
 

 
 EUROPE’S FRIENDS  

Let’s Discover Europe Together Finding Harmony 
in Differences 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

2017-2019 

 
 

Ελληνικός Οδηγός 
 
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  

 
• “SAINT MARY” SPECIAL VOCATIONAL SCHOOL FOR HEARING 

IMPAIRED, Bucharest, Romania 
 
 ΕΤΑΙΡΟΙ 

 
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ, Άνοιξη, Ελλάδα 

• SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY No. 2, 

Przemysl, Poland 

• AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS, Barcelos, Portugal 

• BAKIRKÖY CUMHURIYET ORTAOKULU, Istanbul, Turkey 

 
  



Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in our Differences– EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

Ελληνικός Οδηγός -  σελ. 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 

   1. Τύπος κυβέρνησης 

    2. Θρησκεία 

    3. Πληθυσμός 

    4. Επίσημη γλώσσα 

    5. Χάρτης της χώρας. Θέση της στην Ευρώπη 

    6. Νόμισμα 

    7. Πρωτεύουσα 

    8. Σημαντικές πόλεις 

      2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

1. Κλίμα 
2. Κύριοι ποταμοί 
3. Χλωρίδα και Πανίδα 
4. Όρη 
5. Λίμνες 
6. Δάση  
7. Πρόσβαση στη θάλασσα 
8. Σύνορα με άλλες χώρες 
9. Κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί 

      

     3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

1. Σημαντικοί ηγέτες 
2. Χρονοδιάγραμμα της σύγχρονης Ελληνικής 

Ιστορίας 

 

       



Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in our Differences– EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

Ελληνικός Οδηγός -  σελ. 3 

4. ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

1.  Παραδοσιακοί χοροί 
2.  Παραδοσιακό φαγητό 
3. Οι σημαντικότερες γιορτές 
4. Παραδοσιακά ρούχα 
5. Παραδοσιακά έργα τέχνης 
6. Παραδοσιακά παιχνίδια 

     5. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

           1. Διάσημοι ζωγράφοι και γλύπτες 

           2. Τα πιο διάσημα κτίρια 

           3. Αρχιτεκτονικά στυλ 

 

     6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

        1. Πτήσεις και φτάνοντας εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in our Differences– EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

Ελληνικός Οδηγός -  σελ. 4 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 

1.Το Πολίτευμα & Η Κυβέρνηση 

Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Αυτό 
σημαίνει ότι ζούμε σε ένα δημοκρατικό κράτος με αρχηγό τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Ο λαός ψηφίζει τους αντιπροσώπους του βουλευτές με δημοκρατικές 
διαδικασίες, ασκώντας την εξουσία μέσα από τους αντιπροσώπους του. 

Το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας μας λειτουργεί ως εξής: 

Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκλέγεται από τη Βουλή και 
η εξουσία του είναι περιορισμένη. Διορίζει τον Πρωθυπουργό μετά από εκλογές και 
δίνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Επίσης, εκπροσωπεί τη χώρα στο 
εξωτερικό με επίσημες επισκέψεις που πραγματοποιεί σε άλλες χώρες ως αρχηγός 
του κράτους. 

Η Κυβέρνηση αποτελείται από το Yπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον 
Πρωθυπουργό και τους Yπουργούς. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική 
πολιτική της χώρας σύμφωνα με το Σύνταγμα. Ο Πρωθυπουργός συντονίζει το έργο 
των Yπουργών του, προκειμένου να εφαρμοστεί η κυβερνητική πολιτική. 

2.Θρησκεία 

Στην Ελλάδα, το 79% του πληθυσμού πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, το 16% 
δηλώνει πίστη σε κάποια ανώτερη δύναμη, ενώ το 4% δεν πιστεύει σε τίποτε από τα 
δύο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 51,9% δηλώνει «θρησκευόμενο ανεξάρτητα 
από το αν πηγαίνει ή όχι στην εκκλησία», ενώ το 45,9% «μη θρησκευόμενο 
ανεξάρτητα από το αν πηγαίνει ή όχι στην εκκλησία». Η πολυπληθέστερη 
θρησκευτική κοινότητα είναι η ανατολική ορθόδοξη. Άλλα θρησκεύματα με μεγάλο 
αριθμό πιστών είναι ο ισλαμισμός 2%, ο καθολικισμός λιγότερο από 1%και άλλα 
χριστιανικά δόγματα το 3% του πληθυσμού, ενώ περίπου το 4% δηλώνει άθρησκο σε 
κάποιες έρευνες. 

 
3.Πληθυσμός 

Το 1911 ο συνολικός πληθυσμός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 10,8 εκ. άτομα, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σε 503 εκ. άτομα, στα Βαλκάνια σε 66,5 εκ. άτομα και στον κόσμο 
σε 7 περίπου δις άτομα. Τούτο σημαίνει ότι ο πληθυσμός μας αντιπροσωπεύει το 2,2 
% του ευρωπαϊκού πληθυσμού και το 16,2 % του βαλκανικού, ενώ η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού. Το μέγεθος του ελληνικού 
πληθυσμού παρουσίασε μεταπολεμικά αυξητική τάση, με έντονες εντούτοις 
περιοδικές διαφοροποιήσεις, ως αποτέλεσμα των συγκυριακών μεταβολών των 
παραμέτρων της φυσικής και μεταναστευτικής κίνησης. 
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4.Επίσημη Γλώσσα 

Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Αποτελεί το μοναδικό 
μέλος ενός ανεξάρτητου κλάδου της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών και είναι 
η επίσημη γλώσσα της Ελλάδος και της Κύπρου. Ανήκει επίσης στον βαλκανικό 
γλωσσικό δεσμό. Στην ελληνική γλώσσα, έχουμε γραπτά κείμενα από τον 15ο αιώνα 
π.Χ. μέχρι σήμερα. 

 

5.Χάρτης της Ελλάδας 
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Πού βρίσκεται στην Ευρώπη 

 
 
6.Το Νόμισμα 

To ευρώ EUR ή € είναι το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Τα 
κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 17 χώρες και μια εθνική όψη που 
περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος-μέλος για λογαριασμό του 
οποίου γίνεται η κοπή. 

 

Το ευρώ αντικατέστησε τη δραχμή στην Ελλάδα το 2001. Τα ελληνικά κέρματα ευρώ 
απεικονίζουν από ένα μοναδικό σχέδιο για κάθε ένα από τα οχτώ νομίσματα. Όλα 
σχεδιάστηκαν από τον Γεώργιο Σταματόπουλο. Τα μικρής ονομαστικής αξίας 
νομίσματα απεικονίζουν ελληνικά πλοία. Τα μέσης αξίας απεικονίζουν σημαντικούς 
Έλληνες της νεότερης ιστορίας. Τέλος, οι απεικονίσεις των δύο μεγαλύτερης αξίας 
νομισμάτων σχετίζονται με την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία. Όλα τα 
κέρματα φέρουν τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έτος κοπής καθώς και το 
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ανθέμιο, σήμα του Νομισματοκοπείου Αθηνών, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Χαρακτηριστικό των Ελληνικών κερμάτων είναι ότι η τιμή του κάθε κέρματος 
αναγράφεται με το Ελληνικό αλφάβητο. Επίσης, το euro cent ονομάζεται λεπτό στα 
ελληνικά σε αντίθεση με τις άλλες γλώσσες που υιοθέτησαν τη λέξη σεντ. 

