
 

 

 

 

 

 
Grecja – kolebka kultury 

europejskiej 



 Grecja – podstawowe informacje 

  

 

    Republika Grecka – kraj 
położony w południowo-
wschodniej części Europy, 
na południowym krańcu 
Półwyspu Bałkańskiego. 
Graniczy z czterema 
państwami: Albanią, 
Republiką Macedonii i 
Bułgarią od północy oraz 
Turcją od wschodu. 



Podstawowe informacje  

Stolica: Ateny 

Waluta: Euro 

Liczba ludności:  ponad 11 milionów 

Język: grecki 

Religia dominująca: prawosławie –  

Autokefaliczny Kościół Grecki , na którego 

 czele stoi metropolita Aten i całej Hellady (obecnie arcybiskup Hieronim II). 

Powierzchnia kraju:  131 957 km² 

  



Podstawowe informacje  

Terytorium Grecji można podzielić na: 

 Grecję kontynentalną (wraz z oddzielonym od niej Kanałem Korynckim  

półwyspem Peloponez), która wchodzi w skład Półwyspu Bałkańskiego oraz ok. 
3000 wyspy rozsiane na morzach Egejskim i Jońskim, z czego ok. 200 jest 
zamieszkałych. 



Flaga Grecji 

     Flaga Grecji ma kształt prostokąta. Podzielona jest na 
dziewięć pasów: cztery białe i pięć niebieskich. W lewym 
górnym roku umieszczony jest biały krzyż na niebieskim tle.  
Kolor niebieski symbolizuje niebo i morze, biały – morskie 
fale, natomiast krzyż – Kościół prawosławny. Dziewięć 
pasów oznacza sylaby powstańczego motta „leuthería é 
Thánatos”, czyli „wolność albo śmierć”. 



Herb Grecji 

 Herbem Grecji jest biały krzyż na niebieskim tle 
opleciony gałązkami oliwnymi. Krzyż oznacza 
przywiązanie do Kościoła prawosławnego, gałązki 
oliwne symbolizują pokój. Godło to zostało przyjęte 
w 1975. Na poprzednim, z okresu monarchii, tarcza z 
krzyżem była zwieńczona koroną. 



Historia Grecji 

 Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana 
jest za spadkobierczynię starożytnej Grecji. Jako taka stanowi 
kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin demokracji, 
filozofii, Igrzysk Olimpijskich, wielu podstawowych twierdzeń 
matematycznych, zachodniej literatury, historiografii, politologii, 
oraz teatru, zarówno komedii, jak i dramatu.  



Ateny 

      Akropol, Pláka, starożytne ruiny i bogate muzea to argumenty 
przemawiające za tym, by zwiedzanie Grecji koniecznie 
rozpocząć od Aten. Przy pierwszym zetknięciu z miastem 
wydaje się niezwykle śródziemnomorskie.  



Ateny 

     Dopiero później zaczyna się dostrzegać jego europejsko-
orientalny charakter, odkrywać marmurowe place, bujne życie 
nocne, smakowite potrawy w knajpkach.  



Plaka  

     Plaka - najstarsza dzielnica w Atenach ciągnąca się u podnóży 
Akropolu, pełna jest pamiątek i zabytków z czasów Bizancjum, 
okresu średniowiecza i XIX wieku. Było o miejsce, które stało 
się natchnieniem dla wielu poetów i pisarzy epoki 
romantyzmu ,miedzy innymi dla Byrona. Nastrojowe uliczki z 
mnóstwem tawern, sklepików i barów przyciągają turystów i 
w dzień i wieczorem.  



Akropol 

 

 

 

 W starożytnej Grecji osiedle, miasto lub jego część znajdująca się na 
wysokim wzgórzu, cytadela z pałacami i świątyniami. 

