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Τα πολύ πρω'ίνά και τα πολύ βραδυνά 
τηλεφωνήματα φέρνουν κτυποκάρσι. Το 
Koυδoύνισ~α του τηλεφώνου τη Δευτέρα 
το πρω'ί είχε μέσα του κάποια αδιόρατη 
απειλή. Ο Παύλος Παύλου , από το Τρίτο 
Πρόγραμμα του ΡΙΚ: «Ξέρεις χθες βράδυ 
πέθανε ο Γιάννης Ρίτσος , θα μπορούσες 
να μας πεις κάτι ;» 

Για λΙγο έμεινα άλαλη . Με τη λογική 
περιμέναμε το 'τέλος του Ρίτσου . Του', 
τελευταίους μήνες ήταν στο νοσοκομείο , 
σοβαρά άρρωστος . Του είχαμε μιλήσει 
στο τηλε' φωνο σ' ένα διάλειμμα όταν 
πήγε στο σπίτι. Η φωνή του σβυσμένη , 
τα λόγια του με δυσκολία ακούγονταν. 
Του ζητήσαμε ένα μήνυμα για την Κύπρο , 
για ένα βιβλίο που ετοιμάζεται. ΟλΟ\fPό
θυμος , όπως πάντα, όταν επρόκειτο για 
την Κύπρο. "Ολη μου η καρδιά είναι μαζί 
σας». Τον ρωτήσαμε αν γράφει. Για πρώ
τη φορά στην εικοσάχρονη γνωριμία μας 
απάντησε: «Δεν γράφω , δεν έχω δύνα

μη». Τα μαύρα προαισθήματα μας είχαν 
ζώσει αμέσως, με αυτή τη φράση. Όσον 
καιρό θυμόμαστε το Ρίτσο πάντα πάλευε 
με το θάνατο , με τις αρρώστειες , ωστό
σο πάντα έβγαινε νικητής . "Χάρη στην 
ποίηση, έλεγε , μόνον η ποίηση μπορεί να 
αντιμετωπίσει το θάνατο ». 

Αυτή τη φορά η ποίηση δεν μπόρεσε 
να τον σώσει. Ο Γιάννης Ρίτσος νεκρός. 
Παίρνουμε στο τηλέφωνο το σπίτι του . Η 
κόρη του, η Ερη , μας λέει: 

«'Εσβυσε σιγά σιγά , χθες βράδυ. Αύριο 
θα γίνει το λα'ίκό προσκήνυμα. Μετά θα 
τον πάμε για την ταφή στην Μονεμβα
σία» . Πόσο την αγαπούσε την πατρίδα 
του , την Μονεμβασία. Μας μιλούσε ώρες 
ολόκληρες για το περήφανο τοπίο της. 
Ύστερα θυμόταν τα μαθητικά χρόνια στο 
Γύθειο, όπου είχαν φοιτήσει, αυτός και ο 
Βρεπάκος , στο γυμνάσιο της πόλης . 

Πρωτογνωρίσαμε το Γιάννη Ρίτσο στα 
χρόνια της Χούντας , στο βιβλιοπωλείο 
«Κέδρος». Τότε ο «Κέδρος» ήταν μια 
τρύπα στο βάθος μιας στοάς , στην Πανε
πιστημίου, με ένα πατάρι επάνω. Καμιά 
σχέση με το υπερμοντέρνο σημερινό βι
βλιοπωλείο. Κι όμως , σ' εκείνη την τρύπα 
έδινε τα ραντεβού της όλη η πνευματι
κή Αθήνα. 'Εβλεπες στο μισοσκόταδο να 
προβάλλει το κεφάλι του Τ σίρκα ή του 

Λειβαδίτη, της τότε πρωτοεμφανιζόμενης 
Μάρως Δούκα, της Βικτωρίας Θεοδώρου 
ή της 'Ελλης Αλεξίου και τόσων άλλων . 
Εκεί, ανάμεσα τους, η ψηλή κορμοστασιά 
της ιδιοκτήτριας Νανάς Καλιανέση , που 
σκέπασε, σαν στοργική μάνα , σ' όλη τη 
διάρκεια της . δικτατορίας, όλους τους 
άστεγους λογοτέχνες. Ο Ρίτσος έμεινε 
πάντα πιστός στον «Κέδρο » χάρη στη 
φιλία του με τη Νανά, ακόμα κι όταν αυ
τός πέθανε . Παρ ' όλο που τον πίεζαν 
άλλα εκδοτικά , δεν θέλησε να εκδώσει 
έργο του αλλού.» Το χρωστώ στη Νανά, 
έλεγε, γιατί με βοήθησε όταν είχα ανά
γκη». 

