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Libertà vo cantando, ch’è sì cara, 

come sa chi per lei vita rifiuta. 

 

Dante 

 

 

 

Η ποίηση πρέπει να’ ναι 

ένας οδηγός μάχης κ’ ευτυχίας 

ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού αγωνιστή 

μια σημαία στα χέρια της Ελευθερίας. 

 

(Γιάννης Ρίτσος – Οι γειτονιές του κόσμου, 1949 – 1951, σ. 7) 
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Πρόλογος 

 

   Στις 8 Απριλίου του 1798 έμελε να γεννηθεί στη Ζάκυνθο ο ποιητής που θα 

καθόριζε με τον ποιητικό του λόγο όχι μόνο τη λογοτεχνική πορεία και εξέλιξη του 

τόπου του, καθιστώντας τον ως τον πλέον κορυφαίο εκπρόσωπο της Επτανησιακής 

Σχολής, αλλά και ενός ολόκληρου έθνους, μιλώντας άμεσα και σε βάθος στη ψυχή 

ενός λαού συλλήβδην. Ο δικός μας Δάντης, Διονύσιος Σολωμός, εξύμνησε την ιδέα 

της ελευθερίας και του αγώνα του λαού του όσο κανένας άλλος ποιητής της 

νεοελληνικής ποίησης μέχρι τότε. Κατέγραψε σε λόγο έμμετρο όλη την ιστορία του 

ελληνισμού του καιρού του, ανέδειξε ιδέες και ιδανικά, προπαγανδίζοντάς τες και 

εκτός Ελλαδικού χώρου, πίστεψε στο λαό του, ξεσήκωσε τους αγωνιστές, έγραψε 

ποίηση πολιτική και ρηξικέλευθη.  

    Εκατόν έντεκα χρόνια μετά ένας άλλος μεγάλος επαναστάτης ποιητής, ο Γιάννης 

Ρίτσος, θα γεννηθεί και θα αναδείξει κατά τις επόμενες δεκαετίες μέσω της ποίησής 

του, σαν άλλος Σολωμός, την σύγχρονη ιστορία του τόπου του και τα βάσανα του 

λαού που δοκιμάζονται και πάλι από τη δίνη του πολέμου αγωνιζόμενοι για τη δική 

τους, νέα λευτεριά. Σε χρόνους υπερρεαλιστικούς, ο Ρίτσος κάνει σαφώς ποίηση 

μοντέρνα. Δεν είναι λίγες όμως οι φορές, όπως θα δειχθεί στη συνεχεία που ο 

ποιητής θα στραφεί στη παράδοση, φέρνοντάς την όμως στα μέτρα και τα σταθμά 

της εποχής του. Ποίηση πολιτική και εδώ, από έναν άνθρωπο που δικαίως μίλησε 

ποιητικά για την σύγχρονή του ιστορία αφού, όχι απλά υπήρξε κομμάτι της, αλλά τη 

βίωσε έμπρακτα μέσα από την αγωνιστική του δράση και τις εξορίες.  

   Σολωμός και Ρίτσος, δύο ποιητές που σε χρόνους ιστορικούς δεν συναντήθηκαν 

ποτέ και φαινομενικά η ποίησή τους δεν ακουμπά πουθενά η μια με την άλλη, 

επιχειρείται στη παρούσα εργασία να εξεταστούν συγκριτικά πατώντας πάνω σε 

κοινούς θεματικούς, μορφικούς και γλωσσικούς άξονες. Ένας συγκερασμός του 

λογοτεχνικού 19ου και 20ου αιώνα με βασικό θέμα τον πόλεμο μέσα στη ποίηση των 

δύο ποιητών, τον αγώνα για ελευθερία και την εθνική αφύπνιση του λαού  προς 

εξέγερση και επανάσταση με στόχο την απελευθέρωση.  

   Στα επόμενα κεφάλαια θα μελετηθεί το ιστορικό πλαίσιο το οποίο καθόρισε τη 

ποίηση των δύο ποιητών, με τη «καταγραφή» των γεγονότων κατά τη διάρκεια των 

πολέμων που έζησαν: επαναστατικός αγώνας του 1821 και έπειτα στη περίπτωση 

του Σολωμού, Κατοχή και Αντίσταση στον Ρίτσο. Όχι σαφώς από τη πλευρά του 

ιστορικού με τη μορφή χρονογραφήματος, ούτε ως μια απλή παράθεση των 

γεγονότων με μια στυγνή, δημοσιογραφική ματιά. Αλλά μέσα από τον ποιητικό και 

με λυρικές εξάρσεις λόγο ενός ρομαντικού και ενός μοντερνιστή ποιητή.   
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   Στο ίδιο πλαίσιο το ενδιαφέρον θα στραφεί προς τον λαό αυτόν καθαυτό, ως 

κινητήριο και μοναδικό μοχλό του εκάστοτε αγώνα. Και οι δύο ποιητές θα μιλήσουν 

στο λαό για τον λαό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του λαού. Από τη μια, στη 

περίπτωση του Σολωμού, η λαϊκή προσέγγιση θα αποδειχθεί μέσω της γλωσσικής 

του επιλογής, της δημοτικής γλώσσας, πράξη καινοτόμα για την εποχή του. Γίνεται 

κατ’ αυτό τον τρόπο σαφές ότι ο Σολωμός μίλησε για την επανάσταση κάνοντας και 

ο ίδιος μια γλωσσική επανάσταση. Στη περίπτωση του Ρίτσου από την άλλη το 

βάρος για τη φιλολαϊκή προσέγγιση στη ποίηση του θα πέσει κυρίως στο 

περιεχόμενο και όχι στη μορφή ή στη γλώσσα –αφού η δημοτική πλέον ήταν 

«νόμιμη» και είχε επικρατήσει στη νεοελληνική ποίηση. Μέσα από πληθώρα 

αποσπασμάτων θα αναδειχθεί η οικουμενική διάσταση της ποίησης του Ρίτσου και 

το πόσο κοντά στο μέσο, λαϊκό αναγνώστη είναι η ποίηση του, χρησιμοποιώντας 

ήρωες και χαρακτήρες λαϊκούς, γνήσιους, γήινους, απλούς και καθημερινούς. 

   Ταυτόχρονα θα εξεταστεί η χρήση του δημοτικού τραγουδιού στο έργο και των 

δύο ποιητών: στο Σολωμό το δημοτικό τραγούδι βγαίνει στη επιφάνεια έπειτα από 

τα σκοτάδια τόσων ετών και από ποιήματα χαμερπή, χαμηλού επιπέδου 

μετατρέπονται σε ποίηση υψηλή, εφάμιλλα άλλων μεγάλων ευρωπαίων ποιητών, 

δοσμένα με πολιτική και εθνική χροιά. Στο Ρίτσο πάλι, βλέπουμε τη τάση για 

στροφή προς τη παράδοση μέσα στο όλο κλίμα του μοντερνισμού, δοσμένα όμως 

με έναν επικαιρικό χαρακτήρα. Το μοιρολόι στον Επιτάφιο του Ρίτσου δεν έχει 

μνημονικό χαρακτήρα, είναι σύγχρονο και μιλά κατευθείαν στη καρδιά του λαού 

της γενιάς του, αφού ο αναγνώστης έζησε από κοντά εκείνες τις μέρες το θρήνο της 

μάνας του νεκρού απεργού.  Σαφώς το δημοτικό τραγούδι δεν εφευρέθηκε από τον 

Σολωμό, ούτε ο Ρίτσος το κληροδότησε άμεσα και ατόφια από αυτόν. Ποια θα ήταν 

όμως στις μέρες μας και στη γενιά του ’30 η μοίρα του δημοτικού τραγουδιού αν 

δεν είχαν προηγηθεί οι Ελεύθεροι πολιορκημένοι ή ο Κρητικός; Σολωμός και Ρίτσος 

πατούν πάνω στη δημοτική ποίηση κάνοντας ποίηση υψηλή και κυρίως ποίηση του 

καιρού τους. 

   Τέλος στη παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά και στο θέμα των αποκλίσεων των 

δύο ποιητών, των διαφορών εκείνων μεταξύ τους, που ενώ στο μεγαλύτερο μέρος 

της εργασίας παρουσιάζονται ως κοινά σημεία, σε μια βαθύτερη ανάλυση 

αντανακλούν τη διαφορετική προσέγγιση τους πάνω ακριβώς στα σημεία αυτά.  
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Κεφάλαιο 1ο 

 

Σπαράγματα της ιστορίας στη ποίηση του Διονύσιου Σολωμού και του Γιάννη 

Ρίτσου: Οι θεματικές του πολέμου και του αγώνα για την ελευθερία  

 

1.1 Το χρονικό της επανάστασης κατά το 1821 – 1823 μέσα από τον Ύμνο εις την 

Ελευθερίαν: 

   Όταν το 1824 ο Giuseppe Montani γράφει στο περιοδικό Nuova Antologia 

αρνητική κριτική για τους αυτοσχέδιους στίχους θρησκευτικού και ερωτικού 

περιεχομένου του Διονυσίου Σολωμού, κατακρίνοντάς τον ότι κατασπαταλά το 

ταλέντο του, αντί να γράψει ποίηση πολιτικού περιεχομένου για τον αγώνα της 

ελευθερίας, ειδικά τη στιγμή που στο τόπο του συμβαίνουν κοσμοϊστορικά 

γεγονότα λόγω της επανάστασης1, ο Ζακυνθινός ποιητής το έχει κάνει ήδη από το 

Μάιο του 1823 με τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν. Το ποίημα δημοσιεύεται πρώτη 

φορά στον δεύτερο τόμο με τα Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια του Claude Fauriel το 

1824, οπότε είναι φυσικό ο Montani να αγνοεί την ύπαρξη του ποιήματος, άρα και 

του περιεχομένου του. 

   Ο Ύμνος θα λέγαμε ότι αποτελεί μία μορφή ιστορικού χρονογραφήματος, σε 

ποιητικό όμως λόγο, των πρώτων ετών της Επανάστασης κατά τα 1821 - 1823 

περιδιαβαίνοντας από όλους σχεδόν τους σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής 

επανάστασης και όχι μόνο. Το ποίημα αποτυπώνει μια στιγμή συστράτευσης του 

ποιητή με το έθνος και τον αγώνα του για ανεξαρτησία και ελευθερία. Για τον 

Σολωμό η επανάσταση του '21 είναι μια στιγμή πολιτικής ευθύνης καθώς 

συμμερίζεται την άποψη του Vittorio Alfieri ότι η πένα των ποιητών είναι εξίσου 

αποτελεσματική με τα όπλα του πολέμου.2 Σε μια τέτοια στιγμή ο Σολωμός γράφει 

τον Ύμνο όπου αυτοσυστήνεται πλέον ως πολιτικός ποιητής, απομακρυνόμενος πια 

από τα ανάλαφρα ποιήματα των προηγούμενων ετών και τους αυτοσχέδιους 

στίχους και συστρατεύεται με τον αγώνα του λαού του. 

 

   Στον Ύμνο εις την Ελευθερίαν φαίνεται ακριβώς ότι η επανάσταση του '21 είναι 

μια κορυφαία ιστορική στιγμή για τους Έλληνες που ξαναγράφουν την ιστορία τους 

από την αρχή· είναι η στιγμή να σταματήσουν να είναι οι δούλοι και οι υπήκοοι που 

είναι εδώ και 400 χρόνια και να γίνουν ελεύθεροι πολίτες. Ο Σολωμός γράφει το 

ποίημα με σκοπό από τη μια να αφυπνίσει το αίσθημα του ελληνικού λαού για τον 

                                                             
1 Montani Giuseppe, «Rime improvvisate dal conte Dionisio Salamon, Zacintio», Nuova Antologia, 14, 
1824, σ. 76.  
2 Cairns Christopher, Italian Literature, Λονδίνο, 1977, σ. 55-58. 
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αγώνα της ελευθερίας, από την άλλη να προπαγανδίσει την ελληνική επανάσταση 

στην υπόλοιπη Ευρώπη εξαίροντας το φιλελληνικό των Ευρωπαίων συναίσθημα 

των ευρωπαίων με στόχο να παρακινήσει τα υπόλοιπα κράτη να συμβάλλουν στον 

αγώνα των Ελλήνων.  

   Το ποίημα γραμμένο σε τροχαϊκό οκτασύλλαβο οξύτονο και παροξύτονο στίχο 

απλωμένο σε 158 τετράστιχες στροφές και 632 στίχους συνολικά, αποτελεί έναν 

φόρο τιμής και εξύμνησης της προσωποποιημένης ιδέας της ελευθερίας που τόσο 

πολύτιμη, τόσο αναγκαία, τόσο απαραίτητη είναι για τους εξαθλιωμένους Έλληνες 

που αγωνίζονται για την επικράτηση της. Στην πρώτη ενότητα του ποιήματος (στρ. 1 

- 16) βασική θεματική αποτελεί ακριβώς αυτή η εξύμνηση της ιδέας της ελευθερίας 

ενώ ταυτόχρονα γίνεται μια επισκόπηση στους αιώνες της σκλαβιάς κατά την 

τουρκοκρατία. Εδώ η ελευθερία αποκτά ανθρώπινα χαρακτηριστικά ενώ με το 

στοιχείο της νεκρανάστασης γίνεται η σύνδεση με το ιστορικό παρελθόν, την 

αρχαιότητα, αφού από τότε ήταν θαμμένη στα ελληνικά χώματα λόγω της 

μακρόχρονης σκλαβιάς και τώρα βγαίνει από τους τάφους καθώς είναι έτοιμη και 

πάλι να κυριαρχήσει. 

   Στη δεύτερη ενότητα (στρ. 17 - 34) χαιρετίζονται οι επαναστατικές κινήσεις άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες μάχονται για τη δική τους ανεξαρτητοποίηση και 

ελευθερία ενώ ταυτόχρονα ασκείται κριτική στις Μεγάλες Δυνάμεις που 

παρεμποδίζουν τις επαναστάσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα στη στροφή 22 γίνεται 

αναφορά στην Αμερική, τη γη του Τζορτζ Ουάσινγκτον, τη πρώτη χώρα που 

αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση και εξυμνείται καθώς κι εκείνη βίωσε τη δική 

της εξέγερση κατά τη δεκαετία 1773 - 1783 όταν ήταν υπό την κατοχή των Άγγλων. 

Στην επόμενη στροφή ο ποιητής αναφέρεται στον ισπανικό αγώνα του 1808 - 1813 

για την ανεξαρτησία τους από τους Αυστριακούς όπως και στη στροφή 26 όπου ο 

ιταλικός λαός δίνει και αυτός το δικό του αγώνα εναντίον της αυστριακής 

αυτοκρατορίας και του καγκελάριου Μέτερνιχ (ο αετός είναι το έμβλημα της 

αυστριακής αυτοκρατορίας). Τέλος στη στροφή 24 οι δύο μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία 

και Ρωσία, παρουσιάζονται ως δύο θηρία που αντιμάχονται για το μοίρασμα της 

Ελλάδας.   

22. 

Γκαρδιακά χαροποιήθη 

και του Βάσιγκτον η γη, 

και τα σίδερα ενθυμήθη 

που την έδεναν και αυτή. 3 

                                                             
3 Τα αποσπάσματα από τις στροφές 22, 23, 24, 26, 35 και 66 του Ύμνου εις την Ελευθερίαν είναι 
αντλημένα από: Πολίτης Λίνος, Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, Α΄ τόμος Ποιήματα, Ίκαρος, Ι΄εκδ., 2012, 
σ. 74 – 82. 

24. 

Ελαφιάσθη της Αγγλίας 

το θηρίο, και σέρνει ευθύς 

κατά τ’ άκρα της Ρουσίας 

τα μουγκρίσματα τσ’ οργής. 
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23. 

Απ’ τον πύργο του φωνάζει, 

σα να λέει σε χαιρετώ, 

και τη χήτη του τινάζει 

το Λεοντάρι το Ισπανό. 

 

    

  Προχωρώντας στη τρίτη ενότητα (στρ. 35 - 74) ο ιστορικός δείκτης τοποθετείται 

στην περίοδο της πρώτης μεγάλης νίκης της ελληνικής επανάστασης με τη 

πολιορκία και την άλωση της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο του 1821.  

 

35. 

 

Ιδού εμπρός σου ο τοίχος στέκει 

της αθλίας Τριπολιτσάς· 

τώρα τρόμου αστροπελέκι 

να της ρίψεις πιθυμάς. 

 

   Βασική εικόνα όλης της ενότητας είναι οι νεκροί πολεμιστές του παρελθόντος που 

ζωντανεύουν και πολεμούν τώρα μαζί με τους αγωνιστές του '21 εμψυχώνοντάς 

τους, κάνοντας και πάλι ο ποιητής τη σύνδεση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος 

με το παρόν. Σημαντική στιγμή αποτελεί η στροφή 66 όπου ο Σολωμός κατακρίνει 

έμμεσα την στάση των Ελλήνων στη Τριπολιτσά που κατέσφαξαν άμαχους 

Τούρκους, γυναίκες και παιδιά, πράττοντας ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά 

τη διάρκεια της επανάστασης. Στη στροφή 48 ο ποιητής προσπαθεί, αν όχι να 

δικαιολογήσει, τουλάχιστον να εξηγήσει τη στάση αυτή των Ελλήνων αναφέροντας 

πως ό,τι έκαναν έγινε λόγω της καταπίεσης που δέχονταν όλα αυτά τα χρόνια οι 

Έλληνες και ενθυμούμενοι τους δικούς τους άμαχους νεκρούς από τους Τούρκους 

ήθελαν να πάρουν εκδίκηση, χωρίς όμως αυτό να νομιμοποιεί την πράξη τους. 

