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Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
αναπαραγωγή χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. 
  



 

Αγαπητά μας παιδιά, 
 

 
Μέσα από τα κείμενα και τις εικόνες αυτού του βιβλίου θα ταξιδέψουμε μαζί 

στις ομορφιές της Ελλάδας. Θα ανεβούμε στα ψηλά βουνά, θα γνωρίσουμε τα 
ποτάμια της, θα σαλπάρουμε για τα νησιά της, διασχίζοντας τις καταγάλανες 
θάλασσες και τότε θα καταλάβουμε γιατί αυτός ο τόπος τραγουδήθηκε τόσο 
πολύ από τη μούσα και υμνήθηκε από τον ποιητή. 

Κατά την περιπλάνησή μας στην ελληνική φύση θα ανακαλύψουμε τις ρίζες 
της ελληνικής φυλής, θα βρούμε τα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Θα γνωρίσουμε καλύτερα την ελληνική κοινωνία, τις 
δραστηριότητες που στηρίζουν την οικονομία της, αλλά και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξή της. 

Με αυτό το βιβλίο θέλουμε, αγαπητοί μαθητές, τα κείμενα και οι εικόνες να 
γίνουν αφορμή για τη δική σας μεγαλύτερη αναζήτηση πληροφοριών… 

 

 

 

 

Καλή επιτυχία στην περιπλάνηση 
 

 

  



  



Δυο λόγια για τους μαθητές και τους δασκάλους 

 

Το βιβλίο «Γεωγραφία της Ελλάδας» για την 8η τάξη έρχεται στον 
Έλληνα μαθητή και δάσκαλο ως μια προσπάθεια εκπλήρωσης της ιδέας 
ότι η γνώση της γεωγραφίας της Πατρίδας αποτελεί πυλώνα 
αυτογνωσίας της  εθνικής σου ταυτότητας.  

Το βιβλίο κυκλοφορεί υπό την αιγίδα και μέριμνα του Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο 
πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου και η συγγραφική ομάδα του μαζί με 
όλους τους συντελεστές του, κατάφερε να συνθέσει στο περιεχόμενο του 
βιβλίου: -το αναλυτικό πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος, το 
οποίο πρόγραμμα συντάχτηκε επίσης υπό την αιγίδα του Τμήματος, τις 
αρχές της νέας μεταρρύθμισης στην προπανεπιστημιακή εκπαίδευση του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεότητας, τις προτάσεις και 
παρατηρήσεις του δασκαλικού μας κόσμου και τις ιδιαιτερότητες της 
εκπαίδευσης στη μητρική γλώσσα, όπως και του ίδιου του μαθήματος.  

Για την υλοποίηση αυτών των αρχών το βιβλίο δανείζεται δομές, 
μεθόδους και περιεχόμενα από τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά βιβλία του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, εκδόσεις «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου και λοιπών εμπειρογνωμόνων επί 
του θέματος. Επί της ευκαιρίας τους ευχαριστούμε θερμά για την 
κατανόησή τους δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους Έλληνες μαθητές 
της Αλβανίας να διδάσκονται τη γεωγραφία της Ελλάδας και μέσα από τη 
δική τους εμπειρία, γνώσεις και μεθόδους.  

Το βιβλίο αποτελείται από 3 ενότητες χωρισμένες σε 25 κεφάλαια 
καλύπτοντας έτσι τα θέματα όπως: η πρώτη ενότητα, «Το φυσικό 
περιβάλλον της Ελλάδας», η δεύτερη «Το ανθρωπογενές 
περιβάλλον της Ελλάδας» και η τρίτη «Η οικονομία της Ελλάδας και 
Απόδημος Ελληνισμός» 

Μέσα από τη δομή αυτή, το βιβλίο προσφέρει στο μαθητή μια 
ελκυστική περιπλάνηση στην ελληνική φύση, κρατώντας συνεχώς 
ανοιχτό ένα δίαυλο επικοινωνίας με τις ρίζες της ελληνικής φυλής, με 
στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 
Του επιτρέπει να γνωρίσει, σε γεωγραφικό πλαίσιο, την κοινωνία, τις 
δραστηριότητες που στηρίζουν την οικονομία της και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξή της, τη διοικητική διαίρεση 
κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η πρωτότυπη προσέγγιση για τον 
απόδημο Ελληνισμό.  



Το βιβλίο ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους. Επιτρέπει στο 
δάσκαλο να εμπεδώσει τις γνώσεις μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση 
και καλεί τον μαθητή να εξάγει ο ίδιος συμπεράσματα και να πάρει θέση 
για διάφορα θέματα. Η έρευνα παραμένει για το μαθητή ένα σημαντικό 
εργαλείο για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και την καλλιέργεια 
σταθερών και ενεργών ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων. Τα παραπλήσια 
κείμενα ταυτόχρονα με τον εμπλουτισμό των γνώσεων λειτουργούν ως 
κίνητρα προς περεταίρω διερεύνηση.  

Οι χάρτες, του πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τα γραφήματα, οι 
πίνακες, οι διάφορες εικόνες κλπ αποτελούν ένα επιπλέον μέσω για να 
προσεγγίσουν περισσότερο τον μαθητή και να δημιουργήσουν σ΄αυτόν, 
μαζί με τα περιεχόμενα των κειμένων, των δραστηριοτήτων, των 
ασκήσεων και ερωτημάτων μια πλήρη, αγαπητή και αξιοθαύμαστη εικόνα 
για τη γεωγραφία της Ελλάδας.  

  

 

 

 

 

 

  



  



 



 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

   Το φυσικό 

περιβάλλον 

 της Ελλάδας 

Α΄ 
ενότητα

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:  

 Το κλίμα της Ελλάδας  

Τη βλάστηση της Ελλάδας 

 Γεωγραφική ταυτότητα της Ελλάδας 

 Η γεωλογική ιστορία και οι ακτές της 
Ελλάδας 
 Τα πελάγη και οι θάλασσες της Ελλάδας

 Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της 
Ελλάδας
Η ζωή στα νησιά 

Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας 

 Τα βουνά της Ελλάδας 

 Τις πεδιάδες της Ελλάδας 

Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες.

Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες 
δραστηριότητες

Τα ποτάμια της Ελλάδας 

Οι λίμνες της Ελλάδας 

Οι παρεμβάσεις στα ποτάμια και τις 
λίμνες της Ελλάδας

Τη χλωρίδα και την πανίδα της 
Ελλάδας

Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της 
Ελλάδας 
Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην 
Ελλάδα 
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Εισαγωγικό κεφάλαιο. Γεωγραφική ταυτότητα της Ελλάδας

 

 

 

Όντας ανάμεσα σε τρείς πελάγους, του Αιγαίου, του Λυβικού και Ιονίου  
και μεταξύ των τριών ηπείρων, της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής η Ελλάδα, με 
τόσο πολύ φως, χρώμα και ευνοϊκές θερμοκρασίες,  κατέχει μια σημαντική 
γεωστρατηγική θέση, η οποία της εξασφάλισε από την Αρχαιότητα, το γνωστό 
στον Κόσμο σημαντικό πολιτιστικό και εμπορικό κέντρο. Η ίδια αυτή στρατηγική 
της θέση ήταν συχνά και η αιτία πολλών πολέμων και αντιπαραθέσεων. Η 
εναρμόνιση  και ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στη φύση και των πολιτισμών 
σφράγισαν την ταυτότητα της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα για τη νεότητά μου, εστάθηκε 
θάμβος. Το υλικό σώμα της Ελλάδας ή ήταν κάτι 
άλλο κι όχι απλά και μόνο «φύση» ή η ελληνική 
φύση, πραγματικά, έπρεπε να ’ναι κάτι άλλο 
εκείνη. Να ’ναι φορτισμένη με μυστικά 
μηνύματα… 

Δοκίμια και άρθρα Φύση και γλώσσα Οδυσσέας 
Ελύτης 

Η Ελλάδα, το σταυροδρόμι των τριών ηπείρων 

Η ελληνική θάλασσα δεν είναι τόπος που ψαρεύουνε τόνους και 
σαρδέλες, είναι ο δρόμος των ανταλλαγών με τους άλλους 
ανθρώπους, το ταξίδι στη χώρα των μεγάλων καλλιτεχνικών 
έργων και των εκπληκτικών εφευρέσεων, το ταξίδι του σιταριού 
που βλα-σταίνει πυκνό στις απέραντες πεδιάδες, του χρυσού που 
κείτεται στη γη και μέσα στα πο-τάμια, το ταξίδι στη χώρα των 
θαυμάτων με μόνη πυξίδα το νυχτερινό χάρτη των άστρων… Η 
Μεσόγειος είναι λίμνη Ελληνική με γνώριμους δρόμους. Οι 
πολιτείες αρα-διασμένες ένα γύρο στις ακτές της μοιάζουν «σα 
βατράχια γύρω από ένα βάλτο», λέει ο Πλάτωνας… 

Αντρέ Μπονάρ, 
Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, Α’ τόμος, σελ. 30 
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της Ελλάδας 

 

 

 

Οι συντεταγμένες και τα άκρα της Ελλάδας 

Βορράς:  

Ορμένιο: είναι το βορειότερο τμήμα του νομού Έβρου, το ακρότατο 
σημείο της Ελλάδας στον Bορρά, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 
Βόρειο πλάτος 41 45΄ 01",  Ανατολικό μήκος 26 13΄51".  

 Νότος:  

Γαύδος:  είναι το νοτιότερο άκρο του κράτους μας. Το νησί 
πρωτοκατοικήθηκε 5.000 χρόνια πριν. Σήμερα ζουν εκεί περίπου 50 
άνθρωποι μόνο. Βόρειο πλάτος 34 48΄ 11", Ανατολικό μήκος 24 07΄25".  

Ανατολή: 

 Ν. Στρογγύλη, ή Καστελόρυζο: Απέχει από τις μικρασιατικές ακτές μόλις 
δύο χιλιόμετρα. Βόρειο πλάτος 36 06΄ 
17", Ανατολικό μήκος 29 38΄ 
39".  

Δύση: Ν. Οθωνοί, ή Φανοί, το 
μικρό νησάκι του νομού της 
Κέρκυρας, είναι το δυτικότερο σημείο 
της Ελλάδας. Οι κάτοικοί του είναι 
άριστοι ναυτικοί και ψαράδες. Βόρειο 
πλάτος 39 51΄11", Ανατολικό μήκος 
19 22΄ 41" 

Σε ευθεία γραμμή η απόσταση από το 
βορειότερο ώς το νοτιότερο σημείο 
είναι 792 χιλιόμετρα και από το 
δυτικότερο ως το ανατολικότερο 992 χιλιόμετρα. 

Γεωγραφικά ανήκει στην Ευρώπη, 

μία από τις 6 ηπείρους της Γης. 
Καταλαμβάνει το ΝΑ άκρο της, 

αποτελώντας το ΝΑ τμήμα της  
Βαλκανικής χερσονήσου.  

Η ίδια η Ελλάδα αποτελεί μια 
χερσόνησο. Μπορεί όμως να 
προσδιοριστεί και ως το ακρωτήριο 
της Βαλκανικής χερσονήσου. 
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Τα σύνορα της Ελλάδας 

Αποτελούνται από τα χερσαία και θαλάσσια (ακτογραμμή) σύνορα. 
Τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας ανέρχονται σε 1.228 χμ. 
Η ακτογραμμή της είναι 13.676 χμ. 

Συνορεύει 
Βορειοδυτικά με την Αλβανία, 

μήκος συνόρων, 246,70 χμ.  

Βόρεια με την ΠΓΔΜ (Σκόπια) και 
με την Βουλγαρία, μήκος συνόρων 
αντίστοιχα, 256,31 χμ και  458,70 χμ 

Βορειοανατολικά με την Τουρκία,  

μήκος συνόρων  203.00 χμ.  

Βρέχεται: 
- ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος
- δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος
- νότια από τη Μεσόγειο θάλασσα,

(Λυβικό Πέλαγος) .

Η επιφάνεια και ο πληθυσμός της Ελλάδας. 
Την χερσόνησο της Ελλάδας αποτελούν δύο μεγάλα τμήματα: Η Ηπειρωτική και 
νησιώτικη Ελλάδα. Τη νησιώτικη αποτελούν πάνω από 2000 μικρά και μεγάλα 
νησιά οργανωμένα σε αρχηπελάγη. Από το σύνολο των νησιών μόλις τα 225 
είναι κατοικημένα. 

Η επιφάνεια της Ελλάδας ανέρχεται σε  131.957 km², από τα οποία τα 
106.777 τ. χλμ. ανήκουν στην Ηπειρωτική Ελλάδα.  

Ο πληθυσμός. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο πληθυσμός 
της Ελλάδας ήταν 10.964.020  . Εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ του 2017 
αναφέρουν ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 10.768.193. Η πυκνότητα 
πληθυσμού ανα τετραγωγνικό χμ είναι 85 κατ./χμ2 

Απόδημος Ελληνισμός 
Ένας μεγάλος όγκος, μια δεύτερη Ελλάδα ζεί εκτός της σημερινής 

επικρατείας της Ελλάδας. Είναι μερικών κατηγοριών. α. οι Έλληνες των 
διαχρονικών Ελληνικών εποικιών από την αρχαιότητα, ή η διαχρονική 
ταυτότητα του Ελληνισμού, β. οι ελληνικοί πληθυσμοί σε γεωγραφικές 
περιοχές εκτός  Ελλάδας., γ. οι μετανάστες. Μόνο οι τρεις γενιές των 
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 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

τελευταίων αριθμούνται σε περισσότερους από 5 εκατομμύρια  και είναι 
διάσπαρτοι σε όλον τον κόσμο. 

Κλίμα, χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας 
Το κλίμα της Ελλάδας είναι εύκρατο μεσογειακό. Η 
γεωγραφική θέση της μεταξύ τριών ηπείρων 
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική), η ποικιλομορφία των 
γεωλογικών υποστρωμάτων, οι δαντελωτές 
ακτογραμμές, οι καθαρές θάλασσες και η υψομετρική 
διαβάθμιση, δημιούργησαν τις συνθήκες ανάπτυξης 
μιας ποικιλίας οικοσυστημάτων και βιοτόπων 
μοναδικών στο κόσμο. 
Τα είδη φυτών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 
ξεπερνούν τα 6.500. 
Έχουν αναγνωριστεί πάνω από 1.200 είδη 
σπονδυλωτών ζώων και περί τα 30.000 είδη 
ασπονδύλων. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περί τα 
50.000 είδη ζώων. 

Τα προστατευόμενα από τη νομοθεσία είδη είναι συγκριτικά λίγα (περί τα 700 είδη ζώων 
και 900 είδη φυτών) 
Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 476 είδη ψαριών στη θάλασσα, τα ποτάμια και 
τις λίμνες. 

Άλλα στοιχεία ταυτότητας. 

Κατοικείται από αυτόχθονους ελληνικούς πληθυσμούς. 
Διατηρεί και αποτελεί συνέχεια των 

αρχαίων Ελλήνων με κοινό πολιτισμό, 
παραδόσεις, γλώσσα.Την ανεξαρτησία για την 
ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους  απόχτησε το 
1821 και κηρύχτηκε το 1830.Επίσημη γλώσσα 
είναι η Ελληνική. 

Εθνική σημαία. Η σημαία της Ελλάδας 
περιέχει εννέα ισοπαχείς, οριζόντιες και 
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εναλλασσόμενες λευκές  και κυανές παράλληλες λωρίδες, καθώς και έναν 
λευκό σταυρό μέσα σε ένα κυανό τετράγωνο (πλαίσιο) στο πάνω προΐστιο μέρος. Οι εννέα 
λωρίδες αντιστοιχούν στις συλλαβές της ιστορικής φράσης «Ελυθερία ή θάνατος», όπως 
παράλληλα και στα γράμματα της λέξης «Ελευθερία». Ο σταυρός συμβολίζει τον σταυρό 
του χριστιανισμού και της ορθόδοξης πίστης. Καθιερώθηκε από το 1822. 

Εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Οι στίχοι του αποτελούν τις δύο πρώτες στροφές του 
ομώνυμνου μεγάλου ποίηματος « Ύμνος εις την ελευθερίαν» που έγραψε ο εθνικός 
ποιητής Διονύσιος Σολωμός το 1823 και μελοποίησε για πρώτη φορά το 1835, ο 
Νικόλαος Μάντζαρος. Καθιερώθηκε ως εθνικός ύμνος το 1865 

Πρωτεύουσα η Αθήνα με 3.218.200 κατοίκους (από κοινού με Πειραιά). 
Πολίτευμα της είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. 
Η ταυτότητά της ως σύμπραξη της φύσης, του κλίματος, του πολιτισμού και της 

ιστορίας, εξάσφαλισε στην Ελλάδα το υψηλή τουριστική κίνηση, η οποία ξεπερνάει τα 
30 εκατομμύρια ετησίως.  

Δραστηριότητες 
1. Ας ερευνήσουμε στην περιοχή που ζούμε ποια στοιχεία από τη

γλώσσα μας, τη λαϊκή τέχνη,  τη μουσική, την αρχιτεκτονική, τη
μαγειρική ή άλλα μαρτυρούν τη συνάντηση διαφορετικών
πολιτισμών στον ελλαδικό χώρο.

2. Συζητήστε μεταξύ σας για τα πλεονεκτήματα της συνάντησης των
τριών ηπείρων στον ελλαδικό χώρο και εξηγήστε γιατί η χώρα μας
θεωρείται «σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών». Κατόπιν
ανακοινώστε τα συμπεράσματά σας στους άλλους συμμαθητές σας.
Προσπάθησε να απαντήσεις στο ερώτημα: Αλλοιώθηκε ο Ελληνικός
πολιτισμός από τους διάφορους αυτούς πολιτισμούς, ή δυνάμωσε
και αναπτύχθηκε περισσότερο; Φερε παραδείγματα.

3. Περιέγραψε τις διάφορες μορφές και σχήματα που χαρακτηρίζουν τη
γεωγραφία της Ελλάδας.

4. Οργάνωσε έναν δικό σου πίνακα με τα γενικά χαρακτηριστικά της
Ελλάδας που γνώρισες στο κεφάλαιο αυτό.

5. Μίλησε για τις χώρες με τις οποίες συνορεύει η Ελλάδα και αναφέρε
τις σχέσεις σε διάφορα επίπεδα που έχει με την καθεμιά απ΄αυτές.
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Κεφάλαιο 2ο : Η γεωλογική ιστορία και οι ακτές της Ελλάδας
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ να περιγράφετε τον οριζόντιο διαμελισμό της Ελλάδας
✒ να βρίσκετε στο χάρτη τα ακρωτήρια, τις χερσονήσους, τους κόλπους, τους
πορθμούς και τους ισθμούς της Ελλάδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το σημεινό ανάγλυφο της 
Ελλάδας, οφείλεται στις 
ενδογενείς δυνάμεις που 
αλλάζουν την επιφάνεια της Γης, 
οι οποίες δεν έχουν σταματήσει 
να δρούν ακόμα και σημερα.  Η 
μορφή του σημερινού ελληνικού 
χώρου είναι αποτέλσμα της 
σύγκρουσης της αφρικανικής με 
την ευρασιατική λιθοσφαιρική 
πλάκα, από τα περιθώρια των 
οποίων αποσπώνται μικρότερα 
τμήματα που προκαλούν 
μικροσυγκρούσεις.  Ολόκληρος ο 

Το ταξίδι του σύννεφου 

Παχύ παχύ, κατάλευκο, γεμάτο δύναμη και ζωντάνια, ξεκίνησε πρωί με τη δροσιά 
ν’ αρμενίζει πάνω από τις κορφές της Δυτικής Ροδόπης. Κοίταξε αριστερά του να 
λικνίζεται στα γαλανά νερά του πελάγους η μαγευτική Σαμοθράκη, του έγνεψαν τα 
χίλια νησιά να τα επισκεφτεί, μα αυτό ήταν αποφασισμένο να προχωρήσει 
μπροστά, να βρει πράσινο έδαφος, για να το φιλήσει. Πόσο παρα-ξενεύτηκε, όταν 
στο διάβα του έβλεπε κάτω πότε πεδιάδα, πότε κορφή, μέχρι που στρίβοντας 
προς τ’ αριστερά άρχισε να ταξιδεύει πάνω από μια ατέλειωτη σειρά πανύψηλων 
κορυφών, ατελείωτων βουνών, κοφτερών βράχων! Η ξαδέλφη του, η ομίχλη, το 
ξενάγησε σ’ ολόκληρη την οροσειρά της Πίνδου, το συνόδεψε και μέχρι κάτω στην 
Πελοπόννησο, γιατί της αρέσει, καθώς βλέπει τα βουνά, να διηγείται τους άθλους 
του Ηρακλή για τον Ερυμάνθειο Κάπρο, τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, το Λιοντάρι της 
Νεμέας. Μόνο σαν έφτασαν στην άκρη πια του Πάρνωνα, το άφησε μόνο του να 
συ-νεχίσει δείχνοντάς του πέρα, χαμηλά το κάστρο της Μονεμβασιάς. «Πέρνα 
απέναντι στην Κρήτη», του είπε, και τότε το σύννεφο γεμάτο χαρά έτρεξε και 
θρονιάστηκε πάνω από το Ιδαίο Άντρο. Είναι το σπήλαιο που ανατράφηκε ο Δίας, 
στην κορφή του Ψηλορείτη. 

Μαρία Ταστσόγλου 
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ελληνικός χώρος σχηματίστηκε μαζί με τα υπόλοιπα αλπικά βουνά. Όταν άρχισε 
η Αλπική Πτύχωση, η περιοχή μας αποτελούσε τον βυθό της Τηθύος θάλασσας.  
Απομεινάρι της Τηθύος είναι η Μεσόγειο Θάλασσα. Από την αρχή του 
Μεσοζωικού Αιώνα, 251 εκατομμύρια χρόνια πριν, μέχρι το τέλος του, 65,5 

εκατομμύρια χρόνια πριν, ο βυθός της Τηθύος γέμιζε με ιζήματα από τη 
διάβρωση-αποσάθρωση μακρινών ορεινών όγκων ή με όστρακα θαλάσσιων 
ζώων. Τα όστρακα αυτά τα βρίσκουμε συχνά μέσα στα ιζηματογενή 

πετρώματα ως απολιθώματα. 
     Με την Αλπική Ορογένεση τα ιζήματα της Τηθύος πτυχώθηκαν και 
ανυψώθηκαν, δημιουργώντας τα βουνά γύρω από τη Μεσόγειο, μεταξύ αυτών 
και την Πίνδο. Η ορογένεση ξεκίνησε από τον χώρο της ανατολικής Ελλάδας, 
«μεταναστεύοντας» στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών προς τα δυτικά. 
Η Πίνδος δημιουργήθηκε πριν από 35 εκατομμύρια χρόνια περίπου, ενώ τα 

νησιά του Ιονίου αναδύθηκαν 
τελευταία από τα νερά. Κατά την ίδια 
γεωλογική περίοδο έντονη ήταν η 
ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Ροδόπη  και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ  σ' αυτές 
τις γεωλογικές διεργασίες οφείλεται ο σχηματισμός σημαντικών κοιτασμάτων 
βωξίτη στον Παρνασό. Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια περίπου μια ενιαία ξηρά 
κάλυπτε σχεδόν τον σημερινό ελληνικό χώρο, από το Ιόνιο έως τη Μικρά Ασία 
και τα Νότια της Κρήτης.  Αυτή η ξηρά ήταν η Αιγηίδα. Σταδιακά, με την 
πάροδο εκατομμυρίων ετών, λόγω των γεωλογικών διεργασιών στην περιοχή, η 
Αιγηίδα αλλού κατακερματίστηκε και αλλού καταποντίστηκε. Η θάλασσα 
προχώρησε αργά προς το εσωτερικό της Αιγηίδας, ενώ σχηματίστηκαν τεράστιες 
λίμνες. Τα ψηλότερα σημεία της Αιγηίδας σχημάτισαν τα νησιωτικά 

Η Ελλάδα στην εποχή Αιγηίδας 

    Η λιθόσφαιρα (το εξωτερικό πετρώδες στρώμα 
της γης) δεν είναι ούτε ενιαία ούτε ακίνητη, είναι 
κομματιασμένη σε μεγάλα δύσκαμπτα τμήματα, τα 
οποία οι γεωλόγοι ονομάζουν λιθοσφαιρικές 
πλάκες και σχηματίζουν ένα γιγάντιο ψηφιδωτό.  
    Οι μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες είναι εφτά: 
1. η Ευρασιατική,
2. η Βορειοαμερικανική,
3. η Νοτιοαμερικανική,
4. η Αφρικανική,
5. η Ανταρκτική,
6. η Ινδοαυστραλιανή και
7. η Ειρηνική πλάκα.