7.Πρωτεύουσα της Χώρας 

Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας από το 1834. 
Βρίσκεται στην Αττική, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, και είναι από τις αρχαιότερες 
πόλεις του κόσμου, με την καταγεγραμμένη ιστορία της να φθάνει ως το 3.200 π.Χ. Η 
Αρχαία Αθήνα, μια περιτοιχισμένη πόλη, ήταν μία πανίσχυρη πόλη-κράτος, που 
αναπτύχθηκε παράλληλα με το λιμάνι της, το οποίο αρχικά ήταν το Φάληρο και 
αργότερα ο Πειραιάς. 
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8.Κύριες Πόλεις 

Αθήνα                                                                      Θεσσαλονίκη 

 

Πάτρα                                                                        Ηράκλειο 

 

Λάρισα                                                                     Βόλος  

 

Ιωάννινα                                                                    Τρίκαλα 
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2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
1. ΚΛΙΜΑ 
 
Το κλίμα στην Ελλάδα είναι κυρίως μεσογειακό. Ωστόσο, εξαιτίας της μοναδικής 
γεωγραφίας της χώρας, η Ελλάδα έχει ένα αξιοσημείωτο εύρος από μικροκλίματα και 
τοπικές παραλλαγές. Στα Δυτικά της οροσειράς της Πίνδου, το κλίμα είναι γενικά πιο 
υγρό και έχει κάποια θαλασσινά χαρακτηριστικά. Στα ανατολικά της οροσειράς της 
Πίνδου το κλίμα είναι γενικά ξηρότερο το καλοκαίρι. Η υψηλότερη κορυφή είναι ο 
Όλυμπος, 2918 μ. Οι βόρειες περιοχές της Ελλάδας έχουν μεταβατικό κλίμα μεταξύ 
του ηπειρωτικού και του Μεσογειακού κλίματος. Υπάρχουν ορεινές περιοχές με 
αλπικό κλίμα. 
 
2. ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ 
 
Οι ποταμοί στην Ελλάδα είναι σχετικά μικροί σε σύγκριση με εκείνους σε άλλες 
χώρες. Ακολουθούν την κατεύθυνση των πεδιάδων και εκβάλλουν στις ελληνικές 
θάλασσες. Οι ποταμοί είναι κατά κανόνα ρηχοί και ορμητικοί, μόνο στον Εβρο και 
στον Λουδια πλοία ταξιδεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα των ποταμών. 
Οι μεγαλύτεροι ποταμοί στην Ελλάδα είναι ο Έβρος και ο Αξιός. Ωστόσο, και οι δύο 
πηγάζουν από γειτονικές χώρες: ο Έβρος από την Βουλγαρία και ο Αξιός από την 
Βόρεια Μακεδονία, ενώ το μήκος των ελληνικών τμημάτων είναι περιορισμένο. Ο 
μεγαλύτερος ποταμός που πηγάζει στην Ελλάδα είναι ο Αλιάκμονας, ο οποίος ρέει 
από την Δυτική Μακεδονία και εκβάλλει στον Θερμαϊκό Κόλπο. 

 



Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in our Differences– EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

Ελληνικός Οδηγός -  σελ. 10 

 
 
3. ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 
 
Η Ελληνική πανίδα είναι ιδιαίτερα πληθωρική σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, 
εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της πλούσιας οριζόντιας και κάθετης 
κατανομής και το μεγάλο εύρος των βιότοπων που προσφέρονται. Το βασικό στοιχείο 
αυτού του πλούτου αποτελείται από την αυξημένη ενδημικότητα και γεωγραφική 
διαφορετικότητα των περισσότερων ζωικών ομάδων. Στο ελληνικό έδαφος έχουμε 
έτσι αναρίθμητα είδη χλωρίδας τοσο στη στεριά όσο και στο νερό, και μπορούμε να 
παρατηρήσουμε χλωρίδα της θάλασσας, των λιμανιών ή των ποταμών. Πάνω από 
1200 είδη σπονδυλωτών και πάνω από 30000 ασπόνδυλων ζώων έχουν εντοπιστεί. 
Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 50000 είδη ζώων, με ενδημικότητα περίπου 25%. 
Η πλειοψηφία αυτών των ειδών ανήκουν στα έντομα. Ο μεγάλος αριθμός σπηλιών 
(περίπου 10000) είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ενδημικότητα. 
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4. ΟΡΗ 
 
Η Ελλάδα είναι κυρίως ορεινή χώρα με περισσότερα από 300 μεγαλύτερα ή 
μικρότερα βουνά. Ο πιο σημαντικός ορεινός άξονας της Ελλάδας είναι η οροσειρά 
της Πίνδου, που σχηματίζει την “ραχοκοκαλιά” της Κεντρικής Ελλάδας, η οποία 
εκτείνεται φυσικά και στα βουνά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Επιπλέον, η 
πλειοψηφία των νησιών είναι στην πραγματικότητα οι βουνοκορφές της στεριάς, η 
οποία τώρα βρίσκεται κάτω από το Αιγαίο και ένωνε κάποτε την κεντρική Ελλάδα με 
την Μικρά Ασία. 
Το υψηλότερο βουνό στην χώρα είναι το όρος Όλυμπος στην Μακεδονία - γνωστό 
από την ελληνική Μυθολογία ως η κατοικία των Θεών - που φτάνει το ύψος των 2917 
μ. (κορυφή Μύτικας), ενώ περίπου 40 οροσειρές σε όλη τη χώρα ξεπερνούν σε ύψος 
τα 2000 μ. 
Τα ελληνικά βουνά χαρακτηρίζονται από την ποικιλότητά τους, το σπάνιο τοπίο και 
τα μοναδικά δάση, κάποια από τα οποία συγκαταλέγονται στα παλαιότερα φυσικά 
δάση της Ευρώπης. Εξαιτίας της αξεπέραστης χλωρίδας και πανίδας, πολλά 
προστατεύονται ως Εθνικοί Δρυμοί, ενώ συγχρόνως η υποδομή που αναπτύχθηκε τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργήσει ιδανικούς προορισμούς για αυτούς τους 
τολμηρούς τουρίστες που θέλουν να απολαύσουν χειμερινές και ορεινές 
δραστηριότητες. 
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5. ΛΙΜΝΕΣ 
 
