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Κείμενο 

Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991) 

Ελεγείο1 πάνω στον τάφο ενός μικρού αγωνιστή 

Το ποίημα ανήκει στην ποιητική συλλογή  "Η παραμυθένια πολιτεία (1947), στην οποία ο 

ποιητής υμνεί τους αγώνες των Ελλήνων για την εθνική τους ανεξαρτησία. 

 

Πάνω στο χώμα το δικό σου λέμε τ' όνομά μας. 

Πάνω στο χώμα το δικό σου σχεδιάζουμε τους κήπους και τις πολιτείες μας. 

Πάνω στο χώμα σου Είμαστε. Έχουμε πατρίδα. 

Έχω κρατήσει μέσα μου την τουφεκιά σου. 

Γυρίζει μέσα μου ο φαρμακερός ήχος του πολυβόλου. 

Θυμάμαι την καρδιά σου που άνοιξε κι έρχονται στο μυαλό μου 

κάτι εκατόφυλλα τριαντάφυλλα 

που μοιάζουνε σαν ομιλία του απείρου προς τον άνθρωπο. 

'Έτσι μας μίλησε η καρδιά σου. 

Κι είδαμε πως ο κόσμος είναι μεγαλύτερος 

κι έγινε μεγαλύτερος για να χωρά η αγάπη. 

Το πρώτο σου παιχνίδι, Εσύ. 

Το πρώτο σου αλογάκι, Εσύ. 

Έπαιξες τη φωτιά. Έπαιξες το Χριστό. 

Έπαιξες τον Αϊ Γιώργη και το Διγενή. 

Έπαιξες τους δείχτες του ρολογιού που κατεβαίνουν απ’ τα μεσάνυχτα. 

Έπαιξες τη φωνή της ελπίδας εκεί που δεν υπήρχε φωνή. 

Η πλατεία ήταν έρημη. Η πατρίδα είχε φύγει 

 

 
1θρηνητικό ποίημα 



Ήταν καιρός! Δε βάσταξε η καρδιά σου περισσότερο! 

Ν’ ακούς κάτω απ’ τη στέγη σου τ’ ανθρώπινα μπουμπουνητά της Ευρώπης! 

Άναψες κάτω απ’ το σακάκι σου το πρώτο κλεφτοφάναρο. 

Καρδιά των καρδιών! Σκέφτηκες τον ήλιο και προχώρησες… 

Ανέβηκες στο πεζοδρόμιο κι έπαιξες τον Άνθρωπο! 

 

Νικηφόρος Βρεττάκος, Τα ποιήματα, τ. 1, Τρία Φύλλα, Αθήνα 1981, σ. 141-142 

 

ΘΕΜΑ 2 

ΘΕΜΑ 2β.Το ποιητικό υποκείμενο χρησιμοποιεί ως βασικό εκφραστικό τρόπο την 

επανάληψη. Να βρείτε δυο περιπτώσεις χρήσης της επανάληψης και να καταδείξετε πώς 

συμβάλλουν στο νόημα και το ύφος του ποιήματος. 

Μονάδες 10  

 

ΘΕΜΑ 3   

Τα παιδιά είναι πάντα τα μεγαλύτερα θύματα της πολεμικής βαρβαρότητας. Με βάση το 

δεδομένο αυτό, ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σάς δημιουργεί η θυσία ενός μικρού 

αγωνιστή; Ποιες ιδιαιτερότητες πιστεύετε ότι τη διακρίνουν από τη θυσία ενός ενήλικα; Να 

καταγράψετε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 150-200 λέξεων. 

 

Μονάδες 40 

   

 

 


