
 πορτρέτο: Νικηφόρος 
Βρετάκος                                                                                                    http://vrettakos.ekebi.gr/ 
Άραγε πώς εμπνεύστηκε ένας μεγάλος ποιητής στα δέκα του χρόνια να γράψει το πρώτο του ποίημα;          
Ίσως αν ταξιδέψουμε πολλές δεκαετίες πίσω, τότε που ο Νικηφόρος Βρετάκος ήταν παιδί, διακρίνουμε με 
τα μάτια της φαντασίας μας την «πρώτη ακτίνα φωτός που ανέτειλε μέσα του…». 

http://vrettakos.ekebi.gr/


 

Εντοπίζω και υπογραμμίζω στο κείμενο τα σημεία  που μας δείχνουν: 

α) Πως είχε καταλάβει ότι θα μετακόμιζαν αν και δεν του το είχαν πει. 

β) Ότι  στην αρχή δεν του άρεσε καθόλου το σχολείο αλλά και το λόγο της αποστροφής του προς αυτό. 

γ) Για ποιους λόγους δεν μπορούσε να κάνει φίλους. 

δ) Τι ήταν αυτό που τον έκανε να αγαπήσει τόσο πολύ τα βιβλία. 

ε) Τη χρονολογία της γέννησής του.  

στ) Πως ο πατέρας του ήθελε ο γιος του να «μάθει γράμματα». 

ζ) Πότε έγραψε το πρώτο του ποίημα. 

Απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις: 

Για ποιο λόγο η οικογένειά του μετακόμισε και ποια ήταν τότε η ηλικία του ποιητή; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπήρχαν σημεία στο κείμενο που σε έκαναν να θυμώσεις; Ποια; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν ήσουν συμμαθητής/τριά του ποια θα ήταν η στάση σου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Πιστεύεις ότι στα σημερινά σχολεία υπάρχουν παρόμοιες συμπεριφορές βίας μεταξύ των παιδιών;                   

Στο σχολείο σου;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Σχολιάζω τα λόγια του Νικηφόρου Βρεττάκου (Υπάρχουν στο κείμενο προς το τέλος της δεύτερης στήλης και 

την αρχή της τρίτης). Πιστεύεις πως βρήκε κάποτε αυτά που αναζητούσε; 

- Αν το μπορούσα, ίσως να έβρισκα εκεί όχι έναν, αλλά πολλούς ωραίους φίλους, που θα με ήθελαν στην 

παρέα τους. Οι άνθρωποι εκεί θα ήταν καλοί, θα γελούσαν, θα είχαν αγάπη. Εκεί δε θα με 

περιφρονούσε, δε θα με αδικούσε και δε θα με φόβιζε τίποτα…  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος σε όλη τη ζωή και το έργο του μας δίνει μηνύματα αγάπης, ειρήνης και ταύτισης με 

τη φύση. Μπορείς να φανταστείς ποια στοιχεία ήταν αυτά που τον επηρέασαν περισσότερο, ώστε να 

εκδηλώσει αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Αν θες να μάθεις περισσότερα για αυτόν το σπουδαίο άνθρωπο: http://vrettakos.ekebi.gr/)  

http://vrettakos.ekebi.gr/

