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1. GENERALITĂȚI DESPRE GRECIA 

1.1. Tipul de guvernare 

Constituția greacă este Republica parlamentară prezidențială. Aceasta înseamnă că trăim într-un 

stat democratic sub conducerea Președintelui Republicii. Oamenii votează pentru deputații lor 

în procesele democratice, exercitând puterea prin reprezentanții lor. 

Constituția greacă este Republica parlamentară prezidențială. 

Sistemul democratic al țării noastre funcționează după cum urmează: 

Șeful statului este președintele Republicii. El este ales de Casa și puterea lui este limitată. El 

numește premierul după alegeri și dă mandatul de a forma un guvern. El reprezintă, de 

asemenea, țara în străinătate, cu vizite oficiale în alte țări în fruntea statului. 

 

Guvernul este alcătuit din Consiliul de Miniștri format din prim-ministru și miniștri. Guvernul 

definește și direcționează politica generală a țării în conformitate cu Constituția. Primul-ministru 

coordonează activitatea miniștrilor săi în vederea implementării politicii guvernamentale. 

1.2. Religia 

În Grecia, 79% din populație crede în existența lui Dumnezeu, 16% declară credința într-o putere 

mai mare, în timp ce 4% nu crede nici în ele. Potrivit unui studiu recent, 51,9% declară "religia 

indiferent dacă merg sau nu la biserică", în timp ce 45,9% sunt "nereligioși, indiferent dacă merg 

sau nu la biserică". Cea mai mare comunitate religioasă este Ortodoxia Răsăriteană. Alte religii 

cu un număr mare de credincioși sunt islamismul 2%, catolicismul mai puțin de 1% și alte 

doctrine creștine 3% din populație, în timp ce aproximativ 4% declară nenăscuți în unele 

cercetări. 
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1.3. Populația 

În 1911, populația totală din Grecia se ridica la 10,8 milioane de persoane, Uniunea Europeană 

la 503 milioane de persoane, Balcanii la 66,5 milioane de oameni și în lume aproximativ 7 

miliarde de oameni. Aceasta înseamnă că populația noastră reprezintă 2,2% din populația 

europeană și 16,2% din populația balcanică, în timp ce Uniunea Europeană reprezintă 7% din 

populația lumii. Mărimea populației grecești a arătat o creștere postbelică, cu variații periodice 

pronunțate, ca urmare a modificărilor ciclice ale parametrilor mișcărilor fizice și migratoare. 

1.4. Limba oficială 

Limba greacă este una dintre limbile indo-europene. Este singurul membru al unei ramuri 

independente a familiei lingvistice europene și este limba oficială a Greciei și a Ciprului. De 

asemenea, ea aparține legăturii lingvistice balcanice. Am găsit texte scrise în limba greacă din 

secolul al XV-lea î.Hr. până astăzi. 
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1.5. Harta Greciei 

 

Unde este localizată în Europa 
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1.6. Valuta  

EURO sau EUR este moneda comună a celor 17 state membre ale Uniunii Europene, care sunt 

zona euro, printre care și Grecia. Monedele au un aspect comun pentru cele 17 țări și o față 

națională care include un design ales de statul membru. 

Euro-ul a înlocuit drahma în Grecia în 2001. Monedele euro grecești prezintă un plan unic 

pentru fiecare dintre cele opt valute. Totul a fost proiectat de George Stamatopoulos. Monedele 

cu numere mici prezintă nave grecești. Valoarea medie descrie grecii importanți ai istoriei 

moderne. În cele din urmă, reprezentările celor două mari monede se referă la istoria și 

mitologia greacă veche. Toate monedele poartă cele 12 stele ale Uniunii Europene, anul tăierii, 

precum și anthemio, o marcă a Monetăriei Atena, care funcționează sub supravegherea băncii 

din Grecia. 

 

O caracteristică a monedelor grecești este că valoarea fiecărei monede este indicată de 
alfabetul grecesc. De asemenea, euro cent este numit λεπτό în greacă, spre deosebire de 
celelalte limbi care au adoptat cuvântul cent. 

1.7.  Capitala țării 

Atena este capitala și cel mai mare oraș din Grecia din 1834. Este situat în Attica, estul Greciei 

Centrale și este unul dintre cele mai vechi orașe din lume, istoria înregistrată fiind de 3200 î.Hr. 

Anticul Atena, un oraș cu pereți, era un oraș-stat puternic, dezvoltat alături de portul său, inițial 

Faliro și mai târziu Piraeus. 
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1.8.  Alte oreșe  

 Atena  Salonic  

 

 

 Patras  Heraklion 
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  Larisa Volos 

 

    

 

                    Ioannina          Trikala 

 

2. GEOGRAFIA 

2.1. Clima 
Clima din Grecia este predominant mediteraneană. Cu toate acestea, datorită geografiei unice a 
țării, Grecia are o gamă remarcabilă de microclimate și variații locale. La vest de munții Pindus, 
clima este, în general, mai umedă și are unele caracteristici maritime. Estul Muntelui Pindus 
este, în general, mai uscat și mai viu în timpul verii. Cel mai înalt vârf este Muntele Olimp, 2.918 
metri (9.573 ft). [1] Zonele de nord ale Greciei au un climat de tranziție între climatul 
continental și mediteranean. Există zone montane care au un climat alpin. 
 
