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Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

Α) το λεξιλόγιο, σχετικό με το θέμα της ενότητας, καθώς και λεξιλογικές ασκήσεις 
Β) πλούσιο γνωστικό υλικό, από το οποίο μπορείτε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφο-

ρίες και γνώσεις για την ανάπτυξη εκθέσεων με θέμα σχετικό με τη θεματική ε-
νότητα 

Γ) λογοτεχνικό υλικό, σχετικό με το θέμα της ενότητας, όπως έχει αποτυπωθεί στο 
χώρο της λογοτεχνίας 

∆) θέματα εκθέσεων αναλυμένα σε σχεδιάγραμμα 
Ε) κριτήριο αξιολόγησης, σύμφωνα με το νέο τύπο αξιολόγησης των μαθητών του 

γυμνασίου στο μάθημα της έκθεσης 
ΣΤ) Απαντήσεις λεξιλογικών ασκήσεων και κριτηρίου αξιολόγησης. 

 

 
 

Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για την Ελλάδα στον κόσμο. 

 

 

Ε ν ό τ η τ α  1 η :  

     Η  Ελλάδα  σ τ ον  κόσμο   
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ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΑ 

Έλληνας (ο) 

 

ο πολίτης του ελληνικού 
κράτους, το πρόσωπο που 
ανήκει στο ελληνικό έθνος 

αρχ. Ἕλλην Γραικός 

Ρωμιός 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

ελληνίζω (=μιμούμαι τη γλώσσα και ήθη κ.τ.λ. των Ελλήνων) 

ελληνικός (=που ανήκει ή αναφέρεται στους Έλληνες ή στην Ελλάδα) 

ελληνικότητα (=η ιδιότητα του Έλληνα ή του ελληνικού, ο ελληνικός χαρακτήρας) 

ελληνικούρα (=η εξεζητημένη λόγια λέξη ή φράση) 

ελληνισμός (=το σύνολο των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, η ρωμιοσύνη) 

ελληνιστί (=σε ελληνική γλώσσα) 

 ελληνιστής(=ο ασχολούμενος με την ελληνική γλώσσα και φιλολογία), αλλά: 

 ελληνιστικός(=αυτός που ανήκει η αναφέρεται στα χρόνια μετά το Μέγα Αλέξανδρο) 

ελληνόγλωσσος (ο αλλοεθνής που έχει ως μητρική την ελληνική γλώσσα) 

ελληνοδιδάσκαλος (=ο δάσκαλος των αρχαίων ελληνικών) 

ελληνοκεντρικός (που έχει ως κέντρο τους Έλληνες ή την Ελλάδα) 

ελληνολάτρης (=αυτός που αγαπά υπερβολικά την Ελλάδα, τους Έλληνες, καθετί ελληνικό) 

ελληνομάθεια (=η τέλεια γνώση της ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας) 

ελληνόμορφος (=που μοιάζει με ελληνικό) 

ελληνόπουλο (=παιδί Ελλήνων) 

ελληνοπρέπεια (=ήθος, συμπεριφορά που ταιριάζει σε Έλληνα) 

ελληνότροπος (=που ακολουθεί ελληνικά πρότυπα) 

ελληνόφωνος (=αλλοεθνής που έχει ως μητρική την ελληνική γλώσσα) 

ελληνορωμαϊκός (=ελληνικός και ρωμαϊκός μαζί) 

ελληνοτουρκικός (=ελληνικός και τουρκικός μαζί) 

ελληνοχριστιανικός (=ο ελληνικός και χριστιανικός μαζί) 

ελληνομάχος(που μάχεται εναντίον των Ελλήνων) 

Α) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ : ΕΛΛΑ∆Α 
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ελληνοφοβία(=η δυσπιστία προς τους Έλληνες ή την πολιτική της Ελλάδας) 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

ιστορία (η) αφήγηση σπουδαίων γεγονότων 
που αναφέρονται σε έθνη, πρό-
σωπα, χώρες, ορισμένες περιό-
δους της ζωής των λαών. 

αρχ. ἱστορία, ἵστωρ (=ο γνώ-
στης, ο κριτής) 

 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

ιστορίζω(=ζωγραφίζω, απεικονίζω) 

ιστορικό(=έκθεση σχετική με την εξέλιξη ενός γεγονότος) 

ιστορικός(=ο συγγραφέας της ιστορίας) 

ιστορικότητα(=ο ιστορικός χαρακτήρας ενός γεγονότος) 

ιστοριογραφία(=η συγγραφή ιστορικών έργων) 

ιστοριογράφος(=ο συγγραφέας ιστορικών έργων) 

ιστοριοδίφης(=ο ερευνητής ιστορικών πηγών) 

ιστοριοκρατία(=η τάση αναγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ανθρώπινης ζωής σε 
ιστορικά αίτια) 

ιστορισμός(=η εξέταση της πραγματικότητας σε σχέση με τις ιστορικές συνθήκες δημιουργί-
ας της) 

ιστορώ(=διηγούμαι, εκθέτω λεπτομερειακά) 
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ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

μνημείο (το) 

 

σημαντικό έργο τέχνης ή λό-
γου περασμένης εποχής 

αρχ. μνημεῖον 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

μνημειώδης(=αυτός που έχει τη μεγαλοπρέπεια, την επιβλητικότητα μνημείου) 

μνήμη(=η ικανότητα το νου να συγκρατεί, να μην ξεχνά, το μνημονικό, η ανάμνηση) 

μνημόνευση(=διήγηση) 

μνήμων(=αυτός που έχει καλή μνήμη) 

 

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

λαός (ο) 

 

το σύνολο των πολιτών ενός 
κράτους, το σύνολο των φυσι-
κών προσώπων που έχουν την 
ιθαγένεια ενός κράτους. 

αρχ. λαός 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

λαογραφία(=επιστήμη, που μελετά τις παραδοσιακές εκφράσεις ενός λαϊκού πολι-
τισμού ) 

λαογραφικός-ή,-ό(=ο σχετικός με τη λαογραφία) 

λαογράφος(=ο επιστήμονας, που ασχολείται με τη λαογραφία) 

λαοθάλασσα(=το μεγάλο πλήθος λαού ) 

λαοκάπηλος(=αυτός που εκμεταλλεύεται και εξαπατά το λαό) 

λαοκρατία(=η άσκηση των εξουσιών από το λαό) 

λαοκρατικός(=ο σχετικός με τη λαοκρατία) 

λαοκρισία(=κρίση, που εκφέρει ο λαός, η λαϊκή ετυμηγορία) 

λαομίσητος(=ο μισητός στο λαό) 

λαοπλάνος(=ο άνθρωπος, που παρασύρει το λαό) 

λαοπρόβλητος(=ο εκλεκτός του λαού ) 

λαοσύναξη(=συγκέντρωση πλήθους) 

λαοσωτήριος(=ο σωτήριος για το λαό ) 

λαοφιλής(=ο αγαπητός στο λαό ) 

λαοφίλητος(=ο κοσμαγάπητος ). 
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ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 

πολιτισμός (ο) 

 

το σύνολο των υλικών και πνευ-
ματικών επιτευγμάτων του κοινω-
νικού συνόλου 

αρχ. πολίτης 

ΟΜΟΡΡΙΖΑ 

πολιτισμένα (=με καλούς τρόπους που μαρτυρούν πνευματική και ψυχική καλλιέρ-
γεια) 

πολιτισμένος(=αυτός που έχει αναπτυγμένο πολιτισμό) 

πολιτισμικός-ή-ό (=αυτός που είναι σχετικός με τον πολιτισμό, δηλαδή, τα υλικά και 
πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου σε ορισμένη χώρα και σε ορισμένη χρονι-
κή περίοδο) 

πολιτιστικός-ή-ό (=αυτός που αναφέρεται στον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις του) 

 

 

Πρόσεξε τη διαφορά  

πολιτισμικός-ή-ό: δηλώνει την αφηρημένη πλευρά του πολιτισμού, καθώς και 
τον πολιτισμό ως πνευματική καλλιέργεια, π.χ. 

 Κάθε έθνος έχει τα δικά του ξεχωριστά πολιτισμικά γνωρίσματα 

 Η διατήρηση των παραδόσεων έχει σημαντική πολιτισμική αξία. 

πολιτιστικός-ή-ό: χρησιμοποιείται για τον πολιτισμό ως σύνολο δραστηριοτήτων, 
καθώς και για τη δήλωση του τεχνικού πολιτισμού, π.χ.  

 Ο δήμος μας οργανώνει συχνά πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 Ο πολιτιστικός οργανισμός αποτελείται από νέους ανθρώπους με όρεξη για δου-
λειά και προσφορά στη διατήρηση του πολιτισμού του τόπου. 
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Παιδιά, εδώ θα δούμε λεκτικά και ρηματικά σύνολα, δηλαδή, λέξεις (ουσιαστικά, επίθετα, 
ρήματα) από τη θεματική μας ενότητα, που θα σας βοηθήσουν να εμπλουτίσετε τις λέξεις με 
περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια. Ας απολαύσουμε, λοιπόν, το όμορφο παιχνίδι της γλώσ-
σας μας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Έλληνας: 

 

 ευφυής 
πνευματώδης(=αυτός που χαρα-
κτηρίζεται από εξυπνάδα και 
χιούμορ) 
φιλομαθής 
συναισθηματικός 
ανήσυχος 
περίεργος 
δραστήριος 
δημιουργικός 
εφευρετικός(=ο επινοητικός, ο 
πολυμήχανος) 
φιλόπατρις 
φιλελεύθερος 
γενναίος 
ριψοκίνδυνος(=ο παράτολμος) 
φιλόξενος 
ευσεβής 
έξυπνος 
φιλότιμος 
ευέξαπτος(=ο οξύθυμος) 
θερμόαιμος(=ο ευερέθιστος) 
ανυπόμονος 
ατομικιστής(=αυτός που ενδια-
φέρεται μόνο για τον εαυτό του) 
φιλόπρωτος 
αρχομανής(=αυτός που επιθυμεί 
να ασκεί εξουσία) 
εριστικός(=αυτός που προκαλεί 
εντάσεις και φιλονικίες) 
πονηρός 
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 πολιτισμός: 

 

 αρχαίος 

λαϊκός 

σύγχρονος 

μακραίωνος(=αυτός που 
διαρκεί για πολλούς αιώ-
νες) 

ελληνικός 

ευρωπαϊκός 

παραδοσιακός 

αξιόλογος 

ζωντανός 

αναλλοίωτος 

άφθαρτος 
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1) Να γράψετε τα συνώνυμα των παρακάτω ουσιαστικών: 

σεβασμός =  

προσήλωση =  

αγάπη =  

προσπάθεια =  

επιμονή =  

 

2) Να γράψετε τα αντώνυμα των παρακάτω επιθέτων: 

ανήσυχος 

εριστικός 

συνεπής 

επιμελής 

δίκαιος 

 

3) Να σχηματίσετε ζεύγη λέξεων από τις δύο στήλες. 

εθνική     πίστη 

λαμπρό     υπεροχή 

αναμφισβήτητη    αξία 

ηθική     συνείδηση 

θρησκευτική    επίτευγμα 

 

4) Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με την κατάλληλη λέξη από 
αυτές που δίνονται στην παρένθεση. 

 (φιλικό, επιβίωση, πολιτισμός, τουριστική, φιλόξενο, ευρωπαϊκού, ξενομανία, 
διατήρηση, κινδύνους, μνήμης, ελληνικά) 

1. Ο ελληνικός …………………. υπήρξε η βάση του …………………. . 

2. Η ………………… της ιστορικής …………………. είναι απαραίτητη για την ………………… 
του έθνους. 

Ασκή-

Λεξιλογικές
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3. Η ………………….. των Ελλήνων ελλοχεύει πολλούς ……………….. . 

4. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι έντονη η …………………… κίνηση στα 
………………. νησιά. 

5. Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τους ξένους επισκέπτες με …………………. και 
………….. πνεύμα. 

 

5) Κάντε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις ώστε να προκύψουν σύνθετες λέξεις. 

φιλο    δέχομαι 

υπο    κοινωνώ 

επι     ξενώ 

δια     δίδω 

μετα    τηρώ 

 

6) Γράψτε δύο παράγωγες και δύο σύνθετες λέξεις από τη λέξη: Έλληνας. 

 

Παράγωγες Σύνθετες 

  

  

 

7) Κάντε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις, ώστε να προκύψουν τα σωστά ζεύγη λέ-
ξεων. 

 

γραφικό    περιοχή 

απόκρημνο    άνθρωποι 

φιλόξενοι    πόλη 

ιστορική    μέρος 

δύσβατη    νησί 
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8) Τρέψτε τα παρακάτω λεκτικά σύνολα, στον άλλο αριθμό και γράψτε το α-
ντώνυμο του κάθε επιθέτου. 

1. Οι φιλόξενοι κάτοικοι. 

2. Ο ευγενικός κύριος. 

3. Η αυστηρή καθηγήτρια. 

4. Ο φαρδύς δρόμος. 

5. Το ανήσυχο παιδί. 

 

Συμπληρώστε την παρακάτω ακροστιχίδα;  

Ποια λέξη σχηματίζεται από τα αρχικά των λέξεων; 

1. Ε-------- 

2. Λ--- 

3. Λ------ 

4. Α---------- 

5. ∆--------- 

6. Α---------- 

 

1. Η δυνατότητα απεριόριστης και αυτόβουλης δράσης σύμφωνα με τις επιθυμίες 
κάποιου. 

2. Το σύνολο των πολιτών ενός κράτους. 

3. Όταν ένα έθνος γλυτώνει από τα δεινά (θηλυκό, η). 

4. Η απουσία εξάρτησης. 

5. Η τήρηση και εφαρμογή των νόμων με τρόπο αντικειμενικό. 

6. Η υπέρβαση του προσωπικού συμφέροντος μπροστά σε ένα υψηλό σκοπό. 

 

 

 
Ïé ëýóåéò ôùí áóêÞóåùí ôïõ λåîéëïãßïõ âñßóêïíôáé óôï 
ôÝëïò ôïõ τεύχους στις σελίδες: 60-62, ãéá íá åëÝãîåôå 
áí áðáíôÞóáôå óùóôÜ Þ ëÜèïò. 
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Β) Γνωστικό υλικό 

 
Παιδιά, στο μέρος αυτό παραθέτουμε γνωστικό υλικό γύρω από τη θεματική ενότητα: «Η 

Ελλάδα στον κόσμο». Η ανάγνωσή του θα σας βοηθήσει να εμπλουτίσετε τις ιδέες σας, να 
εφοδιαστείτε, δηλαδή, με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, προκειμένου να μπορέσετε να 
αντεπεξέλθετε σε κάθε σχετικό με τις παραπάνω έννοιες, θέμα, που θα σας ζητηθεί. 
 

Έλληνες - Ελλάδα 

 

Οι Έλληνες είναι ένα έθνος που κα-
τοικεί κυρίως στα νότια Βαλκάνια και κατοί-
κησαν το χώρο που σήμερα ονομάζουμε 
Ελλάδα από τις αρχές της 2ης χιλιετίας 
π.Χ., καθώς και την Κύπρο στα μέσα της ί-
διας χιλιετίας. 

Οι Έλληνες γενικότερα ίδρυσαν α-
ποικίες γύρω από όλη τη Μεσόγειο ενώ με-
τά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
οι πόλεις και οι αποικίες τους έφτασαν μέ-
χρι τη σημερινή Ινδία. Σήμερα το ελληνικό 
έθνος εξακολουθεί να είναι διασκορπισμένο 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πλειοψηφία παραμένει εντός των ορίων του σημερινού ελ-
ληνικού κράτους και της νήσου Κύπρου, που αποτελεί το δεύτερο ελληνικό κράτος 
των ημερών μας. Ιστορικά, ελληνικοί πληθυσμοί κατοικούν στην Κάτω Ιταλία και τη 
Σικελία που αποτελούν τη Μεγάλη Ελλάδα της αρχαιότητας, στην Κορσική και τα α-
πέναντι σε αυτή παράλια της σημερινής Γαλλίας, στα παράλια της Μικράς Ασίας, 
στον Πόντο και τη Βόρεια Ήπειρο που ανήκει στην Αλβανία. 

Ισχυρές ελληνικές παροικίες έχουν δημιουργηθεί από Έλληνες μετανάστες 
στις Η.Π.Α., στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στον Καναδά και στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ενώ μικρότερες ομάδες κατοικούν σχεδόν σε κάθε χώρα της Γης. Η πλειοψηφία των 
Ελλήνων μιλάει την Ελληνική γλώσσα και ακολουθεί το ανατολικό ορθόδοξο χρι-
στιανικό δόγμα. 
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Ονομασίες των Ελλήνων 

 

• Έλληνες  

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Έλλην, ο οποίος ήταν γιος του ∆ευ-
καλίωνα και της Πύρρας, απέκτησε τρεις γιους, τον Αίολο, το ∆ώρο και τον Ξάνθο. 
Ο Αίολος και ο ∆ώρος μαζί με τους γιους του Ξάνθου, τον Αχαιό και τον Ίωνα, α-
ποτέλεσαν τους γενάρχες των τριών κυριότερων ελληνικών φυλών που ήταν οι 
Αχαιοί, οι ∆ωριείς, οι Αιολείς και οι Ίωνες. 

Το όνομα Έλληνες στα ομηρικά χρόνια δεν αντιστοιχούσε παρά μόνο σ' ένα 
ελληνικό φύλο, που κατοικούσε στη Φθία της Θεσσαλίας, το οποίο είχε ως ηγέτη του 
τον μυθικό Αχιλλέα. 

Ήδη τον 7ο π.Χ. αιώνα είχε επικρατήσει η ονομασία Πανέλληνες και από ε-
κεί αποσπάστηκε και γενικεύτηκε η ονομασία Έλληνες, εξ’ ου και ο τονισμός, Έλλην 
αντί Ελλήν. Αργότερα, με την εξάπλωση του Χριστιανισμού, ο όρος Έλλην σήμαινε 
τον ειδωλολάτρη ή το μη χριστιανό, ενώ οι κάτοικοι της Ελλάδας λέγονταν Ελλαδί-
τες. 

