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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ : Η Ελλάδα στον κόσμο 

 

 Γεωγραφική θέση της Ελλάδας 
 Ακρωτήρι Βαλκανική Χερσονήσου 

 Νοτιότερο άκρο της Ευρώπης 

 «Σταυροδρόμι Δύσης – Ανατολής». 

 

 Προσφορά Αρχαίων Ελλήνων στον παγκόσμιο πολιτισμό 
 Τέθηκαν οι βάσεις για την δημιουργία και την εξέλιξη 

των ανθρώπινων κοινωνιών έτσι όπως τις ξέρουμε 

σήμερα. 

 Ελληνική γλώσσα. 

 Γέννηση της Δημοκρατίας στην αρχαία Αθήνα. 

 Γέννηση της τραγωδίας και του θεάτρου. 

 Γράφτηκαν πολλά σπουδαία έργα, εκ των οποίων 

σώζονται αρκετά μέχρι και σήμερα και τα οποία 

εξακολουθούν να θεωρούνται σύγχρονα λόγω της 

θεματολογίας τους. 

 Καταγράφτηκαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα με 

μεγάλο βαθμό πιστότητας και ει δυνατόν 

αντικειμενικότητας (Θουκυδίδης, Ξενοφώντας, 

Ηρόδοτος). 

 Γέννηση της φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης 

(Σωκράτης, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Πυθαγόρας, 

Δημόκριτος, Θαλής). 

 Ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσμου. 

 Δημιουργία πολλών έργων τέχνης και γλυπτών τα 

οποία εντυπωσιάζουν ακόμα και σήμερα με την 

πιστότητα και τις λεπτομέρειες που απεικονίζουν. 

 

 Ιστορικές συγκυρίες  

 Μεγάλες περίοδοι υποδούλωσης από άλλους λαούς (Ρωμαίοι, 

Οθωμανοί Τούρκοι). 
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 Αγώνες ανά τους αιώνες για την σταθεροποίηση αλλά και την 

επέκταση της εθνικής κυριαρχία (Πέρσες, Φράγκοι, Βένετοι, 

Γερμανοί, Ιταλοί, Βαλκανικοί πόλεμοι, Μικρασιατική καταστροφή). 
 Κατοχή, Εμφύλιοι(μαύρη σελίδα της ιστορίας μας) Εθνικός Διχασμός 
 Δικτατορίες (Μεταξάς -Παπαδόπουλος). 

 

 Χαρακτηριστικά σύγχρονων Ελλήνων 

 Προγονολατρεία (=προγονοπληξία= υπερβολική αγάπη για κάθε τι 

που προέρχεται από τους προγόνους και έπαρση /καυχησιά για τα 

δικά τους επιτεύγματα). 
 Μιμητισμός και ξενομανία (αποστροφή/ απόρριψη για κάθε τι 

ελληνικό και πατροπαράδοτο, ενστερνισμός/ απόλυτη υιοθέτηση 

ξένων προτύπων και τρόπου ζωής)≠ προγονολατρεία. 
 Επιφύλαξη και σκεπτικισμός απέναντι σε κάθε καινοτομία της 

επιστήμης και της τεχνολογίας. 
 Φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας (οι Έλληνες ανέκαθεν υπήρξαν 

φιλόξενος λαός, Ξένιος Δίας). 
 Αδυναμία εξέλιξης νέων επιστημόνων στη χώρα μας , αν και υπάρχει 

πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο. 

 

 Προτερήματα Ελλήνων  
 Πνευματικά: Οι Έλληνες είναι ένας λαός , οποίος αγαπά την 

ελευθερία του και αυτό φαίνεται από τους απελευθερωτικούς 
αγώνες και τις επαναστάσεις που έχει κάνει ανά τα χρόνια. 
Διαθέτει φιλοπερίεργο πνεύμα και μια διάθεση να μαθαίνει και 
να εξελίσσεται. Ευφυής λαός με πολλούς επιστήμονες ανά τον 
κόσμο. 

