
Στίχοι που τραγουδοφν-3  

τθν Σρίτθ και τελευταία παρουςίαςθ τθσ ελλθνικισ μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ ξαναςυναντοφμε, κατά 

κάποιον τρόπο, όλα όςα εντοπίςαμε ςτο ζργο των ποιθτϊν των προθγοφμενων παρουςιάςεων: το 

ςκοτεινό κι απαιςιόδοξο κλίμα του Καρυωτάκθ, τον θδονιςμό του Χριςτιανόπουλου, τθ ςτράτευςθ τθσ 

ποίςθσ του Αναγνωςτάκθ, το φωσ και τισ εικόνεσ του ελλθνικοφ τοπίου του Ελφτθ. Μποροφμε να ποφμε 

λοιπόν πωσ οι ποιθτζσ βρίςκονται ςε ζναν ςυνεχι διάλογο κι ακόμα ότι ο πιο ςθμαντικόσ  παράγοντασ 

ζμπνευςθσ των Ελλινων ποιθτϊν είναι  ο τόποσ τουσ, θ ιςτορία του. Επιβεβαιϊνεται ζτςι αυτό που 

ςθμειϊνει ο Filippomaria Pontani ςτον πρόλογο τθσ ανκολογίασ του, όταν εξετάηει τθν επίδραςθ που είχαν 

πάνω ςτθν ελλθνικι ποίθςθ τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεφματα, λζγοντασ : «ευτυχϊσ κάκε ποιθτισ ςτθν 

Ελλάδα, παραμζνει κυρίωσ Ζλλθνασ...»  

Ο πρϊτοσ από τουσ ποιθτζσ μασ, ο Νίκοσ Καββαδίασ, γνωςτόσ και με το υποκοριςτικό Μαραμποφ, από 

τον τίτλο τθσ πρϊτθσ του  ποιθτικισ ςυλλογισ, γννικθκε το 1910 ςε μια μικρι πόλθ τθσ Μαντηουρίασ, 

κοντά ςτο Χαρμπίν, από γονείσ Κεφαλονίτεσ. Ήταν πολφ μικρόσ όταν οι γονείσ του αποφάςιςαν να 

γυρίςουν ςτο νθςί τουσ, αν και δεν ζμειναν πολφ και το τελευταίο λιμάνι που τουσ δζχτθκε ιταν ο 

Πειραιάσ. Όταν ζφταςαν εκεί για να εγκαταςτακοφν μόνιμα ό Νίκοσ ιταν 11 χρονϊν. 

Ο Νίκοσ Καββαδίασ ζηθςε όλθ του τθ ηωι ςτα πλοία, ςτα ποιιματά του μεταφζρει τουγρό, ςκοτεινό, 

εξωτικό κλίμα των τόπων που γνϊριςε, μασ κάνεισ μζτοχουσ τθσ νοςταλγίασ και τθσ μοναξιάσ τθσ ηωισ ςτο 

κατάςτρωμα. τθν ποίθςι του διαπιςτϊνουμε πολλζσ φορζσ ζνα κλίμα ανάλογο με αυτό τθσ ποίθςθσ του 

Καρυωτάκθ, χωρίσ όμωσ το δικό του ςαρκαςμό και τθν ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ προσ τθ γυναίκα. Η 

τραγικότθτα των ποιθμάτων του Καββαδία δεν αίρεται ςχεδόν ποτζ από ζναν τόνο ειρωνικό, θ γυναίκα 

εξάλλου είναι άλλοτε αιτία ςυμφοράσ κι άλλεσ φορζσ  ιδανικό απλθςίαςτο.  

Ο Καββαδίασ ιταν ολιγογράφοσ, ζγραψε τρεισ ποιθτικζσ ςυλλογζσ όλο κι όλο και θ τελευταία του, το 

Σραβζρςο, δθμοςιεφτθκε το 1975, λίγουσ μινεσ  μετά το κάνατό του. Οι ςτίχοι του,  ομοιοκατάλθκτοι, 

γραμμζνοι με ζναν τρόπο που κάποτε κυμίηει τθν αυτόματθ γραφι ςτθν οποία πειραματίηονταν αρκετοί 

ποιθτζσ ςτθν Ευρϊπθ τθν εποχι εκείνθ,είναι γεμάτοι από ιςτορίεσ ναυτικϊν, εικόνεσ από τθ ηωι τουσ ςτα 

πλοία, εικόνεσ από τα λιμάνια. Βρίκουν επίςθσ από τοπωνφμια, ναυτικοφσ όρουσ, αναφορζσ ςε πράγματα 

και πρόςωπα μεταξφ των οποίων και του αναγνϊςτθ οποία ο ποιθτισ κατορκϊνει να δθμιουργιςει μια 

