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1. ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Ακριτικό τραγούδι: �Ο γιος της χήρας� 
(Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 27-28) 

 
2. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Ποιο είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο του ποιήµατος και γιατί, κατά τη 
γνώµη σας, δεν αναφέρεται το κύριο όνοµά του; 

2.  Στους τρεις πρώτους στίχους ο ήρωας γευµατίζει αρχοντικά. 
α) Πώς δικαιολογείται ιστορικά η ευµάρεια των ακριτών; 
β) Ποια στοιχεία προβάλλουν τον πλούτο του ήρωα; 
γ) Πώς εξυπηρετεί η κατάσταση αυτή την εξέλιξη της δράσης; 
3.  Στους πρώτους στίχους παρουσιάζονται δύο γυναικεία πρόσωπα: 
α) Ποια είναι η θέση τους στη ζωή του ήρωα; 
β) Ποια νοµίζετε ότι είναι η θέση τους στην κοινωνία αυτή γενικότερα; 
4.  α) Ποια είναι η δοµή του λόγου του ακρίτα προς το άλογό του; 
β) Να συγκρίνετε τη δοµή αυτή µε αντίστοιχο λόγο οµηρικού ήρωα 1. 
5.  Πώς αντιδρά η φύση στην τόση σφαγή; Τι δείχνει ο λαϊκός ποιητής µε την 
αντίδραση αυτή; 

6.  Κύριο χαρακτηριστικό των ακριτικών τραγουδιών είναι η ηρωική πνοή. Ποια 
στοιχεία του συγκεκριµένου τραγουδιού προβάλλουν αυτό το χαρακτηριστικό; 

7.  Ποια ιδεώδη του ακριτικού κόσµου εκφράζονται στο τραγούδι αυτό; 
 
2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 
1.  α) Ποια στοιχεία δείχνουν ότι το δηµοτικό αυτό τραγούδι είναι ακριτικό; 
β) Ποιες ενδείξεις του ποιήµατος βοηθούν στη χρονολόγησή του; 
2.  α) Ποιο είναι το θέµα του τραγουδιού αυτού; 
β) Ποιος είναι ο ήρωάς του; 
3.  α) Ποιες είναι οι θεµατικές ενότητες του τραγουδιού; 
β) Να δώσετε έναν τίτλο σε κάθε ενότητα. 

                                                 
1  Βλ. π.χ. τη συνοµιλία Έκτορα - αλόγου του (Θ 185-197). 
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4.  α) Σε ποια χρονική στιγµή παρουσιάζεται ο ήρωας - ακρίτας στους τρεις 
πρώτους στίχους; 

β) Ποιο πρόσωπο τον «υπηρετεί»; 
5.  α) Ποια είδηση φέρνει η µητέρα του; 
β) Πώς αντιδρά ο γιος; 
6.  Ποια πληροφορία τελικά δραστηριοποιεί τον ήρωα; 
7.  Ποια είναι τα συναισθήµατα της µάνας προς το γιο τη δεδοµένη στιγµή; 
8.  Ποιος είναι ο ρόλος των δύο υποθετικών προτάσεων στα λόγια του γιου 

(στ.7-8); 
9.  α) Σε ποιον απευθύνεται ο ακρίτας στους στίχους 13-17; 
β) Τι του ζητάει; Με ποιο αντάλλαγµα; 
10.  Πώς εξελίσσεται η δράση στους στίχους 18-21; 
11.  α) Στον αγώνα του ο γιος της χήρας ποιους έχει βοηθούς και ποιους 

αντιπάλους; 
β) Ποιος από αυτούς είναι ο σηµαντικότερος βοηθός και ποιος ο σπουδαιότερος 
αντίπαλος; 

12.  Πώς κλιµακώνεται η δράση του ακρίτα; Σε ποιους στίχους κορυφώνεται; 
13.  α) Τι προκάλεσε την επέµβαση του αγγέλου;  
β) Σε ποιο τόνο µιλάει ο άγγελος στον ήρωα; 
14.  Η αναφορά στο «σπαθί τ� αγιοκωνσταντινάτο» τι µας αποκαλύπτει για τη 

θέση της θρησκείας στη ζωή των ακριτών; 
β) Σε ποιους άλλους στίχους φαίνεται το θρησκευτικό συναίσθηµα του λαϊκού 
ποιητή; 

15.  Ποια τυπικά µοτίβα της ακριτικής δηµοτικής ποίησης συναντώνται στο 
ποίηµα; 

16.  Ποιες λέξεις του τραγουδιού δείχνουν την πηγή προέλευσης της παραλλαγής; 
17.  Ποιο τόνο δίνει στο ποίηµα η εναλλαγή διαλόγου - αφήγησης; 
18.  Στις επελάσεις κατά των εχθρών ο ήρωας φαίνεται να είναι µόνος. Γιατί; 
19.  Σε ποιους στίχους ο ρυθµός του τραγουδιού γίνεται γοργός; 
20.  Πού υπάρχει υπερφυσικό στοιχείο στο ποίηµα; Τι τονίζει; 
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2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
1. α) Πώς δικαιολογείται η αναφορά στους Φράγκους στο ποίηµα αυτό 2; 
β) Τι φανερώνει η προσαρµογή αυτή σχετικά µε τον τρόπο σύνθεσης και 
διάδοσης των τραγουδιών αυτών; 

