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Στοιχεία Ταυτότητος (από ηε Mονοβαζιά, Kέδξνο 1982) 

Xξνλνινγία ηεο γέλλεζήο κνπ πηζαλόλ ην 903 π.X. - 

εμίζνπ πηζαλόλ 

ην 903 κ.X. Eζπνύδαζα ηζηνξία ηνπ παξειζόληνο 

 θαη ηνπ κέιινληνο 

ζηε ζύγρξνλε ρνιή ηνπ Aγώλα. Eπάγγεικά κνπ: 

ιόγηα θαη ιόγηα, - ηη λά 'θαλα; Pαθνζπιιέθηε κε 

 είπαλ. Kαη ηώληη. 

ύλαμα έλα ζσξό θηεξά ζηξνπζνθακήινπ απ' ηα θα- 

 πέια ηεο ππόγεηαο Kόξεο, 

θνπκπηά από ριαίλεο ζηξαηησηώλ, έλα θξάλνο, δπν 

 θζαξκέλα ζαληάιηα,   

κάδεςα αθόκε δπν ζπηξηόθνπηα θαη ηελ θαπλνζα- 

 θνύια 

ηνπ Mεγάινπ Tπθινύ. ην Λεμηαξρείν, ηα ηειεπηαία  

 ρξόληα, κνύ δσζαλ 

ηελ πιένλ απίζαλε ρξνλνινγία ηεο γέλλεζήο κνπ: 1909. 

Bνιεύηεθα κ' απηήλ, θαη κέλσ. Tέινο, 

ην 3909 θάζηζα ζην ζθακλί κνπ λα θαπλίζσ έλα ηζη- 

γάξν. Tόηε 

θαηάθηαζαλ νη θόιαθεο· κε πξνζθπλνύζαλ· κνπ πεξ- 

λνύζαλ ζηα δάρηπια 

ιακπξά δαρηπιίδηα. Oη αλίδενη δελ μέξαλ 

πσο ηά 'ρα θηηάμεη εγώ κε η' άδεηα ηνπο θπζίγγηα πνύ 

 'ραλ κείλεη ζηνπο ιόθνπο. 

Γη' απηό αθξηβώο, γηα ηελ σξαία ηνπο άγλνηα, ηνπο  

αληάκεηςα πινύζηα 

κε αιεζηλά πεηξάδηα θαη δηπιάζηεο θνιαθείεο. Πάλησο 

ην κόλν ζίγνπξν: ηόπνο ηεο γέλλεζήο κνπ: ε Άθξα 

Mηλώα. 

 

 

 

 

 

 



Φέηνο ζπκπιεξώλνληαη 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ πνηεηή Γ. Ρίηζνπ (1909-

1990). Οη καζήηξηεο ηεο Γ’ Σάμεο ηνπ Ραιιείνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ Θειέσλ 

Πεηξαηά παξαθνινύζεζαλ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηεο Βηβιηνζήθεο Αηθ. Λαζθαξίδνπ αθηεξσκέλν ζην 

Μνλεκβαζίηε πνηεηή.  

ην πξώην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζήηξηεο είραλ ηελ επθαηξία λα αθνύζνπλ ηηο 

εηζεγήζεηο ησλ δύν πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηξηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δσή θαη ην 

έξγν ηνπ Ρίηζνπ. Η δεκνζηνγξάθνο Αγγ. Κώηηε αλαθέξζεθε ζηελ πνιπηάξαρε δσή 

ηνπ Ρίηζνπ θαη ζηνπο αγώλεο ηνπ, δίλνληαο ην ζηίγκα ησλ πνιηηηθώλ ηνπ 

πεπνηζήζεσλ, πνπ όκσο έγηλαλ ζηάζε δσήο γηα ηνλ ίδην. Γηα ηνλ Ρίηζν ε πνίεζε δελ 

ήηαλ πάξεξγν νύηε βηνπνξηζκόο, αιιά… παξεγνξηά! Επηπιένλ, ε νκηιήηξηα αλέδεημε 

ηα πνιιά ηάιαληα ηνπ Ρίηζνπ, πνπ εθηόο από ηελ πνίεζε αζρνιήζεθε επίζεο κε ην 

ζέαηξν, ηε δσγξαθηθή θαη ην ρνξό. Η Αγγ. Κώηηε ζεκείσζε: ‘Ποιηηής ήηαν και όηαν 

δεν έγραθε… Μέζω ηης ποίηζης προζελάμβανε ηα πάνηα.’. 

Η θαζεγήηξηα Σδ. Καινγήξνπ αλέπηπμε ζηελ νκηιία ηεο ηελ πνηεηηθή ηνπ Ρίηζνπ, 

πνπ ηνλ απνθάιεζε εύζηνρα σο ηνλ ‘Θεό ησλ κηθξώλ πξαγκάησλ’. Σόληζε όηη ην 

πνηεηηθό έξγν ηνπ Ρίηζνπ είλαη θιαζζηθό, δειαδή αελάσο επίθαηξν θαη 

αλζξσπνθεληξηθό. ηα πνηήκαηά ηνπ θαηαμηώλεη ό,ηη κηθξό θαη θαζεκεξηλό, 

εμαλζξσπίδεη ηα πιηθά αληηθείκελα θαη δειώλεη ηελ αγσλία θαη ηνλ αγώλα ηνπ 

αλώλπκνπ πξνζώπνπ γηα επηβίσζε θαη αμηνπξέπεηα.  

Σέινο, ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη καζήηξηεο παξαθνινύζεζαλ ην 

ληνθηκαληέξ ησλ Γ. & Η. γνπξάθε κε ζθελέο από ην παηξηθό ζπίηη ηνπ πνηεηή ζηε 

Μνλεκβαζηά, όπνπ ν ίδηνο αλαθαιεί κέζσ ηεο πνίεζεο κλήκεο ησλ παηδηθώλ ηνπ 

ρξόλσλ. Αθνινύζεζε ζύληνκε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ηνπ 

Ρίηζνπ θαη ηελ απήρεζή ηνπο ζην επξύ θνηλό.  

Οη καζήηξηεο δήισζαλ γεληθά ηθαλνπνηεκέλεο, αλ θαη ζα ήζειαλ ην πξόγξακκα λα ηηο 

εκπιέθεη πεξηζζόηεξν θαη λα πξνσζεί θαη ηε δηθή ηνπο ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. Είλαη, 

πάλησο, αμηνζεκείσην όηη νη απόςεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε ήηαλ 

ζεηηθέο θαη αληαπνθξίζεθαλ ζηνπο πςεινύο ζηόρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο.        

                 Α. Αξγπξίνπ (Φηιόινγνο) 

 