οικειότθτα. υχνά ζχουμε τθν εντφπωςθ ότι είμαςτε εκεί,  ςφντροφοί  του ςτο ταξίδι,  ότι ςυνεχίηει μια 

ςυνομιλία που είχε διακοπεί ι ότι  είμαςτε εκεί μπροςτά του, χωρίσ να μασ βλζπει, και τον ακοφμε να να 

ςκζφτετα φωναχτά. Θα ζλεγε κανείσ πωσ αυτό κα μποροφςε να αποτελεί  ζνα εμπόδιο για τον αναγνϊςτθ 

του, αλλά ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο: μοιάηει να είναι αυτόσ ακριβϊσ ζνασ από τουσ λόγουσ, μαηί με 

τον εξομολογθτικό του τόνο, τθσ μεγάλθσ του επιτυχίασ.  

Σο μεγαλφτερο μζροσ των ποιθμάτων του ζχει μελοποιθκεί, κυρίωσ μετά το κάνατό του, και  τα 

τραγοφδια-ποιιματα είναι ακόμα και ςιμερα πολφ δθμοφιλι. Μια άλλθ εξιγθςθ αυτισ τθσ επιτυχίασ, 

πρζπει να αναηθτθκεί ςτθ κεματολογία του κακεαυτι: με τθ κάλαςςα οι Ζλλθνεσ είχαν πάντοτε μια ςχζςθ 

πολφ δυνατι, μια ςχζςθ αγάπθσ και μίςουσ που ςθμάδεψε τθ ηωι  και τον πολιτιςμό τουσ. Είναι πολλά και 

τα δθμοτικά μασ τραγοφδια που αναφζρονται ςτθ κάλαςςα, ςτθ ηωι που δίνει αλλά και ςτον πόνο που 

προκαλεί, όταν γίνεται ο τάφοσ των νζων ναυτικϊν και των ςφουγγαράδων. Από τθν άποψθ τθσ μορφισ, 

μια άλλθ εξιγθςθ αυτισ τθσ δθμοτικότθτασ τθσ ποίθςθσ του Καββαδία κα μποροφςε να κεωρθκεί «το 

ςοφό ςμίλεμα του ςτίχου του με μζτρο και ρυκμό, ζτςι που να ευνοείται θ απομνθμόνευςθ...»  .             

τοιχείο που όμωσ δεν είχε τα ίδια αποτελζςματα όςον αφορά ςτθν ποίθςθ άλλων ομοτζχνων του. Ο 

γνωςτόσ νεοελλθνιςτισ κακθγθτισ Mario Vitti παρατθρεί «θ κάλαςςα και τα λιμάνια από όπου αντλζι τθν 

ζμπνευςι του, είναι ζνασ χϊροσ που ςυνειδθτά απιλζγει για να καλλιεργιςει ζναν μφκο εντελϊσ 



προςωπικό...». Όποια και να είναι θ εξιγθςθ, θ πραγματικότθτα είναι ότι ο Καββαδίασ άγγιξε τθ ψυχι των 

Ελλινων κι ζγινε ζνασ από τουσ πιο αγαπθμζνουσ του ποιθτζσ. 

* Μαραμποφ, 1933, Ποιιματα 

* Ποφςι, 1947 , Ποιιματα 

* Σραβζρςο, 1975 , Ποιιματα 

* Βάρδια, 1954 , Μυκιςτόρθμα 

* Λι, το Αλογό Μου , Σου Πολζμου, 1987 (μικρά πεηά) 

 

 

 

 

Ο Γιάννησ Ρίτςοσ γεννικθκε ςτθ Μονεμβαςιά το 1909. Η ηωι του ζχει όλα τα ςτοιχεία μιασ αρχαίασ 

τραγωδίασ: οικογζνεια πλοφςια που καταςτράφθκε οικονομικά, αρρϊςτειεσ, βαρφτατεσ απϊλειεσ και 

πζνκθ. Σο 1926 χτυπθμζνοσ από φυματίωςθ κλείνεται για τρία χρόνια ςτο ςανατόριο. Σο 1933 

ςτρατεφεται ςτισ γραμμζσ του κομμουνιςτικοφ κόμματοσ όπου και κα μείνει ενταγμζνοσ μζχρι το κάνατό 

του. Κατά τθ διάρκεια του εμφυλίου, όπωσ επίςθσ και ςτθ διάρκεια των κυβερνιςεων τθσ δεξιάσ που 

ακολοφκθςαν μζχρι και τθ δικτατορία των ςυνταγματαρχϊν, κα κλειςτεί επανειλθμμζνα ςτα ςτρατόπεδα 

“εκνικισ διαπαιδαγϊγθςθσ”, παραμζνοντασ παρόλα αυτά πιςτόσ ςτισ ιδζεσ του για ελευκερία και 

κοινωνικι δικαιοςφνθ. 