 Akropol służył głównie celom publicznym i potrzebom kultu religijnego.  
W okresie hellenistycznym (III-I wiek p.n.e.) nastąpiło zróżnicowanie 
funkcji - jedne miasta budowały akropol włączony w system obronny 
miasta, podczas gdy w innych przeznaczano go na budowle służące 
wyłącznie celom reprezentacyjnym. 

 Najsłynniejszym akropolem jest akropol ateński. 



Akropol ateński 

• Górujące nad Atenami wapienne wzgórze o owalnym 
kształcie, wys. 157 m, pow. ok. 3 ha. 

• Osadnictwo na Akropolu ateńskim poświadczone jest od epoki 
kamienia, z okresu kultury mykeńskiej zachowały się 
pozostałości murów, tzw. pelasgikon. 

• W czasie wojen perskich Akropol ateński został spalony (480 
p.n.e.), zniszczeniu uległy wszystkie budowle i pomniki 
wotywne 

• Po 449 p.n.e. przystąpiono do kosztownej odbudowy wg planu 
Peryklesa, pod kierunkiem komisji artystów kierowanej przez 
Fidiasza. Wzniesiono m.in. Partenon, w którym umieszczono  
pomnik Ateny Partenos, Erechtejon, świątynię Ateny Nike (427 
p.n.e.), a także świątynię Artemidy Brauronia. 
 



Akropol z Partenonem  

 Za Justyniana I Wielkiego świątynie przekształcono w kościoły 
chrześcijańskie. 1456 Akropol ateński znalazł się w rękach 
tureckich, co spowodowało jego stopniową dewastację. 
Ponadto dużą liczbę zabytków z Akropolu ateńskiego wywiózł 
do Londynu lord Elgin (1816). 

http://portalwiedzy.onet.pl/72136,,,,elgina_marmury,haslo.html


Partenon 

W latach 447-432 p.n.e. wybudowano na szczycie 
Akropolu Partenon - wielką świątynię wzniesioną na 

chwałę bogini Ateny, patronki miasta 

Partenon jest pozostałością po dawnej 

cywilizacji, która dała początek 

cywilizacji europejskiej, stała się jej 

podwaliną europejskiej kultury nauki 

i myśli politycznej. Po odzyskaniu 

przez Grecję niepodległości, w 2. poł. 

XIX w. przystąpiono do prac 

konserwatorskich, trwających po dzień 

dzisiejszy. 



Ateńska agora 

 To tutaj koncentrowało się życie mieszkańców miasta w starożytności. W 
okresie neolitu to miejsce służyło jako cmentarz! Aktualnie możemy tu 
zwiedzić Muzeum Agory i dorycką świątynię poświęconą Hefajstosowi. Już 
w 1834 została ona zabytkiem narodowym Grecji. Dzięki szczęśliwemu 
splotowi okoliczności  należy do najlepiej zachowanych zabytków sztuki 
greckiej. Miłośnicy historii na pewno skierują się ku Areopagowi – 
dawnemu miejscu obrad starożytnej rady. 



Wzgórze Likawitos 

 Stożkowate wapienne wzgórze, miejsce niezwykle lubiane przez 
mieszkańców Aten i turystów. Jest to najwyższe wzniesienie w mieście 
(277 metrów n.p.m.). Na Likawitos można dostać się kolejką albo zdać się 
na własne nogi (w tym wypadku wycieczka zajmie około godziny).  

      Na szczycie znajdują się: Kaplica św. Jerzego i restauracja. Często 
organizowane są tu różnego rodzaju imprezy. 



Świątynia Zeusa Olimpijskiego i Łuk Hadriana 

 Świątynia była imponującą budowlą sakralną, którą 
ukończono w 131 roku, za czasów panowania cesarza 
Hadriana. Nawet teraz, gdy zostały z niej tylko ruiny, wciąż 
budzi ona podziw, choć większość kolumn upadła, a posąg 
Zeusa zniknął. Obok świątyni znajduje się Łuk Hadriana. Pełni 
funkcję bramy oddzielającej stare miasto od nowego, 
powstałego za panowania cesarza. 