 

66. 

 

Προσοχή καμία δεν κάνει 

κανείς, όχι, εις τη σφαγή· 

πάνε πάντα εμπρός. Ω! φθάνει, 

φθάνει· έως πότε οι σκοτωμοί; 

 

26. 

Σε ξανοίγει από τα νέφη 

και το μάτι του Αετού, 

που φτερά και νύχια θρέφει 

με τα σπλάχνα του Ιταλού·  
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   Στην τέταρτη ενότητα (στρ. 75 - 87) ο ιστορικός χρόνος σταματά στην πολιορκία 

της Κορίνθου και τη νίκη του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια τον Ιούλιο του 1822, 

ενώ κατά τις στροφές 88 - 122 αναπαρίσταται η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου 

στα τέλη του 1822. Στην έκτη ενότητα (στρ. 123 - 132) μεταφέρεται το σκηνικό στη 

θάλασσα με την καταγραφή των ναυτικών κατορθωμάτων των Ελλήνων ενώ στην 

επόμενη ενότητα μέχρι και τη στροφή 138 αναφορά γίνεται στον απαγχονισμό του 

πατριάρχη Γρηγορίου Ε' τον Απρίλιο του 1821, ως αντίποινα από τους Τούρκους, 

δείχνοντας έτσι ο ποιητής την θρησκευτική και χριστιανική πλευρά του αγώνα. 

Τέλος στις στροφές 139 - 158 παρουσιάζεται η κατάληξη του αγώνα με έναν 

παραινετικό λόγο του ποιητή προς τους οπλαρχηγούς της επανάστασης ενώ 

ταυτόχρονα ο ποιητής καταδικάζει το φαινόμενο της διχόνοιας μεταξύ των Ελλήνων 

που ήδη έχει αρχίσει να εμφανίζεται. 

 

 

 

1.2  Η πολιορκία του Μεσολογγίου μέσα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους:  

 

   Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι το έργο ζωής του Σολωμού καθώς το δούλευε 

για μια ολόκληρη εικοσαετία από το 1829 έως το 1849. Το θέμα του ποιήματος δεν 

είναι άλλο από τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και την πτώση του τον 

Απρίλιο του 1826. Το Μεσολόγγι για τον Σολωμό είναι μια εμμονή, ασχολείται 

επαναλαμβανόμενα με αυτό -αναφέρθηκε ήδη στον Ύμνο εις την Ελευθερίαν- και γι' 

αυτό πολλοί επικριτές του τον κατηγόρησαν ότι δεν εμπνέεται από τα προβλήματα 

της σύγχρονής του Ελλάδας. Όμως οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι είναι ένα βαθιά 

πολιτικό και σαφώς πολεμικό ποίημα που καταγράφει μέσα του όλη την ιστορία 

του Μεσολογγίου, όχι τόσο από τη σκοπιά των γεγονότων, αλλά των ίδιων των 

πρωταγωνιστών της επανάστασης, των αγωνιστών, όπως φαντάζεται ο ποιητής ότι 

τη βίωσαν. 

 

   Ο Σολωμός απογοητευμένος από τη πολιτική του Όθωνα συνειδητά 

αποστασιοποιείται από τα σύγχρονα προβλήματα της Ελλάδας. Με τους 

Ελεύθερους Πολιορκημένους ο ποιητής αποδοκιμάζει την εποχή του και τον Όθωνα 

γιατί για εκείνον η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του Μεσολογγίου. Στο ποίημα ο Σολωμός 

αναπαριστά τους Μεσολογγίτες ως πρότυπα πολεμιστών και το Μεσολόγγι ως 

ιδεατή κοινωνία, παράδειγμα προς μίμηση για την Ελλάδα του μέλλοντος. 

 

   Για τον ποιητή το Μεσολόγγι δεν παύει ποτέ να αποτελεί το σύμβολο της 

ομοψυχίας και της αυτοθυσίας των αγωνιστών οι οποίοι δεν θα διστάσουν να 

υπερβούν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να πεθάνουν για την ελευθερία. 

Ταυτόχρονα είναι και το σύμβολο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ένα πανανθρώπινο 
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σύμβολο πέρα από έθνη, καθώς συνδέεται με τα διαχρονικά θέματα της 

ανθρωπότητας. 

 

   Το ποίημα επεξεργάστηκε από τον ποιητή σε τρεις φάσεις: το 1829 με το 

Σχεδίασμα Α' δουλεύει το ποίημα σε τροχαϊκό εξάμετρο, ένα μικρό και σύντομο 

στίχο που δεν ταιριάζει στο τόνο του επικού ποιήματος που θέλει να δημιουργήσει 

και έτσι το εγκαταλείπει. Στο Σχεδίασμα Β' το 1833 ξεκινά να γράφει το ποίημα σε 

ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στίχο που ομοιοκαταληκτεί σε δίστιχα ενώ στο 

Σχεδίασμα Γ' το 1844 διατηρεί τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο αλλά 

ανομοιοκατάληκτο. 

 

   Το πολιτικό - ιστορικό σκέλος του ποιήματος περιπλέκεται και με το μεταφυσικό 

καθώς η αναφορές στην άνοιξη, σε ένα ποίημα που μιλά για πόλεμο, είναι αρκετές. 

Αρκεί μόνο να σκεφτούμε ότι το Μεσολόγγι έπεσε Απρίλη μήνα. Σε ολόκληρο το 

ποίημα έτσι οι αναφορές στην άνοιξη με την αναγέννηση της φύσης αλλά και το 

Πάσχα με την ανάσταση του Χριστού, παραπέμπουν στην αναγέννηση και 

ανάσταση του ίδιου του Μεσολογγίου με την ελπίδα για ελευθερία να διατηρείται 

ζωντανή. Αντίστοιχες αναφορές του αντιθέτου δίπολου άνοιξη-πόλεμος/θάνατος θα 

συναντήσουμε και στη συνέχεια στη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, όπως στον Επιτάφιο 

του 1936 που η μάνα του νεκρού θρηνεί το γιο της Μάιο μήνα ή στις Γειτονιές του 

κόσμου με τις αναφορές στον ερχομό της άνοιξης εν ώρα πολέμου να είναι συχνές. 

 

 

1.3  Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος στη ποίηση του Ρίτσου: 

   Το Σεπτέμβριο του 1939 η Ευρώπη πάλλεται από τις δονήσεις ενός νέου πολέμου. 

Ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος μόλις έχει ξεκινήσει. Το 1940 η Ιταλία επιχειρεί να 

εισβάλει στην Ελλάδα. Τη περίοδο αυτή μέχρι και το 1941 ο Ρίτσος δεν θα την 

εκμεταλλευτεί ποιητικά όσο άλλες αργότερα, παρά μόνο έμμεσα μέσα από λίγους 

μονάχα στίχους. Είναι η χρονική στιγμή που οι Έλληνες κομμουνιστές κρατούν 

ουδετερότητα ως προς την αντίσταση, από τη μία λόγω του γερμανοσοβιετικού 

συμφώνου μη επίθεσης Μολότωφ – Ρίμπεντροπ που είχε ήδη υπογραφεί στις 23 

Αυγούστου του 1939, από την άλλη στο ελληνικό έδαφος η αντίσταση κατά του 

Ιταλού κατακτητή είχε ξεκινήσει από τους αντιπάλους των κομμουνιστών, τη 

δικτατορία του Μεταξά.4 Έτσι η –προσωρινή- αμήχανη σιγή για τον Ρίτσο, ο οποίος 

ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’20 είχε εγκολπωθεί στις ιδέες του μαρξισμού 

και της αριστεράς κατά τη διαμονή του στο σανατόριο «Σωτηρία», μοιάζει 

μονόδρομος.  

                                                             
4 Πρεβελάκης Παντελής, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Συνολική θεώρηση του έργου του, Κέδρος, 1981, 
σ. 111. 
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   Έμμεσες όμως αναφορές γι’ αυτά τα πρώτα χρόνια του πολέμου στη ποίηση του 

Γιάννη Ρίτσου, εντοπίζει ο Παντελής Πρεβελάκης5 στα παρακάτω ποιήματα: Στο 

ποίημα Ύστερ’ απ’ την πλημμύρα έχουμε τη μεταφορά ενός τοπίου έπειτα από 

κατακλυσμό με ένα ποτάμι να έχει ξεχειλίσει, τη γέφυρα να έχει γκρεμιστεί και τον 

χαμό ορισμένων έπειτα από τη πάλη τους με το νερό. Ο συνειρμός με το πεδίο της 

μάχης και το θάνατο των νεκρών στρατιωτών που αντιστάθηκαν είναι εμφανής.  

Την άλλη μέρα είχε λιακάδα. Το ποτάμι χαμήλωνε… 

Και πια κανένας δεν θυμόταν τα κατορθώματα κείνων που πάλε- 

         ψαν με το νερό 

ούτε τα κλάματα κείνων που τους χώρισε το ποτάμι 

ούτε κείνους που πνίγηκαν στη νύχτα.6 

 

Αναφορά πιο άμεση έχουμε στο ποίημα Στο στρατώνα: 

 

Το φεγγάρι μπήκε στο στρατώνα. 

Ψαχούλεψε τις κουβέρτες των φαντάρων… 

Μπορεί όλοι αυτοί να ‘ναι αύριο πεθαμένοι; 

Μπορεί από τώρα κιόλας να ‘ναι πεθαμένοι; 7 

 

   Έμμεσες αναφορές γι’ αυτή την πρώτη φάση του πολέμου ο Πρεβελάκης εντοπίζει 

και στα ποιήματα Ανάμνηση, Ο νικητής, Ο νικημένος και Ο λόφος. 

 

 

1.4  Η Β’ φάση του πολέμου – γερμανική κατοχή: 

 

   Στις 6 Απριλίου του 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταφθάνουν στην Ελλάδα 

οπότε και η στάση του ποιητή αλλάζει. Τα ποιήματά του γίνονται ολοένα και πιο 

ρηξικέλευθα ενώ το μήνυμα του πολέμου, της αντίστασης και του αγώνα για την 

εθνική απελευθέρωση είναι τώρα όχι απλώς άμεσο αλλά και αναγκαίο. Τον Ιούλιο – 

Αύγουστο του 1942 ο Ρίτσος, έχοντας πλέον ενταχθεί στο Μορφωτικό Τμήμα του 

ΕΑΜ, γράφει το ποίημα Η τελευταία προ ανθρώπου εκατονταετία στο οποίο η 

φρίκη του πολέμου αποτυπώνεται ρεαλιστικά, κατακρίνεται η βαρβαρότητα, ενώ ο 

ποιητής οραματίζεται την αναγέννηση του έθνους. Στους πρώτους στίχους του 

ποιήματος έχουμε την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών από το αλβανικό 

μέτωπο, οι οποίοι βρίσκονται σε άσχημη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. 

 

 

                                                             
5 Ό.π., σ. 112. 
6 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1930 – 1942, τόμος Α’, Κέδρος, Αθήνα, 1981, σ. 489. 
7 Ό.π., σ. 495. 
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Είχαν βαδίσει μήνες και μήνες πάνου σ' άγνωστες πέτρες 

πάνου στο χιόνι μαζί με τις ελιές τους και τ' αμπέλια τους - 

άλλος άφησε κει πάνου ένα πόδι ένα χέρι 

άλλος ένα μεγάλο κομμάτι απ' την ψυχή του 

καθένας κ' έναν ή πιότερους νεκρούς.8 

 

   Έντονο είναι και το συναίσθημα οργής των στρατιωτών αφού ο αγώνας τους 

ενάντια στους Ιταλούς κατακτητές νιώθουν ότι πήγε χαμένος μετά την επέμβαση 

του γερμανικού στρατού: 

 

 Μονάχα με μικρά οργισμένα ποτάμια κλείναν τα περασμένα  

           πίσω τους. 

 

   Χαρακτηριστική σε ολόκληρο το ποίημα είναι η εικόνα της εγκατάλειψης, της 

διάλυσης, της αποσύνθεσης και  του ερειπωμένου τοπίου λόγω  του πολέμου: 

 

Ερημωμένα χωριά, ξεροπόταμα σ’ ένα ανελέητο ξερό καλο- 

      καίρι. 

Βομβαρδισμένες εκκλησιές. 

(…) 

Στους τοίχους  

είταν σβησμένα τα συνθήματα. Υπόκωφοι κακονιοβολισμοί στο  

        βάθος, 

χαμηλά στον ορίζοντα η σιγαλιά του χαμένου πολέμου. 

(…) 

Τρίζαν  

οι αραποσιτιές  

παράξενα σαν να μας σκίζαν τα χαρτιά με τα πατριωτικά τραγού- 

         δια μας 

σαν να μας σκίζαν τις σημαίες μας. Δυο λιγνά σύγνεφα  

κρέμονταν πάνου στο βουνό σαν δυο πλεξούδες σκόρδο δίπλα σ’ ένα 

        τζάκι 

σ’ ένα βομβαρδισμένο σπίτι. 9 

 

   Όπως σωστά παρατηρεί ο Πρεβελάκης, ο Ρίτσος με αυτό το ποίημα «αναλαμβάνει 

το χρέος να γίνει ο κήρυκας και ο υμνωδός της Αντίστασης», αφού είναι αυτός,  

όπως επιβεβαιώνει και ο ίδιος μέσα στο ποίημά του, που θα καρφώσει την 

αισιόδοξη για το μέλλον του αγώνα πινακίδα γράφοντας: «Από δω προς τον ήλιο». 

 

                                                             
8 Ό.π., σ. 501. 
9 Ό.π., σ. 505. 
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Κ’ η πινακίδα –ξύλινη τετράγωνη- αυτό όλο – όλο – είπε, τίποτ’ 

      άλλο- 

στη διασταύρωση εκεί: «Από δω προς τον ήλιο». 

(…) 

«Ποιός νάγραψε με τόσο αδέξια γράμματα τούτη την πινακίδα;» 

και κάποιος άλλος ίσως να θυμάται και να πει· 

«Ο Γιάννης Ρίτσος – ποιητής της τελευταίας προ Ανθρώπου  

      Εκατονταετίας». 10 

 

   Αναφορά στον αγώνα γίνεται και στο ποίημα Παραμονές ήλιου από τον τόμο 

Δοκιμές (1935 – 1943) όπου ο ποιητής γράφει για το τραγούδι που ακούγεται στα 

βουνά που πολεμούν  οι αντάρτες: 

 

Σήκω λοιπόν. Ο άνεμος σφυρίζει το τραγούδι του  

ανάμεσα στα σκοινιά των κρεμασμένων και στα κατάρτια… 

Σήκω λοιπόν απάνου να δαγκώσεις το σταρένιο φως… 

Ο ήλιος εκλαϊκεύει τη χαρά του έξω απ’ τις πόρτες. 

Δεν είναι ο θάνατος. Δεν είναι. Είναι δικό μας το τραγούδι. 

Είναι δικό μας τούτο το σπαθί 

που ξεφλουδίζει σαν καρπό τον ήλιο από τα σύγνεφα. 11 

 

 

1.5  Το αντάρτικο και ο Άρης Βελουχιώτης: 

 

   Η ιστορία έρχεται και ξαναβρίσκει τον Ρίτσο όταν τον Ιούλιο του 1945 γράφει Το 

υστερόγραφο της δόξας σε πέντε μέρη (Ο Άρης, παραμύθι – αλήθεια, Στον Άρη, 

Άρης Βελουχιώτης, Επιτάφιος θρήνος και Το υστερόγραφο της δόξας) αποδίδοντας 

τιμή και δόξα –όπως δηλώνει και ο τίτλος του ποιήματος- στον αγώνα αλλά και τον 

τραγικό θάνατο του μέγα αντάρτη, έναν μόλις μήνα πριν. 

 

Ποιά νάναι τούτη η άγια κάρα 

δεμένη στο Τρικαλινό φανάρι 

με την αγαρινή τριχιά την ίδια 

πούσυρε και τον Πατριάρχη; 12 

 

   Όπως ο Διονύσιος Σολωμός τιμά με τη ποιητική του γραφίδα τους αγωνιστές του 

’21 αλλά και τον Λόρδο Μπάιρον μέσα από μια ωδή για το επαναστατικό του 

                                                             
10 Ό.π., σ. 520 – 521. 
11 Ό.π., 457. 
12 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα. Τα Επικαιρικά 1945 – 1969, τόμος Ε’, Κέδρος, Αθήνα, 1979, σ. 157. 
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πνεύμα, έτσι κι εδώ ο Ρίτσος έναν αιώνα αργότερα εξυμνεί τον Βελουχιώτη και τους 

αντάρτες του για τα κατορθώματά τους κατά την Αντίσταση.  Δεν είναι τυχαία 

εξάλλου η σύνδεση που κάνει ο Ρίτσος του Άρη και των αντρών του με τους 

κλεφταρματολούς στα βουνά που υπήρξαν έτσι κι αλλιώς πρότυπο του ΕΛΑΣ. Στο 

παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα Άρης Βελουχιώτης η συσχέτιση του 

αντιστασιακού αγώνα των ανταρτών με τον επαναστατικό αγώνα του ΄21 είναι 

ευδιάκριτη, ακόμα και με τη παραβολή του συνθήματος «Ελευθερία ή θάνατος». 