Οι λιθοσφαιρικές πλάκες κινούνται πάρα πολύ
αργά, με μέση ταχύτητα πέντε εκατοστών τον 
χρόνο και έτσι δεν το αντιλαμβανόμαστε. 
    Η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών μπορεί 
να είναι: 
α) κίνηση απόκλισης, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία φλοιού στις μεσοωκεάνιες ράχες 
β) κίνηση σύγκλισης, με αποτέλεσμα την 
εξαφάνιση φλοιού στις μεσοωκεάνιες τάφρους ή 
την ορογένεση (δημιουργία βουνών) 
γ) εφαπτομενική κίνηση, όταν η μία πλάκα 
ολισθαίνει κατά μήκος της πλευράς της άλλης 



13 

 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

συμπλέγματα του Αιγαίου (και αυτό εξηγεί γιατί το Αιγαίο έχει, σε γενικές 
γραμμές, μικρά βάθη, ενώ το Ιόνιο είναι αρκετά βαθιά θάλασσα). 

Στο μεταξύ η γενικά έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στον ελλαδικό 
χώρο (Ροδόπη, βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος κ.α.), που ξεκίνησε με την Αλπική 
Ορογένεση, σταμάτησε. Τα σπουδαιότερα ελληνικά ηφαίστεια (Αίγινας, 
Μεθάνων, Μήλου, Θήρας, Νισύρου, Κω κλπ) σχημάτισαν ένα ηφαιστειακό τόξο 
μήκους 200 χιλιομέτρων περίπου, το οποίο εκτεινόταν στα νότια όρια της 
καταποντισμένης πλέον ξηράς, της Αιγηίδας. Τα ηφαίστεια αυτά υπήρξαν τα 
«εργαστήρια» πολύτιμων ορυκτών πρώτων υλών, που χρησιμοποίησε ο 
άνθρωπος ακόμη από την προϊστορία. 

Οι ακτές της Ελλάδας 

 

 

Διαβάσε τώρα και το λογοτεχνικό κείμενο Μαρία Ταστσόγλου και 
μίλησε για τις ποικίλες μορφές που παρουσιάζει η Ελλάδα. 

Η Αιγηίδα ήταν η ενιαία ξηρά, που κάλυπτε το Αιγαίο πέλαγος 

και μεγάλο μέρος της τωρινής ηπειρωτικής Ελλάδας, περίπου 

πριν 2.000.000 χρόνια. 

Συμπιεσμένα και πτυχωμένα γεωλογικά στρώματα Μετέωρα: μοναδικοί γεωλογικοί σχηματισμοί 

Η ακτογραμμή της Ελλάδας παρουσιάζει μια μεγάλη εναλλαγή απόκρημνων 

ακτών, αμ-μουδερών παραλιών, μικρών και μεγάλων χερσονήσων, μαγευτικών 

όρμων, κόλπων, καθώς και μικρών και μεγάλων νησιών. Άλλωστε ολόκληρη η 

Ελλάδα είναι ένα ακτογραφικό στοι-χείο, είναι το «ακρωτήριο» της Βαλκανικής 

χερσονήσου (της χερσονήσου του Αίμου). 
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Γεωγραφικό γλωσσάριο. 

Η ακτογραμμή της Ελλάδας παρουσιάζει 
μια μεγάλη εναλλαγή απόκρημνων ακτών, 
αμμουδερών παραλιών, μικρών και 
μεγάλων χερσονήσων, μαγευτικών όρμων, 
κόλπων, καθώς και μικρών και μεγάλων νησιών.  
Το σύνολο των ακτογραφικών στοιχείων της Ελλάδας αποτελεί τον οριζόντιο 
διαμελισμό της και επειδή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία μορφών, έχει πολύ μεγάλο 
μήκος ακτών. 

Η Ελλάδα είναι χώρα με πλούσιο οριζόντιο διαμελισμό, καθώς έχει ακτές 

"δαντελωτές" και πολλά νησιά. Έτσι παρουσιάζει 
πολύ μεγάλο μήκος ακτών σε σχέση με την έκτασή 
της. 

Το συνολικό μήκος των ακτών, μαζί με τις 
ακτές των νησιών, φτάνει σε 13.676 χιλιόμετρα.  

Η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της 
Μεσογείου. 

Ακτογραμμή: η γραμμή που χωρίζει 
την ξηρά από τη θάλασσα 

Η διείσδυση της ξηράς στη 
θάλασσα και τον εναέριο χώρο 
χαρακτηρίζουν τον οριζόντιο 

και κατακόρυφο διαμελισμό. 

Είναι βέβαιο ότι και εσύ θα συμπεραίνεις πως η Η  Ελλάδα, 
η οπ οία είναι και Πατρίδα μας, είναι μία χερσόνησο  
περιτριγυρισμένη από μικρά και μεγάλα νησιά. Ο  

μακρόστενος κορμός της χερσονήσου αποτελεί την  

ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το σύνολο των νησιών τη  

νησιωτική Ελλάδα. 

 Όπως πιο πάνω αναφέραμε η Ελλάδα είναι η χώρα των  

νησιών. ΄Εχει περισσότερα από 2.000 νησιά διάσπαρτα στο 
Αιγαίο και στο Ιόνιο. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά.  

Από αυτά, τα 225 είναι κατοικημένα, ενώ τα υπόλοιπα είναι 
βραχονησίδες. 

Ηπειρωτική Ελλάδα: το μεγάλο μακρόστενο κομμάτι ξηράς της Ελλάδας, που έχει 
σχήμα χερσονήσου 

Νησιωτική Ελλάδα: όλα τα μικρά και μεγάλα νησιά της πατρίδας μας 
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Ακτογραφικά στοιχεία είναι οι χερσόνησοι, οι κόλποι, τα ακρωτήρια, οι πορθμοί, 
οι ισθμοί, οι διώρυγες, τα νησιά και γενικά οι διάφορες μορφές που μπορεί να έχουν οι 
ακτές ενός τόπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον όρο οριζόντιο διαμελισμό 

εννοούμε την καταγραφή του 
συνόλου των ακτογραφικών 

στοιχείων μιας περιοχής. 

Κατακόρυφο διαμελισμό ονομάζουμε 
τις διαφορές που παρατηρούνται στο 
υψόμετρο, τις οροσειρές,τα όρη, τους, 
λόφους κλπ 

Ζάκυνθος 

Σαντορίνη από ψηλά 

   Κάλυμνος 

Πώς εξηγείται η ύπαρξη της μεγάλης 
ακτογραμμής της Ελλάδας 

Η μεγάλη ακτογραμμή της οφείλεται 
στην μεγάλη ποικιλία των ακτογραφικών 
στοιχείων, κυρίως τα αμέτρητα νησιά της. 
Έτσι το μήκος των ακτογραμμών είναι πολύ 
μεγαλύτερο από αυτό που θα υπέθετε κάποιος 
απλά κοιτάζοντας το ηπειρωτικό μέρος της 
Ελλάδας στο χάρτη.  
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Διώρυγα: μεγάλο τεχνητό κανάλι που ενώνει δύο θάλασσες ή λίμνες ή ποταμούς 

Ισθμός: στενή λωρίδα ξηράς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες 

Δραστηριότητες 

1. Αν ένας ταξιδιώτης έκανε με πλοίο τον περίπλου της Ελλάδας ξεκινώντας
από την Αλεξανδρούπολη και φθάνοντας στην Κέρκυρα, θα φωτογράφιζε
μια τεράστια ποικιλία μαγευτικών ακτογραφικών στοιχείων: χερσονήσους,
κόλπους, όρμους, ακρωτήρια, πορθμούς, ισθμούς...

Σημείωσε στον χάρτη της Ελλάδας τα παρακάτω ακτογραφικά στοιχεία και πές 
σε ποια πελάγη βρίσκονται. Θα σε βοηθήσουν το παρακάτω γεωγραφικό 
γλωσσάριο και οι χάρτες στο τέλος της ενότητας σελ. 89  

Χερσόνησοι: Αγίου Όρους ή Άθω, Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Μαγνησίας, Αττικής, 

Αργολίδας, Λακωνική, Ταϋγέτου, Πυλία 

Κόλποι: Καβάλας, Στρυμονικός, Σιγγιτικός, Κασσάνδρας, Θερμαϊκός, Παγασητικός, 

    Μαλιακός, Καλλονής, Β. Ευβοϊκός, Ν. Ευβοϊκός, Σαρωνικός, 

    Κορινθιακός, Αργολικός, Λακωνικός, Μεσσηνιακός, Κυπαρισσιακός, 

Πατραϊκός, Αμβρακικός, Κισσάμου, Χανίων, Μιραμπέλου 

Ακρωτήρια: Νυμφαίο, Δρέπανο, Παλιούρι, Αρτεμίσιο, Κύμης, Καφηρέας (Κάβο 
Ντόρο),Σούνιο, Σκύλαιο, Μαλέας, Ταίναρο, Ακρίτας, Κυλλήνης, Άραξος, 

Άκτιο, Σίδερος 

Πορθμοί:  Ευρίπου, Πρέβεζας ,Ρίου. 
Ισθμός: Κορίνθου  

Γεωγραφικό γλωσσάριο 

Χερσόνησος: τμήμα ξηράς που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα το 
βρέχει από τρεις πλευρές 

Κόλπος: τμήμα θάλασσας που εισχωρεί μέσα στην ξηρά 

Ακρωτήριο: το άκρο ενός τμήματος της ξηράς που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα 

Πορθμός: ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δύο ξηρές και ενώνει δύο θάλασσες 
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Η διώρυγα της Κορίνθου 

Διαβάστε κι αυτό… 

. 

                    Ο ισθμός της Κορίνθου 

Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι μια στενή λωρίδα γης, 6 
περίπου χμ, που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την 
Πελοπόννησο, αλλά χωρίζει (χώριζε) τον Κορινθιακό από 
τον Σαρωνικό Κόλπο. Από την αρχαιότητα ο τύραννος της 
Κορίνθου Περίανδρος είχε σκεφτεί να «κόψει» το κομμάτι 
γης (τον ισθμό) που εμπόδιζε την άμεση πλεύση των 
πλοίων από τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό Κόλπο.  

Στους νεώτερους χρόνους ο Ιωάννης Καποδίστριας σκέφτηκε να κατασκευάσει
διώρυγα, αλλά το οικονομικό κόστος ήταν απαγορευτικό για ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Πολύ αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην υλοποίηση του έργου, το οποίο 
ξεκίνησε το Μάρτιο του 1882. Το έργο ανέλαβε ο Ούγγρος στρατηγός Τυρ. Τα εγκαίνια της 
Διώρυγας της Κορίνθου έγιναν στις 25 Ιουλίου 1893. 

2. Φτιάξτε κολάζ με φωτογραφίες με χαρακτηριστικές παραλίες και απόκρημνες
ακτές.

3. Με τη βοήθεια του χάρτη της τάξης σας αντιστοιχίστε τις χέρσονήσους με τα
ακρωτήρια:

 Χερσόνησοι    Ακρωτήρια 

Λακωνική   Άκραθως 

Αργολίδα   Ακρίτας 

Χαλκιδικής   Μαλέας 

Πυλίας    Σκύλαιο 

Αττικής   Σούνιο 

Ο Πορθμός του Ευρίπου ή Ευβοϊκή θάλασσα ή 
κατά τους αρχαίους Έλληνες η «έσω Ευβοίς θάλασσα» 
αποτελεί όλον τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Έυβοιας και 
Στερεάς Ελλάδας. Ο Ευβοϊκός κόλπος, από το σημείο 
του πορθμού του Ευρίπου, όπου η παλαιά γέφυρα της 
Χαλκίδας, χωρίζεται επιμέρους στον Βόρειο Ευβοϊκό 
και στο Νότιο Ευβοϊκό  κόλπο, χαρακτηριζόμενοι έτσι 
μεταξύ τους και ως αμφίπυγοι όρμοι. (Όρμος: μικρός 
σε έκταση κόλπος)  
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4. Γράψτε στο τετράδιό σας τη διαφορά του πορθμού από τον ισθμό.

Ισθμός: Στενή λωρίδα ξηρός που ενώνει δυο στεριές και χωρίζει δυο θάλασσες. 
Πορθμός: Ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δυο ξηρές και ενώνει δυο θάλασσες. 

5. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Γράψτε
«Σ» για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη.

α) Η Ελλάδα είναι το «ακρωτήριο» της χερσονήσου του Αίμου. ( )  

β) Ο πορθμός είναι κομμάτι ξηράς που χωρίζει δύο θάλασσες. (      ) 

γ) Η Ελλάδα παρουσιάζει πλούσιο οριζόντιο διαμελισμό. (      ) 

δ) Στον οριζόντιο διαμελισμό βρίσκονται και τα νησιά.  (      ) 

ε) Ο όρμος είναι μικρό ακροατήριο. (      ) 

6. Σημειώστε στον παρακάτω χάρτη τους κόλπους της Ελλάδας που είναι σε κύκλο.
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 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

Κεφάλαιο 3ο : Τα πελάγη και οι θάλασσες της Ελλάδας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 
✒ Τα πελάγη της Ελλάδας
✒ Να σχεδιάζετε τον χάρτη της Ελλάδας και να σημειώνετε τις γνωστότερες
θάλασσες

Σαν βγήκε πάνω στον αφρό, πιο πέρα κολυμπούσε 

προς τη στεριά κοιτάζοντας, αν θ’ αντικρίσει κάπου 

ακρογιαλιά απαλόστρωτη και σφαλιστό λιμάνι.  
Σε ποταμού γοργότρεχου σαν ήρθε κολυμπώντας το 

στόμα, ο τόπος βολικός του φάνηκε πως ήταν, 
αμμουδερός κι απάνεμος… 

 Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία ε΄ (μετ. Ζ. Σιδέρη) 

Πέλαγος ονομάζεται μια θαλάσσια περιοχή μικρότερη σε έκταση από τη θάλασσα 
και τον ωκεανό. 
Η Ελλάδα είναι μια χερσόνησος που βρέχεται από θάλασσα από τις τρεις 
πλευρές της. Τα πελάγη που την βρέχουν είναι το Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβυκό 
και αποτελούν τμήματα της Μεσογείου Θάλασσας. 

Μικρότερα 
πελάγη που αποτελούν τμήματα του Αιγαίου πελάγους είναι το Κρητικό, το Ικάριο, το 
Θρακικό, το Μυρτώο. Πιθανόν να τα έδωσαν οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας θέλοντας ίσως να μιλήσουν για τη θάλασσα που έβρεχε τα νησιά τους.   Τα όριά τους είναι δυσδιάκριτα. 
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Το Ιόνιο πέλαγος είναι από τις πιο 

σεισμογενείς περιοχές του κόσμου, 

καθώς βρίσκεται στο σημείο 

σύγκλισης τριών τεκτονικών 

πλακών (της Ευρασιατικής, της 

Αφρικανικής και της Απουλιανής) .  

Τα σημαντικότερα νησιά του Ιονίου 

είναι:  Κέρκυρα,  Κεφαλληνία, 

Ζάκυνθος, Λευκάδα,  Ιθάκη και 
σχηματίζει τους κόλπους, του 

Τάραντα, τον Κορινθιακό,  τον 

Μεσσηνιακό και τον Κυπαρισσιακό.  
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 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

Για το όνομα του Ιονικού Πελάγους 
Στην αρχαιότητα ονομαζόταν 
Σικελικό πέλαγος, ενώ το 
σημερινό όνομα το πήρε από τη 
ρωμαϊκή εποχή. 
Για την ονομασία του Ιόνιου 
πελάγους υπάρχουν διάφορες 
εκδοχές. 
Τα πολύ παλιά χρόνια, λοιπόν, 
ζούσε η Ιώ, κόρη του βασιλιά 
του Άργους που κάποτε έγινε 
ιέρεια στον ναό της Ήρας. Ο 
Δίας που περνούσε συχνά από 
τον ναό της συζύγου του, την 

καλόβλεπε την Ιώ, μέχρι που την έκανε ερωμένη του.  
Κάποτε η Ήρα αντιλήφθηκε την παράνομη σχέση. Ο Δίας, για να γλυτώσει την 
φιλενάδα του από την εκδικητική μανία της συζύγου του, την μεταμόρφωσε σε αγελάδα. 
Ανώφελο... Η Ήρα την κυνήγησε και η Ιώ, ως αγελάδα πλέον, μετά από πολλά βάσανα 
πέρασε κολυμπώντας το πέλαγος, που ως τότε λεγόταν Σικελικό. Προς τιμήν της το 
πέλαγος από τότε ονομάστηκε Ιόνιο.  
Κατά μια άλλη εκδοχή ονομάστηκε έτσι από τον βασιλιά Ίωνα (γενάρχη των Ιώνων) 
που το διέσχισε πρώτος. 
Άλλοι υποστηρίζουν ότι προήλθε από τους Ίωνες, που χάθηκαν στη θάλασσα αυτή.  

Το βαθύτερο σημείο της 
Μεσογείου βρίσκεται στα νότια 
του Ιονίου πελάγους, δυτικά από 
το ακρωτήριο Ταίναρο. 
Ονομάζεται Φρέαρ των 
Οινουσσών, Πρόκειται για μια 
τάφρο με μέγιστο βάθος 
που  αγγίζει τα 5.267μ. Το 
φρέαρ βρίσκεται στο σημείο 
που η Αφρικανική πλάκα 
βυθίζεται κάτω από την 
Ευρασιατική  λιθοσφαιρική πλάκα. 
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Το Λιβυκό πέλαγος εκτείνεται 
νότια της Κρήτης ως την Αφρική. 
Σε αυτό υπάρχουν αρκετές 
ελληνικές νησίδες όπως η 

Γαύδος, η Γαυδοπούλα, το 
Κουφονήσι κ.ά. 

Το Αιγαίο πέλαγος είναι μια κλειστή θάλασσα ανάμεσα στις ακτές της 
Ελλάδας και της Τουρκίας. Έχει έκταση 240.000 τ.χλμ. και μέγιστο 
βάθος 2.249 μ. μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων. Στο Αιαίο υπάρχει ο 
μεγαλύτερος αριθμός νησιών της Ελλάδας 

Το όνομα του το πήρε από το βασιλιά της Αθήνας Αιγέα που πνίγηκε στα 
νερά του, όταν είδε να γυρίζει το πλοίο του Θησέα με μαύρα πανιά. 

Όταν ο Θησέας γυρνούσε από την 
Κρήτη του Μίνωα όπου είχε πάει να 
σκοτώσει τον Μινώταυρο, ξέχασε πάνω 
στην χαρά του να βγάλει τα μαύρα πανιά 
που είχα βάλει στο καράβι του όταν 
ξεκινούσε από την Αθήνα. 
Ο πατέρας του ο Αιγέας, που είχε 
κατασκηνώσει στο Σούνιο περιμένοντας την 
επιστροφή του παιδιού του, βλέποντας τα 
μαύρα πανιά από μακριά σκέφτηκε πως ο 
Θησέας είχε σκοτωθεί και το καράβι του  

γύριζε χωρίς αυτόν. Πάνω στην απελπισία του έπεσε στην θάλασσα και 
πνίγηκε.  Έτσι το πέλαγος ονομάστηκε Αιγαίο, προς τιμήν του. 
Μια άλλη ετυμολόγηση της ονομασίας Αιγαίο είναι η ακόλουθη: Σε πολλές πόλεις 
της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν παράλιες, έδιναν το όνομα Αιγαί. Σε αυτές τις 
πόλεις γινόντουσαν λαμπρές τελετές για το θεό της θάλασσας,τον Ποσειδώνα. 
Επειδή, όμως, το πέλαγος προστατευόταν από αυτόν το Θεό είναι πολύ πιθανό να 
έχει ονομαστεί Αιγαίο από το όνομα αυτών των πόλεων.  Αίγες λέγανε στα αρχαία 
τα ψηλά κύματα και επειδή το Αιγαίο όταν φουρτουνιάζει έχει όντως ψηλά κύματα, 
πιθανόν να βγήκε η ονομασία του από εκεί. 
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 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

Οι ελληνικές θάλασσες περιέχουν αλάτι (χλωριούχο νάτριο) κατά μέσο όρο 3,8%. Η 
περιεκτικότητα αυτή μεταβάλλεται, ανάλογα με τις θαλάσσιες περιοχές. Έτσι, στο νότιο 
Αιγαίο, η αλμυρότητα είναι μεγαλύτερη, γιατί εκεί δε χύνονται ποτάμια για να αραιώσουν την 
αλμυρότητα με τα γλυκά νερά τους. Αντίθετα, στο βόρειο Αιγαίο, λόγω των εκβολών σ’ αυτό 
πολλών ποταμών, η περιεκτικότητα σε αλάτι είναι μικρή.  
Η θερμοκρασία των νερών των θαλασσών, σε βάθος κάτω από 400 μ. είναι πάντα γύρω 
στους 13° C. Στην επιφάνεια τα νερά έχουν θερμοκρασία, ανάλογα με την εποχή, 
μεγαλύτερη από 22°C ως 23° C και μικρότερη από 12°C ως 14°C.   

Οι Έλληνες είμαστε άρρηκτα δεμένοι με τις θάλασσές μας. Η καθημερινή μας ζωή 
είναι γεμάτη από χαρές και λύπες που μας δίνουν τα ελληνικά πελάγη. Η μούσα 
τα τραγούδησε, οι Έλλη-νες ποιητές, από τον Όμηρο μέχρι τον σημερινό Θεοδόση 
Πιερίδη, τα ύμνησαν. Όλος ο λαός μας μιλά για τα καταγάλανα νερά που 
καθόρισαν την πορεία της φυλής μας.  

Αιγαίο:  Η κοιτίδα του Ελληνισμού 

Το Αιγαίο ενώνει δύο ηπείρους, την Ασία και την Ευρώπη. Ενώνει δύο θάλασσες, τον 
Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο. Επίσης βρίσκεται πολύ κοντά στους πρώτους ανατολικούς 
πολιτισμούς και στην Αφρική. Λόγω της θέσης του, το Αιγαίο έγινε χώρος συνάντησης του 
πολιτισμού της Ανατολής και του σύγχρονου πολιτισμού της Δύσης. Έτσι στο χώρο του 
διαμορφώθηκε ένας πολιτισμός που έχει στοιχεία και από τους δύο. 

Ο ελληνικός πολιτισμός αναπτύχθηκε στα παράλια της Μικράς Ασίας και κατόπιν στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένας πολιτισμός που πρώτα δημιούργησε αξίες, όπως αυτή του 
ανθρωπισμού (ο άνθρωπος ως άτομο), της δημοκρατίας (ο άνθρωπος ως πολίτης), του 
αθλητισμού (ο άνθρωπος λάτρης της σωματικής ομορφιάς), της επιστήμης (ο άνθρωπος ως 
ερευνητής) και της φιλοσοφίας (ο άνθρωπος ως στοχαστής). 

