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1.  ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] 
(Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ. 163-164) 

 
2.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  
2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη (την καταγραµµένη από τον 
Τερτσέτη), σύµφωνα µε την οποία ο Κολοκοτρώνης τραγούδησε µια 
παραλλαγή αυτού του τραγουδιού1, να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

α) Ποια είναι τα κοινά σηµεία ανάµεσα στο τραγούδι και τη διήγηση;  
β) Ποιες είναι οι διαφορές; Πώς τις ερµηνεύετε; 
γ) Τι συµπεραίνουµε σχετικά µε τον τρόπο δηµιουργίας των παραλλαγών 
γενικότερα 2; 

δ) Σε τι αποβλέπει ο Κολοκοτρώνης µε τη µετατροπή του σχεδίου δράσης σε 
τραγούδι; 

2.  Πώς παρουσιάζεται η ζωή των κλεφτών και αρµατολών στους πέντε 
πρώτους στίχους του συγκεκριµένου τραγουδιού; 

3.  Ποια ήταν η ευχάριστη και ποια η «δυσάρεστη» πλευρά της ζωής των 
κλεφταρµατολών, σύµφωνα µε το τραγούδι; 

4.  Πολλά  κλέφτικα τραγούδια µιλάνε για τη «µαύρη ζωή» των κλεφτών. Στο 
στίχο 7 του συγκεκριµένου τραγουδιού όµως οι κλέφτες λένε «καλά τρώµε 
και πίνουµε και λιανοτραγουδάµε». Πώς ερµηνεύετε την αντίθεση αυτή; 

5.  Ποιο είναι το νόηµα του στίχου 5; 
6.  α) Ποια προτροπή περιέχει ο στίχος 8; Τι φανερώνει για το ήθος των κλεφτών; 
β) Τι εννοεί ο λαϊκός ποιητής µε τη φράση «καλό για την ψυχή µας»; Ποιο 
κίνητρο δράσης προβάλλεται; 

                                                 
1  Βλ. Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σ. 163. 
2  Ο Ν. Πολίτης, Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, εκδ. Βαγιονάκη, Αθήνα, 1969 6, 
σ.44, σχολιάζοντας το τραγούδι του Κολοκοτρώνη, σηµειώνει: «Λέγων ο Κολοκοτρώνης ότι 
έκαµεν αυτός το τραγούδι ενόει βεβαίως ότι προσήρµοσεν γνωστόν του άσµα εις την 
περίστασιν. ∆ιότι παραλλαγαί αυτού αναφέρονται εις άλλους κλέφτες (τον ∆ηµοτσίο, τον 
Κώστα), και το αρχικόν άσµα πιθανώτατα υπόθεσιν είχε την απόσπασιν από τον Χάρον της 
λείας του». 
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7.  Τι συµπεραίνουµε σχετικά µε τη γενικότερη δράση των κλεφτών από το 
σχέδιο δράσης που προτείνεται; 

8.  Ο Μακρυγιάννης αποκαλεί τους κλέφτες «µαγιά της λευτεριάς». ∆ικαιολο-
γείται ο χαρακτηρισµός αυτός από το συγκεκριµένο τραγούδι; 

 
2.2. Παραδείγµατα ερωτήσεων σύντοµης απάντησης 
1.  Στον 1ο στίχο του συγκεκριµένου τραγουδιού οι όροι «αρµατολοί» και 

«κλέφτες» είναι ταυτόσηµοι ή διαφοροποιούνται 3; 
2.  α) Σε ποιο χρόνο βρίσκονται τα ρήµατα των στίχων 1-6; 
β) Γιατί το ρήµα «κοιµώνται» διαφοροποιείται ως προς το χρόνο; 
3.  Ποιο σχήµα λόγου υπάρχει στους στίχους 2-3; Τι εκφράζει; 
4.  Σε ποιους στίχους οι κλέφτες και οι αρµατολοί µας θυµίζουν οµηρικούς ήρωες; 
5.  Ποια παραίνεση διατυπώνεται στους στίχους 7-8 και για ποιο λόγο; 
6.  Πώς συσχετίζεται το χτίσιµο εκκλησιών και µοναστηριών (στ.9) µε τη 
δράση των κλεφτών; 

7.  Ποια δεινά των Ελλήνων της εποχής αυτής παρουσιάζουν οι στίχοι 11-12; 
8.  Γιατί γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την απελευθέρωση του γιου της χήρας; 
9.  Πώς συνδέεται η αναφορά στο γεφύρι της Τρίχας µε την προέλευση αυτού 
του τραγουδιού; 

10.  Ποια τακτική χρησιµοποιούσαν οι κλεφταρµατολοί στον πόλεµο και σε 
ποιους στίχους φαίνεται στο ποίηµα; 

 
2.3. Συνδυασµός ερωτήσεων σύντοµης απάντησης και ελεύθερης ανάπτυξης 
1.  Σας ικανοποιεί το τραγούδι αυτό από άποψη µορφής; Να δικαιολογήσετε τη 
γνώµη σας. 

2.  α) Γιατί, κατά τη γνώµη σας, στο τραγούδι το σχέδιο αναφέρεται ως 
παραίνεση για δράση και όχι ως συντελεσµένο γεγονός 4; 
β) Πώς θα συµπληρώνατε εσείς το τραγούδι; 

                                                 
3 Βλ. Κουλουφάκος, όπ. π., σ. 245: «Μ� όλο που οι έννοιες �αρµατολός� και �κλέφτης� τείνουν να  
παρουσιάζονται ταυτόσηµες, - από τη λειτουργική τουλάχιστο άποψη -, ο συνδυασµός της 
πρώτης µε τη νύχτα και της δεύτερης µε την αυγή τους προσδίνει διαφορετική απόχρωση: ο 
αρµατολός έχει σκοτεινή την προέλευση, ο κλέφτης υποβάλλεται σα στοιχείο φωτός κι 
ελπίδας». 