Όταν ο Χριστιανισμός έπαψε να απειλείται από τις παγανιστικές θρησκείες, ο 
όρος Έλλην άρχισε να χρησιμοποιείται δειλά, δηλώνοντας την καταγωγή ενώ μετά 
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους, η ονομασία επανήλθε ως 
επίσημη. Το επίσημο όνομα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Hellas.  

 
• Γραικοί 

Το όνομα Γραικός είναι αρχαιότερο του ονόματος Έλληνας. Σε μια επιγραφή του 
4ου π.Χ. αιώνα αναφέρεται ότι Έλληνες ονομάσθηκαν αυτοί που αποκαλούνταν πριν 
Γραικοί, ενώ ο Αριστοτέλης στα "Μετεωρολογικά" του σημειώνει ότι "στην περιοχή 
της ∆ωδώνης στην Ήπειρο κατοικούσαν οι Σελλοί που αποκαλούνταν τότε Γραικοί 
και τώρα Έλληνες". 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα φύλα της Ιταλίας εξαιτίας της επαφής που είχαν με 
την Ήπειρο, γνώρισαν τους Γραικούς και αποκαλούσαν έτσι όλους τους Έλληνες, 
ενώ κάποιοι άλλοι ότι το φύλο των Γραικών ίσως να μετανάστευσε στη Βοιωτία, από 
όπου μετακινήθηκε και ίδρυσε αποικία στη Νότια Ιταλία τον 8ο αιώνα π.Χ. (η άλλη 
εκδοχή είναι ότι οι κάτοικοι της πόλης Γραία της Βοιωτίας ίδρυσαν την αποικία Κύμη 
στην Ιταλία και από το όνομα της πόλης ονομάστηκαν Γραικοί). 

Εκεί οι γηγενείς της Ιταλίας γενίκευσαν την ονομασία Γραικοί (Λατινική: 
Graeci) για όλους τους Έλληνες και αυτή μετά εξαπλώθηκε σε όλες τις γλώσσες τις 
∆υτικής Ευρώπης. 

Με την πάροδο του χρόνου η λέξη Γραικός άρχισε να σημαίνει τον επιπόλαιο και 
το τυχοδιώκτη, ενώ στο Μεσαίωνα πήρε τη σημασία του ελληνορθοδόξου. Ένθερμος 
υποστηρικτής του ονόματος αυτού ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής, επειδή όπως τόνιζε 
"έτσι μας ονόμαζαν τα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης". 

 



                                                                                  15 

 
 
 

 
 

 
 

• Ρωμιοί 

Ενώ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκχριστιανιζόταν, οι Έλληνες αυτοαποκα-
λούνταν, αφού η ονομασία Έλλην σήμαινε πλέον τον ειδωλολάτρη, Ρωμαίοι ή Ρω-
μιοί, ένα όνομα το οποίο είχε πολιτικές προεκτάσεις, αφού δήλωνε όλους τους ε-
λεύθερους πολίτες της Αυτοκρατορίας και όχι την καταγωγή τους. Η ονομασία 
Ρωμιός χάνει επί τουρκοκρατίας την αίγλη του "αυτοκρατορικού" Ρωμαίος και με 
τις σκληρές συνθήκες της υπό ζυγόν διαβίωσης αποκτά τη χροιά του καταφερτζή, 
του καπάτσου, του ξύπνιου. Η ονομασία Ρωμιός συνηθίζεται να χρησιμοποιείται α-
κόμα στην Ελλάδα και ειδικά στην Τουρκία (Rum - Ρουμ). 

 
Ελληνική γλώσσα 

Οι Έλληνες μιλούν την Ελληνική γλώσσα, η οποία αποτελεί ξεχωριστό κλάδο 
των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Έχει γραπτή παράδοση 3.500 χρόνων ενώ από 
τον 9ο αιώνα π.Χ. γράφεται στο ελληνικό αλφάβητο. Είναι η επίσημη γλώσσα της 
Ελλάδας και της Κύπρου και μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

Η Ελληνική ανήκει στο Βαλκανικό γλωσσικό δεσμό, αφού μοιράζεται πολλά 
κοινά στοιχεία με την Αλβανική, τη Ρουμανική, τη Βουλγαρική και τις άλλες 
Νοτιοσλαβικές γλώσσες, από τις οποίες έχει δανειστεί λέξεις αλλά και έχει δανείσει, 
όπως ισχύει και με την Τουρκική καθώς και με γλώσσες της ∆υτικής Ευρώπης. 

Εκτός από τη Νεοελληνική, υπάρχουν διάφορες ελληνικές διάλεκτοι που ο-
μιλούνται από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες ή σε κάποιες περιοχές. Τέτοιες 
διάλεκτοι είναι η Κυπριακή που ομιλείται στην Κύπρο, η Καππαδοκική της Μικράς 
Ασίας, η Κατωιταλική η οποία ομιλείται από πληθυσμούς ελληνικής καταγωγής της 
Νότιας Ιταλίας, η Κρητική, η Ποντιακή, η Ρωμανιώτικη και η Τσακωνική που είναι 
απομεινάρι της ∆ωρικής. 

Πολλοί Έλληνες εκτός από την Ελληνική μιλούν και άλλες γλώσσες, ιδίως 
οι Έλληνες της διασποράς οι οποίοι μιλούν και τη γλώσσα της περιοχής όπου ζουν, 
ενώ πολλοί από αυτούς δε γνωρίζουν ελληνικά. Αλλά και εντός του Ελληνικού Κρά-
τους υπάρχουν δίγλωσσοι Έλληνες οι οποίοι μαζί με την Ελληνική μιλούν γλώσσες 
όπως η Αρβανίτικη, η Βλάχικη, η Πομακική, η Ρωσική, η Σλαβομακεδονική και η 
Τουρκική. 
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Θρησκεία 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ανή-
κουν στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι Έλληνες της Κύπρου ανήκουν στην Εκκλησία 
της Κύπρου. Υπάρχουν άλλες πολύ μικρότερες, μη ορθόδοξες χριστιανικές μειονότη-
τες, κυρίως η Ρωμαιοκαθολική, η Ευαγγελική, η Πεντηκοστιανή και οι Μάρτυρες του 
Ιεχωβά. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ελλήνων είναι τα ακόλουθα: 

o ∆ιατηρούν τη βεβαιότητα της συνεχούς παρουσίας τους στον ίδιο χώρο. Αντι-
στέκονται σε κάθε κατακτητή πολιτισμικά, και τον μεταλλάσσουν αφομοιώνοντάς 
τον, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό κυρίως τη γλώσσα τους. 

o Ως θεμελιώδες πολίτευμα θεωρούν τη ∆ημοκρατία και την παραδοχή της διαφο-
ρετικής άποψης. 

o ∆εν αναγνωρίζουν ευγενείς εξ αίματος παρά μόνο δίνουν ιδιαίτερη αξία στον άν-
θρωπο των Γραμμάτων. 

o ∆εν παραδέχονται τη μεταφυσική και γελοιοποιούν και αμφισβητούν κάθε τι "ά-
νωθεν" επιβαλλόμενο. 

o ∆ιατηρούν συλλογική μνήμη του αρχαίου μεγαλείου και στηρίζονται σ' αυτό σε 
κάθε δύσκολη περίσταση. 

o ∆ιατηρούν γενναία στάση απέναντι στο θάνατο, συνειδητοποιώντας ανά πάσα 
στιγμή την ταυτότητά τους ως λαού και τη διαχρονικότητά τους. 

(Το υλικό έχει αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: el.wikipedia.org) 
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Ας γνωρίσουμε τα σημαντικά ιστορικά μνημεία της Ελλάδας 
 

Η Ακρόπολη 

Βραχώδης λόφος ύψους 156 μ. από την 
επιφάνεια της θάλασσας και 70 μ. περίπου 
από το επίπεδο της πόλης της Αθήνας. Η 
κορυφή του έχει σχήμα τραπεζοειδές, μή-
κους 300 μ. και μέγιστου πλάτους 150 μ. Ο 
λόφος είναι απρόσιτος απ’ όλες τις πλευρές 
εκτός της δυτικής, όπου και βρίσκεται η 
οχυρή είσοδος, η διακοσμημένη με τα λα-
μπρά Προπύλαια. 
∆ιαπιστώθηκε ότι ο λόφος ήταν κατοι-

κημένος από την 3η χιλιετία π.Χ. Από τον 6ο αι. π.Χ. άρχισαν να χτίζονται 
πάνω σ’ αυτόν τα ιερά των Αθηναίων, όπως το Εκατόμπεδον κ.ά., που καταστρά-
φηκαν κατά τους Περσικούς πολέμους. 
Η ανοικοδόμηση των τειχών και των ιερών άρχισε αμέσως μετά την ήττα των 

Περσών, το 465 π.Χ., την εποχή δηλαδή του Περικλή. Κάτω από την επίβλεψη 
του Φειδία και των αρχιτεκτόνων Μνησικλή, Καλλικράτη και Καλλίμαχου χτίστη-
καν και διακοσμήθηκαν ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, τα Προπύλαια και ο ναός 
της Απτέρου Νίκης. 
Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο προστέθηκαν μερικά ασήμαντα χτίσματα. Κατά τη 

Βυζαντινή εποχή ο Παρθενώνας μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία. Κατά τη 
φραγκοκρατία έγινε καθολικός ναός, ενώ κατά την τουρκοκρατία τζαμί. 
Κατά την Τουρκοκρατία η Ακρόπολη έπαθε τις περισσότερες ζημιές. Οι Τούρκοι 

είχαν αποθηκεύσει πυρίτιδα πάνω σ' αυτήν και έγιναν αίτιοι να καταστραφούν τα 
μνημεία της. Το 1645 ένας κεραυνός που έπεσε πάνω στην πυρίτιδα ανατίναξε τα 
Προπύλαια. Το 1687, όταν την Ακρόπολη πολιορκούσε ο Ενετός Μοροζίνης, μία από 
τις βόμβες έπεσε πάνω στην πυρίτιδα που ήταν αποθηκευμένη στον Παρθενώνα και 
κατέστρεψε το ναό. 
Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε ο Άγγλος λόρδος Έλγιν λίγο πριν από την 

Επανάσταση του 1821. Έβαλε να ξηλώσουν τη ζωφόρο του Παρθενώνα, μετόπες, 
αετώματα, μία Καρυάτιδα και έναν κίονα του Ερεχθείου, τα οποία μετέφερε στην Αγ-
γλία. Για όλα αυτά πλήρωσε 35.000 λίρες στους Τούρκους και στους Αθηναίους δώ-
ρισε ένα ρολόι, που στήθηκε στην αρχαία αγορά. Κατά την Επανάσταση του 1821 η 
Ακρόπολη πολιορκήθηκε διαδοχικά από Έλληνες και Τούρκους και υπέστη νέες κα-
ταστροφές. Το 1834 άρχισαν οι αρχαιολογικές εργασίες για την αποκατάσταση των 
μνημείων της. 
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Τα Προπύλαια 
 

Η μνημειώδης είσοδος της Ακρόπολης άρχισε να χτίζε-
ται το 436 π.Χ. μετά την ολοκλήρωση, δηλαδή, του Παρθε-
νώνα, πάνω σε σχέδια του αρχιτέκτονα Μνησικλή. Το οικο-
δόμημα αυτό διαιρείται σε τρία μέρη. Στο κέντρο είναι ένα 
ναόσχημο μακρύ χτίσμα με ψηλό αέτωμα και όψη δωρικού 
ναού. 

Το κεντρικό οικοδόμημα είναι κάτι το μοναδικό στην 
αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική. Έξι κίονες δωρικού ρυθ-
μού κοσμούν την πρόσοψη. Οι κίονες λεπταίνουν, όσο προ-
χωρούν από τη βάση προς την κορυφή. Πάνω σ’ αυτούς 
στηριζόταν ένα αέτωμα χωρίς διακόσμηση. Ο κύριος χώρος διαιρείται σε τρία κλίτη 
με δύο σειρές από ιωνικούς κίονες (τρεις σε κάθε πλευρά). 

Τα Προπύλαια δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Το 431 άρχισε ο Πελοποννησιακός 
πόλεμος και οι εργασίες σταμάτησαν. Το 429 πέθανε ο Περικλής και οι διάδοχοί 
του δεν έδειξαν διάθεση να συνεχίσουν το έργο. 

Ο Παρθενώνας 

Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και επι-
σημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και 
συγκεντρώνει το θαυμασμό όλου του πολιτι-
σμένου κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για 
την ανέγερση του ολομάρμαρου αυτού ναού 
της Αθηνάς άρχισαν το 447 π.Χ. κάτω από 
τη διεύθυνση των αρχιτεκτόνων Ικτίνου και 
Καλλικράτης. Ο ναός τελείωσε το 438 και 

κατά τα Παναθήναια του επόμενου χρόνου αφιερώθηκε στην πολιούχο θεά. Παρ' 
όλα αυτά οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι το 432. Είναι ναός δωρικού ρυθμού περί-
πτερος1 με 8 κίονες στις στενές και 17 στις πλατιές πλευρές. Οι κίονες2 έχουν ύψος 
10,5 μ. και πάνω τους στηρίζεται ο θριγκός (επιστύλια), οι μετόπες3,τα τρίγλυφα4, τα 
γείσα5 και τα αετώματα6. Ο σηκός7 ήταν χτισμένος ολόκληρος με μαρμάρινες πέτρες 
σε οριζόντιες σειρές και στην κάθε στενή πλευρά είχε από έξι δωρικούς κίονες, που 
τον χώριζαν σε δύο μέρη: τον κυρίως ναό και τον οπισθόδομο8. Η ζωφόρος9 στους 
τοίχους του σηκού είχε παραστάσεις από την πομπή των Παναθηναίων. 

Ο κυρίως ναός στο εσωτερικό του χωριζόταν σε τρία μέρη· αυτό γινόταν με 
δύο κάθετες δωρικές κιονοστοιχίες. Το μεσαίο από τα τρία μέρη ήταν το πλατύ-
τερο και σ' αυτό ήταν στημένο πάνω σε βάθρο το περίφημο χρυσελεφάντινο ά-
γαλμα της Παρθένου Αθηνάς, που ο Φειδίας είχε ολοκληρώσει και τοποθετήσει το 
338 π.Χ. στη θέση του. Οι 92 μετόπες εσωτερικά ήταν ανάγλυφες και παρίσταναν 
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διάφορα μυθολογικά θέματα: Γιγαντομαχίες, Αμαζονομαχίες, Κενταυρομαχίες και 
επεισόδια από την άλωση της Τροίας. 

1.  περίπτερος ναός: αυτός που εξωτερικά στηρίζεται σε κιονοστοιχίες και στις τέσ-
σερις πλευρές του. 

2.  κίονες: ο στύλος και γενικότερα κάθε κατακόρυφη επιμήκης και συνήθως κυλιν-
δρική κατασκευή από πέτρα, μάρμαρο ή άλλο υλικό, που χρησιμοποιείται για να 
στηρίζει την οροφή και αποτελείται από τη βάση, το σώμα (=κορμό) και το κιονό-
κρανο. 

3.  μετόπες: καθεμία από τις τετράγωνες πλάκες, οι οποίες παρεμβάλλονται ανάμε-
σα στα τρίγλυφα. 

4:  αέτωμα: το τριγωνικό επιστέγασμα των στενών πλευρών του αρχαίου ελληνικού 
ναού. 

5.  τρίγλυφα: διακοσμητικό στοιχείο στο διάζωμα του αρχιτεκτονήματος δωρικού 
ρυθμού. 

6.  γείσα: το μέρος της στέγης που προεξέχει από τους τοίχους. 

7.  σηκός: ο κτιστός πυρήνας του αρχαίου ναού στον οποίο στηνόταν άγαλμα θεού. 

8.  οπισθόδομος: το πίσω τμήμα του σηκού των αρχαίων ναών. 

9.  ζωφόρος: η συνεχής εικονιστική παράσταση σε μια επιμήκη ζώνη στον αρχαίο 
ναό. 

 

Το Ερεχθείο 

Κατά τη μυθολογία στο σημείο αυτό έγινε η φι-
λονικία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την 
κυριαρχία της πόλης. Ο θεός της θάλασσας 
Ποσειδώνας χτύπησε το βράχο με την τρίαινα 
και ξεπήδησε θαλασσινό νερό. Με τη σειρά της 
η Αθηνά χτύπησε με το δόρυ της και φύτρωσε 
η ελιά. Οι θεοί που ήταν κριτές έδωσαν τη νίκη 
στην Αθηνά. Οι Αθηναίοι όμως θέλοντας να 
συμβιβάσουν τους δύο αντίπαλους θεούς τους 
αφιέρωσαν από ένα ιερό κάτω από την ίδια στέγη. Έτσι χτίστηκε το πιο ιδιόμορφο 
από τα οικοδομήματα της Ακρόπολης από άποψη αρχιτεκτονικού σχεδίου. Στο ση-
μείο αυτό κατά τη μυθολογία είχε την κατοικία του ο βασιλιάς Ερεχθέας, που αργό-
τερα ταυτίστηκε με τον Ποσειδώνα. Γι’ αυτό και ο ναός πήρε το όνομά του από το 
μυθολογικό αυτό βασιλιά της Αθήνας. Ο ναός χτίστηκε μεταξύ 425 και 406 π.Χ. 
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με σχέδια του αρχιτέκτονα Καλλίμαχου και είναι ένα από τα αριστουργήματα του 
ιωνικού ρυθμού. 

