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ΔΙΑΡΘΡΩΗ 

1. Ορίζουμε την έννοια «ήρωας» και «ηρωικό ιδεώδες»

2. Ανακαλούμε προηγούμενη γνώση μέσα από διδαγμένες 

ενότητες

3. Φρησιμοποιούμε το Λογισμικό για τα Ομηρικά Έπη

4. Μελετούμε κείμενα αναφοράς μεταγενέστερων εποχών

5. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα συνδέοντάς τα με το 

σήμερα

6. Ετοιμάζουμε το Υύλλο Εργασίας



1.Ήρωας-Ηρωικό ιδεώδες
Καταφεύγουμε σε Λεξικά και Πηγές



Οι ορισμοί που παίρνουμε είναι:



Πιθανή ετυμολογία της έννοιας

 Η θεμελιώδης έννοια που χαρακτηρίζει τον Αρχαίο Έλληνα ήρωα είναι η έννοια 
του κλέους. Ως κλέος, ορίζεται η δόξα, η φήμη που αποκτά όχι μόνο ο ήρωας, 
αλλά και η οικογένειά του και οι μετέπειτα από αυτόν γενιές χάρη στα 
ανδραγαθήματά του στο πεδίο της μάχης. Η έννοια του κλέους συνδυάζεται με 
τις συνώνυμες έννοιες της ἀριστείας και της ὑστεροφημίας. Οι επιτυχίες ενός 
ήρωα στο πεδίο της μάχης αποτελούσαν την ἀριστεία του και του εξασφάλιζαν 
ὑστεροφημία στις επερχόμενες γενιές ανά τους αιώνες. Επομένως, 
αντιλαμβανόμαστε ότι για τον Αρχαίο Έλληνα ήταν απαραίτητη η συμμετοχή 
του στον πόλεμο, καθώς η ανδρεία ήταν αυτή που του εξασφάλιζε την ἀριστεία
και τον τίτλο του ήρωα.

 Αυτή όμως η επιτυχία συμπεριλάμβανε και τον ένδοξο θάνατο: η λέξη ἥρως
(κατά πολλούς μελετητές) παράγεται από τη λέξη ὥρα, διότι δηλώνει ότι η 
κατάλληλη ώρα για τον ήρωα είναι όταν πεθαίνει στο πεδίο της μάχης, 
δείχνοντας αυτοθυσία και αυταπάρνηση για την τιμή και το κλέος. Ο ήρωας 
δηλαδή, βρίσκεται στην καλύτερή του ώρα, στο πλήρωμα του χρόνου της ζωής 
του, όταν πεθαίνει στη μάχη. 



2.Παραδείγματα από την Ιλιάδα:

Γλαύκος προς Διομήδη (Ραψ Ζ)

 Ο ομηρικός ηρωικός κώδικας, Ζ 208-209

«αἰέν ἀριστεύειν καί ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων,

μηδέ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν.»

«ο Ιππόλοχος εγέννησεν εμέ, κι αυτός στην Σροίαν

μ' έστειλε και πολύ θερμά μου έχει παραγγείλει

πάντοτε μέγας να φανώ και των ανδρείων 
πρώτος,

και ως πρέπει των πατέρων μας το γένος να 
τιμήσω»



Έκτορας προς Ανδρομάχη (Ραψ Ζ)

Και προς αυτήν απάντησε ο λοφοσείστης Έκτωρ:

«Όλα τα αισθάνομαι κι εγώ, γυνή μου, αλλά φοβούμαι

και των ανδρών το πρόσωπο και των σεμνών μητέρων,

αν μ' έβλεπαν ως άνανδρος να φεύγω από την μάχην·

ουδ' η καρδιά μου θέλει το, που μ' έμαθε να είμαι

γενναίος πάντοτε κι εμπρός να μάχομαι των Σρώων

χάριν της δόξας του πατρός και της δικής μου ακόμη·



Ομηρικός ήρωας

Αιδώς

Αριστεία

Ανδρεία

Τστεροφημία



3.Φρήση Λογισμικού για τα Ομηρικά Έπη
Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα



Επιλέγουμε αρχικά τις Αναπαραστάσεις όπου εδώ 

παρακολουθούμε ένα σύντομο βιντεάκι για την Σιμή και την 

αρετή του Ομηρικού ήρωα



4. Μελετούμε Κείμενα μεταγενέστερων 

περιόδων

 ΙΜΩΝΙΔΗ 

 Για τους τρακόσους

Ώ ξείν', αγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε

κείμεθα, τοίς κείνων ρήμασι πειθόμενοι.