 

 

Ω τι τσουβάλια ονείρατα κουβάλησες πάνου στη ράχη σου από τόνα 

        στ’ άλλο κορφοβούνι 

από πέτρα σε πέτρα κι από δέντρο σε φως κι από χιόνι σε φλόγα 

ω τι ζεστά ψωμιά μπουκώσανε τα σκλαβωμένα στόματα 

τι μήλα και τι φώτα πέσαν στις ποδιές των κοριτσιών μας 

τι βόλια αστράψανε στις φούχτες της Ελλάδας 

καθώς ξεκλείδωνες τα δώδεκα σεντούκια του Κανάρη 

ως άναβες τις πυρκαϊές μέσα στης θύμησης τα δάσα 

και φεγγοβόλαγαν τα Μισολόγγια και τα Χάνια της Γραβιάς 

και σπάθιζε η φωτιά στα δυο το μεσονύχτι 

και μες στη λάμψη φτάνανε οι καβαλλαρέοι 

και σταύρωναν διπλά σπαθιά μπροστά στη φλόγα  δίνοντας τον όρκο: 

           Λευτεριά για θάνατος. 13 

 

   Ακόμα και η αναφορά στη πολιορκία του Μεσολογγίου, που όπως είδαμε στη 

ποίηση του Σολωμού επανέρχεται συνειδητά, δεν είναι διόλου τυχαία αφού 

συμβολίζει την ομοψυχία και την αυτοθυσία των ανταρτών –όπως και των 

αγωνιστών του ’21- στην ιδέα και τον σκοπό που είναι η απελευθέρωση και 

προαναγγέλλει πως και ο ίδιος ο Άρης, μαζί με τα παλικάρια του δεν θα διστάσουν 

να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους για την πολυπόθητη Λευτεριά. Ακόμα μια 

ομοιότητα του ποιήματος αυτού με τη ποιητική του Σολωμού που αξίζει να 

επισημανθεί στο σημείο αυτό, είναι και η προσωποποίηση της έννοιας της 

Ελευθερίας. Στο Σολωμό αυτό γίνεται σαφές μέσα από τον Ύμνο εις την  Ελευθερίαν. 

Στο Ρίτσο διαβάζουμε στο Ι απόσπασμα από το ποίημα Στον Άρη: 

 

γδέρνει τα στήθεια της η Ελλάδα 

δέρνεται η Λευτεριά 

η Λευτεριά η μητέρα σου 

που σου κανάκιζε τα γένεια 

στον ίσκιο του πλάτανου. 14 

                                                             
13 Ό.π., σ. 148.  
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1.6  Το τέλος του πολέμου και η πορεία προς τον εμφύλιο πόλεμο: 

  

   Επόμενος ιστορικός σταθμός στο οποίο αποβιβάζεται ο Ρίτσος δεν θα μπορούσε 

να μην είναι η ήττα της αριστεράς το Δεκέμβριο του 1944 αλλά και ο ιδεολογικός 

διχασμός που ακολούθησε. Ο ποιητής τώρα δεν στρέφεται εναντίον μόνο του ξένου 

εχθρού, αλλά και του ντόπιου. Στα Τρία Χορικά (1944 – 1947) από τη συλλογή 

Αγρύπνια (1941 – 1953) έξι γριές γυναίκες κάθονται και συζητούν για τον πόλεμο, 

την κατοχή και την αντίσταση χωρίς να ξέρουν καλά καλά για τι μιλούν. Το δεύτερο 

χορικό μοιάζει με ένα ομαδικό μοιρολόι όπου οι γερόντισσες θρηνούν για τα 

χαμένα τους παιδιά δίχως να γνωρίζουν ποια μοίρα τους τα στέρησε. Στο ίδιο 

χορικό όμως διαβάζουμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε από αυτούς «που κουβαλήθηκαν 

με τις μπότες και τα σιδερένια καπέλα τους» ενώ αντιστάθηκαν αυτοί «με τα λιγνά, 

λιγνά τους χέρια», ενώ λίγο πιο κάτω η «Μάνα» ως κορυφαία του χορού αναφέρει: 

«Τι μας κουβαλήθηκαν από πάνου οι λυσσασμένοι λύκοι; Οι ντόπιοι λύκοι δεν μας 

φτάναν;» κάνοντας έτσι διαυγές το θεματικό περιεχόμενο του εμφύλιου 

σπαραγμού.  

 

 

1.7  Ο αγώνας για την ελευθερία στη Ρωμιοσύνη: 

 

    Η μεγαλύτερη ίσως ποιητική στιγμή του Γιάννη Ρίτσου έρχεται με τη συγγραφή 

της Ρωμιοσύνης γραμμένη στα 1945 – 1947 με το θέμα της ιστορίας και του 

πολέμου να είναι ορατό σε ολόκληρο το ποίημα. Το θέμα της φύσης και του 

ελληνικού τοπίου που είναι πλούσιο σε όλη την έκταση του έργου είναι κάτι που 

δεν θα εξεταστεί στο παρόν κεφάλαιο της μελέτης αυτής. Μένοντας στα αρχικά 

θέματα που περικλείουν το έργο βλέπουμε ότι ο αγώνας των Ελλήνων για 

ελευθερία και δικαιοσύνη είναι αδιάκοπος και συνεχής. 

 

Αυτά 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.15 

 

μας λέει ποιητής στη πρώτη στροφή δίνοντας εξαρχής το τόνο του ποιήματος που 

θα ακολουθήσει. Η ρωμιοσύνη, ο ελληνικός λαός δηλαδή σε μια πιο λαϊκή 

διατύπωση, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ελευθερία του η οποία αποτελεί 

                                                                                                                                                                              
14 Ό.π., σ. 142. 
15 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1941 – 1958, τόμος Β’, Κέδρος, Αθήνα, 1981, σ. 59. 
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επιτακτική ανάγκη κατά τον ποιητή, καθώς δεν μπορεί να ζήσει «κάτου απ’ τα ξένα 

βήματα» των κατακτητών «παρά μόνο στο δίκιο». Έχοντας μόλις βγει από τα 

δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής, ο Ρίτσος τονίζει την ανάγκη του ελληνικού 

λαού που δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο κάτω από τον ήλιο και το φως της 

ελευθερίας και της ανεξαρτησίας.  

 

   «Ετούτο το τοπίο σκληρό σαν τη σιωπή» γράφει ο ποιητής στην αρχή της δεύτερης 

στροφής περιγράφοντας ένα έθνος καταματωμένο από το πόλεμο και δεν θα 

μπορούσαμε συνειρμικά να μην συσχετίσουμε το στίχο αυτόν μ’ εκείνον του 

Σολωμού από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους: «Άκρα του τάφου σιωπή στον 

κάμπο βασιλεύει» είναι ο εναρκτήριος στίχος του Σχεδιάσματος Β’, όπου και εδώ 

δηλώνεται η νεκρική σιγή που ακολουθεί κάθε τόπο κατά τη διάρκεια ενός 

πολέμου. Και όπως «η μάνα μνέει» στο δύστυχο Μεσολόγγι, έτσι και στη 

Ρωμιοσύνη ο ποιητής αναρωτιέται «πόσο θα στίψει ακόμα η μάνα την καρδιά της 

πάνου απ’ τα εφτά σφαγμένα παλληκάρια της», επανερχόμενος για ακόμη μια 

φορά στο θέμα της χαροκαμένης μάνας, όπως θα φανεί και στον Επιτάφιο σε 

επόμενο κεφάλαιο.  

 

   Εμφατικά δηλώνεται και ο πόλεμος βάση της χρονικής διάρκειάς του σε επόμενη 

στροφή του ποιήματος. Οι Έλληνες ύστερα από χρόνια εμπλοκή σε αλλεπάλληλους 

πολέμους είναι σε συνεχή επαγρύπνηση παλεύοντας να κερδίσουν την χαμένη τους 

ελευθερία, σε τέτοιο βαθμό που το τουφέκι τους έχει γίνει πλέον φυσική 

προέκταση του χεριού τους. Αναπόφευκτη είναι και πάλι η σύνδεση με τους 

Ελεύθερους Πολιορκημένους όπου ο ποιητής παρουσιάζει ένα Σουλιώτη αγωνιστή 

κουρασμένο και καταρρακωμένο από την πείνα και τον πόλεμο, με το τουφέκι του 

πλέον να το νιώθει βαρύ: «Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι; Οπού συ 

μούγινες βαρύ κι’ ο Αγαρινός το ξέρει»16. Η κούραση και απόγνωσή των πολεμιστών 

της Ρωμιοσύνης, πλέον είναι ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους: 

 

Το 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 

κι έχουνε τον καημό βαθιά στα μάτια τους 

σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. 17 

 

   Και αν ο Σουλιώτης ο καλός στέκει παράμερα και κλαίει, οι αγωνιστές της 

Ρωμιοσύνης στέκονται γενναίοι στις σκοπιές τους, με τα μάτια τους να λάμπουνε 

                                                             
16 Πολίτης Λίνος, Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, Α΄ τόμος Ποιήματα, Ίκαρος, Ι΄εκδ., 2012, σ. 215. 
17 Ρίτσος Γιάννης, ό.π. 
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πάνω στα καραούλια με αποφασιστικότητα, θέληση και πίστη ότι ο αγώνας τους θα 

δικαιωθεί. Θυσιάζουν ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό προκειμένου να 

κρατήσουν ζωντανό τον αγώνα, καθώς κανένας θάνατος τον Ελλήνων δεν είναι 

μάταιος, κανένας «δεν πεθαίνει», αφού ο κάθε νεκρός μένει ζωντανός μέσα στη 

ψυχή των υπόλοιπων αγωνιστών.  

 

Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα 

όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε – 

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. 18 

 

   Οι αναφορές για τον πόλεμο και τον αγώνα για την ελευθερία είναι ανεξάντλητες 

μέσα στη Ρωμιοσύνη. Αξίζει όμως να γίνει και μια αναφορά στους παρακάτω 

στίχους από το IV απόσπασμα. Ο Ρίτσος εδώ κάνει ειδική μνεία στον εμφύλιο 

πόλεμο καθώς ομαδοποιεί τους μαχόμενους σε «τούτους» και «εκείνους», όπου οι 

πρώτοι βρίσκονται έγκλειστοι σε φυλακές ενώ οι δεύτεροι είναι πια νεκροί. Εν τέλει 

όμως το αισιόδοξο μήνυμα θα πραγματωθεί, οι καμπάνες θα ηχήσουν και η 

ανά(σ)ταση του έθνους θα έλθει, καθώς αυτός ο τόπος ανήκει σε όλους και κανείς 

δεν μπορεί να μας τον πάρει. 

 

Με τόσα φύλλα να σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα 

με τόσα φλάμπουρα να λάμπει ο ουρανός 

και τούτοι μες στα σίδερα και κείνοι μές στο χώμα. 

 

Σώπα, όπου νάναι θα σημάνουν οι καμπάνες. 

Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. 

Κάτου απ᾿ το χώμα, μές στα σταυρωμένα χέρια τους 

κρατάνε της καμπάνας το σκοινί - περμένουνε την ώρα, δεν κοιμούνται, 

περμένουν να σημάνουν την ανάσταση. Τούτο το χώμα 

είναι δικό τους και δικό μας - δε μπορεί κανείς να μας το πάρει. 19 

 

 

1.8  Εμφύλιος σπαραγμός και εξορία: ο αγώνας για λαϊκή και προσωπική 

απελευθέρωση: 

 

   Το 1948 ο Γιάννης Ρίτσος συλλαμβάνεται για τις πολιτικές του θέσεις και 

εξορίζεται στο Κοντοπούλι της Λήμνου. Εκεί ο ποιητής συγγράφει το Καπνισμένο 

                                                             
18 Ό.π., σ. 60. 
19  Ό.π., σ. 65 – 66. 
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τσουκάλι (Δεκέμβριος 1948 – Φεβρουάριος 1949) αλλά και τα Ημερολόγια εξορίας Ι 

(Οκτώβριος – Νοέμβριος 1948) και ΙΙ (Νοέμβριος 1948 – Ιανουάριος 1949). Τον 

Μάιο του 1949 μεταφέρεται στη Μακρόνησο όπου γράφει τα Μακρονησιώτικα και 

το Ημερολόγιο εξορίας ΙΙΙ (1950). Τον Ιούλιο του 1950 απολύεται ως φυματικός 

αλλά ένα μήνα αργότερα συλλαμβάνεται εκ νέου και μεταφέρεται στον Άι Στράτη 

όπου θα παραμείνει μέχρι και τον Αύγουστο του 1952. 20 

 

   Οι κακουχίες και τα βασανιστήρια που πέρασε τόσο ο ίδιος ο ποιητής όσο και οι 

σύντροφοί του κατά τη διάρκεια των εξοριών, αποτέλεσαν αναγκαστικά ένα γόνιμο 

έδαφος και πηγή πλούσιου υλικού για την ποιητική δημιουργία του Ρίτσου, ενώ 

ταυτόχρονα των διαμόρφωσαν και ως αγωνιστή ταγμένο στην επανάσταση. Στα 

Ημερολόγια εξορίας παρουσιάζεται η καθημερινότητα των εξόριστων στη Λήμνο και 

τη Μακρόνησο, από τις χειρονακτικές εργασίες μέχρι και τις γνωριμίες που έκανε ο 

ποιητής με νέους συντρόφους, συχνά αγράμματους ή λιγογράμματους21. Εκεί ο 

Ρίτσος είχε όλο το χρόνο να τους παρατηρήσει και να συνομιλήσει μαζί τους 

αντλώντας πλούσιο υλικό από την λαϊκή τους σοφία.  

    

   Το Νοέμβριο του 1950, ενώ ο Ρίτσος είναι εξόριστος στον Άι Στράτη, γράφει το 

ποίημα Γράμμα στο Ζολιό Κιουρί, μια εξομολογητική επιστολή προς τον Γάλλο 

φυσικό, νομπελίστα και κομμουνιστή Φρεντερίκ Ζολιό-Κιουρί, ο οποίος είχε 

αφιερώσει όλη του τη ζωή στην επιστήμη αλλά και στη στρατευμένη δράση για την 

υπεράσπιση του κομμουνισμού. Ο Ρίτσος σε ολόκληρο το ποίημα εξιστορεί όλα τα 

δεινά και τα πάθη που πέρασαν οι κομμουνιστές ως εξόριστοι όλα αυτά τα χρόνια.  

 

Περάσαμε πολύν καιρό στο Μακρονήσι 

κοιμηθήκαμε μάγουλο με μάγουλο με το θάνατο, 

πολλοί αφήσανε κει πέρα τα κόκκαλά τους 

πολλοί αφήσανε τα πόδια τους και τα χέρια τους 

πολλοί τώρα περπατάνε με δεκανίκια 

πολλοί δεν περπατάνε καθόλου 

πολλοί φωνάζουν τις νύχτες στον ύπνο τους 

πολλοί δεν έχουν καθόλου μιλιά 

πολλοί δεν μπορούνε πια να δουν 

πως σεργιανάει ένα σύγνεφο την τριανταφυλλιά θλίψη του στην  

       ευγένεια των βραδινών νερών 

πολλοί δεν μπορούνε πια να καταλάβουν τη φωνή της μάνας τους- 

κι όλο το φταίξιμό μας ήταν που αγαπάμε 

                                                             
20  Πρεβελάκης Παντελής, Ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Συνολική θεώρηση του έργου του, Κέδρος, 1981, 
σ. 164. 
21 Ό.π., σ. 166. 
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όπως και συ, τη λευτεριά και την ειρήνη. 22 

 

   Ο ποιητής ξεκαθαρίζει ότι ο λόγος που περνούν όλα αυτά εκείνος και οι 

σύντροφοί του είναι γιατί αγαπούν τη πατρίδα τους και τη θέλουν ελεύθερη· με το 

στίχο «τη λευτεριά και την ειρήνη» κλείνει εξάλλου ο Ρίτσος το ποίημα και στις 38 

στροφές του. 

 

Ζολιό, μας κυνηγάνε στην πατρίδα μας 

γιατί αγαπάμε πολύ την πατρίδα μας 

(…) 

Μας κυνηγάνε, Ζολιό, γιατί δε θέλουμε να βλαστημάν το χώμα  

         μας οι ξένες μπότες 

γιατί δε θέλουμε, Ζολιό, να 'ναι η πατρίδα μας 

έξω απ' τη λευτεριά και την ειρήνη. 23 

 

   Σε άλλο σημείο του ποιήματος ο Ρίτσος κάνει αναφορά σε μερικούς φανερούς ή 

αφανείς ήρωες και μάρτυρες της κοινωνικής επανάστασης που βίωναν, όπως τον 

Μανώλη Γκλέζο που φυλακίστηκε ή τη γιαγιά – Βαγίτσα, τη Μαρία Λεοντιάδου και 

τη γιαγιά – Μαμαλίνα που εκτελέστηκαν για τα πολιτικά τους φρονήματα, ενώ 

παρακαλεί τον Κιουρί στο συνέδριο Ειρήνης να μιλήσει στους ξένους σύνεδρους για 

τα βάσανα των Ελλήνων κομμουνιστών και να συμπονέσουν τους συντρόφους τους 

που υποφέρουν. 