Εσέ ζητούν οι θάλασσες,  
για να μπορούν να υψώνουν 
το κύμα τους σαν ύμνο λευτεριάς, 
για να φλοισβίζουνε πλάι στους ξανθούς 
γιαλούς  
με το σουραύλι τους γλυκό τραγούδι,  
για χορούς και για τραγούδια 

Ποίημα «Εσέ ζητούν, Ειρήνη» 
(Θεοδόσης Πιερίδης) 
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Ασκήσεις και ερωτήσεις 

1. Ποιες από τις παρακάτω διαρτυπώσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Γράψτε «Σ»
για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη.

α) Το Αιγαίο Πέλαγος απλώνεται ανάμεσα στις ακτές της Ελλάδας και της Ιταλίας.       

β) Στα νότια του Ιονίου Πελάγους βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της Μεσογείου.              

γ) Το Καρπάθιο Πέλαγος βρέχει το νησί Κέρκυρα.         

δ) Το Ιόνιο Πέλαγος φτάνει μέχρι τις ακτές της Νότιας Ιταλίας.        

2. Παρατηρήστε τον παρακάτω χάρτη της Πελοποννήσου της Ελλάδας και βρείτε ποιοι
κόλποι βρίσκονται στο Αιγαίο και ποιοι στο Ιόνιο Πέλαγος.

3. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τους κατάλληλους όρους

α. Το Αιγαίο Πέλαγος απλώνεται ανάμεσα στις ακτές της _________________  και της 
_________________. 

β. Το Ιόνιο  Πέλαγος απλώνεται ανάμεσα στις ακτές της _________________ και της 
_________________. 

γ. Το Λιβυκό Πέλαγος απλώνεται νότια της  _________________. 

δ. Το Αιγαίο χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα: το _________________, το 
_________________, το _________________,  το _________________ και το 

_________________Πέλαγος. 

(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
(      ) 
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 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

 

Κεφάλαιο 4ο : Νησιωτικά συμπλέγματα και νησιά της Ελλάδας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 
✒ για τα μεγάλα ελληνικά νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα
✒ σε ποια πελάγη βρίσκονται τα μεγάλα νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα

 «να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, 
οι κάβοι, τ’ ακρογιάλια σαν μεταξένιοι 
αχνοί και με τους γλάρους συνοδιά 

κάποτ’ ένα καράβι ν’ ανοίγουν να το 

πάρουν οι ουρανοί…» 
Κ. Βάρναλης 

Η ελληνική χερσόνησος περιβάλλεται από 
περισσότερα από 2.000 μικρά και μεγάλα 
νησιά. Κατοικούνται μόλις 225 από αυτά. Το 
σύνολο τους αποτελεί την νησιωτική Ελλάδα. 

Καλύπτουν το 1/5 της συνολικής επιφάνειας 
της χώρας. Τα πιο πολλά βρίσκονται στο 
Αιγαίο πέλαγος.  

Ομάδες νησιών που βρίσκονται στην ίδια θαλάσσια περιοχή συνιστούν 
ένα νησιωτικό σύμπλεγμα. Τα κυριότερα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας είναι: 
οι Κυκλάδες, οι Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τα Επτάνησα και τα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου. 
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Τα δέκα μεγαλύτερα σε έκταση ελληνικά νησιά είναι: 

1. Κρήτη    (8.336 τ.χλμ. ή km2) 6. Κεφαλονιά  (781 τ.χλμ.)
2. Εύβοια   (3.655 τ.χλμ.) 7. Κέρκυρα     (592 τ.χλμ.)
3. Λέσβος  (1.630 τ.χλμ.) 8. Σάμος   (476 τ.χλμ.) 
4. Ρόδος    (1.398 τ.χλμ.) 9. Λήμνος       (476 τ.χλμ.)
5. Χίος  (842 τ.χλμ.) 10. Νάξος  (428 τ.χλμ.) 

Δωδεκάνησα (τα) ή η Δωδεκάνησος ονομάζεται 
το σύνολο των νησιών και νησίδων, ανάμεσα 
στη Σάμο, την Κρήτη και τα μικρασιατικά 
παράλια. 

Περιλαμβάνει δεκαπέντε κύρια νησιά  — 

Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, 
Κάσος, Καστελλόριζο, Κως, Λειψοί, Λέρος, 
Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη, Τήλος, και 
Χάλκη — καθώς και 93 μικρότερες νησίδες 

Το πλέον ιστορικό, σημαντικό και γνωστό από 
τα Δωδεκάνησα είναι η Ρόδος. 
Από τα υπόλοιπα, η Κως και η Πάτμος είναι 
ιστορικά τα πιο σημαντικά. 
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  Οι Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται στην καρδιά του Αιγαίου 
και περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο διάσημα ελληνικά νησιά όπως τη Μύκονο, 
τη Σαντορίνη και τη Νάξο. Πρωτεύουσα 
των Κυκλάδων είναι η Σύρος η οποία  
βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του 
συμπλέγματος. 
 Το όνομα τους δόθηκε από τους 
αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της 
κυκλικής διάταξης γύρω απ' την ιερή 
νήσο Δήλο (γενέτειρα της θεάς 
Άρτεμης και του Απόλλωνα) σε 
αντιδιαστολή των υπολοίπων νήσων 
του Αιγαίου που τις αποκαλούσαν 
Σποράδες. 

Τα Επτάνησα αποτελούν ένα σύμπλεγμα επτά κυρίων νησιών και αρκετών 
μικρότερων που βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος. Τα επτά κύρια νησιά είναι, με 
σειρά μεγέθους, η Κεφαλλονιά, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Λευκάδα, τα 
Κύθηρα, η Ιθάκη και οι Παξοί. 

Έχουν επηρεαστεί από 
τη  μακροχρόνια Ιταλική κατοχή,  πριν από 
την προσάρτηση τους από την Ελλάδα, το 
1863, σαν δώρο από την Βασίλισσα 
Βικτωρία προς το νέο βασιλιά της χώρας, 
Δανό Πρίγκιπα Γεώργιο Α΄. 
Τα νησιά του Ιονίου είναι ακριβώς το 
αντίθετο από τις Κυκλάδες. Καλυμμένα από 
πευκοδάση και ελαιώνες. 

Δήλος 
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Οι Σποράδες είναι σύμπλεγμα νησιών του Αιγαίου Πελάγους τα οποία βρίσκονται 
στην περιοχή βορείως της Εύβοιας και ανατολικά της Μαγνησίας. 

Κατά την αρχαία γεωγραφική αντίληψη ως Σποράδες καλούνταν όλα τα διάσπαρτα 
νησιά του Αιγαίου εκτός αυτών που ήταν γύρω από  το ιερό νησί της Δήλου 

(Κυκλάδες). 

Τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου συνορεύουν με τις Κυκλάδες και τα 
Δωδεκάνησα στα νότια, με τη 
Χαλκιδική στα βόρεια. Ανατολικά 
συνορεύουν με την Τουρκία και 
συγκεκριμένα με την ιστορική περιοχή 
της Μικράς Ασίας. 
Από τα νησιά αυτά η  Ίμβρος και η 
Τένεδος  ανήκουν στην Τουρκία. 

Σχεδόν όλα τα νησιά έχουν πλούσια 
χλωρίδα, εν αντιθέσει με τις 
γειτονικές Κυκλάδες, όπου επικρατεί 
η ξηρασία. Τα περισσότερα από αυτά 
τα νησιά είναι μεγάλα σε έκταση, 
επίσης. Ιδιαίτερα, η Λέσβος είναι το 
τρίτο μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου. 
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Υπάρχει ακόμη μια 
πληθώρα νησιών τα οποία 
δεν εντάσσονται σε κάποιο 
σύμπλεγμα και βρίσκονται 
σε πολύ κοντινή απόσταση 
από την ηπειρωτικές 
ακτές, σημαντικότερα από 
τα οποία είναι η 
Ελαφόνησος στο 
νοτιοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου, η Αμμουλιανή στον κόλπο του Αγίου Όρους, το 
Παλαιό Τρικέρι στον Παγασητικό και τα Τριζόνια Φωκίδας στον Κορινθιακό κόλπο. 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα νησιά των εσωτερικών υδάτων (λίμνες, φυσικές ή 
τεχνητές, ποταμοί, υδροταμιευτήρες) με σημαντικότερα τη Νήσο των Ιωαννίνων στη λίμνη 
Παμβώτιδα και τον Άγιο Αχίλλειο στη λίμνη Μικρή Πρέσπα, ενώ πολλά ακόμη νησιά 
υπάρχουν στις εκβολές και στα δέλτα ποταμών καθώς και στις λιμνοθάλασσες με 
σημαντικότερο την Τουρλίδα στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 

Το έδαφος των ελληνικών νησιών, κυρίως στο Αιγαίο, είναι γενικά ορεινό. Μικρές 
πεδιάδες υπάρχουν στα παράλια και οι ακτές τους έχουν πλούσιο και πολύπλοκο  
διαμελισμό. 

Τα νησιά του Αιγαίου 

Τα χιλιάδες διάσπαρτα κομμάτια γης ποικίλων μεγεθών και σχημάτων,  
αλλού σε συμπλέγματα και αλλού μοναχικά, είναι αποτέλεσμα των  
αλλεπάλληλων γεωλογικών αναταραχών της Αιγηίδας. Βίαιες αναταράξεις  
του φλοιού της γης διαμόρφωσαν ένα πολύπλοκο τοπίο με τμήματα ξηράς, 
 που άλλοτε βυθίζονται απότομα στη θάλασσα και άλλοτε σμίγουν  
ήπια μαζί της. Ηφαιστειογενή νησιά με παράδοξα σχήματα, μεταλλικές πηγές, 
γεωθερμικά φαινόμενα και απολιθωμένες μορφές ζωής, νησιά από  
ασβεστόλιθο, που διαβρώνεται δημιουργώντας σπηλιές, φαράγγια, χαράδρες 
και υψίπεδα, συνθέτουν το εξαιρετικά ποικίλο τοπίο των νησιών του Αιγαίου.  

Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
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Ασκήσεις -Ερωτήσεις 

1. Παρατηρήστε τον χάρτη της τάξης σας και βρείτε σε ποιο πέλαγος βρίσκονται τα  δέκα
μεγαλύτερα νησιά.

2. Ορισμένα νησιά της Ελλάδας, όπως η Σαντορίνη, η Μήλος, η Νίσυρος, δημιουργήθηκαν
από εκρήξεις ηφαιστείων. Ο επισκέπτης αυτών των νησιών αντιλαμβάνεται την ύπαρξη
των ηφαιστείων από το χρώμα των πετρωμάτων και τη μυρωδιά θειαφιού.
Βρείτε στο χάρτη της Ελλάδας της τάξης σας σε ποιο νησιωτικό σύμπλεγμα βρίσκονται
τα νησιά αυτά.

3. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Γράψτε «Σ»
για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη.

α) Τα Επτάνησα είναι νησιά του Ιονίου πελάγους. (      ) 

β) Στις Σποράδες ανήκει και η Μύκονος.  (      ) 

γ) Το έδαφος των νησιών της Ελλάδας είναι γενικά πεδινό. (      ) 

δ) Νησιωτικό σύμπλεγμα είναι ομάδα μικρών και μεγάλων νησιών 

    σε μια θαλάσσια περιοχή.  (      ) 

ε) Το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων είναι η Ρόδος. (      ) 

4. Υπογραμμίστε τις σωστές απαντήσεις.

 Τα Επτάνησα απλώνονται ...
 στο Αιγαίο Πέλαγος.
 στο Ιόνιο Πέλαγος.
 στο Κρητικό Πέλαγος.

 Οι Κυκλάδες βρίσκονται...
 στο βόρειο Αιγαίο.
 στο κεντρικό Αιγαίο.
 στο νότιο Αιγαίο.

 Το μεγαλύτερο νησί, μετά την Κρήτη, είναι η...

 Ρόδος.
 Κέρκυρα.
 Εύβοια.
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5. Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα το συγκρότημα (σύμπλεγμα) στο οποίο
περιλαμβάνεται κάθε νησί και το πέλαγος όπου ανήκει:

Όνομα νησιού Συγκρότημα νησιών Πέλαγος 

Σάμος 

Χίος . Επτάνησα 

Ρόδος . Αιγαίο 

Κέρκυρα . Δωδεκάνησα 

Μυτιλήνη 

Ζάκυνθος . Σποράδες . Ιόνιο 

Σαντορίνη 

Κρήτη . Κυκλάδες 

Σκιάθος 

Κεφαλονιά . Νησιά Αν. Αιγαίου 

Πάρος 

Εύβοια . Κανένα 
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Κεφάλαιο 5ο : Η ζωή στα νησιά 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

• για τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα της ζωής στα νησιά
• τις ασχολίες των νησιωτών

Υποθέστε ότι είστε κάτοικοι ενός μικρού νησιού του Αιγαίου. Συζητήστε 
μεταξύ σας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που νομίζετε ότι 
έχει η ζωή στο μικρό νησί. 

Οι κάτοικοι των νησιών –και κυρίως αυτοί που κατοικούν στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου πελάγους– κατά τους χειμερινούς μήνες πολλές φορές έρχονται 
αντιμέτωποι με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όταν οι ισχυροί βοριάδες δεν 
αφήνουν τα πλοία να πλεύσουν ή να «πιάσουν» λιμάνι, αισθάνονται 
απομονωμένοι και μερικές φορές ανασφαλείς. Πολλά είδη πρώτης ανάγκης, 
τρόφιμα και φάρμακα δεν υπάρχουν στο νησί και τα προϊόντα τους, που 
πρέπει να πωληθούν σε άλλες περιοχές, καταστρέφονται. Αυτό δείχνει πόσο 
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η καθημερινή ζωή τους εξαρτάται από τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, αφού η 
κατασκευή και λειτουργία αεροδρομίων στα μικρά νησιά δεν είναι πάντα 
εύκολη. 

Άγονη γραμμή 

Τα αραιά δρομολόγια των πλοίων σε απομακρυσμένα και απομονωμένα 
νησιά συνιστούν την άγονη γραμμή. Δλδ η δρομολογιακή εκείνη γραμμή 
πλοίου δεν παρουσιάζει εμπορική ή επιβατική κίνηση με συνέπεια ούτε και 
επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Τα νησιά αυτά δεν έχουν μεγάλη τουριστική 
κίνηση και η μετακίνηση των κατοίκων τους δεν μπορεί να είναι συχνή.  
Οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών ασχολούνται κυρίως με την αλιεία, τη 
σπογγαλιεία, τη ναυτιλία καθώς και τον τουρισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.   

Τα νησιά μας είναι υπερήφανα για την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας. 
Ορισμένα νησιά μάλιστα φημίζονται για τους καλούς ναυτικούς και τους 
εφοπλιστές τους. Μερικά άλλα είναι ονομαστά για τους σφουγγαράδες τους. 

Δραστηριότες 
1. Αναζητησε σε διάφορες πηγές ποια είναι τα νησιά κατά τα

επαγγέλματα που αναφέρονται και σε ποια νησιωτικά
συμπλέγματα ανήκουν.

 

1. Είσαι ναυτικός σε δρομολόγιο άγονης γραμμής. Περίγραψε τα
συναισθήματα των νησιωτών, όταν βλέπουν το καράβι να
δένει στον μόλο ύστερα από έναν πολυήμερο αποκλεισμό του
νησιού εξαι-τίας της κακοκαιρίας.

2. Συζητήστε μεταξύ σας τους λόγους που κάνουν τους κατοίκους
των νησιών να νιώθουν ανασφαλείς τους χειμερινούς μήνες.

Κατόπιν να προτείνετε τρόπους βελτίωσης της ζωής τους στο νησί. 



    Η Κάλυμνος είναι το νησί των σφουγγαράδων. Οι Καλύμνιοι 
σφουγγαράδες φημίζονται ως οι καλύτεροι του κόσμου και 
αλιεύουν σημαντικές ποσότητες της παγκόσμιας παραγωγής 
σφουγγαριών. Κάθε χρόνο 40-50 σπογγαλιευτικά αναχωρούν 
από το νησί για τις ακτές της Β. Αφρικής.
Πολλοί Καλύμνιοι σφουγγαράδες προσβάλλονται από τη «νόσο 
των δυτών». Εξαιτίας του μεγάλου βάθους, πολλές φορές 
προκαλούνται βλάβες στον οργανισμό, οι οποίες μπορεί να 
επιφέρουν μέχρι και τον θάνατο. Για τους Καλύμνιους, όμως, 
μεγαλύτερη σημασία έχει η αλιεία των σφουγγαριών. Κάθε φορά 
η αναχώρηση από το νησί για τον σκοπό  αυτό αποτελεί μια    
         ξεχωριστή τοπική γιορτή…
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Τα νησιά της Ελλάδας, από τα πιο ξακουστά στον Κόσμο προσελκύουν το 
καλοκαίρι έναν μεγάλο αριθμό τουριστών, μερικές δεκάδες φορές 
μεγαλύτερο από τον αριθμό των κατοίκων τους. Αυτό αποτελεί σημαντική 
πηγή εσόδων των νησιωτών. Πολλοί είναι εκείνοι που προγραμματίζουν την 
εργασία και τη ζωή τους με βάση τα έσοδα από την τουριστική κίνηση. 
Εκτός από τη θάλασσα, τον ήλιο και το χρώμα, εκείνο που επίσης ελκύει τα 
εκατομμύρια των τουριστών στα ελληνικά νησιά, είναι ο αρχαίος ελληνικός 
πολιτισμός και η μεσογειακή κουζίνα.    

Δραστηριότητα 3. 
 Συλλέξτε πληροφορίες  για τα νησιά με την μεγαλύτερη τουριστική 
κίνηση σημειώνοντας τους λόγους που συντελούν. 

Η Κάλυμνος 
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Κεφάλαιο 6ο: Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί της Ελλάδας. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

• για τις μεγάλες ελληνικές πόλεις-λιμάνια
• ποιοι παράγοντες βοήθησαν στην ανάπτυξή τους.

Παρατηρώντας ένα δημογραφικό χάρτη της Ελλάδας προσπαθήστε να 
εντοπίσετε σε ποιες περιοχές παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση 
πληθυσμού. 

Ανατρέξτε στη συνέχεια στην μακραίωνη ιστορία των πόλεων και περιεχών 
αυτών. Συζητούμε γιατί οι άνθρωποι από τους αρχαίους χρόνους επεδίωκαν 
να δημιουργούν τις πόλεις τους κοντά στη θάλασσα. Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα που έχει μια παραθαλάσσια πόλη; 

Η Ελλάδα στο μεγαλύτερο μέρος της βρέχεται από θάλασσα και γι’ αυτό 
από τους αρχαίους χρόνους η ζωή των Ελλήνων είναι δεμένη με αυτήν. 
Προτιμούσαν τα παραθαλάσσια μέρη, γιατί είχαν τη δυνατότητα καλύτερης 
επικοινωνίας με άλλες πόλεις ή κράτη και μπορούσαν να αναπτύξουν 
έτσι καλύτερα το εμπόριο. Ακόμα, στις παραθαλάσσιες περιοχές το κλίμα 
είναι πιο ήπιο απ' ότι στο εσωτερικό της χώρας, οι δυνατότητες εύρεσης 
εργασίας είναι αυξημένες, λόγω της εμπορικής και οικονομικής 
ανάπτυξης.  Έτσι πολλές και μεγάλες πόλεις, τα λιμάνια της χώρας μας, 
παρουσιάζουν αξιόλογη οικο-νομική ανάπτυξη. Τέλος, αποτελούν και 
ιδανικό τρόπο ξεκούρασης και αναψυχής για τους ανθρώπους. 
Για τους ίδιους λόγους οι Έλληνες έχτιζαν τις πόλεις αποικίες τους , εκτός 
του ελλαδικού χώρου, σε παραθαλάσσιες περιοχές 
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Παραθαλάσσια ή παράκτια περιοχή:
Ονομάζεται η περιοχή όταν βρίσκεται κοντά ή δίπλα στη θάλασσα. 

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας είναι παραθαλάσσιες και αξιόλογα λιμάνια 
με μεγάλη εμπορική και οικονομική δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ελλάδας είναι ο Πειραιάς, που εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελλάδας, την πρωτεύουσα, Αθήνα. 

Άλλα μεγάλα λιμάνια είναι: Η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Πάτρα, το Ηράκλειο, τα 
Χανιά, η Ρόδος, η Κέρκυρα κλπ 

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 
Στη συνέχεια αναγράφονται οι μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας 
Βρείτε τη γεωγραφική θέση των πόλεων αυτών στον χάρτη της Ελλάδας. Ο 
Βόλος αναπτύχθηκε ως ένα μεγάλο λιμάνι με εμπορικές και βιομηχανικές 
δραστηριότητες σε αντί-θεση με την Καρδίτσα, που είναι ένα αγροτικό κέντρο 
και οι κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Πιστεύετε ότι έπαιξε 
ρόλο γι’ αυτό η γεωγραφική τους θέση;  

Παρατηρήστε το ακόλουθο χάρτη. Συνδέοντας την θέση των ελληνικών 
αποικιών προσπαθείστε να ερμηνεύσετε τα λαμπρά επιτεύγματα του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού.  
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Παρατηρείται και ένα ακόμα φαινόμενο. Οι ηπειρωτικές πόλεις από την 
αρχαιότητα έως και σήμερα νιώθουν την ανάγκη της στενής συμμαχίας-συ-
νεργασίας με μια πόλη παραθαλάσσια, δηλαδή με το επίνειό τους. 

Αθήνα, Πειραιάς, 
Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Ηράκλειο, 
Βόλος, Λάρισα, 
Χανιά,  

Ιωάννινα, Χαλκίδα, 
Καβάλα 

Το λιμάνι του Ηρακλείου 

Το επίνειο 
Επίνειο < επί + ναυς (=πλοίο) 

Όλες οι ανεπτυγμένες ηπειρωτικές πόλεις που δεν είναι 
παραθαλάσσιες έχουν κοντά τους ή δίπλα τους ένα επίνειο, ένα 

λιμάνι για να εξυπηρετούνται από πλευράς θαλάσσιων 
συγκοινωνιών. 

Η Αθήνα δεν είναι παραθαλάσσια πόλη. Για ό,τι έχει σχέση με 
θάλασσα εξυπηρετείται από το λιμάνι του Πειραιά. Ο Πειραιάς, λέμε, 

είναι το επίνειο της Αθήνας. 
Με τον ίδιο τρόπο, 

Το Γύθειο είναι το επίνειο της Σπάρτης, 
Η Στυλίδα είναι το επίνειο της Λαμίας, 

Το Ναύπλιο είναι το επίνειο του Άργους, 
του Πύργου Ηλείας το Κατάκολο 

Το Γύθειο 



38 

1

 Γεωγραφικό γλωσσάριο 

• Επίνειο: λιμάνι που εξυπηρετεί τις
ανάγκες μιας ηπειρωτικής πόλης
(θαλάσσιες συγκοινωνίες, μεταφορές
κ.λπ.)

Oμαδική δραστηριότητα 
Χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες φτιάχνουμε μια μικρή εγκυκλοπαίδεια με 
πληροφορίες για τις ελληνικές αποικίες. Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει τη 
χαρτογράφηση των αποικιών. Η δεύτερη τις αποικίες που ίδρυσε η κάθε 
αρχαία ελληνική πόλη. Η τρίτη ομάδα βρίσκει τα προϊόντα που ήρθαν στη 
χώρα μέσω των αποικιών και το όφελος που είχε η οικονομία. Η τέταρτη 
ομάδα εντοπίζει τα απομεινάρια των ελληνικών αποικιών στον σημερινό 
κόσμο. 

