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ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ...

ΗΡΩΕΣ

Πρωταγωνιστής ενός 

μύθου, ενός θρύλου ή 

έπους

Κατέχει

ικανότητες,

τόσο

σωματικές

όσο και

διανοητικές ή

ψυχικές.

Στον κινηματογράφο, το θέατρο και 

την λογοτεχνία ήρωας θεωρείται ο 

κεντρικός χαρακτήρας κάθε έργου.

Κάνουν καλές 

πράξεις 

(αγαθοεργίες)



Βασικά Χαρακτηριστικά

1. Οι ήρωες μπορούν να είναι άνθρωποι

2. Κάνουν πολλά λάθη και έχουν αδυναμίες

3. Έχουν μεγάλες ευθύνες λόγω των ικανοτήτων τους

4. Η ύπαρξή τους δεν είναι πάντα θετική

5. Δεν μπορούν να κρύψουν την ταυτότητα τους

6. Δυσκολεύονται στην ομαδική δουλειά

7. Θα μισηθούν πριν αγαπηθούν

8. Περνουν από την αυτολύπηση στην πράξη

9. Έχουν ανάγκη για έναν φίλο

10.Όσο βελτιώνονται οι ήρωες βελτιώνονται και οι εχθροί



Βασικές Κατηγορίες

Φανταστικοί Ήρωες

Πρόκειται για ήρωες οι 

οποίοι δημιουργήθηκαν από 

τους ανθρώπους και συχνά 

συνοδεύονται από 

υπερφυσικές δυνάμεις. 

Μέσα από αυτούς 

προβάλλονται οι διάφοροι 

φόβοι των ανθρώπων 

καθώς και προβλήματα που 

απαιτούν επίλυση. 

Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι 

ήρωες βιβλίων. 

Πραγματικοί Ήρωες

Πρόκειται για πραγματικούς 

ανθρώπους οι οποίοι χωρίς 

κάποιες υπερφυσικές 

δυνάμεις πραγματοποιούν  

«καλές» πράξεις 

ανιδιοτελώς.

Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι 

ήρωες πολέμου.



Βασικά Παραδείγματα

• Ήρωες Comics: Spider Man

• Ήρωες Μυθολογίας: Ηρακλής

• Ήρωες Πολέμου: Κολοκοτρώνης

• Ήρωες Βιβλίων: Harry Potter



Πηγές

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82

• https://www.huffingtonpost.com/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%B1%CF%82
https://www.huffingtonpost.com/


‘Οι Τρεις Μάγοι και Τα Δώρα’ 

Γιώργος Παπαδόπουλος

Λεκατσάς Νίκος 

Μαριόλης Δημήτρης 

Σοφία Γκαμίλη

Κατερίνα Ζωγραφοπούλου



Η Επίδραση των Ηρώων 
στη Κοινωνία

Εκπαιδευτικός Χαρακτήρας
• Έμμεση παρουσίαση βασικών ηθών και αξιών.

• Οι χαρακτήρες δεν είναι απλώς φανταστικά πρόσωπα

• Οι περισσότεροι από τους ήρωες ενσαρκώνουν την έννοια του καλού

Αντίθετα 
• Το κλασσικό μοτίβο της σύγκρουσης του «καλού» με το «κακό».

• Προωθούν φυλετικές διακρίσεις

• Προβολή του δυτικού πολιτικού συστήματος

• Αναπαραγωγή στερεοτυπικών αντιλήψεων



Αποτελέσματα (Ευεργετικά)
Μέσα από την :
• Αλληλεπίδραση με αντιήρωες 

• Προσωπική λάμψη 

• Τις πράξεις και τα ιδανικά τους 

Με τον Τρόπο Αυτό Διακρίνουμε :
• Αξιοποίηση για παιδαγωγικούς σκοπούς 

• Δημιουργούνται ιδανικά πρότυπα για να ακολουθούν οι νέοι

• Οι άνθρωποι νιώθουν πιο ασφαλείς

• Αποτελεσματικότερη επίλυση κρίσεων 



Επίδραση των Ηρώων στους 

Ανθρώπους.