Υπάρχουν πολλές φυσικές και τεχνητές λίμνες στην Ελλάδα, καθώς και πολλές 
λιμνοθάλασσες. Οι περισσότερες λίμνες είναι φυσικές και έχουν σχηματιστεί κυρίως 
μακριά από τις ακτές, ως αποτέλεσμα τεκτονικών και ηφαιστειακών δυνάμεων, ή από 
το λιώσιμο παγόβουνων. Οι λιμνοθάλασσες - που είναι ρηχές παράκτιες δεξαμενές 
νερού που συνδέονται με τη θάλασσα μέσω ενός μικρότερου ή μεγαλύτερου 
ανοίγματος - μπορούν  να μετατραπούν σε λίμνες του γλυκού νερού, όταν η εισροή 
αλμυρού νερού από τη θάλασσα διακόπτεται για κάποιο λόγο και λάβει χώρα μια 
επαρκής εισροή γλυκού νερού από λεκάνες απορροής. 
Υπάρχουν επίσης λίμνες με αλμυρό νερό, όταν το υπόστρωμα περιλαμβάνει πολλά 
άλατα ή δέχεται εισροή αλμυρού νερού. Οι τεχνητές λίμνες, που δημιουργούνται από 
την κατασκευή φραγμάτων για να αποθηκεύεται νερό για διάφορους σκοπούς 
(άρδευση, γεωργία, πόσιμο νερό κλπ), είναι η πιο σημαντική κατηγορία τεχνητών 
υγροτόπων στην Ελλάδα. Καλύπτουν σημαντική έκταση και έχουν συμβάλλει στη 
δημιουργία σημαντικών οικοσυστημάτων. 
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6. ΔΑΣΗ 

Τα δάση αποτελούν το 25,4% της συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας, κι έτσι η Ελλάδα 
είναι η 4η μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη όσον αφορά τις δασικές εκτάσεις. Η 
πλειοψηφία των ελληνικών δασών είναι φυσικά και όχι τεχνητά. Χαρακτηρίζονται 
Μεσογειακά. Είναι οικοσυστήματα που έχουν προσαρμοστεί σε ξηρά, πολύ ζεστά 
καλοκαίρια και κρύους χειμώνες. Βελανιδιές μεγαλώνουν στη Μεσόγειο και την 
Περιφερειακή Ζώνη της Μεσογείου, ενώ δρύες μεγαλώνουν κυρίως στη Θεσσαλική 
πεδιάδα, όπου το έδαφος είναι πιο γόνιμο. Επίσης συναντούμε και είδη δέντρων που 
έχουν εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη, όπως πεύκα, έλατα και οξιές. 

Η πανίδα των ελληνικών δασών χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοποικιλότητα. Εκτός 
από τα πολυάριθμα είδη πουλιών, ερπετών και εντόμων, υπάρχει σημαντική ποικιλία 
θηλαστικών, τα οποία ζουν στα ελληνικά δάση, με τα πιο αξιοσημείωτα να είναι η 
καφέ αρκούδα, η αγριόγατα, το τσακάλι, ο λύκος και ο ασβός. 
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7. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Ελλάδας , η γεωγραφία  είχε γίνει τόσο ευλογία 
όσο και κατάρα , ευλογία γιατί επέτρεψε στην Ελλάδα  να κυριαρχήσει στο «γνωστό 
δυτικό κόσμο»  μια καλή μερίδα από την αρχαία ευρωπαϊκή ιστορία λόγο του 
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συνδυασμού της πρόσβασης στη θάλασσα και την τραχιά τοπογραφία . Στην αρχαία  
εποχή , αυτά ήταν τέλειες συνθήκες, για τη κουλτούρα της  θαλάσσιας  πόλης, που 
προσανατολίζεται προς το εμπόριο και κάτι που ήταν δύσκολο να εκτοπιστούν από 
πιο ισχυρούς χερσαίους αντίπαλους. Αυτή η γεωγραφία επώασε τον πρώτο δυτικό 
εξελιγμένο πολιτισμό (Αθήνα)  και παρήγαγε την πρώτη αρχαία 
αυτοκρατορία(αρχαία Μακεδονία).  

Ωστόσο, η ελληνική γεωγραφία είναι επίσης μια κατάρα γιατί είναι απομονωμένη  
στο άκρο  της τραχιάς και πρακτικά  αδιάβατης βαλκανικής χερσονήσου, 
αναγκασμένη να βασίζεται  στη Μεσόγειο θάλασσα. για εμπόριο  και επικοινωνία . 
Καμία από τις ελληνικές πόλεις δεν  έχουν αρκετή ενδοχώρα. Αυτοί οι μικροί 
παραλιακοί θύλακες ήταν εύκολο να αμυνθούν, αλλά δεν ήταν εύκολο να 
ενοποιηθούν,  ούτε μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτεροι ή πλουσιότεροι λόγω 
έλλειψης ντόπιων πόρων . Αυτό ήταν το βασικό μειονέκτημα για την Ελλάδα, η οποία 
έπρεπε να ανταγωνιστεί  με πολύ πιο δυνατούς πολιτισμούς κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας της , ιδιαίτερα αυτές που είχαν βάση τη θάλασσα του Μαρμαρά στην 
ανατολή και τις κοιλάδες των ποταμών Πάδου,Τίβερη και  Αρνο στην οροσειρά των 
Απένινων στα δυτικά.  

 

 

8. ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Η Ελλάδα είναι μια χωρά νοτιοανατολικά στην Ευρώπη στο νότιο μέρος  της 
Βαλκανικής χερσονήσου, συνορεύει με τη Μεσόγειο θάλασσα στο νότο  και με το 
Ιόνιο πέλαγος στη δύση. 

Η Ελλάδα συνορεύει με την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Τουρκιά, F.Y.R.O.M., και έχει 
θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Ιταλία , και τη Λιβύη. 

Τα ηπειρωτικά μέρη της χώρας προσφέρουν ένα ήρεμο  ορεινό τοπίο. Μετά υπάρχει 
η πελοποννησιακή χερσόνησος , είναι κάτι παραπάνω από  ένα νησί γιατί  
διαχωρίζεται από τα ηπειρωτικά με τον κόλπο της Κορίνθου. 

Και μετά υπάρχουν τα ελληνικά νησιά ,  πολλά νησιά, περισσότερα από 1000. Τα 10 
μεγαλύτερα νησιά στη περιοχή είναι η Κρήτη,  η  Εύβοια ,η Λέσβος, η Ρόδος, η Χίος, 
η Κεφαλονιά , η Κέρκυρα, η Λήμνος, η Σάμος ,και η Νάξος . Τα πιο δημοφιλή νησιά 
είναι η Κρήτη, η Εύβοια ,η Ρόδος, η Κέρκυρα ,η Λέσβος ,η Χίος, η Κεφαλονιά ,και η 
Ζάκυνθος. 
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9. ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ 

1. Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ 

Ο Παρθενώνας στην κορυφή της Ακρόπολης είναι ένας από τους κορυφαίους 
τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και μια επίσκεψη στην Αθήνα δεν θεωρείται 
ολοκληρωμένη αν δεν έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ναό. Η κατασκευή του Παρθενώνα 
ξεκίνησε το 447 π.Χ. , για να αντικαταστήσει έναν παλιότερο ναό που είχε 
καταστραφεί από τους Πέρσες, και ολοκληρώθηκε το 432 π.Χ. Κατά τη διάρκεια της 
μακράς του ιστορίας, ο Παρθενώνας έχει υπηρετήσει ως ναός, οχυρό, εκκλησία, 
τζαμί, ακόμη και ως μπαρουταποθήκη. 

