
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος (Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909 - Αθήνα 11 

Νοεμβρίου 1990) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες 

ποιητές με διεθνή φήμη και ακτινοβολία. Πολλά έργα του 

έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Δημοσίευσε πάνω από 

εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα 

μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και μελέτες. Πολλές 

μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα 

συμπληρώνουν το έργο του. 

Η ζωή του Ρίτσου, κατά την παιδική του ηλικία, στη 

Μονεμβασία, ήταν ανέμελη και πέρασε όμορφα παιδικά 

χρόνια κοντά στη φύση. Η μητέρα του, που ήταν 

καλλιεργημένη, του έδειχνε πολλή αγάπη και τρυφερότητα. Η 

γιαγιά του η Άννα του έλεγε παραμύθια, όπως επίσης κι ένας 

Μωραΐτης, που φρόντιζε αυτόν και τη Λούλα, μετά τη 

δολοφονία του παππού τους, το 1910. Ο Ρίτσος, από τη μικρή 

ηλικία φάνηκε να έχει κλίση στις τέχνες, καθώς γρήγορα 

άρχισε να ζωγραφίζει και να μαθαίνει πιάνο, ενώ, καθώς ο 

ίδιος μαρτυρεί, έγραφε στίχους από την ηλικία των 7 ετών. Η 

μητέρα του υποστηρίζει απόλυτα αυτή του την κλίση και 

θεωρεί πως κάποια μέρα θα διαδεχθεί τον Κωστή Παλαμά 

αργότερα. 

Η ανεμελιά των παιδικών χρόνων σταματά με την έναρξη του 

σχολείου. Ο Ρίτσος προτιμούσε να παίζει από τα να 

παρακολουθεί τα μαθήματα κι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

βρίσκεται πολλές φορές όρθιος, στη γωνία, τιμωρημένος. Τα 

τετράδιά του ήταν γεμάτα ζωγραφιές. 



  Ο ίδιος είχε πει ακόμη:  

<< Έφτιαχνα μαργαρίτες και παπαρούνες, σβήνοντας του 

αριθμούς>>. 

Ενώ για τις τιμωρίες του έλεγε: 

<< Σαν να μ' άρεσε να είμαι τιμωρημένος. Δεν αγαπούσα τους 

ανθρώπους που αρίστευαν στα πάντα. Θα πει όταν δεν είχαν 

κάποια ιδιαίτερη κλίση >>. 

Κι ακόμη: 

<<Νομίζω πως ο άνθρωπος που δεν τιμωρήθηκε ποτέ στη ζωή 

του δεν ξέρει τι σημαίνει παραβίαση της απαγόρευσης. Κι 

επειδή η ζωή είναι γεμάτη απογοητεύσεις, έμαθα να δουλεύω 

την ποίηση, ξεπερνώντας τες>>. 

 

 

Γεννήθηκε στις 1 Μαΐου 1909 στην Μονεμβασιά και πέθανε 

στις 11 Νοεμβρίου 1990 (81 ετών). Είχε πολλές βραβεύσεις και 

τα ποιήματα και τα έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές 

γλώσσες.     ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΑΜΠΕΤΖΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Β1 