Plac Konstytucji 

 Inaczej Plac Syntagma. To najważniejsze miejsce w Atenach. Słowo 
„sindagma” oznacza konstytucję, a nazwa  nawiązuje właśnie do 
ogłoszenia pierwszej greckiej konstytucji, co miało miejsce w 1843 roku. 
Przy placu stoi budynek parlamentu – neoklasycystyczny gmach z początku 
XIX wieku. Tuż przy nim znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, przy 
którym pełnią wartę ubrani w ozdobne mundury gwardziści. 



Odeon Herodosa (Herodeon) 

 Odeon to budowla, w której występowali starożytni artyści – 
w wielkim uproszczeniu rodzaj amfiteatru. Ten ateński 
ufundował Herodes Attikos, wielki entuzjasta kultury 
helleńskiej. Jest to jeden z  najlepiej zachowanych zabytków 
tego typu. Każdego roku organizowany jest tu Festiwal 
Ateński. 



Saloniki 

 Saloniki to drugie pod względem wielkości miasto w Grecji i centrum 

administracyjne dwóch północnych regionów kraju, które pod względem 
architektury i krajobrazów wyraźnie różni się od Aten. Starą część Salonik 
zobaczyć można dziś w ogrodzonej murem dzielnicy Kástra - tutaj 
usytuowane są tureckie budowle i zaułki oraz nieco późniejsze greckie 
domy w stylu art déco, którym udało się uniknąć zakusów budowniczych z 
lat 50. Osoby rozmiłowane w bizantyjskich zabytkach znajdą tu także 
mnóstwo kościołów budowanych od czasów rzymskich do XV w. 



Kreta 

 Na niezwykłe piękno największej greckiej wyspy Krety  składa się ogromna 
różnorodność krajobrazów, słoneczny klimat, szerokie plaże nad 
szafirowym morzem oraz zabytki z różnych epok. Większą część ponad 
tysiąckilometrowego wybrzeża wyspy zajmują plaże  miejscami są to 
wąskie pasy żwiru i kamieni, a niekiedy szerokie łachy białego lub 
złocistego piasku. 



 

Santoríni  

Wulkaniczna wyspa na Morzu Egejskim tworząca z kilkoma 

mniejszymi wyspami, należący do Grecji, mały archipelag o tej 

samej nazwie, wchodzący w skład archipelagu Cykladów. Wyspa 

położona jest 175 km na południowy wschód od wybrzeża Grecji i 

110 km na północ od wybrzeża Krety. 



Meteory 

 Meteory to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc nie tylko w Grecji, 

ale i na całym świecie. Na szczycie piaskowcowych skał, wznoszących się 
na ponad pół kilometra w niebo, umiejscowiony jest zespół 
prawosławnych klasztorów. Początkowo wszelkie materiały potrzebne do 
budowy i życia mnichów wciągane były na linach, również odwiedzający 
mogli dostać się do monastyrów jedynie na linach. Obecnie część z 
monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody 
wybudowano schody i pomosty. 



   Zakynthos, Zatoka Wraku  

     Wyspa Zakynthos należy do najbardziej malowniczych wysp Morza 

Śródziemnego. Najsłynniejszym miejscem jest Zatoka Wraku  plaża, która 
stała się nie tylko wizytówką wyspy, ale i całej Grecji. Uważana jest czasami 
za jedną z najpiękniejszych plaż świata. 



   Zakynthos, Zatoka Wraku  

Z taką klasyfikacją zgodzi się każdy, kto stanie nad urwiskiem, spoglądając na 
nią z góry. I mimo że wrak statku wygląda na zdecydowanie starszy, niż jest 
w rzeczywistości, miejsce to na długo zapada w pamięci.  



Olimp 

 Olimp nie jest pojedynczą górą, lecz sporym masywem o 
niezwykłej urodzie wynikającej z kombinacji majestatycznych 
skalistych turni, głębokich wąwozów, łąk alpejskich i bujnych 
lasów. Jest tu kilkanaście dwutysięczników, wśród których 
najwyższym szczytem jest Mitikas (2917 m n.p.m.), zwany 
Pantheonem mityczne miejsce spotkań greckich bogów.  



