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 Mε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζε όηη αθνξά αθξηβώο ηα εθαηό ρξόληα (απηό 

ζπλέβεθε ην 2009), γηνξηάζηεθε παλεγπξηθά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010 από ηνλ 

πνιηηηζηηθό ζύιινγν ΠΡΟΜΗΘΔΑ, ζηελ Οπάζηγθηνλ,  ε εθαηνληαεηία από ηε γέλλεζε 

ηνπ πνηεηή ηνπ “Δπηηάθηνπ” Γηάλλε Ρίηζνπ. Παξνπζηάζηεθαλ θηλεκαηνγξαθηθά 

ελζηαληαλέ από ηε δσή ηνπ, από ζπλαπιίεο κε ηνλ Μίθε Θενδσξάθε, θαη ηξαγνύδεζε 

καδί ηνπ έλα πνιππιεζέζηαην αθξναηήξην. Δθηόο από ηελ εηζαγσγή ηνπ γξάθνληνο 

κίιεζε ν Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ, Λεπηέξεο Καξκίξεο, απαγγέιζεθαλ πνηήκαηά ηνπ από 

κέιε ηνπ ΠΡΟΜΗΘΔΑ θαη ζπλόδεπζε κεινπνηεκέλα ηξαγνύδηα ηνπ Ρίηζνπ κε ηνλ 

θηζάξα ηνπ ν πύξνο Σξατθόξνο.  

 Ο Γηάλλεο Ρίηζνο γελλήζεθε ζηε Μνλεκβαζηά ηεο Λαθσλίαο θαη πξσηνπήγε ζηελ 

Αζήλα ην 1926, δειαδή όηαλ ήηαλ δεθαεθηά ρξνλώλ. Αλήθεη ζ’ εθείλε ηελ πξνπνιεκηθή 

ρνξεία πνηεηώλ πνπ είρε λα επηδείμεη πνιιά ζεκαληηθά νλόκαηα. Αλάκεζά ηνπο ήηαλ, γηα 

λα αλαθέξσ κεξηθνύο, νη δύν απνδέθηεο ηνπ Βξαβείνπ Νόκπει, εθέξεο θαη Διύηεο, ν 

Καββαδίαο, ν Βξεηηάθνο, ιίγν πξηλ ν Καξπσηάθεο, ν Βάξλαιεο, ν ηθειηαλόο, ε 

Μπξηηώηηζζα, ν Παιακάο ε Πνιπδνύξε θαη ηόζνη ηόζνη άιινη. 

 Με ηελ ηειεπηαία γλσξίζηεθε θαη ζπλδέζεθε πξνζσπηθά, όρη όκσο ζηνπο 

ινγνηερληθνύο θύθινπο ηεο πξνπνιεκηθήο Αζήλαο όπνπ βηνπάιεπε ν Ρίηζνο, αιιά ζην 

λνζνθνκείν ΩΣΗΡΙΑ, όπνπ λνζειεπόηαλ γηα θπκαηίσζε όπσο θαη ε Πνιπδνύξε. Μηα 

αξξώζηηα από ηελ νπνία ππόθεξε νιόθιεξε ε νηθνγέλεηά ηνπ. Από απηή πεζάλε ηόηε ε 

κεηέξα ηνπ θαη ν αδειθόο ηνπ Ρίηζνπ Μαλώιεο. Φαίλεηαη πσο ε θπκαηίσζε ήηαλ ε 

αξξώζηηα ηεο επνρήο. Από απηή πέζαλε θαη ε Μαξία Πνιπδνύξε, ε νπνία δελ ήηαλ ε 

κόλε ινγνηερληθή γλσξηκία πνπ έθαλε ζηε ΩΣΗΡΙΑ ν Ρίηζνο. Δθεί λνζειεύνληαλ θαη 

άιινη πξννδεπηηθνί δηαλννύκελνη εθείλσλ ησλ ρξόλσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέζεθε 

πξνζσπηθά. Ήηαλ επίζεο ηόηε πνπ ην θηινινγηθό παξάξηεκα ηεο Μεγάιεο 

Δγθπθινπαίδεηαο θπθινθόξεζε κεξηθά πνηήκαηά ηνπ.  

 Βξηζθόκαζηε ζηα 1930 θαη ν Ρίηζνο, εηθνζηελόο εηώλ, ζπλερίδεη ηε λνζειεία ηνπ 

ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο, ζην άζπιν θπκαηηθώλ ηεο Καςαιώλαο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζηελ Αζήλα, θη ελώ ζπλέρηδε ηε ζεξαπεία γηα ηελ αξξώζηηα ηνπ, έπηαζε δνπιεηά ζηελ 

Δξγαηηθή Λέζρε σο δηεπζπληήο ηνπ θαιιηηερληθνύ ηκήκαηνο. Άξρηζε λα βειηηώλεηαη ε 

πγεία ηνπ πνπ ζ’ απηό βνήζεζε θαη ε αξσγή ηεο ηεο αδειθήο ηνπ Λνύιαο, πνπ είρε 

παληξεπηεί ζηελ Ακεξηθή. 