Διαφοροποίηση Ηρώων → Διαφορετική 

Επίδραση
Για παράδειγμα : Χίτλερ ως Εθνικός Ήρωας 

5 – 6 ετών 8 – 9 ετών 11 – 13 ετών 15 – 16 ετών 

Εξαιρετικές φυσικές 
δυνάμεις

Γενναιότητα Θάρρος Αυτοθυσία

Όμορφος και 
ελκυστικός

Καλοσύνη Σοφία Πίστη στις ηθικές αξίες

Αξιοπιστία Καλοσύνη Γενναιότητα

Βοηθά τους 
συνανθρώπους τους

Εκπέμπει θαυμασμό Συνέπεια στις αξίες του 
(παρά τις δυσκολίες)



Αποτελέσματα ( Ζημιογόνα ) 
Γνώμονες :
• Είδος κοινωνίας 

• Πολίτευμα

• Χρονική Στιγμή 

• Συνθήκες 

• Οικονομικοί

Έτσι Παρατηρούμε :
• Έλεγχος Μαζών 

• Τροποποίηση των ιδανικών μιας κοινωνίας 

• Προβολή εσφαλμένων Προτύπων 



Κορίτσια Α’ Λυκείου

20%

42%

36%

2%

Ερώτηση 1

Πρόσωπα Ήρωες Έννοιες Άλλο



84%

16%

0% 0%

Ερώτηση 2

ΝΑΙ ΌΧΙ

54%

22%

11%

13%

ΝΑΙ

Συγγενικό 
πρόσωπο

Φίλος/Γνωστός

Διάσημη 
προσωπικότητα

Κάτι άλλο



97%

3%

0%

Ερώτηση 3

ΝΑΙ ΌΧΙ



91%

9%

0% 0%

Ερώτηση 4

ΝΑΙ ΌΧΙ

37%

23%

28%

12%

ΝΑΙ

Ισχυρή 
προσωπικότητα

Δύναμη της 
πειθούς

Υποστήριξη 
από το πλήθος

Κάτι άλλο



19%

33%

48%

0%

Ερώτηση 1

Πρόσωπο Ήρωες. Έννοιες Άλλο

Αγόρια  Α’ Λυκείου



72%

28%

Ερώτηση 2

ΝΑΙ ΌΧΙ

48%

13%

27%

12%

ΝΑΙ

Συγγενικό 
πρόσωπο

Φίλος/Γνωστός

Διάσημη 
προσωπικότητα

Κάτι άλλο



85%

15%

Ερώτηση 3

ΝΑΙ ΌΧΙ



96%

4%

Ερώτηση 4

ΝΑΙ ΌΧΙ

43%

31%

11%

15%

ΝΑΙ

Ισχυρή 
προσωπικότητα

Δύναμη πειθούς

Υποστήριξη από 
το πλήθος

Κάτι άλλο



Ήρωες

Ομάδα: Ζντρουμφάκια
Βαγγέλης Ρεμαντάς
Γιώργος Ζαρίφης
Ηρακλής Τσαβαρής
Αγγελίνα Ναυπλιώτου



Τι είναι ήρωες

Επαναστάτες με αιτία, μαχητές με ασπίδα τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

εμπνευσμένες ηγετικές μορφές που έκαναν τον κόσμο ένα -έστω και λίγο- καλύτερο 

μέρος για τις επόμενες γενιές...ΉΡΩΕΣ!

Απλοϊκά θα λέγαμε ότι ήρωας είναι ένας άνθρωπος ή μη ο οποίος κάνει κάτι το οποίο 

στα μάτια των υπολοίπων φαίνεται υπεράνθρωπο και έχει ευεργετικές συνέπειες. Ο 

ήρωας επίσης είναι αυτός ο οποίος θυσιάζει τα πάντα (μέχρι και την ζωή του) για το 

κοινό καλό.

Ένας σύντομος ορισμός



Τι εκφράζουν οι ήρωες;

Οι ήρωες μπορούν να εκφράζουν πρότυπα γενναιότητας. Οι ήρωες 

χαρακτηρίζονται από γενναιότητα και αυταπάρνηση, κάνοντας ό,τι μπορούν για το 

κοινό καλό ρισκάροντας ακόμα την ζωή τους, την ελευθερία και την καριέρα τους, 

πράγματα των οποίων η θυσία φαντάζει αδύνατη στους άλλους ανθρώπους.

Π.χ.: Ήρωες του ’21, πυροσβέστες, πολεμιστές.

Πρότυπα Γενναιότητας



Τι εκφράζουν οι ήρωες;

Εκφράζουν εμπιστοσύνη και σιγουριά καθώς μέσα από τις θυσίες και τις 

προσπάθειές τους κερδίζουν την εμπιστοσύνη των υπολοίπων.

Εμπιστοσύνη και Σιγουριά 



Τι εκφράζουν οι ήρωες;

• Μπορεί να είναι πρόσωπο μυθικό, σημερινό, ιστορικό ή 
φανταστικό.

• Αναφέρεται στην ιδιαίτερη σχέση ταύτισης 
• Η μίμηση πιο εύκολη
• Παραδείγματα:

Γονείς, κάποιος αθλητής (Messi) ή κάποιος υπερήρωας 
(Superman)

Χαρακτηριστικά ανθρώπου της 

καθημερινής ζωής

Πρότυπα προς Μίμηση.