Delfy 

 Starożytne Delfy, uważane dawniej za pępek świata, należą do 

najpiękniejszych i najbardziej poruszających wyobraźnię wykopalisk 
archeologicznych Grecji. Wyrocznią stały się dzięki istnieniu niezwykłej 
rozpadliny skalnej, z której dobywały się trujące opary, zdolne wprowadzić 
człowieka w odmienny stan świadomości. Do wyroczni delfickiej zwracali 
się po radę władcy nie tylko królowie greccy, ale i perscy oraz faraonowie. 



Kanał Koryncki 

 Kanał Koryncki z pozoru wydaje się wąskim pasem wody, jednak tak 
naprawdę jego wielkość jest imponująca. Kanał ten przecina Przesmyk 
Koryncki, oddzielając tym samym półwysep Peloponez od głównej części 
Grecji, czyniąc go faktycznie wyspą. W roku 67 Neron nakazał kopanie 
kanału niewolnikom, z czego większość stanowili żydowscy jeńcy z Judei. 
Niestety, inwazje Galów uniemożliwiły ukończenie ambitnego projektu. 
W 1883 r. powrócili do niego Francuzi, zachęceni sukcesem Kanału 
Sueskiego. Jednak firma, której powierzono zadanie, zbankrutowała i 
budowę dokończyli Grecy. Kanał Koryncki został otwarty w 1893 r. 



Wyspa Korfu 

 Wyspa Korfu charakteryzuje się bujną zielenią i łagodnym klimatem, 

wilgotniejszym niż jakakolwiek inna. Zielone grzbiety górskie wzdłuż 
zachodnich wybrzeży opadają łagodnie w morze, tworząc malownicze 
zatoczki z piaszczystymi plażami, a po stronie wschodniej tworzą więcej 
urwistych klifów. Paleokastrítsa należy do najpiękniejszych zakątków wyspy  
w zatoczkach i zakamarkach wybrzeża jest kilkanaście malutkich plaż o 
złocistym piasku. 



Rodos 

 Najsłynniejsza i najpopularniejsza w archipelagu Dodekanez wyspa Rodos 

w starożytności zwana była wyspą boga Heliosa  nie bez powodu, bowiem 
przez 300 dni w roku świeci tu słońce. Ze względu na walory przyrodnicze  
i krajoznawcze została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W różnych punktach wyspy 
zachowały się budowle z czasów, gdy Rodos należała do joannitów.  



Symi 

 Jednym z najpiękniejszych miejsc wśród greckich archipelagów jest wyspa 
Symi. Dzięki malowniczym domkom wybudowanym na tle surowego 
krajobrazu wyspa zyskała miano "Perły Dodekanezu". Jej atrakcją jest 
klasztor, wybudowany w Panormitis i poświęcony Archaniołowi Michałowi, 
patronowi żeglarzy. 



Wąwóz Víkos 

 Wąwóz Víkos, położony w Epirze, w 1991 r. 

został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa 
jako największy kanion na Ziemi, ze względu na 
największy współczynnik głębokości, czyli 
stosunek głębokości do szerokości między 
ścianami na krawędziach. Ma 12 km długości, 
900 m wysokości i zaledwie 1100 m odległości 
między brzegami. Trudno opisać urodę jego 
skalistych ścian pokrytych bujną roślinnością i 
ciszę zakłócaną jedynie szumem rzeki. 



Póros 

 Póros to zielona wyspa, która 
mimo kilku sezonowych 
kompleksów wypoczynkowych 
pozostaje czarującym miejscem. 
Wyspa składa się z gęsto 
zaludnionego cypelka, który 
zajmuje miasto o tej samej nazwie, 
prawie dotykającego wybrzeży 
Peloponezu, oraz z porośniętego 
lasami korpusu, którego zachodnie 
wybrzeże jest pasmem zatok z 
ładnymi, przeważnie 
zagospodarowanymi plażami. 