τη Λακεδαίμονα, ξένε διαβάτη, το μήνυμα 

φέρε

ότι κειτόμαστε δώ στις εντολές της πιστοί.

 ΣΤΡΣΑΙΟ-Ελεγεία 

Σιμή να πεθαίνεις στους πρώτους ανάμεσα,

πολεμώντας γερά για την πατρίδα, λεβέντης.[…]

τη μάχη, ω νέοι, τη θέση κρατώντας

μην κάνετε πίσω• και άφοβοι να 'σαστε

με την ψυχή σας στο στήθος γερή και ακράτητη

και τη ζωή σας χαλάλι• άντρας προς άντρα.[…]

Όμως στον νέο όλα ταιριάζουν και όμορφα είναι,

όσο υπάρχει της νιότης η δύναμη.

Σον θαυμάζουν οι άντρες,

τον αγαπούν οι γυναίκες, όσο αναπνέει

και ένδοξος είναι, αν πέσει στους πρώτους.



΄ αυτά τα Κείμενα τονίζεται η 

στρατιωτική τιμή, η γενναιότητα 

και η αγάπη προς την πατρίδα, 

της οποίας η υπεράσπιση αξίζει 

και τον θάνατο.

Από την ατομική δόξα περνάμε 

στη συλλογικότητα.



Ακριτικά τραγούδια

Ο Θάνατος του Διγενή

Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γη τόνε τρομάσει.

Βροντά και αστράφτει ο ουρανός και σειέτ' ο 
απάνω κόσμος

κι ο κάτω κόσμος άνοιξε και τρίζουν τα θεμέλια,

κι η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τονε σκεπάσει,

πως θα σκεπάσει τον αητό τσή γης τον 
αντρειωμένο.

πίτι δεν τον εσκέπαζε σπήλιο δεν τον εχώρει,

τα όρη εδιασκέλιζε, βουνού κορφές επήδα,

χαράκι' αμαδολόγανε και ριζιμιά ξεκούνειε.

το βίτσιμά πιάνε πουλιά, στο πέταμα γεράκια,

στα γλάκιο και στο πήδημα τα λάφια και τ' 
αγρίμια.



 τα Ακριτικά τραγούδια κύριος στόχος τους είναι η έξαρση της 

τιτάνιας προσωπικής λεβεντιάς .Ο ήρωας γίνεται θρύλος ως 

έκφραση των αδιάκοπων αγώνων του Βυζαντίου κατά των εχθρών 

του.

 υνέπεια των παραπάνω είναι οι ήρωες αυτών των τραγουδιών να 

παρουσιάζονται σαν άτομα εξαιρετικής ανδρείας, συχνά με 

υπερφυσικές δυνατότητες και διαστάσεις: επιδεικνύουν πολεμικές 

ικανότητες από μικρή ηλικία και είναι σε θέση να κατατροπώσουν 

μόνοι μεγάλα στρατεύματα και ν΄ αντιμετωπίσουν με μαχητικότητα 

ακόμη και τον θάνατο.



Δημοτικά τραγούδια-Κλέφτικα

Σου Νικοτσάρα

Σι έχουν της Ζίχνας τα βουνά και στέκουν 
μαραμμένα;

Μήνα χαλάζι τα βαρεί, μήνα βαρύς χειμώνας;

Ουδέ χαλάζι τα βαρεί, ουδέ βαρύς χειμώνας,

ο Νικοτσάρας πολεμάει, με τρία βιλαέτια,

τη Ζίχνα και το Φάντακα, το έρημο το Πράβι.

Σρεις μέραις κάνει πόλεμο, τρεις μέραις και 
τρεις νύχτες,

χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο στο 
μάτι.

Φιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν και τη φωτιά 
βαστούσαν.[...]



Σου Μπουκουβάλα

Σι νά ναι ο αχός που γίνεται κ' η ταραχή η μεγάλη,

'ς τη μέση 'ς το Κεράσοβο και 'ς τη μεγάλη χώρα;

Ο Μπουκουβάλας πολεμάει με τους Μουσουχουσαίους.

Πέφτουν τα βόλια σα βροχή, και τα βουνά βογγάνε.

Κ' ένα πουλάκι φώναξε ναπό ψηλό κλαράκι.

