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 Δημοτικό τραγούδι  

 

Η πάλη του Διγενή με τον Χάροντα 

Ο Χάρος μαύρα ρούχα φόρησεν, σε μαύρον άλογο ανεβαίνει,  

χρυσόν σπαθίν εζώστηκεν,1 τζαι πάει στο παναΰριν.2  

Βλέπει ‘πό ’τζει, βλέπει ’πό δα, θωρεί έναν περιβόλι,  

τζαι άρχοντες πολλοί ήταν καθισμένοι στο τραπέζι.  

Μόλις είδασιν τον Χάρονταν, στέκουνται τζαι λένε:  

-«Καλώς ήρτεν ο Χάροντας να φάει, να πκιεί μαζί μας,  

να φάει κρέας του λαγού, να φάει τζαι περτίτζιν,3  

να φάει αγριοκρέμμυδο, που τρων οι γενναίοι,  

να πκιει γλυκό γλυκό κρασίν, που πίννουν οι διάσημοι,  

το πίννουν τζαι οι άρρωστοι, τζαι βρέθουνται γιαμμένοι».4  

Τζαι απαντά ο Χάροντας, τζαι λέει, τζαι λαλεί τους:  

-«Εν ήρτα εγώ ο Χάροντας να φάω, να πκιω μαζί σας,  

αλλά ήρτα εγώ ο Χάροντας να πιάσω τον καλόν σας».  

-«Παρακαλούμεν, Χάροντα, πκοιός είναι ο καλός μας;»  

-«Ένας κοντός κοντούτσικος, τζαι χαμηλοβρακάτος,5  

είναι τζαι αναρκοδόντικος,6 τζαι λλίον μουστακάτος».  

 
1 Εζώστηκε = έβαλε στη ζώνη του 
2 Παναΰριν = συγκέντρωση 
3 Περτίτζιν = περδίκι (πουλί) 
4 Γιαμμένοι = υγιείς 
5 Χαμηλοβρακάτος = αυτός που έχει μακριά βράκα 
6 Αναρκοδόντικος = έχει αραιά δόντια 
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Μόλις το ακούει ο Διγενής, αγρίεψεν, εθυμώθην. 

Απαντά ο Διγενής του Χάροντα, τζαι λέει:  

-«Αν με νικήσεις, Χάροντα, πάρε την ζωή μου,  

αν νικήσω, Χάροντα, χάρισέ μου την ζωήν μου».  

Πιαστήκαν από τα χέρια, τζιαι πήγαν στην παλαίστρα  

τζαι τζει7 χαμαί παλεύκασιν τρία ημερονύχτια.  

Τζει που έπιανεν ο Χάροντας, τα αίματα ετρέχαν,  

τζει που έπιανεν ο Διγενής, τα κόκκαλα ελιώναν.  

Στα τρία ημερονύχτια ο Διγενής νικά τον.  

Τζαι απαντά ο Χάροντας ,τζαι λέει, τζαι λαλεί του:  

-«Αλαβροπκιάσ’ με,8 Διγενή, να σε αλαβροπκιάσω».  

Αλαβροπκιάννει ο Διγενής, τζαι σφιχτοπκιάννει ο Χάρος!  

Θυμώννεται τζι’ ο Διγενής, τζαι σφιχτοπκιάννει Χάρον! 

Τζαι ήρτεν φωνή από τον Θεόν, τζαι έγινε ένας αετός,  

αετός χρυσός ολόχρυσος ανεβαίνει στην τζεφαλήν του 

τζαι έσκαβε με τα νύσια του, να βκάλει την ψυσήν του.  

Τζαι ο Διγενής ψυχομασεί9 σε σίερα10 παλάτια,  

σε σίερα παπλώματα, σε σίερα κρεβάδκια. 

