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Ο ΟΙΚ υμενικός 
• ΠΑΝΙΚΟΥ 

ΠΑΙΟΝΙΔΗ 

Ο ΓιΑΝΝΗΣ Ρίτσος ~έρασε πια στην αιωνιοτητα. 

Από την περασμένη Τετάρτη 
αναπαύεται στα πατρικά του 
χώματα, τη Μονεμβασιά, εκεί 
όπου γεννήθηκε την 1η του 
Μάη του 1909 και πήρε την 
πρώτη γνώση της ζωής. 

Μπροστά από τη σορό του, 
που εκτέθηκε σε λαϊκό προ
σκύνημα στη Μητρόπολη, πέ

ρασαν μεγάλα πλήθη, ό,τι κα
λύτερο έχει να επιδείξει η 

πνευματική Ελλάδα, ολόκλη
ρη η πολιτική ηγεσία της χώ
ρας , 

Ο Ρίτσος υπήρξε στην κυ
ριολεξία ο Οικουμενικός Ποι
ητής της Ελλάδας. Στις μέ
ρες μας δεν υπάρχει, ίσως, 
άλλος πιο καθολικός ποιητής 
από τον ποιητή της «Ρωμιοσύ
νης» . Τον δέχτηκαν παντού 
σ' όλα τα μήκη και τα πλάτη 
του πλανήτη. Τον δέχτηκαν κι 
εκε Ινο ι που τον έκαναν 

φλάμπου ρο αγώνα για μια πιο 
ανθρC:,ι'''/η ζωή, τον δέχτηκαν 
όμως και εκείνοι, που ψά

χνουν στο έργο τέχνης να 
βρουν τα στοιχεία της έρε\J
νας και της αναζήτησης και 

της αισθητικής Kαταξίω~ς, 

Οπως μούλεγε ο ίδιος ο Ρί
τσος, διαφορετικοί άνθρωποι 
τον έβλεπαν από διαφορετική 
σκοπιά. Οι Γάλλοι λ.χ. επεσή
μαναν την κοινωνικότητα της 

ποίησής του και εκτίμησαν 
την ποιότητά της. Οι Αγγλοι 
στάθηκαν στο στοχασμό και 
την φιλοσοφικότητα του στί

χου του . 

Ο μεγQλOς Λουί Αραγκόν, 
είχε δει ΟΊην ποίηση Ρίτσου 
«τον συγκλονισμό μιας αποκά
λυψης»: «Την αποκάλυψη 
ενός ανθρώπου και μιας χώ
ρας, τα βάθη ενός ανθρώπου 
και το βάθος μιας χώρας». 

Και η «Μοντ» διακήρυξε: 
«Υπάρχει σήμερα ένας οι
κουμενικός Ελληνας. Τ' όνο
μά του είναι Γιάννης Ρίτσος», 

Ο Αγγλος κριτικός Πήτερ 
Λέβι τόνιζε από της πλευράς 
του στο «Τάιμς Λίτεραρυ,, : 

«Αυτό που τελικά αποκομίζει 

• ΓιΩΡΓΟΥ ΚΩ 

1951. Αη Στράτης: Εξω από τη σκηνή του 

Ο Γιάννης Ρίτσος με τον Π. Παιονίδη στο Ναό του Απόλλω
να στο Κούριο. 

κανείς από την ποίηση Ρίτσου 
είναι η αίσθηση της γαλήνης, 
μιας γαλήνης που είναι προνό
μιο εκείνων μόνο των ποιητών 
που έχουν ζυμωθεί με την 

πραγματικότητα , που της 

έχουν δοθεί ολόψυχα και που 
έξω απ' αυτή τίποτα δεν τους 

ικανοποιεί. Βλέπω τον Ρίτσο 
ένα πολύ δυνατό ποιητή , πυ
κνό και πικρό . Το καινούριο 
βρ ίσκεται στη γλώσσα του 

που πήρε εξαιρετική Μνα

μη>'. 

Ο Γερμανός κριτικός Λήτερ 

Σιουτ τόνιζε, ότι ο Ρίτσος 
μοιάζει στο πλήθος των εικό
νων και στη δυναμικότητα του 

στίχου του με τον Πάμπλο 
Νερούντα. « Σαν λυρικός 
όμως, σαν σοσιαλιστής λυρι
κός, είναι μοναδικός στην 
παγκόσμια λογοτεχνία». 