"Πάψε, Γιάννη μ', τον πόλεμο, πάψε και το τουφέκι,

να κατακάτση ο κουρνιαχτός, να σηκωθή η αντάρα,

να μετρηθή κ' η κλεφτουριά, να μετρηθή τασκέρι."

Μετριούνται οι Σούρκοι τρεις φοραίς και λείπουν 

πεντακόσιοι,

μετριούνται τα κλεφτόπουλα και λείπουν τρεις λεβένταις.



 τα Δημοτικά τραγούδια οι ήρωες, σε αντίθεση με τα 

ακριτικά, δεν έχουν υπερφυσικές ικανότητες και είναι απλοί 

θνητοί. Ο Κλέφτης είναι ξεκάθαρα ο εκπρόσωπος μιας 

ολόκληρης κοινωνικής ομάδας. Είναι ένας άντρας με 

δύναμη που την πολλαπλασιάζει η αλύγιστη γενναιότητα 

και αυτοθυσία, με σαφή αίσθηση του κινδύνου αλλά με την 

αποφασιστικότητα να νικήσει τον εχθρό ή να πεθάνει 

προσπαθώντας, και με το ιδανικό της ατομικής αλλά και 

συλλογικής ελευθερίας πάνω από οποιοδήποτε 

προσωπικό συμφέρον.



5. Ήρωες στο σήμερα-συμπεράσματα

 Ήρωες είχαμε και στη σύγχρονη εποχή. Για παράδειγμα οι πολεμιστές του 

1940 πρόβαλλαν στοιχεία ηρωισμού όπως η αυτοθυσία και η αυταπάρνηση 
στη μάχη, με στόχο όχι την ἀριστείαν και το κλέος, αλλά τη σωτηρία της 

πατρίδας, την ελευθερία σε όλα τα επίπεδα και γενικότερα, την προάσπιση 

των ηθικών και ανθρωπιστικών αξιών.

 Ωστόσο, αναρωτιόμαστε ποια είναι η έννοια του σημερινού ήρωα ως 

καθημερινού ανθρώπου: στο τέρμα μιας σειράς ιστορικών 

μετασχηματισμών, ήρωας έφτασε να θεωρείται όχι αυτός που διακρίνεται 

για υπεράνθρωπα κατορθώματα αλλά αυτός που προβαίνει σε ανιδιοτελείς 

πράξεις προσφοράς και ζει με αξιοπρέπεια τη ζωή του.

 ήμερα, στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε θεωρούμε ήρωες τους 

απλούς και άσημους βιοπαλαιστές, που ενδιαφέρονται για τους 

συνανθρώπους τους, μένουν πιστοί στο καθήκον και μάχονται για την 

ελευθερία σε όλα τα επίπεδα και με κάθε τρόπο και μέσο.





6. Υυλλο εργασιας

 Αναρτούμε στο eclass το Υύλλο εργασίας που θα 

συμπληρώσουν οι μαθητές.



ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2

Ονοματεπώνυμο: .......................................................

Ημερομηνία: ..............................................................

Σάξη: ...........................

Να μελετήσετε από το Λογισμικό Ομηρικά Έπη ,στην ενότητα Ηρωικό Ιδεώδες,

την Αναπαράσταση, από τα Κείμενα τα ποιήματα Ελεγεία, Συρταίος

-Για τους τριακόσιους, ιμωνίδης ο Κείος και Ο Θάνατος του Διγενή, του Νικοτσάρα το Β ΄και του Μπουκουβάλα

και αφού αξιοποιήσετε όσα έχουμε δει στην Ιλιάδα να απαντήσετε στα παρακάτω ζητήματα: 

Να διατυπώσετε το ηρωικό ιδανικό όπως παρουσιάζεται στην ηρωική-μυθολογική εποχή, στην αρχαιότητα όσο και στη 

μεταγενέστερη εποχή στη δημοτική μας παράδοση.

ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ Φαρακτηριστικά ηρώων

ΟΜΗΡΟ

ΗΙΟΔΟ

ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ

ΣΤΡΣΑΙΟ

ΙΜΩΝΙΔΗ

ΑΚΡΙΣΙΚΑ/ΔΗΜΟΣΙΚΑ

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ

ΔΙΓΕΝΗ

ΝΙΚΟΣΑΡΑ

ΜΠΟΤΚΟΤΒΑΛΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