 

2.ΤΟ ΟΡΟΣ ΑΘΩΣ 
Είναι όρος και χερσόνησος στη Βόρεια Ελλάδα. Η χερσόνησος, το ανατολικότερο 
«πόδι» της Χαλκιδικής, στεγάζει περίπου 1400 μοναχούς σε 20 Ορθόδοξα 
μοναστήρια. Είναι ένα αυτόνομο κράτος υπό την κυριαρχία του Ελληνικού κράτους. 
Η είσοδος στο Όρος Άθως ελέγχεται αυστηρά και επιτρέπεται μόνο σε άνδρες. 
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3. ΜΥΣΤΡΑΣ 
Βρίσκεται κοντά στην Αρχαία Σπάρτη και ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου τον 
14ο και 15ο αιώνα, με κυβερνήτες συγγενείς του Βυζαντινού αυτοκράτορα. Η περιοχή 
παρέμεινε κατοικημένη κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά 
εγκαταλείφθηκε το 1832, αφήνοντας μόνο τη θέα των μεσαιωνικών ερειπίων που 
κόβει την ανάσα, πάνω σε ένα πανέμορφο τοπίο. 

 

4. ΛΙΝΔΟΣ 

Η Λίνδος είναι ένα μεσαιωνικό χωριό στο νησί της Ρόδου, που αποτελείται από ένα 
δίκτυο από πλακόστρωτα  δρομάκια γεμάτα ασβεστωμένα σπιτάκια. Πάνω από την 
πόλη υψώνεται η ακρόπολη της Λίνδου, προσφέροντας εξαιρετική θέα των γύρω 
λιμανιών και των ακτών. 
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5. ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ 
Είναι ένα φαράγγι μήκους 16 χιλιομέτρων (10 μιλίων) στη νοτιοδυτική Κρήτη. Το 
περπάτημα στο Φαράγγι της Σαμαριάς είναι πολύ δημοφιλές και 250000 τουρίστες 
το κάνουν κάθε χρόνο. Το περπάτημα διαρκεί 4 με 7 ώρες και περνάει μέσα από δάση 
από αρχαία κυπαρίσσια και πεύκα, μετά διασχίζει τα βουνά μέσα από απότομους 
γκρεμούς για να καταλήξει στην Αγία Ρούμελη στο Λιβυκό Πέλαγος. 

 

6. Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΥΡΤΟΥ 
Η παραλία του Μύρτου βρίσκεται στα Βορειοδυτικά της Κεφαλονιάς και είναι 
παγκοσμίου φήμης εξαιτίας των μαγικών χρωμάτων του νερού. Οι διάφορες 
αποχρώσεις του μπλε της θάλασσας έρχονται σε έντονη αντίθεση με  το κατάλευκο 
των λείων βότσαλων της παραλίας. Τα απότομα βουνά και οι απόκρημνοι βράχοι 
πίσω από την παραλία του Μύρτου μόνο προσθέτουν στην ομορφιά της. Γι’ αυτούς 
τους λόγους η παραλία του Μύρτου έχει ψηφισθεί στο παρελθόν 12 φορές ως η 
καλύτερη παραλία της Ελλάδας. 
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7. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ 
Στην αρχαιότητα, οι Δελφοί ήταν η σημαντικότερη τοποθεσία στην αρχαία ελληνική 
θρησκεία, έδρα του Ναού και του Μαντείου του Απόλλωνα. Το αρχαίο θέατρο των 
Δελφών χτίστηκε πάνω σε έναν λόφο, δίνοντας στους επισκέπτες απεριόριστη θέα 
του Ναού και όλης της γύρω περιοχής. Αρχικά κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα και 
στέγαζε 5000 θεατές. Σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα της Ελλάδας. 

 

8. ΜΕΤΕΩΡΑ 
Πρόκειται για μια σύνθεση έξι μοναστηριών τοποθετημένα με θεαματικό τρόπο στην 
κορυφή αρκετών απόκρημνων  βράχων. Το πρώτο μοναστήρι στα Μετέωρα ιδρύθηκε 
τον 14ο αιώνα. Η πρόσβαση στα μοναστήρια ήταν σκοπίμως δύσκολη και απαιτούσε 
ή μεγάλες σκάλες, ή μεγάλα δίχτυα που χρησίμευαν να μεταφέρουν προς τα πάνω 
και αγαθά αλλά και ανθρώπους. Αυτό απαιτούσε μεγάλη πίστη – τα σκοινιά τα 
αντικαθιστούσαν μόνο «όταν ο Θεός τα άφηνε να κοπούν». 
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9. ΜΥΚΟΝΟΣ 
Η Μύκονος είναι διάσημη ως τουριστικός προορισμός μεταξύ των ελληνικών νησιών 
και ευρέως αναγνωρισμένη ως ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς 
προορισμούς στην Ελλάδα. Η Χώρα της Μυκόνου είναι μια γραφική κυκλαδίτικη πόλη 
γεμάτη σοκάκια και ασβεστωμένα πεζοδρόμια. Είναι επίσης γνωστή για τις αμμώδεις 
παραλίες της και την έντονη και ποικίλη νυχτερινή ζωή, με τεράστιο αριθμό μπαρ και 
νυχτερινών κέντρων. 

 

10. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
Η Σαντορίνη είναι ηφαιστειακό νησί των Κυκλάδων. Είναι διάσημη για την 
εκθαμβωτική θέα, τα εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα, τα λευκά σπιτάκια, και το δικό της 
ενεργό ηφαίστειο. Η Φύρα, η πρωτεύουσα της Σαντορίνης, είναι ένα πάντρεμα 
Ενετικής και Κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, τα πλακόστρωτα σοκάκια της ξεχειλίζουν 
από καταστήματα, ταβέρνες, ξενοδοχεία και καφετέριες, ενώ κρέμονται στην άκρη 
βράχων ύψους 400 μέτρων. 
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
1. Οι πιο σημαντικοί ηγέτες της Ελλάδας 

1. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Ο Λεωνίδας ήταν ο διάσημος βασιλιάς της Σπάρτης, από τις ηρωικές πράξεις του οποίου είναι 
φτιαγμένοι οι θρύλοι. Σε μια εποχή, που κάθε Σπαρτιάτης πολίτης εκπαιδευόταν για μάχη, η 
καθημερινή τους ρουτίνα ήταν γεμάτη από έντονες μάχες και προπόνηση από τη νεαρή 
παιδική τους ηλικία - ο Λεωνίδας ήταν προορισμένος να δοξαστεί όταν οι Πέρσες χτύπησαν 
την πόρτα της αρχαίας Ελλάδας. Λεγόταν ότι ο Λεωνίδας , ένας από τους γιούς του βασιλιά 
Αναξανδρίδα της Σπάρτης, ήταν απόγονος του Ηρακλή, κατέχοντας έτσι μεγάλο μέρος των 
δυνάμεων και των ικανοτήτων του. 

