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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«ΕΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Γραμματεία Πολιτισμού σας προσκαλεί στη λογοτεχνική συνάντηση που θα
πραγματοποιηθεί
στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΤΟΕ,
Σίνα & Βησσαρίωνος 9, 4ος όροφος
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ώρα 19:30.

για την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «ΥΠΕΡΩΟΝ» του Γιάννη Ρίτσου, από τις
εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ.
Με ιδιαίτερη τιμή διοργανώνεται η εκδήλωση για να συναντήσουμε την ποίηση ενός εκ
των κορυφαίων Ελλήνων ποιητών, που γεννήθηκε στην Μονεμβασιά, την Πρωτομαγιά του
1909 και έφυγε για να συναντήσει τους άλλους κορυφαίους: τον Κάλβο, τον Παλαμά, τον
Σολωμό, τον Σικελιανό, στις 11 Νοεμβρίου του 1990.
Το μεγαλείο της ποίησης, ο όγκος και η ποιότητα είναι αδύνατον να αποτυπωθεί στην
πρόσκληση. Ο Ρίτσος είναι παγκόσμιος ποιητής, έργα του έχουν μεταφραστεί σε όλες
σχεδόν τις γλώσσες, ο δε Αραγκόν μιλώντας κάποτε για τον Ρίτσο, είχε πει ότι πρόκειται για
τον μεγαλύτερο ζώντα ποιητή. Οι εκδόσεις μόνο της ποίησής του είναι πάνω από
τετρακόσιες, αφήνοντας δε πενήντα ανέκδοτες ποιητικές συλλογές.
Ο Γιάννης Ρίτσος έγραφε και δούλευε τα ποιήματά του δέκα ώρες την ημέρα και όπως
λέει η Έρη Ρίτσου, την ποιητική του παραγωγή ούτε οι εκδότες, ούτε οι αναγνώστες
μπορούσαν να παρακολουθήσουν.
Το «Υπερώον» είναι μια ανέκδοτη συλλογή του Γιάννη Ρίτσου, την είχε έτοιμη πριν
τον θάνατό του, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Δεν έκανε «αυτολογοκρισία» στις
επιλογές του, αλλά η κάθε έκδοση της δουλειάς του εξαρτιόταν και από τη διάθεσή του την
εκάστοτε περίοδο, ή από τη συγκυρία. Επίσης, στο σημείωμά της η κυρία Ρίτσου μας λέει, ότι
είναι ποιήματα αυτοβιογραφικά που ταυτόχρονα αντανακλούν το κοινωνικό περιβάλλον,
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μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν. Εποχή κρίσης ηθικής τα χρόνια εκείνα, έχουν ομοιότητες
και συνάφεια με τη σημερινή εποχή.
Η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής θα γίνει από την καθ’ όλα αγαπητή, ανιδιοτελή,
γενναιόδωρη, ευαίσθητη και έτοιμη να αφοσιωθεί στον συνάδελφο, στον συνάνθρωπο, Έρη
Ρίτσου.
Επίσης, για τα ποιήματά του θα μιλήσει ο ποιητής, Δημήτρης Κοσμόπουλος,
Η Έρη Ρίτσου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καρλόβασι της Σάμου. Κόρη της γιατρού
Γαρυφαλιώς (Φαλίτσα κατά Ρίτσο) και του ποιητή. Σπούδασε Αγγλική φιλολογία. Ζει στην
Αθήνα, στο Καρλόβασι και την Μονεμβασιά, αφού μετά τη συνταξιοδότησή της από την
Εθνική Τράπεζα, διαχειρίζεται με άνεση τον χρόνο της. Έχει μια κόρη, την Λητώ. Γράφει και η
ίδια από χόμπυ, όπως λέει, παραμύθια όπως «Οι τρεις Βασιλοπούλες» (2001), «Η καλή,
μεγάλη, καφετιά αρκούδα» (2002), «Η μικρή καμηλοπάρδαλη που δεν έτρωγε το φαγητό
της» (2010), αλλά και τον «Γιατρό της Επαρχίας» (2004), τα «Μυστικά και Αποκαλύψεις»
(2006).
Ο Δημήτρης Κοσμόπουλος γεννήθηκε το 1964 στο Κοντογόνι Πυλίας. Ποιητής,
δοκιμιογράφος, κριτικός και δημοσιογράφος.
Ζει στην Αθήνα, ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Το 2005
βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο του Έλληνα Λυρικού Ποιητή (Λάμπρος
Πορφύρας).
Ποιητικές συλλογές «Λατομείο» (2002), «Του νεκρού αδελφού», «Πουλιά της νύχτας»
(2005), «Ανάστασις του Ανδρέα Ταρκόφσκι»(2008), «Βραχύ χρονικό»(2009),
«Κρούσμα»(2011).
Παράλληλα δοκίμια-κριτικές «Τα όρια της φωνής»(2006), «Η πτήση του ιπτάμενου.
Μια εισαγωγή στην ποίηση του Νάσου Βαγενά»(2007), «Ο Απόκρυμνος Λυρισμός, μελέτες
για την ποίηση του Ηλ. Λάγιου» (2008).
Το 2013 βραβεύτηκε με το ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ, για το σύνολο του
ποιητικού του έργου
Ποιήματα θα απαγγείλει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, ηθοποιός και
σκηνοθέτης.
Πιστεύοντας στην ανταπόκριση και αποδοχή της πρόσκλησης, ελπίζουμε στην
παρουσία σας.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2103388280, skartsolias@otoe.gr,
fax 2103640429.
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