Olimpia 

 Nazwa Olimpia wywołuje jednoznaczne skojarzenia z olimpiadą. Istotnie, 

w zamierzchłych czasach tu właśnie narodziła się idea igrzysk sportowych. 
Miejsce nosi miano ku czci Zeusa, pana na Olimpie, który miał tu główne 
sanktuarium. Obecnie to niewielka wioska, w pobliżu której wznosi się 
jeden z najpiękniejszych kompleksów odsłoniętych przez archeologów 
pozostałości starożytnej Hellady.  



Mykeny 

 Stanowisko archeologiczne w Mykenach to jedno z najbardziej 

fascynujących miejsc w Grecji. Nikt nie przypuszczał, że opisany przez 
Homera złoty skarb mykeńskich władców wciąż spoczywa pod ziemią. 
Schliemann (ten, który odkrył Troję) czytał Iliadę i Odyseję dosłownie, a 
jego oszałamiające znaleziska dowiodły, iż Homer mógł opisywać 
konkretne miejsca i ludzi. Tutaj też znajduje się słynny grób Agamemnona.  



Samos 

 Wyspa Samos, na której urodzili się bogini Hera i matematyk Pitagoras, 

należy do najpiękniejszych na Morzu Egejskim. Wysokie góry w interiorze 
pokrywa bujna zieleń, w dolinach na wiosnę zakwitają łąki orchidei, w 
rozległych winnicach rodzą się aromatyczne białe wina i słodkie rodzynki. 
Sámos leży najbliżej wybrzeży Azji Mniejszej spośród wszystkich greckich 
wysp i od kontynentu oddzielają ją tylko 2 km. Atutem są ładne plaże i 
malownicze krajobrazy: zatoczki, klify, żywa zieleń.  



Athos 

 Najdalej wysunięty na wschód, najbardziej górzysty przylądek Półwyspu 

Chalcydyckiego, Athos, jest miejscem absolutnie niezwykłym. Większą jego 
część zajmuje terytorium Republiki Teokratycznej (państwa mnichów 
prawosławnych), na teren której nie mają wstępu kobiety (mogą one 
zobaczyć klasztory najwyżej z pokładu statku opływającego brzegi w 
przepisowej odległości 500 m). Wszystkie bezcenne monastyry, wraz z 
zachwycającą przyrodą i dzikimi pejzażami, zastały wpisane na Listę 
Dziedzictwa UNESCO. W skład państewka liczącego około 2 tys. stałych 
mieszkańców wchodzi 20 klasztorów, do których należą małe osiedla, 
pustelnie i przystanie.  



Samotraki 

 Słynna, nadzwyczaj piękna i interesująca, choć mało uczęszczana wyspa 

Samotraka, kojarzy się wszystkim z posągiem bezrękiej Nike, stojącym w 
Luwrze. Są tu znaczące stanowiska archeologiczne, ale jej prawdziwym 
atutem jest dzika przyroda. Tutaj znajdziemy zarówno najwyższy szczyt 
wysp Morza Egejskiego - Fengári, czarne granitowe klify, zielone lasy, 
wąwozy i białe skały. Jej osobliwością są potoki spływające z dużych 
wysokości, które tworzą szumiące kaskady i szmaragdowe baseny.  



Milos 

 Wyspa Milos jest znana na całym świecie przez posąg półnagiej 

marmurowej piękności, Wenus z Milo, wystawiony w Luwrze. Sama też 
jest arcydziełem, tyle że natury. Turystyka pozostaje na razie nieco na 
marginesie, co oznacza, że wyspa zachowała swój pierwotny charakter i 
nie uległa jeszcze daleko posuniętej komercjalizacji. Najbardziej 
spektakularnymi atrakcjami Mílos są bajkowe formacje skalne wyrastające 
z morza, morskie jaskinie o barwnych ścianach i plaże w malowniczych 
zatoczkach.  