(Διασκευή) 

Χρίστος Ταουσιάνης, Δημοτικά τραγούδια της Κύπρου [Ριζοκαρπάσου], Λευκωσία 1987 

 

 

 

  

 
7 Τζει = εκεί 
8 Αλαβριπιάσ’ με = πιάσε με ελαφριά, πιάσε με μαλακά 
9 Ψυχομασεί = μάχεται για την ψυχή του (δηλαδή προσπαθεί να μείνει ζωντανός) 
10 Σίερα = σιδερένια 
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Ερωτήσεις 

1. Σημείωσε τι δείχνουν τα δύο βέλη. 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

…………………………………………  ………………………………………… 

 

 

2. Ποιος είναι ο Διγενής Ακρίτας; 

Ο Διγενής Ακρίτας είναι ένας από τους 

πιο γνωστούς ………………………………………… . 
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3. Πιο κάτω φαίνεται ένας χάρτης. Με πορτοκαλί χρώμα φαίνεται η Βυζαντινή 

αυτοκρατορία τον 6ο αιώνα μ.Χ.! 

α) Η Κύπρος ανήκε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία; 

β) Κοίταξε που ζούσαν οι ακρίτες. Γιατί ονομάζονται «ακρίτες»; 

 

 

 

Ακρίτες  Άραβες        Πέρσες 

 (εχθροί των Βυζαντινών)  (εχθροί των Βυζαντινών) 
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4. Τι ήταν οι ακρίτες; Συμπλήρωσε τα κενά με τις πιο κάτω λέξεις. 

ΑΚΡΑ, προστάτευαν, αγρότες, πολεμώντας, στρατιώτες 

• Οι ακρίτες ήταν ………………………………………… - …………………………………………, οι οποίοι 

ζούσαν στα ανατολικά ………………………………………… της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

(δηλαδή: στα σύνορα, στην άκρια). 

• Οι ακρίτες ………………………………………… τη Βυζαντινή αυτοκρατορία 

…………………………………………, τους εχθρούς (π.χ. Άραβες, Πέρσες). 

 

 

 

 

5. Τι ήταν τα ακριτικά τραγούδια; Συμπλήρωσε τα κενά με τις πιο κάτω λέξεις. 

άνθρωποι, ακριτών, Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, τραγούδια 

• Τα ακριτικά τραγούδια ήταν …………………………………………  που δημιουργούσαν οι 

………………………………………… . 

• Θέμα των ακριτικών τραγουδιών ήταν η ζωή και οι νίκες των 

………………………………………… . 

• Ο πιο γνωστός ήρωας των ακριτικών τραγουδιών ήταν ο 

…………………………………………  ………………………………………… …………………………………………. 
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6. Διάβασε το δημοτικό τραγούδι βλέποντας τις εικόνες. 

Ο Χάρος μαύρα ρούχα φόρησεν, σε μαύρον άλογο ανεβαίνει,  

χρυσόν σπαθίν εζώστηκεν,11 τζαι πάει στο παναΰριν.12  

 

 

 

 

 

Βλέπει ‘πό ’τζει, βλέπει ’πό δα, θωρεί έναν περιβόλι,  

τζαι άρχοντες πολλοί ήταν καθισμένοι στο τραπέζι.  

  

 

 

  

 
11 Εζώστηκε = έβαλε στη ζώνη του 
12 Παναΰριν = συγκέντρωση 
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Μόλις είδασιν τον Χάρονταν, στέκουνται τζαι λένε:  

-«Καλώς ήρτεν ο Χάροντας να φάει, να πκιεί μαζί μας,  

να φάει κρέας του λαγού, να φάει τζαι περτίτζιν,13  

να φάει αγριοκρέμμυδο, που τρων οι γενναίοι,  

να πκιει γλυκό γλυκό κρασίν, που πίννουν οι διάσημοι,  

το πίννουν τζαι οι άρρωστοι, τζαι βρέθουνται γιαμμένοι».14  

    

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

 

…………………………………………………. 

 

…………………………………………………. 

 

  

 
13 Περτίτζιν = περδίκι (πουλί) 
14 Γιαμμένοι = υγιείς 
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Τζαι απαντά ο Χάροντας, τζαι λέει, τζαι λαλεί τους:  

-«Εν ήρτα εγώ ο Χάροντας να φάω, να πκιω μαζί σας,  

αλλά ήρτα εγώ ο Χάροντας να πιάσω τον καλόν σας».  

 

 

-«Παρακαλούμεν, Χάροντα, πκοιός είναι ο καλός μας;»  

 

 

 

-«Ένας κοντός κοντούτσικος, τζαι χαμηλοβρακάτος,15  

είναι τζαι αναρκοδόντικος,16 τζαι λλίον μουστακάτος».  