Αθήνα Πειραιάς 

Σπάρτη Γύθειο 

Θήβα Αυλίδα 

Λαμία Στυλίδα 

Κνωσός Ηράκλεια 

Άμφισσα Ιτέα

Η Ελληνική Ναυτιλία 

Το ναυτικό επάγγελμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
ιστορία του τόπου μας. Η Ελληνική Ναυτιλία διατηρεί στόλο 
3.480 πλοίων, δηλαδή 16% περίπου της παγκόσμιας 
ναυτιλιακής δύναμης, και κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. Ένα μικρό μέρος αυτού του στόλου 
σημαντικό για την εθνική μας οικονομία είναι τα πλοία, που 
εξυπηρετούν την επικοινωνία του ηπειρωτικού ελλαδικού 
χώρου με τον νησιωτικό και τα οποία υπολογίζονται σε 393. 
Δηλαδή αυτά τα πλοία ασχολούνται με τη μεταφορά επιβατών 
και προϊόντων από και προς τα νησιά, συμβάλλοντας ουσια-
στικά και στην ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά κατά κύριο λόγο 
στην εξασφάλιση καλής ποιότητας ζωής στους νησιώτες μας 
για όλο τον χρόνο. 

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, www.yen.gr (2005) 
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Κεφάλαιο 7ο :  Τα βουνά της Ελλάδας 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

• ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και οι οροσειρές της
Ελλάδας

«Ο τόπος μας είναι κλειστός όλο βουνά, 
που έχουν σκεπή το χαμηλό ουρανό νύχτα και μέρα...» 

Γιώργος Σεφέρης 

1. Μελετήστε το παρακάτω κείμενο για τις ονομασίες και τη θέση των βουνών της Ελλάδας,
καθώς και για την επίδραση του αναγλύφου στη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας.

Ανάγλυφο ονομάζουμε τη μορφή της επιφάνειας της Γης. Το ανάγλυφο μιας περιοχής
(τα βουνά της, οι οροσειρές, τα φαράγγια, οι κοιλάδες, κ.ά.) 
αποτελεί τον κατακόρυφο διαμελισμό μιας περιοχής.  

 
 

Η Ελλάδα είναι ορεινή χώρα. Τα βουνά και οι οροσειρές 
αποτελούν το 80% του ελληνικού ανάγλυφου.  

Οι δύο μεγάλες οροσειρές της Ελλάδας είναι: η 
οροσειρά της Πίνδου και η οροσειρά της Ροδόπης. 
Παρατηρώντας τον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας 
θα δούμε ότι τα βουνά της σχηματίζουν το γράμμα Γ,

όπου η οριζόντια γραμμή χαράζεται από την οροσειρά 
της Ροδόπης και η κατακόρυφη από την οροσειρά της 
Πίνδου. 

 Τα βουνά στο δυτικό και το νότιο τμήμα της Ελλάδας συγκροτούν τις Ελληνίδες 
Οροσειρές. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αποτελούν συνέχεια των Δειναρικών Άλπεων και 
μαζί με την οροσειρά του Ταύρου στην Τουρκία σχηματίζουν το δειναροταυρικό τόξο, η 
συνέχεια του οποίου στην Ασία φτάνει μέχρι τα Ιμαλάια.  

Κοιλάδα ονομάζεται η μικρή επίπεδη έκταση ανάμεσα σε 
βουνά, που σχηματίστηκε από το πέρασμα ενός ποταμού 

Τα βουνά (ή όρη): γεωλογικό ύψωμα της 
επιφάνειας της Γης που ξεπερνάνε τα 500 μ. 
Μια σειρά από όρη αποτελεί την οροσειρά. 

Φαράγγι  βαθύ χάσμα 
ανάμεσα σε βουνά, βαθιά 
και απόκρημνη χαράδρα. 
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Η Πίνδος Στο τόξο αυτό θέση ραχοκοκαλιάς 

κατέχει η Οροσειρά της Πίνδου. Ξακινάει από τα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, διακόπτοται από το 
βύθισμα του Κορινθιακού Κόλπου, συνεχίζεται στην 
Πελοπόννησο, διακόπτεται από το Αιγαίο Πέλαγος 
και εμφανίζεται ξανά στην Κρήτη.  

Αποτελεί το τμήμα των Ελληνίδων Οροσειρών. 

Χωρίζεται σε Βόρεια και Νότια Πίνδο. Η οροσειρά 
της Πίνδου είναι η ραχοκοκαλιά της ηπειρωτικής 
Ελλάδας και εκτείνεται στο δυτικό τμήμα της 
Ελλάδας, ακολουθώντας τις ακτές του Ιονίου, με 
κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Στην πραγματικότητα η Πίνδος 
δεν είναι μία αλλά περισσότερες οροσειρές, που εκτείνονται παράλληλα η μία προς την άλλη 

σε μήκος περίπου 150 χιλιομέτρων, με πλάτος περίπου 
50 χιλιόμετρα.  

Η ψηλότερη κορυφή της Πίνδου είναι στο όρος 
Σμόλικας (2.637 μέτρα), που είναι το δεύτερο ψηλότερο 
ελληνικό βουνό, ενώ δεκάδες κορυφές της οροσειράς 
ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα ύψος. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα 7 από τα 10 ψηλότερα ελληνικά βουνά ανήκουν 
στην οροσειρά της Πίνδου (Σμόλικας, Γράμος, Γκιόνα, 

Τύμφη ή Γκαμήλα, Βαρδούσια, Τζουμέρκα ή Αθαμανικά Όρη και Παρνασσός). 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η παρουσία της Πίνδου στο ανάγλυφο της 
Ελλάδας, στο κλίμα και στην ανθρεώπινη δραστηριότητα είναι καθοριστική.  

Πιο αναλυτικά: 

• Το πλάτος της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι μικρό, αφού δεν ξεπερνά πουθενά τα 250
χιλιόμετρα. Έτσι, η Πίνδος καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας και κάνει το έδαφος
της ορεινό, κυρίως στο δυτικό τμήμα της, ενώ αποτελεί με τον όγκο της φυσικό όριο
μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας.

• Ο όγκος της Πίνδου αποτελεί κλιματικό όριο μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας,
αφού καθορίζει τις βροχές που πέφτουν και τους ανέμους που πνέουν στις περιοχές που
βρίσκονται στα δυτικά ή στα ανατολικά της.

• Η Πίνδος δέχεται περισσότερες βροχές σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας,
αποτελώντας την οροσειρά από την οποία ξεκινούν τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια,
ενώ καθορίζει ποια νερά θα πάνε προς το Ιόνιο και ποια προς το Αιγαίο Πέλαγος.

Παρνασσός: βουνό της οροσειράς της
Πίνδου. Διακρίνονται η Ιτέα και οι Δελφοί.
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• Η οροσειρά της Πίνδου δεν αφήνει πολλές
διαβάσεις ανάμεσα από τα βουνά της, με
αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι συγκοινωνίες
ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Ελλάδα.
Για την αποφυγή των δυσκολιών της φυσικής
διάβασης σε υψόμετρο των 1 700 μ.
κατασκευάστηκε το ιστορικό έργο της Εγνατίας
Οδού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ροδόπη είναι οροσειρά της νοτιοανατολικής Βαλκανικής Χερσονήσου και  
αποτελεί συνέχεια της οροσειράς του Αίμου. Εκτείνεται στη νότια Βουλγαρία και τη 
βορειοανατολική Ελλάδα με κατεύθυνση Δ-Α. Έχει μήκος 200 περίπου χιλιομέτρων, 
πλάτος 100 περίπου χιλιομέτρων και αποτελεί φυσικό σύνορο για τις δύο χώρες. 
Στην Ελλάδα η οροσειρά χωρίζεται σε Δυτική και Ανατολική Ροδόπη. 

Χαρακτηριστικό της οροσειράς είναι ο μεγάλος αριθμός των κορυφών με χαμηλό 
υψόμετρο. Οι ψηλότερες κορυφές (εντός ελληνικού εδάφους) είναι  στο βουνό 
Φαλακρό (2.111 μ.) και στο  Όρβηλος (2.272 μ.). 
Γεωλογικά, η Ροδόπη είναι μεγαλύτερης ηλικίας από την Πίνδο και πιο διαβρωμένη. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία το όνομά της το πήρε από τη βασίλισσα  
της Θράκης Ροδόπη, την οποία οι θεοί μεταμόρφωσαν σε βουνό, για να τιμωρήσουν 
την αλαζονεία της.Την οροσειρά της Ροδόπης διασχίζει ο ποταμός Νέστος με τους 
δεκάδες παραποτάμους του. 

Το ψηλότερο βουνό της πατρίδας μας είναι ο Όλυμπος, γνωστός σε όλον τον κόσμο από 
την ελληνική μυθολογία. Κατά τους αρχαίους Έλληνες ήταν κατοικία των Θεών. 
Βρίσκεται στα όρια της Μακεδονίας με τη Θεσσαλία και η ψηλότερη κορυφή του, ο 

Μύτικας, φτάνει 2.917 μ

Πίνδος: Εγνατία Οδός Η ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 
Το τμήμα της Εγνατίας Οδού που διασχίζει την Ήπειρο έχει μήκος 123 χλμ.  Ο 
αυτοκινητόδρομος έχει τετράιχνη διατομή πλάτους 22 μ. με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και 
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. 
Ο οδικός άξονας τέμνει κάθετα τον ορεινό όγκο της Πίνδου. Περίπου το 30% του μήκους της 
αποτελείται από μεγάλα τεχνικά έργα. Κατασκευάστηκαν 32 δίδυμες σήραγγες, που 
καλύπτουν μήκος οδού 30 χλμ. Διπλές γέφυρες μήκους 7,5 χλμ. Πέντε (5) από τις γέφυρες 
αυτές έχουν μήκος μεγαλύτερο από 500 μ.   
Μεταξύ των μεγάλων τεχνικών του τμήματος αναφέρονται:  
Η δίδυμη σήραγγα Δωδώνης, μήκους 3,3 χλμ. ανά κλάδο κυκλοφορίας  
Η δίδυμη σήραγγα Δρίσκου, μήκους 4,5 χλμ.  ανά κλάδο κυκλοφορίας, η οποία είναι η 
μεγαλύτερη της Εγνατίας Οδού.  
Η δίδυμη σήραγγα Μετσόβου, μήκους 3,5 χλμ.  
Οι γέφυρες Αράχθου και Μετσοβίτικου Ποταμού.  Πρόκειται για τεχνικά έργα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε περιοχές υψηλού φυσικού κάλλους.  Η γέφυρα του Αράχθου ποταμού έχει 
μήκος 1000 μ. περίπου, ενώ η γέφυρα στον Μετσοβίτικο ποταμό με μήκος 530 μ., έχει πολύ 
υψηλά βάθρα (>100 μ.) και μεσαίο άνοιγμα 230 μ. 
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  Δεν ανήκει σε κάποια από τις δύο 
προηγούμενες οροσειρές και βρίσκεται στα 
όρια της Θεσσαλίας με τη Μακεδονία. 
Χωρίζεται σε δύο μεγάλα τμήματα, τον Πάνω 
Όλυμπο και τον Κάτω Όλυμπο. Μερικές από 
τις κορυφές του είναι το Στεφάνι ή Θρόνος 
Διός, ο Μύτικας, ο Προφήτης Ηλίας κ.ά. 

Επειδή τα περισσότερα ελληνικά βουνά είναι 
δύσβατα και πετρώδη, είναι κατάλληλα μόνο για 
βοσκοτόπια. Έτσι, η ανάγκη εξεύρεσης 
καλλιεργήσιμης γης οδήγησε παλαιότερα τους 
ανθρώπους που έχτιζαν τα χωριά τους στις πλαγιές 
των βουνών να αναπτύσσουν καλλιέργειες σε 
αναβαθμίδες («πεζούλες»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλυμπος: το ψηλότερο ελληνικό βουνό 

Βόρας (Καϊμακτσαλάν) 

Αρκετά από τα ελληνικά 
βουνά έχουν άγριες κι 
απότομες πλαγιές, βαθιά 
φαράγγια και κοιλάδες που 
σχηματίζονται ανάμεσά τους 
και είναι τοπία στα οποία 
πολύ δύσκολα πλησιάζει ο 
άνθρωπος.  
Τα περισσότερα βουνά έχουν 
κατεύθυνση από τα 
βορειοδυτικά προς τα 
νοτιοανατολικά. 



43 

 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

Τα βουνά της χώρας φιλοξενούν μερικά από τα πιο βαθιά φαράγγια και τα πιο 
εντυπωσιακά σπήλαια της Ευρώπης. Επίσης, πολλά από αυτά είναι πολύτιμοι βιότοποι για 
ζώα και φυτά και γι’ αυτό αποτελούν προστατευόμενες περιοχές. Ενδεικτικά, στον Όλυμπο 
θα συναντήσουμε μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών ζώων και φυτών. Το ζαρκάδι, το 
αγριογούρουνο, ο αγριόγατος, ο χρυσαετός είναι μερικά από τα είδη της πανίδας του 
βουνού, ενώ η βελανιδιά, η καμπανούλα, το ρόμπολο, η οξιά, η κενταύρια είναι ενδεικτικά 
είδη της πλούσιας χλωρίδας του. Ένα τμήμα του Ολύμπου προστατεύεται και έχει 
ανακηρυχτεί ήδη από το 1938 εθνικός δρυμός (ο πρώτος χρονολογικά εθνικός δρυμός της 
Ελλάδας). 

Οι φυσικές ομορφιές των βουνών της Ελλάδας αποτελούν τα τελευταία χρόνια πόλο 
έλξης επισκεπτών, ενώ η δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων και η ανάπτυξη του 
εναλλακτικού τουρισμού (πεζοπορία, ορειβασία, ποδηλασία βουνού, διαβίωση σε 
αγροκτήματα κ.ά.) δίνουν πλέον τη δυνατότητα οικονομικής άνθησης σε αρκετές ορεινές 
περιοχές. 

Πεζοπορικά μονοπάτια στην Ελλάδα 

«Μπορούμε να χαρούμε την ομορφιά των ελληνικών βουνών κάνοντας πεζοπορία σε 
επιλεγμένα μονοπάτια, τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά, που διαθέτουν κατάλληλη 
σήμανση. Ευρωπαϊκά μονοπάτια στην Ελλάδα είναι το Ε4 και το Ε6, ενώ εθνικά το 01, το 
02, το 22 κ.ά. 

Τα ευρωπαϊκά πεζοπορικά μονοπάτια διασχίζουν όλη την ορεινή Ελλάδα, από την 
Πίνδο έως τη Σαμαριά και από την Ηγουμενίτσα έως τη Σαμοθράκη. Το Ε4 περιλαμβάνει 
ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο με πεζοπορικά μονοπάτια μεγάλων διαδρομών. Ξεκινά από την 
Ισπανία και διασχίζοντας τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία 
και τη Βουλγαρία φτάνει στην Ελλάδα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Από τη 
Φλώρινα, μέσω της διαδρομής Φλώρινα-Λιτόχωρο-Καλαμπάκα-Άγραφα-Καρπενήσι, 
καταλήγει στον Κορινθιακό Κόλπο, στην Ερατεινή. Με αφετηρία το Αίγιο συνεχίζει στην 
Πελοπόννησο, φτάνοντας ως το Γύθειο, και από εκεί στην Κρήτη, την οποία διασχίζει από 
τον Κίσσαμο έως τη Σητεία. Το συνολικό μήκος του είναι 6.300 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 
1.500 περίπου είναι στην Ελλάδα...» 

Άρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης. Το οικονομικό αλφαβητάρι, εκδ. Πατάκης, 2003 

Ο Όλυμπος κατοικία των θεών 
… Ο Όλυμπος είναι από τα ψηλότερα βουνά της Βαλκανικής. Τη 
μεγάλη του, φήμη όμως, τη χρωστά στο γεγονός ότι οι αρχαίοι 
Έλληνες είχαν τοποθετήσει εδώ την κατοικία των θεών τους. Και 
είχαν απόλυτο δίκιο, γιατί

 
 κανένα άλλο βουνό δεν έχει τόσο 

μεγαλοπρέπεια όσο ο Όλυμπος



44 

1

 

1. Ποια είναι τα μεγαλύτερα βουνά και οι οροσειρές της Ελλάδας;

2. Για ποιους λόγους η Πίνδος επηρεάζει το ανάγλυφο, το κλίμα και τις δραστηριότητες των
ανθρώπων στην Ελλάδα;

3. Στον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας της τάξης σας, βρείτε τα υψηλότερα βουνά
που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα.

4. Παρατηρήστε στον γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης σας την οροσειρά της Πίνδου και
βρείτε την κατεύθυνσή της. Ποια άλλα βουνά σχηματίζονται γύρω της;

5. Κάντε ένα φανταστικό ταξίδι! Πετώντας με αεροπλάνο κατά μήκος του 22ου μεσημβρινού.

Πάνω από ποια ελληνικά βουνά θα περάσετε;

6. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Γράψτε «Σ»
για τη σωστή και «Λ» για τη λανθασμένη.

α)     Ο κατακόρυφος διαμελισμός αποτελείται από βουνά, φαράγγια κλπ.    (     ) 

β)     Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν περίπου 20% του ελληνικού ανάγλυφου.    (     ) 

γ)     Τα Λευκά  Όρη βρίσκονται στην Πελοπόννησο.    (     ) 

δ)     Ο οριζόντιος και ο κατακόρυφος διαμελισμός διαμορφώνουν το ανάγλυφο.     (     ) 

ε)     Ο Σμόλικας είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας μετά τον  Όλυμπο.  (    ) 

7.Βρείτε και γράψτε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο.

Η οροσειρά της ............................. αποτελεί το βόρειο φυσικό σύνορο της Ελλάδας με 
τη Βουλγαρία. Απλώνεται στις βόρειες περιοχές της ............................... και οι πιο γνωστές 
κορυφές της είναι τα βουνά ............................. και ............................. Η οροσειρά της 
............................. διασχίζει την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα. Συνέχειά της είναι ο 
............................. στην ............................., τα ............................. και η ............................. 
στην Κρήτη. Οι  ορεινές περιοχές στην Ελλάδα καλύπτουν ............................. του εδάφους. 
Τα περισσότερα  ελληνικά βουνά έχουν κατεύθυνση από τα ............................. προς τα 
............................. Τα βουνά της Ελλάδας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος  ............................. 
διαμελισμού. 

Ερωτήσεις -  Ασκήσεις 
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Κεφάλαιο 8ο : Οι πεδιάδες της Ελλάδας 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ να εντοπίζετε στον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας τις
πεδιάδες να τις ονομάζετε και να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά τους 

✒ σε ποιο γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η κάθε πεδιάδα

1. Μελετήστε το παρακάτω κείμενο για τις ονομασίες και τη θέση των πεδιάδων της
Ελλάδας.

Στην Ελλάδα οι πεδιάδες καλύπτουν το 1/5 
(20%) του εδάφους της. 

Οι ελληνικές πεδιάδες είναι σχετικά μικρές και 
λίγες. 

Η μεγαλύτερη και η πιο εύφορη είναι η πεδιάδα 
Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, η οποία φτάνει 
μέχρι τις υπώρειες του Ολύμπου, των Πιερίων, 
του Βερμίου και του Πάικου και διαρρέεται από 
τον Αλιάκμονα, τον Αξιό και άλλα μικρότερα 
ποτάμια, όπως ο Λουδίας και ο Γαλλικός. Είναι 
μια παράλια πεδιάδα. Είναι εύφορη, παράγει 
πολλά προϊόντα και οι κάτοικοι ασχολούνται 
αποκλειστικά με την καλλιέργεια της γης.  

Η δεύτερη μεγάλη πεδιάδα είναι η   

Θεσσαλική. Είναι μια εύφορη πεδινή έκταση, που 
περιβάλλεται από βουνά και αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Ο Πηνειός περνώντας μέσα 
από την κοιλάδα των Τεμπών εκβάλλει στο Αιγαίο. Η Θεσσαλική πεδιάδα χαρακτηρίζεται 
ως ηπειρωτική ή εσωτερική.  

Αρκετά μεγάλη είναι και η πεδιάδα της Θράκης που απλώνεται στην περιοχή της 
Κομοτηνής και της Ξάνθης, ενώ μικρότερες υπάρχουν στην Πελοπόννησο, στη Στερεά 
Ελλάδα και στην Κρήτη. 

Κάμπος της Θεσσαλίας 

Πεδιάδα (ή κάμπος) ονομάζουμε 
μια επίπεδη και ομαλή έκταση γης 

με χαμηλή βλάστηση. 

Η Ήπειρος δεν εχει μεγάλες πεδιάδες. Οι 
πιο μεγάλες έιναι: 
Του Άραχθου (Άρτα), του Καλαμά 
(Θεσπρωτία)), του Αώου (Κόνιτσα), του 
Αχέροντα (Πρέβεζα-Θεσπρωτία), του 
Λούρου (Πρέβεζα), του Μαργαριταρίου 
(Θεσπρωτία) 

Πεδιάδα της Κόνιτσας 
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Μικρές πεδιάδες έχουν σχηματιστεί επίσης πάνω σε βουνά και λέγονται οροπέδια. 

Σημαντικότερα οροπέδια είναι της Τρίπολης στην 
Πελοπόννησο και του Λασιθίου στην Κρήτη. 

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας συναντούμε 
μαγευτικές περιοχές που απλώνονται ανάμεσα σε 
βουνά και που τις διασχίζει ένας ποταμός. Πρόκειται για καταπράσινα τοπία, όπου η φύση 
προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και ονομάζονται κοιλάδες. 

Γνωστές κοιλάδες: 

Ο μεγαλύτερος αριθμός βιομηχανιών της 
Ελλάδας βρίσκεται στις πεδιάδες, διότι έτσι 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι μεταφορές των 
παραγόμενων προϊόντων. Εξάλλου, το μεγαλύτερο 
τμήμα των εθνικών αυτοκινητοδρόμων και του 
σιδηροδρομικού δικτύου έχει χαραχτεί σε πεδινές 
περιοχές, όπου το ανάγλυφο είναι πιο ομαλό και η 
κατασκευή πιο εύκολη.  

Το οροπέδιο του Λασιθίου 
 

Κοιλάδα: στενό κομμάτι πεδινού εδάφους ανάμεσα σε 
δυο βουνά, που συνήθως το διασχίζει ένα ποτάμι. 

Κοιλάδα των Τεμπών 

Οροπέδια ονομάζονται μικρές πεδιάδες 
που έχουν σχηματιστεί πάνω σε βουνά. 

Η πεδιάδα των Σερρών βρίσκεται 
στη Μακεδονία, στο νομό Σερρών. 
Αποτελεί τμήμα της μεγάλης πεδιάδας 
του Στρυμόνα, η οποία χωρίζεται σε 
τρεις μικρότερες: την πεδιάδα 
Σιδηροκάστρου, των Σερρών και της 
Νέας Ζίχνης. Η πεδιάδα εφοδιάζεται με 
νερό από τη λίμνη Κερκίνη, η οποία 
παίρνει νερό από τον ποταμό Στρυμόνα. 
Οι κύριες καλλιέργειες της πεδιάδας των 
Σερρών είναι: σιτηρά, καπνός, ρύζι, 
βαμβάκι, καλαμπόκι, όσπρια, φρούτα, 
κηπευτικά και εσπεριδοειδή. 
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1. Παρατηρήστε το γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας και συμπληρώστε στον
παρακάτω πίνακα (όπου καταγράφονται οι πέντε μεγαλύτερες πεδιάδες της
Ελλάδας) τα στοιχεία:

Πεδιάδα 
Επιφάνεια (σε 

τετρ. χλμ.) Ποτάμι που τη διαρρέει 

Κεντρικής Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκης-

Γιαννιτσών) 
2.250 

Θεσσαλική 1.850 

Χρυσούπολης-Ξάνθης-

Κομοτηνής 
1.300 

Δράμας-Σερρών 1.200 

Έβρου 1.100 

2. Σημειώστε δύο πόλεις της Ελλάδας που βρίσκονται σε πεδινές περιοχές.
…………………………………………………………………………………………………

….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Το Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μάς πληροφορεί ότι οι λιγοστές
μεγάλες ελληνικές πεδιάδες είναι:

Εντοπίστε στον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας, πού βρίσκονται οι παραπάνω 
πεδιάδες και σημειώστε ποιες φθάνουν μέχρι τη θάλασσα και ποιες περιβάλλονται από 
βουνά. 

