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                                                   Κ  Ε Ι Μ Ε Ν Ο  

 
                                                      Το τρελοβάπορο 
  
                          Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά 
                          Κι αρχίζει τις μανούβρες « βίρα-μάινα » 
 
                          Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές, 
                          φορτώνει φρέσκο αέρα κι απ’ τις δυο μεριές.  
 
                          Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι απ’  όνειρο 
                          κι έχει λοστρόμο αθώο, ναύτη πονηρό 
  
                          Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς, 
                          βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς. 
 
                          Έλα Χριστέ και Κύριε, λέω κι απορώ, 
                          τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο, 
 
                          Χρόνους μας ταξιδεύει, δε βουλιάξαμε, 
                          χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε.  
                              

                             Κατακλυσμούς ποτέ δε λογαριάσαμε, 
                             μπήκαμε μες στα όλα και περάσαμε. 
   
                             Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα 
                             παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!  
                                                                     Οδυσσέας Ελύτης 
 Βίρα :Τράβα την άγκυρα. 
Μάινα:Χαλάρωσε, μάζεψε τα πανιά . 
Φουντάρω:Ρίχνω στη θάλασσα. 
Λοστρόμος:Βαθμοφόρος του ναυτικού. 
Βιγλάτορας:Παρατηρητής.                                                                         
                                            Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η  Σ Ε Ι Σ 
 
  Α  Στο ποίημα διακρίνονται δύο ενότητες (1η 1-8στ  και  2η  9-16στ) 
α)Να γράψετε το νόημα της κάθε ενότητας.                                                           
β)Να δώσετε ένα πλαγιότιτλο για κάθε μία. 
  



 

 

             

  
αυτές 

ιητής; 

τρελοβάπορο»; 

ν προτελευταία στροφή (κατακλυσμούς-περάσαμε). 

  Πώς δικαιολογείται η αισιοδοξία του ποιητή για το μέλλον της χώρας του σε μια 
στέρηση 

Αρχίλοχου και στο 
 διαφορά; 

άφους κι άντε φύλαγε 
 σώους να σε θυμόμαστε. 

ιώξε το δείλιασμα, μην το κρατάς μες  στην καρδιά σου 
..κύματα θεριά σηκώνονται 

 
 

                                                      Καλή επιτυχία 

Β  Ποια εικόνα της Ελλάδας και των ανθρώπων της προβάλλει ο Ελύτης στο       
ποίημα;   
  
Γ  Στην τρίτη στροφή ο κάθε στίχος έχει από μια αντίθεση. Τι επιδιώκει μ’
τις αντιθέσεις ο πο
 
Δ  Για ποιους λόγους νομίζετε ότι ο ποιητής αποκαλεί το βαπόρι-Ελλάδα 
«
 
Ε  Να σχολιάσετε τη
 
ΣΤ Ποια σημασία έχει το φως (Ήλιος) στην τελευταία στροφή και γενικά στην 
ποίηση του Ελύτη; 
 
Ζ
εποχή (1971) δύσκολη για την Ελλάδα (δικτατορία, στέρηση ελευθερίας, 
δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης); 
 
Η  Ποιο κοινό στοιχείο υπάρχει στο απόσπασμα του 
τρελοβάπορο του Ελύτη  και ποια η βασική
 
Τα πλοία γοργά μες  στο βαθύ χτυπιούνται πέλαγος 
….αγάντα τα πανιά ας διπλώσουμε, 
λάσκαρε την αρματωσιά του σκ
τ’ αγέρι  πρίμα, τους συντρόφους
Δ
…
…..μα εσύ πάρε τα μέτρα σου.   
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