
ΗΓΕΤΕΣ 

Η ηγεσία δεν έχει να κάνει με την ανωτερότητα, την εξουσία ή τον έλεγχο, 

αλλά αντίθετα με τη δύναμη να εμπνέεις, να οδηγείς και να υπηρετείς. Το 

να είσαι ηγέτης σημαίνει να έχεις όραμα για τη δημιουργία ενός καλύτερου 

αύριο και να εμπνέεις τους άλλους να ακολουθήσουν αυτό το όραμα. 

Ο Πραγματικός Ηγέτης παλεύει μέχρι τέλους 

Ο Πραγματικός Ηγέτης παίρνει ρίσκα 

Ο Πραγματικός Ηγέτης μοιράζεται την επιτυχία 

Ο Πραγματικός Ηγέτης αναλαμβάνει τις ευθύνες του 

Ο Πραγματικός Ηγέτης είναι ψύχραιμος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ 

Ο Θεμιστοκλής του Νεοκλέους ο Φρεάριος (527 π.Χ. - 459 π.Χ.)  Έμεινε  γνωστός ως ο θεμελιωτής της ναυτικής 

δύναμης της Αθήνας και ως ο κυριότερος συντελεστής της αποφασιστικής νίκης των Ελλήνων εναντίον των 

Περσών στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. 

                                    

Ο Κλεισθένης του Αλκμεωνίδου ο Αθηναίος υπήρξε Αθηναίος πολιτικός. Το 508-507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη 

δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας. 

                                   

Ο Μεγας Αλεξανδρος, κοινώς γνωστός ως Αλέξανδρος ο Μέγας ή Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών, ήταν Έλληνας 

βασιλεύς του Βασιλείου της Μακεδονίας, αυτοκράτορας της Μακεδονικής αυτοκρατορίας και μέλος της 

δυναστείας των Αργεαδών. Ήταν ο ηγεμόνας της Πανελλήνιας Συμμαχίας κατά της Αχαιμενιδικής αυτοκρατορίας. 

                                      

O Σωκρατης ήταν Έλληνας Αθηναίος φιλόσοφος, μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και 

παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού και ένας από τους ιδρυτές της Δυτικής φιλοσοφίας.  

                                         

 

https://el.wikipedia.org/wiki/527_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/459_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1


 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, που έβαλε τις αρχικές βάσεις της οργάνωσης του ελληνικού κράτους, 

                                                      

 Ο Χαρίλαος Τρικούπης, που θεωρείται ο πατέρας του ελληνικού κοινοβουλευτισμού και ο πρωθυπουργός του 

εκσυγχρονισμού του κράτους, των νομοθετικών αλλαγών και των μεγάλων δημοσίων έργων, 

                                                   

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που, εκτός του ότι θεωρείται ανακαινιστής του κράτους και πρωτοπόρος κοινωνικός 

αναμορφωτής, υπήρξε ο πρωταγωνιστής των νικηφόρων εθνικών εξορμήσεων της περιόδου 1912-1920  

                                                  

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, που κατάφερε να περάσουμε ομαλά στη μεταπολίτευση και πέτυχε την ένταξη της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.  

                                     

                    