 

Ζολιό, πες και στους άλλους αδελφούς μας 

στον Έρεμπουργκ, στον Αραγκόν και στο Νερούντα, 

στον Ελυάρ, στον Πικασσό και σ' όλα μας τ' αδέρφια 

πως είμαστε 'δω πέρα τρεις χιλιάδες εξόριστοι. 24 

 

 

1.9  Οι γειτονιές του κόσμου: ποιητική χρονογραφία της δεκαετίας 1940 – 1950: 

 

   Όπως ο Σολωμός στον Ύμνο εις την Ελευθερίαν πλέκει το ποιητικό 

‘’χρονογράφημα’’ της ελληνικής επανάστασης κάνοντας αναφορά στα μεγάλα 

ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρο κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, έτσι και ο 

Ρίτσος στις Γειτονιές του κόσμου επιχειρεί να γράψει και αυτός σε ποιητική μορφή 

το χρονικό των ετών 1940 – 1950, περιδιαβαίνοντας από τα θέματα της 

επικαιρότητας και τα σύγχρονά του ιστορικά δρώμενα όπως η Κατοχή, η Αντίσταση, 

η Απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά και ο Εμφύλιος.  

                                                             
22 Ρίτσος Γιάννης, ό.π., σ. 100. 
23 Ό.π., σ. 103. 
24 Ό.π., σ. 115. 
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   Σε κείμενο της Χρύσας Προκοπάκη μεταφρασμένο από τον Παντελή Πρεβελάκη 

διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Ρίτσου για το ποιητικό του αυτό έργο, όπου 

μεταξύ άλλων αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στις Γειτονιές του κόσμου θέλησα ν’ 

αποκαταστήσω τα δέκα κρίσιμα χρόνια 1940 – 1950 της νεοελληνικής ιστορίας μας. 

Δεν μπορώ ακόμα να ξέρω τι κατόρθωσα να κάμω σ’ ένα ποίημα με τόσα επεισόδια 

και ιντερμέδια, όπου το λυρικό, επικό και αφηγηματικό στοιχείο διαδέχονται το ένα 

το άλλο, διασταυρώνονται, καμιά φορά σμίγουν, και όπου τα πρόσωπα 

επανέρχονται και εξελίσσονται μέσα στα γεγονότα και μαζί με τα γεγονότα, σχεδόν 

όπως μέσα σ’ ένα μυθιστόρημα. Φίλοι συνεξόριστοι στον Άι Στράτη γνώρισαν το 

ποίημα τον Ιούλιο του 1951, και η βαρύτητα της ιδέας, του τόνου και της κίνησης 

δοκιμάστηκε – κατά κάποιον τρόπο – πάνω στη συγκίνησή τους».25  

 

   Οι γειτονιές δεν είναι άλλες από τις φτωχικές συνοικίες της Αθήνας που έχει 

πλήξει η πείνα και η κακουχία του πολέμου και της κατοχής. Από την αρχή του 

ποιήματος παρουσιάζεται μια εικόνα διάλυσης και καταστροφής: οι γειτονιές είναι 

λυπημένες, γυμνές, οι συνοικίες πικραμένες, τα σύννεφα πάνω από τα σπίτια, 

παιδιά να κλαίνε, τραπέζια χωρίς ψωμί, ρούχα πεταμένα και ένα τραγούδι που δεν 

τραγουδάει πια κανείς. Λίγο πιο κάτω η αναφορές στο πόλεμο γίνονται πιο άμεσες: 

 

Η κυρά – Λένη ακούει το μακρινό ντουφεκίδι πίσω απ’ τα’ αστέρια,  

ακούει που ντουφεκίζουν πάλι τα τρία παιδιά της, 

ακούει που ντουφεκίζουν τα απιδιά του κόσμου 

(…) 

Ο κόσμος περιμένει στα γόνατα της κυρά – Λένης  

γιομάτος εμπιστοσύνη και ψωμί και σημαίες 26 

 

   Σημαντικό στο ποίημα είναι το θέμα της μνήμης.  Ολόκληρο το ποίημα θα λέγαμε 

ότι είναι μια συνειρμική αφήγηση δια της μνήμης του ποιητή· θυμάται και 

ταυτόχρονα ξαναζεί όλα τα τραγικά βιώματα που του κληροδότησε ο πόλεμος, 

δοσμένα όμως μέσα από μια λυρική αφήγηση. Πολύ συχνά διαβάζουμε τους 

στίχους «Θυμούνται οι γειτονιές. Πώς να ξεχάσουν», «Οι γειτονιές θυμούνται. Δεν 

θέλουν να ξεχάσουν» ή «Θυμούνται οι γειτονιές. Θυμούνται».  

 

   Χαρακτηριστική επίσης είναι η αντίθεση του θέματος του πολέμου με τη φράση 

που συναντάται αρκετές φορές, ελαφρώς παραλλαγμένη, μέσα στο ποίημα 

«όμορφη μέρα» (αλλού «όμορφες μέρες», «είταν όμορφες κείνες οι μέρες»), αλλά 

και με τον ερχομό της άνοιξης («ερχόταν η Άνοιξη», «ερχόταν πάλι η Άνοιξη στις 

γειτονιές του κόσμου»). Η τελευταία αυτή αντίθεση μας είναι οικεία και μέσα από 

                                                             
25 Πρεβελάκης Παντελής, ό.π., σ. 176. 
26 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα. Τα Επικαιρικά 1945 – 1969, τόμος Ε’, Κέδρος, Αθήνα, 1979, 12 – 13. 
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τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Σολωμού όπου στο δεύτερο απόσπασμα του 

Σχεδιάσματος Β’ μετά την άκρα του τάφου σιωπή που βασιλεύει στους κάμπους, η 

άνοιξη πέφτει στο Μεσολόγγι με όλες της τις χαρές κάνοντας ακόμα δυσκολότερο 

το έργο των αγωνιστών. Στο ποίημα του Ρίτσου όμως η άνοιξη έχει διττό 

συμβολισμό. Από τη μια όντως σποραδικά εμφανιζόταν δίνοντας νίκες και μικρές 

δόσεις χαράς στον πονεμένο λαό, κάνοντας τον έτσι πρόσκαιρα να ελπίζει ότι οι 

δυσκολίες του σιγά σιγά τελειώνουν, από την άλλη συμβολίζει την αισιοδοξία του 

αριστερού ποιητή για τη πίστη στο τελικό στόχο που ήταν η νίκη και έτσι η άνοιξη 

δεν  θα αργούσε να φτάσει.  

   Σε ένα ποίημα όμως που στόχο του έχει να καταγράψει τα αιματηρά γεγονότα του 

πολέμου δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι σκηνές από πυροβολισμούς μέσα στη 

νύχτα, από εκτελέσεις, από νεκρούς και νεκροτομεία αλλά και από έναν Ελασίτη 

που κατεβαίνει από τα βουνά φέρνοντας νέα από τους συντρόφους στο μέτωπο.  

 

Μέρες γιομάτες κίνδυνο, φωτιά κι απόφαση 

μάντρες μεγάλες με κόκκινα συνθήματα, 

τοίχοι γαζωμένοι απ’ τα πυροβόλα (…) 

στοίβες οι σκοτωμένοι στα νεκροτομεία (..) 

- Κι ο Κώστας; 

- Τον σκότωσαν ψες βράδι. – Κι ο Αντώνης; 

- Τον σκότωσαν τα ξημερώματα. Δεν πρόφτασε 

να πάρει από τον τσαγκάρη τα παπούτσια του. 

- Κι αυτός που μιλούσε προψές, στην πλατεία; 

- Τον σκότωσαν – τον σκότωσαν. 27 

 

   Η ιστορία προχωρά μέσα στο ποίημα με αναφορές πολυάριθμες στις φυλακίσεις, 

το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου, τους αγωνιστές που οραματίζονται 

ένα νέο ελεύθερο μέλλον, τα στρατεύματα που εγκατέλειψαν το Στάλινγκραντ, την 

κατά τόπους επιτυχημένη δράση του ΕΛΑΣ. Και φτάνουμε στην απελευθέρωση της 

Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου του 1944 και την: 

 

υποστολή του αγκυλωτού σταυρού στην Ακρόπολη- 

νάτη, ανεβαίνει η Ελληνική Σημαία 

Ζήτω, Ζήτω, Ζήτω, 

ολάκερη η Ελλάδα λάμποντας μες στις σημαίες του ήλιου 28 

 

   Η κατάσταση που επικρατεί με το τέλος του πολέμου μόνο ενθαρρυντική δεν 

είναι:  

 

                                                             
27 Ό.π., σ. 30. 
28 Ό.π., σ. 62 – 63. 
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Είχαμε να θάψουμε τους νεκρούς μας- 

«τους τελευταίους νεκρούς μας», λέγαμε 29 

 

   Και τότε ξεκινούν τα Δεκεμβριανά: «Σύντροφοι, δεν τελειώσαμε, σύντροφοι, τώρα 

μόλις αρχίζουμε» καθώς «Σήμωνε βλέπεις ο Δεκέμβρης». Κεντρική φιγούρα των 

αντιπάλων που αναφέρεται αρκετές φορές στο ποίημα ο Ουίνστον Τσώρτσιλ ενώ 

ταυτόχρονα ο ποιητής ξεκινά έναν  φανταστικό μονόλογο απευθυνόμενος σε έναν 

Άγγλο στρατιώτη τον Τζόν. 

 

Έτσι σηκώθηκε ο Δεκέμβρης, Τζον, με τους δικούς σου πυροβολισμούς 

έτσι σηκώθηκε και πάλι αυτός ο λαός φωνάζοντας: 

Λευτεριά ή θάνατος 30 

 

   Έπειτα είναι η σειρά για τον εμφύλιο. Αναφορά γίνεται στο δόγμα Τρούμαν που 

διατυπώνεται από τον Χάρι Τρούμαν τον Μάρτιο του 1947 και ο εχθρός τώρα δεν 

είναι ο Άγγλος Τζον αλλά ο Αμερικάνος Τομ. Και ο ποιητής, μέσα στις εξορίες τις 

δικές του και των ομοϊδεατών συντρόφων του σε Μακρόνησο και Άι Στράτη, βρίσκει 

και το θάρρος και ομολογεί: 

 

Σ’ ευχαριστώ, Τζον, για τη Μακρόνησο. 

Σ’ ευχαριστώ, Τομ, για τη Μακρόνησο. 

Εκεί μελέτησα τη ζωή και το θάνατο. 31 

 

   Κλείνοντας την ενότητα για τις Γειτονιές του κόσμου, ας παραπεμφθεί αυτό το 

απόσπασμα του ποιήματος, που μέσα σε λίγους μόνο στίχους, συμπυκνώνει δέκα 

χρόνια ιστορίας, δέκα χρόνια πόνος, κακουχίας, αγώνα μα κι ελπίδας. 

 

- Που το τσάκισες αυτό το χέρι; 

- Στην Αλβανία, του λέει. 

- Και συ που το τσάκισες αυτό το πόδι; 

- Στην Αντίσταση, του λέει. 

- Και σένα, που σου βγήκε αυτό το μάτι; 

- Στην Αθήνα του Δεκέμβρη, του λέει. 

- Και εσύ που τσάκισες τα δέκα σου πλευρά; 

- Στο Γράμμο, του λέει (…) 

- Γιατί τα τσακίσαμε; 

- Για τη λευτεριά της πατρίδας.32 

                                                             
29 Ό.π., σ. 66. 
30 Ό.π., σ. 74. 
31 Ό.π., σ. 124. 
32 Ό.π., σ.127 – 128. 
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Κεφάλαιο 2ο 

 

Η γλώσσα του Διονύσιου Σολωμού και η θεματική του Γιάννη Ρίτσου ως πειστήρια 

εκδημοκρατισμού και οικουμενικότητας: γράφοντας ποίηση για τον λαό  

 

 

2.1  Η δημοτική γλώσσα στο Διονύσιο Σολωμό: μια ποίηση για του πολλούς:   

   «Υποτάξου πρώτα στη γλώσσα του λαού, και, αν είσαι αρκετός, κυρίεψε την»33 

γράφει ο Σολωμός στο Διάλογο το 1824 δίνοντας το σύνθημα ότι ο κάθε ποιητής 

οφείλει να σεβαστεί τη γλώσσα του λαού του, τη γλώσσα των απλών καθημερινών 

ανθρώπων και εφόσον είναι  ικανός και ταλαντούχος ποιητής 

να την κυριεύσει, γράφοντας υψηλή ποίηση με μια λαϊκή γλώσσα. Για τον Σολωμό 

το θέμα της γλώσσας είναι πρωτίστως ζήτημα πολιτικό αφού η γλώσσα που 

επιλέγει συνειδητά να γράψει τη ποίηση του είναι η δημοτική γλώσσα του λαού 

καθώς σε αυτόν απευθύνεται. Όταν ο Ζακυνθινός ποιητής επέστρεψε από την 

Ιταλία τα ελληνικά του, ως προς τον γραπτό λόγο, ήταν περιορισμένα και αυτό είχε 

αντίκτυπο στη πρώιμη ποίησή του. Μελετώντας με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη το 

δημοτικό τραγούδι, τη κρητική λογοτεχνία αλλά και τα έργα του Αθανασίου 

Χριστόπουλου και του Ιωάννη Βιλαρά μαθήτευσε πάνω στη λαϊκή, δημώδη γλώσσα 

του λαού, απογειώνοντάς την στην συνέχεια μέσα από τη δική του ποίηση.34 

   Η ποίηση του Σολωμού γράφεται για τους πολλούς, για το λαό και όχι για τους 

λόγιους και κάποιες ελίτ, άρα και η γλώσσα που θα επιλέξει να τους απευθυνθεί 

οφείλει να είναι η ανάλογη προκειμένου το μήνυμα του αγώνα και της ελευθερίας 

να είναι προσβάσιμο και πλήρως κατανοητό από αυτούς. Εκεί ακριβώς είναι που 

επικυρώνεται ο εκδημοκρατισμός του Σολωμού και η γλώσσα γίνεται πολιτική 

πράξη. Όταν ο Σπυρίδων Τρικούπης είπε για τον Σολωμό να γίνει ο Δάντης του 

έθνους, ο ποιητής αξιοποίησε κάθε πτυχή αυτής της πολύπλευρης προτροπής. 

Όπως ο Δάντης για την ιταλική λογοτεχνία του 14ου αιώνα ανέδειξε τη δημώδη 

ιταλική γλώσσα γράφοντας σε φλωρεντινή διάλεκτο τη Θεία Κωμωδία, 

απομακρυνόμενος από τα λατινικά που επικρατούσαν μέχρι τότε στα επίσημα 

κείμενα αλλά και στα λογοτεχνικά έργα, έτσι και ο Σολωμός αποφασίζει από τους 

πρώτους για τα ελληνικά δεδομένα να γράψει ποίηση και μάλιστα υψηλού 

επιπέδου όχι στην αρχαιοπρεπή γλώσσα των λογίων, αλλά σε μια χυδαία, ευτελή, 

χαμηλού επιπέδου -όπως θεωρούνταν μέχρι τότε- τη δημοτική γλώσσα. 

                                                             
33 Σολωμός Διονύσιος, Άπαντα, Πεζά και Ιταλικά, τμ. Β’, επιμ. Λίνος Πολίτης, Ίκαρος, 1955. 
34 Δημαράς Κ.Θ., Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, 2004. σ. 134 – 135. 
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   Ως γνήσιος ρομαντικός ποιητής ο Σολωμός εξάλλου, δεν θα μπορούσε να μην 

ενστερνιστεί το πάγιο αίτημα των ρομαντικών τότε για δημιουργία εθνικής 

λογοτεχνίας και ποίησης, καθώς τότε αρχίζει και αναδύεται η έννοια του έθνους. 

Και ο μόνος δρόμος για να δημιουργηθεί κοινή αντίληψη και συνείδηση ενιαίου 

έθνους είναι καλλιεργηθεί να διαμορφωθεί κοινή γλώσσα. Η βάση λοιπόν του 

ρομαντισμού, άρα και του Σολωμού, είναι η λαϊκή, δημώδης, ομιλούμενη γλώσσα. 

Όμως κι αυτή θα ήταν μόνο η βάση καθώς ο Σολωμός δεν θα επαναπαυόταν σε 

αυτό. Ήθελε αυτή τη γλώσσα να την ενσωματώσει μέσα στην υψηλή ποίηση και 

μέσω αυτής να την εξυψώσει. Οι ευρωπαϊκές γλώσσες, ακριβώς έτσι όπως τις 

μιλάει ο λαός, είχαν ήδη αποδείξει μέσω των λογοτεχνικών και κυρίως ποιητικών 

τους έργων το μεγαλείο και την έκταση τους (Μπάιρον, Σαίξπηρ, Γκαίτε, Δάντης). Η 

νέα ελληνική όμως όχι. Ο Σολωμός λοιπόν καλείται να γράψει την υψηλή ποίηση 

που οραματίζεται, γραμμένη όμως σε μια υψηλή γλώσσα που ακόμα δεν υπάρχει ή 

τουλάχιστον είναι σε μια εμβρυακή κατάσταση, είναι ακατέργαστη και πρέπει να 

τροποποιηθεί ώστε να αναδείξει όλο το μεγαλείο και το κάλλος που είναι θαμμένο 

μέσα της. 