 
 



Let’s Discover Europe together finding Harmony in our Differences – EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

 Greece’s Guidebook - p. 10 

2.2. Rîurile 
Râurile din Grecia sunt relativ mici în comparație cu cele din alte țări. Ei urmăresc direcția văilor 
și se varsă în mările grecești. Râurile sunt, în general, superficiale și turbulente, fără a fi 
navigabile, cu excepția râurilor Evros și Loudia, unde navele pot călători în anumite secțiuni. 
 
Cele mai lungi râuri care curg în Grecia sunt râurile Evros și Axios. Cu toate acestea, ambele 
provin din țări adiacente din afara teritoriului grecesc; Evros din Bulgaria și Axios din Republica 
Macedonia de Nord. Cel mai lung râu care provine din țară este râul Aliakmon, care curge prin 
Macedonia de Vest și se varsă în Golful Thermaikos. 
 

 

 

2.3. Flora și fauna 
 

Fauna grecească este deosebit de abundentă în ceea ce privește standardele europene, datorită 
poziției sale geografice și a împărțirii orizontale și verticale bogate și a gamei largi de habitate 
furnizate. Elementul de bază al acestei averi constă în creșterea endemicității și a diversificării 
geografice a majorității grupurilor de animale. Pe solul grecesc avem astfel nenumărate tipuri de 
pământ și faună acvatică pe care o  putem observa la mare, în port sau la râu, dar și fauna 
specifică zonei temperate. Au fost identificate peste 1.200 de specii de animale vertebrate și 
peste 30.000 de specii nevertebrate. 
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Se estimează că există aproximativ 50 000 de specii de animale, cu o endemicitate care este de 
aproximativ 25%. Majoritatea acestor specii aparțin lumii insectelor, care cuprinde și cele mai 
necunoscute. Numeroasele peșteri (aproximativ 10.000) sunt de o importanță extremă pentru 
endemicitate 
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2.4. Munții 
Grecia este în primul rând o țară montană cu peste 300 de munți mai mari sau mai mici. Axa 

montană cea mai importantă este Muntele Pindus, formând "coloana vertebrală" a Greciei 

continentale, care se extinde în mod natural până la munții din Peloponez și Creta. În plus, 

majoritatea insulelor sunt, de fapt, vârfurile muntoase care la un moment dat a legau Grecia 

continentală cu Asia Mică, scufundate acum în Marea Egee. 

 

Cel mai înalt munte din țară este Muntele Olimp din Macedonia - cunoscut din mitologia greacă 
drept căminul zeilor - ajungând la o înălțime de 2.917 m (vârful Mytikas), în timp ce aproximativ 
40 de munți depășesc  2.000 m înălțime. 
 
Munții greci se caracterizează prin diversitatea lor, peisajele rare și pădurile unice, dintre care 
unele se numără printre cele mai vechi păduri naturale din Europa. Datorită florei și faunei 
bogate, multe sunt protejate ca Parcuri Naționale, în timp ce infrastructura dezvoltată în 
ultimele decenii a creat destinații ideale pentru acei turiști îndrăzneți care doresc să se bucure 
de activitățile de iarnă și de munte. 
 

 
 

2.5. Lacurile 
Există zeci de lacuri naturale și artificiale în Grecia, precum și multe lagune. Cele mai multe 

lacuri sunt apă dulce și s-au format în principal departe de coastă, ca urmare a activității tectonice 

sau vulcanice sau de la topirea ghețarilor. Lagunele - care sunt bazine de apă de coastă de mică 

adâncime conectate la mare printr-o deschidere mai largă sau mai îngustă - pot fi transformate în 
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lacuri de apă dulce atunci când fluxul de apă sărată din mare este întrerupt din anumite motive și 

apare un adaos adecvat de apă dulce din bazinele de drenaj . 

 

Există, de asemenea, lacuri cu apă sărată sau salmastră/ sălcie (nici dulce, nici sărată), atunci când 

substratul conține multe săruri solubile sau primește un flux de apă sărată. Lacurile artificiale, 

care sunt create prin construirea de baraje pe cursuri de râuri, pâraie, pentru stocarea apei pentru 

diferite obiective (irigații, agricultură, apă potabilă etc.), reprezintă cea mai importantă categorie 

de zone umede create de om, din Grecia. Acestea acoperă o suprafață considerabilă și au 

contribuit la crearea unor ecosisteme semnificative privind zonele umede grecești. 
 

 
 

2.6. Pădurile 

Pădurile reprezintă 25,4% din suprafața totală a Greciei, devenind astfel cea mai mare a patra țară din 

Europa cu privire la resursele forestiere. Majoritatea pădurilor elene sunt naturale și nu tehnice. Acestea 

sunt caracterizate ca mediteraneene. Acestea sunt ecosisteme care s-au adaptat la veri uscate, calde și 

ierni reci. Stejarul s-a dezvoltat în zona mediteraneană și în jurul zonei mediteraneene, în timp ce 

ghindele cresc în câmpia Tesalia, unde solul este mai fertil. Vom vedea, de asemenea, tipuri de copaci 

întâlnite în Europa, cum este pinul, molidul. 