Θα τεκμηριώνονταν όμως 
καλύτερα όλες αυτές οι κρί
σεις για τον Ρίτσο αν παραθέ

ταμε και τις κρίσεις των Ελλή
νων μελετητών του κολοσσι
αίου έργου του, που μόνο το 
εκδομένο φτάνει τα 117 βι

βλία . 

Στην τελετή για την ανακή
ρυξη του Ρίτσου σαν Επίτιμου 
Διδάκτορα του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ο Γ.Π . Σαββί
δης απαντώντας στο ερώτη

μα, που ο ίδιος έθεσε, τι εκό
μισε στην ελληνική 110ίηση ο 
Γιάννης Ρίτσος, απαρίθμησε 
τα παρακάτω σαν διδάγματα: 

ΠΡΩΤΟ, το ότι η ποσότητα 

δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ποιότητα , 

ΔΕΥΤΕΡΟ , το ότι η κοινω
νική ή και πολιτική ποίηση δεν 
είναι καταδικασμένη να κινεί
ται ανάμεσα στην αρνητική σά
τιρα ή στην επικαιρική , κομ
ματική συνθηματολογία. 

ΤΡΙΤΟ , το ότι κατάθεσε την 
εμπειρία μιας ολόκληρης ζω

ής κι ενός ολόκληρου κό-

~ 

ιτα 
σμοu μέσα από την καταγρα
φή «χιλιάδων εικόνων, αντι
κειμένων, χειρονομιών και 
στιγμιοτύπων της καθημερι
νής ζωής , όλων φορτισμένων 
συναισθη ματικά». 

ΤΕΤΑΡΤΟ, το ότι το αίσθη

μα της συντροφικότητας, που 
τον διακατέχει, τον έσπρωξε 
στη μεγαλύτερη δυνατή φρα
στική απλότητα και κυριολε
ξΙα χωρίς να φτωχύνει τη 
γλώσσα ή ν' αμβλύνει την 
υποβολή της . 

ΠΕΜΠΤΟ. το ότι ανακάλυ
ψε πως οι σημερινοί ποιητές 

αναγκάζονται να φτιάχνουν 
τις φράσεις τους στο πρότυ
πο της σιω ής με όλες τις 
δυνατότητες που l1ροσφέρει 
ο πλάγιος λόγος. 

Ενα από τ ουσιωδέστερα 
όμως στοιχείά στ' όλο θέμα 
Ρίτσος, τονίζει ο r.n. Σαββί
δης, είναι TC γεγονός της 
ενεργητικής παρουσίας του 
ποιητή στις πιο κρίσι,..:ες ώρες 
του Εθνοuς, είνα ι το γεγονός 
ότι με το έργο του δημιούρ
γησε μια ισοτιμία ανάμεσα 

στον ποιητή και τον λαό του. 

Οσα και να προτάξεις όμως, 
όσα και να παραθέσεις για τον 
Ρίτσο είναι λίγα, ",ε ιψά. Θυμά
μαι, ύστερα από κάθε συνάν
τηση , την μάταιη μου προσπά
θεια να καταγράψω το κύριο, 
να θέσω σε κάποιο πλαίσιο 
εκείνα που ειπώθηκαν. Ο πλά
γιος λόγος και ο ι άπειρες 
προεκτάσεις και δυνατότητες 
των στίχων του Ρίτσου υπήρ
χαν και ΟΊον προφορικό λόγο 

του ποιητή. Πόσες φορές εί
πα στο Γιάννη «άσε να ηχο
γραφήσουμε την κουβέντα 
μας, υπάρχουν εδώ σοφίες 
ζωής, που πρέπει να βγουν 
προς τα έξω». 

Ηταν ο Ρίτσος ανεπιφύλα
κτα ένας από τους τελευταί
ους, ίσως, μεγάλους της επο
χής μας , που μπόρεσαν, λόγω 
μιας σειράς συγκυριών, να βι
ώσουν και να μετουOlώσουν 
σε Εργο - με κεφαλαίο -
όλα τα συγκλονιστικά, που 
γέννησε η ταραχώδης εποχή 
μας με τους πολέμους, τις 
επαναστάσεις, τον ηρωισμό 
των ανθρώπων και τις διαψεύ
σεις των ονείρων τους. Το 
προσωπικό του , το ασήκωτο 

οικογενειακό δράμα, με τους 
απανωτούς θανάτους, έσμιξε 
οργανικά με την τραγωδία μι
ας ολόκληρης γενιάς και μιας 

ολόκληρης χώρας κι έκανε 
τον ίδιο ένα απίστευτα ευρί
σθητο δέκτη και των πιο μι

κρών κι ανεπαίσθητων κραδα
σμών σ' όλους τους χώρους 
και σ ' όλα τα επίπεδα. Δεν 

ήταν όμως απλώς ένας παθη
τικός δέκτης, αλλά μια ενερ
γητική δύναμη, μια τρομερά 

συμπυκνωμένη δέσμη ενέρ
γειας κι αντοχής. Οχι μόνο 
άντεχε τον πόνο αλλά επεδί

ωκε την εξάσκηση μέσα στον 
πόνο. 

