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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Βρες χρόνο για δουλειά -αυτό είναι το τίμημα της επιτυχίας. 

Βρες χρόνο για σκέψη -αυτό είναι η πηγή της δύναμης. 

Βρες χρόνο για παιχνίδι -αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης. 

Βρες χρόνο για διάβασμα -αυτό είναι το θεμέλιο της γνώσης. 

Βρες χρόνο να είσαι φιλικός -αυτός είναι ο δρόμος προς την ευτυχία. 

Βρες χρόνο για όνειρα -αυτά θα τραβήξουν το όχημά σου ως τ΄αστέρια. 

Βρες χρόνο ν΄αγαπάς και ν΄αγαπιέσαι -αυτό είναι το προνόμιο των Θεών. 

Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου -είναι πολύ σύντομη η μέρα για να΄σαι εγωιστής. 

Βρες χρόνο να γελάς -αυτό είναι η μουσική της ψυχής. 

Βρες χρόνο να είσαι παιδί -για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος. 

 

Το όνειρο του παιδιού είναι η Ειρήνη. 

Τ΄όνειρο της μάνας είναι η Ειρήνη. 

Τα λόγια της αγάπης κάτω απ΄τα δέντρα είναι η Ειρήνη… 

Ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα 

κι ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει. 

 

Γ. ΡΙΤΣΟΣ (Μονεμβασιά 1 Μαΐου 1909 – Αθήνα 11 Νοεμβρίου 1990) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α.1 Ο Γιάννης Ρίτσος σε αυτό το ποίημα ξεχωρίζει όσα έχουν πραγματική σημασία στη ζωή. 

Αυτά για τα οποία αξίζει όντως να βρίσκουμε χρόνο. Να τα επισημάνετε με αναφορές στο 

ποίημα  (20 μονάδες) και να σχολιάσετε τις θέσεις του ποιητή (10 μονάδες).  

Μονάδες 30 

 

Β.1 Να εντοπίσετε το ρηματικό πρόσωπο που κυριαρχεί στο ποίημα και να ερμηνεύσετε τη 

λειτουργία του ως προς το νόημα και το ύφος. 

Μονάδες 10 

 

Β.2 Να βρείτε δύο εκφραστικά μέσα κάνοντας αναφορές στο ποίημα. Τι επιτυγχάνεται με 

τη χρήση τους; 

Μονάδες 10 

 

Β.3 Το ποίημα ανήκει στη μοντέρνα ποίηση. Να τεκμηριώσετε αυτή τη θέση, αναφερόμενοι 

σε δύο χαρακτηριστικά του ποιήματος που την καταδεικνύουν. 

Μονάδες 10 

 

Γ.1 Να μεταγράψετε τις παραινέσεις του ποιητή («Βρες χρόνο…αυθεντικά ανθρώπινος») σε 

ένα πεζό κείμενο, υποδυόμενοι έναν/μία ηλικιωμένο/-η που συμβουλεύει τα εγγόνια του για 

την ορθή αξιοποίηση του χρόνου τους. Να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο ύφος και γλώσσα. 

Μονάδες 40 

 

 

 

 