Ο Ρίτςοσ γράφει γράφει ςυχνά με ομοιοκαταλθξία, επιλζγει επίςθσ, ςτα πιο γνωςτά ποιιματά του, τον 

δεκαπενταςφλλαβο- τυπικό ςτίχο τθσ ελλθνικισ δθμοτικισ ποίθςθσ-. Από τθν άποψθ τθσ κεματολογίασ 

είναι γνωςτό ότι είναι από τουσ φθμιςμζνουσ ςτρατευμζνουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ, παρόλο που ζχει γράψει 

και ςτίχουσ με υπαρξιακό περιεχόμενο κι άλλοτε  πιο προςωπικοφσ, με εμφανι τθν επίδραςθ του Καβάφθ.  

Διαλζξαμε να ςασ παρουςιάςουμε τα ποιιματα που αντανακλοφν τθν αγωνία του για τθν τφχθ τθσ 

κοινωνίασ κι αναδεικνφουν τθν ελλθνικότθτά του, γιατί κεωροφμε ότι αυτι ιταν θ κφρια πλευρά τθσ 

τζχνθσ του. Εξάλλου μακιματα ςαν το ςθμερινό ςκοπό ζχουν να δϊςουν το ζναυςμα για μια προςωπικι 

εναςχόλθςθ με τουσ ποιθτζσ μασ· είναι αδφνατο εκ των πραγμάτων να εξαντλιςουμε όλο τουσ το ζργο, 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ποιθτζσ πολυγραφότατουσ όπωσ ο Ρίτςοσ, ο οποίοσ ζχει γράψει πάνω από 

εκατό ςυλλογζσ. Θυμίηουμε τισ πιο γνωςτζσ: Επιτάφιοσ(1936), το τραγοφδι τθσ αδελφισ μου,(1937), θ 

ςονάτα του ςελθνόφωτοσ" (1956), Ρωμιοςφνθ (1957), 12 ποιιματα για τον Καβάφθ (1963), δεκαοχτϊ  

λιανοτράγουδα τθσ πικρισ πατρίδασ(1973), το καπνιςμζμο τςουκάλι (1974), ιταλικό τρίπτυχο(1976-1981). 

Ο ίδιοσ μετζφραςε : Σολςτόι, Χικμζτ, Ζρενμπουργκ, Μαγιακόφςκι κ.α. , ενϊ και τα δικά του ποιιματα 

μεταφράςτθκαν ςτισ κυριότερεσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ, μεταξφ των οποίων και τα ιταλικά. Σα κοινά του με 

τον Ελφτθ ςθμεία είνα: οι μεγάλεσ ποιθτικζσ ςυνκζςεισ(Επιτάφιοσ, το τραγοφδι τησ αδελφήσ μου, 

Ρωμιοςφνη), το φωσ και οι εικόνεσ από τθν ελλθνικι φφςθ που πλθμμυρίηουν τουσ ςτίχουσ τουσ, θ 

ενςωμάτωςθ ςτοιχείων τθσ ελλθνικισ παράδοςθσ ςτο περιεχόμενο των ποιθμάτων τουσ, το γεγονόσ ότι 

μερικά ποιιματά τουσ φαίνεται να ζχουν γραφεί ςαν τραγοφδια *Ελφτθσ:Τα ρω του ζρωτα, Ρίτςοσ: 



δεκαοχτώ λιανοτράγουδα τησ πικρήσ πατρίδασ] το γεγονόσ επίςθσ ότι και οι δυο ζχουν αςχολθκεί και με 

άλλεσ μορφζσ τζχνθσ(ηωγραφικι, κολλάη, κζατρο). 

Ο Ρίτςοσ ζλαβε πολλζσ τιμθτικζσ διακρίςεισ, ενϊ προτάκθκε πολλζσ φορζσ και για το βραβείο Νόμπελ. 

• Πρϊτο Κρατικό Βραβείο ποίθςθσ "Η ονάτα του ςελθνόφωτοσ" (1956) 

• Μζγα διεκνζσ βραβείο ποίθςθσ (Βζλγιο, 1972) 

• Διεκνζσ βραβείο "Γκεόργκι Δθμθτρϊφ" (Βουλγαρία, 1975)  

• Mζγα βραβείο ποίθςθσ "Αλφρζ ντε Βινφ" (Γαλλία, 1975) 

• Διεκνζσ βραβείο "Αίτνα-Σαορμίνα" (Ιταλία, 1976) 

• "Βραβείο Ειρινθσ του Λζνιν" (ΕΔ, 1977) 

• Διεκνζσ βραβείο "Μποντζλο" (1978)  

• Σο 1975 αναγορεφτθκε επίτιμοσ διδάκτορασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ. 