Εσωτερικά ο ναός ήταν χωρισμένος σε δύο μέ-
ρη. Το ανατολικό μέρος προς την πρόσοψη ήταν της 
Αθηνάς, το άλλο του Ποσειδώνα. Στο ιερό της 
Αθηνάς βρισκόταν το ξόανό της, ένα άγαλμά της 
δηλαδή, κατασκευασμένο από ξύλο ελιάς για το ο-
ποίο πίστευαν ότι είχε πέσει από τον ουρανό. Στο 
ιερό του Ποσειδώνα, όπου κατεβαίνει κανείς με 12 

σκαλοπάτια, η ξηλωμένη σ’ ένα σημείο στέγη και οι τρεις τρύπες στο βράχο του 
δαπέδου προκλήθηκαν από το χτύπημα της τρίαινας του θεού, όπως πίστευαν οι αρ-
χαίοι. Το πιο γνωστό όμως μέρος του Ερεχθείου είναι η «Πρόστασις των Κορών», οι 
περίφημες δηλαδή, Καρυάτιδες. Πρόκειται για ένα σκεπαστό μπαλκόνι, του οποίου η 
στέγη στηρίζεται όχι σε κίονες, αλλά σε έξι αγάλματα κοριτσιών εξαιρετικής τέχνης. 

(Το υλικό έχει αντληθεί από την ηλεκτρονική διεύθυνση: el.wikipedia.org) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ιδρύθηκε μετά το ∆εύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης ξεκίνησε την 9η Μαΐου 1950 όταν, η Γαλλία πρότεινε 
επισήμως να τεθούν "τα πρώτα συγκεκριμένα θεμέλια μιας 
ευρωπαϊκής ομοσπονδίας". Αρχικά, έξι χώρες προσχώρησαν 
στο εγχείρημα αυτό (Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λου-
ξεμβούργο και Κάτω Χώρες). Σήμερα, μετά από τέσσερα κύματα προσχωρήσεων 
(1973: ∆ανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, 1981: Ελλάδα, 1986: Ισπανία και 
Πορτογαλία, 1995: Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία), η ΕΕ αποτελείται από δεκαπέ-
ντε κράτη μέλη και προετοιμάζεται για την προσχώρηση δεκατριών χωρών από την 
Ανατολική και Νότια Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου και της δημο-
κρατίας. ∆εν είναι νέο κράτος που αντικαθιστά υφιστάμενα κράτη ούτε μπορεί να 
συγκριθεί με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Τα κράτη μέλη της παραχωρούν κυρι-
αρχία σε κοινά όργανα τα οποία αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα της Ένωσης 
ως συνόλου σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Όλες οι αποφάσεις και διαδικασίες 
απορρέουν από τις βασικές συνθήκες που έχουν κυρωθεί από τα κράτη μέλη. 
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Κύριοι στόχοι της Ένωσης είναι οι εξής:  

• Καθιέρωση ευρωπαϊκής ιθαγένειας (θεμελιώδη δικαιώματα, ελεύθερη κυκλοφο-
ρία, αστικά και πολιτικά δικαιώματα) 

• ∆ημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (συνεργασία στον 
τομέα της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων) 

• Προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου (ενιαία αγορά, ευρώ, το 
κοινό νόμισμα; δημιουργία απασχόλησης περιφερειακή ανάπτυξη προστασία του 
περιβάλλοντος) 

• Εδραίωση του ρόλου της Ευρώπης στον κόσμο (κοινή εξωτερική πολιτική και 
ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο). 

Με βάση την αρχή του κράτους δικαίου, η λειτουργία της ΕΕ εξασφαλίζεται από 
πέντε θεσμικά όργανα, το καθένα από τα οποία διαδραματίζει συγκεκριμένο ρόλο:  

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκλέγεται από τους λαούς των κρατών μελών) 
• Συμβούλιο της Ένωσης (αποτελείται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών) 
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κινητήρια δύναμη και εκτελεστικό όργανο) 
• ∆ικαστήριο (τήρηση του δικαίου) 
• Ελεγκτικό Συνέδριο (χρηστή και θεμιτή διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ). 

Πέντε περαιτέρω όργανα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του θεσμικού συστήματος: 

• Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εκφράζει τις γνώμες της ορ-
γανωμένης κοινωνίας των πολιτών για οικονομικά και κοινωνικά θέματα) 

• Επιτροπή των Περιφερειών (εκφράζει τις γνώμες των περιφερειακών και τοπι-
κών αρχών για την περιφερειακή πολιτική, το περιβάλλον και την εκπαίδευση); 
Ευρωπαίος ∆ιαμεσολαβητής (ασχολείται με τις καταγγελίες πολιτών για περι-
πτώσεις κακοδιοίκησης από θεσμικό όργανο ή υπηρεσία της ΕΕ) 

• Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ με τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων) 

• Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (αρμόδια για τη νομισματική πολιτική και τις πρά-
ξεις συναλλαγματικής ισοτιμίας). 

( Το υλικό αντλήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.parliament.gr). 
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Γ. Λογοτεχνικό υλικό 

Παιδιά, σε αυτή την υποενότητα σας δίνουμε κείμενα σχετικά με τη θεματική ενό-
τητα, που θα σας φέρουν πιο κοντά στο χώρο της λογοτεχνίας, απαραίτητο εφόδιο 
για να γράψετε καλές εκθέσεις. Καλή ανάγνωση!!! 

 

«Κοιτώντας την Αθήνα» 

Τέσσερις μέρες αργότερα στεκόμουν στον Υμηττό κοιτώντας κάτω το τεράστιο σύ-
μπλεγμα Αθήνας και Πειραιά, πόλεις και προάστια, σπίτια πεταμένα σαν εκατομμύρια 
ζάρια στην αττική πεδιάδα. Στο νότο απλωνόταν το καθαρό γαλανό της θάλασσας 
στο τέλος του καλοκαιριού, χλωμά νησιά στο χρώμα της ελαφρόπετρας, και πέρα από 
αυτά, τα γαλήνια βουνά της Πελοποννήσου πάνω από τον ορίζοντα σε μια υπέροχη 
ακινητοποιημένη συνέχεια γης και νερού. Γαλήνια, υπέροχη, μεγαλειώδης, δοκίμασα 
επίθετα λιγότερο χρησιμοποιημένα, όμως καθετί άλλο έμοιαζε λιγότερο βαρυσήμα-
ντο. Μπορούσα να δω ογδόντα μίλια μακριά και όλα ήταν αγνά, όλα ευγενικά, φωτει-
νά, απέραντα, όλα όπως ήταν πάντα. 

Ήταν σαν ένα ταξίδι στο διάστημα. Στεκόμουν πάνω στον Άρη, βουτηγμένος ως τα 
γόνατα στο θυμάρι, κάτω από έναν ουρανό που έμοιαζε να μην έχει γνωρίσει ποτέ 
σκόνη ή σύννεφο. Κοίταξα τα χλωμά λονδρέζικα χέρια μου. Ακόμα κι αυτά έμοιαζαν 
αλλαγμένα, εμετικά ξένα, αντικείμενα που θα έπρεπε να είχα απορρίψει από καιρό. 

Όταν αυτό το απόλυτο μεσογειακό φως έπεσε πάνω στον γύρω μου κόσμο, μπόρε-
σα να δω πως ήταν υπέροχα όμορφο. …  

… Κανένα από τα βιβλία που είχα διαβάσει δεν εξηγούσε αυτή την καταχθόνια μα-
γευτική, την ιδιότητα της Κίρκης που έχει η Ελλάδα, την ιδιότητα που την κάνει μο-
ναδική. Στην Αγγλία ζούμε σε μια μουγγή, ήρεμη, εξοικειωμένη σχέση με ό,τι απομέ-
νει από το φυσικό μας τοπίο και το απαλό βόρειο φως του, στην Ελλάδα το φως και 
το τοπίο είναι τόσο ωραία, τόσο ζωντανά, τόσο έντονα, τόσο άγρια, που η σχέση είναι 
αμέσως αγάπη – μίσος, μια σχέση πάθους. …  

Τζ. Φώουλς, Ο Μάγος, μτφρ. Φαίδων Ταμβακάκης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας. 
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«Αρχαίο θέατρο» 

Όταν, κατά το μεσημέρι, βρέθηκε στο κέντρο του αρχαίο θεάτρου, 

νέος Έλληνας αυτός, ανύποπτος, ωστόσο ωραίος όπως εκείνοι, 

έβαλε μια κραυγή (όχι θαυμασμού. Το θαυμασμό 

δεν το ένιωσε διόλου, κι αν το ένιωθε 

σίγουρα δε θα τον εκδήλωνε), μια απλή κραυγή 

ίσως απ’ την αδάμαστη χαρά της νεότητάς του ή για να δοκιμάσει την ηχητική του 
χώρου. Απέναντι, πάνω απ’ τα κάθετα βουνά, η ηχώ αποκρίθηκε- 

η ελληνική ηχώ που δε μιμείται ούτε επαναλαμβάνει 

μα συνεχίζει απλώς σ’ ένα ύψος απροσμέτρητο 

την αιώνια ιαχή του διθυράμβου. 

Γιάννης Ρίτσος 

 

Μια Κυριακή στην Κνωσό 
 
Για ν’ αλλαξοστρατίσω το νου μου, την άλλη μέρα, Κυριακή, την ώρα  που χτυπού-

σαν οι καμπάνες κι οι χριστιανοί πήγαιναν στον Αϊ – Μηνά να λειτουργηθούν, κίνησα 
για άλλο εγώ προσκύνημα, να χαιρετήσω την Άγια Κρήτη, που τα χρόνια εκείνα είχε 
ξεθαφτεί από τα παμπάλαια χώματα της Κνωσού.{…} 

…Ένας ίσκιος έπεσε πλάι στον ίσκιο μου. Στράφηκα, ένας φραγκόπαπας. Με κοίτα-
ξε, μου χαμογέλασε. 

-Ο αβάς Μυνιές, μου ‘πε και μου ‘δωκε το χέρι. Θέλετε να μου κάνετε συντροφιά; 
∆εν ξέρω ελληνικά. Μονάχα αρχαία: Μήνιν άειδε, θεά, Πηληϊάδω Αχιλήος… 

-… ουλομένην, η μυρι’ Αχαιοίς άλγε’ έθηκε … εξακολούθησα εγώ. 
Γελάσαμε. Προχωρούσαμε απαγγέλνοντας τους αθάνατους στίχους. 
…Έτρεχε ο φύλακας να μας υποδεχτεί να μας ξηγήσει. Ήταν ένα απλοϊκός Κρητι-

κός, με βράκες, με μια μαγκούρα, πρόσχαρος. Τον έλεγαν ∆αβίδ. Τόσα χρόνια φύλα-
κας κι οδηγός στην Κνωσό, είχε μάθει πολλά και μιλούσε για το Παλάτι σαν να ‘ταν 
το σπίτι του και μας υποδέχτηκε σαν νοικοκύρης. 
Πήγαινε μπροστά, τέντωνε τη μαγκούρα του, μας έδειχνε: 
-Να η μεγάλη βασιλική αυλή, 60 μέτρα πλάτος, 29 μάκρος. Να οι αποθήκες με τα 

θεόρατα ξομπλιαστά πιθάρια. Εδώ μέσα έβαζε τις σοδειές τους ο βασιλιάς και τάιζε 
το λαό του. Βρήκαμε στα πιθάρια κατακάθια από λάδι και κρασί, κουκούτσια από ε-
λιές, κουκάκια, ρεβίθια, σιτάρι, κριθάρι και φακές – όλα είχαν γίνει κάρβουνο από τις 
πυρκαγιές. {…} 
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Ξηγούσα τα λόγια του φύλακα στον αβά, κι αυτός είχε καρφώσει τα μάτια του στα 
πέτρινα σκαλοπάτια του θεάτρου και θα μάχουνταν να ξαναφέρει στο φως το θεϊκό 
παιχνίδι. 

…Σταθήκαμε σε μια τετράγωνη κολόνα από γυαλιστερή γυψόπετρα, που απάνω της 
ήταν χαραγμένο το ιερό σημάδι, το διπλοπέλεκο. Ο αβάς έσμιξε τα χέρια, λύγισε μια 
στιγμή το γόνατο και τα χείλια του σάλεψαν, σαν να προσεύχουνταν. 

…Καθίσαμε ανάμεσα σε δυο κολόνες. Ο ουρανός ήταν πύρινος κι έλαμπε σαν ατσάλι. 
Γύρα από το Παλάτι, μέσα από τον ελαιώνα, τα τζιτζίκια ξεκούφαιναν τον αέρα. Ο 
φύλακας ακούμπησε στην κολόνα, έβγαλε από τη ζώνη του την καπνοσακούλα κι άρ-
χισε να στρίβει τσιγάρο. Κανένας δε μιλούσε. Νιώθαμε πως η στιγμή ετούτη είναι ά-
για, ο τόπος ετούτος είναι άγιος και μονάχα η σιωπή ταίριαζε. ∆υο περιστέρια πέτα-
ξαν από πάνω μας και κάθισαν σε μια κολόνα. Τα ιερά πουλιά της Μεγάλης Θεάς που 
λάτρευαν εδώ οι Κρητικοί. … 

…Η Κρήτη στάθηκε το πρώτο γιοφύρι ανάμεσα Ευρώπης, Ασίας κι Αφρικής. Η Κρή-
τη φωτίστηκε πρώτη σε όλη την κατασκότεινη τότε Ευρώπη. Κι εδώ η ψυχή της Ελ-
λάδας εξετέλεσε τη μοιραία της αποστολή: έφερε το θεό στην κλίμακα του ανθρώ-
που. Τα τεράστια ασάλευτα αιγυπτιακά ή ασσυριακά αγάλματα έγιναν εδώ, στην Κρή-
τη, μικρά, χαριτωμένα, το σώμα κινήθηκε, το στόμα χαμογέλασε, και το πρόσωπο και 
το μπόι του θεού πήρε το πρόσωπο και το μπόι του ανθρώπου. Μια ανθρωπότητα 
καινούρια έζησε κι έπαιξε στα κρητικά χώματα, πρωτότυπη, διαφορετικιά από τους 
κατοπινούς Έλληνες, όλο ευκινησία και χάρη κι ανατολίτικη χλιδή… 

…Κοίταζα γύρα τους ήμερους χαμηλούς λόφους, τις αριόφυλλες ελιές, ένα λιγνό 
κυπαρίσσι που αργολύγιζε ανάμεσα στις πέτρες, αφουγκραζόμουν το ανάλαφρο αρμο-
νικό κουδούνισμα από κάποιο αόρατο γιδοκόπαδο, ανάσαινα το μυρωδάτο αέρα, που 
έρχουνταν, καβαλικεύοντας το λόφο, από τη θάλασσα – και θαρρώ πως όλο κι έμπαι-
νε πιο βαθιά μέσα μου και φωτίζουνταν το παμπάλαιο κρητικό μυστικό. ∆ε νοιάζεται 
αυτό για τα πέρα της γης προβλήματα, παρά για τα καθημερινά, ακατάπαυτα ανα-
νεούμενα, όλο θερμές λεπτομέρειες προβλήματα της επίγειας ζωής. 

-Τι συλλογιέσαι με ρώτησε ο αβάς. 
-Την Κρήτη … αποκρίθηκα. 
-Κι εγώ την Κρήτη, είπε ο σύντροφός μου. Την Κρήτη και την ψυχή μου. … Αν ήταν 

να ξαναγεννηθώ, θα ‘θελα να ξαναδώ το φως εδώ στα χώματα ετούτα. Εδώ υπάρχει 
κάποια μαγεία ακαταμάχητη… Πάμε να φύγουμε. 
 

Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γρεκό, 
Εκδόσεις Ελένης Ν. Καζαντζάκη 
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Η κόρη των Αθηνών 

 

Κορίτσι της Αθήνας προτού να χωριστούμε 

∆ώσε μου την καρδιά μου, ω δώσε μού την πίσω 

Ή τώρα που το στήθος μου εκείνη έχει αφήσει, 

Κοντά σου φύλαξέ την, πάρε κι ό,τι απομένει, 

Μα, άκουσε πριν φύγω, τον όρκο μου αυτ΄΄ο: 

Ζωή μου σ’ αγαπώ. 

Τ’ ορκίζομαι σε κείνες τις άταχτες πλεξούδες 

Που τις χαϊδεύαν όλοι του Αιγαίου οι ανέμοι 

Και στα ματόφυλλά σου που το κροσσόπλεμγά τους 

Φιλάει το μάγουλό σου το ροδοζυμωμένο, 

Στα μάτια σου που έχουν του ζαρκαδιού αγριάδα 

Ζωή μου σ’ αγαπώ. … 

Κορίτσι της Αθήνας! Όταν μακρά σου θα’ μια 

Στοχάζου με γλυκιά μου, μονάχη σα θα μείνεις 

Κι αν στη Σταμπούλ πηγαίνω, η λατρευτή μου Αθήνα 

Κρατάει την ψυχή μου και την καρδιά μου σκλάβα. 

Μπορώ, γλυκιά μου να πάψω να σ’ αγαπάω; Όχι, 

Ζωή μου σ’ αγαπώ. 

Λόρδρος Τζωρτζ Γκόρντον Μπάυρον (1788-1824) 
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Η μεγάλη απόφαση 

 

∆εν ξέρω αν φταίει ο φόβος που με πιάνει για κάθε τι άγνωστο που μου πα-
ρουσιάζεται ή το καθημερινό λέγε λέγε της μάνας μου για τις ομορφιές της πατρίδας 
της που με είχε επηρεάσει και που μ’ έκανε, εκείνο το πρωινό, να πάω «κόντρα» 
στον πατέρα που με υποδέχθηκε χαμογελαστός στην τραπεζαρία. Οι εξετάσεις της 
χρονιάς είχαν τελειώσει και, ∆όξα τω Θεώ, τα είχα καταφέρει μια χαρά. 

Ο πατέρας έπινε τον καφέ του. Μόλις με είδε να μπαίνω μου φώναξε από μα-
κριά. 