Fauna din pădurile grecești se caracterizează printr-o biodiversitate ridicată. În afară de numeroasele 

tipuri de păsări, reptile și insecte, există și o varietate remarcabilă de mamifere care trăiesc în pădurile 

grecești, cele mai notabile fiind ursul brun, pisica sălbatică, șacalul, lupul și bursucul. 
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2.7. Accesul la mare 
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De-a lungul istoriei Greciei, geografia sa a fost atât o binecuvântare, cât și un blestem, o 

binecuvântare pentru că a permis Greciei să domine "lumea cunoscută a Occidentului" pentru o 

bună parte a istoriei antice a Europei datorită unei combinații de acces la mare și topografie 

robustă. În epoca antică, acestea erau condiții perfecte pentru o cultură maritimă de stat-oraș 

orientată spre comerț și una dificil de desființat de oponenții mai puternici ai teritoriului. 

Această geografie a incubat prima civilizație avansată a Vestului (Atena) și a produs primul său 

imperiu (vechi Macedon).  Așezarea geografică a Greciei este, de asemenea, și un blestem, 

deoarece este izolată chiar în vârful peninsulului balcanice, forțând-o să se bazeze pe Marea 

Mediterană pentru comerț și comunicare. Niciunul dintre orașele grecești nu avea prea multe 

hinterlande. Aceste enclave mici de coastă erau ușor de apărat, dar nu erau ușor de unificat și 

nici nu puteau deveni mari sau bogate din lipsa resurselor locale. Acesta a fost un dezavantaj 

cheie pentru Grecia, care a trebuit să se confrunte cu civilizații mai puternice pe parcursul 

istoriei sale, în special cele bazate pe Marea Marmara din est și pe văile Po, Tiber și Arno ale 

Peninsulei Apenine la vest. 

2.8. Granițele cu alte țări 

Grecia este o țară din sud-estul Europei, în partea de sud a Peninsulei Balcanice, care se 

învecinează cu Marea Mediterană în sud și cu Marea Ionică în vest. 

Grecia este limitată de Albania, Bulgaria, Turcia, F.Y.R.O.M. , și are granițe maritime cu Cipru, 

Egipt, Italia și Libia. 

Peisajul peninsular continental  este montan. Apoi este Peninsula Peloponez, este mai mult o 

insula deoarece este separata de continent de Golful Corint. Și apoi există insulele grecești, o 

mulțime de insule, mai mult de 1000, oricum. Cele mai mari zece insule pe regiune sunt: Creta, 

Euboea, Lesbos, Rhodos, Chios, Cefalonia, Corfu, Lemnos, Samos și Naxos. Insulele cele mai 

populate sunt Creta, Euboea, Rhodos, Corfu, Lesbos, Chios, Kefalonia, Zakynthos. 

2.9. Top Atracții turistice 

1.  PARTHENON  

Partenonul deasupra Acropolei este una dintre cele mai renumite atracții turistice ale Greciei, iar 

vizita la Atena nu este completă fără a vizita acest templu. Construcția Partenonului a început în 

anul 447 î.Hr., înlocuind un templu mai vechi, distrus de persani, și terminat în 432 î.Hr. În 

timpul vieții sale îndelungate, Parthenonul a servit ca un templu, cetate, o biserică, o moschee. 
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2. MUNTELE ATHOS 
 Este un munte și o peninsulă din nordul Greciei. Peninsula, este cel mai estic "picior" al marii 

peninsule Halkidiki.  Găzduiește aproximativ 1400 de călugări în 20 de mănăstiri ortodoxe 

răsăritene. Este un stat autonom aflat sub suveranitatea grecilor. Intrarea în Muntele Athos este 

strict controlată și numai bărbații sunt admiși la intrare. 

 

 
 

3. MYSTRAS  
Situat lângă vechea Sparta, Mystras a fost capitala Peloponezului în secolele 14 și 15, 

condusă de rudele împăratului bizantin. Locuința a rămas locuită în perioada otomană, dar a 
fost abandonată în 1832, lăsând doar ruinele medievale uluitoare, într-un peisaj frumos. 
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4.LINDOS 

Lindos este un sat medieval de pe insula Rhodos, care este alcătuit dintr-o rețea de străzi 
pietruite în mijlocul unor case vopsite în alb. Deasupra orașului se ridică acropola din Lindos, 
oferind vederi spectaculoase ale porturilor și litoralului din jur. 

 

5. CANIONUL SAMARIA  

Este un canion lung de 16 km (10 mile) în sud-vestul Cretei. Plimbarea în Cheia Samaria este 
extrem de populară și mai mult de un sfert de milion de turiști o fac în fiecare an. Plimbarea 
durează între 4 și 7 ore și trece prin pădurea unor chiparoși și pini vechi, apoi taie stâncile 
verticale prin munți pentru a ieși la Agia Roumeli pe malul Mării Libaneze. 
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6. PLAJA MYRTOS 

 Situată în partea de nord-vest a insulei Kefalonia, Plaja Myrtos este renumită pentru culorile 
magice ale apei. Albastrul și turcoazul  mării contrastează puternic cu albul strălucitor al 
pietricelelor din marmură netedă ale plajei. Munții abrupți și stâncile înalte din spatele plajei 
Myrtos se adaugă la frumusețea sa. Din toate aceste motive, Myrtos a fost votată de 12 ori 
drept cea mai bună plajă din Grecia. 

