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Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 

Μαρτίου 2021, μεταξύ της καθηγήτριας και των μαθητών του Β2, κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος της Ιλιάδας. Αφορμή στάθηκε η φράση του Έκτορα «Εἷς οἰωνὸς 

ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης» που συναντάται στη Μ΄ ραψωδία. Όλοι οι 

μαθητές συμφώνησαν ότι το αρχαίο ρητό τονίζει την ηθική δύναμη που απορρέει 

από την ολοκληρωτική αφοσίωση του ανθρώπου στην πατρίδα και είναι ένα 

σπουδαίο απόφθεγμα της φιλοπατρίας, αγάπης και θυσίας.  

Παρόλο αυτά, υπήρχαν μαθητές που θέλησαν να εκφράσουν την ειλικρινή 

τους άποψη ότι μπροστά στο δίλημμά της υπεράσπισης της πατρίδας και της 

αποφυγής της έκθεση της ατομικής τους ζωής σε κίνδυνο, θα προτιμούσαν το 

δεύτερο. Θεωρήθηκε ότι δεν είναι κατακριτέο να εκφέρουν τις αληθινές τους 

απόψεις διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ήρωες. Σύμφωνα με τα λόγια του 

Θουκυδίδη, ήρωας είναι αυτός που υπερασπίζεται ακόμη και με τη ζωή του, αν 

χρειαστεί την πατρίδα του. Είναι λογικό και ανθρώπινο να υπάσχει το αίσθημα 

του φόβου. Από την άλλη πλευρά, μπροστά στον κίνδυνο, κανείς δεν μπορεί να 

γνωρίζει τα όρια του και αν μπορεί να αντλήσει δύναμη για την υπεράσπιση της 

πατρίδας, της οικογένειάς του και του ίδιου του του εαυτού. Διότι όταν κινδυνεύει 

η πατρίδα σου, κινδυνεύει και η ατομική σου ζωή. 

Επιπρόσθετα, τέθηκε το ερώτημα ότι σε έναν πολιτισμένο κόσμο που 

ζούμε στη σημερινή εποχή, είναι ανάγκη να οδηγηθούμε σε πόλεμο για να 

υπερασπιστούμε την πατρίδα μας; Υπάρχει και ο δρόμος της διπλωματίας! Μ’  

αυτό το σκεπτικό όλοι δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούμε τη χώρα 

μας; Η απάντηση ήταν ότι αν δεν ήταν δίκαια τα θέλω της πατρίδας μου, τότε όχι 

δεν θα ήμουν με το μέρος της. Καταλήξαμε όμως ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα του 

αμυντικού δόγματος, που δεν έχει επεκτατικές τάσεις. 

Τέλος, αναρωτηθήκαμε όλοι πόσο έχει αλλάξει το ηρωικό ιδεώδες! 

Συμφωνήσαμε ότι αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο παρελθόν πραγματικοί 

ήρωες, σήμερα δεν θα ήμασταν ελεύθεροι να εκφράζουμε την γνώμη μας! 