4. Συζητήστε με τον δάσκαλο/α σας τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια πεδιάδα,
για να χαρακτηριστεί ως παράλια ή ηπειρωτική (εσωτερική) και στη συνέχεια
προσπαθήστε να ταξινομήσετε στις δύο αυτές κατηγορίες τις πεδιάδες που
γνωρίσατε.

(Παράλια πεδιάδα: η πεδιάδα που είναι ανοιχτή στη θάλασσα) 

(Ηπειρωτική πεδιάδα: η πεδιάδα που περιβάλλεται από βουνά) 

Ερωτήσεις -  Ασκήσεις 
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5. Βρείτε και γράψτε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο:

Η ................................ πεδιάδα είναι ανοιχτή προς τη θάλασσα, ενώ αντίθετα η 
................................ πεδιάδα περιβάλλεται από βουνά. Η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης είναι 
μια ................................ πεδιάδα και οι αγρότες μας εκεί έχουν αναπτύξει αγροτικές 
................................ Η κοιλάδα είναι στενό κομμάτι ................................ εδάφους ανάμεσα 
σε δύο βουνά, που συνήθως το διασχίζει ένα ................................ Η κοιλάδα των 
................................ αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Γνωστές κοιλάδες είναι του 
................................ και του ................................ στην Πελοπόννησο, των 
................................ στη Θεσσαλία και του ................................ στην Ήπειρο. 

6. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της λέξης «ΠΕΔΙΑΔΑ»:

Π _ _ _ _ _    Δεν είναι το έδαφος της Ελλάδας 

Ε _ _ _ _    Η πεδιάδα του βρίσκεται στη Θράκη 

Δ _ _ _ _ _     Η πεδιάδα της βρίσκεται στη Μακεδονία 

Ι _ _ _ _ _ _ _  Μεγάλη ορεινή πόλη της Ηπείρου 

Α _ _ _ _ _ _   Ποταμός που διασχίζει κοιλάδα της Πελοποννήσου 

Δ _ _ _ _ _    Η πεδιάδα της Ηλείας βρίσκεται... της Πελοποννήσου 

Α _ _ _ _ _ _  Παράλια χαρακτηρίζεται η πεδιάδα που είναι... στη θάλασσα 

7. Στον παρακάτω πίνακα σας δίνονται οι ονομασίες διαφόρων βουνών, πεδιάδων και
κοιλάδων. Διαβάστε προσεκτικά τα ονόματα αυτά και βάλτε x ή  στη στήλη (βουνό
ή πεδιάδα ή κοιλάδα) όπου ανήκει το καθένα.

ΟΝΟΜΑ ΒΟΥΝΟ ΠΕΔΙΑΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑ 

Ευρώτα 

Σμόλικας 

Τεμπών 

Βέρμιο 

Αλφειού 

Θεσσαλίας 

Έβρου 

Σερρών 

Παρνασσός 

Αίνος 

Λευκά Όρη 
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Κεφάλαιο 9ο: Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ ποιες είναι οι ασχολίες των ανθρώπων που
ζουν στα βουνά και τις πεδιάδες
✒ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
άνθρωποι που ζουν στα βουνά

Η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, είναι ορεινή χώρα. Πολλοί 
κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε περιοχές όπου οι 
συγκοινωνίες γίνονται με δυσκολία και πολλές φορές τον 
χειμώνα σταματούν για αρκετές ημέρες. Τις ημέρες αυτές  
δύσκολα αντιμετωπίζονται 
προβλήματα που σχετίζονται με την 
πρόσβαση  στα σχολεία, στην 
εργασία, στην υγεία, στη διατροφή των κατοίκων και των ζώων, στην ενημέρωση και 
την επικοινωνία γενικότερα.  

Κύρια απασχόληση είναι η 
κτηνοτροφία, ή  η υλοτόμηση που 
όμως το χειμώνα αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα.  
Δεν υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις 

για  αγροτικές καλλιέργεις καλλιέργεις, ούτε εργοστάσια 
για την επεξεργασία των προϊόντων 

Τα προβλήματα αυτά είναι η κύρια αιτία που πολλές φορές αναγκάζει τους 
κατοίκους να εγκαταλείπουν τα χωριά τους και να πηγαίνουν σε πεδινές περιοχές. 

Η γεωργία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επινοήσεις του 
ανθρώπου. Η συμβολή της στην αλλαγή του τρόπου ζωής των 
ανθρώπων, καθώς και η επίδρασή της στη φύση ήταν 
καθοριστικές. Οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν ως νομάδες, 
εγκαταστάθηκαν σε οικισμούς και ανέπτυξαν κοινωνική οργάνωση 
δημιουργώντας παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες. Οι αγροτικές 
παραγωγές αποτελούν σήμερα τη βασική διατροφή του 
ανθρώπου στο χωριό και την πόλη. Η καλλιέργεια της γης, έχει 
εξελιχθεί σε μια πλήρη εκμηχανισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Ορεινός οικισμός 

Πεδινός οικισμός

Γίνε για λίγο κάτοικος ενός μικρού χωριού της 
Πίνδου. Περίγραψε μια χειμωνιάτικη μέρα σου. 
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Μια νέα δραστηριότητα αναπτύσσεται 

τα τελευταία χρόνια στις ορεινές 
περιοχές, ο αγροτουρισμός. 

O αγροτουρισμός είναι μορφή ήπιου 
τουρισμού κατά την οποία οι επισκέπτες 
μένουν σε αγρόκτημα και συμμετέχουν σε 
αγροτικές εργασίες. Σημείο αναφοράς των 
διακοπών σε ένα αγρόκτημα-ξενώνα είναι η 
άμεση επαφή του επισκέπτη με την αγροτική 
ζωή, τις καλλιέργειες, με την φύση, τη 
χλωρίδα και την πανίδα, απολαμβάνοντας 
τις φυσικές ομορφιές και αγοράζοντας προϊόντα που παράγουν οι κάτοικοι με 
παραδοσιακό τρόπο. Με τη βοήθεια του κράτους δημιουργούνται παραδοσιακοί 
ξενώνες, όπου όλο τον χρόνο μπορούν να φιλοξενηθούν επισκέπτες. 
Οι τουρίστες συμμετέχουν σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων , όπως: 
• αγροτικές δραστηριότητες (συμμετοχή στις εργασίες),
• παρατήρηση οικοσυστήματος (πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις υγροβιότοπων,
κ.λ.π)

• αθλήματα περιπέτειας (π.χ ράφτινγκ, πεζοπορία
κ.λ.π),
• πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ επισκέψεις σε
μοναστήρια, εκκλησίες, λαογραφία μουσεία, κ.ά.,
παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους).
• διάφορα μαθήματα (π.χ μαθήματα αργαλειού,
ελληνικών χορών, γαστρονομίας - ελληνικής κουζίνας,
γευσιγνωσία, οινοποιεία, τοπικά προϊόντα, κ.λ.π)

 

 

 Στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι η ανάπτυξη 
γεωργικών εργασιών πραγματοποιείται 
στις πεδινές εκτάσεις.  
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
στις πεδιάδες είναι πιο ήπιες από αυτές 
που επικρατούν στις ορεινές περιοχές. 
Εκεί έχουν αναπτυχθεί οι μεγαλύτερες 
αγροτικές πόλεις, των οποίων οι κάτοικοι 
έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργούν με 
σύγχρονα μηχανήματα. 

Το χωριό σας είναι σε μια μεγάλη πεδιάδα. Ποια πλεονεκτήματα απολαμβάνετε 
σε σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε μια ορεινή περιοχή; 
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Τα ποτάμια που διαρρέουν τις πεδιάδες προσφέρουν νερό για τους ανθρώπους και τις 
καλλιέργειες. 
Η μεταφορά των αγροτικών προϊόντων είναι εύκολη με όλα τα στυγκοινωνιακά  
μέσα. 
Η μεγάλη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή προσελκύει βιομηχανίες που 
επεξεργάζονται τα αντίστοιχα προϊόντα, με συνέπεια την ανάπτυξη του εμπορίου 
και της οικονομίας 

 

Οι αγρότες, είτε ζουν σε ορεινές είτε 
σε πεδινές περιοχές, για να 
βελτιώσουν τις καλλιέργειές τους και 
τον τρόπο ζωής τους, σχηματίζουν 
τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς. Είναι μια 
προσπάθεια, κατά την οποία όλοι 
μαζί σκέπτονται και αποφασίζουν 
για την καθημερινότητα, την εργασία 
τους, τα προβλήματά τους 

Γίνετε για λίγο όλοι οι μαθητές μέλη ενός αγροτικού 
συνεταιρισμού. Συζητήστε και αποφασίστε για το είδος 
των προϊόντων που θα καλλιεργήσετε και τον τρόπο με 
τον οποίο θα τα εμπορευθείτε. 

Χρησιμοποιώντας τον γεωμορφολογικό χάρτη της 
Ελλάδας βρείτε πέντε μεγάλες πεδινές πόλεις και πέντε 
ορεινές. Ας συζητήσουμε τώρα ποιες από αυτές 
παρουσιάζουν τη μεγα-λύτερη ανάπτυξη. 
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Κεφάλαιο 10ο   Το κλίμα της Ελλάδας 
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ από τι εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής
✒ για τους διαφορετικούς κλιματικούς τύπους που παρουσιάζονται στις
περιοχές της Ελλάδας.

 Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος προσέχουμε την έννοια των σχςτικών 
βασικών ορισμών. 

Γεωγραφικό γλωσσάριο 
 Καιρικές συνθήκες: η ζέστη, το κρύο, οι βροχές, οι άνεμοι, η υγρασία κ.λπ.

που παρουσιάζονται σε μια περιοχή για μικρό χρονικό διάστημα
 Καιρός: οι συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, βροχή, άνεμοι κ.ά.) που

επικρατούν σε ένα μέρος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή
 Κλίμα: οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόπο σε κάθε εποχή κι

επαναλαμβάνονται σχεδόν ίδιες για πολλά χρόνια
 Πρόγνωση καιρού: η συγκέντρωση μετεωρολογικών μετρήσεων με σκοπό την

πρόβλεψη των μεταβολών του καιρού

Όπως είναι κατανοητό το κλίμα της  
Ελλάδας, όπως κάθε περιοχής, εξαρτάται από 
μερικούς παράγοντες, οι οποίοι συντελούν στη 
διαφοροποίηση του κλίματος, ή σε διαφορετικούς 
τύπους κλίματος, από περιοχή σε περιοχή.  

Επομένως, το κλίμα  μιας περιοχής εξαρτάται: 
✓ από τη γεωγραφική θέση
✓ την απόστασή της από τη θάλασσα
✓ το υψόμετρό της
✓ τις ειδικές τοπικές συνθήκες

Πιο αναλυτικά, στην Ελλάδα ισχύουν: 
• Γεωγραφική θέση. Όπως γνωρίζουμε, η Ελλάδα

είναι χώρα μεσογειακή. Βρέχεται από θάλασσα από τα ανατολικά, νότια και δυτικά,
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά το κλίμα της. Η χώρα, γενικά, έχει ήπιους, υγρούς
χειμώνες και θερμά, ξηρά καλοκαίρια. Έχει μεγάλη ηλιοφάνεια (είναι δεύτερη σε
ηλιοφάνεια στην Ευρώπη μετά την Ισπανία). Το κλίμα αυτό, το οποίο παρουσιάζεται στις
χώρες γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, ονομάζεται εύκρατο μεσογειακό με:
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o ήπιους και υγρούς χειμώνες,
o θερμά και ξερά καλοκαίρια και
o μακρές περιόδους ηλιοφάνειας κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους.

• Απόσταση από τη θάλασσα. Μία περιοχή που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα έχει πιο
ήπιο χειμώνα από μια άλλη που βρίσκεται μακριά από τη θάλασσα.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει περιοχή που να απέχει από τη θάλασσα πάνω από 150 
χιλιόμετρα. Επομένως ο ρόλος της θάλασσας στο κλίμα της 
Ελλάδας είναι καθοριστικός, αφού η θάλασσα κάνει το κλίμα  με 
ηπιότερους χειμώνες, πιο ξηρά καλοκαίρια και  λιγότερες 
βροχές από μια ηπειρωτική (μέτριες θερμοκρασίες χειμώνα-
καλοκαίρι). Αυτό εξηγεί λ.χ, τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα 
στην Κοζάνη και στην Καλαμάτα. 
• Υψόμετρο. Η Ελλάδα είναι η τρίτη πιο ορεινή χώρα της
Ευρώπης, με περισσότερες από 40 βουνοκορφές να ξεπερνούν
σε ύψος τα 2.000 μέτρα. Το κλίμα στα μεγάλα υψόμετρα είναι
αρκετά ψυχρότερο από ό,τι στις πεδινές περιοχές. Οι περιοχές
που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο (ορεινές περιοχές) έχουν
πιο ψυχρούς χειμώνες, (χαμηλές θερμοκρασίες) πιο δροσερά
καλοκαίρια και περισσότερες βροχοπτώσεις από τις πεδινές
περιοχές. Προσέξτε τη θερμοκρασία του Καρπενησίου και των
Χανίων.

• Ειδικές τοπικές συνθήκες. Το κλίμα δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Η
Ελλάδα έχει πολύπλοκο ανάγλυφο.
Οι μεγάλες οροσειρές, τα οροπέδια, οι πεδιάδες, τα ποτάμια και τα υπόλοιπα
γεωμορφολογικά στοιχεία διαμορφώνουν ειδικές τοπικές συνθήκες που επηρεάζουν το
κλίμα της περιοχής. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η οροσειρά της Πίνδου, η
οποία διασχίζει την Ελλάδα από βορειοδυτικά
προς νοτιοανατολικά χωρίζοντάς τη στη δυτική
και στην ανατολική Ελλάδα. Οι υγροί άνεμοι,
που έρχονται από το Ιόνιο πέλαγος μεταφέ-

ροντας μεγάλες ποσότητες υδρατμών,
προσκρούουν στην Πίνδο, ανεβαίνουν ψηλά,
ψύχονται και οι υδρατμοί μετατρέπονται σε
σταγόνες βροχής. Για τον λόγο αυτό στη Δυτική
Ελλάδα έχουμε πολλές βροχές, σε αντίθεση με την Ανατολική, όπου οι άνεμοι φτάνουν με
λίγους υδρατμούς δίνοντας λιγότερες βροχές. Από την Πίνδο επίσης και οι ψυχροί
βορειοανατολικοί άνεμοι εμποδίζονται να περάσουν στα δυτικά και γι’ αυτό η Δυτική Ελλάδα
έχει ηπιότερους χειμώνες.
Άλλο παράδειγμα τοπικών συνθηκών αποτελούν οι τοπικοί άνμεοι:

Χαρακτηριστικός νοτιοδυτικός θερμός και ξηρός άνεμος το καλοκαίρι είναι ο Λίβας, ενώ 
βόρειος άνεμος στην κεντρική Μακεδονία τον χειμώνα είναι ο Βαρδάρης. 

Τα Μελτέμια ή Ετησίες του Αιγαίου είναι άνεμοι που κάνουν την εμφάνισή τους το 
καλοκαίρι. Ξεκινούν το Μάιο μήνα και εξασθενούν το Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας τις 
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Κλίμα στο Αιγαίο Πέλαγος) 

Παράκτιες Περιοχές (Θράκη: Δαδιά) 

Κλίμα θαλάσσιο μεσογειακό 
(Ιόνιο: Ιθάκη) 

μεγαλύτερες εντάσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι οποίες φθάνουν ή και ξεπερνούν τα 8 
μποφόρ. Φυσούν από τα βορειοανατολικά.  

Η ταχύτητα τους κυμαίνεται μεταξύ 20 και 55 χιλιομέτρων την ώρα. Στο ανοιχτό πέλαγος 
όμως ξεπερνάει τα 75 χιλιόμετρα την ώρα και μπορεί να γίνουν θυελλώδεις.Κατά τη διάρκεια 
της ημέρας η ένταση των μελτεμιών είναι μεγάλη, ενώ εξασθενίζει το βράδυ.  

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κλιματικές περιοχές στην πατρίδα μας: 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Ορεινές περιοχές 
Δριμείς, πολύ ψυχροί χειμώνες, 
πολύ δροσερά καλοκαίρια, βροχές 
όλες τις εποχές. 

Σε ορεινές περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και της 
Κρήτης. 

Πεδινές και 
παράκτιες περιοχές 

Χειμώνες πιο ψυχροί από ό,τι στις 
ακτές και ξερά, πολύ ζεστά 
καλοκαίρια 

Σε Θεσσαλία, Μακεδονία, 
Θράκη, Ήπειρο. 

 Νησιά και ακτές 
του Ιουνίου 

Πολλές βροχές, ήπιοι χειμώνες, 
δροσερά καλοκαίρια 

Στα νησιά και τις ακτές του 
Ιονίου Πελάγους. 

 Νησιά και ακτές 

του Αιγαίου 
Ήπιοι χειμώνες με λίγες βροχές, 
ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. 

Στα νησιά και τις ακτές του 
Αιγαίου Πελάγους. 

Κλίμα ύψους (Ήπειρος: Τζουμέρκα) 
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Από κλιματολογικής πλευράς το έτος μπορεί  να χωριστεί κυρίως σε δύο 
εποχές: 
Την ψυχρή και βροχερή χειμερινή περίοδο που διαρκεί από τα μέσα του Οκτωβρίου και 
μέχρι το τέλος Μαρτίου. 
Τη θερμή και άνομβρη εποχή που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. 

Το εύκρατο μεσογειακό κλίμα της Ελλάδας είναι ένας από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν μεγάλο αριθμό τουριστών, ώστε να επιλέξουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους, 
κυρίως το καλοκαίρι.  

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπουν την κατασκευή αιολικών πάρκων για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάλλου η αξιοποίηση των ανέμων, κυρίως για γεωργικές 
δραστηριότητες, είναι πολύ παλιά συνήθεια στην Ελλάδα. Μόνο στον νομό Λασιθίου, στην 
Κρήτη, υπήρχαν παλαιότερα χιλιάδες ανεμόμυλοι για την άντληση νερού.  

Επίσης, λόγω της ηλιοφάνειας, μεγάλος αριθμός κατοίκων στην Ελλάδα έχει 
εγκαταστήσει ηλιακούς συλλέκτες, κατάσσοντας τη χώρα πρώτη στην Ευρώπη.  

Οι αλκυονίδες μέρες 

 Αλκυονίδες μέρες ονομάζουμε την περίοδο του χειμώνα κατά την οποία στην Ελλάδα (και 
γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο) διακόπτουν τη χειμερινή κακοκαιρία λίγες 
συνεχόμενες ηλιόλουστες μέρες. Πήραν το ονομάτος από το πτηνό  αλκυόνα που αυτή την 
περίοδο γεννά τα αυγά του. Οι αλκυονίδες μέρες εμφανίζονται συνήθως την τελευταία 
εβδομάδα του Δεκεμβρίου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου ή τη δεύτερη 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου και κρατούν από τρεις ως επτά μέρες. 

Η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα 

Η κλιματική αλλαγή, που εντείνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, διακρίνεται για 
λιγότερο ψυχρούς χειμώνες, ενώ παρατηρείται (από τη δεκαετία του 1950) σταδιακή 
μείωση των βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι πολύ πιθανό ώστε μέχρι το 
2070 να υπάρξει σοβαρή κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, με θερμότερα καλοκαίρια, 
περισσότερα περιστατικά καύσωνα και σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων 

Γεωγραφικό γλωσσάριο
Εύκρατο μεσογειακό κλίμα: το κλίμα του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι τα ξηρά καλο-
καίρια και οι ήπιοι χειμώνες 
Τοπικές συνθήκες: οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο σε κάθε εποχή 
Μελτέμια: βόρειοι άνεμοι που φυσούν στην περιοχή του Αιγαίου τον μήνα Αύγουστο (κυ-
ρίως) 



56 

1
Υψόμετρο: η απόσταση ενός τόπου από την επιφάνεια της θάλασσας 

 

Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μια από τις εργασίες 
που ακολουθούν: 
Εργασία 1: 
α. Με βάση τις γνώσεις σας, ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν θερμότερο κλίμα; Οι 
βόρειες ή οι νότιες; Αιτιολογήστε την άποψη σας. 
β. Συζητήστε στην ομάδα και προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Ποιοι άνεμοι (βοριάδες, νοτιάδες κτλ.) ρίχνουν τη θερμοκρασία της Ελλάδας τον χειμώνα;
• Ποιοι κάνουν πιο ζεστό τον χειμώνα;
• Ποιοι κάνουν πιο δροσερό το καλοκαίρι;
(Θυμηθείτε πως, όταν ένας άνεμος φυσά από τα βόρεια προς τα νότια, χαρακτηρίζεται
βόρειος ή βοριάς, όταν φυσά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, χαρακτηρίζεται δυτικός
κ.ο.κ.)

Εργασία 2: 
1.Παρατηρήστε τον γεωμορφολογικό χάρτη της
Ελλάδας και τον παγκόσμιο χάρτη και
απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
• Ποια πλευρά της Ελλάδας δε βρέχεται από
θάλασσα;
• Η Ελλάδα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια ή
περισσότερη συννεφιά στη διάρκεια του
χρόνου;
• Η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στον Ατλαντικό
Ωκεανό, στην έρημο Σαχάρα ή στη Σιβηρία;
2. Αφού παρατηρήσετε τον χάρτη
βροχοπτώσεων στην Ελλάδα, συζητήστε στην
ομάδα και σημειώστε ποια περιοχή της
Ελλάδας (δυτική, ανατολική, βόρεια, νότια)
δέχεται μεγαλύτερη ποσότητα βροχής.

3.Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το
γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα
(Λ), αν είναι λανθασμένες:

α. Η Ελλάδα βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη, γι’ αυτό έχει μικρή ηλιοφάνεια.  

β. Ο Βαρδάρης είναι τοπικός θερμός και ξηρός νοτιοδυτικός άνεμος. 
γ. Στις περιοχές του Ιονίου το κλίμα χαρακτηρίζεται από ήπιους βροχερούς χειμώνες 
και από ζεστά και ξηρά καλοκαίρια. 
δ. Στην Ελλάδα φυσούν δυνατοί άνεμοι που ευνοούν την κατασκευή αιολικών πάρκων.       

Χάρτης βροχοπτώσεων στην Ελλάδα 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

Ερωτήσεις -  Ασκήσεις 
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Κεφάλαιο 11ο: Καιρός, κλίμα και ανθρώπινες
δραστηριότητες
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ να συσχετίζετε τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής με τις καθημερινές
ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Καθημερινά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
εφημερίδες) πληροφορούμαστε για τον καιρό που θα έχουμε τις αμέσως επόμενες 
ημέρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι κανονίζουν τις καθημερινές ασχολίες τους ανάλογα 
με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στον τόπο τους. Οι ισχυροί βοριάδες 
εμποδίζουν το ψάρεμα, οι βροχές δυσκολεύουν τις αγροτικές καλλιέργειες, οι 
χιονοπτώσεις εγκλωβίζουν τα ζώα στις στάνες. 

Όλες τις πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες 
ημέρες τις δίνει η Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία). Με την πρόγνωση του καιρού 
ασχολούνται ειδικοί επιστήμονες, οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν κατάλληλα 
όργανα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των μετεωρολογικών πληροφοριών. Με τα 
δελτία καιρού που εκδίδει η Ε.Μ.Υ. για όλη τη χώρα μπορούμε να προγραμματίσουμε τις 
καθημερινές μας ασχολίες και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, για να αντιμετωπίσουμε 
δύσκολες καταστάσεις. 

Ας συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες και τι μέτρα 
πρέπει να λαμβάνει το κράτος, για να αποφεύγουμε τις επικίνδυνες 
συνέπειες μιας μεγάλης χιονοθύελλας και ενός δυνατού καύσωνα. 