4 Βλ. Κουλουφάκος, όπ.π., σ.247: «Όλα αυτά έχουν δοθεί µέσα από την παραίνεση, κι έτσι δεν 
κινδυνεύουν να ξεπέσουν σε καυχησιολογική διαλάληση του κατορθώµατος». 
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2.4. Παραδείγµατα ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου 
2.4.1. Ερωτήσεις σύζευξης 
Να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της στήλης Α το γράµµα της στήλης Β που 
αντιστοιχεί σ� αυτό: 

Α      Β 
1.  «Της νύχτας οι αρµατολοί και   α) σχήµα κατά το νοούµενο 
της αυγής οι κλέφτες»                                          

2.  «... και τες αυγές κοιµώνται, /   β) αναδίπλωση ουσιαστικού 
κοιµώνται στα δασά κλαδιά...»  

3.  «Κι ένας τον άλλον έλεγαν, κι ένας   γ) αναδίπλωση ρήµατος 
τον άλλον λέει»                                                

4.  «δεν κάνουµε κι ένα καλό, καλό για την  δ) επανάληψη ηµιστιχίου  
ψυχή µας;»                                                             

5.  «- ο κόσµος φτιάνουν εκκλησιές»               ε) αντιθετικό σχήµα 
 
 
3.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  
1.  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, το τραγούδι δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο 
πρόσωπο και περιστατικό; 

2.  Ποιες αρετές διέκριναν τους κλέφτες, σύµφωνα µε το τραγούδι; 
3.  Πώς συνδέεται νοηµατικά µε την επιχείρηση της απελευθέρωσης των 
αιχµαλώτων ο στίχος 9; Ποιο σχήµα λόγου εντοπίζεται στο στίχο αυτό; 

4.  Ποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των δηµοτικών τραγουδιών αναγνωρίζετε 
στο συγκεκριµένο ποίηµα 5; 

 
 

                                                 
5  Π.χ. κυριολεξία, λιτότητα και πυκνότητα λόγου, ελλειπτική έκφραση κ.α. 
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4.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1. Να µελετήσετε τα κλέφτικα τραγούδια που καταγράφονται από το Ν. Πολίτη6 
και να συγκεντρώσετε στοιχεία σχετικά µε:  
α) τη ζωή των κλεφτών 
β) την πολεµική τους τακτική, τη δράση και τις ικανότητές τους. 

2.  Να µελετήσετε τα ιστορικά και κλέφτικα τραγούδια που περιέχονται στο 
σχολικό βιβλίο7 και να εντοπίσετε τα κοινά στοιχεία που περιέχουν ως προς 
τη µορφή του ηρωισµού. 

3.  Να συγκρίνετε τα ακριτικά τραγούδια µε τα κλέφτικα που περιέχονται στο 
σχολικό βιβλίο και να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήµατα:  
α) Σε τι διαφέρει ο χώρος και ο χρόνος δράσης των ακριτικών τραγουδιών 
από τα κλέφτικα; 
β) Ποιες άλλες διαφορές παρουσιάζουν;  

 

                                                 
6  Εκλογαί από τα τραγούδια του Ελληνικού λαού, εκδ. Βαγιονάκη, 1969, αρ. 20-68. 
7  Κ.Ν.Λ. Α΄ Λυκείου, σσ.1104-107 και σσ. 163-167. 
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5.  ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κριτήριο για ωριαία γραπτή δοκιµασία 
(45 λεπτά περίπου) 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...................................................................................... 
ΤΑΞΗ...........................ΤΜΗΜΑ........................ 
ΜΑΘΗΜΑ:  Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] 
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:........................................................ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1.  Ποια χαρακτηριστικά της ζωής των κλεφτών και αρµατολών διακρίνονται 
στο ποίηµα αυτό; 
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 
2.  Ποια είναι τα κίνητρα της δράσης των κλεφτών και αρµατολών;  
 ...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
Μονάδες 5 

 
3.  Να συγκρίνετε το τραγούδι αυτό µε το κλέφτικο αρ. 30 (Ν. Πολίτη, 
Εκλογαί)8 ως προς τη ζωή των κλεφτών. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Μονάδες 5 
 
4.  Σε ποιο σηµείο εγκαταλείπεται η αφήγηση και εισάγεται ο διάλογος; Γιατί; 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 
Μονάδες 5 

                                                 
8 «Ανάθεµά τα τα βουνά µε το ζακόνι πόχουν, / το καλοκαίρι κίτρινα και το χειµώνα µαύρα, / και 
την πικρή την άνοιξη πολύ ροδαµισµένα./ Κανένας δεν τα χαίρεται µες στον απάνω κόσµο, / η 
κλεφτουριά τα χαίρεται και τα µικρά κλεφτόπλα./ Πηδάνε, παίζουν και γλεντάν και ρίχνουν στο 
σηµάδι, / γυρίζουν και στη σούγλα τους τα παχούλα τα κριάρια / ποκεί οι Τούρκοι δεν πατά, 
φοβούνται τα κλεφτόπλα». 