   Ο Σολωμός θεωρεί αντιδημοκρατική την έξωθεν και άνωθεν επέμβαση των λογίων 

στη γλώσσα και την καταδικάζει. Νόμιμο και ηθικό θεωρεί μόνο το να αλλάξει η 

γλώσσα από μέσα της διατηρώντας τον λαϊκό της πυρήνα καθώς ο Σολωμός 

πιστεύει στις δυνατότητες της δημοτικής γλώσσας, αποδέχεται τη γλώσσα του 

λαού, υποτάσσεται σε αυτήν, τη σέβεται γιατί πρωτίστως σέβεται τον λαό που τη 

μιλάει.  

 

2.2  Ο δημοκρατισμός του Σολωμού μέσα από τον Διάλογο του 1824: 

   Στο πεζό του κείμενο, τον Διάλογο του 1824, ο Σολωμός προβάλει ως πάγιο 

αίτημά του τη ταύτιση πολιτικής και πολιτισμού, ελευθερίας και γλώσσας 

(«Μίγαρης έχω τίποτε άλλο στο νου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα»35). Η ελευθερία 

του λαού είναι για τον ποιητή πλήρως αλληλένδετη με τη γλωσσική του 

απελευθέρωση. Αυτό γίνεται σαφές από την αρχή κιόλας του Διαλόγου όπου σε ένα 

κείμενο που εξολοκλήρου μιλά για τη γλώσσα, η έναρξη γίνεται με τον ποιητή να 

κοίτα απέναντι από τη Ζάκυνθο το Μωριά όπου συνδέεται με τους πολεμιστές του 

’21 και τον αγώνα για εθνική απελευθέρωση. 

 

   Στο κείμενο παρουσιάζεται η διαμάχη μεταξύ του Σοφολογιότατου, ενός 

αντιλαϊκού διαφωτιστή ο οποίος υποστηρίζει τον εξαρχαϊσμό της δημώδους 

γλώσσας ώστε σταδιακά να φτάσει την αρχαία ελληνική γλώσσα, πηγαίνοντας 

                                                             
35 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα, Πεζά και Ιταλικά, τμ. Β’, ό.π. 



 

 
26 

 

κόντρα στη δημοτική γλώσσα που εκ φύσεως μιλιέται από το λαό και του Ποιητή 

που αντιτίθεται στον πρώτο, καθώς τάσσεται υπέρ του λαού και της γλώσσας του, 

της δημοτικής, ενώ διερωτάται με ποιο δικαίωμα θέλει ο Σοφολογιότατος να κάνει 

αυτή την αλλαγή προς τη κατεύθυνση της αρχαίας γλώσσας. Ο ελιτισμός του 

Σοφολογιότατου αποδεικνύεται με το ότι ακριβώς θέλει ναι μεν να έλθει η 

ελευθερία του έθνους, αλλά δια μέσω της αρχαιότητας, να επιστρέψουμε στην 

ελευθερία των αρχαίων χρόνων και άρα να μιμηθούμε τους αρχαίους -κατά 

συνέπεια και το τρόπο που μιλούσαν- ώστε να τους φτάσουμε. Εδώ λοιπόν, 

αντικρούει ο Σολωμός με τον δημοκρατισμό του τον λόγιο, δηλώνοντάς του πως ο 

μόνος τρόπος να απελευθερωθεί στα αλήθεια ο λαός και να δημιουργήσει το δικό 

του ανεξάρτητο έθνος είναι να χαράξει τη δική του πορεία από την αρχή, να κάνει 

πράξη τη δική του ελευθερία χρησιμοποιώντας και καλλιεργώντας τη δική του 

γλώσσα, κι όχι με το να μιμείται την αρχαία γλώσσα.  

   Ο Σολωμός ως ρεαλιστής, δεν πλανάται από την αγάπη του προς τον λαό και τη 

γλώσσα του, καθώς γνωρίζει τις αδυναμίες της. Δεν φαντάστηκε ποτέ ότι από μόνη 

της στη παρούσα φάση δηλώνει κάτι το υψηλό. Όμως στο χέρι του μεγαλοφυούς 

ποιητή είναι, μέσω της υψηλής και σπουδαίας ποίησης, να την τελειοποιήσει και να 

την εξυψώσει και μαζί με αυτήν και τον λαό που τη μιλάει. Δεν αντιμετωπίζει τη 

γλώσσα του λαού ως κάτι το χυδαίο και το ευτελές, αλλά ως κάτι που στη μορφή 

που είναι έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ανώτερο, όπως και ο 

ελληνικός λαός άλλωστε. Γιατί για τον Σολωμό πρώτα δημιουργούνται οι γλώσσες 

και μετά τα έθνη. Η γλώσσα λοιπόν κάνει το λαό και όχι το αντίθετο. Άρα με το να 

προσβάλει κανείς τη γλώσσα ενός λαού, όπως κάνει ο Σοφολογιότατος με τον 

αριστοκρατισμό που τον διακατέχει , είναι σαν να προσβάλει τον ίδιο το λαό. 

Αντίθετα ο Σολωμός με το να σέβεται τη γλώσσα του λαού, την ακατέργαστη αυτή 

ακόμα δημοτική, αποδεικνύει την δημοκρατική του στάση καθώς σέβεται και τον 

ίδιο το λαό.  

 

2.3  Η οικουμενικότητα και η αγάπη για το λαό στο Γιάννη Ρίτσο: ποίηση για τους 

πολλούς και πάλι: 

   Αν ο Διονύσιος Σολωμός απέδειξε πως γράφει ποίηση για το λαό μέσα από τη 

δημοτική γλώσσα, ο Γιάννης Ρίτσος το έκανε κυρίως μέσω της θεματικής επιλογής 

των ποιημάτων του. Ήδη έχει αποδειχθεί η πολιτική - ιστορική διάσταση της 

ποίησης του Ρίτσου, που από μόνο του αυτό αρκεί για να μιλήσουμε για έναν 

ποιητή που έγραψε ποίηση για το λαό· ας εξεταστεί όμως αυτό τώρα από μια άλλη 

οπτική γωνία. Εκείνη της οικουμενικότητας, της ανθρωπιάς, της καθημερινότητας. 

Των μικρών αυτών φαινομενικά ασήμαντων στοιχείων ή πρωταγωνιστών που 

χρησιμοποιεί ο Ρίτσος ως ήρωες των ποιημάτων του και τόσο πολύ ταυτίζονται με 
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τον πυρήνα του μέσου λαϊκού ανθρώπου της εποχής του.  

 

   Μέσα στη «Σωτηρία» ο Ρίτσος ασπάζεται το κομμουνιστικό μανιφέστο και ξεκινά 

να γράφει ποίηση ιδεολογικά ριζοσπαστική. Τα ποιήματα του, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ήταν εναρμονισμένα με τις πολιτικές πεποιθήσεις αλλά και τη 

σύγχρονή του ιστορία, δίνοντας μια εθνική διάσταση στη ποίηση του. Μέσα σ' αυτή 

τη ποίηση όμως ο Ρίτσος μίλησε και για τον απλό άνθρωπο, τον καθημερινό, το 

γείτονα, το φούρναρη, τον εφημεριδοπώλη, το μανάβη, τον παγοπώλη, τη μάνα 

που στη ποδιά της καθαρίζει φασολάκια, τη γριούλα, το γέροντα, τα παιδιά που 

παίζουν στις αυλές, τους συντρόφους στα κελιά που καπνίζουν όλοι μαζί το ίδιο 

τσιγάρο. Στη ποίηση του Ρίτσου δεν θα δούμε να πρωταγωνιστούν -τουλάχιστον όχι 

θετικά προσδιορισμένα- αστικές φιγούρες, πρόσωπα των υψηλών τάξεων, ούτε 

εξιδανικευμένες, αψεγάδιαστες μορφές. Οι ήρωές του είναι αυτοί που θα ταυτιστεί 

ο μέσος άνθρωπος, ο λαός. 

 

   Μέσα σ' αυτά τα ποιήματα ο αναγνώστης είδε όλη την Ελλάδα, είδε τον ίδιο του 

τον εαυτό. Μύρισε το χώμα της ελληνικής γης, έσφιξε το χέρι στους ανθρώπους της, 

είδε πρόσωπα να αγωνίζονται, να πάσχουν αλλά και να ονειρεύονται. Ο Στέργιος 

Δημουλής έτσι εντοπίζει μια «πλατιά ουμανιστική αντίληψη που διαμορφώνεται σε 

υπερεθνική διάσταση»36 μέσα στη ποίηση του Ρίτσου καθιστώντας τον συγχρόνως 

κομματικό, εθνικό αλλά και οικουμενικό ποιητή. Γιατί η προσέγγιση του ανθρώπου 

στη ποίηση του ποιητή εν τέλει δεν έχει εθνική ταυτότητα. 

 

   Η ιδεολογία του Ρίτσου είναι κοινωνική, ανθρώπινα καθημερινή και φιλάνθρωπη 

καθώς μόνον έτσι μπορεί να επικρατήσει η κοινωνική δικαιοσύνη. Στη ποίηση του 

αποτυπώνεται με σαφήνεια ο αγώνας για την δίκαιη κατανομή των αγαθών σε 

όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις. Η οικουμενικότητα του Ρίτσου είναι 

εμφανής όταν εκ μέρους του μιλά για όλο το λαό, για όλους τους ανθρώπους, όταν 

η ατομικότητα του εγώ μετατρέπεται στη συλλογικότητα του εμείς: 

 

Κ’ εγώ ανασκουμπωμένος, κοριτσάκι μου, 

ψωμάς του κόσμου, κοριτσάκι, 

όλος πιτσιλισμένος απ’ τ’ αλεύρι των άστρων 

κι απ’ το αίμα των ανθρώπων, 

ζυμώνω την καρδιά μου μες στη σκάφη του ήλιου 

και φτιάχνω τα φαρδιά ψωμιά του τραγουδιού μου  

να μην πεινάσει φως ο κόσμος  

να μην πεινάσεις, κοριτσάκι.37 

                                                             
36 Δημουλής Στέργιος, «Η οικουμενικότητα στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου», Νέα Εστία, τχ. 1547, 
1991 
37 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1941 – 1958, τόμος Β’, Κέδρος, Αθήνα, 1981, σ. 336. 
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   Αυτό το συλλογικό εμείς εντοπίζεται επίσης σε ολόκληρο Το εμβατήριο του 

ωκεανού (1940). Ένα ενδεικτικό απόσπασμα: 

 

Απλώναμε τα χέρια  

να μαζέψουμε τα λουλούδια των άστρων 

να μαζέψουμε τ’ άστρα των παλμών μας 

που αποκρίνονται στις φωνές της θάλασσας 

να κρατηθούμε απ’ το φόρεμα της Ομορφιάς 

ταξιδεύοντας προς το άπειρο 

απ’ το δρόμο που σχεδίαζε στο πέλαγος 

το πελώριο φεγγάρι του θέρους.38 

 

2.4  Το απόγειο του ανθρωπισμού στο Καπνισμένο Τσουκάλι: 

 

   Αισιοδοξία, συλλογικότητα και αγάπη προς τον συνάνθρωπο όλης της οικουμένης 

είναι τα βασικά γνωρίσματα που προάγει ο Ρίτσος στο Καπνισμένο Τσουκάλι μέσα 

από διάφορες σκηνές που παρουσιάζονται από τη φυλακή και το στρατόπεδο. Το 

πρώτο πληθυντικό πρόσωπο σε ολόκληρη την έκταση του ποιήματος αποδεικνύει 

και πάλι τη συλλογικότητα και την οικουμενικότητα, το «εμείς» που συμπαρασύρει 

μαζί του και τον αναγνώστη κάνοντάς τον να νιώθει και αυτός ένα κομμάτι αυτού 

του «όλοι μαζί»:  

 

Τόχουμε απόφαση, μια μέρα όλοι οι άνθρωποι νάχουνε δύο πόδια 

ένα χαρούμενο γεφύρι από μάτια σε μάτια 

από καρδιά σε καρδιά. 

(…) 

Χαμογελάμε κατά μέσα. (…) 

Όλοι εδώ πέρα έχουμε έναν ουρανό και το ίδιο χαμόγελο. 

(…)  

εμείς αγρυπνούσαμε 

μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων 39 

 

   Το απόγειο όμως του ανθρωπισμού και της οικουμενικότητας του Ρίτσου στο 

Καπνισμένο Τσουκάλι, δεν θα μπορούσε να διατυπωθεί πληρέστερα παρά με τους 

στίχους: 

 

Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, απ’  

       τον κόσμο 

εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. 40 

                                                             
38 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1930 – 1942, τόμος Α’, Κέδρος, Αθήνα, 1981, σ. 263. 
39 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1941 – 1958, τόμος Β’, Κέδρος, Αθήνα, 1981, σ. 247, 248, 250. 
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   Σε δύο μόλις αράδες ο Ρίτσος συμπυκνώνει όλο το νοηματικό βάρος του 

ποιήματος που είναι ακριβώς το σμίξιμο του λαού, η ένωση σαν μια γροθιά όλου 

του κόσμου, όλων των ανθρώπων, όλης της οικουμένης, καθώς μόνον έτσι το 

μήνυμα της αγάπης, της ειρήνης και της συμφιλίωσης μπορεί να στεριώσει και να 

διοχετευτεί στις επόμενες γενιές, ανακουφίζοντας όλους τους ανθρώπους χωρίς 

διαχωρισμούς. 

 

   Στο ίδιο ποίημα ο ποιητής ομολογεί ότι έμαθε να σέβεται τον άνθρωπο από έναν 

γέροντα, τον μπάρμπα – Χρήστο που είχε χτίσει ένα φούρνο μέσα στο στρατόπεδο. 

Μέσα από έναν απλό και λαϊκό ήρωα της καθημερινότητας –αφανή, αλλά ήρωα- 

τον εξόριστο φούρναρη με τα σοφά του χέρια, ανάγει ο ποιητής τη συντροφικότητα 

σε σεβαστή αξία.  

 

Ο μπάρμπα – Χρίστος έχτισε το φούρνο του στρατοπέδου. 

Είχα σταθεί και κοίταζα τα σίγουρα γεροντικά του χέρια 

τούτα τ’ απλά, σοφά, συντροφικά του χέρια –  

ώρα την ώρα ο φούρνος ψήλωνε 

ψήλωνε ο κόσμος 

ψήλωνε η αγάπη 41 

 

   Τέλος ο πανανθρώπινος χαρακτήρας, ο τόσο προσιτός στο λαό, του Καπνισμένου 

Τσουκαλιού, επιβεβαιώνονται ακόμα και από την ταυτότητα που επιλέγει να 

πορευτεί ο ίδιος ο ποιητής μέσα στο ποίημα. Ο Πρεβελάκης παρατηρεί πως όταν σε 

κάποιον ζητηθεί να αυτοσυστηθεί, εκείνος επιλέγει μια ιδανική εικόνα του 

προσώπου του για να παρουσιάσει. Ο Ρίτσος όμως εδώ δεν φιλοδοξεί να είναι 

τίποτα περισσότερο από ένα μαυρισμένο τσουκάλι που χάρη σ’ αυτό χόρτασαν οι 

φτωχοί, χόρτασαν οι εργάτες, χόρτασαν οι άνθρωποι, χόρτασε ο κόσμος όλος. 

 

Η καρδιά μου είναι τώρα ένα φαρδύ χωματένιο τσουκάλι, 

που μπήκε πολλές φορές στη φωτιά, 

που μαγείρεψε χιλιάδες φορές για τους φτωχούς 

για τους ξωμάχους, για τους περατάρηδες 

για τους εργάτες και για τις πικρές μανάδες τους, 

για τον πεινασμένο ήλιο, για τον κόσμο – ναι, για όλο τον  

        κόσμο 

- ένα φτωχό, καπνισμένο, μαυρισμένο τσουκάλι, που κάνει καλά  

   τη δουλειά του. 42 

                                                                                                                                                                              
40 Ό.π., σ. 250.  
41 Ό.π., 251.  
42 Ό.π., σ. 253. 
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Κεφάλαιο 3ο 

 

Η ανάδειξη του δημοτικού τραγουδιού από τον Διονύσιο Σολωμό τον 19ο αιώνα και 

η συνέχισή του κατά τη μοντέρνα ποίηση από τον Γιάννη Ρίτσο 

 

 

3.1  Η πορεία του Διονύσιου Σολωμού προς το δημοτικό τραγούδι:  

   Το 1918 ο Διονύσιος Σολωμός επιστρέφει στη Ζάκυνθο έπειτα από την εικοσαετή  

του διαμονή στην Ιταλία. Όταν φτάνει στα Επτάνησα η πολιτική αναταραχή είναι 

έντονη, καθώς έχει επιβληθεί η τρομοκρατία από τον Ύπατο αρμοστή των Ιονίων 

νήσων Θωμά Μαίτλαντ.43 Εκείνη την περίοδο ο Σολωμός συνδέεται με σημαντικούς 

λόγιους της εποχής που ανήκουν στην επτανησιακή αριστοκρατία όπως ο Αντώνιος 

Μάτεσης, ένας από τους πρώτους Έλληνες που κάνουν συλλογή δημοτικών 

τραγουδιών, ο Γεώργιος Τερτσέτης καθώς και ο Νικόλαος Λούντζης.  