 

 

 
15 Χαμηλοβρακάτος = αυτός που έχει μακριά βράκα 
16 Αναρκοδόντικος = έχει αραιά δόντια 
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Μόλις το ακούει ο Διγενής, αγρίεψεν, εθυμώθην. 

Απαντά ο Διγενής του Χάροντα, τζαι λέει:  

-«Αν με νικήσεις, Χάροντα, πάρε την ζωή μου,  

αν νικήσω, Χάροντα, χάρισέ μου την ζωήν μου».  

   

 

 

Πιαστήκαν από τα χέρια, τζιαι πήγαν στην παλαίστρα  

τζαι τζει17 χαμαί παλεύκασιν τρία ημερονύχτια.  

    

 

 
17 Τζει = εκεί 
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Τζει που έπιανεν ο Χάροντας, τα αίματα ετρέχαν,  

τζει που έπιανεν ο Διγενής, τα κόκκαλα ελιώναν.  

 

 

 

 

 

Στα τρία ημερονύχτια ο Διγενής νικά τον.  

   

 

 

Τζαι απαντά ο Χάροντας ,τζαι λέει, τζαι λαλεί του:  

-«Αλαβροπκιάσ’ με,18 Διγενή, να σε αλαβροπκιάσω». 

 

 
18 Αλαβριπιάσ’ με = πιάσε με ελαφριά, πιάσε με μαλακά 
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Αλαβροπκιάννει ο Διγενής, τζαι σφιχτοπκιάννει ο Χάρος!  

Θυμώννεται τζι’ ο Διγενής, τζαι σφιχτοπκιάννει Χάρον! 

 

 

Τζαι ήρτεν φωνή από τον Θεόν, τζαι έγινε ένας αετός,  

αετός χρυσός ολόχρυσος ανεβαίνει στην τζεφαλήν του 

τζαι έσκαβε με τα νύσια του, να βκάλει την ψυσήν του.  

 

 

 

Τζαι ο Διγενής ψυχομασεί19 σε σίερα20 παλάτια,  

σε σίερα παπλώματα, σε σίερα κρεβάδκια. 

 

 
19 Ψυχομασεί = μάχεται για την ψυχή του (δηλαδή προσπαθεί να μείνει ζωντανός) 
20 Σίερα = σιδερένια 
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7. Τι είδους κείμενο είναι αυτό που διάβασες; Κύκλωσε το σωστό. 

α) Παραμύθι 

β) Ποίημα – Ακριτικό Τραγούδι 

γ) Απόσπασμα/κομμάτι από μυθιστόρημα 

(μυθιστόρημα = μεγάλο βιβλίο που λέει μια φανταστική ιστορία) 

 

8. Ποιος είναι ο τίτλος του κειμένου; 

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

 

9. Ποιος έγραψε το κείμενο; 

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

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

 

10. Πώς ονομάζονται τα ποιήματα που δημιουργεί ο λαός/δήμος (δηλαδή 

πολλοί άνθρωποι μαζί); 

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

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

 

11. Συμπλήρωσε τα κενά. 

• Στίχος είναι ………………………………………………………………………………………………………………. 

Το ποίημα έχει: ………………………….. στίχους. 

Π.χ. .……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Στροφή είναι ……………………………………………………………………………………………………………… 

Το ποίημα έχει: ………………………….. στροφή/στροφές. 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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12. Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος; 

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

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

 

13. Πρόσωπα: 

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

 

14. Τόπος / Χρόνος: 

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

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

 

15. Πώς παρουσιάζεται ο Διγενής; (Για τον χαρακτήρα χρησιμοποίησε και τον 

πίνακα στην επόμενη σελίδα). 

• Εξωτερική Εμφάνιση: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

• Χαρακτήρας: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

16. Τι συμβολίζει ο Χάροντας; 

Ο Χάροντας συμβολίζει τον ………………………….. .  

Δηλαδή, Χάροντας = ………………………….. 

 

17. Πώς παρουσιάζεται ο Χάροντας; (Για τον χαρακτήρα χρησιμοποίησε και 

τον πίνακα στην επόμενη σελίδα). 

• Εξωτερική Εμφάνιση: ……………………………………………………………………………………………….. 