-∆εσποινάκι, είσαι αγουροξυπνημένη. Πες καλημέρα κι ετοιμάσου. Σε περι-
μένουν πολλές χαρές αυτό το καλοκαίρι. 

-Χαρές; Τι χαρές; ρώτησα τρίβοντας τα μάτια μου για να συνέλθω. 

-Θα σε στείλω να κάτσεις ένα μήνα στην Κρήτη. Στην Κρήτη! Μ’ άκουσες; 

-Τι; Στην Κρήτη; Αποκλείεται. 

Η μάνα χαμογέλασε. Ήταν πολύ ικανοποιημένη. Τον κοίταξε καλά στα μάτια: 

-∆ε στο είπα; Στο είπα και πριν: η ∆έσποινα προτιμάει το Μεσολόγγι. 

-∆ε πα να λες εσύ ό,τι θέλεις. Η ∆έσποινα θα πάει φέτος στην Κρήτη. 

-Μα εγώ δε θέλω να πάω. Τι να κάνω έναν ολόκληρο μήνα, χωρίς παρέα, στο 
νησί σου; Προτιμάω να πάω με τη μάνα στο Μεσολόγγι. 

Ο πατέρας πιάστηκε άπ’ τα λόγια μου. 

-Στο Μεσολόγγι!! Για δες μέρος που διάλεξε! Το μόνο που μπορεί να σ’ αρέσει 
κει πέρα είναι το αυγοτάραχο. 

-Τι είναι αυτά που λές; Είναι ο παππούς της και την περιμένει με ανοιχτή α-
γκαλιά. Θα τη γυρίσει να της δείξει χίλια μέρη. 

-Ναι, αλλά στην Κρήτη είναι ο φίλος μου ο Μανώλης με τη γυναίκα του και τα 
τρία του κορίτσια. Αυτοί την έχουν καλεσμένη. 

{…} Μέσα μου είχα κιόλας αρχίσει να κάνω σχέδια. Με τα τρία κορίτσια θα 
κάναμε συντροφιά, θα πηγαίναμε σε διάφορες εκδρομές, σε σινεμά, θα … 
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Μια φορά κι’ έναν καιρό 

 

{...}-Σήφη έχω μιαν ιδέα! έκανε ο πατέρας τη στιγμή ου ο ανιψιός του κυρίου Μανώ-
λη μας άνοιγε τις πόρτες του αυτοκινήτου που θα μας πήγαινε στον Άγιο Νικόλα. Τι 
θα λέγατε να πεταχτούμε να δούμε την Κνωσό προτού να πάμε στον Άγιο; Έχω χρό-
νια να τη δω κι έτσι και δεν πάμε τώρα, πολύ αμφιβάλλω αν θα ξαναβρώ άλλη ευκαι-
ρία σ’ αυτό το ταξίδι. 

-Εγώ συμφωνώ, είπε ο Σήφης και με κοίταξε σν να περίμενε και τη δική μου απάντη-
ση. 

-Να πάμε, να πάμε, έκανα πρόθυμα μπαίνοντας στο αυτοκίνητο. Μας έχουν μιλήσει 
για την Κνωσό στο σχολείο, κι έχω περιέργεια να της ρίξω μια ματιά. 

{…} –Λοιπόν, το βασικό που βλέπω εδώ μέσα είναι πως η μινωική εποχή ξεκινάει το 
2.600π.Χ. και τελειώνει το 1000π.Χ. και με το καινούριο σύστημα που λέει ο Σήφης, 
χωρίζεται σε πέντε, τώρα, περιόδους: Προανακτορική, Παλαιοανακτορική, Νεοανα-
κτορική, Μετανακτορική και Υπομινωική. 

-Μου επιτρέπεις; Τα ανάκτορα που βλέπουμε τώρα, ξέρεις σε ποια περίοδο ανή-
κουν; Στη Νεοανακτορική (κάπου 1700-1380π.Χ.) που ήταν κι η κορυφή της δόξας 
του μινωικού πολιτισμού κι είναι χτισμένα πάνω στα ερείπια παλιών ανακτόρων που 
γκρεμίστηκαν από σεισμούς, έκανε ο Σήφης. 

-Ξέρεις πολλά για την Κνωσό, είπα ξεκινώντας να μπω σ’ ένα μακρόστενο διάδρομο 
του παλατιού. 

-Κάποτε, χρόνια πριν, δούλευα εδώ ξεναγός. Τότε, βλέπεις, το επάγγελμα αυτό δεν 
το διαλέγανε πολλοί κι είχαμε έλλειψη. … 

{…} –Τι ωραίοι διάδρομοι! Σκοτεινοί, στενοί, ανώμαλοι! έκανα. 

-Μα αν δεν ήταν έτσι, πώς θα ‘βγαινε ο μύθος για το λαβύρινθο της Κνωσού και τη 
βοήθεια που πρόσφερε η Αριάδνη με το «μίτο» της στο Θησέα για να σκοτώσει τον 
τρομερό Μινώταυρο; Αν και, εδώ που τα λέμε, για το Λαβύρινθο είχε μείνει στην πα-
ράδοση και στους μύθους των Ελλήνων, πως ήταν ένα τεράστιο ανάκτορο με ατέ-
λειωτους, μπερδεμένους δρόμους που ήταν δύσκολο να βρει κανένας διέξοδο. Όταν 
έγιναν οι ανασκαφές φάνηκε η αληθινή του έννοια. Η λέξη βγαίνει από το «λάβρυ» 
δηλαδή το διπλό πέλεκυ που τον θεωρούσαν ιερό σύμβολο της Μινωικής θρησκείας. 
Ο «Λαβύρινθος» λοιπόν, ήταν το ίδιο το παλάτι «Οίκος των λαβρύων», δηλαδή ιερό 
θεότητας, είπε ο Σήφης και σταμάτησε. 
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Χανιά: η πολιτεία με τα Βενετσιάνικα τείχη και τους λουλουδιασμένους κήπους. 

 

{…} – Α! Είναι ωραία τα Χανιά! έκανα με θαυμασμό μόλις βγήκαμε από τ’ αυτοκίνητα 
που τ’ αφήσαμε μπροστά στον «Φίρκα», τον «προμαχώνα του Ενετικού Φρουρίου», 
εκεί που στήθηκε η πρώτη Ελληνική σημαία μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλά-
δα (αυτά δεν τα ‘ξερα, ιδέα δεν είχα. Καλά που είχαμε την Ιφιγένεια). 

-Πάμε στην προκυμαία που είναι τόσο γραφική με το Βενετσιάνικο λιμανάκι και το 
Φάρο; Εκεί έχει πολλά χαριτωμένα καφενεδάκια και εστιατόρια, είπε ο Μανούσος. …  

{…} Το Βενετσιάνικο λιμάνι που το βλέπαμε ν’ απλώνεται μπροστά μας, από το εστια-
τόριο «ο Ζάππος» που καθήσαμε, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο Μεσαιωνικό λιμάνι. 

{…} Πήγαμε στην παλιά πόλη. 

Εκείνα τ’ απίθανα «στενά» της με το Βενετσιάνικο χρώμα που παρασέρνανε το ένα 
μέσα στο άλλο, με μαγέψανε. Πήραμε το ένα δρομάκι, διαβήκαμε το άλλο, μπήκαμε 
στο τρίτο. Μερικά Βενετσιάνικα σπίτια, στηριγμένα γερά στα θεμέλιά τους, - ό,τι είχε 
απομείνει από τους βομβαρδισμούς στην Κατοχή – μοιάζανε να θέλουν να δείξουν 
στο φίλο και στον ξένο, πόση αρχοντιά και πόση μεγαλοπρέπεια είχε και θα έχει πά-
ντα η Κρητική μεριά. 

{…} Βγήκαμε από την παλιά πόλη και περπατώντας ήρθαμε κοντά στην καινούρια. 
Ωραία σπίτια, κήποι γεμάτοι λουλούδια, πρασινάδες παντού, πλατείες από δω πάρκα 
από κει, άνετοι δρόμοι ολόγυρα.  

 

∆ροσουλίτες 

{…} Μπήκαμε στ’ αυτοκίνητα και τραβήξαμε στα δεξιά του δρόμου για το Φραγκοκά-
στελλο. 

Ο Σήφης, πριν ακόμα φτάσουμε, μας είπε με λίγα λόγια για ένα «οπτικό φαινόμενο», 
το μοναδικό ίσως στον κόσμο, που παρουσιάζεται εκεί πέρα, κατά το τέλος του Μάη 
με αρχές του Ιούνη. Είναι ένα «φαινόμενο» που κρατάει καμιά δεκαριά λεπτά το 
πρωινό, την ώρα που η δροσιά της νύχτας δεν έχει ακόμα ξεδιαλύνει και σ’ όλο το 
Φραγκοκάστελλο βασιλεύει η ηρεμία και γαλήνη. Πολλοί κάτοικοι της περιφέρειας 
ομολογούν πως πάνω από τα ερείπια του Μοναστηριού του Αγίου Χαραλάμπους, πα-
ρουσιάζεται μια ολόκληρη στρατιά από ανθρώπινες σκιές, καβάλα στ’ άλογα. Μόλις 
προβάλλουν οι πρώτες ηλιαχτίδες, όλες αυτές οι ανθρωπόμορφες σκιές εξαφανίζο-
νται και το Μοναστήρι μένει πάλι έρημο και ερειπωμένο. 

{…} – Το βασικό είναι πως η επιστήμη δεν έχει δώσει ως τώρα καμιά εξήγηση. Το 
σίγουρο είναι πως αυτό το φαινόμενο το ονόμασαν: «∆ροσουλίτες», ίσως γιατί πα-
ρουσιάζεται πάντα την ώρα της πρωινής δροσιάς, συνέχισε ο Σήφης και τράβηξε για 
το περίφημο Μοναστήρι. 
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Τέλος του ταξιδιού, καληνύχτα σας 

{…} Όσο ξεμακραίνουμε από το «Αγαπονήσι» μου, τόσο η σκέψη μου γυρίζει πίσω. 
∆εν μπορώ ακόμα να καταλάβω αυτό το «δέσιμο» μαζί του. Να ‘ναι τα αγέρωχα Κά-
στρα του, τα κτίρια, τα τραγούδια, η μυθολογία του ή η παρουσία του μινωικού πολι-
τισμού; Ίσως να ‘ναι τα σημάδια των Επαναστάσεων και της αντίστασης, η ιδέα της 
λεβεντιάς και της λευτεριάς, που με κάνει ν’ αγαπώ την Κρήτη. Ίσως ακόμα να ‘ναι 
κι οι άνθρωποι που τους έζησα και τους αγκάλιασα και μ’ αγκάλιασαν με τη ζεστασιά 
τους. Ο κύριος Μανώλης, η κυρία Φρόσω, τα κορίτσια … ο Σήφης! Είναι τόσο πολλά 
αυτά που δίνει το νησί που δύσκολα τα ξεχωρίζεις. 

{…} Κι ο πατέρας, που μέσα του βράζει το αίμα της πατρίδας του, μ’ έκανε για μια α-
κόμα φορά να πως πως «λατρεύω τους θεότρελους Κρητικούς». Μέσα στο θόρυβο 
του αεροπλάνου, άρχισε να τραγουδάει με όμορφη, μελωδική φωνή, μια μαντινάδα: 

«Έλα, ξένε, στον τόπο αυτό, έλα και δε θα χάσεις 

κι άπ’ ό,τι δεις ό,τι χαρείς ποτέ δε θα ξεχάσεις 

Γιατί είν’ πολλές οι χάρες του που θαχεις να θυμάσαι 

που σκλάβο τους θα σε κρατούν όσο να ζεις και να’ σαι». 

Γιολάντα Πατεράκη, Το μυστικό του ευλογημένου νησιού 

 
Ύμνος στον Παρθενώνα 

Εσύ ‘σαι, που κορόνα σου φορείς το Βράχο; Εσύ ‘σαι, 
Βράχε, που το ναό κρατάς, κορόνα της κορόνας; 

Ναέ, και ποιος να σ’ έχτισε μες στους ωραίους ωραίο, 
για την αιωνιότητα με κάθε χάρη Εσένα; 

Σ’ εσέ αποκάλυψη ο ρυθμός, κάθε γραμμή και Μούσα. 
Λόγος το μάρμαρο έγινε κι η ιδέα τέχνη, και ήρθες 
στη χώρα τη θαυματουργή, που τα στοχάζεται όλα 
με τη βοήθεια των Ωρών των καλομετρημένων, 

ήρθες απάνου απ’ τους λαούς κι απάνου απ’ τις θρησκείες, 
κυκλώπειε, λυγερόκορμε και σα ζωγραφισμένε 

{…} 
Κ. Παλαμάς, Άπαντα, τόμ. 5, Μπίρης 
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ÑÇÔÁ-ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ 

 

 

«… δε χάνεται στα Τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνει». 

Κωστής Παλαμάς 

 

«Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο είναι και η Ελλάδα για 
την ανθρωπότητα». 

Γκαίτε 

 

«Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς να λαχταρί-
ζει μέσα σου κάθε είδους μεγαλείο». 

Διονύσιος Σολωμός 

 

«Η Ελλάδα αρχαία, παντοτινή. Μα κοίτα και τη βρίσκεις 

του νέου μέσ’ το περπάτημα τη δύναμη του αρχαίου». 

Κωστής Παλαμάς 

 

«Καταραμένε Έλληνα, τα βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, α-
στρονομία, τίποτε δεν άφησε για μας». 

Σίλλερ 

 

“αν μιλούσαν οι θεοί, θα χρησιμοποιούσαν την Ελληνική Γλώσσα». 

Κικέρων 

 

«Του Ρωμιού δεν του λείπει η αξιοσύνη να κυβερνιέται πολιτικά ο ίδιος, 
μα πρέπει μονάχα πρώτα να νιώσει με τι τρόπο έζησαν και ζουν οι Έλλη-
νες στον κόσμο, ποιος κοινωνικός οργανισμός τούς βαστά. Οι Έλληνες 
ζουν πάντα σε κοινά ιδιοκυβέρνητα. Λοιπόν ο Έλληνας ή οι Έλληνες που 
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θα κυβερνήσουν πολιτικά τους Έλληνες, πρέπει όχι να καταστρέψουν τα 
κοινά αυτά, παρά να τα αφήσουν, να τα περιποιηθούν, να τα μεταχειρίζο-
νται, να τα εκμεταλλεύονται πολιτικά. Μ’ άλλα λόγια, είναι ανάγκη να 
κάνουν ίσα ίσα το αντίθετο από κείνο που έκανε ως τώρα το Ελλαδικό 
κράτος». 

Κοινότης, έθνος και κράτος. Γνώμαι του Ίωνος Δραγούμη 1907-1919,  

1923. 19. 

 

«Ξεσκέπασε τη δημοτική παράδοση και πρόσωπο με πρόσωπο θα αντι-
κρίσεις γυμνή την ψυχή σου. Έπειτα, καλλιεργώντας την παράδοση αυτή 
και ανεβαίνοντας κατά τις ρίζες της και προσέχοντας και τη γύρω σου 
φύση, θα προβλέψεις τους νέους δρόμους που δύνεσαι να ανοίξεις, τον 
πολιτισμό που μπορείς με το έθνος σου να δημιουργήσεις.» 

«Νεοελληνικός πολιτισμός».  

Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες (1903-1909).  

Ελληνικός πολιτισμός (1913). 1927. 217. 
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∆. Θέματα αναπτυγμένα σε σχεδιάγραμμα 

Στις σελίδες που ακολουθούν, θα βρείτε θέματα αναπτυγμένα σε σχεδιάγραμ-
μα, αφού θα προηγείται η ανάλυση των δεδομένων του καθενός από αυτά. Όλοι 
σας θα πρέπει να τα διαβάσετε γιατί, συνήθως, αυτά είναι τα βασικότερα θέματα 
που αφορούν την έννοια της κάθε ενότητας. 

 

 «Ποια πιστεύεις ότι είναι τα προτερήματα και τα ελαττώματα 
της ελληνικής φυλής;» 

 

Κατανοώ το θέμα 

Θέμα 

 

    θετικά  αρνητικά Ελλήνων 

 
Οργανώνω τις σκέψεις μου πριν γράψω. 

Πρόλογος    εισαγωγή γενικά στα προτερήματα και 

     τα ελαττώματα: 

 α) των ανθρώπων μεμονωμένα 

 β) ολόκληρων των εθνών  

 

 

 

 

 

 

 

Η έκθεσή μου θα αποτελείται από τρία μέρη: 
 

 τον πρόλογο (εισάγω στο θέμα) 
 το κύριο θέμα (αναπτύσσω το θέμα) 
 τον επίλογο (κλείνω το θέμα) 
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Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον πρόλογο 

 
 

Προτερήματα και 
ελαττώματα αν-
θρώπων και εθνών 

 

Ο κάθε άνθρωπος ως χαρακτήρας χαρακτηρίζεται 
από μια πληθώρα προτερημάτων και ελαττωμάτων. Το έ-
θνος ως γενικότερο σύνολο ανθρώπων με κοινή καταγωγή 
και προέλευση παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία θε-
τικών και αρνητικών στοιχείων. Τα προτερήματα και τα ε-
λαττώματα κάθε έθνους είναι ξεχωριστά και αντικατοπτρί-
ζουν την ιδιαίτερη παράδοση και τις συνθήκες υπό τις ο-
ποίες ζει και αναπτύσσεται. 

 

Κύριο θέμα   → ανάλυση προτερημάτων και 

   → ελαττωμάτων ελληνικού έθνους 

 
 

Πώς θα αναπτύξω τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των Ελλήνων; 

Θα αναφέρω: 

Ποια είναι τα θετικά στοιχεία; 

 φιλοπατρία 

 φιλελευθεροσύνη 

 γενναιότητα, καρτερικότητα, τόλμη 

 θρησκευτική πίστη 

 πίστη σε σταθερές αρχές και αξίες(οικογένεια, φιλία) 

 δικαιοσύνη 

 ευφυΐα 

 φιλοξενία 

 ανιδιοτέλεια 

Όταν μας ζητείται να αναπτύξουμε τα θετικά και τα αρνητικά μιας έννοιας, 
τότε αναφερόμαστε πρώτα στα θετικά και έπειτα στα αρνητικά στοιχεία. 