Μούλεγε συχνά, ότι τόσο 
κοντά του είχε πάει επανε\
λημμένα ο θάνατος, που από 
αντίδραση πήγαινε ο ίδιος στο 
νεκροτομείο και έμενε μαζί 
με τους νεκρούς. Ολ' αυτά 
τον οδήγησαν να βρει τους 

δρόμους της αντίστασης στην 
φθορά και τον θάνατο. Δεν 
τον είδα ποτέ ηττημένο. 

Εβλεπε πάντα πολύ πιο μηρο
στά και πιο βαθιά. Πρόσφατα 
στους γιορτασμούς που γί
νονταν για τα 8Οχρονα του 

ποιητή κι όταν, ίσως, άρχιζε 
να βλέπει και ο ίδιος σκοτεινά 
σύγνεφα να συγκεντρώνονται 
στον ορίζοντα (οι αρρώστιες 
ήταν πάντα σ' αφθονία εκεί) 
έδωσε μερικά ανεπανάληπτα 
κείμενα για το θάνατο και την 

αθανασία, για το γήρας και τη 
νιότη. 

Ρώτησαν τον Ρίτσο γιατί οι 
ήρωες του στην «Τέταρτη Διά
σταση» βρίσκονται στο τελευ
ταίο στάδιο της ζωής τους. 
Μήπως αυτό υποδηλούσε κά
ποιο στοιχείο απαισιοδοξίας 
και , πώς μπορούσε εκείνος, 
ένας συνειδητά ενταγμένος 
στην κομμουνιστική ιδεολο

γία , να βλέπει απαισιόδοξα τη 
ζωή; Κι εκείνος είπε: 

«Αν χρησιμοποιώ τους 

ήρωες μου στο έσχατο στάδιο 
της ζωής τους, είναι ακριβώς 
γιατί υπάρχει σ' αυτό το στά
διο όλη η εμπειρία της ζωής. 
Δηλαδή εμπεριέχεται η εμ
πειρία της βρεφικής ηλικίας, 
της παιδικής ηλικίας, της 
εφηβικής ηλικίας κτλ. Οπως 
έχω πει κάποτε, η διαφορά 
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(lνιεΤάφραση Πα;';,:.) 

Ο'Γιάν ς Ρίτσος 
ΑΠΟ ΤΗΝ βή ΣΕΛΙΔΑ 
που υπάρχει ανάμεσα σ' έναν 

καλλιτέχνη, έναν ποιητή και 
στους ανθρώπους που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να εκ
φραστούν καλλιτεχνικά, είναι 
η εξής: Οι συνηθισμένοι άν
θρωποι μεταβαίνουν απ ' τη 
μια ηλικία στην άλλη . Πρώτα 
είναι βρέφη . ύστερα είναι 

παιδιά, ύστερα είναι έφηβοι 
κτλ. Ενώ ο καλλιτέχνης δεν 
μεταβαίνει απ' τη μια ηλικία 
στην άλλη , αλλά η μια ηλικία 
προστίθεται στην άλλη κι έτσι 
ο καλλιτέχνης εμπεριέχει 
όλες τις ηλικίες του . Δηλαδή 
όταν φτάνει στο έσχατον γή-

ρας, εξακολουθεί να είναι και 
βρέφος και παιδί και έφηβος 
και άντρας και μεσήλικας 
κτλ.» . 

Και συνέχισε: 

«Αυτή ακριβώς η σχέση 
που έχει ο ποιητής με τον κό
σμο, με τη ζωή και με το χρό
νο , αποκορυφώνεται στα γη
ρατειά του. Γιατί έχει όλες -
όλες' τις εμπειρίες . Κι ακόμη , 
έχει και μιαν άλλη εμπειρία: 
Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν την 
αίσθηση του γήρατος και της 
φθοράς , ο ποιητής τη νεότη
τά. του την εξασφαλίζει με 
την ανάmυξή του στοχασμού 
του, της σκέψης του, της εμ
πειρίας του». 