 

În cele mai vechi timpuri, Delphi a fost cel mai important loc din religia antică grecească, 
împreună  cu sanctuarul și oracolul lui Apollo. Teatrul antic al Delphi a fost construit pe un deal 
oferind spectatorilor o vedere a întregului sanctuar și a peisajului spectaculos de mai jos. Acesta 
a fost inițial construit în al patrulea loc și putea avea 5.000 de spectatori. Astăzi este una dintre 
cele mai importante atracții turistice din Grecia. 
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8. METEORA 

Meteora este o așezare cu șase mănăstiri spectaculoase situate pe partea de sus a mai multor 

stâlpi de stâncă. Prima mănăstire din Meteora a fost înființată în secolul al XIV-lea. Accesul la 

mănăstiri a fost dificil în mod deliberat, necesitând fie scări îndelungate, fie plase mari folosite 

pentru transportul de mărfuri și persoane. Acest lucru a necesitat un salt de credință - frânghiile 

au fost înlocuite doar "când Domnul le-a lăsat să se rupă". 

 

9. MYKONOS   

Mykonos este faimos ca o destinație cosmopolită printre insulele grecești și recunoscută ca una 

dintre cele mai bune atracții turistice din Grecia. Orașul Mykonos (Chora) este un oraș cicladic 

deosebit de pitoresc, cu un labirint de străzi mici și benzi de pași vopsite în alb. De asemenea, 
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este cunoscut pentru plajele sale nisipoase și pentru viața de noapte diversă și intensă, 

evidențiată de un număr mare de baruri și cluburi de noapte 

 

 

10. SANTORINI  

 

Santorini este o insulă vulcanică din grupul Cyclade din insulele grecești. Este renumită pentru 
priveliștile sale dramatice, apusurile de soare uimitoare, casele albe și propriul său vulcan activ. 
Fira, capitala insulei Santorini, este o împletire de arhitectură venețiană și cicladică, ale cărei 
străzi albe pietruite sunt pline de magazine, taverne, hoteluri și cafenele, în timp ce se agață de 
marginea stâncilor înalte de 400 de metri. 
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3. TIMPURI ISTORICE 

3.1 Cei mai importanți conducători ai Greciei 

1. Leonidas  

 

Leonida a fost cel mai renumit rege spartan, a cărui eroică bătălie, cea mai sângeroasă din 

Termopile, a devenit legendară. Într-un moment în care fiecare cetățean spartan era construit 

pentru luptă, rutina zilnică fiind lupta și instruirea riguroasă încă din copilărie.  Leonida  era 

destinat ca învingător  când persanii au bătut la ușile Greciei antice. Se spune că Leonida, unul 

dintre fiii regelui Anaxandridas din Sparta, era considerat descendent al lui Heracles (cunoscut 

mai mult ca Hercule), care deținea o mare parte din puterea și capacitățile sale.  Leonida a lăsat 

un semn notabil pe fața istoriei cu conducerea sa impresionantă împotriva puterii persanilor în 

bătălia de la Termopile. Incredibila sa șansă de a învinge în bătălie a fost transmisă generațiilor 

prin scrierile istoricului grec Herodot. El a spus povestea a 300 de spartani și 700 de oameni de 

teatru care apără Sparta de o invazie persană cu o armată puternică "de 2 milioane" timp de trei 

zile. 

 

 

 

 

 

https://www.ancienthistorylists.com/wp-content/uploads/2014/08/Leonidas-I1.x34319.jpg
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2. Alexandru cel Mare 

 

Alexandru Macedon, cunoscut sub numele de Alexandru cel Mare, s-a născut în Pella, Grecia, în 

anul 356 î.Hr. Deși născut ca un copil ilegitim, datorită faptelor sale de eroism pe care  le-a 

realizat în viața sa ulterioară, au fost făcute legende care spuneau că el era fiul lui Dumnezeu al 

lui Zeus însuși, că era de același sânge cu Hercule și Perseu . El a fost tutelat sub ucenicia marelui 

filozofic Aristotel până la vârsta de 16 ani. Când tatăl său Filip al II-lea al Macedoniei a fost 

asasinat în anul 336 î.Hr., el a moștenit tronul macedonean el a moștenit tronul macedonean 

comandând un regat puternic și o armată pricepută. 