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

• Χαρακτήρας: ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Πολύ δυνατός   Αδύνατος  

Ήρωας  Φοβισμένος  

Ατρόμητος  Τρομοκρατημένος  

Γενναίος, 

Θαρραλέος   

 Δειλός  

Ακούραστος  Κουρασμένος   

Ευκολόπιστος  Δύσπιστος  

Οξύθυμος  Αδιάφορος  

Τίμιος, σωστός  Πονηρός, φθονερός  

Ειλικρινής  Ύπουλος  

Καλός  Κακός  

 

 

 

 

18. Πώς συμπεριφέρεται ο Χάροντας;  

(Συμπεριφέρεται σωστά; Λέει καλά λόγια για τον Διγενή; Νικά με σωστό και 

δίκαιο τρόπο;) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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19. Πώς συμπεριφέρεται ο Διγενής;  

(Συμπεριφέρεται σωστά; Φοβάται τον θάνατο; Κουράζεται στη μάχη; Είναι 

δίκαιος;) 

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

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

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

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

 

20. Πόσες μέρες πάλευαν ο Διγενής και ο Χάρος; 

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

 

21. Ποιος νίκησε στη μάχη; 

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

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

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

 

22. Εσύ τι ένιωθες ενώ διάβαζες το ποίημα; 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Χαρά 

 
Ενθουσιασμός 

 
Ηρεμία  

 
Χαλάρωση 

 
Ικανοποίηση 

 
Ευχαρίστηση 

 
Αγάπη 

 
Υπομονετικότητα 

 

 
Προβληματισμός 

 
Απορία 

 
Ελπίδα 

 
Τίποτα  

 

 
Λύπη 

 
Θλίψη 

 
Απόγνωση 

 
Σοκ / έκπληξη 

 
Αγωνία 

 
Ανησυχία 

 
Φόβος 

 
Άγχος 

 
Σύγχυση 

 
Ντροπή 

 
Βαρεμάρα 

 
Νύστα/Κούραση 

 
Παράπονο, ενόχληση  

Αγανάκτηση 

 
Θυμός 

 
Οργή 
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23. Το ποίημα είναι παραδοσιακό ή μοντέρνο; Διάβασε τα χαρακτηριστικά του κάθε 

είδους και μετά κύκλωσε τη σωστή απάντηση. 

Το κείμενο «Η πάλη του Διγενή με τον Χάροντα» είναι: 

α) Παραδοσιακό ποίημα 

β) Μοντέρνο ποίημα 

 

Παραδοσιακό Ποίημα Μοντέρνο Ποίημα 

✓ Κάθε στίχος έχει τον ίδιο αριθμό 

συλλαβών. 

✓ Κάθε στροφή έχει τον ίδιο αριθμό στίχων. 

✓ Υπάρχει μέτρο – ρυθμός (εύκολα γίνεται 

τραγούδι) 

✓ Το νόημα είναι ξεκάθαρο (αμέσως 

καταλαβαίνουμε τι λέει) 

✓ Κάθε στίχος έχει διαφορετικό αριθμό 

συλλαβών. 

✓ Κάθε στροφή έχει διαφορετικό αριθμό στίχων. 

✓ Δεν υπάρχει μέτρο – ρυθμός (μοιάζει με ένα 

κανονικό κείμενο) 

✓ Το νόημα δεν είναι ξεκάθαρο (πρέπει να 

σκεφτούμε, για να καταλάβουμε τι λέει) 

 

24. Πιο κάτω είναι κάποια στοιχεία των δημοτικού τραγουδιών. Ποια υπάρχουν στο 

ποίημα; Βάλε ν στα στοιχεία που βρίσκεις και δώσε παραδείγματα. 

 Ιαμβικός 15σύλλαβος στίχος: δηλαδή κάθε στίχος έχει …………………………… συλλαβές και 

τονίζεται κάθε 2η συλλαβή 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Επανάληψη: δηλαδή λέμε τις ίδιες λέξεις ή φράσεις ξανά και ξανά. 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Δημοτική γλώσσα: δηλαδή χρησιμοποιούμε απλές λέξεις που λέμε κάθε μέρα. 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Προσωποποιήσεις: δηλαδή ένα ζώο ή κάτι άλλο συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος (π.χ. 