Ο επιτάφιοσ του οποίου ζνα μικρό απόςπαςμα ςασ παρουςιάηουμε ςιμερα, αφορμι ζχει ζνα ιςτορικό 

γεγονόσ: ςτισ ςυγκροφςεισ μεταξφ αςτυνομίασ και διαδθλωτϊν καπνεργατϊν ςτθ Θεςςαλονίκθ τον Μάθ 

του 1936,ςκοτϊνεται ζνασ διαδθλωτισ, ο Σάςοσ Σοφςθσ. Η φωτογραφία  του νεκροφ διαδθλωτι με τθ 

μάνα του που τον μοιρολογά δθμοςιευμζνθ ςτον τφπο τθσ εποχισ, ςυγκλονίηει τον Ρίτςο που γράφει τον 

Επιτάφιο, ζνα πολφςτιχο ποίθμα, βαςιςμζνο ςτα λαϊκά μασ μοιρολόγια. Μετά από χρόνια κι αφοφ ζχει πια 

μελοπιθκεί από τον Θεοδωράκθ, ο επιτάφιοσ ςυνδζεται με ζναν άλλο νεκρό τθσ πρωτομαγιάσ του 1976, 

τον Αλζκο Παναγοφλθ. 

Η Ρωμιοςφνη γράφεται ςτθν περίοδο 1945/47, μια δφςκολθ εποχι για τθν ελλθνικι κοινωνία που μόλισ 

ζχει βγει από τθν Κατοχι κι ζχει πζςει ςτθ δίνθ του εμφφλιου. Είναι ζνασ φμνοσ ςτθν αντίςταςθ του 

ελλθνικοφ λαοφ, ςτθ δίψα του για ελευκερία και ειρινθ. Όλθ θ ελλθνικι φφςθ, κατά το πρότυπο και πάλι 

των δθμοτικϊν μασ τραγουδιϊν, ηωντανεφει και ςυμμετζχει ςτον αγϊνα των ανκρϊπων και ςτο δράμα 

τουσ. Η Ρωμιοςφνη, που ςωςτά μεταφράςτθκε από κάποιον από τουσ μεταφραςτζσ μασ: grecità, είναι 

πράγματι το ςυνϊνυμο τθστου Ελλθνιςμοφ και τθσ ελλθνικότθτασ. Ο όροσ είναι παράγωγο του 

ουςιαςτικοφ “ρωμιόσ” που αποτελεί παρακφορά τθσ λζξθσ “Ρωμαίοσ” με τον οποιο διαχωρίηονταν οι 

Ζλλθνεσ από τουσ κατακτθτζσ τουσ τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ κατοχισ.  

Τα δεκαοχτώ λιανοτράγουδα τησ πικρήσ πατρίδασ, που ίςωσ ο ποιθτισ τα ςυνζλαβε ωσ τραγοφδια, όπωσ 

μαρτυρεί κι ο τίτλοσ τθσ ςυλλογισ, βαςίηονται ςτο πρότυπο των λαϊ κϊν μασ δίςτιχων και ξαναπιάνουν τα 

γνωςτά κι από τα προθγοφμενα ποιιματα του Ρίτςου, κζματα: τθν αγάπθ για τθν ελευκερία, τθ ςτενι 

ςχζςθ του ανκρϊπου με τθ φφςθ και το ςυνεχι διάλογο με τα πλάςματά τθσ, τθν εναλλαγι εικόνων μια 

ιρεμθσ απλισ ηωισ, με τθ ςκλθρι ηωι των αγωνιςτϊν πάνω ςτα βουνά. 

Ο Ρίτςοσ πζκανε το Νοζμβρθ του 1990 κι αναπαφεται ςτο κοιμθτιριο τθσ ιδιαίτερθσ πατρίδασ του. 

Για να κλείςουμε τθ ςθμερινι μασ παρουςίαςθ κι ζχοντασ κατά νου τθ δφςκολθ περίοδο που διανφει θ 

Ελλάδα κι ο κόςμοσ ςιμερα, με τθν κρίςθ που πυροδοτεί το μίςοσ και τθν ζκρθξθ του ρατςιςμοφ κι 

οδθγείτθ ηωι μασ ςε ζναν ςυνεχι εκβαρβαριςμό, διαλζξαμε τουσ ςτίχουσ του ποιθτι που αναφζρονται 

ςτθ δφναμθ τθσ ποίθςθσ και τθσ τζχνθσ γενικότερα να εξευγενίηουν τουσ ανκρϊπουσ και  τισ ανκρϊπινεσ 



ςχζςεισ. Οι ςτίχοι περιζχονται ςτθ ςυλλογι  το καπνιςμζνο τςουκάλι: «Γιατί εμείσ δεν τραγουδάμε για να 

ξεχωρίςουμε, αδερφζ μου, από τον κόςμο. Εμείσ τραγουδάμε για να ςμίξουμε τον κόςμο». 

            Νάπολθ, 14/5/2011                                                           ίςςυ Ακαναςοποφλου 

 