 

 

 

 

 

 

 



Let’s Discover Europe together finding Harmony in our Differences – EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

 Greece’s Guidebook - p. 24 

2. Eleutherios Venizelos 

 

Eleutherios Venizelos [23 august 1864 - 18 martie 1936] a fost un eminent lider grec al mișcării 

de eliberare națională grecească și un om de stat carismatic de la începutul secolului XX, amintit 

pentru promovarea politicilor liberal-democratice. Ca lider al Partidului Liberal, a fost ales de 

mai multe ori, în total opt, în calitate de prim-ministru al Greciei,  între anii 1910-1920 și între 

1928 și 1933. Venizelos a avut o influență atât de profundă asupra afacerilor interne și externe 

ale Greciei încât a fost creditat ca fiind " fondatorul Greciei moderne " 

3.2. Cronologia Greciei modern 

Războiul de independență al Greciei (1821–1829) 

Prima Republică Elenă (1829–1832) 

Regatul  Greciei (1833–1924) 

Domnia regelui Otto(1833–1862) 

Domnia Regelui  George I (1863–1913) 



Let’s Discover Europe together finding Harmony in our Differences – EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

 Greece’s Guidebook - p. 25 

Primul Război Balcanic (1912-1913) 

Al doilea război balcanic (1913) 

Schismul național(1914-1917) 

Primul Război Mondial (1917-1918) 

Războiul Greco-Turc (1918-1923) 

Refacerea stabilității (1923) 

A doua Republică a Greciei (1924–1935) 

Regatul Greciei a fost restaurat (1935–1967) 

Regimul din 4 august (1936–1940) 

Al II lea Război Mondial (1940–1944) 

 Războiul greco-italian și bătălia din Grecia(1940–1941) 

 Axa de ocupare și rezistență (1941–1944) 

 Refacerea guvernului grec (1944-1945) 

Războil civil (1946–1949) 

 Grecia postbelică (1950–1967) 

 Dictatura militară (1967–1974) 

 A treia Republică Elenă (1974–today) 
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4. OBICEIURI SI TRADITII 

4.1. Dansuri tradiționale 

Grecia este o țară care are o mare varietate de tradiții și obiceiuri. Acestea sunt două elemente 

foarte tipice pentru toți oamenii greci. Există multe stiluri diferite de dansuri tradiționale atât 

din insule și cât și din zonele continentale. Fiecare regiune și-a format propria coregrafie și stil. 

Unele dintre cele mai cunoscute sunt syrtaki, hasapiko, kalamatianos, koftos și sousta. 

 

4.2. Mâncarea tradițională 

Alimentele sunt adaptate la climatul nostru și la țara noastră. Dieta mediteraneană se spune că 

este cea mai bună din lume. Bucătăria grecească se caracterizează prin mâncare ușoară și de  

calitate. Grâul, uleiul de măsline, peștele, legumele și vinul sunt ingrediente care constituie 

practic dieta grecească. Unele dintre cele mai tipice feluri de mâncare sunt spanacul și plăcinta 

cu brânză, fasolea, salata grecească, dakos, musaca, koukia, tzatziki și pastitsio. 
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4.3. Cele mai importante sărbători 

  Sunt multe sărbători în țara mea, dar cele mai importante sunt cele care urmează și toate sunt 

legate de religia noastră. Primul este Crăciunul pe 25 decembrie, când sa născut Isus. O zi foarte 

importantă pentru noi este și ziua de Anul Nou (Protohronia), care este sărbătorită pe 1 

ianuarie. Șase zile mai târziu, sărbătorim Botezul lui Isus prin binecuvântarea apelor. Această 

sărbătoare se numește Epifanie. În multe dintre porturi, lacuri și râuri, o cruce este aruncată în 

apă, iar tinerii se scufundă pentru al recupera. 
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În februarie sărbătorim carnavalul. 

 

În 25 martie împlinim ziua de independență. Parade militare au loc în majoritatea orașelor mari. 

Sărbătorile de Paști încep fie în aprilie, fie în mai. Duminica Paștelui este cea mai mare 

sărbătoare religioasă din Grecia. În întreaga țară sunt fripți miei și există o mulțime de vin. Se 

ciocnesc ouă roșii iar persoana care rămâne cu oul nespart se spune că va avea noroc.  

4.4. Haine traditionale 

Când Grecia a devenit independentă în secolul al XIX-lea, a fost creată o rochie populară 

romantică, care a devenit costum național, cunoscută sub numele de rochia "Amalia". Ea are o 

fixare liberă, cămașă de mătase, adesea decorată cu o dantelă la gât, peste care este purtat un 

ilic(vestă), de obicei, albastru închis. Costumul corespunzător unui bărbat este "fustanella". 
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De atunci, stilul grecesc respectă standardele europene. Cu toate acestea, îmbrăcămintea 

complet neagră este purtată timp de un an în doliu. De asemenea, cretanii poartă pantaloni 

negri, cămăși, stivania neagră (cizme de tip cretan) și sariki negru (eșarfă pentru cap țesută în 

stil cretan). 

4.5. Obiecte de artizanat tradiționale 

Arta, tradiția, inspirația, arta combinată cu obiecte din lut, marmură, argint și aur, de o 

frumusețe deosebită,  păstrează o poziție remarcabilă în panteonul patrimoniului cultural 

grecesc. 

Joacă cu lut 
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Arta ceramică(olăritul) a marcat epoci și milenii. Ea transformă materialul natural în obiecte utile 

de o înaltă estetică. A implicat mâini artistice în crearea culturii. Ea a dat dovezi despre această 

cultură, deoarece obiectele de ceramică se referă la cele mai numeroase obiecte din aceeași 

categorie găsite în orice excavare arheologică. 

