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Ciekawostki o Grecji
Już na lekcjach geograﬁi w szkole podstawowej mieliśmy okazję dowiedzieć się, że Grecja jest jednym z nielicznych
krajów na świecie, który otoczony jest wodami aż czterech mórz.
Na historii zaś przedstawiono nam informacje o Grecji starożytnej – samą nazwę tego kraju wymyślili Rzymianie a
do dzisiejszego dnia mieszkańcy Grecji nazywają siebie Hellenami. Warto jednak dodać, że z Grecją związanych
jest dużo więcej ciekawostek. Zachęcamy do lektury wszystkich, którzy wybierają się na urlop w ten malowniczy
zakątek świata lub po prostu chcą zaczerpnąć nie co wiedzy.

Czy wiecie jak niewielka jest Grecja? Od Polski jest prawie 2, 5 razy mniejsza jednak nie przeszkadza jej to
w posiadaniu jednej z największych ﬂot morskich na świecie. W jej skład wchodzi niemal 1 800 statków. Co
ciekawe, Grecja jest na tyle niewielka, że najdłuższy odcinek, jaki dzieli morze od linii lądu liczy sobie tylko
140 kilometrów. Zadziwia przy tym fakt, iż na tak niewielkim obszarze znajduje się tu największa na całym
świecie ilość muzeów archeologicznych.

Ludzie w Grecji żyją przeciętnie 79 lat – wynikać to może z faktu, iż pracownikom w tym kraju przysługuje
ponad miesiąc płatnego urlopu w każdym roku kalendarzowych, Grecy mają więc sporo czasu na wypoczynek
i relaks. Dla porównania średnia wieku Polaków to 54 lata. W kraju pachnącym oliwkami jest również dużo
mniej rozwodów – jest ich najmniej biorąc pod uwagę całą Europę.

Grecja jest nie tylko jednym z najstarszych państw w Europie, ale w skład jej terytorium wchodzą Ateny –
najstarsze miasto na kontynencie europejskim, w którym na skalę światową narodziła się demokracja, metody
matematyczne, zasady logiki, schematy poezji czy ﬁlozoﬁi i polityki. Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż
język grecki liczy sobie już ponad 3 000 lat a wiele słówek tak popularnego dziś języka angielskiego
zaciągniętych jest właśnie od niego.

Najdłuższa rzeka, jaka przepływa w Grecji to Aliakmon, liczy sobie ona dokładnie 297 kilometrów. Należy
również wspomnieć o terenach górzystych, ponieważ to właśnie one zajmują aż 80% terytorium tego kraju.
Tym samym Grecja może poszczycić się okazałym masywem górskim, jakim jest Olimp, który wznosi się na
wysokość 2917m. n. p. m. Opisując charakterystykę terenu Grecji trzeba wspomnieć też o wyspach – kraj ten
liczy sobie ich aż 2 000 a największa z nich to Kreta.

W największych metropoliach Grecji po ulicach centrum miast w dni parzyste mogą poruszać się pojazdy z
parzystymi numerami rejestracyjnymi a w nieparzyste z nieparzystymi – takie rozwiązanie powoduje mniejszy
natłok aut na ulicach. Trzeba przyznać, że Grecja jest niezwykle zaludnionym krajem bowiem na każdy
kilometr kwadratowy przypada tu 82 mieszkańców. Polaków, którzy żyją w tym kraju na stałe jest tak
naprawdę niewielu, to nie więcej aniżeli 50 000.

Grecy są bardzo oddani swojej kulturze i obowiązującym tradycjom. W kuchni na przykład jada się ze
wspólnego talerza czy tacy – trzeba zaznaczyć, że żaden naród na świecie nie zjada w ciągu roku tak
dużej ilości oliwek i sera feta. Nie warto do Greka machać otwartą dłonią bowiem uzna to za zniewagę.
Rodowity Grek zamiast urodzin obchodzi hucznie swoje imieniny. Dodamy jeszcze, że niegdyś podczas
olimpiad Grecy oddawali w hołdzie Zeusowi nawet 100 byków. Zgodnie z kultywowaniem tradycji i
przekazywaniem fachu kolejnym pokoleniom dzisiaj Grecja cieszy się dużym uznaniem biorąc pod uwagę
produkcję marmuru – aż 7% całego rynku tego kamienia pochodzi właśnie z tego kraju.
Chcesz więcej ciekawostek? Odwiedź http://greckiewycieczki.pl
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