Και στις δύο περιπτώσεις αιτιολογούμε την τοποθέτησή μας. Εξηγούμε, δηλα-
δή, τις αρετές και αποδίδουμε τα ελαττώματα σε συγκεκριμένα αίτια, μην ξε-
χνώντας να αναφέρουμε τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση των αρνητικών στοιχείων, βάζουμε τον αντιθε-
τικό σύνδεσμο: όμως, για να δείξουμε ακριβώς αυτή την αντίθεση. 
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Ποια είναι τα αποτελέσματα των αρετών των Ελλήνων; 

 δημιουργία ενός αξεπέραστου πολιτισμού, πρότυπο και βάση του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού 

 διαμόρφωση εννοιών: δημοκρατία, ελευθερία, μέτρο, αρετή, αξιοπρέπεια 

 μετάδοση γνώσεων και συμβολή σε ανάπτυξη όλων των επιστημών 

 

Ποια είναι τα ελαττώματα των Ελλήνων; 

 ο ατομικισμός, εγωισμός 

 διχόνοια 

 έλλειψη συστήματος, προγράμματος, οργάνωσης 

 εύκολος ενθουσιασμός, γρήγορη απογοήτευση 

 αρχομανία 

 ξενομανία 

 πονηριά 

 

Ποιες οι συνέπειες των ελαττωμάτων; 

 διάσπαση ομαδικής ενέργειας 

 φανατισμός 

 μίση 

 συγκρούσεις, εμφύλιοι πόλεμοι 

 

Τρόποι αντιμετώπισης ελαττωμάτων: 

 συνειδητοποίηση ότι χάρη σε σημαντικές αρετές προοδεύουν 

 ενίσχυση ομαδικού πνεύματος 

 παραμερισμός προσωπικών συμφερόντων 
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Ας δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το κύριο θέμα σε παραγράφους 

 

 

Ελληνικό έθνος:  προ-
τερήματα και ελαττώ-
ματα 

α΄ παράγραφος

Το Ελληνικό έθνος είναι το μοναδικό έθνος με 
μακραίωνη πορεία στο χρόνο που κατόρθωσε να επι-
ζήσει σε ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές. Οι Έλληνες έχουν 
παρουσιάσει σημαντικές αρετές άξιες προς μίμηση αλ-
λά και ελαττώματα που συχνά τους στοίχισαν ακριβά. 
Ωστόσο, τα προτερήματα του έθνους είναι σημαντικό-
τερα και ουσιαστικότερα από τα ελαττώματά του. 

  

Οι αρετές των Ελλήνων 

 
 

η αγάπη για την ελευ-
θερία 

φιλοπατρία 

 

 

η θρησκευτική πίστη 

 

 

 

 

 

 

 

β΄ παράγραφος

Αρχικά, οι Έλληνες διακρίνονται για το φιλε-
λεύθερο πνεύμα τους. Έχοντας βαθιά πίστη στο ιδα-
νικό της ελεύθερης δράσης και έκφρασης του ανθρώ-
που, δε φοβήθηκαν να το διεκδικήσουν ακόμη και όταν 
όλα έδειχναν ότι αυτό ήταν ανέφικτο και αδύνατο. Η 
αγάπη τους για την ελευθερία συνδέεται άμεσα με ε-
κείνη για την πατρίδα τους. Το ιδανικό της πατρίδας 
αποτελεί το σημαντικότερο στη συνείδησή τους. Έχουν 
αποδείξει με την πάροδο του χρόνου ότι είναι διατε-
θειμένοι να θυσιάσουν ακόμη και την ίδια τους τη 
ζωή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωτηρία της πα-
τρίδας τους. Επίσης, το ελληνικό έθνος χαρακτηρίζε-
ται για τη θεοσέβειά του. η προσήλωσή τους στη θρη-
σκεία τους εκδηλωνόταν με την ανέγερση μεγαλοπρε-
πών και πολυτελών ναών. Κάθε φορά που επιχειρού-
σαν να κάνουν κάτι μεγάλο και σοβαρό, ζητούσαν τη 
γνώμη και τη βοήθεια των θεών. Η θρησκευτική ευ-
λάβεια και η φιλοπατρία, λοιπόν, αποτελούν τις βά-
σεις εκείνες, στις οποίες στηρίχτηκε η φιλοσοφία, η 
νοοτροπία και κατ’ επέκταση η δραστηριότητα του 
ελληνικού έθνους. 

 

 

Πίστη σε ηθικές αρχές 
και αξίες 

 

 

 

γ΄ παράγραφος

Επιπρόσθετα, οι Έλληνες διακρίνονται για την 
ισχυρή τους προσήλωση σε θέματα ηθικής τάξης. Ελ-
ληνικά είναι τα πρότυπα της αδελφικής αγάπης, της 
συζυγικής αφοσίωσης, της πίστης στις θείες επιταγές, 
της αυτοθυσίας, που έχουν προκαλέσει το θαυμασμό 
όλων των υπόλοιπων λαών. Ο Έλληνες, λοιπόν, με 
λιτό αλλά με έντονα συναισθηματικό τρόπο, που δεί-
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ευφυΐα 

 

 

επαφή με λαούς 

 

 

 

 

φιλοξενία 

χνει το πάθος τους, υποστηρίζουν στη ζωή τους με 
επιμονή αρχές, που είναι πέρα και πάνω από κάθε λο-
γική, από κάθε συμφέρον. Μια ακόμη αρετή των Ελλή-
νων είναι η αξεπέραστη ευφυΐα τους. Χάρη σε αυτή 
κατάφεραν να αναπτυχθούν οικονομικά (έμποροι, επι-
χειρηματίες) και πνευματικά (καλλιτέχνες, διανοούμε-
νοι), αποτελώντας το σημείο αναφοράς για πολλούς 
λαούς. Προοδευτικοί και ευπροσάρμοστοι οι Έλληνες 
κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με πολλούς άλλους 
λαούς, αφομοιώνοντας από εκείνους τα στοιχεία εκεί-
να που ταίριαζαν στη δική τους νοοτροπία. Φιλόξενοι 
και φιλικοί υποδέχονται στη χώρα τους κάθε ξένο ε-
πισκέπτη και του παρέχουν ό,τι επιθυμήσει. Οι Έλλη-
νες μπορούν να δεχθούν και να περιποιηθούν με ό-
λους τους κανόνες της ευγένειας τον κάθε ξένο και 
όχι σπάνια να θυσιαστούν γι’ αυτόν. Η φιλοξενία, λοι-
πόν, αποτελεί γνήσια ελληνική αρετή. Πρόκειται για 
συγκερασμό ατομικισμού και αληθινής κοινωνικότητας. 

  

διαμόρφωση αξεπέρα-
στου πολιτισμού - 
πρότυπο για όλους 
τους λαούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελαττώματα Ελλήνων 

 

 

ατομικισμός 

δ΄ παράγραφος

Οι Έλληνες χάρη σε όλες τις προαναφερόμενες 
αρετές κατόρθωσαν να μεγαλουργήσουν. ∆ιαμόρφω-
σαν έναν αξιόλογο πολιτισμό βασισμένο σε έννοιες 
όπως είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, το μέτρο, η α-
ρετή, η αξιοπρέπεια. Ο πολιτισμός αυτός απέκτησε 
διεθνή ακτινοβολία και αποτέλεσε τη βάση του ευρω-
παϊκού πολιτισμού. Οι Έλληνες εισήγαγαν όρους που 
ωφέλησαν τη γενικότερη πρόοδο της επιστήμης και 
θεωρίες που συντέλεσαν στη δημιουργία ενός μοναδι-
κού πνευματικού υποβάθρου. Πρόκειται για έναν χα-
ρισματικό λαό που κατάφερε να ξεχωρίσει και να απο-
τελέσει πρότυπο για όλους τους υπόλοιπους. Πρωτο-
πόρησε, καινοτόμησε και αναγνωρίστηκε η αξία του 
παγκοσμίως. 

ε΄ παράγραφος

Κοντά όμως, σε αυτές τις υπέροχες αρετές 
των Ελλήνων υπάρχουν και σοβαρά ελαττώματα, που 
είναι ικανά να επιβραδύνουν την πρόοδό τους και να 
αμαυρώσουν το όνομά τους. Το κυριότερο ελάττωμα 
των Ελλήνων είναι ο ατομικισμός. Οι Έλληνες έχουν 
την τάση να είναι σε κάθε φάση της ζωής τους ανε-
ξάρτητοι και να μη δέχονται τις οδηγίες ή τις διατα-
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εγωισμός 

 

πάθη και έλλειψη συ-
νεργασίας 

 

γές των άλλων. Ο ατομικισμός αυτός προκαλεί μια 
αλυσίδα άλλων εξίσου αρνητικών στοιχείων. Οι Έλλη-
νες γίνονται εγωιστές, γεγονός που εμποδίζει να ανα-
πτυχθούν γόνιμες συναναστροφές και συνεργασίες. Ο 
εγωισμός γίνεται τυφλός και ολέθριος χωρίς αφήνει 
τους Έλληνες να σκεφτούν λογικά με γνώμονα την α-
τομική και κοινωνική τους πρόοδο. 

 

 

διχόνοια 

 

 

 

 

 

 

 
συσπείρωση σε κρίσι-
μες στιγμές 

στ΄ παράγραφος

Ένα επίσης, καταστρεπτικό ελάττωμα των Ελ-
λήνων είναι η διχόνοια. Αυτό σπέρνει την καταστροφή 
και υποσκάπτει την γενική πρόοδο και ανέλιξη. Συνή-
θως σε περιόδους ειρήνης οι Έλληνες είναι χωρισμέ-
νοι σε ομάδες και δε σκέφτονται παρά μόνο τα 
προσωπικά τους συμφέροντα. Η διχόνοια πηγάζει 
από τις αρχηγικές τάσεις των Ελλήνων, γεγονός που 
έχει προκαλέσει πολλού κλυδωνισμούς στους κόλπους 
της ελληνικής κοινωνίας. Μάλιστα, η θέλησή τους να 
κυριαρχήσουν έναντι των άλλων, τους γεμίζει με πο-
νηρή διάθεση και πολλές φορές χρησιμοποιούν αθέμι-
τα μέσα για να επιτύχουν το στόχο τους. Μόνο στις 
κρίσιμες στιγμές παραμερίζουν τα μίση, τα πάθη 
τους και ενώνονται για το καλό της πατρίδας τους. 
Όσο έντονη είναι η διχόνοια των Ελλήνων τόσο έντονη 
είναι και η συσπείρωσή τους για την υπεράσπιση απα-
ράμιλλων ηθικών αξιών. 

  

Έλλειψη προγράμματος 

 

 

 

 

 
Εύκολος ενθουσιασμός 

Γρήγορη απογοήτευση 

 

ζ΄ παράγραφος

Επιπρόσθετα, η έλλειψη συστήματος, οργάνωσης 
και προγραμματισμού αποτελεί ένα ακόμη βασικό αρ-
νητικό στοιχείο του χαρακτήρα των Ελλήνων. Οι Έλ-
ληνες στην καθημερινότητά τους δεν προγραμματίζο-
νται ιδιαίτερα. Ο πληθωρικός τους, έντονος, παθια-
σμένος χαρακτήρας τους δεν τους αφήνει να θέσουν 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα στον τρόπο που λειτουρ-
γούν. Εργάζονται σκληρά, επίμονα για την κατάκτηση 
ενός στόχου, αλλά χωρίς αυστηρό πρόγραμμα. Είναι 
ανυπόμονοι και συνηθίζουν να ενθουσιάζονται πολύ 
εύκολα και να απογοητεύονται πολύ γρήγορα. Αυτό 
οφείλεται στην τάση τους να λειτουργούν με το συναί-
σθημα και όχι με τη λογική. 
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τρόποι αντιμετώπισης 
αρνητικών στοιχείων 

 

 

 

 

 

αυτοκριτική 

αυτογνωσία 

 

η΄ παράγραφος

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι από τα άριστα προ-
τερήματα των Ελλήνων προέκυψαν τα μεγαλύτερα 
ελαττώματα: από την ευφυΐα, η έλλειψη συνοχής και 
ομαδικής δράσης, από τη φιλοδοξία, η φιλονικία και η 
διχόνοια, από το φιλελεύθερο πνεύμα, οι εμφύλιοι 
πόλεμοι. Τα αρνητικά αυτά στοιχεία των Ελλήνων 
έχουν οδηγήσει σε πολλά προβλήματα, όπως είναι οι 
φανατικές διαθέσεις και οι συγκρούσεις που κάθε 
άλλο παρά προάγουν την πρόοδο και την ανάπτυξη. 
Είναι καλό οι Έλληνες να κάνουν την αυτοκριτική 
τους και να αποκτήσουν με αυτόν τον τρόπο την αυ-
τογνωσία τους ως έθνος. Οφείλουν στο όνομα της 
μακραίωνης ιστορικής τους πορείας και παρουσίας 
στην κορυφή της ανάπτυξης να αξιοποιήσουν τις α-
ρετές τους, παραμερίζοντας τις αρνητικά τους στοι-
χεία που τους οδηγούν σε παραπτώματα και λάθη, 
τα οποία ελλοχεύουν σοβαρούς κινδύνους. Έτσι, θα 
μπορούν να απολαμβάνουν στο βάθος του χρόνου τα 
επιτεύγματα των προγόνων τους και να είναι περή-
φανοι για την καταγωγή τους. 

Επίλογος   → Πριν κλείσουμε την έκθεσή μας, θα 

προχωρήσουμε στον επίλογο, όπου θα 

αναπτύξουμε γενικά σχόλια για τα προτερήματα 
και τα ελαττώματα των Ελλήνων 

Ας δούμε πώς μπορούμε να αποδώσουμε τον επίλογο 

 
 

ελληνικός χαρακτήρας: 
συνδυασμός θετικών και 
αρνητικών στοιχείων, 
που όλα μαζί τους οδή-
γησαν στην κορυφή 

Οι Έλληνες κατάφεραν να μεγαλουργήσουν αξιοποιώ-
ντας τις έμφυτες και επίκτητες αρετές τους. Τα ελαττώ-
ματα που τους χαρακτηρίζουν, σίγουρα αναστέλλουν την 
ανοδική τους πορεία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν α-
μαυρώνουν τη συνολική θετική εικόνα της φυσιογνωμί-
ας του Έλληνα. Οι ελληνικός χαρακτήρας αποτελεί ένα 
συγκερασμό πολλών αντιφατικών στοιχείων που αλληλο-
αναιρούνται, αλλά εδώ ακριβώς βρίσκεται και η μοναδικό-
τητα του ελληνικού πνεύματος. Φιλοπάτριδες και φιλό-
πρωτοι, συναισθηματικοί και ευέξαπτοι, έξυπνοι και πο-
νηροί, γενναίοι και θερμόαιμοι οι Έλληνες αποτελούν το 
λαό εκείνο που ξεχωρίζει πάντα με τα επιτεύγματα και 
τον έντονο χαρακτήρα του. 
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Αμέσως μετά ακολουθεί το σχεδιάγραμμα με τα βασικότερα μέρη του θέματος.  
∆ιαβάζοντάς το θα έχετε μια συνολική άποψη του θέματος. 
 

 
 

 

 

 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  →  Γενική εισαγωγή ως προς τα προτερήματα 
     και τα ελαττώματα που χαρακτηρίζουν τους 
     ανθρώπους και τα έθνη. 
     Το ελληνικό παρουσιάζει πολλά θετικά 
     και αρνητικά στοιχεία. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ →  Τα θετικά στοιχεία των Ελλήνων 

• φιλοπατρία 
• φιλελευθερισμός 
• κοινωνικότητα 
• φιλοξενία 
• ευφυΐα 

→  Τα αποτελέσματα των θετικών στοιχείων 
• δημιουργία ενός αξεπέραστου πολιτισμού 

→  Τα αρνητικά στοιχεία των Ελλήνων 
• αρχομανία 
• διχόνοια 
• εύκολος ενθουσιασμός 
• γρήγορη απογοήτευση 
• έλλειψη προγραμματισμού 
• νευρικότητα 

→ Οι συνέπειες των αρνητικών στοιχείων; 
• επιβράδυνση προόδου 
• προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ τους 
• Τρόποι αντιμετώπισης αρνητικών στοιχείων 
• αυτοκριτική 
• αυτογνωσία 
• πίστη σε πατρίδα 

 
Επίλογος  →  Γενικά σχόλια για την ελληνική φυλή 
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 «Εκδρομή στην Ακρόπολη» 

 

Κατανοώ το θέμα 

Θέμα 

 

 

    περιγραφή Ακρόπολη 

Έχω πάντα στο νου μου ότι: 

 
Πρόλογος    γενική εισαγωγή γύρω από 

    την απόφαση πραγματοποίησης 

 της εκδρομής 

 

Ας δούμε τι μπορούμε να συμπεριλάβουμε στον πρόλογο; 

 

 
 

Η προγραμματι-
σμένη εκδρομή 
στην Αθήνα, στην 
Ακρόπολη 

 

Από την έναρξη κιόλας, της σχολικής χρονιάς, ο καθηγη-
τής της ιστορίας μας είχε ενημερώσει ότι θα πραγματο-
ποιούσαμε στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκδρομή 
στην Αθήνα. Μάλιστα, εκεί θα επισκεπτόμασταν τον ιερό 
βράχο της Ακρόπολης. Θα μας δινόταν η ευκαιρία να βρε-
θούμε σ’ αυτόν το μοναδικό χώρο, για τον οποίο είχαμε μά-
θει τόσα πολλά. Όλοι μας ανυπομονούσαμε να φθάσει η 
στιγμή της επίσκεψής μας εκεί. 