Cu începuturile sale pierdute în timpurile preistorice, înflorește în timpul Greciei antice o gamă 

inspirată de forme, culori, figuri. Vase de depozitare, amfore, ulcioare și borcane reflectă 

obiceiurile și tradițiile societății care le-a produs. În epoca modernă, noi caracteristici 

morfologice și tehnice au fost adăugate la realizarea ceramicii. Vasele din pământ au ajutat la 

depozitarea recoltei, în timp ce ulcioarele și sticlele au conținut lichide și vasele de gătit și 

mâncărurile au fost folosite ca veselă. Formele au fost destul de simple, dar atingerea decorativă - 

o sarcină exclusivă a soțiilor meșteșugarilor - a sigilat articolele artizanale cu har și sensibilitate. 

Sculptura în marmură 

Poate cel mai vizibil material constructiv din arhitectura greacă din cele mai vechi timpuri. 

Apărută acum 3.200 ani î.Hr., sculptura de marmură a marcat întreaga civilizație cicladică. 

Inima artei de marmură a fost întotdeauna insula Tínos. Bogată în depozite de marmură, insula a 

fost întotdeauna casa artiștilor buni care au dat viață materialului dur transformându-l în 

capodopere nemuritoare. În antichitate, templele, altarele, statuile de zei și zeițe, au transformat 

insula intr-un centru de sculptură în marmură. Dar apogeul nu va fi atins înainte de secolele al 

XVIII-lea și al XIX-lea, când meșterii locali au fost tratați cu onoarea de a decora edificii 

impunătoare din Atena. Printre ele se află clădirile  Academiei,  Universității, Parlamentului, 

Muzeului Arheologic și  Catedralei. 
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Minuni din aur și argint 
Din vremuri preistorice, ființele umane și-au exprimat uimirea pentru natură prin modelarea 
elementelor naturale în obiecte ornamentale: coliere de lut, inele din scoici și frumoase pietre 
de mare au fost folosite pentru a simboliza prestigiul și puterea, să-și exprime sentimentele, 
pentru a satisface vanitatea oamenilor. 
Cultura greacă a fost decorată cu obiecte de artă din argint și aur pentru 6.000 de ani. Aceasta 
este moștenirea artizanilor și aurarilor moderni care se reflectă în obiectele perfecte din punct 
de vedere estetic cu utilizare practică sau religioasă. În raioanele Epirus, Macedonia, Peloponez 
și, într-o mai mică măsură, pe insule și pe continentul central, meseriașii folosesc tehnici 
tradiționale pentru a face bijuterii inspirate cu modele frumoase. 
Acestea sunt adevăratele comori ale culturii grecești. 
 

             
4.6. Jocurile tradiționale 
Șotronul 
Șotronul, așa cum este jucat de copii în Grecia, necesită o bucată de cretă, o pietricică și doi sau 
mai mulți jucători. Se desenează opt pătrate pe teren, unul în stânga și unul în dreapta, pentru a 
forma un dreptunghi. Puneți piatra în fața primului pătrat și încercați să o împingeți în pătrat în 
timp ce săriți pe un picior. Indiferent din ce parte porniți, de la stânga sau de la dreapta, 
împingeți piatra în partea opusă, ceea ce vă permite să vă mutați în acel pătrat. Jucătorul pierde 
dacă împinge piatra în afara limitelor pătratului în care dorește să se mute. 
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Pietrele  

Acest joc tradițional grecesc folosește pietre în loc de jetoane(mufe). Găsiți cinci pietre mici 
rotunde. Aruncați-le pe teren, apoi alegeți unul. Aruncați-o în aer și repede apucați  una din 
celelalte dar  în același timp prindeți piatra care cade. Continuați așa până când ați luat toate 
pietrele una câte una. Apoi, ridicați două pietre în același timp, apoi trei și tot așa până când 
ridicați patru pietricele în acelașii timp. Dacă jucați cu mai mult de o persoană, jucătorul care nu 
reușește să ridice pietrele pierde rândul său. 

Bunica dormea 

Bunica dormea,poate fi jucat de doi sau mai mulți copii. Este o versiune imaginativă de 
ascundere și căutare, jucată în jurul unui copac. Copilul care pretinde că este bunica celorlalți 
copii începe să le spună o poveste, apoi dispare. După un timp, se trezește și încearcă să 
găsească ceilalți copii, iar primul copil pe care îl găsește devine bunica pentru următoarea 
rundă. 

Rechinii 

Studenții care au propus acest joc sugerează că jucătorii ar trebui să aibă mai mult de cinci ani. 
Jocul necesită un spațiu mare și o saltea pentru fiecare trei jucători. Doi sau trei copii sunt 
rechinii. Copiii de pe saltele trebuie să se deplaseze la alte saltele, căutând mâncare, înainte ca 
rechinul să-i prindă. Nu mai mult de trei copii pot fi pe o singură saltea la un moment dat, altfel 
vor "scufunda barca". 
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5. ARTĂ ȘI ARCHITECTURĂ 
 

5.1. PICTORI ȘI SCULPTORI FAIMOȘI  
Dominikos Theotokopoulos  - El Greco (1541 – 1614) 

 Cavalerul cu mâna pe piept 

Doménikos Theotokópoulos sau El Greco ("Grecul") este poate cel mai faimos pictor grec din 
Europa. El a triumfat în timpul Renașterii spaniole ca sculptor și ca arhitect, dar mai presus de 
toate, ca pictor. 