Ο Λεωνίδας άφησε ένα σημαντικό ίχνος στην Ιστορία με την εντυπωσιακή του ηγεσία  
πολεμώντας ενάντια στους Πέρσες στη Μάχη των Θερμοπυλών. Η απίστευτη τελευταία του 
μάχη, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, πέρασε στις επόμενες γενιές με τα γραπτά του 
διάσημου Έλληνα ιστορικού Ηρόδοτου. Αυτός διηγήθηκε την ιστορία 300 Σπαρτιατών και 700 
Θεσπίων που υπερασπίστηκαν την Σπάρτη από μια περσική εισβολή ισχυρότατου στρατού 2 
εκατομμυρίων για τρεις ολόκληρες ημέρες. 
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2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

Ο Αλέξανδρος ο Μακεδών, περισσότερο γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος, γεννήθηκε στην 
Πέλλα της Ελλάδας το 356 π.Χ. Γεννήθηκε εκτός γάμου και δεδομένων των απίστευτων 
ηρωικών επιτευγμάτων του, θρύλοι έλεγαν ότι ήταν ο γιος του ίδιου του Βασιλιά των Θεών, 
του Δία και ότι είχε κοινό αίμα με τον Ηρακλή και τον Περσέα. Εκπαιδεύτηκε από τον μεγάλο 
φιλόσοφο Αριστοτέλη ως την ηλικία των 16. Όταν ο πατέρας του ο Φίλιππος ΙΙ δολοφονήθηκε 
το 336, κληρονόμησε τον θρόνο της Μακεδονίας, έχοντας στις διαταγές του έναν τεράστιο, 
ισχυρότατο στρατό. 
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3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος (23 Αυγούστου 1864 - 18 Μαρτίου 1936) ήταν ένας εξέχων ηγέτης του 
εθνικού απελευθερωτικού κινήματος της Ελλάδας και χαρισματικός  πρωθυπουργός του 20ου 
αιώνα, τον οποίο θυμόμαστε για την προώθηση των φιλελεύθερων-δημοκρατικών πολιτικών 
του. Ως ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος, εκλέχτηκε αρκετές φορές, συνολικά 8, ως 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, υπηρετώντας από το 1910 ως το 1920και από το 1928 ως το 1933. 
Ο Βενιζέλος είχε τόσο εξέχουσα επιρροή στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις της 
Ελλάδας, ώστε του αποδίδεται ο τίτλος " ο δημιουργός της σύγχρονης Ελλάδας". 

 

2. Χρονοδιάγραμμα της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 

Ελληνικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1821-1829) 

Πρώτη Ελληνική Δημοκρατία (1829-1832) 

Βασίλειο της Ελλάδας (1833-1924) 

Βασιλεία του Όθωνα (1833-1862) 

Βασιλεία του Γεώργιου Ι (1863-1913) 

Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος (1912-1913) 

Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος (1913) 

Εθνικό Σχίσμα (1914-1917) 
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Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1917 -1918) 

Ελληνοτουρκικός Πόλεμος (1918-1923) 

Αποκατάσταση της σταθερότητας (1923) 

Δεύτερη Ελληνική Δημοκρατία (1924-1935) 

Αποκατάσταση του Βασιλείου της Ελλάδας (1935-1967) 

Κυβέρνηση της 4ης Αυγούστου (1936-1940) 

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (1940-1944) 

Ελληνοιταλικός Πόλεμος και η Μάχη της Ελλάδας (1940-1941) 

Κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα και Αντίσταση (1941-1944) 

Αποκατάσταση της Ελληνικής Κυβέρνησης (1944-1945) 

Εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) 

Μεταπολεμική Ελλάδα (1950-1967) 

Στρατιωτική Δικτατορία (1967-1974) 

Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία (1974 έως και σήμερα) 
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4.ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ποικιλία από έθιμα και παραδόσεις. Αυτά είναι δύο 
στοιχεία πολύ τυπικά για όλους τους Έλληνες. 

1. Παραδοσιακοί χοροί 

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη παραδοσιακών χορών από νησιά και ηπειρωτικές περιοχές. 
Κάθε περιοχή έχει σχηματίσει την δικιά της χορογραφία. Οι πιο γνωστοί χοροί είναι το συρτάκι, 
το χασάπικο, ο καλαματιανός και η σούστα. 

 

2. Παραδοσιακό φαγητό 

Το φαγητό είναι συνδεδεμένο με το κλίμα και την χώρα μας. Λέγεται ότι η Μεσογειακή 
διατροφή είναι η καλύτερη στον κόσμο. Η Ελληνική κουζίνα χαρακτηρίζεται από την αφθονία 
και την ποιότητά της. Το σιτάρι, το ελαιόλαδο, το ψάρι, τα λαχανικά και το κρασί είναι υλικά 
τα οποία ουσιαστικά απαρτίζουν την ελληνική δίαιτα. Κάποια από τα πιάτα της ελληνικής 
κουζίνας είναι η σπανακόπιτα και η τυρόπιτα, η φάβα, ο ντάκος, ο μουσακάς, το τζατζίκι και το 
παστίτσιο. 
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3. Οι πιο σημαντικοί εορτασμοί 

Υπάρχουν πολλοί εορτασμοί στην χώρα μας αλλά οι πιο σημαντικοί αναφέρονται παρακάτω, 
και είναι όλοι συνδεδεμένοι με την θρησκεία μας. Η πρώτη είναι τα Χριστούγεννα στις 25 
Δεκεμβρίου όταν ο Ιησούς γεννήθηκε. Μία σημαντική μέρα για εμάς είναι επίσης η 
Πρωτοχρονιά, η οποία γιορτάζετε την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου. Έξι μέρες μετά 
γιορτάζουμε το βάπτισμα του Ιησού με την ευλογία των νερών.  Αυτός ο εορτασμός ονομάζεται 
Θεοφάνεια. Σε πολλά λιμάνια, λίμνες και ποτάμια ένας σταυρός πετιέται στο νερό και νεαροί 
άντρες βουτάνε για να τον βρούνε.  
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Τον Φεβρουάριο γιορτάζουμε το καρναβάλι.  

 

Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την έναρξη του Αγώνα Απελευθέρωσης των Ελλήνων από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στρατιωτικές παρελάσεις παίρνουν μέρος στις μεγάλες πόλεις. Οι 
διακοπές του Πάσχα ξεκινάνε ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Η Κυριακή του Πάσχα είναι η 
μεγαλύτερη θρησκευτική εορτή στην Ελλάδα. Σε όλη την χώρα αρνιά ψήνονται στην σούβλα. 
Κόκκινα αυγά σπάνε μεταξύ τους και το άτομο με το τελευταίο μη σπασμένο αυγό θα έχει καλή 
τύχη. 
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4 Παραδοσιακά ρούχα  

Όταν η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητη τον 19ο αιώνα, δημιουργήθηκε  ένα ρομαντικό φόρεμα, το 
οποίο έγινε εθνική Ελληνική φορεσιά που είναι ακόμα γνωστή ως το φόρεμα της "Αμαλίας". 
Έχει ένα φαρδύ πουκάμισο που συχνά διακοσμείται με δαντέλα στο λαιμό, πάνω από το οποίο 
φοριέται ένα σακάκι, συνήθως σκούρο μπλε. Η αντίστοιχη φορεσιά για έναν άντρα είναι η 
"φουστανέλα". Από τότε η Ελληνική μόδα ακολουθεί τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Εντούτοις 
εντελώς μαύρα ρούχα φοριούνται για ένα χρόνο στο πένθος. Επίσης οι Κρητικοί φορούν 
μαύρες φούστες, μαύρα πουκάμισα, μαύρη στιβανιά (Κρητικός τύπος μπότας) και μαύρο 
σαρίκι. 