ένα πουλάκι μιλάει και λέει παραμύθια) 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Διάλογος: δηλαδή τα πρόσωπα συζητούν μεταξύ τους. 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Υπερβολή: δηλαδή λέω κάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό που ΔΕΝ μπορεί να είναι αληθινό. 

Π.χ. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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25. Ποιο γνώρισμα των παραδοσιακών τραγουδιών εντοπίζεις στους πιο κάτω 

στίχους; Διάλεξε αυτό που ταιριάζει κάθε φορά. 

Επανάληψη, δημοτική γλώσσα, προσωποποίηση, διάλογος 

Ο Χάρος μαύρα ρούχα φόρησεν, σε μαύρον άλογο ανεβαίνει, 

 

……………………………… 

……………………………… 

Βλέπει ‘πό ’τζει, βλέπει ’πό δα, θωρεί έναν περιβόλι, 
 

……………………………… 

Βλέπει ‘πό ’τζει, βλέπει ’πό δα, θωρεί έναν περιβόλι, 
 

……………………………… 

-«Εν ήρτα εγώ ο Χάροντας να φάω, να πκιω μαζί σας, 

αλλά ήρτα εγώ ο Χάροντας να πιάσω τον καλόν σας». 

-«Παρακαλούμεν, Χάροντα, πκοιός είναι ο καλός μας;» 

-«Ένας κοντός κοντούτσικος, τζαι χαμηλοβρακάτος, 

είναι τζαι αναρκοδόντικος, τζαι λλίον μουστακάτος». 

 

……………………………… 

-«Καλώς ήρτεν ο Χάροντας να φάει, να πκιεί μαζί μας, 

να φάει κρέας του λαγού, να φάει τζαι περτίτζιν, 

να φάει αγριοκρέμμυδο, που τρων οι γενναίοι, 

να πκιει γλυκό γλυκό κρασίν, που πίννουν οι διάσημοι, 

το πίννουν τζαι οι άρρωστοι, τζαι βρέθουνται γιαμμένοι». 

 

……………………………… 

-«Εν ήρτα εγώ ο Χάροντας να φάω, να πκιω μαζί σας, 

αλλά ήρτα εγώ ο Χάροντας να πιάσω τον καλόν σας». 

 

……………………………… 

τζαι τζει21 χαμαί παλεύκασιν τρία ημερονύχτια. 
 

……………………………… 

 

 
21 Τζει = εκεί 
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26. Οι πιο κάτω στίχοι είναι χωρισμένοι σε συλλαβές. (Α) Πόσες συλλαβές 

έχει κάθε στίχος; (Β) Διάβασε τους στίχους σαν τραγούδι. Τόνιζε πάντα τη 

δεύτερη συλλαβή. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ο Χά- ρος μαύ- ρα ’φό- ρη- σεν, μαύ- ρον κα- βαλ- λι- τζεύ- κει, 

Χρυ- σόν σπα- θίν ε- ζώ- στη- κεν τζαι πά’ στο πα- να- ΰ- ριν. 

Δι- κλά ’πό ’τζει, δι- κλά ’πό δα, θω- ρεί έ- ναν περ- βό- λιν, 

 

  

27. (Α) Χώρισε τους πιο κάτω στίχους σε συλλαβές. (Β) Μέτρησε τις συλλαβές. 

(Γ) Διάβασε τους στίχους σαν τραγούδι. Τόνιζε πάντα τη δεύτερη συλλαβή. 

Μόλις είδασιν τον Χάρονταν, στέκουνται τζαι λένε 

Ένας κοντός κοντούτσικος, τζαι χαμηλοβρακάτος 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 

 

 

Εργασίες 

1. Γράψε σε μια παράγραφο τι συμβαίνει στο ποίημα. 

2. Πώς παρουσιάζονται ο Διγενής και ο Χάροντας στο ποίημα; 

3. Γράψε κι εσύ ένα ποίημα με πρωταγωνιστές τον Διγενή και τον Χάροντα. 

4. Συνέχισε το ποίημα «Η πάλη του Διγενή με τον Χάροντα» και δώσε ένα δικό σου 

τέλος. 

5. Κάνε ένα σχέδιο για το ποίημα. 


