
1η ενότητα: Η Ελλάδα στον κόσμο 
 

Επιμέλεια: Μαρία Μιχάλη 

Κείμενο: Οι αντιφατικές όψεις του νεοέλληνα 

Ανέκαθεν στη χώρα μας κυριαρχούσε το δίπολο ανατολή ή δύση, με το ερώτημα να 

μένει ακόμη αναπάντητο. Αναμφισβήτητα είμαστε ένας λαός περήφανος, με ένδοξο 

ιστορικό παρελθόν, με μακραίωνη πορεία στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού 

ευρύτερα, με επιτεύγματα στους χώρους των επιστημών που έδωσαν έναυσμα για 

συνέχεια και πρόοδο και έχει ως αποκορύφωμα την ανάδειξη της δημοκρατίας ως 

πολίτευμα για τη διοίκηση, όπου η συμμετοχή και η ψήφος καθώς και η άποψη του 

καθενός πέρα από δικαίωμα ήταν ζήτημα τιμής αλλά και ηθική υποχρέωση συνάμα. 

Αυτή είναι η μία πλευρά για την οποία μπορούμε να αντλούμε δύναμη, ώστε να 

συνεχίζουμε εποικοδομητικά να παραδειγματιζόμαστε και ενίοτε να βελτιώνουμε τα 

όποια ελαττώματά μας .Υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι λίγες οι φορές που ακούς 

κάποιον να καυχιέται για τον ηρωισμό των 300 Σπαρτιατών στις Θερμοπύλες 

δηλώνοντας απόγονος τους, αγνοώντας επιμελώς τον Εφιάλτη και το ρόλο του, που 

πιστεύοντας σε ταπεινά υλιστικά συμφέροντα, πρόδωσε μία ιδέα, εκείνη του 

ευρύτερου ομοειδούς συνόλου στο οποίο ανήκε ,αφήνοντας στην άκρη το <<εμείς>> 

για το <<εγώ>>. Περηφανευόμαστε ορθά για τον ηρωισμό των αγωνιστών του 1821, 

αγνοούμε όμως πως πρόγονοί μας ήταν εκείνοι που τον έβαλαν στις φυλακές του 

Ναυπλίου. Αναδεικνύουμε ιστορικά ως μεγάλο ηγέτη τον Καποδίστρια ξεχνάμε όμως 

πως πάλι συμπολίτες του τον σκότωσαν, όπως αναλόγως στην περίπτωση του 

Σωκράτη που άνθρωποι από το ευρύτερο περιβάλλον του, επέβαλλαν τη θανατική 

ποινή με το κώνειο. Λατρεύουμε την πατρίδα μας για τις όμορφες παραλίες της, τα 

μνημεία της, τα φυσικά της κάλλη, το γραφικό χαρακτήρα των χωριών που σε πείσμα 

τους προσπαθούν να διατηρήσουν το χαρακτήρα τους σε σχέση με την άναρχη 

δόμηση των μεγαλουπόλεων και να δώσουν ανάσες ζωής και ηρεμίας, για τις 

δραστηριότητες που προσφέρουν βουνά, θάλασσες και ποτάμια στις 4 εποχές του 

χρόνου. Ταυτόχρονα όμως μέρος των συμπολιτών μας χτίζει αυθαίρετα, 

εκμεταλλεύεται καμένες εκτάσεις γης για να αγοράσει φθηνά οικόπεδα και να 

οικοδομήσει νέα εκτρώματα, δέχεται ανάρμοστες συμπεριφορές τουριστών 

ημεδαπών και αλλοδαπών που έχουν αντίκτυπο την αλλοίωση της φυσικής ομορφιάς 

και καταστροφή μνημείων για χάρη του χρήματος και του κέρδους, αδιαφορεί για τα 

οικολογικά ζητήματα και ύστερα παραπονιέται για την άθλια κατάσταση της πόλης 

του και για τη ρύπανση των υδάτων. Καταδικάζουμε και εξαγριωνόμαστε με τους 

δημόσιους υπαλλήλους και ουκ ολίγοι είναι αυτοί που τους αποκαλούν 

κρατικοδίαιτους, τεμπέληδες, ανάρμοστους θεωρώντας πληγή το δημόσιο όμως 

ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα αρνηθούν μία θέση αν τους προσφερθεί. Από την άλλη 

πλευρά οι δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες για 

φοροδιαφυγή θεωρώντας τους κλέφτες-απατεώνες κτλ. Επιπλέον σήμερα εν έτει 2012 

φθάσαμε να θεωρούμε ως μοναδικούς ηθικούς αυτουργούς του πολιτικούς που 

εκπροσώπευαν τόσα χρόνια τον ελληνικό λαό. Ρίχνουμε τις ευθύνες στην ομάδα 

εκείνη που μας συμφέρει αγνοούμε όμως και μία πληθώρα συμπολιτών μας που 

έχουν επίσης σημαντική ευθύνη για το σημερινό ξεπεσμό. […] 

Πηγή: https://kyklothymikos.wordpress.com/2012/07/20/neoellines/  
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Δραστηριότητες 

1. Αφού διαβάσετε το κείμενο, να καταγράψετε τα θετικά και αρνητικά σημεία του 

νεοέλληνα. Ποια η δική σας θέση; Σε ποια σημεία συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 

τον/την αρθρογράφο; 

2. Να χωρίσετε τα παρακάτω αποσπάσματα του κειμένου σε προτάσεις και να 

εντοπίσετε το είδος της σύνδεσης (παρατακτική ή υποτακτική). 

α. Αυτή είναι η μία πλευρά για την οποία μπορούμε να αντλούμε δύναμη, ώστε να 

συνεχίζουμε εποικοδομητικά να παραδειγματιζόμαστε και ενίοτε να βελτιώνουμε τα 

όποια ελαττώματά μας. 

β. Περηφανευόμαστε ορθά για τον ηρωισμό των αγωνιστών του 1821, αγνοούμε 

επιμελώς όμως πως πρόγονοί μας ήταν εκείνοι που τον έβαλαν στις φυλακές του 

Ναυπλίου. 

γ. Καταδικάζουμε και εξαγριωνόμαστε με τους δημόσιους υπαλλήλους και ουκ ολίγοι 

είναι αυτοί που τους αποκαλούν κρατικοδίαιτους, τεμπέληδες, ανάρμοστους 

θεωρώντας πληγή το δημόσιο όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα αρνηθούν μία 

θέση αν τους προσφερθεί. 

3. Να γράψετε μια συνώνυμη λέξη για τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: 

πορεία, επιτεύγματα, έναυσμα, συνάμα, καυχιέται, ανάρμοστες. 

 

4. Να σχολιάσετε την εικόνα: Ποια στοιχεία της Ελλάδας τονίζονται; Πώς 

προβάλλεται η Ελλάδα στον κόσμο; Να γράψετε ένα σύντομο κείμενο που θεωρείτε 

ότι ταιριάζει με την εικόνα ( πρόκειται για κείμενο διαφημιστικής αφίσας. Δείτε 

ξανά και το κείμενο 11, σελ. 19) 

 
(ΕΟΤ) 

Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=wGtAae-Y6q0&t=2s  
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