Zorba 

• Zorba tak naprawdę taniec Sirtaki. - Międzynarodową popularyzację 
taniec zawdzięcza popularności filmu Grek Zorba. Muzykę filmową 
napisał Mikis Theodorakis. Łączy ona szybką i wolną wersję tańca. 

• Sirtaki w odróżnieniu od większości greckich tańców ludowych nie 
tańczy się w kole trzymając się za ręce. Tancerze (tradycyjnie tylko 
mężczyźni) tworzą linię kładąc dłonie na ramionach sąsiada. 

 



Kuchnia 

 Kuchnia grecka zazwyczaj postrzegana jest jako zdrowa i prosta. 
Charakteryzuje się m.in. popularnym w kuchniach 
śródziemnomorskich i bałkańskich, częstym stosowaniem czosnku, 
oliwy z oliwek, liści winorośli, dużej ilości warzyw (zwłaszcza 
pomidorów, papryki, świeżych ziół), baraniny i ryb. Wina greckie są 
znane i cenione już od czasów starożytności. 



Greckie zwyczaje 

• Jedzenie ze wspólnego talerza 

     Najważniejsza funkcjonująca zasada: znaczną część potraw (w 
szczególności sałatki) je się ze wspólnego talerza. Można uznać, że 
nakładanie sobie na swój własny talerz, na przykład greckiej sałatki 
czy tzatziki, jest w rozumieniu Greków faux pas. Nie zdziwcie się 
również, jeśli ktoś nagle zacznie Wam wyjadać z talerza. 

 



Kuchnia 

 

avgolemono – zupy i sosy na bazie jajek i cytryny  

 

 

 choriatiki – czyli sałatka wiejska, w Polsce lepiej 
znana pod nazwą sałatka grecka  

 

 

 

dolmades  – małe gołąbki, mielone mięso z ryżem, 
częściej sam ryż w oliwie z ziołami, zawinięte w 
liście winogron 



Kuchnia 

 

filo – typowo grecki rodzaj ciasta w cienkich płatach, z dużą 
zawartością oliwy, półprodukt do różnych potraw (podobne nieco 
do ciasta francuskiego)  

 

 

 

gyros – mięso przygotowane na pionowym ruszcie, opiekane dookoła, 
podawane na talerzu lub w placku pita, z pomidorem, cebulą, 
frytkami.  

 

 

  



Kuchnia 

 

musaka (mousaka) – zapiekanka z mięsa mielonego, makaronu, 
ziemniaków, bakłażana, sosu pomidorowego, zalana beszamelem 

 

 

 

  

souvlaki  – szaszłyki z mięs, kawałeczki mięs zapiekane na patyczku 



Kuchnia 

tiropitakia – pierożki z ciasta francuskiego  

nadziewane serem feta 

 

 

tzatziki – przybranie, na bazie zagęszczonego 

 naturalnie jogurtu, czosnku, ogórka, oliwy, octu 

  

youvarlakia – pulpety z mięsa mielonego 

 w sosie jajeczno-cytrynowym 



Greckie zwyczaje 

• Mentalność 

     Cechą najbardziej rzucającą się u Greków jest ich szczerość i 
otwartość. Nie mają żadnych oporów w poznawaniu nowych ludzi. 

     Są bardzo dumni ze swojej historii i dokonań Greków na przestrzeni 
wieków. Nie lubią przyznawać, że bardzo duży wpływ na ich kulturę 
miała mentalność muzułmanów. Często można zobaczyć w ręku 
Greka koraliki - komboloi. Nie jest to w żaden sposób związane z 
religijnością, lecz zapożyczonym zwyczajem od Turków. Wiele dań 
greckich jest również typowymi daniami tureckimi. 