Τι εκφράζουν οι ήρωες;

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

● Φορέας του αντιρατσιστικού πνεύματος των ΗΠΑ.

● Νόμπελ Ειρήνης σε ηλικία μόλις 35 ετών.

●Ο λόγος: «I have a dream».

●Αγώνες για να αποκτήσει η Αμερική και όλος ο κόσμος την πολυπόθητη “αχρωματοψία” στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

●Θάνατος από δολοφονία το 1968.

Παρακίνηση του κόσμου για κάτι καλύτερο.



Τι εκφράζουν οι ήρωες;
Επηρεάζουν την κοινή γνώμη & ιδεολογίες της 

εποχής.
Νέλσον Μαντέλα

• Ανθρωπιστική ορμή.

• Καθεστώς διαχωρισμού λευκών και μαύρων και 

στέρηση ουσιωδών δικαιωμάτων.

• Νόμπελ ειρήνης

Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

• Σύμβολο επαναστατικής κουλτούρας ενάντια 

στο καπιταλισμό

• Αργεντινός γιατρός

• Άφησε πίσω του θρύλους και ιστορίες 

επαναστατικού μεγαλείου.



Μητέρα Τερέζα
• Γεννήθηκε στα Σκόπια.

• Αλβανικής καταγωγής.

• Αφιέρωσε τη ζωής της σε φιλανθρωπικό έργο.

• Φρόντιζε φτωχούς, αρρώστους, ορφανά και ετοιμοθάνατους

• Το όνομά της έγινε «συνώνυμο» της φιλανθρωπίας



Robin Hood
• Άγγλος-μυθικός ή όχι- ληστής που κρυβόταν στα δάση

• Πρότυπο ήρωα που κλέβει από τους πλούσιους και δίνει στους φτωχούς.



Πηγές:
• http://www.in2life.gr/features/faces/face/198453/8-

prosopikothtes-poy-allaxan-ton-kosmo.html



Γρηγόρης Κεβορκιάν
Μελίνα Κοντοσφύρη 
Ευδοκία Μηλάτου 
Μαριλένα Ξανθοπούλου
Βασίλης Φοής



«Δυστυχισμένος ο τόπος που χρειάζεται 
ήρωες»

Ή ευτυχισμένος ο τόπος που έχει 
ήρωες.

~Μπέρτολτ Μπρεχτ~



• Ελπίδα- Προστασία
• Εκδίκηση
• Τιμή
• Για να δίνουν το καλό παράδειγμα στους ανθρώπους

• Επιστημονικά πειράματα- ατυχήματα
• Πλανήτες 
• Τεχνολογία
• Εξωγήινες δυνάμεις 
• Λόγω δυσχερών κοινωνικών συνθηκών 



• Ηρακλής
• Οδυσσέας
• Αχιλλέας
• Προμηθέας
• Περσέας

• Θησέας
• Ιάσονας
• Ορφέας
• Τελαμώνας
• Πολύφημος



• Αρχαίος μυθικός ήρωας
• Ημίθεος
• Ο μέγιστος των Ελλήνων ηρώων
• Γιος του Δία και της Αλκμήνης



O φύλακας-άγγελος μπορεί να 
θεωρηθεί πρότυπο για τους 
υπερήρωες.

~Λίζα Μπίβεν~

Το στοιχείο που ενισχύει τη θελκτικότητα είναι η 
διπλή ταυτότητα. Κάθε σούπερ ήρωας έχει το 

alter egο του. Η συνηθισμένη προσωπικότητα 
τους αλλάζει όταν μεταμορφώνονται.



• Ο Τσέσλι Σάλενμπεργκερ

Είναι πιλότος αεροπλάνου και ήρωας διότι κατάφερε να σώσει τη ζωή 150 

ανθρώπων

• Claudio Vitale

Είναι Ιταλός χειρουργός, ο οποίος ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγχείρηση 

εγκεφάλου ενός ασθενή, παρότι ο ίδιος υπέστη έμφραγμα



«Οι ήρωες 
προχωρούν στα 
σκοτεινά.»

~Γ.Σεφέρης~



Πηγές
• https://zenithmag.wordpress.com/2014/09/16/%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%80

%CE%B5%CF%81-%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%83-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-

%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B1
%CF%83%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/

• https://www.google.gr/search?q=%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%B5%CF%82+%C
E%BC%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%B5%CE%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwjfr6GjxbHYAhUIzRQKHXMDCNIQ_AUICigB#imgrc=qN6VqsEsxm
Y7PM

• https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B5%CF%86%CE%B5%CF%81%CE
%B7%CF%83&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiT9fXZxrHYAhWGwB

QKHUJkDpYQ_AUICigB&biw=1280&bih=622#imgrc=1rwl_Y0AyIO3wM