   Όλοι τους είναι αριστοκράτες, ασχολούνται με τις τέχνες, έχουν φιλελεύθερα και 

δημοκρατικά αισθήματα, είναι προοδευτικοί καθώς έχουν ζήσει και σπουδάσει 

στην Ιταλία και έχουν έρθει σε επαφή με τον διαφωτισμό. Ο Σολωμός, όντας σε 

επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, θα ήταν αδύνατο να μην επηρεαστεί από τις 

πολιτικές τους ιδέες.  Παρακολουθεί σταθερά τα πολιτικά δρώμενα της εποχής του, 

δεν συμμετέχει όμως ενεργά σε αυτά ενώ η αδυναμία του πάνω στην ελληνική 

γλώσσα τον καθιστά ανίκανο -για την ώρα- να γράψει ρηξικέλευθη πολιτική ποίηση 

στη μητρική του γλώσσα.  

   Το 1822 ο Σολωμός κυκλοφορεί την πρώτη του ποιητική συλλογή γραμμένη στα 

ιταλικά με τίτλο Rime improvisate del nonie signore Dionisio Conte Salomon Zacintio 

και με θεματολογία θρησκευτικού και ερωτικού περιεχομένου. Οι πρώτες του 

προσπάθειες να γράψει στα ελληνικά είναι οι μεταφράσεις δύο ποιημάτων του 

Pietro Metastasio, καθώς και τα πρώιμα ποιήματα του Τρελή Μάνα και τα Δύο 

Αδέλφια. Την ίδια χρονιά αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται οι συνθέσεις του στα 

ελληνικά με τα ποιήματα Ο θάνατος της ορφανής, Ο θάνατος του βοσκού, Η 

Ευρυκόμη, η Ξανθούλα και Η σκιά του Ομήρου. Από το 1822 και έπειτα οι συνθέσεις 

του στα ελληνικά γίνονται περισσότερες από τις ιταλικές.  

   Όπως μας ενημερώνει ο Ιάκωβος Πολυλάς παρόλο που ο Σολωμός καθημερινά 

διάβαζε τα ποιήματά του στους πνευματώδεις φίλους του και τον εμψύχωναν, ο 

ίδιος ένιωθε δισταγμό, καθώς η τριβή του με την ελληνική γλώσσα δεν αναλογούσε 

με τον πλούτο της φαντασίας του44. Καθοριστικής σημασίας για την ποιητική 

εξέλιξη του Σολωμού ήταν όταν στα τέλη του 1822 ο Σπυρίδων Τρικούπης έφτασε 

στη Ζάκυνθο καλεσμένος από τον Λόρδο Γυίλφορδ για να δημιουργήσουν την Ιόνιο 

Ακαδημία. Αφού ο Τρικούπης ζήτησε να δει τον Σολωμό, ο ποιητής του απήγγειλε 

                                                             
43 Σπύρου Βερύκιος, Ιστορία των "Ηνωμένων Κρατών" των Ιονίων Νήσων, Αθήνα, 1964, σ. 178. 
44 Πολίτης Λίνος, Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, Α΄ τόμος Ποιήματα, Ίκαρος, Ι΄εκδ., 2012, σ. 18.  
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ορισμένους ελληνικούς στίχους του καθώς και την ιταλική ωδή Per Prima Messa, 

την οποία είχε συνθέσει όταν ακόμη βρισκόταν στην Ιταλία. 

   Τότε ήταν που ο Τρικούπης παρατήρησε για τον Σολωμό ότι ο προορισμός του 

ήταν όχι να λάβει μία λαμπρή θέση στον ιταλικό Παρνασσό, καθώς αυτές οι θέσεις 

είχαν καταληφθεί, αλλά να γίνει θεμέλιο της νέας ελληνικής φιλολογίας γιατί ο 

ελληνικός Παρνασσός δεν είχε ακόμα τον Δάντη του. Μαζί με τον Τρικούπη, ο 

Σολωμός μελέτησε την αρχαία ελληνική ποίηση, τα δημοτικά τραγούδια, έργα της 

κρητικής Αναγέννησης καθώς και ποιήματα του Αθανασίου Χριστόπουλου και του 

Ιωάννη Βηλαρά, με κοινή συνισταμένη όλων αυτών την δημοτική γλώσσα. Σαφής 

είναι η επιρροή του Σολωμού όσον αφορά το δεκαπεντασύλλαβο από τη δημοτική 

ποίηση και τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου.  

   Η συνειδητή επιλογή του Σολωμού έπειτα από την προτροπή του Τρικούπη να 

γράψει ποίηση στη δημοτική γλώσσα του λαού του, και μάλιστα ποίηση υψηλή, 

μπολιασμένη με «λαϊκούς» και διαλεκτικούς τύπους πολύ συχνά, είναι κάτι που θα 

αναλυθεί με επόμενο κεφάλαιο, αφού για τον ποιητή η επιλογή του αυτή αποτελεί 

μια σαφή πολιτική πράξη καθώς συνδέεται με την ιδέα του έθνους και την 

επανάσταση του 1821. Έτσι ως αποτέλεσμα αυτού έχουμε μια ποίηση που 

απευθύνεται στους πολλούς, κατ’ αντιστοιχία με την οικουμενικότητα που 

πρέσβευε η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.  

   Επιστρέφοντας στον δεκαπεντασύλλαβο, ο Κορνάρος σαφέστατα ήταν εκείνος 

που έδωσε στο Σολωμό μια ολοκληρωμένη εκδοχή του μέτρου αυτού, με το οποίο, 

όπως παρατηρεί ο Βασίλης Ρούβαλης45, «προσαρμοζόταν αρμονικά η εκφορά της 

ομιλίας και διευκολυνόταν η χρήση στερεότυπων ή μη λεκτικών σχημάτων στη 

γραφή». Γιατί είναι ακριβώς η φύση του δεκαπεντασύλλαβου που βοηθά τόσο την 

επινόηση των στίχων όσο και την τονικότητα με αποτέλεσμα τον αφηγηματικό 

ρυθμό. Ταυτόχρονα ο δεκαπεντασύλλαβος εξυπηρετεί και την διάρκεια του στίχου 

ή διστίχου.  

   Ο Σολωμός όμως δεν επηρεάστηκε μόνο από τους Βενετοκρητικούς ποιητές αλλά 

και τους ανώνυμους ποιητές της δημοτικής ποίησης όχι μόνον όσον αφορά το μέτρο 

και τη γλώσσα, αλλά και την θεματική. Θέματα όπως η χαρά και η θλίψη, η 

προσμονή και η αγωνία της επιβίωσης, το αίσθημα δικαίου και αδίκου, ο έρωτας 

και ο θάνατος, ο ηρωισμός και η ταπεινότητα, η ελπίδα, η απαντοχή ή και το 

αδιέξοδο της ανθρώπινης κατάστασης46, εντοπίζονται τόσο στον Ερωτόκριτο και τα 

δημοτικά τραγούδια, όσο και σε αρκετά παραδείγματα ποιημάτων του Διονύσιου 

Σολωμού.  

 

 

                                                             
45 Βασίλης Ρούβαλης, «Η σολωμική διαδρομή ανάμεσα σε κορναρικούς στίχους και δημοτικά 
τραγουδίσματα. Θεματική περίπτωση: ο έρωτας», Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο έρωτας μέσα από το 
δημοτικό τραγούδι» Αφιερωμένο στον Claude Fauriel (1772 – 1844), Μορφοβούνι, 1-3 Ιουνίου 2018 
46 Ό.π. 
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3.2  Η άποψη του Σολωμού για το Δημοτικό Τραγούδι: 

   Ο Σολωμός πίστεψε βαθιά στη δυναμική του δημοτικού τραγουδιού. Με σύνεση 

ξεχώρισε τα ευεργετικά στοιχεία που μπορούσε να αντλήσει από αυτό, ώστε να 

δημιουργήσει τη δική του υψηλού επιπέδου ποίηση, χωρίς όμως να το μιμείται 

άκριτα. Το 1833 σε επιστολή του στον Γεώργιο Τερτσέτη γράφει χαρακτηριστικά: 

«Χαίρομαι να παίρνονται για ξεκίνημα τα δημοτικά τραγούδια, θα ’θελα όμως 

όποιος μεταχειρίζεται την κλέφτικη γλώσσα, να τη μεταχειρίζεται στην ουσία της και 

όχι στη μορφή της […] Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον στο δικό μας στόμα˙ το έθνος 

ζητά από μας το θησαυρό της δικής μας διάνοιας, της ατομικής, ντυμένον εθνικά». 
47 

   Η θέση του Σολωμού είναι σαφής. Επιπλήττει τον Τερτσέτη καθώς δεν στηρίζεται 

απλά στη φόρμα των δημοτικών τραγουδιών (μορφικά, θεματικά, γλωσσικά) αλλά 

την μιμείται πλήρως, αντιγράφοντας τη λαϊκή γλώσσα των κλέφτικων τραγουδιών 

με αποτέλεσμα να απέχει ελάχιστα από τον λαϊκισμό. Ο Σολωμός εν μέρει χαίρεται 

που η αναγέννηση της ελληνικής ποίησης βασίζεται στο δημοτικό τραγούδι αλλά θα 

πρέπει να παραμείνει η βάση για να εκτοξευθεί προς τα πάνω η γλώσσα. Το 

κλέφτικο τραγούδι δεν εκφράζει πια τη γενιά του Σολωμού και οι σύγχρονοί του 

ποιητές δεν μπορούν να εκφραστούν αυθόρμητα με το να πιθηκίζουν και να 

αντιγράφουν μια ποίηση που δεν τους αντιπροσωπεύει πια. Ο μεγαλοφυής ποιητής 

κατά τον Σολωμό πρέπει να είναι πρωτότυπος, η φωνή του να έχει ατομική χροιά, 

να εκφράζεται ατομικά όμως να γίνεται κατανοητός από τον λαό συλλογικά.  

 

3.3  Γιάννης Ρίτσος και Δημοτικό Τραγούδι: Η περίπτωση του Επιταφίου: 

   Ως μεγαλοφυής ποιητής και ο Γιάννης Ρίτσος δεν θα μπορούσε να αποκλίνει από 

την παραπάνω άποψη του Διονύσιου Σολωμού περί ατομικότητας και αποχής από 

την στείρα μίμηση και αντιγραφή παλαιότερων ποιητικών μορφών. Επηρεασμένος 

και αυτός από το δημοτικό τραγούδι, το οποίο στην υψηλή μορφή του κατά την 

σύγχρονη ελληνική φιλολογία ανέδειξε και καθιέρωσε ο Σολωμός, ο Ρίτσος κάνει 

ακριβώς ό,τι παρέθεσε ο μέγας διδάσκαλος Διονύσιος Σολωμός. Πατά πάνω στη 

μορφική και πολλές φορές, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, θεματική παράδοση του 

δημοτικού τραγουδιού, χρησιμοποιώντας τη δημοτική – λαϊκή γλώσσα της εποχής 

του με πληθώρα διαλεκτικών τύπων, φέρνοντάς την όμως στο δικό του παρόν και 

αντλώντας θέματα από την σύγχρονή του πολιτική και κοινωνική ιστορία.  

   Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Βελουδής48 η επιβίωση των παραδοσιακών τρόπων  

και η παρουσία του δημοτικού τραγουδιού στο έργο του μοντέρνου ποιητή Γιάννη 

Ρίτσου, δεν μπορεί να εξεταστεί πριν από το 1936. Το πρώτο έργο κατά το οποίο η 

επιρροή από το δημοτικό τραγούδι είναι εξολοκλήρου διάχυτη είναι αναντίρρητα ο 

                                                             
47 Διονύσιος Σολωμός, Άπαντα, τ. Γ’, Αλληλογραφία, μετάφραση Λ. Πολίτης, Αθήνα, Ίκαρος, 1991, σ.  
252. 
48 Βελουδής Γιώργος, Προσεγγίσεις στο έργο του Γιάννη Ρίτσου, Κέδρος 1984, σ. 87. 
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Επιτάφιος του 1936, έργο που εντάσσει ταυτόχρονα τον ποιητή στην πρώτη φάση 

της ποιητικής του ωριμότητας.  

   Εξετάζοντας τη μετρική του Επιταφίου βλέπουμε ότι ο δεκαπεντασύλλαβος είναι 

διάχυτος σε όλους τους στίχους του ποιήματος. Η επιρροή του όμως από το 

δημοτικό τραγούδι πιστοποιείται και από άλλα γνωρίσματα , όπως τον υποχρεωτικό 

τονισμό στην  δέκατη τέταρτη συλλαβή, στην υποχρεωτική τομή μετά την όγδοη 

συλλαβή, στην αποφυγή του διασκελισμού, στη τήρηση της αρχής της ισομετρίας με 

κάθε μετρική ενότητα (ημιστίχιο, στίχος ή δίστιχο) να περιέχει ένα ολοκληρωμένο 

νόημα και στο τριαδικό στοιχείο.  

 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, / καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου (I, 1 α)  

τώρα δὲ μὲ παρηγορᾶς καὶ δὲ μοῦ βγάζεις ἄχνα 

καὶ δὲ μαντεύεις τὶς πληγὲς ποὺ τρῶνε μου τὰ σπλάχνα; (Ι, 4 α,β) [τριαδικό στοιχείο] 
49 

 

 

   Περνώντας σε επιμέρους σχήματα του Επιταφίου, παρμένα από το δημοτικό 

τραγούδι, ο Γεώργιος Βελουδής 50 παρατηρεί τα ακόλουθα: 

 

1. Επανάληψη του νοήματος του πρώτου ημιστιχίου στο δεύτερο: 

 

Γιέ μου, ποιὰ Μοῖρα στὄγραφε καὶ ποιὰ μοῦ τὄχε γράψει (IV, 1 α) 

Μέρα Μαγιοῦ μοῦ μίσεψες, μέρα Μαγιοῦ σὲ χάνω (VI, 1 α) 

κάθε φορά που ὡρμήνευε, κάθε φορά που ἐμίλει (IX, 4 β) 

 

 

2. Επανάληψη του νοήματος με αντίθετες έννοιες:  

 

 

Σάν τὸ λιοντάρι δυνατός, κ’ ἤρεμος σάν πιτσούνι (XIII, 2 α) 

Κόσμος περνᾶ καὶ μὲ σκουντᾶ, στρατός καὶ μὲ πατάει (XVII, 2 α) 

 

3. Επανάληψη με συμπλήρωση του νοήματος του πρώτου ημιστιχίου στο δεύτερο: 

 

Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου (I, 1 α) 

Καὶ γὼ ἡ φτωχειά κ᾿ ἡ ἀνέμελη καὶ γὼ ἡ τρελλή κ᾿ ἡ σκύλα (IV, 5 α) 

Κι οὐδέ κακόβαλα στιγμή κι οὐδ᾿ ἔτρεξα ξοπίσω (IV, 7 α) 

Χωρίς πουλάκι τὸ κλουβί, χωρίς νεράκι ἡ κρήνη (VIII, 1 β) 

                                                             
49 Όλα τα αποσπάσματα από τον Επιτάφιο αντλούνται από το: Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1930 – 
1942, τόμος Α’, Κέδρος, Αθήνα, 1981, σ. 162 – 182. 
50  Βελουδής Γιώργος, ό.π., σ. 80 – 90.  