 

 

 

 

 

Η έκθεσή μου θα αποτελείται από τρία μέρη: 
 

 τον πρόλογο (εισάγω στο θέμα), 
 το κύριο θέμα (αναπτύσσω το θέμα), 
 τον επίλογο (κλείνω το θέμα). 
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Κύριο θέμα   διήγηση και περιγραφή της επίσκεψης  

    στην Ακρόπολη 

 
 

Πώς διηγούμαι/περιγράφω την επίσκεψή μου με το σχολείο στην Ακρόπολη; 

Αναφέρω: 

 πότε πήγαμε; 

 τι είδαμε εκεί; 

 πώς αισθανθήκαμε; 

 ποιες οι εντυπώσεις και οι σκέψεις μας φεύγοντας από εκεί; 

Ας δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το θέμα σε παραγράφους. 

α΄ παράγραφος 

 

 

Το ταξίδι προς την 
Αθήνα. 

Η ημέρα της εκδρομής μας στην Αθήνα και της 
επίσκεψής μας στην Ακρόπολη δεν άργησε να 
φθάσει. Επιβιβαστήκαμε, λοιπόν, στα λεωφορεία και 
μετά από ένα άνετο ταξίδι, φθάσαμε στην πρωτεύ-
ουσα. Κόσμος, αυτοκίνητα, θόρυβος είναι εκείνα που 
κυριαρχούσαν στους δρόμους της πόλης, καθώς τη 
διασχίζαμε με το λεωφορείο. Όλοι κοιτούσαμε με 
περιέργεια από τα παράθυρα του λεωφορείου, ενώ ο 
οδηγός δεν παρέλειπε να μας εξηγεί όλα όσα βλέπα-
με γύρω μας. 

  

Στην Ακρόπολη 

 

Τι βλέπουμε; 

β΄ παράγραφος

Μετά από μια σύντομη διαδρομή, φθάσαμε 
στους πρόποδες του λόφου της Ακρόπολης. Υψώ-
σαμε με θαυμασμό και δέος τα βλέμματά μας στο 
μαρμάρινο μνημείο. Χρονολογίες, τόποι, ονόματα, 
γνωστά από την Ιστορία, στροβιλίζονταν στη σκέψη 

Όταν διηγούμαι κάποια προσωπική εμπειρία ή ανάμνηση γεγονότος, α-
ναφέρω τα εξής: 

 τι προηγήθηκε του κυρίως γεγονότος(τόπος, χρόνος, πρόσωπα, καιρικές 
συνθήκες) 

 αιτία – αφορμή 
 σκοπός – εξέλιξη γεγονότος με χρονολογική σειρά(διήγηση και περι-
γραφή εναλλάσσονται) 

 αποτελέσματα- συνέπειες, εντυπώσεις, κρίσεις, παρατηρήσεις, συναι-
σθήματα 

 γενικό συμπέρασμα 
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Προπύλαια 

Ναός της Απτέρου 
Νίκης 

Παρθενώνας 

Ερεχθείο 

μας. Ανηφορίσαμε με βήματα αργά. Η προσοχή μας 
ήταν στραμμένη σε αυτά που ‘λεγε ο καθηγητής 
μας: «… Τα Προπύλαια, τη μαρμάρινη στοά, έκτισε ο 
αρχιτέκτονας Μνησικλής … ∆εξιά μας ο ναός της 
Απτέρου Νίκης … Εδώ η βάση του αγάλματος της 
Προμάχου Αθηνάς. Ο Παρθενώνας το τελειότερο 
έργο της ελληνικής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής. 
Αρχιτέκτονές του ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης … 
Ναός περίπτερος, δωρικού ρυθμού … ανυπέρβλητης 
τέχνης τα αγάλματα και τα ανάγλυφα, με τα οποία 
στόλισαν το Ναό ο Φειδίας και οι μαθητές του. …. 
Απέναντι το Ερεχθείο, ναός ιωνικού ρυθμού με τις 
έξι κόρες από τις Καρυές… Ο Ελγίνος …  

  

τα συναισθήματά 
μας 

 

γ΄ παράγραφος

Όλη η εύθυμη εκδρομική διάθεση, με την οποία 
είχαμε ξεκινήσει από το σχολείο, είχε πια δώσει τη 
θέση της σε μια λεπτή συγκίνηση και μια μεγάλη πε-
ρηφάνια. Εκεί, στον ιερό βράχο, νιώσαμε να ζωντα-
νεύουν όσα είχαμε διαβάσει στην Ιστορία μας, όλη 
η Ελληνική ιστορία. Γιατί το μνημείο αυτό στέκεται 
παντού και πάντα, σε κάθε ιστορική στιγμή. Αρχαία, 
Βυζαντινή και Νεότερη Ελλάδα συναντιούνται σε αυ-
τό το σημείο. 

  

 

η θέα από την Α-
κρόπολη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ΄ παράγραφος

Από την Ακρόπολη, περιφέραμε το βλέμμα μας 
στο Σαρωνικό, τον Υμηττό, την Πάρνηθα, τη σύγ-
χρονη Αθήνα με τα γραφικά χαμηλά σπιτάκια της 
Πλάκας από τη μια και τα οικοδομικά μεγαθήρια από 
την άλλη. Στο μυαλό μας εικόνες του παρελθόντος 
και του παρόντος συνδυάζονται αρμονικά και όλες 
τους έχουν ως σημείο αναφοράς τους το υπέρλαμπρο 
αυτό μνημείο της Ακρόπολης. Βυθιζόμαστε στο πα-
ρελθόν, ξαναγυρίζουμε στο παρόν, συνδυάζουμε 
πρόσωπα και γεγονότα. Συνειδητοποιούμε ότι όλα 
έχουν την αρχή, τη συνέχεια και την εξέλιξή τους 
στο βάθος του χρόνου. Η ιστορία διδάσκει, παρο-
τρύνει, αποτρέπει, ζωντανεύει στον ιστορικό χώρο 
της Ακρόπολης. 
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η επιστροφή και τα 
συναισθήματά μας. 

ε΄ παράγραφος

Πήραμε το δρόμο του γυρισμού μετά από αρκετή 
ώρα ξενάγησης. Ο καθένας μας εισέπραξε με το 
δικό του τρόπο την υποβλητική εικόνα της Ακρό-
πολης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς την 
επιστροφή, μαζί με την ευθυμία μας υπήρχε στο 
βλέμμα μας αποτυπωμένη η συγκίνηση, από τη βαθιά 
συνειδητοποίηση του αρχαίου ελληνικού μεγαλείου 
και της αθάνατης δόξας που μας κληροδότησαν οι 
πρόγονοί μας. 

 

Επίλογος   γενική εντύπωση από την εκδρομή μας 

 

Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον επίλογο της έκθεσής μας. 

 

 
 

Γενική εντύπωση 
από την επίσκεψη 
στην Ακρόπολη 

Η εμπειρία μου αυτή από την επίσκεψη στην Ακρό-
πολη μου έχει μείνει αξέχαστη και στάθηκε η αφορμή 
να σκεφτώ πιο ουσιαστικά ό,τι διδασκόμαστε στο σχολείο 
σε ένα καθαρά θεωρητικό πλαίσιο. Η θέαση της Ακρό-
πολης ξεπερνά κάθε θεωρητική γνώση και μεταδίδει 
ένα ουσιαστικό μάθημα ζωής: το μεγαλείο της αρχαι-
οελληνικής σκέψης και την αδιάσπαστη συνέχειά της στο 
πέρασμα των αιώνων. 

 
 
Αμέσως μετά ακολουθεί το σχεδιάγραμμα με τα βασικότερα μέρη του θέματος.  

∆ιαβάζοντάς το θα έχετε μια συνολική άποψη του θέματος. 



44                               

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 «Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς να 
λαχταρίζει μέσα σου κάθε είδους μεγαλείο» Πώς καταλαβαίνετε 
τη φράση αυτή του ∆ιονυσίου Σολωμού; 

 

Κατανοώ το θέμα 

Θέμα 

 

    φράση Σολωμού 

 

 «κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα»: αγάπησε την Ελλάδα. 

 «και θα αισθανθείς να λαχταρίζει μέσα σου κάθε είδους μεγαλείο»: τότε 
θα καταλάβεις το βαθύτερο νόημα του ελληνικού πνεύματος. 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ   → Γενική εισαγωγή για την οργάνωση της 
     εκδρομής στην Ακρόπολη. 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ  → Η εκδρομή 
     Το ταξίδι μας προς την Αθήνα 
     Η άφιξή μας στην Ακρόπολη 
     Τα αξιοθέατα: 

 Προπύλαια 

 Ναός της Απτέρου Νίκης 

 Παρθενώνας 

 Ερεχθείο 
→ Η θέα από την Ακρόπολη 

• Σαρωνικός 

• Υμηττός 

• Πάρνηθα 

• Πλάκα 

• Τα συναισθήματά μας 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ   → Η συνολική μας εντύπωση από την εκδρομή 
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Έχω πάντα στο νου μου ότι: 

 
 

Οργανώνω τις σκέψεις μου πριν γράψω 

Πρόλογος    εισαγωγή 

 Σολωμός και Ελλάδα 

 

Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε τον πρόλογο. 

 
 

 

Ο ∆ιονύσιος Σολω-
μός και η ποίησή του. 

Ο ∆ιονύσιος Σολωμός είναι από τους ποιητές εκεί-
νους που ύμνησαν την Ελλάδα με τα πιο ζωντανά χρώματα. 
∆ιαβάζοντας κανείς τους στίχους του αντιλαμβάνεται την έ-
ντονη αγάπη του ποιητή για την πατρίδα του, καθώς και τη 
βαθιά του πίστη στην μακραίωνη ιστορία της. Ο Σολωμός στο 
μεγαλύτερο τμήμα της ποίησής του εκθειάζει άλλοτε τις φυσι-
κές ομορφιές της χώρας και άλλοτε την εσωτερική ομορφιά, 
τον εσωτερικό πλούτο της ελληνικής φυλής, που στο πέρασμα 
του χρόνου έχει αποδείξει την προσήλωσή της σε υψηλές αρ-
χές και αξίες. 

 

Κύριο θέμα    σχολιάζω τη φράση του ποιητή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έκθεσή μου θα αποτελείται από τρία μέρη: 
 

 τον πρόλογο (εισάγω στο θέμα) 
 το κύριο θέμα (αναπτύσσω το θέμα) 
 τον επίλογο (κλείνω το θέμα) 

Όταν καλούμαι να εξηγήσω τη ρήση κάποιου 
σημαντικού δημιουργού, πρώτα προσπαθώ 
να αναλύσω τα σημεία της και έπειτα τη 
σχολιάζω, αποτυπώνω, δηλαδή, τη δική 
μου γνώμη για το περιεχόμενό της. 
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Πώς σχολιάζω τους συγκεκριμένους στίχους; 

Αναφέρω: 

 τι δηλώνει ο ποιητής με τη λέξη: «Ελλάδα», 

 το μήνυμα που περνά μέσα από τους στίχους, 

 την απήχηση του μηνύματος στη σύγχρονη εποχή, 

 τη δική μου άποψη πάνω στο νόημα της φράσης. 

Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε το θέμα σε παραγράφους. 

α΄ παράγραφος 

 

 

τι εννοεί ο ποιητής με 
τον όρο: «Ελλάδα». 

Ο Σολωμός με τη λέξη «Ελλάδα» εννοεί μια χώ-
ρα ιδανική. Στο μυαλό του έχει μια χώρα με υψηλό 
πολιτισμικό επίπεδο, που ακτινοβολεί διεθνώς. Για τον 
ποιητή, Ελλάδα και ακμή, Ελλάδα και άψογη κοινωνική 
και πολιτική οργάνωση αποτελούν όρους αλληλένδε-
τους. Στην ψυχή του κυριαρχεί ο λαός, που με την η-
θική και πνευματική του ανωτερότητα αποτελεί το – 
πρότυπο για όλα τα υπόλοιπα έθνη. Αυτή η εξιδανι-
κευμένη εικόνα της πατρίδας του αποτελεί για τον ίδιο 
την πηγή της έμπνευσής του. Τροφοδοτεί την ποιητική 
του δημιουργία σε κάθε χρονική στιγμή. 

  

πώς αντιμετωπίζει ο Σο-
λωμός την ιδέα της πα-
τρίδας; 

 

 

 

β΄ παράγραφος

Ο Σολωμός έχει κλείσει, λοιπόν, στην ψυχή του 
αυτή την ιδεατή εικόνα της Ελλάδας. Αυτή θεωρεί 
ότι ισχύει και δε δέχεται τίποτε άλλο πέρα από αυτή. 
Μέσα από τους στίχους του παροτρύνει και τους γύρω 
του να κάνουν το ίδιο: να αγαπήσουν, δηλαδή, αυτή την 
Ελλάδα και τότε θα νιώσουν το μεγαλείο της. Ο 
ποιητής καλεί τους Έλληνες να δείξουν προσήλωση 
και αγάπη για την ιδέα της πατρίδας τους. Αντιλαμβά-
νεται την πατρίδα ως την υπέρτατη αξία, που με τη 
λάμψη της φωτίζει την ανθρώπινη ψυχή και δίνει νόη-
μα στη ζωή του ανθρώπου. 

  

η Ελλάδα στη σύγχρονη 
εποχή 

 

 

γ΄ παράγραφος

Γίνεται αντιληπτό ότι για το Σολωμό η Ελλάδα 
αποτελεί την κινητήριο και αναζωογονητική δύναμη 
στη ζωή του ανθρώπου. Η ιδέα της τέλειας Ελλάδας 
υποσκελίζει κάθε άλλη σκέψη του και την υποστηρίζει 
ως μια διαχρονική και ισχυρή αξία στο πέρασμα του 
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απαραίτητη η αγάπη 
στην πατρίδα μας 

χρόνου. Στη σημερινή εποχή η Ελλάδα δεν αποτελεί 
την τέλεια χώρα της ποιητικής σύλληψης και έ-
μπνευσης του Σολωμού. Με την πάροδο του χρόνου, 
η χώρα μας λόγω των γενικότερων συνθηκών και συ-
γκυριών, έχει χάσει την παλιά της αίγλη και δύναμη. 
Σίγουρα δεν αποτελεί πλέον το μοναδικό φορέα πο-
λιτισμικής και πνευματικής προόδου. Κανένας δεν 
αμφισβητεί το μεγαλείο της αρχαίας Ελλάδας. 

δ΄ παράγραφος

Αλλά σήμερα δεν αρκεί ο στείρος θαυμασμός του 
ένδοξου παρελθόντος. Μπορούμε να επαναπροσδιο-
ρίσουμε τη θέση της χώρας μας στον κόσμο, πι-
στεύοντας σε αυτή ουσιαστικά. Εάν αγαπήσουμε 
πραγματικά την πατρίδα μας, τότε τα αποτελέσματα 
θα είναι θεαματικά. Οφείλουμε αρχικά, να συνειδητο-
ποιήσουμε  την αξία, την προσφορά του έθνους μας, 
ως την αφετηρία της καλλιέργειας του πολιτισμού σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Η συνειδητοποίηση αυτή θα μας 
βοηθήσει να εκτιμήσουμε την πατρίδα μας με έναν πιο 
ουσιαστικό τρόπο και να την υποστηρίζουμε με θέρμη 
και ζήλο. 

  

 

 

 

 

 

 

η αναγκαιότητα της πί-
στης και της αγάπης για 
την πατρίδα μας, ως μέσο 
ανάπτυξης. 

 

ε΄ παράγραφος

Οι στίχοι του ∆ιονυσίου Σολωμού μπορεί να η-
χούν ξεπερασμένοι ιδίως στους νέους ανθρώπους. 
Οι νέοι μεγαλώνουν στη σύγχρονη εποχή, κατά την 
οποία το γενικότερο καταναλωτικό, καθαρά υλιστικό 
πνεύμα τούς έχει απομακρύνει από κάθε βαθύτερη, 
εσωτερική σκέψη. Όμως, ο ποιητής με τη φράση αυ-
τή δίνει τη λύση στα αδιέξοδα που βιώνουμε ως 
λαός. Η πίστη και η αγάπη στην πατρίδα αποτελεί αξία 
διαχρονική και ανυπέρβλητη. Είναι καλό να παραμε-
ρίζουμε κάθε αίσθημα εγωισμού και συμφέροντος, 
κάθε χαμηλή υλική σκέψη μπροστά στο συμφέρον 
της πατρίδας. Αν κλείσουμε μέσα στα στήθη μας αυτό 
που λέγεται Ελλάδα, αν πιστέψουμε με όλη τη δύναμη 
της ψυχής μας στην αξία της, τότε θα δούμε την εσω-
τερική μας δύναμη να μεγαλώνει και θα διαπιστώσουμε 
ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε ηρωικές πράξεις, σημα-
ντικά έργα αντάξια της ελληνικής μας καταγωγής. 
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Επίλογος    γενικά σχόλια και απόψεις 

 

το μήνυμα των 
στίχων του Σο-
λωμού 

Το μήνυμα των στίχων του ∆ιονυσίου Σολωμού χαρακτηρίζεται 
για τη δυναμική του νοήματός του. Η φιλοπατρία είναι εκείνη που 
νικά κάθε αντιξοότητα και μπορεί να μεταμορφώσει ένα έθνος. Οι 
Έλληνες κουβαλούν το μεγαλείο του παρελθόντος, που μπορούν 
να το βιώσουν και σήμερα, αρκεί να το πιστέψουν και να προσπα-
θήσουν γι’ αυτό με ζήλο. Η αγάπη μας για την πατρίδα μπορεί 
να ανεβάσει πολύ ψηλά τη χώρα μας. Όταν βλέπουμε τα αποτε-
λέσματα της αγάπης μας για την Ελλάδα να καρποφορούν, τότε 
αισθανόμαστε μέσα μας κάθε είδους μεγαλείο. 