3.  Να επισηµάνετε τις επαναλήψεις που υπάρχουν στο ποίηµα. Ποια είναι η 
σκοπιµότητά τους; 

4.  Πού υπάρχει υπερβολή στο τραγούδι; Σε τι εξυπηρετεί; 
5.  α) Ποια είναι η σχέση του συγκεκριµένου ακρίτα µε το άλογό του; 
β) Πώς δικαιολογείται ιστορικά και λογοτεχνικά ο δεσµός αυτός; 
6.  α) Τι είδους παροχές προσφέρει ο ήρωας στο άλογο για να τον βοηθήσει 
στον πόλεµο; 

β) Τι τονίζεται περισσότερο µε τα κίνητρα αυτά; 
7.  Ποια µέρη του λόγου πλεονάζουν στην αφήγηση; Γιατί; 

 
2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου 
2.4.1. Ερωτήσεις της µορφής «σωστό-λάθος» 
Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι, αν νοµίζετε ότι το περιεχόµενο των 
παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή λανθασµένο: 

Σωστό   Λάθος 
1.  Η ζωή του ακρίτα διακρίνεται από αδιάλειπτη ηρεµία. ! ! 
2.  Ο ήρωας στο λόγο του προς το άλογο υποτιµά την  
κρισιµότητα της κατάστασης.     ! ! 
3.  Ο άγγελος επεµβαίνει οργισµένος στην καταστροφή  
που προκαλεί ο ήρωας.      ! ! 
4.  Η µάνα κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή του ακρίτα.  ! ! 
 

                                                 
2 Βλ. ∆ελή, Ερµηνευτικά σχεδιάσµατα κειµένων Νεοελληνικής Γραµµατείας, Α΄  Λυκείου, τ. Α΄, 

Gutenberg 1993, σ.50: Η αναφορά οφείλεται στην «α) προσαρµογή του τραγουδιού στην Κρήτη 
που γνώρισε φραγκοκρατία και β) οι έννοιες Φράγκοι και εχθροί ταυτίστηκαν, εξαιτίας της 
δυτικής πίεσης στις νησιώτικες περιοχές». 
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2.4.2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Βάλτε σε κύκλο το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή: 
1.  Ο πλούτος των ακριτών οφειλόταν: 
α) Στις ληστρικές επιδροµές που έκαναν. 
β) Στην πειρατεία στην οποία επιδίδονταν. 
γ) Στις εµπορικές τους επιχειρήσεις. 
δ) Στα προνόµια που απολάµβαναν εξαιτίας των πολύτιµων υπηρεσιών τους. 
 
2.4.3. Ερωτήσεις σύζευξης 
Να γράψετε δίπλα από τον κάθε αριθµό της πρώτης στήλης το γράµµα του 
στοιχείου της δεύτερης στήλης που αντιστοιχεί σ� αυτό: 
                       Α                                                                       Β 
1.  «Στο έµπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο 
χιλιάδες» (στ.18)     α) προσδιοριστικά επίθετα 
2.  «Μαύρε µου, γοργογόνατε κι 
 ανεµοκυκλοπόδη» (στ.13)                              β) αντίθεση 
3.  «...γεύγεσαι κι οι φράγκοι σ� 
επλακώσαν» (στ.5)                                          γ) υπερβολή 
4.  «κι α µε γλιτώσεις κι απ� αυτή, 
θα σε µαλαµατώσω» (στ.15)                           δ) προσωποποίηση 
 
2.5. Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ελεύθερης ανάπτυξης 
1. Α. Τι δείχνει η απάντηση του γιου προς τη µάνα (στ. 6-8); [βάλτε σε κύκλο 
το γράµµα της απάντησης που θεωρείτε σωστή]: 

α) ανευθυνότητα 
β) εγωισµό 
γ) αυτοπεποίθηση 
δ) κάτι άλλο 
Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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2.  Α. Η θέση της γυναίκας στο ποίηµα είναι [βάλτε σε κύκλο το γράµµα της 
απάντησης που θεωρείτε σωστή]: 

α) εξέχουσα 
β) υποβαθµισµένη 
γ) ασαφής 
δ) κάτι άλλο 
Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 

  
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1.  Να ζωγραφίσετε την εικόνα που παρουσιάζουν οι τρεις πρώτοι στίχοι. 
2.  Πώς εξυπηρετεί τη δοµή της αφήγησης η παρέµβαση του αγγέλου; 
3.  Να αναφέρετε στοιχεία από το τραγούδι που δείχνουν: 
     α) την κοινωνική τάξη των ακριτών 
     β) τη θέση της γυναίκας κατά την εποχή αυτή και 
     γ) τους λόγους για τους οποίους ο λαός θαύµαζε τους ακρίτες. 
3.  Σας είναι συµπαθής ο ήρωας του τραγουδιού; (∆ικαιολογήστε την απάντησή 
σας). 