În timpul vieții sale, Dominikos Theotokopoulos a călătorit foarte mult în Italia și în Spania. A 
fost antrenat în arta post-bizantină și în timpul șederii sale la Roma, El Greco a adoptat 
elemente interesante ale mișcărilor artistice, cum ar fi manierismul și Renașterea venețiană 
luate de la un număr de artiști renumiți ai vremii. În 1577, sa mutat în Toledo, Spania, unde a 
trăit și a lucrat până la moartea sa. În Toledo a atins apogeul în cariera sa de pictor și a primit 
câteva comenzi majore și producând  cele mai cunoscute tablouri. Stilul lui El Greco este unic 
în lume. Majoritatea lucrărilor sale au un caracter religios, astfel exprimă adesea dramele pe 
care figurile descrise le suferă. Theotokopoulos este privit ca un precursor al expresionismului 
și al cubismului dar toată lumea este de acord că stilul său nu aparține niciunei școli 
convenționale. 
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Alekos Fassianos (1935) 

  

Alekos Fassianos este un artist care a stimulat lumea greacă a artei moderne.  Sa născut la Atena 
în 1935, a studiat la a studiat la Academia de Arte Plastice din Grecia vechea angiografie greacă 
și iconografia bizantină. Mai târziu, în 1960, sa mutat la Paris pentru a studia litografia la Școala 
Națională de Arte din Paris, unde s-a întâlnit cu mai mulți artiști și scriitori celebri. 

Fasianos a expus numeroase opere de artă în Grecia și în străinătate. 

Konstantinos Parthenis (1878 – 1967) 

 

Konstantinos Parthenis este alt pictor renumit grec care a devenit faimos în lume.  S-a născut în  
Alexandria  și a studiat la Academia de Arte Plastice din Viena. După ce și-a terminat studiile, s-a 
mutat la Paris și apoi a locuit în Grecia. 
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Parthenis a aparținut grupului artistic "Humanitas", fondat în 1897, și a devenit nucleul mișcării 

alternative timpurii. Ca om de religiozitate profundă, în Grecia a lucrat ca pictor de icoane. 

Câteva momente importante în cariera sa artistică sunt atunci când, în 1907, a pictat Biserica lui 

George în Viena și în 1938 a participat la Bienala de la Veneția la sfârșitul căreia guvernul 

italian a achiziționat una dintre lucrările sale. 

Phidias din Athens 

c. 493-430 î.H. — Înalta perioadă clasică 
Phidias (scris Pheidias sau Phydias), fiul lui Charmides, a fost un sculptor al secolului al VI-lea Î.H. 
cunoscut pentru capacitatea sa de a sculpta în aproape orice, inclusiv piatra, bronzul, argintul, 
aurul, lemnul, marmura, fildeșul și chrisilefantina. Printre cele mai faimoase lucrări ale sale se 
numără statuia de aproape 40 de picioare din Athena, din chryselephantine placat cu fildeș ,pe 
un nucleu din lemn sau piatră pentru  draperiile și ornamentele din carne și din aur solid. 
O statuie a lui Zeus la Olymp a fost făcută din fildeș și din aur și a fost clasată printre cele șapte 
minuni ale lumii antice. Omul de stat atenian, Pericle, a comandat mai multe lucrări de la 
Phidias, inclusiv sculpturi pentru a sărbători victoria grecilor în  bătălia de la Marathon. 
Phidias este printre sculptorii asociați cu utilizarea timpurie a "Raportului de Aur", a cărei 
reprezentare greacă este scrisoarea Phi după Phidias. Phidias, a fost acuzat că a încercat să 
deturneze aurul, dar și-a dovedit nevinovăția. Cu toate acestea, el a fost acuzat de impietate și 
trimis în închisoare, unde, potrivit lui Plutarh, a murit. 
  

Praxiteles din Athens 
c. 400-330 BC - Perioadă clasică târzie 
 
Praxiteles a fost fiul sculptorului Cephisodot cel Bătrân și un contemporan mai mic al lui Scopas. 
A sculptat o mare varietate de bărbați și zei, bărbați și femei; și se spune că a fost primul care a 
sculptat forma feminină umană într-o statuie de dimensiuni reale. Praxiteles a folosit în principal 
marmura din cele mai renumite cariere din Paros, dar a folosit de asemenea si bronzul. Două 
exemple ale lucrării lui Praxiteles sunt Afrodita lui Knidos (Cnidos) și Hermes cu copilul Dionysus. 
Una dintre lucrările sale care reflectă schimbarea artei grecești din perioada sfârșitului clasic 
este sculptura sa a zeului Eros cu o expresie tristă, luându-i conducerea sau unii savanți 
spunând de la o prezentare la modă a iubirii ca suferință la Atena și popularitatea crescândă a 
exprimării sentimentelor în general de către pictori și sculptori în toată perioada. 
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Lysippus of Sicyon 
Sec.4 î.H.— Perioada clasică târzie 
Un lucrător în metal, Lysippus a învățat sculptură studiind natura și canonul lui Polyclitus. 
Lucrarea lui Lysippus este caracterizată prin naturalism  și proporții subțiri. A fost descris ca 
impresionist. Lysipp a fost sculptorul oficial al lui Alexandru cel Mare. Se spune despre Lysippus 
că "în timp ce alții făcuseră bărbați așa cum erau ei, el îi făcuse așa cum apăreau ochilor". 
Se crede că Lysippus nu a avut o formare artistică , ci a fost un sculptor prolific care a creat 
sculpturi de la dimensiunea sculpturi de la mărimea tablelor până la colos. 
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5.2. Cele mai faimoase clădiri 

Acropole 
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Acropola nu este o singură clădire,  numeroase temple sunt construite pe un deal cu vedere spre 

Atena. Deși există multe acropole în Grecia, avem tendința de a asocia numele cu cel din Atena. 