Θα γραφτούν πολλά για τα στερημένα 

και δυστυχισμένα παιδικά χρόνια του 
Γιάννη Ρίτσου . Συνηθίζεται όταν ένας 
φύγει ν ' αρχίζει η μανιασμένη αναζήτηση 
για τα ίχνη του . Γι' αυτό θα περιοριστώ 
σε προσωπικές μνήμες . 

Κάθε φορά που περνούσαμε από την 
Αθήνα, τηλεφωνούσαμε πάντα στο Ρίτσο. 

- Να μου τηλεφωνάτε μετά τις δώδεκα , 
έλεγε. Πριν από τις δώδεκα το τηλέφω
νο είναι κλειστό γιατί εργάζομαι. Το ξέ
ρουν αυτό όλοι οι φίλοι μου . Αφού πάρω 
τον καφέ μου στις οκτώ το πρω'ί, αρχίζω 
τη δουλειά . Στις δώδεκα σταματώ , τρώω 
ένα γιαούρτι , και αρχίζουν τα τηλεφωνή
ματα. Μετά, πίσω πάλι στη δουλειά, ως 
το βράδυ οπότε και παίρνω το πραγματι
κό γεύμα της ημέρας». 

Κάθε φορά μας καλούσε στο σπίτι του . 
Ποτέ του δεν αρνήθηκε , ποτέ του δεν 
προφασίστηκε κάτι. Ολοπρόθυμος , περί
μενε γελαστός στο κεφαλόσκαλο και πά
ντα μας θύμιζε πριν μπούμε στο ασαν
σέρ : Τέταρτος όροφος. Περιποιημένος, 

άψογος πάντα, έδειχνε πολύ νεώτερος 
από την ηλικία του. Μας περνούσε με 
χάρη στο καθιστικό, στην ίδια πάντα θέ

ση , στον καναπέ, κάτω από το μεγάλο 
πίνακα του Γαρούδη. Εκείνος απέναντι 
μας, με τα ναυτάκια του Τσαρούχη πίσω 
του. Το δωμάτιο κατάμεστο από βιβλία , 
κομψοτεχνήματα, και εκατοντάδες ρίζες 

και πέτρες ζωγραφισμένες από τον ίδιο, 
στον ελεύθερο χρόνο του, όταν πήγαινε 
τα καλοκαίρια στη Σάμο. Σε κάπο.α από 
τις επισκέψεις μας, μας είχε χαρισει με
ρικές. Όταν ειχε έρθει στην Κύπρο; την 

πρώτη φορά, το 1979, του τις δείξαμε. 
Τις χα'ίδεψε απαλά και είπε: 'Εχουν ξεθω
ριάσει , να τις φέρετε στην Αθήνα την 
ερχόμενη φορά να τις περάσω μ' ένα ει
δικό βερνίκι.-

'Ετσι αγαπούσε τις πέτρες του, τις ζω
γραφιές του , κι ακόμη περισσότερο αγα
πούσε τα ποιήματά του . Σαν παιδιά του 
τα μαστόρευε , τα λάξευε, λέξη, λέξη, 
γράμμα, γράμμα . Η δική του αγάπη για τα 
έργα του μεταδιδόταν και στους άλλους. 
Δεν είναι τυχαίο, που ο γραφικός του χα
ρακτήρας είναι τόσο προσεγμένος, σαν 
κομψοτέχνημα το κάθε γράμμα. 

- Τι νέα από την Κύπρο μας, η πρώτη 
του ερώτηση. Άκουγε με προσοχή, μετά 
άρχιζε να μιλά ο ίδιος. 

- Στο «άλλο σπίτι», (έτσι έλεγε το αρ
χείο μουσείο του που ετοίμαζε εδώ και 
χρόνια) έχω φτιάξει μια γωνιά για την 

Κύπρο. Εκεί φυλάω τα μετάλλια, τα κλει
διά των πόλεων, τα δώρα σας, τις &πι
στολές και τις φωτογραφίες καθώς και 
όλα τα δημοσιεύματα από τις επισκέψεις 
μου . Εκεί βρίσκεται και το Μέγα Περιδέ
ραιο Μακαρίου που είχα την τιμή να πά
ρω από τα χέρια του Προέδρου Βασι
λείου . Εκεί είναι και το ποίημα, που έγρα
ψες για μένα, μου κάνει. 
Θυμάμαι όταν τούστειλα εκείνο το ποίη

μα , με πήρε τηλέφωνο . 

