
 از کشور این. است بالکان جزیره شبه جنوب و اروپا شرقی جنوب در کشوری( Hellas) (Ελλάδα: یونانی به) ونانی

 جنوب رد یونان اصلی سرزمین. است زمینی مشترک مرز دارای ترکیه با شرق از و بلغارستان و مقدونیه آلبانی، با شمال

 و است کشور این فارسی نام «یونان. »است نزدیک یونان یایدر به غرب از و شده احاطه اژه دریای وسیله به شرق و

 واقع فریقاآ و اروپا آسیا، قاره سه پیوند محل در یونان.استشده گرفته صغیر آسیای نشینیونانی منطقه ایونیا از نام این

 هب کشور این.است عثمانی ترکان سلطه   سده چهار نزدیک و بیزانس امپراتوری باستان، یونان دارمیراث و است شده

 شامل) نویسینمایشنامه سیاسی، علوم المپیک، هایبازی غرب، فلسفه دموکراسی، زادبوم و زمین مغرب تمدن مهد عنوان

 هب که است فرهنگی میراث دارنده و پرحادثه و ویژه تاریخی دارای یونان.است توجه قابل( تراژدی و کمدی نوع دو هر

 نچهآ و اروپا فرهنگ برای بنیادی ساختاری و است خاورمیانه منطقه و شمالی آفریقای در نفوذ دارای توجهی قابل طور

 وپاار اتحادیه اعضای از یکی و یافتهتوسعه کشوری یونان امروز.آیدمی حساب به شود،می خوانده غرب عنوان به امروز

 منطقه ،(میالدی ۱۸۹۱ از) ناتو ،(میالدی ۱۰۰۱ از) اروپا اتحادیه پولی و اقتصادی اتحادیه عضو ،(میالدی ۱۸۹۱ از)

( میالدی ۱۰۰۱ از) ESA یا اروپا فضایی آژانس ،(میالدی ۱۸۹۰ از) OECD یا اقتصادی برداریبهره و همکاری

 .روندمی شمار به آن بزرگ شهرهای از هراکلیون و پاتراس سالونیک، و پایتخت آتن .است

 .انددهشمی گرفته نظر در دخترها از ترمهم پسرها باستان یونان در. است یافته تکامل سال هزاران طی در یونان فرهنگ

 ستا المپیک هایبازی زادگاه اناست بوده آتن شهر دولت در ویژه به و یونان در تئاتر همچون هنرها از بسیاری خاستگاه

 کالمپی نوین هایبازی میزبان بار دو همچنین یونان کشور. است شده برگزار میالد از پیش ۷۷۹ سال بار اولین برای که

 .است بوده میالدی ۱۰۰۲ و ۱۹۸۹ سالهای در

 ورزش تاریخ در ورزشی اتفاقات ترینمهم از یکی ۱۰۰۲ اروپا هایملت جام مسابقات در یونان فوتبال ملی تیم قهرمانی

 تاکنون میالدی ۱۸۹۸ از که است یونان کشور در فوتبال لیگ سطح باالترین یونان فوتبال لیگ سوپر.است بوده کشور این

. شودمی تشکیل کنند،می شرکت آن در یونان کشور سراسر از که تیم ۱۹ از لیگ این. شودمی برگزار کشور این در

 هستند یونان هایباشگاه ترینموفق از پاناتینایکوس و المپیاکوس


