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Zapraszamy Was do „naszej” Grecji. Grecji, któr! znamy i"kochamy i"któr! teraz chcemy Wam 
pokaza#. Ta ksi!$ka z"za%o$enia ma by# inna od wszystkich, tak by nie by% to kolejny prze-
wodnik opisuj!cy typowe turystyczne atrakcje. Podró$uj!c przez prawie 30 lat po Grecji, czy 
to samochodem, czy jachtem, starali&my si' odkry# jak najwi'cej ciekawych i"nieoczywistych 
miejsc. Niektóre z"nich s! tak ma%o znane, $e nawet nasi przyjaciele mieszkaj!cy w"Grecji 
dowiedzieli si' o"ich istnieniu dopiero od nas. Zdajemy sobie spraw', $e jest to tylko niewiel-
ka cz'&# tego, co chcieliby&my Wam przybli$y#, ale ogranicza nas obj'to&# ksi!$ki. Niech 
nikogo nie dziwi dobór miejsc – pomin'li&my wiele klasycznych, jak chocia$by Meteory, Olimp 
czy Knossos i"Chania na Krecie, bo s! one opisane w"wi'kszo&ci przewodników. Chcieli&my 
przedstawi# tak! Grecj', jak! poznawali&my i"odkrywali&my przez wiele lat, Grecj', która  
zauroczy%a nas swoj! odmienno&ci!. Chcemy pokaza#, $e mo$na tu znale(# wszystko: góry, 
rzeki, morza, w!wozy, jaskinie, wodospady, a"nawet pustynie.

Oryginalne nazwy greckie pisane s! alfabetem greckim i"przy transkrypcji na alfabet %aci)ski 
pojawiaj! si' w"ró$nych wariantach. St!d cz'sto szukaj!c miejscowo&ci w"Google lub innych 
wyszukiwarkach, mo$na mie# k%opot. Staramy si' stosowa# nazwy, które wyst'puj! najcz'-
&ciej w"oryginalnych (ród%ach greckich. Przyk%adowo Evia (tak w%a&nie zw! t' wysp' Grecy) 
bardzo cz'sto nazywana jest Eubea. Ta ostatnia nazwa jest nawi!zaniem do staro$ytnej na-
zwy greckiej, ale dzi& o wyspie tej Grecy mówi! Evia. Podobnie jest z"wysp! Lesvos, która bar-
dzo cz'sto nazywana jest Lesbos, tymczasem grecka litera ! powinna by# wymawiana jak „w”. 
St!d oryginalna nazwa "#$!%& w"alfabecie %aci)skim powinna brzmie# Lesvos, a"nie Lesbos.

Do&# cz'stym zjawiskiem jest powtarzalno&# nazw (np. Loutra, Agios Nikolaos), które wyst'-
puj! w ró$nych regionach Grecji. Chora, Chorio, Kastro to tradycyjne okre&lenia najwi'kszej 
osady na danej wyspie, która zwykle jest równie$ jej stolic!. Zwiedzaj!c monastyry i klasztory, 
nale$y pami'ta# o odpowiednim stroju zakrywaj!cym ramiona i nogi. W cz'&ciej odwiedzanych 
przez turystów tego typu miejscach istnieje mo$liwo&# skorzystania z ogólnodost'pnych okry#.

Zaparzcie sobie fili$ank' kawy – najlepiej elleniko – lub nalejcie szklaneczk' wina i"zag%'bcie 
si' w"lekturze, poznaj!c „nasz!” tajemnicz! Grecj'. I"pami'tajcie, koniecznie wy%!czcie telefon.
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