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∆
εν υπάρχει χώρα, αλλά ούτε 
σπιθαµή γης σε ολόκλη-
ρη την Υφήλιο που να έχει 
υµνηθεί τόσο πολύ όσο η 

πατρίδα µας, η Ελλάδα µας. Τόµοι 
βιβλίων µιας ολόκληρης βιβλιοθή-
κης χρειάζονται για να φιλοξενήσουν 
τις περγαµηνές, τις δοξασίες και τις 
ευχές εκατοµµυρίων ανθρώπων της 
γης για την Ελλάδα µας.
Οφείλουµε και πρέπει µόνοι µας να 
καταλάβουµε ότι πρέπει να δώσουµε 
ένα τέλος στην περίοδο άγνοιας και 
ιστορικής παρακµής που περνάει όλα 
αυτά τα χρόνια η πατρίδα µας. Το 
οφείλουµε στα παιδιά µας, στα εγγό-
νια µας, στις επόµενες γενεές, αλλά 
πολύ περισσότερο το οφείλουµε στην 
µακρόχρονη ιστορία µας, στους προ-
γόνους µας, αυτούς που δόξασαν, λά-
µπρυναν και οµόρφαιναν ολόκληρη 
την ανθρωπότητα.
Αµέτρητα είναι τα στοιχεία ιστορικής 
και πολιτιστικής αναδροµής για την 
χώρα µας. Ας δούµε ορισµένα από 
αυτά. 
Να ξεκινήσουµε από το Σπήλαιο των 
Πετραλώνων και την εµφάνιση του 
πρώτου ανθρώπου στη γη! Τι έφται-
ξε και τι φταίει που έχει παραµεληθεί 
τόσο πολύ η αξιόλογη αυτή ανακάλυ-
ψη, ενώ θα έπρεπε κάθε χρόνο να γί-
νεται εδώ παγκόσµια συνάντηση των 
επιστηµόνων  της παλαιοντολογίας, 
εδώ στη Χαλκιδική ή την Θεσσαλο-
νίκη!
Η µεγάλη ανάπτυξη του Κρητικού 
πολιτισµού που απετέλεσε το µε-
γάλο σταυροδρόµι ανάπτυξης και 
προβολής σκέψεων και ιδεών προ-
χωρηµένων για εκείνη την εποχή κι 
εµπορικών συναλλαγών που έπαιξαν 
αποφασιστικό ρόλο στην µεγαλύτε-
ρη ανάπτυξη και διάδοση του Κρητι-
κού πολιτισµού τόσο στην ενδοχώρα 
αλλά και σε ολόκληρη  την Μεσόγειο.
Θέλοντας να γράψω για τον πολιτι-
σµό και τις δραστηριότητες κάθε πε-
ριοχής της ενδοχώρας µου έρχεται 
στο νου η σκέψη που αποδίδω και 
σε άλλα κείµενα µου, ότι όπου και να 

σκάψεις στην πατρίδα µας, απ΄ άκρη 
σε άκρη, θα βρεις και κάτι σηµαντικό 
από το παρελθόν και ιδιαίτερα από 
τον αρχαίο µας πολιτισµό.
Αναρίθµητα είναι τα σηµεία στη χώρα 
µας που παρουσιάζουν ιδιαίτερο και 
µεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ας 
δούµε ορισµένα από αυτά.
Αρχαία Ολυµπία: Και µόνο το όνο-
µα που προφέρεις, “ΟΛΥΜΠΙΑ”, ρί-
γος υπερηφάνειας γεµίζει την ψυχή 
σου, αφού είναι η πιο γνωστή και δη-
µοφιλής τοποθεσία της γης. Την πόλη 
καταγωγής σου ξεχνάς, την Ολυµπία 

ποτέ. Εδώ εγίνοντο οι δηµοφιλέστε-
ροι αγώνες της αρχαιότητας.
Αρχαία Κόρινθος: Ένας τεράστιος 
πολιτισµός µε µεγάλη ανάπτυξη στον 
εµπορικό τοµέα.
Αρχαίο Άργος: Ιδιαίτερη ανάπτυξη 
στις τέχνες και το εµπόριο.
Αρχαία Σπάρτη: Η γνωστότερη πό-
λις του κόσµου, για τους πειθαρχηµέ-
νους κατοίκους της και για τους πιο 
γενναίους πολεµιστές. Η πόλις του 
Λυκούργου και του Λεωνίδα.
Ελευσίνα – Μαραθώνας-Σαλαµί-
να: Ιδιαίτερες πολιτισµικές περιοχές. 
Αποφασιστικές, θαυµαστές και κρίσι-
µες οι µάχες των περιοχών αυτών!!
Αθήνα: Η πόλις  του φωτός, των νό-
µων, της δηµοκρατίας, η πόλις του 
Σόλωνα, του δίκαιου Αριστείδη, του 
Μιλτιάδη, του Περικλή, η πόλις του 
Παρθενώνα.
Θήβα – Χαλκίδα: Πόλεις µε εµπο-
ρική ανάπτυξη και ιδιαίτερα η Χαλκί-
δα, η οποία και δηµιούργησε αρκετές 
αποικίες.
Μαντείο των ∆ελφών: Το µεγαλύ-
τερο λίκνο σοφίας και αποφάσεων 
της Αρχαιότητας.
∆ωδώνη: Μία ιδιαίτερη περιοχή µε 
µεγάλη ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς.