Clădirile care supraviețuiesc astăzi sunt Partenonul construit între anii 447 - 438 î.Hr., deși 

elementele decorative nu au fost finalizate până în anul 432 î.H.; Propylaea a fost construită în 

jurul anului 437 î.Hr.; Templul lui Athena Nike între anii 427 î.Hr. și 423 î.Hr. și Erechtheum 

care a început în anul 421 î.Hr. deși munca a încetat între 414 î.Hr. și 409 î.Hr. și a fost 

finalizată în anul 407 î.Hr. 

Palatul Achilleion  
  

 

Palatul Achilleion este situat pe vârful dealului din satul Gastouri, la 10 km sud-vest de orașul 

Corfu. Poziționarea sa oferă priveliști asupra peisajului rural înconjurat de dealuri și văi verzi și 

de fundalul Mării Ionice. Clădirea a fost achiziționată de împărăteasa Elisabeta(cunoscută ca 

Sisi), a Austriei, soția împăratului Franz Joseph I, de la filozoful și diplomatul Petros Vrailas 

Armenis și a fost cunoscută anterior ca "Villa Vraila” 

 

Palatul Knossos 
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Palatul din Cnossos era centrul civilizației minoice și casa fabuloasă a regelui Minos și 
Minotaurului, care era cuprins în labirintul din jurul palatului. Knossos s-a dezvoltat în 

perioada neolitică (7000-3000 î.Hr.) când a fost costruit primul palat. Site-ul a fost 
excavat și reconstruit în secolul al XX-lea. 

5.3. Stiluri în architectură 

Grecia antică a influențat multe mișcări arhitecturale de-a lungul secolelor, ca de exemplu 

mișcarea stilului Renașterii și a stilului neoclasic. Multe dintre capodoperele mondiale au fost 

inspirate de arhitectura din Grecia, în special stilul grecesc antic al ritului doric, ionic sau 

corintic. De fapt, stilul neoclasic, care a fost atât de popular în secolul al XIX-lea a fost o 

renaștere a arhitecturii antice a Greciei. Datorită diversității bogate de-a lungul secolelor stilul 

arhitectural este împărțit în mai multe perioade. Puteți vedea mostre ale arhitecturii din Grecia cu 

o plimbare simplă în centrul Atenei. 

Architectura Minoan                                                             Architectura Mycenaean  

               



Let’s Discover Europe together finding Harmony in our Differences – EUROPE’S FRIENDS 

2017-1-RO01-KA219-037409_2 

 

 Greece’s Guidebook - p. 40 

Arhitectura Clasică                                                            Arhitectura Romană 

              

Arhitectura  Bizantină                                                              Arhitectura Medievală 

        

Arhitectura Otomană                                                            Arhitectura Neoclasică 

                     

 Arhitectura cicladică 
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6. INFORMAȚII PRACTICE  

6.1 Zboruri și cum să ajungi aici 

Cu avionul 

Rutele de avion sunt deosebit de populare datorită confortului și vitezei lor. Aeroportul 

Internațional Atena este unul dintre cele mai moderne din lume. Oferind servicii excelente de 

manipulare la sol, este un punct de intrare deosebit de atractiv pentru Grecia 

 

Cu mașina 

Grecia are privilegiul de a se afla la o răscruce incitantă între continente și culturi. Rețeaua sa 

uriașă de drumuri, care se extinde și se îmbunătățește în mod constant, leagă Europa, precum și 

Asia, prin drumurile din est. Autostrăzile principale leagă Grecia de țările balcanice și de acolo 

spre luxoasa Europă. 
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Cu trenul 

Excursia cu trenul este romantică, îmbunătățită de gloria timpurilor trecute, de asemenea o 

soluție extrem de accesibilă, deoarece este o practică comună de a lua biletele de tren la prețuri 

rezonabile și de a oferi reduceri tinerilor, studenților și familiilor. 

 

Cu autobuzul 

Capitalele majorității administrațiilor prefecturilor sunt legate de o rețea densă de autobuze 

intercity regulate (KTEL), care respectă toate standardele moderne pentru un transport de 

pasageri mai sigur și mai plăcut. 

Pe mare 

În fiecare an, porturile grecești primesc un număr mare de pasageri din întreaga lume. Piraeus, 

Salonic, Volos, Patras, Igoumenitsa și porturile insulare servesc acei oaspeți care doresc să 

călătorească în Grecia pe mare. Excursiile cu barca în Europa sunt numeroase. Multe nave de 

croazieră și bărci private intră și în porturile țării, în timp ce Grecia este una dintre destinațiile 

preferate din lume. 

 


