
A Hélade: 
O sentimento de unidade helénica começou por se afirmar de uma forma positiva 
pelo[...] conjunto de traços que uniam os Gregos, como a noção de uma mesma 
ascendência, mesma língua e religião [...] Mas esse sentimento de unidade 
cultural foi-se também fortalecendo pela gradual verificação de que esses traços e 
características comuns os distinguiam dos povos não-gregos.[...] Aos poucos 
vai-se formando a consciência de que a humanidade é constituída por dois blocos 
[...]  com base na língua - eles, os Helenos, que falavam uma língua inteligível e 
habitavam a Hélade, e os outros povos, cuja fala era incompreensível e a que 
davam o nome comum e genérico de Bárbaros. 
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