- Ξέρεις προσπαθούσα μια ώρα να σου 
τηλεφωνήσω, δεν τα καταφέρνω μ' αυ
τούς τους αριθμούς. Το βάζω στο αρχείο 
μου , στο ' «άλλο σπίτι» . Μόνο θα σου ίπ-
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Ο Γιάννης Ρίτσος με ομόδα πνευματικών ανθρώπων που τον δεξιώθηκε στο 
τουριστικό περΙπτερο του ΚουρΙου τον Μάϊο του 1979, στην διάρκεια της 
. πρώτης επΙσκεψης του ποιητή στην Κύπρο. 

τήσω μια χάρη. Θα μπορούσες αντί για 
«πέτρες ζωγραφιστές» να γράψεις 
«θαλασσόπετρες»; Ξέρεις, παίρνω μονά
χα πέτρες απο την παραλία της Σάμου 
και τις ζωγραφίζω. Για μένα έχει σημασία 
να είναι φαγωμένες , γλυμένες, από το 
νερό και το χρόνο .. . Το ίδιο και οι ρίζες 
που βρίσκω ... 
Κάθε φορά που πηγαίναμε, έβγαζε να 

μας δείξει τα νέα βιβλία του. Τρία , τέσ
σερα και περισσότερα κάθε φορά. Ένας 

χείμαρρος. Έγραφε ποιήματα παντού, σε 
κομματάκια χαρτί, σε άδεια κουτιά τσιγά

ρων , και ~άπνιζε πολύ, σε αποδείξεις. 

Αφού τελειωνε με τις εκδόσεις του 
«Κέδρου», έφερνε να μας δείξει τις πρό

σφατες μεταφράσεις των έργων του . 
Ολόκληροι τόμοι , σ' όλες τις γλώσσες, 
που μπορεί κανεις να φανταστεί, ακόμη 
και σε διαλέκτους. Εκδόσεις υπέροχες , 

με κοσμήματα, γκραβούρες και ζωγρα

φιές. Στοιβάζονταν τα πακέτα στα τρα
πέζια, στις καρέκλες, δεν είχε πια χώρο 
να κινηθεί ο ίδιος. 

- Δεν έχω πια καφό για τίποτα , έλεγε. 
Ούτε να απαντήσω στους ανθρώπους 
που μεταφράζουν τα βιβλία μου, που 
γράφουν αφιερώματα σε περιοδικά. Κοι
τάξτε τι ωραία βιβλία βγάζουν. Με καλού
νε παντού , σε πανεπιστήμια, για να με 
κάνουν επίτιμο διδάκτορα, για να με τιμή
σουν , να μου δώσουν βραβεία. 

Τους λέω , κάνετε μου τη χάρη, μην 
μου παίρνετε το χρόνο μου, είναι πολύτι
μος. Έχω να γράψω τόσα πολλά. είναι 
σαν ανεκπλήρωτο χρέος μέσα μου που 
πρέπει να ξεπληρωθεί. Βλέπετε , μόνο 
στην Κύπρο έχω πάει, και μάλιστα δυο 
φορές , πουθενά αλλού, τα τελευταία 
χρόνια. Και τις δυο φορές έτυχε να είμαι 
άρρωστος . αλλά ήρθα στην Κύπρο . 

Σε κάποια από τις επισκέψεις μας είχε 
έρθει να τον δει ο γιατρός που τον είχε 
παρακολουθήσει σε μια σοβαρή βρογχο
πνευμονία, που μόλις είχε περάσεΙ. Κά
ποια στιγμή που ο Ρίτσος πήγε να φέρει 
το πατροπαράδοτο γλυκό, που τούστελ
λε η γυναίκα του η Φιλίτσα από τη Σάμο 
(εκείνη εξασκούσε την ιατρική στη Σάμο 
εκείνος έμενε στην Αθήνα και δούλευε 
το χειμώνα) ο γιατρός μας ψιθύρισε. 

«Δεν έχω δει ποτέ μου τέτοιο οργανι-

Ο Γιάννης ΡΙτσος με την Έλλη Παιο
νΙδου, σε εκδήλωση, τον Μάϊο του 

1979 στο Κούριο. 