      

5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 

Η τέχνη, η παράδοση, η έμπνευση και η καλλιτεχνία αναμεμειγμένη με πηλό, μάρμαρο, ασήμι 
και χρυσό σχηματίζουν αντικείμενα ξεχωριστής ομορφιάς και διατηρούν σημαντική θέση στο 
πάνθεον της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το παιχνίδι με τον πηλό 
Η κεραμική τέχνη έχει στιγματίσει εποχές και χιλιετίες. Μετατρέπει φυσικά υλικά σε χρήσιμα 
αντικείμενα υψηλής αισθητικής. Εμπλέκει περίτεχνα χέρια στη δημιουργία πολιτισμού. Δίνει 
αποδεικτικά στοιχεία για αυτόν τον πολιτισμό, αφού η κεραμική ευθύνεται για τα περισσότερα 
αντικείμενα της ίδιας κατηγορίας που βρέθηκαν σε κάθε αρχαιολογική ανασκαφή. 
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Με την πρώτη της εμφάνιση να χάνεται στους προϊστορικούς χρόνους, κυριαρχεί στην 
ελληνική αρχαιότητα σε μια εμπνευσμένη ποικιλία σχημάτων και χρωμάτων. Αποθηκευτικά 
δοχεία, αμφορείς, κρατήρες, κανάτες, αντανακλούν τις  καθημερινές συνήθειες και 
παραδόσεις της κοινωνίας που τα παράγει. Στην σύγχρονη εποχή, νέα μορφολογικά και 
τεχνικά στοιχεία έχουν προστεθεί στην κατασκευή των κεραμικών. Ανάλογα με το σχήμα και 
το  μέγεθός τους, χρησιμοποιούνταν για να αποθηκεύεται η σοδειά, να μεταφέρουν υγρά ή 
και ως μαγειρικά σκεύη. Τα σχήματα ήταν απλά, αλλά η διακόσμηση - αποκλειστικά έργο των 
γυναικών των τεχνιτών - σφράγιζε τα χειροποίητα έργα με χάρη και ευαισθησία. 
 
Λαξεύοντας το μάρμαρο 
Ίσως το πιο προφανές κατασκευαστικό υλικό στην ελληνική αρχιτεκτονική από τα αρχαία 
χρόνια. Από το 3200 π.Χ. Η μαρμαρογλυπτική έχει στιγματίσει όλον τον κυκλαδίτικο πολιτισμό. 
Το νησί της Τήνου ήταν πάντα η καρδιά της τέχνης του μαρμάρου. Πλούσιο σε αποθέματα 
μαρμάρου, το νησί ήταν πάντα η πατρίδα καλλιτεχνών που έδιναν στο άγριο υλικό τη μορφή 
αθάνατων αριστουργημάτων. Στην αρχαιότητα, ναοί, βωμοί, αγάλματα θεών αναβαθμίζουν το 
νησί σε μήτρα της γλυπτικής μαρμάρου. Αλλά το αποκορύφωμα θα έρθει τον 18ο και 19ο 
αιώνα, όταν οι ντόπιοι τεχνίτες είχαν την τιμή να διακοσμήσουν τα εμβληματικά κτίρια της 
Αθήνας. Ξεχωρίζουν μεταξύ αυτών τα κτίρια της Ακαδημίας, του Πανεπιστημίου, της Βουλής, 
του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Καθεδρικού Ναού. 
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Ασημένια και χρυσά θαύματα 
Από τους προϊστορικούς χρόνους, οι άνθρωποι εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη φύση 
μετατρέποντας φυσικά στοιχεία σε διακοσμητικά αντικείμενα: κολιέ από πηλό, δαχτυλίδια 
από κοχύλια, και όμορφα βότσαλα έχουν χρησιμοποιηθεί για να συμβολίσουν γόητρο και ισχύ, 
για να εκφράσουν συναισθήματα, για να ικανοποιήσουν την ανθρώπινη ματαιοδοξία. 
Ο ελληνικός πολιτισμός έχει διακοσμηθεί με ασημένια και χρυσά έργα τέχνης εδώ και 6000 
χρόνια. Αυτή είναι η κληρονομιά των σύγχρονων αργυροχρυσοχόων, η οποία αντανακλάται 
στα αισθητικά τέλεια αντικείμενα πρακτικής ή θρησκευτικής χρήσης. Στις περιοχές της 
Ηπείρου, Μακεδονίας, Πελοποννήσου  και σε μικρότερο βαθμό στα νησιά και την κεντρική 
ηπειρωτική χώρα, οι τεχνίτες χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές για να φτιάξουν 
εμπνευσμένα κοσμήματα με λεπτά σχέδια. Αυτοί είναι κυριολεκτικά οι θησαυροί της Ελλάδας. 
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6. Παραδοσιακά παιχνίδια 
Κουτσό 

Το κουτσό, όπως παίζεται από τα παιδιά στην Ελλάδα, απαιτεί ένα κομμάτι κιμωλία, μια μικρή 
πέτρα και δύο ή περισσότερους παίκτες. Σχεδιάστε οκτώ τετράγωνα στο έδαφος, ένα στα δεξιά 
και ένα στα αριστερά, για να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο. Τοποθετήστε την πέτρα πριν το 
πρώτο τετράγωνο και προσπαθήστε να την σπρώξετε στο τετράγωνο πηδώντας στο ένα πόδι. 
Σε όποια πλευρά κι αν ξεκινήσετε, σπρώξτε την πέτρα στην άλλη πλευρά, που θα σας επιτρέψει 
να μετακινηθείτε σε εκείνο το τετράγωνο. Ο παίκτης χάνει αν σπρώξει την πέτρα έξω από τα 
όρια του τετραγώνου στο οποίο θέλει  να μετακινηθεί. 

 

Πεντόβολα 

Αυτό το παραδοσιακό ελληνικό παιχνίδι χρησιμοποιεί πέτρες. Βρείτε πέντε μικρές, στρογγυλές 
πέτρες. Πετάξτε τις στο έδαφος, μετά σηκώστε μία. Πετάξτε την στον αέρα και γρήγορα 
αρπάξτε μία από τις άλλες, συγχρόνως πιάνοντας την πέτρα που πέφτει. Συνεχίστε μέχρι να 
έχετε μαζέψει όλες τις πέτρες μία προς μία. Μετά πάρτε δύο πέτρες με την μία, μετά τρεις, 
κλπ., ώσπου να έχετε πιάσει και τις τέσσερις με την μία. Αν παίζετε με πάνω από έναν παίκτη, 
αυτός που δεν καταφέρνει να μαζέψει τις πέτρες χάνει τη σειρά του. 

Η γιαγιά κοιμάται 

Πρόκειται για μια φανταστική εκδοχή του κρυφτού, που παίζεται από δύο ή περισσότερους 
παίκτες, γύρω από ένα δένδρο. Το παιδί που κάνει την γιαγιά των άλλων παιδιών αρχίζει να 
τους λέει μια ιστορία κι αποκοιμιέται. Μετά από λίγο ξυπνάει και προσπαθεί να βρει τα άλλα 
παιδιά, και το πρώτο παιδί που βρίσκει γίνεται η γιαγιά στον επόμενο γύρο. 

