αχ" και βγαίνει φύλλο 

λεύκας 

 

4. Λαός  

 

Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια 

για όλου του κόσμου το ψωμί το φως και το τραγούδι 

 

Κάτω απ' τη γλώσσα του κρατεί τους βόγγους και τα 

ζήτω 

κι αν κάνει πως τα τραγουδεί ραγίζουν τα λιθάρια 

 

5. Μνημόσυνο  

 

Στη μια γωνιά στέκει ο παππούς στην άλλη δέκα 

εγγόνια 

και στο τραπέζι εννιά κεριά μπηγμένα στο καρβέλι 

 

Μάνες τραβάνε τα μαλλιά και τα παιδιά σωπαίνουν 

κι απ' το φεγγίτη η Λευτεριά τηρά κι αναστενάζει 

 

6. Αυγή  

 

Λιόχαρη Μεγαλόχαρη της άνοιξης αυγούλα 

και που 'χει μάτια να σε ιδεί να σε καλωσορίσει 

 

Δυο κάρβουνα στο θυμιατό και δυο κουκιά λιβάνι 

κι ένας σταυρός από καπνιά στ' ανώφλι της πατρίδας 

 

7. Δε φτάνει  

 

Σεμνός και λιγομίλητος εθαύμαζε την πλάση 

κι η σπάθα τον κεραύνωσε κι ως λιόντας εβρυχήθη 

 

Τώρα δε φτάνει του η φωνή δε φτάνει του η κατάρα 

για να λαλήσει το σωστό του πρέπει καριοφίλι 

 

8. Πράσινη μέρα  

 

Πράσινη μέρα λιόβολη καλή πλαγιά σπαρμένη 

κουδούνια και βελάσματα μυρτιές και παπαρούνες 

 

Η κόρη πλέκει τα προικιά κι ο νιος πλέκει καλάθια 

και τα τραγιά γιαλό-γιαλό βοσκάνε τ' άσπρο αλάτι 

 

9. Συλλείτουργο  

 

Κάτω απ' τις λεύκες συντροφιά πουλιά και καπετάνιοι 

συλλείτουργο αρχινήσανε με τον καινούργιο Μάη 

 

Τα φύλλα φέγγουνε κεριά στ' αλώνι της πατρίδας 

κι ένας αϊτός από ψηλά διαβάζει το Βαγγέλιο 

 

10. Το νερό  

 

Του βράχου λιγοστό νερό απ' τη σιωπή αγιασμένο 

απ' το καρτέρι του πουλιού τη σκιά της πικροδάφνης 

 

Κρυφά το πίνει η κλεφτουριά και το λαιμό σηκώνει 
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σαν το σπουργίτι και βλογά τη φτωχομάνα Ελλάδα 

 

11. Το κυκλάμινο  

 

Μικρό πουλί τριανταφυλλί δεμένο με κλωστίτσα 

με τα σγουρά φτεράκια του στον ήλιο πεταρίζει 

 

Κι αν το τηράξεις μια φορά θα σου χαμογελάσει 

κι αν το τηράξεις δυο και τρεις θ' αρχίσεις το τραγούδι 

 

12. Λιγνά κορίτσια  

 

Λιγνά κορίτσια στο γιαλό μαζεύουνε τ' αλάτι 

σκυφτά πολύ, πικρά πολύ - το πέλαο δεν το βλέπουν 

 

Κ' ένα πανί, λευκό πανί, τους γνέφει στο γαλάζιο 

κι απ' το που δεν το αγνάντεψαν μαυρίζει απ' τον 

καημό του 

 

13. Τ' άσπρο ξωκλήσι  

 

Τ' άσπρο ξωκλήσι στην πλαγιά κατάγναντα στον ήλιο 

πυροβολεί με το μικρό στενό παράθυρό του 

 

Και την καμπάνα του αψηλά στον πλάτανο δεμένη 

την εκουρντίζει ολονυχτίς για του Αη Λαού τη σκόλη 

 

14. Επιτύμβιο  

 

Το παλικάρι που 'πεσε με ορθή την κεφαλή του 

δεν το σκεπάζει η γης ογρή σκουλήκι δεν τ' αγγίζει 

 

Φτερό στη ράχη του ο σταυρός κι όλο χυμάει τ' 

αψήλου 

και σμίγει τους τρανούς αϊτούς και τους χρυσούς 

αγγέλους 

 

15. Εδώ το φως  

 

Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει 

μηδέ αλυσίδα στου Ρωμιού και στου αγεριού το πόδι 

 

Εδώ το φως εδώ ο γιαλός χρυσές γαλάζιες γλώσσες 

στα βράχια ελάφια πελεκάν τα σίδερα μασάνε 

 

16. Το χτίσιμο  

 

Το σπίτι αυτό πώς θα χτιστεί τις πόρτες ποιος θα βάλει 

που 'ναι τα χέρια λιγοστά κι ασήκωτες οι πέτρες 

 

Σώπα τα χέρια στη δουλειά τρανεύουν κι αυγαταίνουν 

και μην ξεχνάς ολονυχτίς βοηθάν κι οι αποθαμένοι 

 

17. Ο ταμένος  

 

Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά σωπαίνουν κι οι καμπάνες 

σωπαίνει κι ο πικρός Ρωμιός μαζί με τους νεκρούς του 

 

Και άπα στην πέτρα τής σιωπής τα νύχια του ακονίζει 

μονάχος κι αβοήθητος της λευτεριάς ταμένος 

 

18. Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις  

 

Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις εκεί που πάει να σκύψει 

με το σουγιά στο κόκκαλο με το λουρί στο σβέρκο 

 

Να τη πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει και θεριεύει 

και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. 

 
 
 

            