Οι παραπάνω φωτογραφίες δείχνουν ανθρώπινες δραστηριότητες που 
εξαρτώνται από τον καιρό που επικρατεί σε μια περιοχή. Συζητήστε ποιες 
άλλες καθημερινές μας ασχολίες και συνήθειες καθορίζονται από τις καιρικές 
συνθήκες. Υπάρχουν πληροφορίες για τον καιρό, τις οποίες πρέπει να 
προσέχουμε πριν φύγουμε από το σπίτι κάθε πρωί;
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Τα τελευταία χρόνια ακούμε ότι το κλίμα του πλανήτη μας έχει αλλάξει. Πολλές 
ανθρώπινες δραστηριότητες δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε μια περιοχή, όπως παλιά. 
Ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ξαφνικά σε πολλές περιοχές για πρώτη φορά και 
οι άνθρωποι είναι ανέτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν. 

Ας συζητήσουμε πού μπορεί να οφείλονται αυτές οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές. 

Παγωνιά και χαλάζι καταστρέφουν τα φυτά 
Χειμώνας, χρεάζεται θέρμανση 

Παρατηρήστε τις παραπάνω εικόνες και συζητήστε ποια στοιχεία για το 
κλίμα μιας περιοχής πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι, ώστε να 
προγραμματίζουν τη ζωή τους. 

Παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές 

Το κλίμα αλλάζει. Οι πάγοι στους πόλους λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών 
ανεβαίνει, ακραία καιρικά φαινόμενα μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του πλανήτη 
αφήνοντας πίσω τους ανθρώπινα θύματα και υλικές καταστροφές. Οι επιστήμονες 
και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως συμφωνούν: οι κλιματικές αλλαγές έχουν 
προκληθεί από ανθρώπινες δρα-στηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα είναι 
καταστροφικές. Για το πρόβλημα ευθύνεται κυ-ρίως η παραγωγή ενέργειας από 
ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο). Σήμερα γνωρίζουμε αυτό 
που μας περιμένει, αν δεν περιορίσουμε τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

Επιστημονικές μελέτες προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί η συσσώρευση ρύπων 
στην ατμόσφαιρα, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνεχιζόμενη αύξηση της 
μέσης θερμοκρα-σίας και άνοδο της στάθμης της θάλασσας, συχνότερα και 
εντονότερα ακραία καιρικά φαινό-μενα, ξηρασίες, πλημμύρες, επανεμφάνιση 

παλαιών ασθενειών, καταστροφές καλλιεργειών και οικοσυστημάτων, καθώς και 
απώλειες ανθρώπινων ζωών. 
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Κεφάλαιο 12ο :  Τα ποτάμια της Ελλάδας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ποταμός
✒ για τους μεγαλύτερους ποταμούς της χώρας μας

«Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγές, 
μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές». 

Οδυσσέας Ελύτης 

Ας δούμε πρώτα ποια είναι τα μερη ενός ποταμού 

Η Ελλάδα είναι χώρα κυρίως ορεινή με 
αρκετές βροχοπτώσεις και πολλά 
χιόνια στις βουνοκορυφές, όπως και με 
πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα. Συνεπώς 
έχει και πολλά ποτάμια. Οι πηγές των μεγαλύτερων ποταμών της χώρας βρίσκονται στην 
οροσειρά της Πίνδου, διότι, όπως γνωρίζουμε, κυριαρχεί στον ηπειρωτικό κορμό της 
Ελλάδας. Η Πίνδος καθορίζει  και την κατεύθυνση της ροής των ποταμών προς το Αιγαίο 
και το Ιόνιο πέλαγος.  

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των ποταμών της Ελλάδας είναι τα εξής:. 
1. Έχουν μικρό μήκος, εξαιτίας του μικρού πλάτους της Ελλάδας.
2. Έχουν εποχική ροή. Ακόμη και στα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας η παροχή νερού

μειώνεται πάρα πολύ το καλοκαίρι, ενώ τα περισσότερα ξεραίνονται σχεδόν εντελώς.
Πολύ νερό μεταφέρουν κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν παρατηρούνται
έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγές: Από εδώ ξεκινά το ποτάμι. Το τμήμα αυτό 
του ποταμού βρίσκεται ψηλά στα βουνά, στα οποία 
πέφτουν περισσότερες βροχές και χιόνια.  
Η κυρίως ροή είναι το πιο μεγάλο μέρος του 
ποταμού που ξεκινά από τις πηγές και φθάνει μέχρι 
τη θάλασσα. Βρίσκεται σε πεδιάδα και Το πλάτος 
του μεγαλώνει πολύ, γιατί συγκεντρώνει τα νερά 
πολλών παραποτάμων. 
Το μέρος που ενώνονται δυο ποταμοί 
λέγεται συμβολή. 
Μαίανδροι λέγονται οι συνεχείς κλειστές στροφές του 
ποταμού 
Οι εκβολές είναι το τμήμα του ποταμού που χύνεται 
στη θάλασσα. Εκεί χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα 
σχηματίζοντας πολλές φορές ένα Δέλτα. 
Το δέλτα έχει μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον, γιατί 
συγκεντρώνονται σπάνια πουλιά και πολλά είδη 
φυτών. 

Έχουν μικρή παροχή νερού, εξαιτίας του χαμηλού ύψους βροχής που δέχεται γενικά η 
Ελλάδα, με εξαίρεση τη δυτική πλευρά της. 
Είναι ορμητικά, διότι το ανάγλυφο της Ελλάδας είναι ορεινό.  
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Εκβολές Αχελώου 

Προκαλούν μεγάλη διάβρωση, εξαιτίας της 
ορμητικότητάς τους, της μεγάλης κλίσης των εδαφών, 
της καταστροφής της δασοκάλυψης από τις πυρκαγιές 
και του είδους των πετρωμάτων της οροσειράς της 
Πίνδου (φλύσχης - σχετικά μαλακά πετρώματα). Η 
διάβρωση κοντά στις πηγές των ποταμών δημιουργεί 
υλικά που μεταφέρονται στις εκβολές τους 
(προσχώσεις), σχηματίζοντας νέα στεριά σε βάρος της 
θάλασσας, διαμορφώνοντας όμως παρ άλληλα και 
πολύτιμους υγρότοπους για σπάνια είδη χλωρίδας και 
πανίδας.   

 Στο Αιγαίο πέλαγος εκβάλλουν: ο Αλιάκμονας, ο
 Πηνειός, ο Σπερχειός.

 Στο Ιόνιο πέλαγος εκβάλλουν: ο Άραχθος, ο
Λούρος, ο Αχελώος, ο Εύηνος, ο Μόρνος.

 Στην Πελοπόννησο ρέουν ο Αλφειός, ο Λάδωνας και
ο Ευρώτας. Ο Ευρώτας είναι ο ποταμός των αρχαίων
Σπαρτιατών, που πηγάζει από τον Ταΰγετο και
εκβάλλει στο Λακωνικό κόλπο.

 Yπάρχουν και ποτάμια, τα οποία πηγάζουν από
 γειτονικές χώρες και εκβάλλουν στο Αιγαίο. Τα

κυριότερα από αυτά είναι: ο Έβρος, ο Νέστος, ο
Στρυμόνας και ο Αξιός. Αντίθετα ο Αώος πηγάζει
από την Πίνδο, περνά στην Αλβανία και εκβάλλει στην
Αδριατική Θάλασσα.

Πολλές φορές τα ποτάμια σχηματίζουν απότομα
φαράγγια, όπου το άγριο και απότομο τοπίο σε 
συνδυασμό με τα μεγάλα δέντρα και τους μαγευτικούς 

ήχους παρουσιάζει 
στον περιηγητή το 
μεγαλείο της φύσης. 
Η διπλανή εικόνα 
δείχνει το περίφημο 
φαράγγι του Βίκου 

που σχηματίζει ο 
ποταμός Βοϊδομάτης. 

Τέσσερα σημαντικά ποτάμια που διαρρέουν την 
Ελλάδα (Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Αξιός) 

πηγάζουν από γε ιτονικές χώρες, αποτελώντας 

Έβρος 

Το φαράγγι του Βίκου από τη θέση Μπελόη 

Αλιάκμονας 
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διακρατικά-διασυνοριακά ποτάμια. Για να εξασφαλίσει η 
χώρα μας τις απαιτούμενες ποσότητες νερού από τα 
ποτάμια αυτά, συνάπτει συμφωνίες με αυτές τις χώρες 
(Βουλγαρία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.)).  

Τα μεγαλύτερα ελληνικά ποτάμια είναι ο Αλιάκμονας, 

ο Αχελώος, ο Θεσσαλικός Πηνειός, ο Έβρος και ο 
Νέστος. 

Η Ελλάδα, προσπαθώντας να διασφαλίσει το 
πολύτιμο γλυκό νερό για όλες τις εποχές του χρόνου και 
για όλες τις ανάγκες της, έχει κατασκευάσει 
φράγματα και έχει δημιουργήσει τεχνητές λίμνες σε όλα 
τα σημαντικά ποτάμια. Το νερό των ποταμών και των 
λιμνών χρησιμοποιείται, ανάμεσα στα άλλα, για άρδευση 
γεωργικών καλλιεργειών, για ύδρευση πόλεων, για 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για οικοτουριστικές 
δραστηριότητες.  

Άνθρωποι και ποτάμια 

«Οι άνθρωποι λατρεύουν τα ποτάμια. Περπατούν στις όχθες τους, βρέχουν τα πόδια 
γυμνά μέχρι το γόνατο, συχνά κάνουν και μια βουτιά στα δροσερά νερά τους, ανεβαίνουν 
στις ποταμόβαρκες και αφήνονται να παρασυρθούν, κωπηλατούν κόντρα στο ρεύμα, 
ρίχνουν αγκίστρια και δίχτυα για να βγάλουν λαχταριστές πέστροφες και γριβάδια. Κάθονται 
στην όχθη και παρατηρούν τα φουσκωμένα νερά τους να βρυχώνται θυμωμένα και να 
παρασέρνουν ό,τι συναντήσουν στο διάβα τους. Τα ποτάμια έχουν χίλια πρόσωπα. Ρυάκια, 
χείμαρροι, ρέματα, ποτάμια, ποταμόκολποι, ζουν για λίγο ή για πάντα, ταξιδεύουν στην ίδια 
διαδρομή και όταν βαρεθούν, στρίβουν και μας αφήνουν να περιμένουμε μάταια. Είναι 
θησαυροί της φύσης που μας δόθηκαν δώρο για να μας ξεκουράζουν από τις σκοτούρες 
του βίου, να μας δίνουν κουράγιο, να μας χαρίζουν δροσιά...» 

Δρ Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Βασίλης Ψαλλιδάς, Το Ποτάμι: Εγχειρίδιο Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκδ. Κριτική, 2000. 
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4. Ψάξτε στην εγκυκλοπαίδεια τις λέξεις:
ορμητική ροή, παροχή, διάβρωση, προσχώσεις,
διακρατικό-διασυνοριακό ποτάμι, χείμαρρος και
γράψτε προτάσεις με αυτές.

5. Στον γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας,

ακολουθήστε με το μολύβι, τη διαδρομή των
πέντε μεγαλύτερων ελληνικών ποταμών σε
μήκος, οι οποίοι καταγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Στμπληρώστε επίσης: 
α. Τα στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί, 

Ποταμός 
Μήκος (σε 

χλμ.) 

Πηγές 

(οροσειρά ή 
χώρα) 

Εκβολές (πέλαγος) 

Αλιάκμονας 297 

Αχελώος 220 

Πηνειός (Θεσσαλίας) 205 

Έβρος* 204 

Νέστος* 130 

* ελληνικό τμήμα

β. Ποιοι είναι οι τρεις μεγαλύτεροι ποταμοί της Ελλάδας που πηγάζουν από την οροσειρά 
της Πίνδου; Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γι’ αυτό;  

γ. Σημειώστε ποτάμια της Ελλάδας που πηγάζουν από ξένες χώρες. Σκεφτείτε και γράψτε 
ποια προβλήματα είναι πιθανό να προκληθούν ανάμεσα σε χώρες που διαρρέονται από τον 
ίδιο ποταμό.  

6. Η Αθήνα στις μέρες μας υδροδοτείται κυρίως από τους ποταμούς Εύηνο και Μόρνο, ενώ
η Θεσσαλονίκη υδροδοτείται από τον Αλιάκμονα. Αναζητήστε τους ποταμούς στον
γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης σας και παρατηρήστε πού βρίσκονται οι πηγές τους.
Πόσο κοντά ή πόσο μακριά βρίσκονται οι πηγές τους σε σχέση με τις δύο πόλεις;
Χρειάστηκε να γίνουν σημαντικά τεχνικά έργα για να φτάσει το νερό στις δύο πόλεις ή
όχι;

Χάρτης της Ελλάδας με ποταμούς 
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Κεφάλαιο 13ο:  Οι λίμνες της Ελλάδας
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας μας και τα χαρακτηριστικά τους
✒ να βρίσκετε στον χάρτη τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας

Οι λίμνες της Ελλάδας είναι αρκετές και με 
διαφορετικές επιφάνειες. Οι σημαντικότερες είναι 
αντίστοιχα 15 και 14 Φυσικές και τεχνιτές λίμνες. Η 
μεγαλύτερη ελληνική φυσική λίμνη είναι η 
Τριχωνίδα και η μεγαλύτερη τεχνητή είναι η Λίμνη 
Κρεμαστών. Και οι δύο βρίσκονται στην ίδια 
περιοχή, στη δυτική Ελλάδα.  

Όταν λιώνουν τα χιόνια στο Παναιτωλικό όρος, άφθονα νερά φτάνουν στην Τριχωνίδα 

και από εκεί στην «αδελφή της», τη λίμνη Λυσιμαχία, 

μόλις 300 μέτρα παραδίπλα. Η παραλίμνια βλάστηση
μαζί με τη βλάστηση των γύρω λόφων και τα υδρόβια 
φυτά, που επιπλέουν 
στη λίμνη, δημιουργούν 

εντυπωσιακή 
χλωρίδα. Νούφαρα 
επιπλέουν στη λίμνη, 

καλάμια και ψαθιά ζουν στις άκρες της, κουμαριές, θυμάρια 
μαζί με άλλα φυτά καλύπτουν τους γύρω λόφους. Όλα 
αυτά διαμορφώνουν ένα χώρο, στον οποίο περισσότερα 
από 200 είδη πουλιών βρίσκουν καταφύγιο. Η πανίδα της 
περιοχής, εκτός από τα πουλιά, περιλαμβάνει 18 είδη 
ψαριών και πολλά ερπετά. 

Η λίμνη Τριχωνίδα 

Η λίμνη Βόλβη

Λίμνη είναι ένα εκτεταμένο 
κοίλωμα του εδάφους φυσικό ή 

τεχνητό που περιέχει γλυκό νερό 
και δεν επικοινωνεί (τουλάχιστον 

άμεσα) με τη θάλασσα.  
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Η Ελλάδα έχει κι άλλες μικρές 

φυσικές λίμνες, τη Βόλβη, τη 
Βεγορίτιδα, τη Βιστωνίδα, την 
Κορώνεια (γνωστή και ως λίμνη 
Λαγκαδά), τη λίμνη της Καστοριάς, τη 
λίμνη των Ιωαννίνων (Παμβώτιδα) κ.ά. 

Η Ελλάδα μοιράζεται με την 
Π.Γ.Δ.Μ. και την Αλβανία την τρίτη 
μεγαλύτερη λίμνη της Βαλκανικής 
χερσονήσου, τη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα 

(αρχαία ονομασία: Μεγάλη Βρυγηίς) 
που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της χερσονήσου. Η συνολική έκταση 

της λίμνης αυτής είναι 273 τ.χμ., όπου περίπου το 
60% της λίμνης ανήκει στην ΠΓΔΜ, 39,4 τ.χλμ. (22%) 
ανήκουν στην Ελλάδα και το 18% στην Αλβανία. Η 
λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 850 μέτρων και 
συνδέεται στα νότια με την γειτονική της Μικρή 
Πρέσπα, από την οποία απέχει περίπου 300 μέτρα. 
Η Μικρή Πρέσπα ανήκει κυρίως στην Ελλάδα, (τα 
43,5 περίπου τ.χλμ.), ενώ το μικρότερο τμήμα της 
(λιγότερο από 4 τ.χλμ.) προς τα δυτικά, ανήκει στην 
Αλβανία. 

Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες τεχνητές λίμνες. Επίσης, 
κατασκευάστηκαν φράγματα για τη συγκέντρωση του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ύδρευση  και άρδευση. 

 Τεχνητές λίμνες για άρδευση: η λίμνη
Κερκίνη και η λίμνη του Πηνειού στην
Πελοπόννησο.

 Τεχνητές λίμνες για ύδρευση: η λίμνη του
Μόρνου και του Μαραθώνα για την ύδρευση
του λεκανοπεδίου Αττικής.

 Τεχνητές λίμνες για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας: η λίμνη του Λάδωνα, 
του Λούρου, του Ταυρωπού, των Κρεμαστών, του Καστρακίου, του Πολύφυτου και 
του Άραχθου.  

Τεχνητή λίμνη αποκαλούμε κάθε 
λίμνη που σχηματίστηκε με κατασκευή 

φράγματος, συνήθως στη ροή 
ποταμού, αλλά και πολύ μικρότερων 

υδάτινων ρευμάτων, που προέρχονται 
από την ίδια λεκάνη απορροής. 

Φυσικές λίμνες 

τεχνητές λίμνες 

Ας συζητήσουμε πώς οι λίμνες της Μικρής και 
της Μεγάλης Πρέσπας μπορούν να μας 
ενώσουν με τους λαούς των γειτονικών χωρών. 
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Και στις λίμνες, όπως και στα ποτάμια,  η στάθμη του 
νερού δεν είναι σταθερή στη διάρκεια του χρόνου. 
Επίσης, σε πολλές από αυτές ο όγκος του νερού 
παρουσιάζει συνεχή πτώση τα τελευταία χρόνια 
(Βεγορίτιδα, Κορώνεια, Δοϊράνη κ.ά.). Οι λόγοι για τη 
μείωση της στάθμης του νερού είναι η εντατική 
άντλησή του για άρδευση καλλιεργειών και η μείωση 

των βροχοπτώσεων. Επιπλέον, η διάβρωση και η 
απόθεση των φερτών υλικών στις τεχνητές λίμνες 
μειώνουν τη χωρητικότητά τους σε νερό.  

Λίμνες που συνδέονται με τη μυθολογία και την ιστορία… 
Αχερουσία λίμνη: Η μυθολογία μάς λέει ότι από τις όχθες της ο Χάροντας έπαιρνε τους 

νεκρούς και τους μετέφερε με τη βάρκα του ποταμού Αχέροντα στο βασίλειο του Πλούτωνα 
και της Περσεφόνης. 

(Μάθε περισσότερα για τον μύθο αυτό και πώς συνδέεται με το ποτάμι της Μπίστρισσας) 

Λίμνη Παμβώτιδα 

Η λίμνη Παμβώτιδα (που σημαίνει "η τα πάντα τρέφουσα"), γνωστή και ως λίμνη των 
Ιωαννίνων, βρίσκεται σε υψόμετρο 483 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει 
μήκος 7,9 περίπου χιλιόμετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόμετρα, μέσο βάθος 4 - 5 μέτρα, 
μέγιστο βάθος 11 μέτρα και επιφάνεια 19,4 χμ2. Περιβάλλεται από τα όρη Μιτσικέλι και των 
ανατολικών αντερεισμάτων του Τομάρου (ή της 
Ολύτσικας). Σχηματίζεται από τα ύδατα τριών κυρίως 
πηγών (Ντραμπάντοβας, Σεντενίκου και Κρύας), που 
αναβλύζουν στους πρόποδες του Μιτσικελίου. Μέσα 
στη λίμνη Παμβώτιδα βρίσκεται ένα πανέμορφο 
καταπράσινο νησάκι, το νησί των Ιωαννίνων, το 
οποίο έχει 219 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή 
του 2011.  
Το νησί είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και το θάνατο 
του Αλή Πασά Τεπελενλή (1744-1822). Στις 24 
Ιανουαρίου 1822, έπεσε νεκρός στο μοναστήρι του 
Αγίου Παντελεήμονα που βρίσκεται στο νησί αυτό. Η 
λίμνη συνδέεται με τη μοίρα της Κυρά-Φροσύνης (Ευφροσύνη Βασιλείου (1773-1801), της 
όμορφης Γιαννιώτισσας αρχόντισσας, την οποία ο Πασάς έπνιξε στα νερά της μαζί με 16 
άλλες γιανιώτισσες στις 11 Ιανουαρίου του 1801.  
Στη λαϊκή παράδοση και μνήμη ζει επίσης ο μύθος ότι η Λίμνη των Ιωαννίνων συνδέεται 
με το Γαλάζιο Μάτι της Μπίστρισσας, τη Σκοτεινή, στη Βάνιστα, τον Οβυρό στο 
Αργυρόκαστρο, την Πηγή του Μάντζιφα στη Γλύνα-Επισκοπή 

Η τεχνητή λίμνη Ταυρωπού (Πλαστήρα) 

Η Παμβώτιδα, το Νησί. Στο βάθος τα Γιάννενα 

«Χίλια καντάρια ζάχαρη 
να ρίξω μες στη λίμνη, 
για να γλυκάνει το νερό, 
να πιει η κυρά Φροσύνη» 
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Στυμφαλία λίμνη: Εκεί όπου καθρεφτίζονται τα έλατα της Ζήρειας, η μυθολογία μάς λέει 
ότι ο Ηρακλής σκότωσε τις Στυμφαλίδες όρ-νιθες, πουλιά ανθρωποφάγα που ζούσαν στις 
όχθες της λίμνης. Οι Στυμφαλίδες όρνιθες είναι πολύ πιθανόν να συμβολίζουν την απο-
ξήρανση των ελών που υπήρχαν στην περιοχή, για να κατα πολεμηθεί η φοβερή αρρώστια 
της ελονοσίας. 

Μια άλλη λίμνη:  η λιμνοθάλασσα 

Πολλές φορές κοντά στις εκβολές των ποταμών 
δημιουργούνται ρηχές περιοχές, στις οποίες 
ανακατεύονται γλυκό και θαλασσινό νερό, οι 
λιμνοθάλασσες. Η γνωστότερη είναι του Μεσολογγίου, 
που σχηματίζεται στις εκβολές του Αχελώου ποταμού. 

Η λιμνοθάλασσα αυτή αποτελεί ένα από τα 
πλουσιότερα ελληνικά ιχθυοτροφεία. Οι κάτοικοι της περιοχής 
με καλαμωτές εκτρέφουν κέφαλους, λαυράκια και τσιπούρες, 
είναι δε γνωστή και για το αυγοτάραχο που παράγεται από 
τους κέφαλους.  

 

2. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πέντε μεγαλύτερες φυσικές λίμνες της
Ελλάδας.
α. Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού χάρτη της τάξης σας βρείτε και κυκλώστε τις
λίμνες αυτές.

Φυσική λίμνη 
Επιφάνεια (σε 
τετρ. χλμ.) 

Τριχωνίδα 96 

Βόλβη 70 

Βεγορίτιδα 54 

Βιστωνίδα 45 

Κορώνεια 43 

Η Λιμνοθάλασσα του 
Μεσολογγίου 

Ερωτήσεις -  Ασκήσεις 
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 Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας με λίμνες 

γ. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πέντε μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες της 
Ελλάδας. 