 

 
34 

 

Τούτη τὴ γριά τὴν ἄμοιρη, τὴ γριά τὴ διακονιάρα (XII, 2 α) 

Ποὺ τὰ φτερά τους δίπλωσαν καὶ πιά δέ φτερουγᾶνε (XVI, 6 α) 

Βασίλεψες, ἀστέρι μου, βασίλεψε ὅλη ἡ πλάση (XVII, 1 α) 

Νἆχα τ'ἀθάνατο νερό, ψυχή καινούρια νά ‘χα (XIX, 1 α) 

Δές, πλάγι μας περνοῦν πολλοί, περνοῦν καβαλλαραίοι (ΧΧ, 2 α) 

 

4. Επανάληψη με συμπλήρωση του νοήματος στο δεύτερο στίχο: 

 

Θὰ καρτεράει τὸ κρύο νερό τὸ δροσερό σου στόμα, 

θὰ καρτεράει τὰ χνῶτα σου τ᾿ ἀσβεστωμένο δῶμα (V, 3 α,β) 

Κι ὅλα τὰ πλούτια σου, γλυκέ, στὸν κόσμο ἐχάριζές τα  

κι ὅλα τὰ χάρισες, κ' ἐμέ μ' ἀφῆκες δίχως ζέστα (VIII, 6 α,β) 

Ἐμεῖς ταγίζουμε τὴ ζωή στὸ χέρι περιστέρι, 

κ᾿ ἐμεῖς οὔτ᾿ ἕνα ψίχουλο δέν ἔχουμε στὸ χέρι (IX, 5 α,β) 

 

   Κοινό σημείο των δύο ποιητών, Σολωμού και Ρίτσου, παρμένο από τη δημοτική 

ποίηση είναι το σχήμα της παρομοίωσης του νεκρού με στοιχεία της φύσης, όπως 

φυτά, ζώα και άλλα αντικείμενα. Στο Θάνατο της ορφανής του Σολωμού γίνονται 

ποικίλες αναφορές σε φυτικά μοτίβα όπως η μυρτιά, το τριαντάφυλλο, τα ρόδα, τα 

γιούλια κ.α.: 

 

Οπούχε στα ξανθά μαλλιά νεοθέριστη μυρτούλα; 

Οπούχε σαν παρθενικό τραντάφυλλο το στόμα  

(…) 

Γιούλια, μοσκούλες και γαντσιές, τραντάφυλλα και ρόδα 51 

 

   Αντίστοιχα στον Επιτάφιο του Ρίτσου το νεκρό παλικάρι παρομοιάζεται με 

κυπαρίσσι, κρίνο και πλατάνι: 

 

ἥλιε τῆς βαρυχειμωνιᾶς, λιγνοκυπάρισσό μου (II, 1 β) 

Τώρα οἱ παλάμες σου οἱ ἀχνές, μονάκριβέ μου κρίνε (XVI, 5 α) 

Καὶ κεῖ ποὺ σὲ καμάρωνα, πλατάνι, παλληκάρι (X, 5 α) 

 

 

   Ο νεκρός του Επιταφίου παρομοιάζεται και με πουλί, ενώ στο Σολωμό, αν και δεν 

αποτελεί παρομοίωση, υπάρχει το σύμβολο του πουλιού σε αρκετά ποιήματά του 

όπως οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι (Β’ Σχεδίασμα, στίχος 2) ή στον Πόρφυρα 

(στροφή 5, στίχος 7) όπου πάντα όμως συνδέεται με το θάνατο – των Σουλιωτών και 

του Άγγλου στρατιώτη στα αντίστοιχα παραδείγματα. Ας μη ξεχνάμε τη μεγάλη 

                                                             
51 Πολίτης Λίνος, Διονυσίου Σολωμού Άπαντα, Α΄ τόμος Ποιήματα, Ίκαρος, Ι΄εκδ., 2012, 59 – 60. 
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συχνότητα της χρήσης του πουλιού ως σύμβολο στη παραδοσιακή δημοτική 

ποίηση, όπου πάντα λειτουργεί ως μαντατοφόρος κακών ειδήσεων  και συνδέεται 

με το θάνατο (π.χ.: η παραλογή Tου γιοφυριού της Άρτας με το χτίσιμο της γυναίκας 

του πρωτομάστορα): 

 

Επιτάφιος:  Πουλί μου, χίλιες δυό ζωές μὲ σένανε μὲ δένουν (XVIII, 7 α) 

                      Ὤ, ποὖσαι, γιόκα μου, νὰ δεῖς, πουλί, ν’ ἀναγαλλιάσεις (XIX, 9 α) 

                      σοὺ πῆρα τὸ ντουφέκι σου – κοιμήσου, ἐσύ, πουλί μου (ΧΧ, 9 β) 

 

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι:  Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι’ η μάνα το ζηλεύει. 52 

 

Πόρφυρας:  Πουλί, πουλάκι, που σκορπάς τα θαύμα της φωνής σου. 53 

 

   Γλωσσικά ο Επιτάφιος του Γιάννη Ρίτσου, όπως παρατηρεί ο Βελουδής, αντιτίθεται 

με τα πρώιμα αλλά και τα ώριμα έργα του ποιητή όπου η καθημερινή, 

«δημοσιογραφική» γλώσσα κυριαρχεί, αποφεύγοντας τους διαλεκτικούς τύπους. 

Αντίθετα, στον Επιτάφιο έχουμε μια γλώσσα που ενσωματώνει μέσα της πλήθος 

από το λεξιλογικό τυπικό του δημοτικού τραγουδιού, με λέξεις  και εκφράσεις 

όπως: στράτα (I, 6 α), βόλια (IV, 7 α), ξόμπλι (XII, 2 α), ξόδι (XVIII, 5 α), χρυσαφένιο 

χτένι (XI, 5 β), το φρύδι χελιδόνι (XIII, 1 α), του πελάγου το βυθό (XV, 6 β), τ’ 

αθάνατο νερό (XIX, 1 α), γαϊτανόφρυδο, κοντυλογραμμένο (III, 2 α), μοσκομύριστο 

(III, 4 α) μαρμαρογλυμμένη (V, 2 β), μυριοζωγραφισμένο (XX, 3 β) κ.α. 

 

   Αντίστοιχα και στα ποιήματα του Διονύσιου Σολωμού οι γλωσσικές επιρροές από 

την δημοτική ποίηση είναι διάχυτες. Ενδεικτικά αναφέρονται για την ώρα μόνο 

κάποια παραδείγματα που εντοπίζονται στον Κρητικό, με χαρακτηριστικές να είναι 

οι λέξεις στέκει, κάν, ομπρός αλλά και τα ιδιωματικά ραντίδα, έκρουζε, πλεύρα, 

ζαλεύουν. 

 

   Άλλο ένα γνώρισμα του δημοτικού τραγουδιού που συναντάται στη  ποίηση του 

Διονύσιου Σολωμού –αν και όχι σε μεγάλη έκταση- αλλά και στον Επιτάφιο του 

Ρίτσου είναι εκείνο του μοιρολογιού. Ένα χαρακτηριστικό ποίημα του πρώτου, που 

αν και δεν έχει ξεκάθαρη μορφή μοιρολογιού, είναι όμως σαφώς επηρεασμένο από 

αυτό, είναι Ο θάνατος του βοσκού. Στο ποίημα η νεαρή βοσκοπούλα θρηνεί τον 

χαμό του συζύγου της ενθυμούμενη τα λόγια που είχαν ανταλλάξει στη βρύση 

κάποτε ενώ εύχεται να μπορούσε να τον ακολουθήσει στο θάνατο.  

 

   Στη περίπτωση του Επιταφίου έχουμε μια πιο ξεκάθαρη επιρροή από το μοιρολόι 

του παραδοσιακού δημοτικού τραγουδιού, τόσο σε επίπεδο λεξιλογίου, καθώς 

                                                             
52 Ό.π., σ. 215. 
53  Ό.π., σ. 253. 
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πολλές λέξεις και φράσεις μέσα από το ποίημα είναι σχεδόν ατόφια παρμένες από 

γνωστά μοιρολόγια, όσο και σε θεματικό επίπεδο. Στον Επιτάφιο του Ρίτσου έχουμε 

το μοιρολόι μια μάνας που θρηνεί για το χαμό του παιδιού της έπειτα από την 

καταστολή της μεγάλης διαδήλωσης των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη το Μάιο 

του 1936. Μετά το Κραχ του 1929 και τη στάση πληρωμών στην Ελλάδα το 1932 με 

αποτέλεσμα την οικονομική κρίση, ακολουθεί μαζική έξαρση τον απεργιακών 

κινητοποιήσεων στη χώρα με αποκορύφωμα τη μεγάλη πορεία των καπνεργατών 

στη συμπρωτεύουσα το 1936. Η εργατική αυτή διαδήλωση έμελε να μείνει γνωστή 

ως σήμερα όχι για τα αποτελέσματά της υπέρ των δικαιωμάτων των εργατών, αλλά 

για τους 12 νεκρούς και τους πάνω από 200 τραυματίες που άφησε πίσω της, 

έπειτα από την βίαιη εμπλοκή της αστυνομίας με εντολή της κυβέρνησης Μεταξά. 

 

   Τις επόμενες μέρες δημοσιεύθηκε στον Ριζοσπάστη μια φωτογραφία μητέρας που 

θρηνεί πάνω από το άψυχο σώμα του γιού της, ενός από τους 12 νεκρούς της 

διαδήλωσης. Αυτή ήταν και η αφορμή που πυροδότησε την έμπνευση του Ρίτσου 

ώστε να γράψει τον Επιτάφιό του, που μερικές δεκαετίες αργότερα μελοποιήθηκε 

από τον Θεοδωράκη. 

 

   Στο ποίημα εντοπίζεται σαφής αναφορά στο δημοτικό μοιρολόι. Η μάνα θρηνεί 

και λέει: 

 

Πότε τὶς χάρες σου, μιά-μιά, τὶς παίζω κομπολόι, 

πότε ξανά, λυγμό-λυγμό, τὶς δένω μοιρολόι (VIII, 8 β) 

 

Ταυτόχρονα φράσεις που παραπέμπουν στο δημοτικό νανούρισμα και στα 

τραγούδια της ξενιτιάς δεν λείπουν από το ποίημα:  

 

κοιμᾶται τὸ μωρό μου (VII, 6 β) 

Παιδί μου, ἐσύ, κοιμήσου (XVII, 8 α) 

κοιμήσου, ἐσύ, πουλί μου (XX, 9 β) 

καὶ τώρα πού μοῦ μίσεψές (XIV, 6 β) 

 

   

   Στη μελέτη του ο Βελουδής54 εντοπίζει πλήθος τύπων της δημοτικής ποίησης στον 

Επιτάφιου που προέρχονται από το μοιρολόι. Κάποιοι από αυτούς είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

 

 

                                                             
54  Βελουδής, Γιώργος, ό.π., σ. 92 – 95.  
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- Η παρηγοριά: 

Τώρα δέ μὲ παρηγορᾶς καὶ δέ μοῦ βγάζεις ἄχνα (I, 4 α) 

 

- Σαν καλαμιά στον κάμπο: 

πῶς δέ θωρεῖς ποὺ δέρνουμαι καὶ τρέμω σὰν καλάμι; (I, 5 β) 

που ἀπόμεινα ξερό δεντρί σὲ χιονισμένο κάμπο; (ΙΙ, 6 β) 

 

- Λιγνός σαν κυπαρίσσι: 

ἥλιε τῆς βαρυχειμωνιᾶς, λιγνοκυπάρισσό μου (ΙΙ, 1 β) 

 

- «Κοιμήσου» (νανουρίσματα και μοιρολόγια): 

Σιωπή· σιωπή· κουράστηκε, κοιμᾶται τὸ μωρό μου (VII, 6 β) 

σοὺ πῆρα τὸ ντουφέκι σου – κοιμήσου, ἐσύ, πουλί μου (ΧΧ, 9 β) 

 

- Αετός: 

Δῶστε μου ἀϊτοί, νύχια, φτερά γιὰ νάν τους κυνηγήσω (VII, 8 α) 

 

- Πουλί που φεύγει από το κλουβί και βρύση που έχει στερέψει: 

Χωρίς πουλάκι τὸ κλουβί, χωρίς νεράκι ἡ κρήνη (VII, 1 β) 

 

- Ο μισεμός: 

καὶ τώρα πού μοῦ μίσεψές μοῦ λύθηκεν ἡ γλῶσσα (ΧΙV, 6 β) 

 

- Ήλιος που βασιλεύει και φεγγάρι που χάνεται: 

Βασίλεψες, ἀστέρι μου, βασίλεψε ὅλη ἡ πλάση, 

κι ὁ ἥλιος, κουβάρι ὁλόμαυρο, τὸ φέγγος του ἔχει μάσει (ΧVII, 1 α,β) 

 

 

 

3.4  Επιστροφή στο Δημοτικό τραγούδι: Τα Τρία Χορικά: 

   Μετά τον Επιτάφιο και έπειτα από μια οκταετή περιπλάνηση του ποιητή στον 

ελεύθερο στίχο, ο Ρίτσος επανέρχεται στη δημοτική παράδοση και σε τύπους του 

μοιρολογιού με τα Τρία Χορικά (1944-1947) όπου κυρίαρχο και πάλι είναι το μοτίβο 

της μάνας που θρηνεί το γιό της αλλά και το μοτίβο του «σπιτιού – καραβιού» που 

είχε εντοπιστεί και στον Επιτάφιο και όπως παρατηρεί ο Βελουδής έχει αντληθεί 

από το δημοτικό μοιρολόι. Ειδικότερα στο Δεύτερο Χορικό είναι εμφανής η 

ομοιότητα με τον Επιτάφιο και σε συγκεκριμένους στίχους: 

 

Δεύτερο Χορικό:   Πως έσβησες, αγόρι μου και σβήστηκεν ο κόσμος 

                             Που πας, πουλί, πουλάκι μου, και μ’ άφηκες μονάχη, 

                             Μαύρο δεντρί κατάμαυρο σε χιονισμένο κάμπο 
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                             Τα παιδιά μας είναι μέσα μας 55 

 

Επιτάφιος:   Βασίλεψες, ἀστέρι μου, βασίλεψε ὅλη ἡ πλάση  (XVII, 1 α) 

                    που ἀπόμεινα ξερό δεντρί σὲ χιονισμένο κάμπο;  (ΙΙ, 6 β) 

                    Γλυκέ μου, ἐσὺ δέ χάθηκες, μέσα στὶς φλέβες μου εἶσαι  (ΧΧ, 1 α) 

 

 

 

 

3.5  Σκόρπιοι δεκαπεντασύλλαβοι στα ποιήματα του Ρίτσου: 

   Παράλληλα στο Δεύτερο Χορικό, όπως και σε τρία ακόμα ποιήματα του Ρίτσου για 

τον Άρη Βελουχιώτη γραμμένα την περίοδο 1945-1947, παρατηρείται ότι μέσα στον 

ελεύθερο στίχο των ποιημάτων ενσωματώνονται εμβόλιμα και κάποιοι 

δεκαπεντασύλλαβοι στίχοι: 

 

Δεύτερο Χορικό:  Πως έσβησες, αγόρι μου και σβήστηκεν ο κόσμος 

                             Σου ‘χω πλυμένες, γιόκα  μου, τις κάλτσες στην κασέλα 56 

 

Ρωμιοσύνη:  Η κόρη του πεταλωτή με μουσκεμένα πόδια 

                     Και τούτοι μεσ’ στα σίδερα και κείνοι μεσ’ στο χώμα 57 

 

Η Κυρά των Αμπελιών:  Και έτσι να λέει σε κάποιονε που φεύγει «καλό βράδυ» 

                                       Κ’ έτσι στητή και δυνατή καταμεσής στον κόσμο 

                                       (…) 

                                       Είσαι η ομορφιά κ’ η λεβεντιά κ’ είσαι η Ελλάδα 

                                       Τα κόλλυβα σωθήκανε κ’ η Παναγιά αρματώθη 58 

 

Το υστερόγραφο της δόξας:  Κ΄ οι προβατίνες στάθηκαν στο πλάγι του κι’ ακούνε  

                                                Κι’ άκουσαν κάτου τα δεντρά κ’ είπανε: «βγήκε ο ήλιος» 

                                                Άντε σκεπάστε το καλά με χώμα μη μου κρυώσει  

                                                Για φαΐ για φως και για δουλειά για τα μεγάλα τα έργα.59 

 

 

   Στο πρώτο ποίημα από το Υστερόγραφο της δόξας με το τίτλο «Άρης 

Βελουχιώτης», ο Βελουδής εντοπίζει τουλάχιστον δύο στίχους παρμένους από το 

γνωστό δημοτικό τραγούδι της Άλωσης: Στο ΙΙΙ απόσπασμα ο στίχος «πάλε με χρόνια 

                                                             
55 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα 1941 – 1958, τόμος Β’, ό.π., σ. 46 – 54.  
56 Ό.π. 
57 Ό.π., σ. 61 & 65.  
58  Ό.π., σ. 73 κ.ε.  
59 Ρίτσος Γιάννης, Ποιήματα. Τα Επικαιρικά 1945 – 1969, τόμος Ε’, Κέδρος, Αθήνα, 1979,  σ. 141 κ.ε.  
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με καιρούς πάλε δικά μας είναι» παραπέμπει στο αντίστοιχο «πάλε με χρόνους με 

καιρούς, πάλε δικά σας είναι» από το δημοτικό τραγούδι Της Αγια-Σοφιάς, ενώ στο 

Χ απόσπασμα ο στίχος «κι αστράφτει ο λαός κι αστράφτει η γης κι αστράφτουν τα 

επουράνια», αποτελεί εμφανή παραλλαγή του  «σημαίνει ο Θιος, σημαίνει η γης, 

σημαίνουν τα επουράνια». 

   Ταυτόχρονα στο ίδιο ποίημα του Ρίτσου εντοπίζεται και πλειάδα λέξεων και 

φράσεων που παραπέμπουν στο κλέφτικο δημοτικό τραγούδι, όπως «ο τρανός 

αϊτός (…) στέκεται πα στο σκούφο», «τα κλεφτόπουλα (…) βγαίναν στο κλαρί», «ο 

Καπετάνιος (…) μαζώνει ολόγυρα τα παλληκάρια του» αλλά και «αντάρτες βγήκαν 

στα βουνά, βγήκαν οι αρματολοί κ΄ οι κλέφτες» κάνοντας έτσι με έμμεσο τρόπο 

συσχέτιση του νέου τότε ανταρτοπολέμου με το κλεφτοπόλεμο κατά τη διάρκεια 

της ελληνικής επανάστασης.  