Κι ακόμα κάτι που είπε ο 
Ρίτσος σε σχέση με μια άλλη 
ερώτηση. 

«ο άνθρωπος θέλει, αν εί
ναι δυνατόν, να διευρύνει τη 
θνητότητά του, να προεκτεί-

νει τα σχετικά όρια της αθα
νασίας ... Κι η πόίηση είναι μια 
πάλη , σώμα με σώμα, με τον 
ίδιο το θάνατο, για να διευ
ρυνθούν τα όρια της θνητό
τητάς μας ως την αθανασία. 
Ολοι ο ι άνθρωποι δεν θέλουν 
να πεθάνουν. Κι αυτή την επι

θυμία εκφράζει ο ποιητής, 
ανταποκρινόμενος στη βαθύ
τατη ανάγκη όλων των αν
θρώπων. ' Κι ίσως, αν υπάρχε ι 
μια συμφωνία όλων των αν
θρώπων με τον ποιητή, είναι 
γιατί μέσα σ ' εκείνον βλέ
πουν τη δική τους ανάγκη, τη 
δική τους επιθυμία ν ' αποκτή
σουν ένα ποσοστό αθανασί
ας». 

Δώσαμε σ ' έκταση όλες 
αυτές τις σκέψεις του Γιάννη 
Ρίτσου γιατί καταδεικνύουν, 
όχι απλώς και μόνο τον ποιη
τή και τον άνθρωπο, αλλά και 
τον στοχαστή , τον σοφό, τον 
Ρίτοο που αποκάλυmε καινού
ριους κόσμους κι έδινε νέα 
αίσθηση της πραγματικότητας 
και των δυνατοτήτων της. 

Ο ποιητής, μας έλεγε ο Ρί
τσος, δημιουργεί το θαύμα, 
που χρησιμεύει σαν γέφυρα 
ανάμεσα στο παρόν και στο 
μέλλον, ανάμεσα στο πραγμα
τικό και το φανταστικό, ανά
μεσα στο άτομο κσι στην ομά

δα, ανάμεσα στον άνθρωπο 
και τον κόσμο, ανάμεσα στη 
ζωή και στ' όνειρο. 

Είναι π'ράγματι μεγάλο ευτύ
χημα που η Ελλάδα γέννησε 
και έπλασε μέσα στο πλούσιο 
ζυμωτήρι της ένα τέτοιο κο
ρυφαίο ποιητή, που στέκει ισό-

τιμα πλάι στους άλλους μεγά
λους του αιώνα. Κι ο ίδιος ο 
ποιητής ήταν περήφανος για 
τις καταβολές του . Εκεί, στο 
Ναό του Απόλλωνα, όπου πή
γαμε στην πρώτη του επίσκε
ψη στην Κύπρο, το 1979, έτσι 
όπως ρουφούσε το κάλλος το 
αρχαίο, μου είπε μια στιγμή: 

«Μπορείς να φανταστείς πό
σο τυχεροί είμαστε; Μιλάμε 
και γράφουμε μια γλώσσα πού
χει πίσω της 3000 χρόνια 
ιστορία!» 

Είναι επίσης, πιστεύω, μεγά
λο ευτύχημα, που η μικρή μας 
Κύπρος πρόλαβε τον Ποιητή 
και τον τίμησε, επάξια, εν 
ζωή . Και το εκτίμησε πολύ 
αυτό ο Ρίτσος και τόλεγε συ
νέχεια . Το αρχαίο και νέο νη
σΙ, το νησί το πικρό , το νησί το 
γλυκό, το νησί το τυραγνισμέ
νο ήταν πάντα μέσα στην 
καρδιά του! 

Κι όταν πριν λίγες μονάχα 
μέρες τον πήρα στο τηλέφω
νο κι η γυναίκα του μου είπε 
πως μόλις και μετά βίας μπο
ρεί να μιλήσει, εκείνος πήρε 
το ακουστικό και με σβυσμέ
νη φωνή ρώτησε, όπως έκανε 
πάντα, για την υγεία όλων. Και 
ζήτησε μάλιστα να πούμε 
τους χαιρετισμούς του σ ' 
όλους τους φίλους του . Αυ
τός ήταν ο Γιάννης Ρίτσος, ο 
Οικουμενικός Ελληνας ποιη
τής που διάβηκε τον αιώνα 
ολόρθος σαν αρχαίος θεός 
έστω κι αν είχε φορτωθεί όλα 
τα δράματα και τηΥ αγωνία 
των καιρών μας. 
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