 Σν 1932 ν παηέξαο ηνπ, πξώελ κεγαινθηεκαηίαο, παξαθξόθεζε θαη ηνλ έθιεηζαλ 

ζην Γαθλί. Πέζαλε εθεί ην 1938. Αιιά ε ηξαγσδία ηνπ Ρίηζνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

δελ ζηακαηάεη εθεί: ζηε ζπλέρεηα πέζαλε θαη ε αδειθή ηνπ Λνύια θη έκεηλε αβνήζεηνο, 

παιεύνληαο όπσο κπνξνύζε. 

 Η ζρέζε ηνπ κε ην ΚΚΔ άξρηζε ην 1938, σο δεκνζηνγξάθνο ηνπ “Ρηδνζπάζηε”. 

Απηή ε εθεκεξίδα δεκνζίεπζε θαη ηελ πξώηε ηνπ πνηεηηθή ζπιινγή κε ηνλ ηίηιν 

ΣΡΑΚΣΔΡ, κε ην ςεπδώλπκν Ι. νζηίξ θαη ην 1934, ζε ειηθία 25 ρξνλώλ, έγηλε κέινο 

ηνπ ΚΚΔ. Αιιά ε αξξώζηηα δελ ηνλ άθελε. Σν 1937 κπήθε μαλά γηα λνζειία ζην 

ζαλαηόξην ηεο Πάξλεζαο. Σελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ν Ρίηζνο ηελ έδεζε θαηάθνηηνο. 

Παξ’ όια απηά ζπκκεηείρε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΑΜ ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο, θαη 



αξλήζεθε λα δερηεί ρξήκαηα από έξαλν πνπ έγηλε γη’ απηόλ όηαλ θηλδύλεπε ε δσή ηνπ 

από ηελ αξξώζηηα θαη ηηο επηπξόζζεηεο θαθνπρίεο. 

Μεηά ηνλ πόιεκν, θαη ππνθέξνληαο πάληα από θπκαηίσζε, άξρηζαλ γηα ην Ρίηζν 

από ηηο κεηαθαηνρηθέο θπβεξλήζεηο νη εμνξίεο. Η πξώηε ήηαλ ζην Κνληνπνύιη ηεο 

Λήκλνπ, κεηά ζηε Μαθξόλεζν θαη κεηά ζηνλ Άη-ηξάηε. Σν 1952 επέζηξεςε ζηελ 

Αζήλα θαη πνιηηεύηεθε κε ηελ ΔΓΑ. Σν 1954 παληξεύηεθε κε ηελ Φηιίηζα Γεσξγηάδνπ 

από ηε άκν θαη απέθηεζαλ κηα θόξε, ηελ Έξε. Σαμίδεςε ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ 

ππαξθηνύ, ηόηε, ζνζηαιηζκνύ θαη γλσξίζηεθε ζηε Ρνπκαλία κε ηνλ εμόξηζην Σνύξθν 

πξννδεπηηθό πνηεηή Ναδίκ Υηθκέη, πνπ κεηάθξαζε θαη ηα πνηήκαηά ηνπ. Σν 1964 

ζπκκεηείρε ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο κε ηελ ΔΓΑ.  

Σν 1964 είρα κηα εληειώο ζπκπησκαηηθή γλσξηκία κε ηνλ πνηεηή ηνπ 

“Δπηηάθηνπ”, πνπ αμίδεη λα ηελ αλαθέξσ γηαηί έρεη λα θάκεη θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζαλ άλζξσπνο. Δθείλε ηε ρξνληά έβγαλα ηελ πξώηε κνπ πνηεηηθή ζπιινγή θαη ην 

ηππνγξαθείν, έλα βαζύ ππόγεην, ήηαλ πίζσ από ην θηίξην ηνπ ΓΔΝ, ζηε Πιαηεία 

Κιαπκώλνο. Ήκνπλα μέκπαξθνο θαη πήγα κε ην καθαξίηε δεκνζηνγξάθν θαη θίιν κνπ 

Γηάλλε Κνπλάδε, πνπ εθηόο από δεκνζηνγξάθνο ήηαλ θαη εθδόηεο, γηα λα απνθαζίζνπκε 

κε ηνλ ηππνγξάθν γηα ην εμώθπιιν. Δθεί πνπ ζπδεηνύζακε μαθληθά θαηεβαίλεη ν Ρίηζνο, 

πνπ έβγαλε θη εθείλνο εθεί θάπνην από ηα βηβιία ηνπ. Ο ηππνγξάθνο δήηεζε ζπγλώκε γηα 

λα ηνλ εμππεξεηήζεη πξώηα, αιιά εθείλνο δελ δέρηεθε, αληίζεηα πήξε κέξνο ζηε 

ζπδήηεζε ιέγνληαο ηε γλώκε ηνπ, πνιύ πξνζελήο θαη επγεληθόο, θαη καο είπε λα ηνπ 

ζηείινπκε ηε ζπιινγή όηαλ ζα θπθινθνξνύζε, ηδηαίηεξα αθνύ επξόθεηην γηα λαπηηθά 

πνηήκαηα, γηαηί ήηαλ αλαγλώζηεο θαη ζαπκαζηήο ηεο πνίεζεο ηνπ Καββαδία, καο είπε. 