Θερµοπύλες: !!!!!!!!!!!!!! άνευ σχολι-
ασµού.
Ιωλκός: Η µυθική πόλη στον Παγα-
σητικό κόλπο.
Θεόπετρα: Το προϊστορικό σπήλαιό 
της στο νοµό Τρικάλων.
Μακεδονία – Θράκη: Η πατρί-
δα του Φιλίππου και του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Οι ηγέτες που ένωσαν 
για πρώτη φορά σχεδόν όλους τους 
Έλληνες. Περιοχές µε ιδιαίτερη πο-
λιτισµική προσφορά, η Πέλλα-η 
Βεργίνα-το ∆ίον-η Αµφίπολη-η Πο-
τίδαια-Ανθέµια-Φίλιπποι-Μαρώνεια-
Άβδηρα-Σαµοθράκη.
Όλυµπος: Το δηµοφιλέστερο βουνό 
του κόσµου, γεµάτο µύθους και ιστο-
ρίες, αφού θεωρείτο το θεϊκό βουνό 
της αρχαιότητας.
Κι από τον αρχαιολογικό θησαυρό 
της ενδοχώρας, ένας άλλος µεγάλος 
πλούτος αρχαιολογικής οµορφιάς κο-
σµεί τα νησιά µας. 
Τα νησιά µας αποτελούσαν κι αυτά 
τις µεγάλες λαµπάδες, τις φωτεινές 
δάδες του πολιτισµού µας. Από την 
Κέρκυρα έως την Κεφαλλονιά κι από 
την Σαµοθράκη έως την Ρόδο, αµέ-
τρητος είναι ο πλούτος των αρχαιολο-
γικών ευρηµάτων. Το κάθε νησί µας, 
εκτός από τις φυσικές του οµορφιές, 
έχει να επιδείξει ιδιαίτερα στοιχεία 
αρχαιολογικής αξίας και οµορφιάς.
Για τις προαναφερόµενες περιοχές 
και τις εκατοντάδες έως και χιλιάδες 
άλλες που υπάρχουν στην πατρίδα 
µας, έχουν γίνει ιδιαίτερες και µεγά-
λες αναφορές από Έλληνες αρχαιο-
λόγους και ιστορικούς, αλλά εξίσου 
ιδιαίτερες και εκτενείς αναφορές έγι-
ναν και από ξένους επιστήµονες, αρ-
χαιολόγους και ιστορικούς.
Σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσµου, 
υπάρχει ένας σεβαστός αριθµός βι-
βλίων που τα κείµενα τους ασχολού-
νται αποκλειστικά και µόνο µε την 
Αρχαία Ελλάδα, τον πολιτισµό της, 
τους επιστήµονες της εποχής και τον 
ρόλο που διαδραµάτισε και πόσο 
επηρέασε στην εξέλιξη της ανθρωπό-
τητας σε ολόκληρη την Υφήλιο. Στα 
περισσότερα δε πνευµατικά ιδρύµατα 
(πανεπιστήµια) του κόσµου, διδά-
σκονται µαθήµατα της αρχαίας Ελλά-
δας.
Αυτό λοιπόν το τεράστιο πολιτισµι-
κό και ιστορικό κεφάλαιο οφείλου-
µε όλοι µας να το διαφυλάξουµε ως 
κόρη οφθαλµού και συνεχώς να το 
προβάλλουµε.
Η αρχαία µας ιστορία θα είναι για 
πάντα το δόρυ και το αστέρι για την 
αντιµετώπιση όλων των δυσκολιών 
της πατρίδας µας, αρκεί να γνωρίζου-
µε το µέγεθος και την αξία της προ-
βολής της.

Αυτόν τον πολιτισµό και αυτή την 
ιστορία είναι έγκληµα να τα ξεχνάµε




