
Οι δικοί μας Super  ήρωες

«Ως ήρωας εννοείται κάποιος άνδρας ή γυναίκα (ηρωίδα), που μπορεί να εμφανίζεται
ως πρωταγωνιστής ενός μύθου, ενός θρύλου ή έπους ή ως η κεντρική φυσιογνωμία

ενός λογοτεχνικού, θεατρικού και κινηματογραφικού έργου. Κατέχει ικανότητες
σωματικές, διανοητικές ή ψυχικές μεγαλύτερες από εκείνες που κατέχει ο μέσος άνθρωπος…
που τον βοηθούν να εκτελέσει ασυνήθιστες και παράτολμες αγαθοεργές πράξεις (ηρωική

πράξη) για τις οποίες γίνεται γνωστός/ή  Ενίοτε αληθινά πρόσωπα κατορθώνουν με
ανάλογες πράξεις να φθάσουν στο ηρωικό status και να θεωρούνται ήρωες από τους

συνανθρώπους τους. Η κοινωνική ανθρωπολογία θεωρεί επίσης τον ήρωα ως ανάγκη μιας
κοινωνίας ή ενός έθνους που χάνει τα ηθικά και πολιτισμικά του ερείσματα. Ο ήρωας στην
προκειμένη περίπτωση αποτελεί ένα ηθικό πρότυπο για τα νεαρά μέλη μιας κοινωνίας, αλλά
και μια εξιλεωτική πράξη για την εγγενή αδυναμία της να αντιμετωπίσει τα πρακτικά της

προβλήματα»

site www.wikipedia.org 

Η ηρωίδα μου

«Kindwoman»
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Από την Μαριάννα Διονυσοπούλου  ,μαθήτρια της Α΄ γυμνασίου

Η ηρωίδα μου θα ήθελα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που εγώ θεωρώ σημαντικά . 

Παρατηρώ τους αστέγους να ζητάνε λίγα χρήματα να ψάχνουν στα σκουπίδια και να 

κάθονται κάτω από τη βροχή. Θα ήθελα η ηρωίδα μου να τους βοηθάει και να τους δίνει 

φαγητό και παρηγοριά. Θα τους προσέχει, θα τους προσφέρει στέγη για να μείνουν και θα 

πετάει για να τους εντοπίζει πιο γρήγορα. Επίσης, θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τη θλίψη 

και το φόβο και θα πηγαίνει να τους παρηγορεί. Μάλιστα, όταν πηγαίνει κοντά σε ορφανά, 

προσφυγόπουλα και φτωχά παιδιά   ,θα μεταμορφώνεται σε πρόσωπο οικείο σε αυτά, και 

θα τους χαρίζει μια ζεστή αγκαλιά. Αυτή είναι η ηρωίδα μου και θα ήθελα να την ονομάσω 

καλοσύνη  «Kindwoman»

Ο ήρωας μου

“eco man”

Από τον Πέτρο Διονυσόπουλο, μαθητή της Α΄Γυμνασίου

Κάθε χρόνο με στενοχώρια παρατηρώ ότι τεράστιες εκτάσεις γης καίγονται ή 

καταστρέφονται από τον άνθρωπο .Ο ήρωας μου θα ασχολείται με τη φύση. Τα 

υπερφυσικά χαρακτηρίστηκα του θα είναι τα εξής:

Αρχικά θα διαθέτει οξυμένες αισθήσεις, δηλαδή πολύ καλή όσφρηση για να μυρίζει από 

μακριά τον καπνό και άριστη όραση για να εντοπίζει από μακριά τις φωτιές. Θα κινείται με 

μεγάλη ταχύτητα για να μπορεί να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις πυρκαγιές. Θα μπορεί 

ακόμα να πετάει  και θα χρησιμοποιεί τα χέρι του χρησιμοποιώντας νερό ή πάγο. Ακόμα με 

τη σκέψη του θα εντοπίζει τους εμπρηστές και θα τους παραδίδει στην Αστυνομία. Θα 

μπορεί να ελέγχει τα εργοστάσια που μολύνουν το περιβάλλον και να «παγώνει» τη 

λειτουργία τους.Θα είναι ένας ήρωας με περιβαλλοντική ευαισθησία για αυτό και τον 

ονομάζω “eco man”

Ο ήρωας μου

Blue Weather

Από τη Ζωή Κεχαγιαδάκη, μαθήτρια της Α Γυμνασίου

Ο δικός μου ήρωας είναι κορίτσι και ονομάζεται BlueWeather. Φοράει σανδάλια τα οποία 
την βοηθάνε να πετάει. Επίσης είναι πολύχρωμη με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
Τέλος φοράει μία μάσκα που βγάζει κεραυνούς από τα μάτια της. Η BlueWeather έχει την 
ικανότητα να πετάει αστραπές και κεραυνούς και να καίει τους εχθρούς της. Επίσης 



μπορεί να προκαλεί ανεμοστρόβιλους, χιονοθύελλες και ομίχλες για να προφυλάσσει τους
αδύναμους από αυτούς που προσπαθούν να τους επιβληθούν και να τους κάνουν κακό.   

Ο ήρωάς μου

plant man 

Από τον Ορφέα Κοτσώνη, μαθητή της Α΄ Γυμνασίου

Ο ήρωας που θα ήθελα να υπάρχει είναι ο plant man. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι

κάνοντας μια μπουνιά με το χέρι του και δείχνοντας σε ένα σημείο θα φύτρωνε ένα δέντρο.

Η στολή του θα είναι πράσινη και το καπέλο του θα είναι σε σχήμα θάμνου και θα τον κάνει

άτρωτο. Θα μένει σε δεντρόσπιτο σε ένα δάσος και θα βοηθά στην αναγέννηση των 

πνευμόνων του πλανήτη μας. Θα είναι ένα κίνητρο για τους ανθρώπους έτσι ώστε να 

καταλάβουν ότι πρέπει να φροντίζουν την φύση και τα ζώα και αυτός ο ήρωας θα ήταν 

θαυμαστός σε όλους.

Η ηρωίδα μου

White dazzler

Από την Μαρίλια Μίγκου, μαθήρια Α Γυμνασίου

Πρόκειται για μια ηρωίδα από τον πλανήτη supernatural beings . To κανονικό της  όνομα 

είναι  Rebekah και είναι εκπαιδευομένη πολεμίστρια. Είναι ευλύγιστη και μπορεί να τρέξει 

γρήγορα όσο και η ταχύτητα του φωτός. Συνηθίζει να πολεμάει  με τόξο και με ένα ακόμα 

χάρισμα μπορεί να σηκώνει πράγματα μόνο κοιτάζοντας τα. Επίσης, άμα χτυπήσει , τα 

τραύματά της επουλώνονται και τα κόκαλά της θεραπεύονται. Το όνομα white dazzler 

σημαίνει άσπρο και συμβολίζει το καλό  σε αντίθεση με το μαύρο που συμβολίζει το κακό. 

Επιπλέον, το dazzler που σημαίνει εκθαμβωτική και  συμβολίζει  το πόσο όμορφη είναι. 

Η white Dazzler έχει έρθει , λοιπόν, στον πλανήτη μας για να αποδώσει δικαιοσύνη  , να μας

προτατεύσει από κάποιους εγκληματίες και να εξοντώσει διάφορα εξωγήινα και σατανικά 

όντα που έχουν εισβάλει στον πλανήτη μας με σκοπό να τον καταστρέψουν.




