Γιάννης Ρίτσος
2009
Εκατό Χρόνια από τη γέννησή του

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου :
Για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του
ποιητή
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=NODE&cnode=489

http://sgourakis.gr/ritsos/default.htm
Αφιέρωμα στον ποιητή με
φωτογραφικό υλικό.
Χειρόγραφο του Γιάννη Ρίτσου
ΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ:
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE
%B7%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%82
Περιέχει: Σύντομο βιογραφικό, βραβεία με τα οποία τιμήθηκε ο ποιητής, εργογραφία
(ποιήματα, συλλογές, θεατρικά, μεταφράσεις, ταξιδιωτικά), μεταφράσεις του έργου
του.
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/giannhs_ritsos/index.htm
Περιέχει: Βιογραφικά στοιχεία, Χρονολόγιο, Εργογραφία και πολλά έργα του σε
ηλεκτρονική μορφή.

Ιστολόγιο αφιερωμένο στο Γιάννη Ρίτσο
http://ritsosgiannis.blogspot.com/

Άρθρα – αφιερώματα
• 1909, Γιάννης Ρίτσος: Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=248333&ct=1
• Ρίτσος ανθολογούμενος
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_13/01/2009
_299031
• Γιάννης Ρίτσος: Ένας «Επιτάφιος» γεννά την «Ανάσταση»
http://www.e-orfeas.gr/content/view/984/186/

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
« Η Σονάτα του Σεληνόφωτος»
http://poiein.podomatic.com/entry/2006-10-31T09_15_16-08_00 (Ο Γιάννης Ρίτσος
διαβάζει Ρίτσο)
http://www.youtube.com/watch?v=9EcZH_9bZYE
http://www.greektube.org/content/view/54540/2/ (Διαβάζει η Μελίνα Μερκούρη)
«Ρωμιοσύνη»
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=41
http://www.youtube.com/watch?v=UvbsCkRE5tM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IywcRy4V5S0
http://www.anatolikos.net/mp3/RITSOS-ROMIOSINI.mp3
«Στοιχεία ταυτότητας»
http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=41

ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Επίσημη ιστοσελίδα Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης
http://orchestra.mikistheodorakis.gr/
Ρωμιοσύνη
http://www.youtube.com/watch?v=kN9zmtHxWKs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=g8F43rPkdI0&feature=related
18 Λιανοτράγουδα
http://www.youtube.com/watch?v=7X-M1o3l9Io&feature=related

Εκδόσεις
Ιστοσελίδα εκδόσεων Κέδρος:
http://www.kedros.gr/quick_research.php?keywords=%D1%DF%F4%F3%EF%F2&s
earch_in_description=0&categories_id=&inc_subcat=1&x=33&y=3
Τίτλοι μεταφρασμένων ποιημάτων
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=470&page=20&title=
&isbn=&author=428&act=search
Βίντεο
Δημιουργός: ΕΡΤ - Εκπαιδευτική Τηλεόραση
Τίτλος: Γιάννης Ρίτσος (1909-1990)
Διάρκεια: 00:15:31
http://vod.sch.gr/video/view/605.html (Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να εντοπίσετε
για την ηλεκτρονική σας βιβλιοθήκη διάφορα βίντεο τα οποία αφορούν άλλους
ποιητές και λογοτέχνες όπως, Διονύσιος Σολωμός, Κάλβος, Σικελιανός, Οδυσσέας
Ελύτης, Εγγονόπουλος-Εμπειρίκος, Καζαντζάκης, Μυριβήλης)
Δημιουργός: ΕΡΤ
Τίτλος: Γιάννης Ρίτσος «Θεα ... τρικά»
Διάρκεια: 01:01:26
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p02view.aspx?titleid=6898&action=mView&mst=00:00:00:00 (Επιλέξτε το εικονίδιο
PLAY ή Επιλογή Περιεχομένου)
Περίληψη περιεχομένου: O ποιητής ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ μας φιλοξενεί στο σπίτι
του ποιητή ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ παρουσιάζοντας στοιχεία της ζωής του που μας εισάγουν
στη θεατρική του παρουσία μέσα από την ποίησή του. Στο αφιέρωμα αυτό, άνθρωποι
του θεάτρου (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, κριτικοί) παρουσιάζουν την επαφή που είχαν με τα
θεατρικά κείμενα του ποιητή ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ. (Πηγή: ΕΡΤ)
Δημιουργός: ΕΡΤ
Τίτλος: Ντοκιμαντέρ πορτρέτο για τον Γιάννη Ρίτσο
Διάρκεια: 01:05:08
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/p01info.aspx?titleid=6682&action=mInfo&mst=00:00:00:00 (Επιλέξτε το εικονίδιο
PLAY ή Επιλογή Περιεχομένου)
Περίληψη περιεχομένου: Ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον ποιητή ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ και
την ποιητική του παρουσία. Αρχικά, οβιογράφος του ποιητή, βρίσκεται στο πατρικό
σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ. Μιλά για τη ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ως σημείο εκκίνησης του έργου του,
ως τόπο στον οποίο διαδραματίζονται γεγονότα που τον συνθλίβουν, αλλά και ως
αφετηρία για τις περαιτέρω επιλογές του στην ποίηση και στη ζωή, ενώ ο φακός
κινείται και καταγράφει γωνιές και αντικείμενα του χώρου. Στη συνέχεια, ο ίδιος ο
ποιητής μας φιλοξενεί στους χώρους του σπιτιού του στη Μονεμβασιά, αλλά και στη
Μακρόνησο και στο Κοντοπούλι της Λήμνου, απαγγέλλοντας αποσπάσματα έργων του.
Η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιάννης Βόγλης, ο Μανώλης Καραπιπέρης, η Χρύσα
Προκοπάκη, ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης κ. ά μιλούν για τη δική τους σχέση με τον
ποιητή και το έργο του. (Πηγή:ΕΡΤ)
Για περισσότερα βίντεο που αφορούν συγκεκριμένα έργα του Γιάννης Ρίτσου,
μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com/