 Ηθικά / Ψυχολογικά:Το φρόνημα των Ελλήνων ανέκαθεν υπήρξε 
ηρωικό και γεμάτο ανδρεία. Με αδούλωτο φρόνημα , λοιπόν και 
πνεύμα δικαιοσύνης πολέμησαν για την εδραίωση αλλά και την 
απελευθέρωσή τους. Προσπαθούν σε κάθε περίσταση να τιμούν 
τις παραδόσεις και να συνδέονται ξανά με κάθε τρόπο με τους 
προγόνους τους. 

 Κοινωνικά: φιλόξενος λαός με έντονο το αίσθημα της 
φιλαλληλίας/ αλτρουισμού. 

 Πολιτικά: Στην Ελλάδα όχι μόνο0 γεννήθηκε αλλά θεμελιώθηκε 
κιόλας η δημοκρατία και το πνεύμα δικαιοσύνης ανάμεσα στους 
ανθρώπους. Είναι ένας λαός που αγαπά πολύ την πατρίδα του 
όσο μακριά και να ζει από αυτήν (φιλοπατρία). 

 Εθνικά: Βασικότερο γνώρισμα των Ελλήνων είναι ο ηρωισμός 
τους κατά την μάχη. . Γνωστή είναι πλέον η φράση «Στο εξής δεν 
θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες 
πολεμούν σαν Έλληνες.».   
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 Άλλα γνωρίσματα: άλλα γνωρίσματα για τα οποία είναι γνωστός 
ο λαός μας είναι η θρησκευτικότητα που υπάρχει βαθιά ριζωμένη 
στις ψυχές των ανθρώπων. Επίσης, η εργατικότητα με την οποία 
διακρίνονται και χάρη σε αυτήν κατάφεραν να ορθοποδήσουν σε 
κάθε δύσκολη περίοδο που ερχόταν για την χώρα. 
 

 Ελαττώματα Ελλήνων 
 Ξενομανία και ιστορική αμνησία: πολύ κακός συνδυασμός 

χαρακτηριστικών για την πρόοδο ενός λαού, που δυστυχώς 
υπάρχουν και μέσα στην ελληνική κοινωνία. 

 Επιπολαιότητα και απειθαρχία προς τους κανόνες είναι κάτι για το 
οποίο είμαστε παγκοσμίως γνωστοί.  

 «Ελληνάρας» σε μια λέξη έχουν χωρέσει όλη η πονηριά και η τάση 
προς απάτη. 

 Η διχόνοια είναι κάτι που υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων καθώς 
από την αρχή της ιστορίας μας οι Έλληνες πολεμούσαν μεταξύ 
τους(Πελοποννησιακός πόλεμος, κόντρα Μακεδονίας- Αθήνας, 
διαμάχες στρατηγών και προκρίτων πριν ακόμα ελευθερωθεί η 
πατρίδα, Εμφύλιος, δικτατορίες). 
 

 Σωστή στάση Ελλήνων 
 Σεβασμός στο παρελθόν και σε όσα έκαναν οι πρόγονοι μας. 
 Ενδυνάμωση των πολιτιστικών στοιχείων: όλο και περισσότεροι νέοι 

να ασχολούνται και να μαθαίνουν τα δικά μας έθιμα και τις 
παραδόσεις.  

 Ενασχόληση με την ιστορία μας και εθνική αυτογνωσία(να ξέρουμε 
ποιοι είμαστε και τι έχουμε καταφέρει ). Ενίσχυση της εθνικής 
συνείδησης αλλά παράλληλα να γνωρίζουμε και το ευρωπαϊκό 
ιδεώδες. 

 Ομόνοια και σύμπνοια μεταξύ των πολιτών. Να πορεύονται με 
συλλογική προσπάθεια και θέληση. 
 
 
 

 