4.  α) Τι εκτιµήσατε περισσότερο σ� αυτό το τραγούδι;  
β) Πιστεύετε ότι τα ακριτικά τραγούδια παρουσιάζουν ενδιαφέρον στην 
εποχή µας; 

5. Να συγκρίνετε το τραγούδι αυτό µε την «παραλογή του νεκρού αδελφού» ως 
προς: 

     α) τη δοµή της αφήγησης 
     β) την κοινωνική τάξη των ηρώων και 
     γ) τη µορφή (εκφραστικά µέσα) 
6. Συνεξετάζοντας το τραγούδι αυτό µε το ακριτικό «Η αρπαγή της γυναίκας 
του ∆ιγενή» 3, ποια στοιχεία αποκοµίζουµε ως προς: 

     α) τη ζωή των ακριτών σε καιρό ειρήνης και πολέµου 
     β) τη σχέση των ακριτών µε τα άλογά τους. 
 

                                                 
3  Το τραγούδι αυτό προηγείται στο σχολικό βιβλίο της Α΄ Λυκείου, σ. 26. 
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4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1.  Να σχολιάσετε σε ένα δοκίµιο 300 περίπου λέξεων το γενικότερο 
χαρακτηρισµό που δίνει ο Στίλπων Κυριακίδης για τα ακριτικά τραγούδια, 
παραθέτοντας για κάθε χαρακτηρισµό συγκεκριµένα παραδείγµατα από 
γνωστά ακριτικά τραγούδια: «Είναι δε τα ακριτικά ταύτα άσµατα εκ των 
καλλίστων της δηµώδους ελληνικής ποιήσεως διά την δύναµιν της 
φαντασίας εν ταις περιγραφαίς και την τόλµην εν τη εκφράσει την οποίαν 
επαυξάνει το σύντοµον και αλµατικόν της διηγήσεως, εξ ης και το όλον 
άσµα λαµβάνει µορφήν δραµατικήν...». 

2.  Να συγκρίνετε το τραγούδι αυτό µε το δηµοτικό τραγούδι αρ. 76 (Ν. Γ. 
Πολίτη, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού) 4 ως προς: 
α) το θέµα,    
β) τη σχέση αλόγου - ακρίτα,   
γ) την αφηγηµατική τεχνική. 

 
 
 

                                                 
4 «Χήρας υγιός λατρεύει τριά καλά άλογα / το Γρίβα και το Μαύρη και τον Πέπανο, / το Γρίβα για 
καβάλλα και για λεβεντιά, / το Μαύρη για σεφέρι και για πόλεµο./ 
Μα πήγε στο σεφέρι κ� ήρθεν αδειανό, / και ο Γρίβας το µαλώνει και ο Πέπανος./ Βρε πού είναι, 
µωρέ Μαύρη, πού είναι ο αφέντης µας, που πήγες στο σεφέρι κ� ήρθες αδειανός; 
- Αφήστε να σας είπω τα τραγούδια µου / και το µεγάλο πόνο της καρδούλας µου. / Ωσάν 
επολεµούµε στο ρηµόκαστρο, / έκαµα να περάσω  �πο τον ποταµό, / κοπήκανε οι σέλλες και οι 
σκαλωσιές, / και πήρε τον αφέντη κ� ήρθα ναδειανό.» 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..................................................................................... 
ΤΑΞΗ...........................ΤΜΗΜΑ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ:  Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
                    Ακριτικό τραγούδι: «Ο γιος της χήρας» 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  α) Ποιες ενδείξεις µάς δίνει το τραγούδι για την κοινωνική τάξη των 
ακριτών; 
β) Σε τι όφειλαν τους υλικούς τους πόρους; 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 6 
2.  α) Ποια νοµίζετε ότι είναι η σχέση του ήρωα µε τη µητέρα του; 
β) Ποιος είναι ο ρόλος της στο ποίηµα; 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

      Μονάδες 6 
 
3.  Να παρουσιάσετε δύο στοιχεία από το ποίηµα που το χαρακτηρίζουν ως 
ακριτικό. 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

     Μονάδες 2 
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4.  Ποιες αφηγηµατικές τεχνικές χρησιµοποιούνται στο τραγούδι; 
...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

     Μονάδες 2 
 
5.  α) Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο λαός εκτιµούσε και θαύµαζε τόσο πολύ 
τους ακρίτες; 

     β) Άξιζε αυτή την τιµή ο ήρωας του συγκεκριµένου τραγουδιού; 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

     Μονάδες 4 
 


