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ΠΟΙΗΜΑ

Νικηφόρος Βρεττάκος
Ο χρόνος και το ποτάµι

ÈÅ

Αν δεν µου ΄δινες την ποίηση, Κύριε
Αν δε µου ΄δινες την ποίηση, Κύριε
δε θα ΄χα τίποτα για να ζήσω.
Αυτά τα χωράφια δε θα ΄ταν δικά µου.
Ενώ τώρα ευτύχησα να ΄χω µηλιές,
να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες µου,
να γιοµίσουν οι φούχτες µου ήλιο,
η έρηµός µου λαό,
τα περιβόλια µου αηδόνια.
Λοιπόν, πώς σου φαίνονται; Είδες
τα στάχυα µου, Κύριε; Είδες τ΄ αµπέλια µου;
Είδες τι όµορφα που πέφτει το φως
στις γαλήνιες κοιλάδες µου;
Κι έχω ακόµη καιρό!
∆εν ξεχέρσωσα όλο το χώρο µου, Κύριε.
Μ΄ ανασκάφτει ο πόνος µου κι ο κλήρος µου µεγαλώνει,
Ασωτεύω το γέλιο µου σαν ψωµί που µοιράζεται.
Ωστόσο,
δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα.
∆εν πετώ ούτε ψίχουλο απ΄ ό,τι µου δίνεις
Γιατί σκέφτοµαι την ερµιά και τις κατεβασιές του
χειµώνα.
Γιατί θα ΄ρθει το βράδυ µου. Γιατί φτάνει όπου να΄ ναι
το βράδυ µου, Κύριε, και πρέπει
να ΄χω κάµει πριν φύγω την καλύβα µου εκκλησιά
για τους τσοπάνηδες της αγάπης.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
1. Η ποίηση είναι, σύµφωνα µε το Νικηφόρο Βρεττάκο, το δώρο του
Θεού προς τον άνθρωπο. Τι ευτύχησε να πετύχει ο ποιητής χάρη στη
ποίηση;
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10
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2. «Ωστόσο, δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα…, Κύριε, και πρέπει να’χω
κάµει πριν φύγω την καλύβα µου εκκλησιά για τους τσοπάνηδες της
αγάπης».
Περιγράψτε τη συναισθηµατική κατάσταση του ποιητή προσέχοντας
ιδιαίτερα τα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιούνται.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 10

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

1. α) Ποιον τρόπο πειθούς εντοπίζετε στο ποίηµα του Βρεττάκου;

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

β) Ποια είναι τα εκφραστικά µέσα και τα σχήµατα λόγου που
χρησιµοποιεί ο ποιητής στους παρακάτω στίχους;






«Αυτά τα χωράφια δε θα’ταν δικά µου».
«η έρηµός µου λαό, τα περιβόλια µου αηδόνια».
«να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες µου»
«Μ’ ανασκάφτει ο πόνος µου κι ο κλήρος µου µεγαλώνει»
«Ασωτεύω το γέλιο µου σαν ψωµί που µοιράζεται».

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

2. α) Να χωρίσετε το ποίηµα σε νοηµατικές ενότητες και να δώσετε από
έναν πλαγιότιτλο για καθεµιά από αυτές.

ÈÅ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 5

β) Να δώσετε τα αντώνυµα των παρακάτω λέξεων:
ευτύχησα, γιοµίσουν, γαλήνιες, µεγαλώνει, ασωτεύω.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄
1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του ποιήµατος.

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 20
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2. Ο πολιτιστικός σύλλογος της πόλης σας διοργανώνει «εβδοµάδα
Τέχνης», στην οποία παρουσιάζονται καλλιτεχνικές δηµιουργίες των
συµπολιτών σας. Εσείς αναλάβατε να παρουσιάσετε σε µια οµιλία σας
τη θέση που έχει η Τέχνη στη σηµερινή εκπαίδευση καθώς και
προτάσεις για τη βελτίωση της (400-450 λέξεις).
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 40

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζόµενους)

ÈÅ

1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας µόνο µε µπλε ή µόνο µε µαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µολύβι µόνο για σχέδια,
διαγράµµατα και πίνακες.
5. Κάθε απάντηση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
θεµάτων.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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