
                                   Σενάριο Διδασκαλίας 
Μάθημα : Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Τίτλος : Η Αρπαγή της Γυναίκας του Διγενή 

Τάξη : Α΄ Λυκείου 

Διάρκεια 4 ώρες 

Στόχοι : 

1. Να γνωρίσουν ένα αντιπροσωπευτικό ακριτικό τραγούδι και μέσω της επεξεργασίας 

του να αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του είδους 

2. Να γνωρίσουν μέσα από πηγές τη ζωή των ακριτών  

3. Να αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό , να το αξιολογήσουν και να το αξιοποιήσουν 

για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. 

4. Να εξασκηθούν στην παράλληλη εξέταση κειμένων και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσω της διακειμενικής εξέτασης 

5. Να αντιληφθούν τη σχέση Ιστορίας – Λογοτεχνίας. 

6. Να  εξασκηθούν στη χρήση μέσων  παροχής πληροφοριών (διαδίκτυο) 

7. Να παράγουν έργο  ομαδοσυνεργατικά. 

8. Να συνθέτουν δεδομένα σε δικό τους κείμενο, σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 

9. Να ασκηθούν στην ανάγνωση κειμένων, ώστε να γίνουν κατά το δυνατόν επαρκείς 

και με κριτική συνείδηση αναγνώστες που εκτιμούν τη λογοτεχνική ποιότητα 

 

Προαπαιτούμενα : 

Δυνατότητα πρόσβασης στο εργαστήριο πληροφορικής 

Σύνδεση με το διαδίκτυο 

Εξοικείωση με τη ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

Μέθοδοι : Διερευνητική, ομαδοσυνεργατική 

 

Σύντομη περιγραφή : 

 Έχει προηγηθεί μια ώρα διδασκαλίας ως εισαγωγή στο Δημοτικό τραγούδι, τις παραλογές και τα 

ακριτικά τραγούδια. Για τις επόμενες 3 ώρες που τα παιδιά θα δουλέψουν στο εργαστήριο 

πληροφορικής   χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων, καθεμία εκ των οποίων καλείται να 

εργαστεί μ΄ ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας.  Αφού ολοκληρώσουν την έρευνά τους καλούνται να 

συγκεντρώσουν το υλικό όλων των ομάδων  να το μελετήσουν  και να δημιουργήσουν ένα power 

point που θ΄ αναρτηθεί στο blog του  σχολείου. 

 

Φύλλα εργασίας 

 

Φύλλο Εργασίας  1 

Είστε κοινωνιολόγοι ερευνητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Βυζαντινούς χρόνους. 

Μελετήστε τα παραθέματα της παρακάτω ιστοσελίδας και 

 α) καταγράψτε  τα συμπεράσματά σας για το συσχετισμό της οικονομικής κατάστασης των 

ακριτών και του στρατιωτικού θάρρους που επεδείκνυαν (Γεώργιος Παχυμέρης 2
ο
 παράθεμα) 

 

β) Ποιες υποχρεώσεις είχαν οι Ακρίτες και πώς  διαμορφώνονταν η ζωή τους βάσει αυτών. 

(Περί παραδρομής πολέμου  2
ο
 και 3

ο
 παράθεμα) 

γ) Πώς συσχετίζονται οι πληροφορίες που συγκεντρώσατε καθώς και η προτροπή που 

διαβάζουμε στο παράθεμα Κεκαυμένος, Στρατηγικόν  (2
ο
 παράθεμα)  με το ακριτικό 

τραγούδι Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή΄  



 http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaProperties.aspx?lemmaid=3478&objectid=4&bo

ithimata_State=&kefalaia_State= 

 

Φύλλο Εργασίας 2 

Είστε ζωγράφος της εποχής και σας ανατέθηκε να αναπαραστήσετε  τον Διγενή Ακρίτα. 

Εμπνευστείτε από το ακριτικό τραγούδι  : «Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή».  

Μοιραστείτε μαζί μας πώς σκέφτεστε να τον απεικονίσετε (εξωτερική εμφάνιση, ύφος, 

ενδυμασία) και αιτιολογήστε με στοιχεία από το κείμενο. Αφού ολοκληρώσετε την 

περιγραφή σας ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα και επικολλήστε στην εργασία σας την 

απεικόνιση του Διγενή. Συγκρίνετέ την με την δική σας περιγραφή.  

http://arkoleon.blogspot.com/2010/12/blog-post_2288.html 

 

Φύλλο εργασίας 3 

Είστε ιστοριοδίφης. Μελετήστε το υλικό των παρακάτω ιστεσελίδων για ν΄αποτυπώσετε το 

χρονικό , γεωγραφικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο κινείται το συγκεκριμένο ακριτικό 

τραγούδι.  Στη συνέχεια περιγράψτε μας τον τρόπο ζωής των ακριτών. 

http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=3478 

 
http://users.sch.gr//ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/xartes.htm  

(επιλέξτε το χάρτη : Χάρτης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το 1025) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF

%82 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%C

F%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE

%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE

%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1 

 

 

Φύλλο εργασίας 4 

Εργάζεστε ως δημοσιογράφοι σ΄ ένα περιοδικό  Σας ανατίθεται  να γράψετε δύο σύντομα 

άρθρα : 

α)  Η χρήση του αλόγου και το δέσιμο του ιδιοκτήτη του μαζί του,  έτσι όπως αυτά 

διαφαίνονται μέσα από κείμενα Λογοτεχνίας.  

Περιηγηθείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες διαβάστε τα κείμενα και βεβαίως στηριχτείτε στο 

ακριτικό τραγούδι «Η αρπαγή της γυναίκας του  Διγενή». Σας έρχονται στο νου κι άλλα 

παραδείγματα από τη μυθολογία ή την ιστορία; 

http://www.myriobiblos.gr/afieromata/dimotiko/txt_akritika.html 

http://blogdhm.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 

http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaProperties.aspx?lemmaid=3478&objectid=4&boithimata_State=&kefalaia_State=
http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaProperties.aspx?lemmaid=3478&objectid=4&boithimata_State=&kefalaia_State=
http://arkoleon.blogspot.com/2010/12/blog-post_2288.html
http://www.ehw.gr/asiaminor/forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=3478
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/xartes/xartes.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.myriobiblos.gr/afieromata/dimotiko/txt_akritika.html
http://blogdhm.blogspot.com/2009/10/blog-post.html


 

β) Θρύλοι γύρω από αρπαγές γυναικών. Αντλείστε υλικό από τις παρακάτω ιστοσελίδες. Μην 

παραλείψετε να κάνετε αναφορά και στο ακριτικό τραγούδι Η αρπαγή της γυναίκας του 

Διγενή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%C

F%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%C

E%BD_%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD 

http://www.komvos.edu.gr/mythology/ent2/2_arpages.html 

 

 

Φύλλο εργασίας 5. 

Είστε η ομάδα των φιλολόγων και των ποιητών.  

α)Αφού μελετήσετε κριτικά το υλικό των παρακάτω ιστοσελίδων , να καταγράψετε την 

αξιοποίηση της ηρωικής μορφής του Διγενή Ακρίτα στη νεώτερη Δραματουργία. 

β) Πώς μεταπλάθεται  και γιατί η ηρωική μορφή του Διγενή απ΄ τα τέλη του 19
ου

  . έως τα 

τέλη του 20
ου

αι.  

γ). Συνθέστε ένα δικό σας ποιητικό κείμενο με κεντρικό ήρωα τον Διγενή ανταποκρινόμενο 

στις σύγχρονες  συνθήκες. Αντλείστε την έμπνευσή σας απ΄ το ακριτικό τραγούδι  Η αρπαγή 

της Γυναίκας του Διγενή αλλά και  απ΄ νεώτερα κείμενα που διαβάσατε 

http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/polymerou_digenis.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%C

F%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82#.CE.9F_.CE.9

4.CE.B9.CE.B3.CE.B5.CE.BD.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B7.CE.BC.C

E.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CF.84.CF.81.CE.B1.CE.B3.CE.BF.CF.8D.CE.B4.CE.B

9.CE.B1 

 

 

Προς όλες τις ομάδες. Αφού μελετήσετε το υλικό που σας δίνεται , καταγράψετε ό, τι σας 

ζητήθηκε  και παρουσιάστε το  στην ολομέλεια. Έπειτα δημιουργήστε από κοινού σε 

συνεργασία με τον καθηγητή σας ένα power point  όπου θα παρουσιάζετε  σε μια εναία 

εργασία τα πορίσματα της έρευνάς σας. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
http://www.komvos.edu.gr/mythology/ent2/2_arpages.html
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/polymerou_digenis.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82#.CE.9F_.CE.94.CE.B9.CE.B3.CE.B5.CE.BD.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CF.84.CF.81.CE.B1.CE.B3.CE.BF.CF.8D.CE.B4.CE.B9.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82#.CE.9F_.CE.94.CE.B9.CE.B3.CE.B5.CE.BD.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CF.84.CF.81.CE.B1.CE.B3.CE.BF.CF.8D.CE.B4.CE.B9.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82#.CE.9F_.CE.94.CE.B9.CE.B3.CE.B5.CE.BD.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CF.84.CF.81.CE.B1.CE.B3.CE.BF.CF.8D.CE.B4.CE.B9.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82#.CE.9F_.CE.94.CE.B9.CE.B3.CE.B5.CE.BD.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CF.84.CF.81.CE.B1.CE.B3.CE.BF.CF.8D.CE.B4.CE.B9.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82#.CE.9F_.CE.94.CE.B9.CE.B3.CE.B5.CE.BD.CE.AE.CF.82_.CF.83.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CF.84.CF.81.CE.B1.CE.B3.CE.BF.CF.8D.CE.B4.CE.B9.CE.B1

