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Τα χαρακτηριστικά του Χάρι Πότερ τα οποία είναι κοινά με τους ήρωες 

γενικά είναι τα εξής:    

 Το πρώτο ηρωικό χαρακτηριστικό του Χάρι Πότερ είναι ότι μόλις 

γεννήθηκε είχε ένα σημάδι  στο μέτωπό  του που έδειχνε δύναμη και 

ισχύ. 

 Ακόμα ο Χάρι δείχνει τη γενναιότητά του  από πολύ μικρός. Αυτό 

φαίνεται όταν σώζει συνεχώς τους φίλους του και τους γνωστούς του 

από πολλές και δύσκολες καταστάσεις. 

 Επίσης είναι ανώτερος από τους συνηθισμένους ανθρώπους διότι είναι 

μάγος. 

 Συνεχώς θέλει να δείχνει την αξία του ακόμα κι αν κάποιες φορές 

αποτυγχάνει. Αυτό αποδεικνύεται όταν κάνει κάτι σημαντικό και 

καυχιέται στους άλλους.  

 Έχει πολλούς μαγικούς βοηθούς και μαγικά αντικείμενα. Οι μαγικοί 

βοηθοί είναι οι φίλοι του οι οποίοι είναι και αυτοί μάγοι. Τα μαγικά 

αντικείμενα είναι το ραβδί του, η μαγική σκούπα, η μαγική 

κουκουβάγια και αρκετά μαγικά φίλτρα.  
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 Ο έφηβος ήρωας που θα περιγράψω είναι ο Χάρι Πότερ. Αγαπητός σε 

όλους, τον έχουμε δει να μπλέκεται πάντα σε φασαρίες που 

αποτελούν μια σειρά περιπετειωδών βιβλίων. 

 Ο Χάρι Πότερ δεν είναι ένας συνηθισμένος έφηβος, αλλά ένας έφηβος 

μάγος, ένας σχετικά ατίθασος χαρακτήρας με πολύ θάρρος και όρεξη 

για περιπέτειες. 
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 Μερικές φορές γίνεται αρκετά ευέξαπτος, ειδικά όταν έχει να κάνει με 

τις προσβολές της  θείας του και λατρεύει να κάνει παρέα με τους 

κολλητούς του (Ρον και Ερμιόνη), όπως και κάθε έφηβος.  

 Είναι πολύ γενναίος και δεν θα τον πείραζε ποτέ αν οι άλλοι τον 

σχολίαζαν για τις χαζομάρες ή ό,τι άλλο τρελλό κάνει. 

 Σε αντίθεση με έναν κοινό έφηβο, ο Χάρι Πότερ δεν βαριέται καθόλου 

εύκολα, εκτός βέβαια και αν μιλάμε για σαββατόβραδο στο σπίτι των 

Ντάρσιλ. Αντιθέτως, πάντα έχει κάτι να κάνει, ακόμα και αν αυτό 

είναι να μιλάει με την κουκουβάγια του. 

 Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ανήσυχος. Όχι για το τι 

εντύπωση θα  δώσει στους άλλους, αλλά μήπως ο θείος του 

ανακαλύψει ότι πάει σε σχολείο μάγων ή μήπως κατά λάθος 

χρησιμοποιήσει μαγικά και τον αποβάλουν  από το σχολείο του. 

 Ο Χάρι Πότερ έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να 

είναι αυτός που είναι,  ένας έξυπνος και γενναίος μάγος, χωρίς όμως 

να λείπουν από τον  χαρακτήρα του του δύο-τρία χαρακτηριστικά που 

τον καθιστούν έφηβο. 

 


