
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ3 τμήματος του σχολείου μας, στα πλαίσια της εθνικής γιορτής της 25ης
Μαρτίου, έγραψαν μια μικρή ιστορία για τον ηρωισμό.
Παρουσιάζουμε τη συζήτησή τους με θέμα: « Άραγε, στην εποχή μας, δεν υπάρχουν ήρωες;»
Οι ήρωες γεννιούνται;
Οι ήρωες δεν γεννιούνται΄ γίνονται. Όλοι οι άνθρωποι είναι «δυνάμει» ήρωες, αλλά για να φανεί ο
ηρωισμός τους χρειάζεται να βρεθούν σε δύσκολες ή κρίσιμες καταστάσεις.
Είναι ο ηρωισμός κάτι που προγραμματίζεται;
Ο ηρωισμός είναι μια λεπτή και πολλές φορές δυσπρόσιτη έννοια. Για να οριστεί θα πρέπει να συνδυαστεί
με τις ιδιότητες της γενναιότητας, της αυτοθυσίας, της τιμιότητας, της καλοσύνης, της ανθρωπιάς. Δεν
ανήκει στα οικονομικά μεγέθη, δεν μπορεί να κατασκευαστεί.
Η εποχή μας προβάλλει «κατασκευασμένους» ήρωες;
Καθημερινά προβάλλονται κοινά και κενά «πρότυπα» ηρώων, ακίνδυνα και εξυπηρετικά (του ευτυχισμένου
καταναλωτή, του επιτυχημένου – με κάθε κόστος κ.α.). Ο σύγχρονος νέος, ψάχνοντας να βρει τις
συντεταγμένες του στον ανταγωνιστικό κοινωνικό χώρο, αγκιστρώνεται από αυτά και μιμείται τη
συμπεριφορά τους. Αυτό, όμως, τον αποπροσανατολίζει από ευγενείς αξίες. Στην εποχή μας τα ΜΜΕ
προβάλλουν είδωλα στους νέους, τα οποία δεν διακρίνονται για τις αρετές τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει
πως η εποχή μας δεν έχει ήρωες. Γιατί ο ηρωισμός είναι το να είναι κανείς ήρωας κι όχι το να φαίνεταιήρωας.
Πού θα βρούμε, λοιπόν, τους ήρωες σήμερα;
Οι ήρωες σήμερα – κι είναι πάρα πολλοί - έχουν ξεντυθεί το ένδυμα της λαμπρότητας και φόρεσαν το
ένδυμα της καθημερινότητας, τη φόρμα του εργάτη, την ποδιά της νοικοκυράς, τα γυαλιά με τους χοντρούς
φακούς του επιστήμονα…. Ηρωικά είναι όχι τα θαυμαστά κατορθώματα, αλλά οι ταπεινές, απλές
ανθρώπινες πράξεις. Είναι ο ηρωισμός στα πεδία της μάχης της καθημερινής ζωής.
« Ήρωας είναι ο γιατρός και νοσηλευτής που θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο για τον συνάνθρωπο που πάσχει.
« Ήρωας είναι ο πατέρας και η μητέρα που τολμούν να «θυσιάσουν» τα παιδιά τους, δείχνοντάς τους το
δρόμο της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού σ΄ έναν κόσμο ανταγωνιστικό και ανάλγητο.
« Ήρωας είναι ο μαθητής που προσπαθεί καθημερινά να ανταποκριθεί με συνέπεια και υπευθυνότητα σ΄
ένα καθημερινό εξοντωτικό πρόγραμμα ενδοσχολικών και εξωσχολικών υποχρεώσεων.
« Ήρωας είναι ο κάθε άνθρωπος που παλεύει ν΄ αντισταθεί σε αδικίες και κατάφωρες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
« Ήρωας είναι αυτός που σε κάποια φάση της ζωής του προτιμά να αδικηθεί από το να αδικήσει.
Ο ηρωισμός είναι ένα φανταστικό υπερκαύσιμο, πανίσχυρο, που μπορεί να καλλιεργήσει την έννοια της
προστασίας στις καρδιές μας.
Σε τελευταία ανάλυση, ο ηρωισμός του καθενός είναι η ανθρωπιά του!

Από το διάλογο των μαθητών/-τριών του Γ3 και της φιλολόγου τους Ρ. Δημητρίου