 

 

Αμέσως μετά ακολουθεί το σχεδιάγραμμα με τα βασικότερα μέρη του θέματος.  
∆ιαβάζοντάς το θα έχετε μια συνολική άποψη του θέματος. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ   → Γενική εισαγωγή για το Σολωμό και 
     την ποίησή του με θέμα την Ελλάδα 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ  → Αναλύω τη φράση του Σολωμού 

 Τι εννοεί με τον όρο: «Ελλάδα»; 
 Πώς αντιμετωπίζει την ιδέα της  
 Πατρίδας; 

→ Σκέψεις για τη φράση του Σολωμού 
• Η σύγχρονη Ελλάδα 
• Η αναγκαιότητα της αγάπης για την 
• πατρίδα 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ   → Γενικά σχόλια για τη φιλοπατρία, το 
     μήνυμα της φράσης του Σολωμού. 
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 «Ποια είναι η θέση της Ελλάδας σήμερα; Πώς την αντιμετωπί-
ζουν οι ξένοι;» 

 

Κατανοώ το θέμα 
Θέμα 

 

 

   Ελλάδα σήμερα ξένοι και Ελλάδα 

Έχω πάντα στο νου μου ότι: 

 
Οργανώνω τις σκέψεις μου πριν γράψω 

 
Πρόλογος   εισαγωγή για την Ελλάδα σήμερα 

 

Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον πρόλογο. 

 
 

Η σύγχρονη Ελλάδα. Η σύγχρονη Ελλάδα έχει προοδεύσει σε πολλούς 
τομείς (πολιτικό – κοινωνικό – πνευματικό) και κα-
ταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να φθάσει το επί-
πεδο ανάπτυξης άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ως 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από τις πολ-
λές της υποχρεώσεις, έχει την απαραίτητη εκείνη 
στήριξη, προκειμένου οι προσπάθειές της σε διάφο-
ρους τομείς να έχουν τα άμεσα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. Μιλάμε, λοιπόν, για μια Ελλάδα που προσπα-
θεί για το καλύτερο δυνατό. Η εικόνα αυτή έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση με την ισχυρή δύναμη που υ-
πήρξε η χώρα μας, ως στυλοβάτης του ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού. 

 

Η έκθεσή μου θα αποτελείται από τρία μέρη: 
 

 τον πρόλογο (εισάγω στο θέμα), 
 το κύριο θέμα (αναπτύσσω το θέμα), 
 τον επίλογο (κλείνω το θέμα). 



50                               

 
 

 
 

 
 

Κύριο θέμα   αντιμετώπιση της Ελλάδας από: 

    α)τα επίσημα κράτη 

    β)τους πολίτες ξένων κρατών 

 

Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε το θέμα σε παραγράφους. 

α΄ παράγραφος 

 

Πώς αντιμετωπίζουν τα 
ξένα κράτη την Ελλάδα; 

Τα σύγχρονα ξένα κράτη αντιμετωπίζουν τη 
σύγχρονη Ελλάδα ως μια μικρή χώρα, που έχει 
δυνατότητες ανέλιξης. Το γεγονός αυτό, όσο άδικο 
και να είναι για το λαό που, υπήρξε η κοιτίδα του πο-
λιτισμού της Ευρώπης, ωστόσο είναι εύκολο να εξη-
γηθεί. Στη σύγχρονη εποχή, όπου κυριαρχούν οι ι-
σχυρές οικονομικές δυνάμεις και το χρήμα ή το συμ-
φέρον κινούν τα νήματα, τα έθνη κρίνονται από την 
οικονομική τους θέση και μόνο. Έτσι, η Ελλάδα ως 
μια μικρή οικονομική δύναμη, αξιολογείται με γνώ-
μονα αυτό το κριτήριο και παραγκωνίζεται η γενι-
κότερη αξία και προσφορά της. 

  

οι ξένοι επισκέπτες που 
γνωρίζουν και θαυμάζουν 
την ελληνική ιστορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β΄ παράγραφος

Οι κάτοικοι των ξένων χωρών επιδεικνύουν τε-
ράστιο ενδιαφέρον για την ελληνική ιστορία και 
ασχολούνται με τη μελέτη της διεξοδικά. Θαυμά-
ζουν τις αρχές, τη νοοτροπία, τα επιτεύγματα των 
αρχαίων Ελλήνων και στέκονται εκστασιασμένοι 
μπροστά στα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα. Ανα-
ρωτιούνται τις πηγές, τον τρόπο της κατάκτησης 
των μεγαλειωδών ιδεών από ένα λαό που διακρίνεται 
για το μέτρο και την απλότητά του. Αυτοί αποτελούν 
τους πραγματικούς ταξιδιώτες, που επιθυμούν να 
βιώσουν νέες εμπειρίες και να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους. Επιζητούν να γνωρίσουν καθετί και-
νούριο, που θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του μυα-
λού και της ψυχής τους. Πολλοί από αυτούς μάλι-
στα, γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα για 
την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας ανά τους αιώ-
νες, σε σύγκριση με τους ίδιους τους Έλληνες. 
Πρόκειται για φιλέλληνες, που σέβονται τη χώρα και 
την ιστορία της. 
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Οι ξένοι που επισκέπτο-
νται την Ελλάδα μόνο για 
τη διασκέδασή τους. 

γ΄ παράγραφος

Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχουν και οι τουρί-
στες που επισκέπτονται τα ελληνικά κυρίως νησιά 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μαγεύονται από τις 
γραφικές παραλίες, το λαμπερό ήλιο, αλλά και τη μο-
ναδική ελληνική φιλοξενία, καθιστώντας τα ελληνικά 
νησιά τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Οι Έλληνες 
δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την εξυπηρέτηση 
των ξένων, προκειμένου να προωθήσουν τον τουρι-
σμό και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Οι τουρίστες 
αυτοί μένουν ικανοποιημένοι με την παροχή υπηρε-
σιών των Ελλήνων και αρέσκονται να αξιοποιούν ό,τι 
τους προσφέρεται, με σκοπό τη διασκέδασή τους και 
μόνο. Γνωρίζουν ελάχιστα για τον ελληνικό πολιτι-
σμό, διότι δεν τους ενδιαφέρουν τέτοιου τύπου πλη-
ροφορίες. Γνωρίζουν μόνο τους ανοιχτούς, κοινωνι-
κούς Έλληνες, που άλλοτε τους διασκεδάζουν και 
άλλοτε τους επικρίνουν ως αγενείς ή χαμηλής πνευ-
ματικής στάθμης ανθρώπους. Περνούν, λοιπόν, ευ-
χάριστα τον καιρό τους, ξεχνώντας τα προβλήματά 
τους και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. 

 

Επίλογος   γενικά σχόλια για την αντιμετώπιση της 

    Ελλάδας από τους ξένους σήμερα 

 

 
 

 

ποικίλη αντιμετώ-
πιση Ελλάδας από 
ξένους. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η Ελλάδα έχει 
ποικίλη αντιμετώπιση από τους ξένους. Ο καθένας 
από αυτούς την αξιολογεί σύμφωνα με το δικό του 
πνευματικό επίπεδο και τα δικά του ζητούμενα. Το 
σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα στέκεται με αξιοπρέ-
πεια στις πολλές απαιτήσεις της σημερινής επο-
χής, τιμώντας σημαντικές αρχές των προγόνων της, 
όπως είναι: η επιμονή, η πίστη, η αγωνιστικότητα. 
Αυτές είναι κάποιες από τις αξίες που καθιέρωσαν 
το αρχαιοελληνικό μεγαλείο. Είναι πιθανόν οι Έλλη-
νες επιδεικνύοντας θέληση, πυγμή και σθένος να δη-
μιουργήσουν το σύγχρονο ελληνικό μεγαλείο. 
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Αμέσως μετά ακολουθεί το σχεδιάγραμμα με τα βασικότερα μέρη του θέματος.  
∆ιαβάζοντάς το θα έχετε μια συνολική άποψη του θέματος. 
 

 
 

 «Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες τους ξένους σήμερα;» 

 

Κατανοώ το θέμα 
Θέμα 

 
 
    Έλληνες ξένοι 
 
Έχω πάντα στο νου μου ότι: 

 
 

Οργανώνω τις σκέψεις μου πριν γράψω 
 
Πρόλογος   εισαγωγή στον αρχαιοελληνικό χαρακτήρα 
 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ   → Γενική εισαγωγή για τη σύγχρονη Ελλάδα 
 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ  → Η αντιμετώπιση της Ελλάδας από: 

 τα επίσημα ξένα κράτη 
 από τους απλούς ξένους 

 
      ταξιδιώτες      τουρίστες 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ   → Γενικό συμπέρασμα για την αντιμετώπιση 
     της Ελλάδας από τους ξένους. 
 

Η έκθεσή μου θα αποτελείται από τρία μέρη: 
 

 τον πρόλογο (εισάγω στο θέμα) 
 το κύριο θέμα (αναπτύσσω το θέμα) 
 τον επίλογο (κλείνω το θέμα) 
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Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον πρόλογο. 

 
 

αυτοπεποίθηση 
αρχαίων Ελλή-
νων, λόγω της 
υπεροχής τους. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έχοντας κατακτήσει το ανώ-
τερο επίπεδο πολιτισμού, διακρίνονταν για την ισχυρή 
τους αυτοπεποίθηση και την πίστη τους σε ένα ακόμη πιο 
δημιουργικό μέλλον για το έθνος τους. Η πίστη τους σε 
ασύγκριτες ηθικές αρχές και αξίες αποτελούσε τη βάση 
πολλών αρετών τους, χάρη στις οποίες μπόρεσαν όχι μόνο 
να επιβιώσουν ως έθνος, αλλά και να καλλιεργήσουν την 
εθνική τους περηφάνια. Ο Ελληνισμός ευρισκόμενος στο 
απόγειο της δημιουργικής και πρωτότυπης πολιτισμικής 
του έμπνευσης είχε την αίσθηση της κυριαρχίας, της υπε-
ροχής έναντι των υπόλοιπων λαών, που δεν είχαν ση-
μειώσει τη δική τους πρόοδο. 

 

Κύριο θέμα 

Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες τους ξένους; 

 ξενομανία, μίμηση ξένων προτύπων 

 

Αίτια ξενομανίας 

 το πνεύμα της σύγχρονης καταναλωτικής εποχής 

 το αίσθημα της κατωτερότητας 

 η ελλιπής παιδεία 

 

Συνέπειες ξενομανίας 

 κίνδυνος απώλειας στοιχείων που συνθέτουν την εθνική μας φυσιογνωμία 

 ισοπέδωση αρχών και αξιών 

 μαζοποίηση, ομοιογένεια 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 οικογένεια 

 παιδεία 

 τόνωση εθνικής συνείδησης 

 σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση 
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Ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε το θέμα σε παραγράφους. 

α΄ παράγραφος 

 

οι σύγχρονοι Έλλη-
νες 

Αυτό το πνεύμα, λοιπόν της υπεροχής δε χα-
ρακτηρίζει τους σύγχρονους Έλληνες. Με την πά-
ροδο του χρόνου, τα δεδομένα άλλαξαν και η Ελλάδα 
αποτελεί βέβαια τη «μητέρα» της πολιτισμικής, 
πνευματικής δημιουργίας, αλλά δεν κατέχει την πα-
νίσχυρη θέση της αρχαίας εποχής. Σήμερα, καθώς 
το πνεύμα της εποχής θέλει τους οικονομικά ισχυ-
ρούς να κυριαρχούν, η Ελλάδα προσπαθεί να στα-
θεί αξιοπρεπώς πλάι στις δυνατές δυτικές χώρες. 

  

πώς αντιμετωπίζουν 
τους ξένους οι Έλ-
ληνες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β΄ παράγραφος

Ως σύγχρονο κράτος, η Ελλάδα δεν μπορεί να 
είναι αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Έρχε-
ται σε επαφή με ξένες χώρες, γνωρίζει τον τρόπο 
της κοινωνικο – πολιτικής τους οργάνωσης και σκέ-
ψης. Πάντα οι Έλληνες επικοινωνούσαν μέσω το 
εμπορίου με άλλους λαούς, αφομοιώνοντας από αυ-
τούς τα στοιχεία εκείνα που ταίριαζαν στη δική τους 
νοοτροπία και φιλοσοφία. Σήμερα όμως, τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. Οι Έλληνες διακατέχονται 
από ένα πνεύμα κατωτερότητας απέναντι στους 
προηγμένους τεχνολογικά και οικονομικά ξένους 
λαούς. Προσπαθούν, λοιπόν, να τους μιμηθούν σε 
πολλά επίπεδα, προκειμένου να μη βρεθούν στο 
περιθώριο της γενικότερης εξέλιξης. Το αίσθημα 
αυτό κατωτερότητας προέρχεται από τα πρότυπα 
που προβάλλονται στα πλαίσια της σύγχρονης κα-
ταναλωτικής κοινωνίας. Κυριαρχεί ένας άκρατος 
υλισμός, όπου επιβιώνει εκείνος που έχει και απο-
κτά ακόμη περισσότερα υλικά αγαθά. Ως λαός με μα-
κραίωνη πορεία, που κατέκτησε πολλά χάρη στις 
πνευματικές του δυνάμεις, οι Έλληνες καλούνται 
σήμερα να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, 
ακολουθώντας το παράδειγμα των υπόλοιπων χω-
ρών. 
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Έλληνες και ξενομα-
νία 

 
αίτια ξενομανίας 

γ΄ παράγραφος

Εντοπίζεται, με άλλα λόγια, το φαινόμενο της ξε-
νομανίας, του μιμητισμού των ξένων στοιχείων. Οι 
Έλληνες υιοθετούν τρόπους συμπεριφοράς ή τακτι-
κές των ξένων λαών, προκειμένου να ανταποκρι-
θούν στο υλιστικό πνεύμα της εποχής. Το θέμα 
είναι ότι αποδέχονται τα ξένα αυτά στοιχεία χω-
ρίς καμία κριτική διάθεση ή στάση. Τα εντάσσουν 
στην καθημερινότητά τους και τα αποδέχονται αβία-
στα, φυσικά, παραμερίζοντας αρχές ή αξίες, που χα-
ρακτηρίζουν το ελληνικό έθνος. Θεωρούν ότι έτσι 
πρέπει να λειτουργήσουν και δε βρίσκουν κάτι το 
αρνητικό στην όλη τους στάση. Αντιμετωπίζουν τις 
προηγμένες ξένες χώρες και τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων τους ως κάτι το ιδανικό και το αδιαμφι-
σβήτητο, προκειμένου το κάθε έθνος να πορευτεί 
ομαλά και με αξιώσεις στη σύγχρονη ζωή. Έτσι, πα-
ρατηρείται η υιοθέτηση ξένων λέξεων, εκφράσεων, 
τρόπου ενδυμασίας, που συνθέτουν την εκσυγχρονι-
σμένη, εναρμονισμένη στο ρυθμό της εποχής Ελλάδα. 

 

 

συνέπειες ξενομανί-
ας 

δ΄ παράγραφος

Η άκρατη και άκριτη αποδοχή των ξένων στοι-
χείων από την πλευρά των Ελλήνων ελλοχεύει μα-
κροπρόθεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ίδια την 
εθνική της υπόσταση. Σίγουρα, δεν είναι δυνατόν η 
χώρα να έχει παρωπίδες και να ζει με συντηρητισμό, 
προκειμένου να μη φθαρεί η εθνική της φυσιογνωμία. 
Όμως, έχει χαθεί η έννοια του μέτρου. Το αρχαιοελ-
ληνικό «παν μέτρον άριστον» έχει παραμεριστεί. Οι 
Έλληνες με τη συνεχή αποδοχή των ξένων προ-
τύπων τείνουν να γίνουν ένα με λαούς, που δεν 
έχουν να επιδείξουν κάτι αξιόλογο σε επίπεδο 
πολιτισμού ή ιστορίας, πέρα από την οικονομική 
τους ισχύ. Η ξενομανία αυτή μπορεί να ισοπεδώσει 
κάθε διακριτικό στοιχείο του έθνους μας και να πλή-
ξει σοβαρά την αντίληψη των ανθρώπων για την κα-
ταγωγή και την προέλευσή τους. Θα ήταν ανεπίτρε-
πτο για ένα έθνος, όπως το ελληνικό, να απολέσει τα 
βαρυσήμαντα στοιχεία του πολιτισμού του, που τα 
κατέκτησε με συνεχή αγώνα και προσπάθεια. 



56                               

 
 

 
 

 
 

 τρόποι αντιμετώπι-
σης ξενομανίας 

 

Οι Έλληνες είναι καλό να παρακολουθούν, να 
ενημερώνονται για τις νέες τάσεις, για τα νέα ερε-
θίσματα, αποδεχόμενοι μόνο εκείνα που δεν αναι-
ρούν ουσιαστικές και αντιπροσωπευτικές του πολιτι-
σμού τους αξίες. Είναι απαραίτητο, δηλαδή, να 
φιλτράρουν μέσα από τη λογική τους καθετί ξενό-
φερτο και να μην το ενστερνίζονται στο όνομα του 
εκσυγχρονισμού και του εκμοντερνισμού. Καθορι-
στική σε αυτό το επίπεδο μπορεί να αποδειχθεί η 
συμβολή της παιδείας. Μέσω της παιδείας είναι δυ-
νατόν οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν την ελληνική 
ιστορία και να τονώσουν την εθνική τους συνείδηση. 
Έτσι, θα είναι σε θέση να κρίνουν και να συγκρίνουν. 
Η οικογένεια ακόμη, μπορεί να συνεισφέρει, ώστε τα 
μέλη της να έρθουν σε επαφή από μικρή ηλικία με 
την έννοια της πατρίδας, προκειμένου σταδιακά να 
αποκρυσταλλώσουν την άποψή τους και να μη δέχο-
νται άκριτα τις ξένες επιταγές και προτάσεις. 

