Η φυσική ομορφιά της Ελλάδας.
Φυσικά τοπία απίστευτου κάλλους, αντιθέσεις τοπίων (απόκρημνες ακτές φαράγγια - ελαιώνες - ορεινοί όγκοι αλλά και καταπράσινες κοιλάδες),
πανέμορφα συμπλέγματα νησιών, καταγάλανα και πεντακάθαρα νερά, ξανθές
και χρυσαφένιες αμμουδιές, άπλετος ήλιος, εύκρατο μεσογειακό κλίμα,
υπέροχα ηλιοβασιλέματα, γραφικά δρομάκια και σπίτια, φιλόξενος λαός.

Αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορία της Ελλάδας.
Η Ελλάδα, απ’ την αρχή της ιστορίας της, υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών.
Υπήρξε κοιτίδα του πολιτισμού, των τεχνών, του θεάτρου , των επιστημών, με
μακραίωνη ιστορία. Η χώρα μας είναι διάσπαρτη από αρχαιολογικά μνημεία,
που μαρτυρούν τη δύναμη του πολιτισμού που ανέπτυξε. Μουσεία , μνημεία
όπως ο Παρθενώνας και η Ακρόπολη, το Ηρώδειο, το θέατρο του Διονύσου, το
αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, και αρχαιολογικοί χώροι όπως οι Μυκήνες, η
Κνωσός, οι Δελφοί και η Αρχαία Ολυμπία αποτελούν απόδειξη του
πνευματικού και πολιτιστικού μεγαλείου της αρχαίας Ελλάδας και μνημεία
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ακόμη και
στην πιο απομακρυσμένη, υπάρχουν ίχνη της αρχαίας της κληρονομιάς. Όλη η
Ελλάδα είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος. Ένα ταξίδι στην Ελλάδα
είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία και στον παγκόσμιο πολιτισμό, ο
οποίος γεννήθηκε στην Ελλάδα.

Σύγχρονη Ελλάδα και πρόοδος.

Ο επισκέπτης που θέλει πραγματικά να γνωρίσει και τη σύγχρονη Ελλάδα δεν
πρέπει να αρκεστεί μόνο στoν ήλιο της και στις καταγάλανες ακρογιαλιές τις.
Πρέπει πίσω απ’ αυτά, να δει και το σύγχρονο ευρωπαϊκό της πρόσωπο. Η
Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει κάνει τεράστια άλματα υλικοτεχνικής
προόδου. Έχει κατασκευάσει σύγχρονους αυτοκινητόδρομους, μεγάλες
γέφυρες , σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και υπόγειο σιδηρόδρομο. Εκτός
απ’ τα γραφικά νησάκια, διαθέτει σύγχρονες μεγαλουπόλεις με μεγάλη
εμπορική και κυκλοφοριακή κίνηση. Οι πόλεις της είναι πλέον
πολυπολιτισμικές, λόγω μεγάλου μεταναστευτικού ρεύματος που εισήλθε στη
χώρα. Διαθέτει ισχυρή ναυτιλία και δραστηριοποιείται εμπορικά σε όλο τον
κόσμο. Αλλά ακόμα και στον τομέα του πνεύματος η Ελλάδα δεν έμεινε
προσκολλημένη στο παρελθόν. Οι Έλληνες ακόμη και σήμερα ασχολούνται
ενεργά με τον πολιτισμό και οργανώνουν πάσης φύσεως πολιτιστικές
εκδηλώσεις και δρώμενα.

Προβλήματα σύγχρονης Ελλάδας.
 Η Ελλάδα έγινε τόπος υποδοχής μεταναστών, με αποτέλεσμα να
αλλοιωθεί ο ομοιογενής χαρακτήρας της και να αυξηθούν οι δείκτες
εγκληματικότητας.
 Αντιμετωπίζει την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος από την άναρχη
δόμηση και την ανύπαρκτη πολιτική στο θέμα του Τουρισμού.
 Αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα ( έλλειψη ανάπτυξης ,
εμπορική στασιμότητα, ανεργία)

 Εισάγει περισσότερα προϊόντα απ’ ό, τι εξάγει. Δεν είναι μια αυτόνομη
οικονομικά χώρα.