σμό. Πάσχει από όποια αρρώστεια μπο 
ρείτε να φανταστείτε. Κι όμως έχει τέ
τοια εσωτερική δύναμη , που επιβάλλει 
μια ισορροπία και δίνει την εντύπωση 
μιας άριστης υγείας. Την βραδυά που τον 
είχαμε πάει στο νοσοκομείο ήταν σε κα

κά χάλια . Είχε σαράντα πυρετό , δεν μπο
ρούσε να σταθεί στα πόδια του. Κι όμως 
αρνήθηκε έντονα να καθίσει σε πολυθρό
να ή να ξαπλώσει σε φορείο. Διάσχισε 
όλο το διάδρομο του νοσοκομείου όρ
θιος κι εγώ που ήξερα την κατάσταση 
του φοβόμουνα πως θα πέσει από στιγμή 
σε στιγμή. Επέμενε να μπει σε θάλαμο 
με τους άλλους, παρ' όλο που είχε τη 

δυνατότητα να μείνει μόνος. Ετοιμοθάνα
τος αυτός . έδινε κουράγιο στους άλλους 

ασθενείς» 

Γυρνώντας με το γλυκό , ο Γιάννης με 

το πονηρό χαμόγελο του και με το τσι
γάρο στο χέρι (για να προκαλέσει το για
τρό) είπε: 

- Τι λέτε εσείς πίσω από την πλάτη 
μου ; Μη φοβάστε για μένα. Εγώ όλα τα 
έχω περάσει, τίποτα δεν με τρομάζει πια. 
Παιδί έχασα τη μισή μου οικογένεια και η 
άλλη μισή πλανιόταν από άσυλο σε άσυ
λο. Είδα συντρόφους μου, φίλους να 
σβύνουνε κάθε μέρα. Συμφιλιώθηκα με το 
θάνατο. Δύναμη μου η ποίηση. 

Την πρωτομαγιά του 1989 γιόρτασε τα 
ογδόντα του χρόνια . Μέσα στους πρώ
τους τον τίμησε η Κύπρος , όπου είχε έρ
θει για δυο μέρες, προσκεκλημένος τον 
Πρόεδρο Βασιλείου . Σ ' όλη τη διάρκεια 
της παραμονής του ήταν έντονα συγκι
νημένος, μέχρι σημείου που η γυναίκα 
του ανησύχησε. Η συγκίνηση του μεταδό
θηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο 
όταν βγήκε να χαφετίσει το κοινό. Την 
άλλη μέρα δέχτηκε δακρυσμένος το Πε
ριδέραιο του Μακαρίου από τον Πρόε
δρο. Μας τόδειχνε καμαρώνοντας. 

- Εγώ τι έκανα για σας, έλεγε και ξανά
λεγε, με τι θα ξεπληρώσω την αγάπη 
σας; 

«Κουράγιο μικροκόρη μας, που μας εγί

νης μάνα, 

ύμνος και θρήνος της ζωής κι ανάστα
σης καμπάνα» 

Μόνο μ' αυτό τον στίχο , Γιάννη Ρίτσο, 
ξεπλήρωσες την αγάπη μας. 

Ας μου επιτρέψουν οι αναγνώστες να 
αφιερώσω κι εγώ τους φτωχούς μου στί
χους σαν μνημόσυνο κι αντίδωρο στον 
Αθάνατο ποιητή της Ρωμιοσύνης. 

ΤΟ ΘΑ ΥΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΟΡΑΚΑ (ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ) 

Το σπΙΤΙ προσγeLώΟηκe ομαλά. 

XIλ~M~ς μ~~(1Ρ~ t@ι.ιπ~~ ",ρ 1]~ρβαστCιζανε 
κι άλλοι πολλοί ακολcυθούσαν φορτωμένοι 

στίχους, εικόνες , θαλασσόπετρες, 

και μνήμες από πρόσφατα και από αρχαία 
άλγη. 

Το εναπόθεσαν σε γειτονιά λα·ίκή. 

Ένα σχολείο απέναντι, δίπλα το ανθοπω
λείο, 

το υποδηματοποιείο, το περίπτερο 

και τέλος ο σταθμός Αγίου Νικολάου. 

Πηγαινοέρχονταν οι άνθρωποι, ανύποπτοι 

για ότι συνέβαινε στον τέταρτο όροφο. 

Ανυποψίαστοι πως ήδη αποτελούνε το ΠΕ
ρίγραμμα 

της αθανασίας. 

ΕΛΛΗ ΠΑΙΟΝΙΔΟΥ 

••• 

ου ενάντια στο θάνατο 
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