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Ο έφηβος ήρωας πρωταγωνιστής βιβλίου για τον οποίο θα μιλήσω και θα 

απαριθμήσω  τα χαρακτηριστικά του, δεν είναι άλλος από τον Ροβινσώνα 

Κρούσο. Γεννήθηκε στην Αγγλία και στα δεκαοκτώ του χρόνια βρέθηκε 

μόνος του σε ένα ακατοίκητο και απομονωμένο νησί. 

Ο Ροβινσώνας Κρούσος έχει πολλά ηρωικά χαρακτηριστικά, κάποια από 

τα οποία θυμίζουν ήρωες της Ιλιάδας αλλά και άλλους ήρωες. 

 Αρχικά φεύγει από το σπίτι του σε μικρή ηλικία και ξενιτεύεται για 

να κάνει τα κατορθώματά του. Άλλοι ήρωες που επίσης φεύγουν 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι: ο Αχιλλέας που πάει 

στην Τροία, ο Δεκατρής που περιπλανιέται μακριά από το σπίτι του, 

ο Μικρός Πρίγκιπας που ταξιδεύει σε άλλους πλανήτες και ο 

Οδυσσέας που κατά το γυρισμό του στην Ιθάκη περνάει από 

διάφορα μαγικά μέρη και κάνει κατορθώματα. 

Αν σκεφτούμε καλά, όλοι οι ήρωες παραμυθιών ή ταινιών φεύγουν 

πάντα μακριά από την οικογένειά τους και πολλές φορές 

αναζητούν την αλήθεια για κάτι που έχει σχέση με το παρελθόν 

τους, ή φεύγουν για να κάνουν κάτι το οποίο θέλουν πολύ. Ο 

Ροβινσώνας ήθελε να ταξιδέψει με πλοίο, μια επιθυμία που είχε 

από μικρό παιδί και που ήταν η αρχή των περιπετειών του. 

 Ακόμα ανάμεσα στα υπόλοιπα κατορθώματα που έκανε, σκότωσε 

ένα λιοντάρι, που μόλις το ακούμε μας έρχεται στο μυαλό ο 

Ηρακλής που σκότωσε το λιοντάρι της Νεμέας. 

 Μια ακόμα πράξη που κάνει ο Κρούσος η οποία συμπεριλαμβάνεται 

στο αρχέτυπο του ήρωα, είναι ότι του έχει απαγορευτεί να κάνει 

κάτι αλλά αυτός παραβαίνει την απαγόρευση. Στην προκειμένη 

περίπτωση, αυτό συμβαίνει όταν είναι αιχμάλωτος και  του έχει 
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απαγορευτεί να φύγει από εκεί που μένει, αλλά αυτός –ένας 

περιπετειώδης χαρακτήρας– το σκάει με μια μικρή βάρκα. 

 Ανάλογο παράδειγμα είναι αυτό του Ίκαρου, που του είχε 

απαγορευτεί να πετάξει κοντά στον ήλιο, αλλά αυτός παράκουσε 

τις εντολές, πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο και σκοτώθηκε αφού το 

κερί που κρατούσε κολλημένα πάνω του τα φτερά έλιωσε. Τέλος το 

παράδειγμα του Χάρι Πότερ στον οποίο είχε απαγορευτεί να κάνει 

μαγικά έξω από το Χόγκουαρτς, αλλά αυτός παράκουσε αυτή την 

απαγόρευση, χωρίς όμως να έχει τίμημα. 

 Επίσης ένα χαρακτηριστικό του Ροβινσώνα είναι ότι ήταν πολύ 

μοναχικός, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό του ήρωα αλλά με 

μια διαφορά: αυτός δεν το προκαλούσε. Δεν ήταν από μόνος του 

μοναχικός σαν χαρακτήρας, απλώς οι συνθήκες στις οποίες ζούσε –

δηλαδή σε ένα έρημο νησί– δεν του επέτρεπαν να έχει καθημερινή ή  

έστω συχνή επαφή με ανθρώπους, σε αντίθεση με τους ήρωες οι 

οποίοι είναι μοναχικοί ως χαρακτήρες και προσωπικότητες. 

 Ακόμα είναι πολύ επίμονος και θέλει να πραγματοποιεί όλους τους 

στόχους και τα όνειρά του, κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ κατά 

τη διάρκεια της εφηβικής του ηλικίας καθώς παρ’ όλες τις δυσκολίες 

που πέρασε προσπαθούσε με κάθε τρόπο να πετύχει το στόχο του, 

ακόμα και αν αυτό είχε συνέπειες. Αυτό του το χαρακτηριστικό 

είναι πολύ σημαντικό για έναν ήρωα, γιατί έτσι μπορεί να 

καταφέρει τα πάντα. 

 Ήρωες με αξιόλογη επιμονή που προσπαθούσαν συνέχεια 

για τους στόχους τους είναι: ο Οδυσσέας, ο Τηλέμαχος, ο Θησέας, ο 

Ηρακλής, ο Διγενής, ο Δεκατρής, η Ματίλντα που μετακινούσε 

αντικείμενα με το βλέμμα της, κτλ.  

 Ο ήρωας σώζει κόσμο, όπως ακριβώς και ο Ροβινσώνας έσωσε τον 

μελλοντικό του σύντροφο Παρασκευά από τους κανίβαλους που 

ήθελαν να τον σκοτώσουν. Τέτοιου είδους βοήθεια και προσφέρει ο 

Δεκατρής στα αδέρφια του που τα γλιτώνει από τον θάνατο, ο 

Οδυσσέας στους συντρόφους του στη φωλιά του Κύκλωπα και στο 

νησί της Κίρκης, αλλά και ο Πέρσι Τζάκσον στην ταινία Ο κλέφτης 

της αστραπής, ο οποίος σώζει τη μητέρα του από τον Άδη. 

 Τέλος, ο ήρωας, αφού κάνει κατορθώματα και ζήσει μερικά χρόνια 

δόξας, επιστρέφει στο σπίτι του. Το ίδιο συνέβη και με τον 

Ροβινσώνα Κρούσο, αν εξαιρέσουμε τη δόξα. Ο Ροβινσώνας πήγε 
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στο νησί, έκανε τις σπουδαίες πράξεις που έκανε, κατάφερε ό,τι 

κατάφερε και μετά από τριάντα χρόνια, ενήλικας πια, γύρισε στην 

πατρίδα του. 

 Αυτό το έκανε και ο Οδυσσέας που μετά από είκοσι χρόνια 

επέστρεψε στην Ιθάκη δοξασμένος, αλλά και ο Δεκατρής ο οποίος 

αφού στέφτηκε βασιλιάς επέστρεψε στο σπίτι του και στην 

οικογένειά του. 

Με βάση όλα τα παραπάνω νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως ο 

Ροβινσώνας Κρούσος είναι ένας πραγματικός ήρωας. 