Καρχαρίες 

Οι παίκτες πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των πέντε ετών. Το παιχνίδι απαιτεί μεγάλο χώρο και 
ένα στρώμα για κάθε τρεις παίκτες. Ένα ή δύο παιδιά είναι οι καρχαρίες. Τα παιδιά στα 
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στρώματα πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται στα άλλα στρώματα, πριν τους πιάσει ο 
καρχαρίας. Δεν μπορούν να είναι πάνω από τρία παιδιά σε ένα στρώμα συγχρόνως, γιατί «θα 
βουλιάξουν το σκάφος». 
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5. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

1. Διάσημοι ζωγράφοι και γλύπτες 

Δομίνικος Θεοτοκόπουλος 

Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος ή Ελ Γκρέκο είναι ίσως ο πιο διάσημος Έλληνας ζωγράφος στην 
Ευρώπη. Θριάμβευσε κατά την Ισπανική Αναγέννηση ως γλύπτης και ως αρχιτέκτονας, αλλά 
πάνω από όλα ως ζωγράφος. 
Σε όλη του τη ζωή ταξίδεψε πολύ στην Ιταλία και την Ισπανία. Εκπαιδεύτηκε στην 
μεταβυζαντινή τέχνη και κατά τη διαμονή του στη Ρώμη, υιοθέτησε ενδιαφέροντα στοιχεία 
καλλιτεχνικών κινημάτων, όπως της Ενετικής Αναγέννησης από πολλούς διάσημους 
καλλιτέχνες της εποχής του. Το 1577 μετακόμισε στο Τολέδο της Ισπανίας, όπου έζησε και 
εργάστηκε ως τον θάνατό του. 
Στο Τολέδο έφτασε στο απόγειο της καριέρας του ως ζωγράφος, δέχτηκε αρκετές μεγάλες 
παραγγελίες και έφτιαξε τους γνωστότερους πίνακές του. Το στυλ της ζωγραφικής του είναι 
μοναδικό στον κόσμο. Η πλειοψηφία των έργων του έχει θρησκευτικό περιεχόμενο, 
εκφράζοντας συχνά το δράμα που βιώνουν οι απεικονιζόμενες φιγούρες. Θεωρείται 
πρόδρομος και του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού, αλλά όλοι συμφωνούν ότι το στυλ του 
δεν ανήκει σε καμία συμβατική σχολή. 

 Ο Ιππότης με το χέρι στο στήθος 
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Αλέκος Φασιανός (1935) 

Ο Αλέκος Φασιανός είναι ένας καλλιτέχνης που κινητοποίησε τον ελληνικό κόσμο της 
σύγχρονης τέχνης. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935, σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας αγιογραφία και βυζαντινή εικονογραφία. 

Αργότερα, το 1960, μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει λιθογραφία στην Εθνική Σχολή 
Τεχνών, όπου συνάντησε αρκετούς διάσημους καλλιτέχνες και συγγραφείς. Έκανε εκθέσεις με 
πολλά έργα τέχνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Μπορείτε να βρείτε πολλά έργα του σε περισσότερα από 70 μουσεία και ιδιωτικές συλλογές 
στην Αθήνα, το Παρίσι, το Τόκιο, τη Νέα Υόρκη, το Σάο Πάολο και τη Μελβούρνη. 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί περισσότερο στην τέχνη του είναι η φύση και οι άνθρωποι. Εκτός 
από τους ατομικούς πίνακες, σχεδίαζε τα σκηνικά για σημαντικές κλασικές και σύγχρονες 
παραγωγές. 

 

 

Κωνσταντίνος Παρθένης (1878-1967) 

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης ήταν άλλος ένας Έλληνας ζωγράφος που έγινε παγκόσμια γνωστός. 
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και σπούδασε στην Ακαδημία καλών Τεχνών στη Βιέννη. Αφού 
τελείωσε τις σπουδές του, μετακόμισε στο Παρίσι και μετά έζησε στην Ελλάδα. 

Ο Παρθένης ανήκε στην καλλιτεχνική ομάδα “Humanitas” που ιδρύθηκε το 1897 και έγινε ο 
πυρήνας του πρώιμου εναλλακτικού κινήματος. Σαν άνθρωπος βαθιά θρησκευόμενος, στην 
Ελλάδα δούλεψε ως εικονογράφος. Σημαντικές στιγμές στην καλλιτεχνική του καριέρα ήταν 
όταν το 1907 εικονογράφησε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βιέννη και το 1938 
συμμετείχε στη Biennale της Βιέννης, στο τέλος της οποίας η ιταλική κυβέρνηση απέκτησε ένα 
από τα έργα του. 
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Φειδίας (493 – 430 π.Χ. Κλασική Περίοδος) 

Ο Φειδίας, γιος του Χαρμίδη, ήταν γλύπτης του 5ου αιώνα π.Χ, γνωστός για την ικανότητά του 
να λαξεύει σχεδόν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων του λίθου, του χαλκού, του ασημιού, του 
χρυσού, του ξύλου, του μάρμαρου, του ελεφαντόδοντου. Στα πιο διάσημα έργα του ανήκει το 
ύψους 40 ποδιών χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, πάνω σε ξύλινο πυρήνα και με 
ατόφιο χρυσάφι για τα στολίδια. Το άγαλμα του Δία φτιαγμένο από ελεφαντόδοντο και χρυσό 
ανήκει σε ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου. 

Ο Αθηναίος πολιτικός Περικλής ανέθεσε στον Φειδία πολλά έργα, όπως τα αγάλματα για τον 
εορτασμό της νίκης του Μαραθώνα. Ο Φειδίας ανήκει στους καλλιτέχνες που σχετίζονται με 
τη χρήση της «Χρυσής Αναλογίας», της οποίας η ελληνική αναπαράσταση είναι το γράμμα Φ. 

Ο Φειδίας κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε χρυσό αλλά απέδειξε την αθωότητά του. 
Κατηγορήθηκε όμως για ασέβεια και φυλακίστηκε, όπου και πέθανε, σύμφωνα με τον 
Πλούταρχο. 
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Πραξιτέλης ο Αθηναίος (400 – 330, Ύστατη Κλασική Περίοδος) 
 
Ο Πραξιτέλης ήταν γιος του γλύπτη Κηφισόδοτος και σύγχρονος με τον Σκόπα. Έφτιαξε μεγάλη 
ποικιλία γλυπτών, ανθρώπων και θεών, αρσενικών και θηλυκών. Λέγεται ότι είναι ο πρώτος 
που έφτιαξε ανθρώπινη θηλυκή μορφή σε φυσικό μέγεθος. Ο Πραξιτέλης χρησιμοποιούσε 
κυρίως μάρμαρο από την Πάρο, αλλά και χαλκό. Δύο παραδείγματα της δουλειάς του είναι η 
Αφροδίτη της Κνίδου και ο Ερμής με το βρέφος Διόνυσο. 
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Λύσιππος ο Σικυών (4ος αιώνας π.Χ. – Ύστατη Κλασική Περίοδος) 