α. Με τη βοήθεια του γεωμορφολογικού χάρτη της Ελλάδας της τάξης σας συμπληρώστε τα 
στοιχεία του πίνακα: 

Τεχνητή λίμνη Επιφάνεια (σε τετρ. χλμ.) Ποτάμι στο οποίο 
κατασκευάστηκε 

Κρεμαστών 69 

Πολυφύτου 57 

Καστρακίου 27 

Πλαστήρα 22 

Πηνειού (Πελοποννήσου) 20 

β. Κοντά σε ποια οροσειρά βρίσκονται οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες 

της Ελλάδας; Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γι’ αυτό; (Ανακαλέστε στη μνήμη σας τις 
γνώσεις σας για το κλίμα και τη γεωμορφολογία της Ελλάδας.) 
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Σημειώστε τα ονόματα των λιμνών στο χάρτη που ακολουθεί.
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Κεφάλαιο 14ο: Οι παρεμβάσεις στα ποτάμια και τις λίμνες της

Ελλάδας.
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 
✒ για τη σημασία των ποταμών και των λιμνών στη ζωή των ανθρώπων
✒ για τις δραστηριότητες των Ελλήνων σε σχέση με τα ποτάμια  και τις λίμνες

Στη σύγχρονη εποχή έχει αυξηθεί η ανάγκη κατανάλωσης γλυκού νερού. 
Απαιτούνται όλο και περισσότερες ποσότητες νερού για την ύδρευση, για τη συστηματική 
άρδευση των αγροτικών καλλιεργειών, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για 
άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου. Το γλυκό νερό επομένως είναι πολύτιμο στη ζωή 
μας. 

Για να την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων γλυκού νερού και την 
χρησιμοποίησή τους στην αντιμετώπιση των αναγκών, παράλληλα με τους φυσικούς 
πόρους, ποτάμια και λίμνες, κατασκευάζουμε και τεχνητές λίμνες, φράγματα και μικρές 
δεξαμενές, οι οποίες λειτουργούν ως υδαταποθήκες.   

Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί αξιόλογες τεχνητές λίμνες. Επίσης, 
κατασκευάστηκαν φράγματα για τη συγκέντρωση του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας, για ύδρευση, για άρδευση και για άλλες 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Είδη τεχνητών λιμνών 
 Τεχνητές λίμνες για άρδευση:

Λίμνη Κερκίνη και λίμνη Πηνειού στην 
Πελοπόννησο. 

 Τεχνητές λίμνες για ύδρευση:
Λίμνη Μόρνου και λίμνη Μαραθώνα για την 
ύδρευση του λεκανοπεδίου της Αττικής. 

 Τεχνητές λίμνες για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας:

Λίμνες Λάδωνα, Λούρου, Ταυρωπού, 
Κρεμαστών, Καστρακίου Πολύφυτου, Άραχθου. 

Λίμνη Μόρνου 

Η τεχνητή λίμνη Ταυρωπού (Πλαστήρα) 
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Στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια πολλές λίμνες αποξηράνθηκαν. Οι 
αιτίες που οδήγησαν στην αποξήρανση ήταν το μεγάλο πρόβλημα της 
ελονοσίας (αρρώστια που προερχό-ταν από τα κουνούπια των λιμνών) και οι 
μεγάλες ανάγκες για καλλιεργήσιμη γη. 

Η Κωπαΐδα είναι πεδιάδα της Βοιωτίας η οποία δημιουργήθηκε ύστερα από 
την αποξήρανση της ομώνυμης λίμνης κατά το διάστημα 1880-1930. Με την 
αποξήρανση της λίμνης δημιουργήθηκαν 241.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης

Η αποξήρανση της Κωπαΐδας κατά την αρχαιότητα 
Οι πρώτοι που αποξήραναν την λίμνη Κωπαΐδα ήταν οι αρχαίοι κάτοικοι του Ορχομενού, 
οι Μινύες. Οι Μινύες τον 16ο αιώνα π.Χ. περίπου πραγματοποιώντας εντυπωσιακά 
αρδευτικά έργα για την εποχή κατάφεραν να αποξηράνουν την λίμνη. Τα αρδευτικά αυτά 
έργα καταστράφηκαν μετά την παρακμή των Μινύων με τη συμβολή και των 
καταστρεπτικών σεισμών στην περιοχή. Έτσι, σταδιακά στις αρχές του 13ου π.Χ αιώνα, η 
περιοχή πλημμύρισε πάλι και ξανασχηματίστηκε η λίμνη. 

Η Λίμνη Κερκίνη αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση υγροτόπου. 
Δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή του φράγματος στον 
ρου του ποταμού Στρυμόνα στο ύψος του χωριού Λιθότοπος. Το 
1982 κατασκευάστηκε νέο φράγμα. Αρχικός σκοπός της ήταν η 
συγκράτηση των πλημμυρικών νερών του Στρυμόνα αλλά 
αργότερα χρησιμοποιήθηκε και για αποθήκευση νερού για την 
άρδευση του κάμπου των Σερρών.Η Κερκίνη αποτελεί έναν από 
τους 11 ελληνικούς Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας (της 
σύμβασης Ραμσάρ) και μία από τις 113 Σημαντικές Περιοχές για 
τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ). 
Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Κερκίνης υπάρχουν πολλά 
είδη θηλαστικών, αρκετά από τα οποία είναι απειλούμενα, όπως η 
Βίδρα, το Ζαρκάδι, το Τσακάλι, ο Λύκος, η Αγριόγατα, ενώ 
υπάρχουν και αρκετά κοινά είδη όπως η Αλεπού, η Νυφίτσα, ο 
Αγριόχοιρος, ο Λαγός, ο Σκαντζόχοιρος, ο Ασβός κ.λπ. Επίσης, 
τόσο στο παρόχθιο δάσος όσο και στις γύρω υγρές περιοχές 
συναντώνται 10 περίπου είδη αμφιβίων και περισσότερα από 20 
είδη ερπετών. 
Σπουδαία είναι η ιχθυοπανίδα της λίμνης. Στο ευρύτερο σύστημα 
Κερκίνης-Στρυμόνα έχουν καταγραφεί πάνω από 30 είδη ψαριών, 
τα περισσότερα από τα οποία είναι αυτόχθονα.  
Στη λίμνη και στα γύρω βουνά έχουν καταγραφεί 300 και πλέον 
είδη πουλιών. Από αυτά δύο, ο Αργυροπελεκάνος και η Λαγγόνα, 
είναι παγκόσμια απειλούμενα με εξαφάνιση. 

ΠΗΓΗ: http://www.xanthi.ilsp.gr/schools/data/text/KERKINI.htm 
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Έργα αποξήρανσης έγιναν και κατά την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Κράτη 
τον Ολύνθιο, όπως αναφέρει ο Στράβων. 

Η λίμνη Κάρλα, ή λίμνη Βοιβηίδα 
(παλαιότερα). Αποξηράνθηκε το 
1962, επειδή την εποχή εκείνη 
προκαλούσε πλημμύρες στις γύρω 
γεωργικές καλλιέργειες, ενώ 
ορισμένες βαλτώδεις εκτάσεις γύρω 
της προκαλούσαν την έντονη 
παρουσία εντόμων. Αποδόθηκαν 
80.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης 
γης στους αγρότες της Θεσσαλίας, 
Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι 
επιπτώσεις στο οικοσύστημα της 

περιοχής ήταν μεγαλύτερες από το όφελος που προσέφερε η αποξήρανσή της. Έτσι, 
σήμερα γίνεται προσπάθεια για αναδημιουργία της λίμνης, που θα έχει μέγεθος 38.000 
στρέμματα. 

 Στην Ήπειρο υπήρχε η λίμνη Αχερουσία (γνωστή ως μία από τις εισόδους στον Άδη). 
Αποξηράνθηκε το 1950 για την καλλιέργεια βαμβακιού και ρυζιού. 

Ομαδική δραστηριότητα 

Χωρισμένοι σε δύο ομάδες καταγράφουμε τις αποξηράνσεις φυσικών 
λιμνών, τη δημιουργία τεχνητών λιμνών και μελετάμε τις θετικές και 
αρνητικές συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Ο σημερινός κάμπος της Κωπαΐδας 

θετικά και αρνητικά αποτελέσματα από την  αποξήρανση 
μιας λίμνης. 

Στα θετικά ανήκουν η απόκτηση καλλιεργήσιμων εδαφών και η εξαφάνιση 
της ελονοσίας. 

Στα αρνητικά αποτελέσματα μπορούμε να αναφέρουμε τη μείωση νερού 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση και ύδρευση καθώς και την 
εξαφάνιση πουλιών και ψαριών  που ζούσαν στον υδροβιότοπο της λίμνης. 
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Κεφάλαιο 15ο : Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 
✒ τι είναι η χλωρίδα και η πανίδα
✒ για τα φυτά και τα ζώα που συναντάμε στη χώρα μας
✒ για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα φυτά και τα ζώα μιας

περιοχής 

Χλωρίδα της Ελλάδας 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας μεταξύ τριών 
ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική), το μεσογειακό 
κλίμα, η ποικιλομορφία των γεωλογικών 
υποστρωμάτων, οι δαντελωτές ακτογραμμές με τα 
χιλιάδες νησιά, οι καθαρές θάλασσες και η υψομετρική 
διαβάθμιση, δημιούργησαν τις συνθήκες ανάπτυξης 
μιας ποικιλίας οικοσυστημάτων και βιοτόπων 
μοναδικών στο κόσμο. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 6.500 είδη φυτών. Από αυτά, τα 1.150 είναι 
ενδημικά, δηλ. δεν παρατηρούνται σε άλλη χώρα του κόσμου. Απ’ αυτά τα 263 θεωρούνται 
σπάνια και απειλούμενα. Είναι μοναδική στην Ευρώπη για τον πλούτο της, αλλά και για την 
μεγάλη αναλογία ενδημικών σε σχέση με την έκτασή της. Για παράδειγμα η Γερμανία, με 
έκταση σχεδόν τριπλάσια της Ελλάδας έχει 2.700 είδη και 
6 ενδημικά, η Αγγλία με διπλάσια έκταση έχει 1.550 είδη 
και 16 ενδημικά, η Ισπανία με τετραπλάσια έκταση έχει 
σχεδόν τον ίδιο αριθμό ειδών με την Ελλάδα. 
Η μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών στην Ελλάδα οφείλεται: 

 στο πολύπλοκο ανάγλυφό της
 στο μεγάλο αριθμό νησιών
 στο μεγάλο μήκος ακτών
 στη μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων

Χλωρίδα: το σύνολο των φυτικών 
οργανισμών που ζουν σε μια περιοχή. 
Πανίδα: το σύνολο των ζωικών 
οργανισμών που ζουν σε μια περιοχή. 
Ενδημικά φυτά: τα φυτά που 
φυτρώνουν σε μια περιοχή λόγω του 
κλίματος και απαντώνται μόνο στην 
περιοχή αυτή. 

Ο πρώτος που περιέγραψε την ελληνική πανίδα ήταν ο Αριστοτέλης 

τον 4ο αι. π.Χ. στο βιβλίο του «Περί τα ζώα ιστορίαι». Σε αυτό 
περιγράφονται περίπου 600 είδη ζώων. 
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Πανίδα της Ελλάδας 

Η πανίδα της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως πλούσια για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κάτι που 
οφείλεται στη γεωγραφική της τοποθέτηση στα όρια 
τριών ηπείρων και δύο κύριων βιογεωγραφικών 
περιοχών, στον πλούσιο οριζόντιο και κάθετο 
διαμελισμό της και στο μεγάλο εύρος των 
ενδιαιτημάτων που προσφέρει. Βασικό στοιχείο του 
πλούτου αυτού αποτελεί ο αυξημένος ενδημισμός και 
η γεωγραφική διαφοροποίηση των περισσοτέρων 
ζωικών ομάδων. 

Στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί πάνω από 1.200 
είδη σπονδυλωτών ζώων και περίπου 30.000 είδη ασπονδύλων. Υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν περίπου 50.000 είδη ζώων στην Ελλάδα, με ενδημισμό που φθάνει το 25% 
περίπου. Τα περισσότερα ζωικά είδη ανήκουν στα έντομα.  

Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν πολλά 
προβλήματα. Πολλοί φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί 
εξαφανίστηκαν και άλλοι είναι υπό εξαφάνιση, γιατί ο 
άνθρωπος δεν διαχειρίστηκε με σύνεση τον τόπο του. Η 

πολιτεία, στην προσπάθειά της να διασώσει αυτούς τους 
οργανισμούς, έχει καταγράψει 700 είδη ζώων και 900 
είδη φυτών ως προστατευόμενα, έτσι ώστε να 
συνεχίσουν να ζουν μακριά από την ανθρώπινη απειλή.  

Μια από τις πιο πλούσιες της Ευρώπης θεωρείται και 
η ιχθυοπανίδα της Ελλάδας. Στην Ελλάδα υπάρχουν 
περισσότερα από 476 είδη ψαριών στην θάλασσα, τα 
ποτάμια και τις λίμνες. 

  Στην Ελλάδα ζουν 
περισσότερα από 422 είδη 
πουλιών, πολλά από τα οποία 
μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. 
    Από τα 147 είδη θηλαστικών 
της Ευρώπης 116 είδη ζουν 
στην Ελλάδα.  
    Από τα 474 είδη πτηνών του 
ευρωπαϊκού χώρου τα 407 
έχουν εντοπιστεί στην Ελλάδα. 
    Ακόμη υπάρχουν 16 είδη 
αμφίβιων και 58 είδη ερπετών. 

Στα δά ση της χώρας ζουν  αρκούδες, λύκοι, 
τσακάλ ια,κουνάβια, σκίουροι, νυφίτσες, 
αγριογ ούρουνα, ελάφια, ζαρκάδια, ασβοί, πολλά 
είδη πο ντικών, σκαντζόχοιροι, διάφορα είδη 
μυγαλί δων, λαγοί κ.ά , ενώ τα κύρια είδη των 
πουλιώ ν είναι δρυοκολάπτες, ορεινές πέρδικες, 
αετοί, γ εράκια, κουκουβάγιες, μπούφοι, όρνια, 
κούκοι,  φάσες,φασοπερίστερα, αηδόνια, σπίνοι, 
καρδερί

 
νες, τα σπάνια είδη αγριόκουρκος, 

βασιλα
 
ετός, θαλασσαετός κ.ά. 
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Η καφέ αρκούδα (το μεγαλύτερο θηλαστικό της Ευρώπης) 
επιβιώνει στα βουνά της  Πίνδου και στα βουνά των 
συνόρων με την Αλβανία, τη Π.Γ.Δ.Μ. και τη Βουλγαρία. 
Τα βόρεια δάση προσφέρουν καταφύγιο στην αγριόγατα, 

το σαμούρι και τον αίγαγρο και περιστασιακά σε λύκους και 
λύγκες, ενώ ευρωπαϊκοί αίγαγροι και σκαντζόχοιροι ζουν 
στο νότο.  

 Ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., eu2003.gr 

Ασκήσεις - Ερωτήσεις 

1. Συζητήστε με τον δάσκαλο/α ποιοι μπορεί να είναι οι ειδικοί τοπικοί παράγοντες που
διαμορφώνουν σε μια περιοχή κατάλληλες συνθήκες, για να μπορούν να ζουν μόνο εκεί

Τα περισσότερα είδη άγριας ζωής εξαφανίστηκαν στην 
αρχή του 20ου αιώνα. 

Το μεγαλύτερο ζώο στην Ελληνική ύπαιθρο μετά την 
αρκούδα ήταν ο Λύγκας ο οποίος είχε εκλείψει, μα 
πρόσφατα ανακαλύφθηκαν ίχνη από ζώα που κατέβηκαν 
από την Αλβανία ή τα Σκόπια.   
Μόνο μερικά τσακάλια έχουν μείνει. 
Λύκοι έχουν μείνει πολύ λίγοι και αν δεν αποζημίωναν 
τους βοσκούς για τα ζώα που χάνουν από αυτούς δεν θα 
είχε μείνει κανένας. 
Η καφετιά αρκούδα υπάρχει σε πολύ μικρό αριθμό στη 
Ροδόπη και στην Πίνδο επειδή προστατεύεται. 
Κάποιες αγριόγατες υπάρχουν σε Πίνδο και Ροδόπη  μα 

       
Σπάνια και προστατευόμενα είδη 

Ανάμεσα στα προστατευόμενα είδη 
είναι η μεσογειακή χελώνα Καρέτα- 

Καρέτα και η φώκια Μονάχους-Μονάχους. Η τελευταία 
φιλοξενείται στα ύδατα της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, ενώ η 
πρώτη συναντάται στα ύδατα του Αιγαίου και του Ιονίου 
πελάγους.  
Τα πυκνά δάση και κυρίως το Δάσος της Δαδιάς, ανεβαίνοντας 
τον Έβρο ποταμό στη Θράκη, είναι καταφύγιο για τη μεγαλύτερη 
ποικιλία κυνηγετικών πουλιών στην Ευρώπη. Η Μικρή Πρέσπα 

 Μ δ ί  έ   λ ό

Η Μικρή Πρέσπα αποικία 
ψαροφάγων πουλιών 
στην  Ευρώπη, ενώ 
μπορούμε επίσης να 
συναντήσουμε κορμοράνους, 
νερόκοτες, σταχτόχηνες και 
χηνοπρίστες. 
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σπάνια είδη φυτών. Καθώς και τους λόγους που η γεωγραφική θέση της Ελλάδας 
συμβάλλει στην αύξηση της πανίδας. 

2. Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν ορισμένα απειλούμενα φυτικά και ζωικά είδη της
Ελλάδας. Συζητήστε ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να προστατευθεί η
χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας.

3. Ψάξτε στο ίντερνετ και μάθετε για τους οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται για τη
διάσωση της χλωρίδας και της πανίδας της Ελλάδας και στη συνέχεια γράψτε ένα
σύντομο κείμενο για τη λειτουργία και τη δράση τους.

4. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το
γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:

α) Ενδημικά λέγονται τα φυτά που φύονται σε μια περιοχή λόγω του κλίματος και 
απαντώνται μόνο στην περιοχή αυτή.      (      ) 

β) Η μεγάλη ποικιλία της πανίδας στην Ελλάδα οφείλεται στο εύκρατο κλίμα της.  (      ) 
γ) Η πανίδα μιας περιοχής εξαρτάται από τη χλωρίδα που αναπτύσσεται στην περιοχή αυτή.

(      ) 

δ) Πολλά είδη φυτών και ζώων είναι υπό εξαφάνιση, επειδή ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε 
ασυλλόγιστα το χώρο ανάπτυξης και ζωής τους. (      ) 

ε) Χλωρίδα είναι το σύνολο των φυτών και των ζώων που  απαντώνται σε μια περιοχή. (  ) 

Γυπαετός Καρέτα-Καρέτα 

Paeonia mascula (L.) (άσπρη παιώνια) Lilium chalcedonicum (κόκκινος κρίνος) 
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Κεφάλαιο 16ο: Η βλάστηση της Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 
✒ τι ονομάζουμε βλάστηση μιας περιοχής και σε τι διαφέρει από την
έννοια της χλωρίδας
✒ για τα σημαντικότερα είδη βλάστησης που έχει η Ελλάδα.

 
 
 

Στο προηγούμενο μάθημα προσέξαμε ότι 
η γεωγραφική θέση, το μεσογειακό κλίμα 
και η ποικιλομορφία του ανάγλυφου 
εξασφαλίζει στην Ελλάδα πλούσια χλωρίδα, 
δλδ μεγάλη ποικιλία φυτών. Οι ίδιες 
συνθήκες υπαγορεύουν και τον τρόπο 
ανάπτυξης των φυτικών οργανισμών σε μια 
περιοχή, δλδ τη βλάστηση και αν αυτή είναι 
πλούσια η φτωχή. 

Ωστόσο, πλούσια βλάστηση δε σημαίνει 
και πλούσια χλωρίδα και αντίστροφα 

Αν για παράδειγμα μια περιοχή έχει πολλές καλλιέργειες με πορτοκαλιές, 
λέμε ότι έχει πυκνή, πλούσια βλάστηση. Η χλωρίδα της όμως είναι 
φτωχή γιατί υπάρχει μόνο ένα είδος φυτού, η πορτοκαλιά. 

Επίσης, μια περιοχή μπορεί να έχει φτωχή βλάστηση και πλούσια 
χλωρίδα. Για παράδειγμα πολλά νησιά του Αιγαίου έχουν φτωχή βλάστηση, 

δεν υπάρχει έντονη ανάπτυξη φυτών, αλλά πολλά διαφορετικά είδη φυτών 
(αγριολούλουδα, βότανα, θάμνους), δηλαδή πλούσια χλωρίδα. 

Βλάστηση: ο τρόπος, με τον οποίο 
αναπτύσσονται οι φυτικοί οργανισμοί σε 

μια περιοχή 

Μια περιοχή μπορεί να έχει πλούσια ή 
φτωχή βλάστηση, δηλ. μικρή ή μεγάλη 

ανάπτυξη των φυτών. 
Ποώδης βλάστηση: τα χαμηλά φυτά 

Διαφορά χλωρίδας – βλάστησης 

Η χλωρίδα μας πληροφορεί για τον αριθμό 
των διαφορετικών ειδών φυτών που 
υπάρχουν σε μια περιοχή.  
Η βλάστηση μας πληροφορεί για το αν μια 
περιοχή είναι πολύ ή λίγο καλυμμένη με 
φυτά, άσχετα από τα είδη τους. 

Η βλάστηση εξαρτάται κυρίως από: 

το κλίμα, 
το υψόμετρο,  
το ανάγλυφο μιας περιοχής 
με βασική προϋπόθεση 
τις βροχοπτώσεις 
 

Πλ
ού

σι
α 

βλ
άσ

τη
ση

 

Φ
τω

χή βλάστηση
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Πουρνάρι 

Η βλάστηση μιας περιοχής εξαρτάται από τις 
βροχοπτώσεις. Έτσι, τα πιο πολλά δάση της Ελλάδας 
βρίσκονται σε περιοχές που πέφτουν πολλές βροχές 
(Δυτική & Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησος).  

 

 

Η μεσογειακή ζώνη βλάστησης (μακία) 

Η ζώνη αυτή εκτείνεται κατά μήκος των ακτών της Ελλάδας και στα 
νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους. Στις περιοχές αυτές 
υπάρχουν φρύγανα (αγκαθωτοί ημίθαμνοι), θυμάρι, χαλέπι, 
πουρνάρια κλπ. και το υψόμετρο φθάνει περίπου μέχρι 600 μ..  

Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης 

Ως συνέχεια της προηγούμενης ζώνης συναντάμε την παραμεσογειακή 
ζώνη, στην οποία κυριαρχούν τα φυλλοβόλα πλατύφυλλα δάση. Φυτά 
που συναντάμε είναι: ιτιές, βελανιδιές, σημύδες, κυκλάμινα κ.ά.. Η ζώνη 
αυτή εκτείνεται στις περιοχές που έχουν υψόμετρο από 600 μ. έως 
1200 μ..  

Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων 

Η ζώνη αυτή βρίσκεται στα υψηλά όρη της Βόρειας Ελλάδας σε 
υψόμετρο μεγαλύτερο από 800 μ. και αποτελείται από ψυ χρόβια 
κωνοφόρα δέντρα. Εδώ συναντάμε δάση της δασικής πεύκης, της 
ερυθρελάτης και της λευκής ελάτης. 

Μεσογειακοί θαμνώνες 

Τα διαφορετικά είδη βλάστησης, τα οποία 
παρατηρούνται στην Ελλάδα, σχηματίζουν 

τις εξής ζώνες βλάστησης: 
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Ζώνη δασών οξυάς - ελάτης και κωνοφόρων (ορεινή, 
υπαλπική) 

Η ζώνη αυτή εκτείνεται στις ορεινές περιοχές τις Στερεάς 
Ελλάδας, της Πελοποννήσου, καθώς και της κεντρικής και 
βόρειας Ελλάδας. Σ’ αυτήν συναντάμε κυρίως την καστανιά, 
την ελάτη και την οξιά, οι οποίες σχηματίζουν μικτά ή απλά 
δάση. Το υψόμετρο εδώ ανέρχεται έως 1.700 – 1.800 μ..  