   Η σύνδεση με το δημοτικό μοιρολόι είναι ξεκάθαρη και στον Επιτάφιο Θρήνο του 

Ρίτσου, ποίημα που και μόνο από το τίτλο του παραπέμπει στον Επιτάφιο του 1936. 

Στους στίχους «Ποιός να το πει πώς να το πει / λεβέντη μας / ποιός να το μολογήσει 

/ και με τι φωνή / ποιό χείλι να λαλήσει / και με τι καρδιά» ο νεκρός αποκαλείται 

και πάλι «λεβέντης», ενώ η χρήση των συνεχών ρητορικών ερωτημάτων εντοπίζεται 

συχνά και στο δημοτικό μοιρολόι.  

   Οι αναφορές στο δημοτικό τραγούδι όμως είναι έντονες και στη Κυρά των 

Αμπελιών, όπου, πέραν από κάποιους δεκαπεντασύλλαβους στίχους που 

προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και φράσεις που παραπέμπουν άμεσα σε αυτό, όπως 

«στην ποδιά της Πενταγιώτισσας» (Χ), «κ’ ένα μικρό κλεφτόπουλο» (ΧΙ), «του Διγενή 

κοντάρια» (ΧΙΙΙ), «ντύσου ξανά τα κλέφτικα, τ’ ασίκικα, ψηλά στα κορφοβούνια» 

(XV).  

 

3.6  Τα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας και ο Ύμνος και θρήνος για τη 

Κύπρο: 

   Τέλος, ειδική αναφορά χρήζει να γίνει στα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής 

πατρίδας (1968 – 1973) αλλά και στο ποίημα Ύμνος και θρήνος για τη Κύπρο (1974), 

όπου ο ποιητής στη πιο ώριμή του φάση επανέρχεται σε μοτίβα και τρόπους 

παρμένα από το δημοτικό τραγούδι. Καταρχάς και μόνο η αναφορές στους τίτλους 

των ποιημάτων παραπέμπουν σε τραγούδι (λιανοτράγουδα/ύμνος). Από 

μορφολογικής άποψης στα Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας 

παρατηρούμε ότι οι στίχοι και των δεκαοχτώ ποιημάτων αποτελούνται εναλλάξ από 

οχτασύλλαβους και εφτασύλλαβους στίχους· παίρνοντας όμως κάθε δίστιχο μαζί ως 

ζευγάρι δημιουργούν ένα δεκαπεντασύλλαβο και μάλιστα με τομή μετά την όγδοη 

συλλαβή και με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται τελικά 36 –ανομοιοκατάληκτα- 

δεκαπεντασύλλαβα ζευγάρια.  

   Παρόμοια εντοπίζουμε και στον Ύμνο εις την Ελευθερίαν του Διονύσιου Σολωμού 

τροχαϊκούς οχτασύλλαβους στίχους σε πλεχτή ρίμα, με τους μονούς να είναι 

παροξύτονοι και τους ζυγούς να είναι οξύτονοι, που μετρικά όμως χωρίζονται σε 
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επτά συλλαβές, οπότε και πάλι κάθε δίστιχο παραπέμπει στον γνωστό 

δεκαπεντασύλλαβο του δημοτικού τραγουδιού.  

 

 

Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας (Καρτέρεμα):   

                                                                                                     Κι αυτοί μες απ’ τα σίδερα 

                                                                                                      κι αυτοί μακριά στα ξένα  

 

 

Ύμνος εις την Ελευθερίαν:  Σε γνωρίζω από την κόψη 

                                                Του σπαθιού τη τρομερή 60 

 

 

   Στον Ύμνο και θρήνο για τη Κύπρο ο Ρίτσος επανέρχεται πιο πιστά στη 

μορφολογική δομή του Επιτάφιου και άρα του παραδοσιακού δημοτικού 

τραγουδιού, καθώς ο δεκαπεντασύλλαβος στίχος είναι ευδιάκριτος ενώ 

εντοπίζονται και πάλι στοιχεία της δημοτικής ποίησης όπως το τριαδικό στοιχείο 

κ.α.  

 

Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο 

κάνω τον πόνο σου να πω και προσκυνώ και μένω. 

 

 

 

 

                                                             
60 Πολίτης Λίνος, ό.π., σ. 71. 
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Επίλογος 

 

   Έχοντας περιδιαβεί κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας στους βασικούς κοινούς 

άξονες, τόσο θεματικούς όσο και μορφολογικούς, του ποιητικού έργου των δύο 

δημιουργών, Σολωμού και Ρίτσου, και το πώς ο δεύτερος επηρεάστηκε από τον 

πρώτο αλλά και την εποχή του συνολικά, είναι η στιγμή να αναφερθούν κάποια 

γενικότερα συμπεράσματα για το έργο των ποιητών μέσα από τα οποία θα γίνουν 

σαφείς και οι αποκλίσεις τους. Στον Ρίτσο είναι εμφανές, όπως έχει ήδη αποδειχθεί, 

ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ποίησής του γίνεται προσπάθεια για αναβίωση της 

εποχής του ως ένα νέο 1821 και τον συσχετισμό αυτής με την ελληνική 

επανάσταση. Η διαφορά του όμως με τον Σολωμό έγκειται στη «χρήση» της 

επανάστασης και του αγώνα μέσα στη ποίηση, καθώς ο τόνος, το ύφος και η 

γενικότερη αίσθηση που δίνουν στις έννοιες αυτές οι ποιητές διαφέρουν, από το 

υψηλό στο χαμηλό, και αυτό ως επί το πλείστον έχει να κάνει με τις διαφορετικές 

εποχές στις οποίες παράγουν ποίηση.   

   Στην εποχή του Ρίτσου επικρατεί ο φόβος ότι οι ανθρώπινες αξίες απειλούνται  

από κατάρρευση και μέσω της ποίησης αυτές μπορούν να αναδειχθούν και να 

λυτρωθεί ο άνθρωπος από την αίσθηση της εγκατάλειψης. Την ίδια στιγμή γίνεται 

ευρύτερα σαφές ότι η ποίηση παλεύει να επιβιώσει μέσα από τα αποθέματά της, 

δηλαδή το παρελθόν. Τότε είναι που ο Ρίτσος περνά στην απαισιοδοξία, στην 

ματαιότητα, στην ήττα. Η Αγγέλα Γιώτη παρατηρεί στη ποίηση του Ρίτσου κατά τα 

χρόνια της δικτατορίας έναν έντονο ηρωικό πεσιμισμό ή αλλιώς έναν χαρούμενο 

πεσιμισμό με την έννοια ότι το κοινωνικό όραμα θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της 

κοινωνικοπολιτικής ήττας και ότι η επανάσταση θα πρέπει να πραγματωθεί ακόμα 

και αν πρέπει να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της.61 Αυτό σε καμία περίπτωση 

δεν ισούται με παραδοχή της ήττας, αλλά μόνον αποδοχή της, έως ότου ο στόχος  

επιτευχθεί.  

   Σε σχέση με αυτό η Χρύσα Προκοπάκη συμπληρώνει το παραπάνω επιχείρημα με 

τη θέση ότι ο δρόμος που ακολουθεί ο Ρίτσος είναι ο εξής: από τα πρώιμα ηρωικά 

μεγαλόπνοα ποιήματα του, μεταβαίνει σε συνθέσεις χαμηλής φωνής, για να 

περάσει στη ποιητική ανάβαση και έτσι να υλοποιηθεί το ποιητικό όραμα του 

ποιητή.62 Τα ποιήματα του Ρίτσου την εποχή αυτή είναι «λιτά, αντιλυρικά, 

χαμηλόφωνα, στραμμένα στην πολιτεία, μιλούν με λέξεις καθημερινές για μιαν ωμή 

πραγματικότητα, λένε τα πράγματα με τα’ ονόματά τους».63 Η Προκοπάκη 

επιπρόσθετα διακρίνει δύο τόνους στα ποιήματα του Ρίτσου που εναλλάσσονται. 

                                                             
61 Αγγέλα Γιώτη, Εκδοχές του υψηλού στη νεοελληνική ποίηση. Το παράδειγµα του Ανδρέα Κάλβου 
και η πρόσληψή του από τους ποιητές, Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 360. 
62 Χρύσα Προκοπάκη, Η πορεία προς τη Γκραγκάντα ή οι περιπέτειες του οράµατος, Αθήνα 1981,σ. 79 
– 90. 
63 Ό.π., σ. 27. 



 

 
42 

 

Ενώ στο Σολωμό οι υψηλοί τόνοι μονίμως έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στα 

ποιήματά του, στον Ρίτσο διακρίνονται δυο φωνές: οι υψηλοί τόνοι του έπους και 

της λυρικής έξαρσης και η χαμηλότονη εσωτερική φωνή. Σε αυτό το σημείο ας 

αποσαφηνιστεί ότι τα ποιήματα του Ρίτσου σαφώς έχουν από τη μια υπαρξιακό 

περιεχόμενο, από την άλλη βαθιά πολιτικό – ιδεολογικό. Έτσι η Γιώτη καταλήγει στο 

ότι η έννοια του υψηλού συνδέεται με ποιήματα που αφορούν μια πολιτική 

ιδεολογία, ενώ η χαμηλή φωνή περισσότερο με ποιήματα προσωπικής ποιητικής 

έκφρασης ή αλλιώς υπαρξιακά.64 

   Παρατηρείται, λοιπόν, ότι η διαφορά στο τόνο των ποιημάτων του Σολωμού και 

του Ρίτσου, που αφορούν στα προσωποποιημένα και αφηρημένα ουσιαστικά όπως 

εκείνα της Ελευθερίας ή της Ρωμιοσύνης, έχουν να κάνουν με το χρονικό χάσμα που 

χωρίζει τους δυο ποιητές. Στην εποχή του Σολωμού, όπως ανάλογα και του Κάβου 

με τις ωδές του, ο μόνος δρόμος για να εξυμνηθεί και κατ’ επέκταση να υλοποιηθεί 

η επανάσταση, ο αγώνας, η ελευθερία, ήταν μέσα από μεγάλα επικολυρικά 

ποιήματα, μέσα από τους υψηλούς τόνους (είμαστε άλλωστε στα χρόνια του 

ρομαντισμού). Αντίθετα στον Ρίτσο ο δρόμος είναι πιο περίπλοκος, με την 

απαισιοδοξία και την σκιά της ήττας να αποτελούν κινητήριο δύναμη προς την 

απελευθέρωση. Έτσι κι αλλιώς για τον Ρίτσο εκείνη την εποχή αλλάζει σταδιακά η 

έννοια και ρόλος του αριστερού ποιητή. Ενώ μένει αμετακίνητος στα πιστεύω του 

και στον προσανατολισμό του προς τον αγώνα, αντιλαμβάνεται ότι πλέον υπάρχουν 

αδιέξοδα. 

   Επιστρέφοντας στη σύνδεση του ιστορικού παρελθόντος με το παρόν του Ρίτσου, 

παρατηρείται ότι η σύνδεση αυτή πραγματώνεται με την αφύπνιση της μνήμης. Στο 

ποίημα 100η επέτειος του Γιάννη Ρίτσου από τη συλλογή Χειρονομίες διαβάζουμε: 

«πολύ συγκινηθήκαµε χτες βράδυ ακούγοντάς τες στο κρυφό ραδιόφωνο˙  

 έκλαιγε ο Κώστας˙ έκλαιγε η Ελένη. «Σαν τώρα», είπε ο Πέτρος,  

 «όµοια σαν τώρα», κι έκλαιγε κι αυτός.»65 

 

   Οι ατομικές οντότητες –όχι συλλήβδην ο λαός, ο καθένας με το μικρό του όνομα- 

ακούνε για το παρελθόν και θυμούνται. Και όσο θυμούνται τόσο το ταυτίζουν με το 

παρόν τους. Οι καταπιεσμένοι στα χρόνια τις δικτατορίας ακούνε ωδές του Κάλβου 

και εκδηλώνονται, συγκινούνται και κλαίνε, αφού η ιστορία γι΄ αυτούς 

οικειοποιείται και γίνεται κομμάτι προσωπικό. Η ατομική υπόθεση και συγκίνηση 

έρχεται σε άμεση συνάρτηση με την πολιτική και την ιστορία.  Ο ίδιος ο Ρίτσος 

γράφει γι’ αυτού του είδους τη συγκίνηση: «Τέτοιες συγκινήσεις παραµένουν 

αντικειµενικά αµετάφραστες από άνθρωπο σε άνθρωπο και από γλώσσα σε γλώσσα 

κι ούτε προσφέρονται σε µια νοµοθέτηση αρχών. Είναι µάλλον ζήτηµα ιδιαίτερης, 

κοινωνικής, πολιτιστικής και ατοµικής διεργασίας κι αποτελεί την εθνική ή 

                                                             
64 Αγγέλα Γιώτη, ό.π., σ. 362. 
65 Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα 1963 1972, τόμος Ι’, Κέδρος, Αθήνα, 1989, σ. 192. 
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προσωπική ιδιαιτερότητα µε το δικό της δίκτυο ερεθισµών, συσχετίσεων, 

αναπολήσεων, αντανακλάσεων. Ας σκεφτούµε την Αρετή του Κάλβου, ή την 

Ελευθερία και τη ∆όξα του Σολωµού, ή γενικότερα τη γλώσσα του Παπαδιαµάντη ή 

του Καβάφη – ολότελα αµετάδοτες πέρα από τη χώρα µας»66.   

 

   Αργότερα ο Ρίτσος προσθέτει: «Μα ο ποιητής δεν αφηρηµενοποιεί, µα 

συγκεκριµενοποιεί, µας οικειώνει µε τις ιδέες, φέρνει κοντά τα µακρινά, υλοποιεί τις 

έννοιες. Για τους ιδεαλιστές, η ελευθερία είναι µια «υψηλή» άπιαστη ιδέα, 

ιδιοκτησία των «υψηλών µόνο πνευµάτων» που δεν θα ’πρεπε ποτέ να την πιάσουν 

στα χέρια τους οι λαοί. Γι’ αυτό τη θέλουν όλο και πιο άυλη και πιο απρόσιτη. Ο 

ποιητής όµως τη ζει µες τους αγώνες των λαών και την προσφέρει στους λαούς»67. 

Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται άλλη μια διαφορά μεταξύ του Σολωμού και του 

Ρίτσου, αυτή τη φορά ταξική, που αφορά το πώς καταπιάνεται ο καθένας τους με 

την ιδέα της ελευθερίας και το πώς αυτή διοχετεύεται, μέσω της ποίησής τους, στο 

λαό. Έτσι από τη μια έχουμε τον ιδεαλιστή, αριστοκράτη και ευγενή Σολωμό, που, 

κατά τα λεγόμενα του Ρίτσου, θεωρεί την ιδέα της ελευθερίας ιδιοκτησία και 

προνόμιο μόνο των μεγάλων πνευμάτων, μιας ελίτ, και από την άλλη τον αριστερό – 

κομμουνιστή Ρίτσο που γι’ αυτόν η ιδέα της ελευθερίας πηγάζει από το λαό και 

επιστρέφει, μέσω της ποίησης, σε αυτόν. Αυτή η ταξική διαφορά γίνεται ακόμα πιο 

εμφανής και σε σχέση με τη γλωσσική επιλογή, που θίχτηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, όπου ο Σολωμός με τον αριστοκρατικό του δημοτικισμό δηλώνει την 

ανάγκη του να εξυψώσει τη λαϊκή γλώσσα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τη θεωρεί 

ήδη χαμηλή, ενώ ο δημοτικισμός του Ρίτσου είναι σαφώς πιο λαϊκότροπος.  

 

   Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο γεγονός ότι το να θυμάται ένα ποιητής τη ποίηση 

του παρελθόντος και να πατά πάνω σε αυτή, δεν είναι κάτι το σπάνιο ή το 

εξαιρετέο, αλλά συστατικό στοιχείο της ίδιας της ποίησης. Το να συνδέονται 

μάλιστα αναμνήσεις προηγούμενων πολιτικών αγώνων μπορεί να γίνει και 

επιπρόσθετο στοιχείο μιας πολιτικής ποίησης. Όπως γλαφυρά αναφέρει η Γιώτη: «ο 

ποιητής, όχι απλώς θυµάται, όχι απλώς συνδέει µε τα προηγούµενα, αλλά φωτίζει 

τα νέα αισθήµατα, τις καινούριες αποχρώσεις που δηµιουργεί η επαφή του µε το 

ποιητικό παρελθόν».68 Έτσι ο άξονας της ιστορίας, μπολιασμένος με τον αγώνα και 

τη πίστη για την ελευθερία των λαών, θα είναι πάντα παρόν μέσα στο ποιητικό λόγο 

κάθε εποχής και κάθε έθνους, εξελισσόμενος και αυτός σύμφωνα με τους καιρούς 

τους οποίους αντιπροσωπεύει κάθε φορά.  

 

 

  

 

                                                             
66 Γιάννης Ρίτσος, Μελετήµατα, Αθήνα, 1980, σ. 70 
67 Ό.π., σ. 90-91. 
68 Αγγέλα Γιώτη, ό.π., σ. 369. 
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