Εργάτης του μετάλλου, ο Λύσιππος έμαθε μόνος του γλυπτική μελετώντας τη φύση και τον 
κανόνα του Πολύκλιτου. Το έργο του χαρακτηρίζεται από νατουραλισμό και λεπτές αναλογίες. 
Έχει περιγραφεί ως ιμπρεσσιονιστικό. Ο Λύσιππος ήταν ο επίσημος γλύπτης του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Λέγεται ότι ενώ άλλο γλύπτες έφτιαχναν τους άντρες όπως ήταν, ο Λύσιππος τους 
έφτιαχνε όπως φαίνονταν στο μάτι. Παρόλο που δεν είχε επίσημη καλλιτεχνική εκπαίδευση, 
ήταν ένας γλύπτης που έφτιαχνε αγάλματα από μικρά μεγέθη μέχρι και κολοσσούς.  
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2. Τα πιο διάσημα κτίρια 

Η Ακρόπολη 

 

Η Ακρόπολη δεν είναι ένα ενιαίο κτίριο, αλλά ναοί κτισμένοι σε έναν λόφο που βλέπει όλη 
την Αθήνα. Παρόλο που υπάρχουν πολλές ακροπόλεις στην Ελλάδα, συνηθίζουμε να 
σχετίζουμε το όνομα με αυτήν της Αθήνας. Τα κτίρια που διασώζονται σήμερα είναι: ο 
Παρθενώνας, χτισμένος μεταξύ 447 – 438 π.Χ., παρόλο που τα διακοσμητικά στοιχεία δεν 
είχαν ολοκληρωθεί ως το 432 π.Χ., τα Προπύλαια, κατασκευασμένα γύρω στο 437 π.Χ., ο 
Ναός της Αθηνάς Νίκης μεταξύ 427 και 423 π.Χ., και το Ερέχθειο που ξεκίνησε να κτίζεται το 
421 π.Χ., διακόπηκε μεταξύ 414 και 409 π.Χ. και ολοκληρώθηκε το 407 π.Χ. 
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Αχίλλειον 

 

Το Αχίλλειον βρίσκεται στην κορυφή του λόφου στο χωριό Γαστούρι, 10 χλμ νοτιοδυτικά της 
πόλης της Κέρκυρας. Η θέση του παρέχει θέα σε όλη τη γύρω περιοχή με τους πράσινους 
λόφους και τις κοιλάδες και το Ιόνιο Πέλαγος στο βάθος. 

Το κτίριο ανήκε στην Πριγκήπισσα Ελισσάβετ της Αυστρίας, γνωστή ως Σίσυ, σύζυγο του 
Αυτοκράτορα Φράντς Γιόσεφ Ι. 

Το Παλάτι της Κνωσσού 
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Το Παλάτι της Κνωσσού ήταν το κέντρο του Μινωικού πολιτισμού και το σπίτι του Βασιλιά 
Μίνωα και του Μινώταυρου, που ζούσε στον λαβύρινθο κάτω από το παλάτι. Η Κνωσσός 
αναπτύχθηκε κατά τη Νεολιθική Περίοδο (7000-3000 π.Χ.) και ήταν σημαντικό κέντρο 
εμπορίου κατά την περίοδο 3000-1900 π.Χ., όταν το πρώτο παλάτι κατασκευάστηκε. Στον 
χώρο έχουν γίνει εκσκαφές τον 20ο αιώνα. 

3. Αρχιτεκτονικά στυλ 

Η Αρχαία Ελλάδα έχει επηρεάσει πολλά αρχιτεκτονικά κινήματα σε όλον τον κόσμο κατά την 
διάρκεια των αιώνων, όπως για παράδειγμα το κίνημα της Αναγέννησης και το Νεοκλασικό 
στυλ. Πολλά από τα αριστουργήματα σε όλον τον κόσμο εμπνεύστηκαν από την ελληνική 
αρχιτεκτονική, ιδίως τον αρχαίο ελληνικό Δωρικό, Ιωνικό ή Κορινθιακό ρυθμό. Στην 
πραγματικότητα, το Νεοκλασικό στυλ που ήταν τόσο δημοφιλές τον 19ο αιώνα ήταν 
αναβίωση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Χάρη στην πλούσια πολυμορφία του στους 
αιώνες, το αρχιτεκτονικό στυλ χωρίζεται σε διάφορες περιόδους. Μπορεί κανείς να δει 
δείγματα της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα με έναν απλό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας. 

Minoan Architecture                                                             Mycenaean Architecture 

               

Classical Architecture                                                               Roman Architecture   
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Byzantine Architecture                                                                 Medieval Architecture 

        

Ottoman Architecture                                                             Neoclassical architecture 

                     

 

Cycladic architecture 
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6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Πτήσεις και πώς να φτάσετε εδώ 

Μέσω αεροπλάνου 

Οι αεροπορικές πτήσεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς λόγω της άνεσης και της ταχύτητάς τους. 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στον κόσμο. Παρέχει 
εξαιρετικές υπηρεσίες εδάφους κι έτσι είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό σημείο εισόδου στην 
Ελλάδα. 

 

 

Μέσω αυτοκινήτου 

Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να βρίσκεται σε ένα συναρπαστικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε 
διαφορετικές ηπείρους και πολιτισμούς. Το τεράστιο οδικό δίκτυο, το οποίο συνεχώς 
επεκτείνεται και βελτιώνεται, το συνδέει με την καρδιά της Ευρώπης, καθώς και με την Ασία 
μέσω των δρόμων της Ανατολής. Οι κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι συνδέουν την Ελλάδα με τα 
Βαλκάνια και από εκεί με όλη την Ευρώπη. 
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Μέσω τραίνου 

Ένα ταξίδι με το τραίνο είναι μια ρομαντική διαφυγή, με τη μαγεία του παρελθόντος και είναι 
συγχρόνως μια πολύ προσιτή οικονομικά λύση, αφού αποτελεί κοινή πρακτική να παραμένουν 
τα εισιτήρια σε χαμηλές τιμές και να παρέχονται ειδικές εκπτώσεις σε νέους, φοιτητές και 
οικογένειες. 

 

 

Μέσω λεωφορείου 

Οι πρωτεύουσες των περισσότερων νομών συνδέονται με ένα πυκνό δίκτυο τακτικών 
λεωφορείων (ΚΤΕΛ), τα οποία πληρούν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για ασφαλέστερη και 
πιο απολαυστική μεταφορά επιβατών. 

 

 



Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in our Differences– EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

Ελληνικός Οδηγός -  σελ. 45 

Μέσω θαλάσσης 

Κάθε χρόνο τα ελληνικά λιμάνια καλωσορίζουν έναν τεράστιο αριθμό επιβατών από όλον τον 
κόσμο. Ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος ή Πάτρα, η Ηγουμενίτσα και τα λιμάνια των νησιών 
εξυπηρετούν αυτούς τους επισκέπτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα μέσω 
θαλάσσης. Τα ταξίδια με πλοίο στην Ευρώπη είναι αναρίθμητα. Πολλά κρουαζιερόπλοια και 
ιδιωτικά σκάφη εισέρχονται στα λιμάνια της χώρας, καθώς η Ελλάδα είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους προορισμούς στον κόσμο. 

 

 