Μηα δεύηεξε θνξά ηνλ είδα ύζηεξα από θάλα δπν ρξόληα, πξηλ από ηε δηθηαηνξία, ζε κηα 

κπνπάη, ηνπ Αξία, ηνπ θνλθεξαζηέ, ζηελ πιάθα, όπνπ απάγγεηιε πνηήκαηά ηνπ κε πνιύ 

εληππσζηαθό ηξόπν. 

Με ηε δηθηαηνξία ηνπ Παπαδόπνπινπ θαη ία άξρηζαλ πάιη νη εμνξίεο γηα ηνλ 

Ρίηζν: Γπάξνο, Λέξνο, άκνο. Σειηθά πέξαζε θη απηό ζαλ έλαο θαθόο εθηάιηεο θαη ν 

Ρίηζνο γύξηζε μαλά ζηα δηθά ηνπ. Ήηαλ ηόηε πνπ επηζθέθηεθε δηάθνξεο ζνζηαιηζζηηθέο 

ρώξεο θαη κεηάθξαζε πνηεηέο από εθεί. Αλάκεζά ηνπο θαη ηνπο ζπειιώδεηο Ρώζνπο 

πνηεηέο Γεζέληλ θαη Μαγηαθόθζθπ. Τπήξμε πνιπγξαθόηαηνο, κε δεθάδεο πνηεηηθέο 

ζπιινγέο δεκνζηεπκέλεο πνπ θηάλνπλ ίζσο θαη ηηο εθαηό; Δπίζεο ππήξμε έλαο από ηνπο 

πην πνιπγξαβεπκέλνπο λενέιιελεο πνηεηέο. 

 Η πνίεζε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ ήηαλ ζηξαηεπκέλε ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξώπνπ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ Διιήλσλ ηεο θησρνινγηάο θαη ηεο δπζηπρίαο, όπνπ εζήηεπζε θη εθέηλνο γηα 

έλα κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Δπίζεο, ε πνίεζή ηνπ δηαπλέεηαη από κηα βαζηά 

ειιεληθόηεηα, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ηνπ ακθηζβεηήζεη θαλείο παξά ηελ δηεζληζηηθή 

ηδενινγία ηνπ· πίζηεπε δε όηη βάλνληάο ηελ ζηελ ππεξεζία ηνπ αλζξώπνπ πνπ ππνθέξεη 

ηελ θαηαπίεζε θαη ηε θηώρεηα, ήηαλ ν πςειόηεξνο ζηόρνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αμηώζεη 

γη’ απηήλ. Αιιά, ζε απηήλ ηελ πνίεζε εθθξάδνληαη θαη ζηηγκέο πξνζσπηθήο νδύλεο θαη 

ζπαξαγκνύ από ηελ ηξαγσδία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ πνπ παξακέλνπλ κνλαδηθά 

παξαδείγκαηα πνηεηηθήο κεηαξζίσζεο. Μία από απηέο είλαη θαη ε ζνλάηα ή κπαιιάληα 

πνπ έγξαςε κεηά ην ζάλαην ηεο αδειθήο ηνπ, πνπ ηνλ άθνπζα λα απαγγέιιεη ζηελ 

κπνπάη ηνπ Αξία πνπ αλάθεξα πξηλ. Έηζη, εθηόο από ην γεληθό πόλν ησλ άιισλ, θαη νη 

πξνζσπηθέο  εκπεηξίεο ηνπ Ρίηζνπ παίξλνπλ θη εθείλεο κηα δηάζηαζε θη έλαλ αέξα 

παγθνζκηόηεηαο κέζα από ηελ πνηεηηθή ηνπο δηεξγαζία από απηόλ. Κάπνηνη ηνπ 



θαηακαξηπξνύλ όηη έγξαςε πνιύ. Αιιά νη πνιπγξάθνη πνηεηέο θάλνπλ απηό πνπ μέξνπλ 

λα θάλνπλ: λα γξάθνπλ αθόκα θη αλ απηό γίλεηαη ελάληηα ζηελ πνηεηηθή έληαζε. Ο 

ρξόλνο ζπλήζσο θξνληίδεη λα ζεθαζαξίζεη ό,ηη πεξηζζεύεη.  

 Ύζηεξα από ηηο κεινπνηήζεηο ησλ πνηεκάησλ ηνπ πνπ άξρηζαλ από ηε δεθαεηία 

ηνπ εμήληα θαη κεηά, ε ήδε κεγάιε δεκνηηθόηεηα ηνπ Ρίηζνπ, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη 

ζην εμσηεξηθό, εθηηλάρηεθε ζηα ύςε. Καη έηζη ηνλ δερόκαζηε ζήκεξα, εθαηόλ έλα ρξόληα 

από ηε γέλλεζή ηνπ θαη είθνζη από ην ζάλαηό ηνπ.   

        Ρήγαο Καππάηνο  

      
     


