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Ο Διγενής  

Τα χαρακτηριστικά του Διγενή 

 

Εύα-Μαρία Βουρνά, B1 

 

 Ο Διγενής είχε υπερφυσικές ικανότητες: ήταν πολύ δυνατός, καθώς 

μπορούσε να σηκώνει μεγάλους βράχους και μεγαλόσωμος, γιατί στο 

ακριτικό λέει ότι σπίτι δεν μπορούσε να τον καλύψει ολόκληρο, και 

ήταν και πολύ γρήγορος καθώς μας λέει ότι έφτανε τα ελάφια και τα 

αγρίμια όταν έτρεχαν όπως οι επικοί ήρωες, για παράδειγμα ο 

Αίαντας. Ήταν επίσης πάρα πολύ ψηλός εφόσον μπορούσε να πιάνει 

πουλιά και γεράκια καθώς πετούσαν.  

 Ήταν ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους, διότι καθώς μας 

περιγράφει το ακριτικό κατά τον θάνατό του βροντάει και αστράφτει ο 

ουρανός, κουνιέται ο πάνω κόσμος και οι πλάκες φοβούνται να τον 

σκεπάσουν, και έχει φήμη όπως οι ήρωες της Ιλιάδας.  

 Ήταν πολύ ισχυρός, γιατί στο ένα από τα δύο ακριτικά λέει ότι όταν ο 

Διγενής ανέβει στον ουρανό θα βγάλει μαύρα σύννεφα και θα ρίξει 

χιόνι.  

 Αγωνίζεται για το καλό των άλλων και ζει στην ζει στην άκρη του 

κόσμου.  

 Δεν μπορεί κανείς να τον σκοτώσει αλλά τον σκοτώνει ο Χάρος 

πισώπλατα, με ενέδρα.  

 Τέλος πεθαίνει νέος όπως πολλοί ήρωες. 
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Ο Διγενής και οι άλλοι ήρωες 

Εύα-Μαρία Βουρνά, Β1 

 

 Ο Διγενής είναι πολύ θαρραλέος σαν τον Χάρι Πότερ, τον Ηρακλή και 

γενικά τους επικούς ήρωες.  

 Έχει υπερφυσικές ικανότητες όπως σχεδόν όλοι οι ήρωες π.χ. 

Μπάτμαν, Σούπερμαν.  

 Έχει μεικτή καταγωγή όπως η Ερμιόνη (από το Χάρι Πότερ). Ζούσε 

επίσης στην άκρη του κόσμου όπως ο Οδυσσέας για ένα διάστημα, ο 

Χάρι Πότερ, ο Μικρός Πρίγκιπας και πολλοί άλλοι ήρωες.  

 Είναι ανώτερος από τους άλλους ανθρώπους όπως όλοι οι ήρωες, οι 

οποίοι μπορεί αρχικά να μην είναι ανώτεροι από τους άλλους αλλά 

στο τέλος καταλήγουν πάντα να γίνονται.  

 Επιπλέον πολεμάει για να υπερασπιστεί τους άλλους, όπως οι επικοί 

ήρωες, ο Χάρι Ποτερ, ο Ηρακλής, ο Λούκι Λουκ και πολλοί άλλοι.  

 Τέλος περνάει τη  ζωή του κάνοντας κατορθώματα όπως όλοι 

ανεξαιρέτως οι ήρωες, γιατί αλλιώς δε θα ήταν ήρωες,  

 και έχει και μεγάλη φήμη. 

 

Ειρήνη Γούλα, Β1  

 

 Αρχικά όπως και όλοι οι ήρωες, ειδικά της Ιλιάδας, περνούσε τη ζωή 

του κάνοντας κατορθώματα.  

 Ο Διγενής είναι γιγαντόσωμος όπως ο Αίαντας, είναι πολύ δυνατός 

και γενναίος και μας θυμίζει τον Αχιλλέα.  

 Όλοι οι super ήρωες έχουν υπερφυσικές δυνάμεις. Ένας super ήρωας 

με τον οποίο ο Διγενής ταυτίζεται λόγω της γρηγοράδας του είναι ο 

Flash.  

 Επίσης κάτι που όλοι οι ήρωες κάνουν όπως και ο Διγενής είναι ότι 

πολεμάνε και για το κοινό καλό και για την υπεράσπιση των άλλων.  

 Ο Διγενής ζει στην άκρη του κόσμου όπως ο Οδυσσέας που ταξίδεψε 

στην άκρη του κόσμου. Ακόμα ο τρόπος που πεθαίνει, που δεν 

πεθαίνει στη μάχη αλλά του στήνει ενέδρα ο Χάρος, μας θυμίζει τον 
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τρόπο που πέθανε ο Αχιλλέας με πισώπλατο χτύπημα, αλλά κι ο 

Πάτροκλος από το χτύπημα του Απόλλωνα αρχικά. 

 

 

(Σκίτσο του Διγενή: Μαρία Γιαννακούρου, Β1)  
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Ο ήρωας του έπους Βασίλειος Διγενής Ακρίτης   

και οι ιλιαδικοί ήρωες 

Αθηνά Χειλάκου – Ευαγγελία Σταμούλου, Γ6 

 

Ο Διγενής παρουσιάζει κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του ιλιαδικού 

ήρωα.  

 Κατ’ αρχήν αποτελεί το βασικό ήρωα ενός έπους το οποίο εξιστορεί τα 

κατορθώματα του και το οποίο αποτελεί σύνθεση από πολλούς 

μύθους που αφορούν τον ήρωα αυτό.  

 Επίσης έχει ιδιαίτερη καταγωγή και προέρχεται από υψηλή κοινωνική 

τάξη (ο πατέρας του ήταν εμίρης και η μητέρα του κόρη Βυζαντινού 

στρατηγού),  

 από μικρή ηλικία ο Διγενής φαίνεται να έχει μια υπερφυσική δύναμη 

έχει υπεράνθρωπη δύναμη  

 την οποία χρησιμοποιεί για να κάνει καταπληκτικά κατορθώματα 

(σκοτώνει τον δράκο, νικάει τους τριακόσιους απελάτες και την 

ανίκητη έως τότε αμαζόνα Μαξιμώ) 

 Και τέλος βλέπουμε πως πεθαίνει σε πολύ μικρή ηλικία, τριαντατριών 

ετών, όπως και ο Χριστός.  

 Βέβαια, διαφέρει από τον ιλιαδικό ήρωα στο ότι πεθαίνει στο 

πολυτελέστατο παλάτι του και όχι στο πεδίο της μάχης.  

 
 

(Σκίτσο του Διγενή: Στέλιος Βανταράκης, Β1)   