Greckie zwyczaje 

• Czas wolny 

     Dla przeciętnego Greka bardzo istotny jest czas wolny. Pracę w 
Grecji w większości zaczyna się o godzinie 9, pracuje do 13, później 
jest tak zwana sjesta, która trwa do godziny 15. W większości pracę 
kończy się o godzinie 17. Potrzeba dwugodzinnej przerwy nie jest 
wynikiem lenistwa, po prostu w gorącej Grecji między pierwszą, a 
trzecią godziną zwykle jest tak gorąco, że nie można pracować. Po 
pracy natomiast zwyczajowo ogląda się telewizję, koniecznie z 
sąsiadami i na powietrzu. Przesiaduje w kawiarniach pijąc mrożoną 
kawę i paląc papierosy. Grecy według statystyk palą najwięcej 
tytoniu w Europie. 



Greckie zwyczaje 

• Święta 

     Najuroczystszym świętem Greków jest prawosławna Wielkanoc. 
Przez kilka dni Grecy uczestniczą w uroczystych procesjach, z 
kościołów wracają do domu z zapalonymi świecami. 

     Dzień Św. Wasylego, 1 stycznia piecze się chleba zwany Vassilopitta, 
w którym umieszcza się monetę. Podczas jedzenia chleba osoba, 
która natrafi na pieniążek, będzie miała szczęście w najbliższym 
czasie. 

     6 stycznia kapłani święcą mieszkania oraz wypędzają złe duchy.   



Greckie zwyczaje 

• Święta 

     W 1821 roku Grecja uzyskała niepodległość. Zostało to oficjalnie 
zatwierdzone przez państwa zachodnie w 1829 roku.  

     W połowie sierpnia, kiedy większość Greków udaje się na urlopy, 
obchodzi się Święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.  

     Najważniejszym świętem Greków jest Boże Narodzenie, które 
obchodzą 25 grudnia. Nie ma tradycji św. Mikołaja, ale ludzie wtedy 
chętnie obdarowują się prezentami. Greckie Boże Narodzenie 
świętuje się przez 12 dni. 



Greckie zwyczaje 

• Małżeństwo i rodzina 

     Małżeństwo jest uznawane za normalny warunek osiągnięcia 
dorosłości. Kobiety wychodzą za mąż średnio w wieku 26 lat, 
natomiast mężczyźni zwykle są o dwa, trzy lata starsi od swoich 
partnerek. Grecja szczyci się tym, że ma najniższy wskaźnik 
rozwodów w skali europejskiej. Rodzina grecka nie ogranicza się do 
ojca, matki i dzieci. W domach często mieszkają również dziadkowie 
i wujostwo. 



Greckie zwyczaje 

• Godziny otwarcia sklepów 

     Lepiej dowiedzieć się wcześniej w jakich godzinach czynne są sklepy 
w danym rejonie. Nie ma jednej reguły - zmienia się to w zależności 
od miasta czy regionu. 

     Jedynym pewnikiem jest, że od poniedziałku do soboty sklepy są 
czynne od rana do 14.00. Później jest przerwa na sjestę i tylko w 
trzy dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) czynne są od 18 do 
21, ale w które dni dokładnie - tutaj trzeba rozpocząć wywiad już na 
własną rękę. Uwaga - w niedziele czynne są jedynie stacje 
benzynowe! 

 



Greckie zwyczaje 

• Papier toaletowy 

     W Grecji nie wrzuca się go do klozetu, a do specjalnych koszy. 
Turyści raczej za tym nie przepadają, ale trzeba to po prostu 
zaakceptować. 

     Przyczyną dość dziwacznego zwyczaju, jest fakt, że rury 
kanalizacyjne w Grecji są dość cienkie i często się zatykają. Nie 
zdziwcie się, jeśli już po wyjściu z samolotu, wchodząc do toalety, 
zobaczycie tabliczki: "Nie wrzucaj papieru do klozetu!". 

 



Dziękuję za uwagę 

 

 

Dziękujemy za uwagę 
0Dz 

Zadanie dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 