 

Επίλογος   γενικά συμπεράσματα για τον τρόπο που  

    αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του ξένους. 

 
 

γενικό συμπέρασμα 
για την αντίληψη των 
Ελλήνων αναφορικά 
με τους ξένους. 

 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι οι Έλληνες στη σύγ-
χρονη εποχή, μιμούνται το δυτικό τρόπο σκέψης σε πολ-
λές εκφάνσεις της ζωής τους. Έχουν υπερεκτιμήσει τα 
επιτεύγματα των ξένων λαών υποτιμώντας τα δικά 
τους. Αυτή η τάση επιβάλλεται να μετριαστεί για τη 
διαφύλαξη της εθνικής μας παράδοσης και κληρονο-
μιάς. Κανένα αίσθημα κατωτερότητας δεν αρμόζει σε ένα 
ανώτερο ηθικά και πολιτισμικά έθνος, όπως είναι το ελ-
ληνικό. Αυτό όσο πιο γρήγορα γίνει αντιληπτό, τόσο κα-
λύτερα θα είναι τα πράγματα για τη μελλοντική μας πο-
ρεία. 
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Αμέσως μετά ακολουθεί το σχεδιάγραμμα με τα βασικότερα μέρη του θέματος.  
∆ιαβάζοντάς το θα έχετε μια συνολική άποψη του θέματος. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ   → Γενική εισαγωγή στους αρχαίους Έλληνες 
     και στο γενικότερο πνεύμα τους. 
 
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ  → Οι σύγχρονοι Έλληνες 

 
 

     αίσθημα κατωτερότητας 
 
 

ξενομανία 
 
 

αίτια 
συνέπειες 
τρόποι αντιμετώπισης 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ   → Γενικά σχόλια για τους Έλληνες και τον 
     τρόπο αντιμετώπισης των ξένων. 
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Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 

Παιδιά, σ’ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική 
εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. 

Καλή επιτυχία!!! 

Η Ελλάδα, με τον αρχαίο και κυρίως τον κλασικό ελληνικό πολιτισμό, όπως 
αυτός εκφράστηκε στη μακραίωνη διαδρομή του, αποτελεί την κοιτίδα του Ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού και του Ευρωπαϊκού πνεύματος. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός 
φώτισε και φωτίζει τον κόσμο με το οικουμενικό στη διάστασή του ελληνικό πνεύμα, 
μοναδικό στην πειθαρχία, στο μέτρο, στην αρμονία, στην τελειότητα, στη σοφία και 
στην ομορφιά, με την κλασική ελληνική φιλοσοφία και φιλολογία, με το θέατρο και τις 
καλές τέχνες, με την τεχνική και την επιστήμη και ιδιαίτερα με την ελληνική πολιτική 
σκέψη. Η πολιτική σκέψη γέννησε τη συνείδηση της ελευθερίας, δημιούργησε την πο-
λιτεία της Αρχαίας Ελλάδας και θεμελίωσε την πρώτη αληθινή δημοκρατία. Ο κλασι-
κός ελληνικός πολιτισμός είναι εκείνος που έδωσε στον πολιτισμό της Ευρώπης τα 
κύρια χαρακτηριστικά του, τις αξίες του και τις βασικές αρχές του. Του έδωσε αρχές 
που τον διακρίνουν από τους άλλους πολιτισμούς και που αποτελούν την πεμπτουσία 
του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού και κατ’ επέκταση ολόκληρου του σύγχρονου 
«∆υτικού» πολιτισμού (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο Αμερικάνικός), με προέ-
χουσα την αρχή της ελευθερίας και του σεβασμού του ατόμου ως του θεμελιώδους 
δημιουργού κυττάρου της κοινωνίας και της πολιτείας. 

Γ. Κοντογεώργη, Η Ευρωπαϊκή Ιδέα, 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα 

(διασκευή) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Α) Ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου. 

1) Γράψτε την περίληψη του κειμένου. 

2) Σύμφωνα με το κείμενο, τι έχει προσφέρει ο ελληνικός πολιτισμός στον πολιτι-
σμό της Ευρώπης; 

3) Ποια είναι η πιο σημαντική αρχή που μετέδωσε ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός 
σε ένα οικουμενικό επίπεδο; 
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Β) Γλωσσικές ασκήσεις 

1) Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά επιλέγοντας, τα σωστά ρήματα από αυτά που 
δίνονται στο πλαίσιο. 

βλέπω, κοιτώ, διακρίνω, παρατηρώ, αντιλαμβάνομαι. 

1. Πλησιάσαμε κοντά και ………………… όλες τις λεπτομέρειες του έργου. 

2. Με …………………….. επίμονα σαν να με γνώριζε. 

3. Χθες …………………. την Ανθή τυχαία στο δρόμο. 

4. Αν και μπήκα σιωπηλά στο χώρο, …………………. την παρουσία μου. 

5. Μετά από πολλή ώρα, ……………………. τη διακόσμηση στο χώρο. 

 

2) Κάντε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις: 

εύγευστο   άσκηση 

μοναδική   χαρακτήρας 

ριψοκίνδυνος  ταινία 

συναρπαστική  αίσθηση 

απαιτητική   φαγητό 

 

3) Ποια από τις σημασίες στην παράπλευρη στήλη έχει η λέξη λόγος στις ακόλουθες 
προτάσεις; Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις. 

1. Ο λόγος είναι προνόμιο του ανθρώπου ομιλία σε ακροατήριο 

2. Του έδωσα το λόγο μου αιτία, πρόφαση 

3. Ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησής σου; υπόσχεση 

4. Ο λόγος του μας συγκίνησε προσταγή, εντολή 

5. Οι στρατιώτες  υπακούουν στο λόγο των ανωτέρων τους ομιλία 

 

Γ) Παραγωγή λόγου 

Γράψτε μια έκθεση με θέμα: «Ποιες είναι οι ηθικές εκείνες δυνάμεις που βοήθησαν 
τον Ελληνισμό να επιβιώσει;» 

 
Ïé απαντήσεις του κριτηρίου αξιολόγησης βρίσκονται στη 
σελίδα 63-66. 
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Στ. Απαντήσεις 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

 

1) 

σεβασμός = ευλάβεια 

προσήλωση = πίστη 

αγάπη = στοργή 

προσπάθεια = κόπος 

επιμονή = ζήλος 

 

2) 

ανήσυχος ≠ ήσυχος 

εριστικός ≠  ευγενικός 

συνεπής ≠ ασυνεπής 

επιμελής ≠ αμελής 

δίκαιος ≠ άδικος 

 

3) 

 

εθνική                                         πίστη 

λαμπρό                                       υπεροχή 

αναμφισβήτητη                            αξία 

ηθική                                          συνείδηση 

θρησκευτική                                επίτευγμα 

 

4)  

(φιλικό, επιβίωση, πολιτισμός, τουριστική, φιλόξενο, ευρωπαϊκού, ξενομανία, διατή-
ρηση, κινδύνους, μνήμης, ελληνικά) 

1. Ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε η βάση του ευρωπαϊκού. 
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2.  Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι απαραίτητη για την επιβίωση του έ-
θνους. 

3. Η ξενομανία των Ελλήνων ελλοχεύει πολλούς κινδύνους. 

4. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι έντονη η τουριστική κίνηση στα ελληνικά 
νησιά. 

5. Οι Έλληνες αντιμετωπίζουν τους ξένους επισκέπτες με φιλόξενο και φιλικό 
πνεύμα. 

 

5) 

φιλο                                  δέχομαι 

υπο                                   κοινωνώ 

επι                                     ξενώ 

δια                                     δίδω 

μετα                                  τηρώ 

 

6) 

Παράγωγες Σύνθετες 

ελλην - ικός ελληνο - πρέπεια 

ελλην - ιστικός ελληνο – μάθεια 

 

7) 

γραφικό                                         περιοχή 

απόκρημνο                                     άνθρωποι 

φιλόξενοι                                        πόλη 

ιστορική                                        μέρος 

δύσβατη                                        νησί 
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8) 

1. Οι φιλόξενοι κάτοικοι.   Ο αφιλόξενος κάτοικος 

2. Ο ευγενικός κύριος.   Οι αγενείς κύριοι. 

3. Η αυστηρή καθηγήτρια.   Οι επιεικείς καθηγήτριες. 

4. Ο φαρδύς δρόμος.    Οι στενοί δρόμοι. 

5. Το ανήσυχο παιδί.    Τα ήσυχα παιδιά. 

 

 

Απαντήσεις ακροστιχίδας 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΛΑΟΣ 

ΛΥΤΡΩΣΗ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  63 

 
 
 

 
 

 
 

 

Απαντήσεις κριτηρίου αξιολόγησης 

 

Α. 

1) 

Το κείμενο αυτό μιλά για την αξία του αρχαίου ελληνικού κλασικού πολιτισμού σε 
ένα οικουμενικό επίπεδο. Ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού. 
Οι Έλληνες είναι εκείνοι που έδωσαν τα φώτα τους σε όλους τους λαούς. Εκείνοι 
ήταν οι πρώτοι που συνέλαβαν αρχές όπως η πειθαρχία, το μέτρο, η αρμονία, η τε-
λειότητα, η σοφία και η ομορφιά. Η αρχαία Ελλάδα αποτέλεσε πρότυπο πολιτικής ορ-
γάνωσης, καθώς εκεί κυριαρχούσε η δημοκρατία, στα πλαίσια της οποίας ο άνθρω-
πος μπορούσε να αναπτύξει ελεύθερη, πολύπλευρη δράση. Ο αρχαίος, λοιπόν, ελλη-
νικός πολιτισμός υψώνεται ασύγκριτος στο βάθος των αιώνων. 

 

2) 

Σύμφωνα με το απόσπασμα ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί την κοιτίδα του Ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού και του Ευρωπαϊκού πνεύματος. Ο κλασικός κυρίως, ελληνικός 
πολιτισμός έδωσε στον πολιτισμό της Ευρώπης τα κύρια χαρακτηριστικά, τις βασικές 
του αρχές και αξίες. Με άλλα λόγια, ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός αποτελεί τη 
βάση του ευρωπαϊκού. Χάρη στο ελληνικό πνεύμα ο κόσμος της ∆ύσης ήρθε σε επα-
φή με έναν ανώτερο, ασύγκριτο τρόπο σκέψης, πάνω στον οποίο έχτισαν τα δικά 
τους πολιτισμικά οικοδομήματα. 

 

3) 

Η πιο σημαντική αρχή που μετέδωσε ο ελληνικός πολιτισμός σε ολόκληρο τον κό-
σμο είναι εκείνη της ελευθερίας. Στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε και διαμορφώθηκε 
η πρώτη δημοκρατία. Το ελληνικό πνεύμα χαρακτηρίζεται για την πολιτική του σκέ-
ψη, για την πίστη του στην ελευθερία του ατόμου στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοι-
νωνίας. ∆ίδαξε, λοιπόν, την αρχή του σεβασμού του ατόμου και της αναγνώρισής του 
ως θεμελιώδους δημιουργικού κυττάρου της κοινωνίας και της πολιτείας.  
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Β. 

1)  

1. Πλησιάσαμε κοντά και διακρίναμε όλες τις λεπτομέρειες του έργου. 

2. Με κοίταζε επίμονα σαν να με γνώριζε. 

3. Χθες είδα την Ανθή τυχαία στο δρόμο. 

4. Αν και μπήκα σιωπηλά στο χώρο, αντιλήφθηκε την παρουσία μου. 

5. Μετά από πολλή ώρα, παρατήρησα τη διακόσμηση στο χώρο. 

 

2) 

εύγευστο                                  άσκηση 

μοναδική                                  χαρακτήρας 

ριψοκίνδυνος                            ταινία 

συναρπαστική                            αίσθηση 

απαιτητική                                 φαγητό 

 

3)  

1. Ο λόγος είναι προνόμιο του ανθρώπου                    ομιλία σε ακροατήριο 

2. Του έδωσα το λόγο μου                                          αιτία, πρόφαση 

3. Ποιος είναι ο λόγος της  

καθυστέρησής σου;                                                   υπόσχεση 

4. Ο λόγος του μας συγκίνησε                                     προσταγή, εντολή 

5. Οι στρατιώτες  υπακούουν στο λόγο 

των ανωτέρων τους                                                  ομιλία 
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Γ) Έκθεση 

Κάθε λαός διαμορφώνει το δικό του πολιτισμό, σύμφωνα με τις δικές του αρχές 
και αξίες. Η διατήρηση των πολιτισμικών στοιχείων εξαρτάται άμεσα από τις ηθικές 
δυνάμεις των ανθρώπων. Οι ηθικές αυτές δυνάμεις αφορούν σε μια σειρά άγραφων 
ηθικών κανόνων, στους οποίους υπακούει η ατομική και συλλογική συνείδηση. Ο Ελ-
ληνισμός σημείωσε μια λαμπρή πολιτιστική δημιουργία, καθώς διαθέτει αξιόλογες 
ηθικές δυνάμεις. 

Το ελληνικό έθνος στην πάροδο του χρόνου αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους, 
πολλές δυσκολίες που συχνά έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή του. Όμως, τα 
ανεξάντλητα ψυχικά και ηθικά αποθέματα των Ελλήνων δεν επέτρεψαν τον αφανισμό 
του λαού. Ως εμπνευστής απαράμιλλων ηθικών αξιών, ο Ελληνισμός τις χρησιμοποί-
ησε ως όπλα στην προσπάθειά του να αμυνθεί σε κάθε απειλή. 

Η πατρίδα είναι έννοια ιερή για τον Έλληνα και αποτελεί το πιο σημαντική αρχή 
στη ζωή του. Το μεσογειακό, αρμονικό φυσικό περιβάλλον γοητεύει, αιχμαλωτίζει την 
ελληνική ψυχή. Ο Έλληνας αγαπά το εξωτερικό αυτό περιβάλλον, το οποίο τον γεμί-
ζει με ηρεμία αλλά και αισιοδοξία, χαρά για τη ζωή. Στα πλαίσια της πατρίδας μπορεί 
να δημιουργήσει, να εξελιχθεί, να κινηθεί με ελευθερία και άνεση. Η πατρίδα του τού 
δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια αυτόνομη προσωπικότητα, με σταθερές 
πνευματικές, ψυχικές αρετές. 

Ο Έλληνας, λοιπόν, αγαπά την πατρίδα του και είναι διατεθειμένος να εγκατα-
λείψει την οικογένειά του, την εργασία του, προκειμένου να την υπηρετήσει με συνέ-
πεια. Στη φύση του Έλληνα είναι η αγάπη για τα πρωτεία και την αρχηγία, κάτι που 
συχνά τον κάνει να φέρεται ανταγωνιστικά, οδηγείται σε έριδες, αντιπαλότητες, που 
βαθμιαία σπείρουν τη διχόνοια. Όταν, όμως, η πατρίδα του κινδυνεύει ο Έλληνας 
παραμερίζει κάθε διαφορά του, ενώνει τις δυνάμεις του, ξεχνώντας την εγωιστική 
του τάση. Είναι μοναδικής δυναμικής η συσπείρωση των Ελλήνων μπροστά στον κοινό 
εχθρό για την υπεράσπιση της πατρίδας τους. 

Ακόμη, η προσήλωση στο ιδανικό της ελευθερίας αποτελεί ένα σπουδαίο παράγο-
ντα διατήρησης του Ελληνισμού. Οι Έλληνες, χάρη στο αγωνιστικό τους σθένος πά-
λεψαν γενναία για την κατάκτηση της ελευθερίας, που πολλές φορές στερήθηκαν, 
όπως μας μαρτυρά η ιστορία. Όσες φορές όμως, οι Έλληνες έπεφταν, σηκωνόντου-
σαν ακόμη πιο δυνατοί και έτοιμοι να διεξάγουν ηρωικούς αγώνες. Αν και πάντα α-
ριθμητικά υστερούσαν έναντι του εχθρού, ήταν τέτοια η θέληση και η αγωνιστικότητά 
τους, που τους κρατούσε ζωντανούς, κατακτώντας την πολυπόθητη νίκη. 

Επιπρόσθετα, η παιδεία των Ελλήνων είναι εκείνη που τους βοήθησε, προκειμέ-
νου να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα και να μην αφομοιωθούν από τους 
ξένους λαούς. Οι Έλληνες ήταν εκείνοι που υιοθέτησαν από τους ξένους λαούς τα 
στοιχεία εκείνα, που θεωρούσαν ωφέλιμα, χρήσιμα στη δική τους νοοτροπία. Αυτή τη 
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γόνιμη αφομοίωση λίγοι λαοί την κατόρθωσαν. Οι περισσότεροι χάθηκαν, καθώς δε 
διέθεταν αξιόλογη παιδεία. Επίσης, η προσήλωση των Ελλήνων στη χριστιανική θρη-
σκεία και τις ιστορικές τους παραδόσεις αποτελούν δύο ακόμη «ηθικά όπλα» στην 
προσπάθεια να επιβιώσουν. Οι Έλληνες έχουν στενούς δεσμούς με τις παραδόσεις 
τους, επιθυμώντας αυτές να διαιωνιστούν και να γίνει γνωστή η προσφορά του ελλη-
νικού έθνους στον παγκόσμιο πολιτισμό. Η χριστιανική θρησκεία έχει τεράστια επιρ-
ροή στη ζωή των Ελλήνων και η επιβίωσή της – όπως και της πατρίδας – έχουν 
πρωταρχική σημασία. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι οι Έλληνες διαθέτουν ένα ισχυρό ηθικό οπλοστά-
σιο, ικανό να τους θωρακίσει απέναντι σε κάθε απειλή. Η ακλόνητη πίστη τους σε 
υψηλά ιδανικά τους καθιστά ξεχωριστούς, αποτελώντας πρότυπα αγώνα και προσή-
λωσης για τη διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους. 

 

 

 

 

 