Ζώνη υψηλών ορέων (αλπική) 
Τη συναντάμε στα υψηλά όρη της χώρας μας και σε 

υψόμετρα από 1.700 έως 2.900 μ.. Αποτελείται από ποώδη 

κυρίως βλάστηση, με διάσπαρτους μικρούς θάμνους, όπως 
η ξεραγκαθιά και πολλά είδη από πανέμορφα 
αγριολούλουδα. 

Ασκήσεις - Ερωτήσεις 
1. Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες και αναφέρετε ποια από τις περιοχές των εικόνων

αυτών έχει πλουσιότερη βλάστηση. Πώς χαρακτηρίζετε τη χλωρίδα της; Τι παρατηρείτε;

2.Χωριστείτε σε πέντε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί μία ζώνη βλάστησης. Βρείτε
φωτογραφίες με χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας, που υπάρχουν σε κάθε ζώνη βλάστησης
και φτιάξτε μια σύνθεση φωτογραφιών για κάθε ζώνη.

Αμάραντος (φυτρώνει σε 
υψόμετρο μεγαλύτερο 

από 2.000μ.) 

Περιοχή με φτωχή βλάστηση Περιοχή με πλούσια βλάστηση 
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3. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της λέξης «ΒΛΑΣΤΗΣΗ»:

α) Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε περισσότερες .... απ’ ότι 
στην Ανατολική.         Β _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

β) Είναι και αυτό ζώο του ελληνικού δάσους που κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Λ _ _ _ _ 

γ) Η χώρα μας έχει πολύμορφο .....        Α _ _ _ _ _ _ _ 

δ) Η ζώνη των κωνοφόρων δέντρων εκτείνεται και στη .... Ελλάδα.    Σ _ _ _ _ _ 

ε) Οι .... συνθήκες δημιουργούν σε μια περιοχή πλούσια ή φτωχή βλάστηση.Τ _ _ _ _ _ _ 

στ) Είναι και αυτή ψυχρόβιο κωνοφόρο δέντρο. (αντίστροφα)        Η _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ε) Η τεχνητή λίμνη Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή 
φράγματος στο ρου του ποταμού ....   Σ _ _ _ _ _ _ 

ζ) Έτσι λέγεται η μεσογειακή ζώνη βλάστησης. (με άρθρο)   Η _ _ _ _ _ 
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Κεφάλαιο 17ο :  Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 
✒ τι είναι οικοσύστημα
✒ για τα γνωστότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας
✒ γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα οικοσυστήματα

Οικοσύστημα ονομάζουμε το σύνολο 
των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων 
μιας περιοχής καθώς και οι σχέσεις 
που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Βιοτικό ονομάζουμε κάθε στοιχείο
που έχει ζωή, δηλαδή κάθε φυτικός 
και ζωικός οργανισμός. 

Αβιοτικό ονομάζουμε κάθε
στοιχείο που δεν έχει ζωή π.χ. ο 
αέρας, το έδαφος, η ηλιοφάνεια, οι 
βροχοπτώσεις, η θερμοκρασία κ.ά. 

ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΒΙΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

ΒΙΟΤΟΠΟΣ 

ΑΒΙΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

Όλοι οι ζωντανοί 
οργανισμοί που ζουν σε 
έναν τόπο και δέχονται τις 
επιδράσεις του αβιοτικού 
περιβάλλοντος 

Αποτελείται από 
στοιχεία όπως το 
έδαφος, το νερό, η 
ατμόσφαιρα, η 
θερμοκρασία κλπ. 
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Τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία μιας περιοχής, 

τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για να καλύψει τις 
ανάγκες του λέγονται πόροι. 

Ένας όρος που επίσης σας είναι γνωστός, 
είναι  η τροφική αλυσίδα. Χρησιμοποιείται για να 
δηλώνει τις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων ενός 
οικοσυστήματος. 

Η Ελλάδα, λόγω του πολύμορφου 
ανάγλυφού της έχει ποικίλα και 
ενδιαφέροντα οικοσυστήματα: 

Όσα σχετίζονται με 
την θάλασσα 
ονομάζονται 
θαλάσσια 

οικοσυστήματα 

Όσα απαντούν σε ακτές 
αποκαλούνται παράκτια 
οικοσυστήματα 

Στην ξηρά ονομάζονται 
Χερσαία οικοσυστήματα 

Όταν σε μια έκταση ξηράς 
υπάρχουν μόνο γεωργικές 
καλλιέργειες, τότε μιλάμε για 
ένα αγροτικό οικοσύστημα. 

Υπάρχουν, επίσης, και τα οικοσυστήματα των 
γλυκών υδάτων, οι υγρότοποι. Ο ρόλος των 
τελευταίων είναι σημαντικός, καθώς παρέχουν 
τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό 
πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων 
οργανισμών. 
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Η Ο ταξιδιώτης του ελληνικού χώρου κατά την περιήγησή του συναντά ορεινά, πεδινά, νη-
σιωτικά και θαλάσσια οικοσυστήματα αξεπέραστου κάλλους. Στους τόπους αυτούς τα είδη 
της χλωρίδας και της πανίδας συμβιώνουν αρμονικά. Πολλά είναι τα σπάνια ζώα και φυτά 
που προκαλούν τον θαυμασμό, αλλά και έχουν ανάγκη προστασίας από την εξαφάνιση. 

Oμαδική δραστηριότητα 

Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες συλλέγουμε φωτογραφίες ελληνικών οικοσυστημάτων και 
φτιάχνουμε κολάζ ορεινού, θαλάσσιου και λιμναίου οικοσυστήματος. 

Οι Εθνικοί Δρυμοί (Εθνικά Πάρκα) 
Είναι περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, η 
οποία αφορά την προστασία της χλωρίδας, 
βελτίωση και αύξηση της πανίδας, διατήρηση των 
γεωμορφολογικών σχηματισμών, προστασία των 
φυσικών καλλονών, ανάπτυξη του τουρισμού και 
διενέργεια επιστημονικών (ιδιαίτερα 
φυτογεωγραφικών) και δασικών ερευνών. 
Ο πρώτος εθνικός δρυμός ιδρύθηκε το 1938 στο 
μυθικό βουνό, τον Όλυμπο. 

 

Δασικό οικοσύστημα είναι το 
οικοσύστημα των φυτών και 
ζώων, στο οποίο κυριαρχούν 
τα δενδρώδη δασικά είδη. 

Εθνικός Δρυμός  Οίτης 

Στην Ελλάδα έχουν κηρυχθεί δέκα περιοχές 
ως Εθνικοί δρυμοί:
  Εθνικός δρυμός Ολύμπου 
  Εθνικός δρυμός Πάρνηθας 
  Εθνικός δρυμός Παρνασσού 
  Εθνικός δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας 
  Εθνικός δρυμός Σουνίου 
  Εθνικός δρυμός Οίτης 
  Εθνικός δρυμός Λευκών Ορέων(Σαμαριάς) 
  Εθνικός δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) 
  Εθνικός δρυμός Πρεσπών 
  Εθνικός δρυμός Βίκου Αώου Εθνικός Δρυμός Πρεσπών 
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Κεφάλαιο 18ο :  Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην Ελλάδα και τις αλλαγές
που συμβαίνουν στη φύση από τα ηφαίστεια και τους σεισμούς
✒ Για τις αρνητικές επιπτώσεις και οφέλη από τα φαινόμεα αυτά.

Η Γη έχει ηλικία 4.600.000.000 ετών περίπου. 
Στο διάστημα αυτό η επιφάνειά της έχει αλλάξει 
πολλές φορές. Γίνονται όμως πολύ αργά, διαρκούν 

χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια, γι’ αυτό και δεν 
γίνονται άμεσα αντιληπτές.  
     Οι αλλαγές στην επιφάνεια της Γης οφείλονται σε: 
 εσωτερικές δυνάμεις (σεισμοί και ηφαίστεια), που

δρουν στο εσωτερικό της Γης και αλλοιώνουν την
επιφάνειά της.

 εξωτερικές δυνάμεις (άνεμος και νερό: βροχή,
χιόνι, ποτάμια, κύματα), που επιδρούν πάνω σ’ 
αυτήν και μεταβάλλουν το ανάγλυφό της. 
Οι σεισμοί και τα ηφαίστεια είναι δύο γεωλογικά φαινόμενα που έχουν κοινά αίτια 

δημιουργίας. Συνυπάρχουν στις περιοχές τις οποίες ονομάζουμε τεκτονικά ενεργές ζώνες 

και οι οποίες είναι κατά κανόνα τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Εμφανίζονται δηλαδή 
εκεί όπου οι λιθοσφαιρικές πλάκες είτε πλησιάζουν-συγκλίνουν μεταξύ τους (και επομένως 
συγκρούονται) είτε αποκλίνουν-απομακρύνονται η μία από την άλλη, η και όταν κινούνται 
παράλληλα.  

Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο όριο σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών της 
Ευρασίας και της Αφρικής, σε ένα μέτωπο μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων χιλιομέτρων. 
Επειδή η απόσταση της Ελλάδας από το μέτωπο της σύγκρουσης είναι μικρή, η Ελλάδα 
έχει σχεδόν καθημερινά σεισμούς, μικρού ή μεγάλου μεγέθους. Το γεγονός κατατάσσει την 

Ηφαίστειο της Νισύρου 

Σεισμός είναι η δόνηση ή η ξαφνική 
κίνηση της επιφάνειας της Γης και στις 
περισσότερες περιπτώσεις γίνεται 
αισθητός από την κίνηση του εδάφους. 
Το ηφαίστειο είναι ένα άνοιγμα του 
φλοιού της Γης απ’ όπου βγαίνουν 
αέρια και λιωμένα πετρώματα από τα 
βαθιά καυτά στρώματά της (μάγμα: η 
πυκνόρρευστη μάζα που βρίσκεται στο 
εσωτερικό της Γης κάτω από το στερεό 
φλοιό της). 
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Ελλάδα πρώτη σε σεισμικότητα χώρα στη Μεσόγειο και 
σε όλη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα βρίσκεται στις έξι πιο
σεισμογενείς χώρες του κόσμου.  

Ωστόσο, δεν έχουν την ίδια σεισμικότητα όλες οι περιοχές της Ελλάδας. Η περιοχή κατά 
μήκος του νοητού τόξου που δημιουργούν τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη και η Ρόδος είναι 
η πιο σεισμογενής στον ελλαδικό χώρο.  

Στον ελλαδικό χώρο είναι γνωστά και αρκετά ηφαίστεια, (συνολικά 39) όπως στα 
Μέθανα, στη Μήλο, στη Νίσυρο κ.ά. Θεωρούνται ενεργά διότι έχουν δράσει στους 
ιστορικούς χρόνους.  Μαζί με το πιο σημαντικό ηφαίστειο, αυτό της Σαντορίνης, 

συγκροτούν το ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου. 

Η σεισμικότητα της Ελλάδας και η χρήση των σεισμογράφων 

Στην Ελλάδα: • Κάθε 18 μέρες -κατά μέσο όρο- γίνεται ένας σεισμός μεγέθους 5 R. 

• Κάθε 6 χρόνια -κατά μέσο όρο- γίνεται ένας σεισμός μεγέθους 7 R.

• Κάθε χρόνο ένας πιθανός μέγιστος σεισμός είναι μεγέθους 6,3 R.

Οι παραπάνω πληροφορίες εξηγούν γιατί σε αρκετές δεκάδες περιοχές της Ελλάδας 
είναι εγκατεστημένοι σεισμολογικοί σταθμοί, οι οποίοι καταγράφουν τη σεισμική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Η καταγραφή ενός σεισμού ονομάζεται σεισμογράφημα και τα δεδομένα των 
σεισμογραφημάτων αναλύονται από ειδικούς επιστήμονες, τους σεισμολόγους.  

Σεισμολογικούς σταθμούς διαθέτουν το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.). 

Ηφαιστειακό τόξο Αιγαίου 

Υφαίστειο της Σαντορίνης 
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H επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στην Ελλάδα 

    Ένας ισχυρός σεισμός μπορεί, μαζί με τις 
καταστροφές, να προκαλέσει μεταβολή στο 
γήινο ανάγλυφο, δηλαδή να προξενήσει 
ρωγμές στο έδαφος (ρήγματα), φαράγγια, να 
βυθίσει ή να ανυψώσει κομμάτια ξηράς κλπ. 
Οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι θετικές, 
όπως και αρνητικές. 

 Το ίδιο και οι ηφαιστειακές έκρηξεις. 

Η έκρηξη ενός ηφαιστείου μπορεί να σημάνει 
την κάλυψη μιας περιοχής με λάβα, τη δημιουργία 
ενός νέου νησιού, την εξαφάνιση ενός βουνού, τη 
βύθιση ενός μέρους της Γης στη θάλασσα.  

Παρά τα προβλήματα που προκύπτουν, τα ηφαίστεια αποτελούν πηγή πλούτου για 
τους κατοίκους των περιοχών όπου βρίσκονται. Τουρισμός, εξόρυξη ηφαιστειογενών 
ορυκτών και μεταλλευμάτων, γεωργικές καλλιέργειες, (η ηφαιστειακή τέφρα 
στερεοποιείται δημιουργώντας, νέα εδάφη τα οποία ονομάζονται ηφαιστειογενή και είναι 
ιδιαίτερα εύφορα), ιαματική λουτροθεραπεία, γεωθερμική ενέργεια κ.ά. είναι μερικές από 

τις οικονομικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται λόγω της 
ηφαιστειακής δράσης. 

Στην Ελλάδα, τις πιο γνωστές 
και σε μεγάλες διαστάσεις αλλαγές 
έφερε η έκρηξη του ηφαιστείου της 

    Οι σεισμοί (τεκτονικής ή ηφαιστειακής 
προέλευσης) και οι ηφαιστειακές εκρήξεις 
αποτελούν φυσικά φαινόμενα, με σοβαρές πολλές 
φορές επιπτώσεις, τόσο στις ανθρώπινες ζωές 
(θάνατοι, τραυματισμοί, ψυχολογικά προβλήματα 
κ.ά.) όσο και στην οικονομία. 
    Στην Ελλάδα οι σεισμοί κοστίζουν, κατά μέσο 
όρο, κάθε χρόνο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ 
προκαλούν περίπου 15 θανάτους και 900 
καταρρεύσεις οικοδομών. Το γεγονός ότι οι 
περισσότεροι σεισμοί στην Ελλάδα γίνονται στη 
θάλασσα συμβάλλει στο να είναι πολύ μικρός ο 
αριθμός των ανθρώπινων θυμάτων σε σχέση με 
την έντονη σεισμική δραστηριότητα που 
εκδηλώνεται στον ελλαδικό χώρο. 

 Σεισμικό ρήγμα στον Ισθμό της Κορίνθου 

Η καλντέρα της Σαντορίνης 

Τα μεγαλύτερα ενεργά ηφαίστεια της Ελλάδας 
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Σαντορίνης το 1620 π.Χ. περίπου. Από την έκρηξη του ηφαιστείου, δημιουργήθηκε η 
μεγαλύτερη καλντέρα στη Γη, (κρατήρας) που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση του 
θαλάμου του μάγματος, ύψους 300 μέτρων και διαμέτρου 11 χλμ.  

Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ορυκτός πλούτος της Σαντορίνης (ελαφρόπετρα κ.ά.) 
και της Μήλου (μπεντονίτης κ.ά.). Το νησί της Σαντορίνης οφείλει την υψηλή τουριστική 
κίνηση, (αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς σε 
παγκόσμιο επίπεδο) στο ηφαιστειακό ανάγλυφο του νησιού.   

Η ύπαρξη θερμομεταλλικών και ιαματικών πηγών σε πολλά σημεία της Ελλάδας 
συνδέεται επίσης στενά με την ηφαιστειακή δράση. Περίπου 750 θερμομεταλλικές πηγές 

είναι γνωστές στην Ελλάδα, 80 από τις οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως ιαματικές.  

Ιαματικές πηγές υπάρχουν, ενδεικτικά, στην Αιδηψό, στα Μέθανα, στην 
Τραϊανούπολη Έβρου, στο Λουτράκι Κορινθίας, στην Αριδαία, στην Υπάτη Φθιώτιδας κ.ά. 

Τσουνάμι στον ελλαδικό χώρο 

«Τσουνάμι» ονομάζονται τα παλιρροϊκά θαλάσσια κύματα προς τη στερεά που 
προκαλούνται από έναν σεισμό ή μια ηφαιστειακή έκρηξη με καταστρεπτικά, πολλές φορές, 
αποτελέσματα για τις παραλιακές περιοχές. Στον ελλαδικό χώρο το πιο καταστροφικό 
τσουνάμι κατά τους ιστορικούς χρόνους ήταν αυτό που προκάλεσε η ηφαιστειακή έκρηξη 
στη Σαντορίνη, 17 περίπου αιώνες π.Χ. Η Σαντορίνη ήταν κατά την αρχαιότητα το νησί 
Στρογγύλη, που διαλύθηκε από την ηφαιστειακή αυτή έκρηξη, η οποία άφησε πίσω της μια 
εντυπωσιακή καλντέρα. Υπολογίζεται πως κύματα ύψους δεκάδων μέτρων και ταχύτητας 
300 χιλιομέτρων την ώρα σάρωσαν, μετά την έκρηξη, τα βόρεια παράλια της Κρήτης και τις 
ακτές του νότιου Αιγαίου.  

Το πιο σημαντικό τσουνάμι στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας παρατηρήθηκε το 1956 
στον σεισμό μεγέθους 7,5 R στην Αμοργό, όπου προκλήθηκε παλιρροϊκό κύμα ύψους 25 
μέτρων. 

Ασκήσεις και ερωτήσεις 

1. Στον παρακάτω χάρτη εντοπίστε
περιοχές της Ευρώπης με έντονη
σεισμική δραστηριότητα. Κατόπιν, με τη
βοήθεια της εικόνας αυτής, απαντήστε
στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Χάρτης ηφαιστείων και σεισμικών ζωνών στην Ευρώπη 

Διαβάστε κι αυτά… 
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Χάρτης επιφανειακών σεισμών 
Ελλάδας  1900-2005 (5,0-7,6 R) 

1.α.  Γιατί οι περιοχές έντονης σεισμικότητας συμπίπτουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τα
όρια των λιθοσφαιρικών πλακών;

2. Συνεργαστείτε μεταξύ σας. Παρατηρήστε τον παρακάτω χάρτη και προσπαθήστε να
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Ποια είναι η αιτία για την έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ελλάδα;

…………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………….…………….…

…………………………………………………………………………….…………………….…

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………….. 

β. Πόσα ηφαίστεια εικονίζονται στο ηφαιστειακό τόξο του Αιγαίου και τι γνωρίζετε γι’ 
αυτά; 
…………………………………………………………………………………………….…….…

…………………………………………………………………………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………….. 

δ. Πού συμβαίνουν στην Ελλάδα οι περισσότεροι σεισμοί, στη στεριά ή στη θάλασσα; 
…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………….. 
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 Το φυσικό περιβάλλον 
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Κατάρρευση οικίας Καταυλισμός σεισμοπλήκτων 

Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα 

3. Μελετήστε τον παρακάτω χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας και
επισημάνετε τις περιοχές με τη μεγαλύτερη σεισμική επικινδυνότητα.

4. Παρατηρήστε τις φωτογραφίες που αφορούν το σεισμό της Αθήνας το 1999. Μελετήστε
τις πληροφορίες του πίνακα και σημειώστε ποια είναι τα προβλήματα που προκαλούν οι
σεισμοί στην Ελλάδα όσον αφορά:

α. τους ανθρώπους
β. την οικονομία
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Σαντορίνη. Η στάχτη από την έκρηξη του 
ηφαιστείου 17 αιώνες π.Χ. σχημάτισε το 
ανοιχτόχρωμο πέτρωμα πάχους πολλών 

μέτρων. 

Έτος Περιοχή Μέγεθος σε R Νεκροί 

1968 Άγιος Ευστράτιος 7,1 20 

1978 Θεσσαλονίκη 6,5 45 

1981 Αλκυονίδες 6,7 20 

1986 Καλαμάτα 6 20 

1995 Αίγιο 6,1 26 

1999 Πάρνηθα 5,9 143 

Πίνακας. Πολύνεκροι σεισμοί στην Ελλάδα (1966-2006). 0 πιο πολύνεκρος σεισμός στη νεότερη 
Ελλάδα συνέβη το 1881 στη Χίο (6,4 R - 3.550 νεκροί). 

5. Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα και διαβάστε το σχόλιό της. Συζητήστε μεταξύ σας
και σημειώστε ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις των ηφαιστειακών εκρήξεων στην
Ελλάδα όσον αφορά:

α. τους ανθρώπους 
β. την οικονομία 

 

6. Παρατηρήστε τις παραπάνω εικόνες και διαβάστε τα σχόλιά της. Συζητήστε μεταξύ σας
και σημειώστε ποιες μπορεί να είναι οι θετικές επιδράσεις της ηφαιστειακής
δραστηριότητας στην οικονομία της Ελλάδας.

Σαντορίνη  
Η Σαντορίνη είναι δημοφιλής τουριστικός 

προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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 Το φυσικό περιβάλλον 

της Ελλάδας 

Χάρτες για Κεφάλαιο 2ο :Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας οι  ακτές της 
Ελλάδας, σελ. 14 

Οι μεγαλύτερες χερσόνησοι της Ελλάδας είναι: 

Αγίου Όρους ή Άθω, Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Μαγνησίας, Αττικής, Αργολίδας, 

Λακωνική, Ταϋγέτου, Πυλίας 
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Κόλπος: τμήμα θάλασσας που εισχωρεί μέσα στην ξηρά 

Οι μεγαλύτεροι κόλποι της Ελλάδας είναι: 

Καβάλας, Στρυμονικός, Σιγγιτικός, Κασσάνδρας, Θερμαϊκός, Παγασητικός, 

Μαλιακός, Καλλονής, Β. Ευβοϊκός, Ν. Ευβοϊκός, Σαρωνικός,  

Κορινθιακός, Αργολικός, Λακωνικός, Μεσσηνιακός, Κυπαρισσιακός,  

Πατραϊκός, Αμβρακικός, Κισσάμου, Χανίων, Μιραμπέλου 

Ακρωτήριο: το άκρο ενός τμήματος της ξηράς που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα 

Τα μεγαλύτερα ακρωτήρια της Ελλάδας είναι: 
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Νυμφαίο, Δρέπανο, Παλιούρι, Αρτεμίσιο, Κύμης, Καφηρέας (Κάβο Ντόρο), 
Σούνιο, Σκύλαιο, Μαλέας, Ταίναρο, Ακρίτας, Κυλλήνης, Άραξος, Άκτιο, Σίδερος 

Πορθμός: ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δύο ξηρές και ενώνει δύο θάλασσες 

Οι μεγαλύτεροι πορθμοί είναι του Ευρίπου, της Πρέβεζας και του Ρίου. 
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Ο Πορθμός του Ευρίπου ή Ευβοϊκή θάλασσα ή κατά τους αρχαίους Έλληνες η «έσω 
Ευβοίς θάλασσα» αποτελεί όλον τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Έυβοιας και Στερεάς Ελλάδας. 
Ο Ευβοϊκός κόλπος, από το σημείο του πορθμού του Ευρίπου, όπου η παλαιά γέφυρα της 
Χαλκίδας, χωρίζεται επιμέρους στον Βόρειο Ευβοϊκό και στο Νότιο Ευβοϊκό  κόλπο, 
χαρακτηριζόμενοι έτσι μεταξύ τους και ως αμφίπυγοι όρμοι. (Όρμος: μικρός σε έκταση 
κόλπος)  

Ισθμός: στενή λωρίδα ξηράς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες

Ο μεγαλύτερος ισθμός της Ελλάδας είναι αυτός της Κορίνθου. 
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   Το ανθρωπογενές 

περιβάλλον 

 της Ελλάδας 

 

 

Β΄ 
ενότητα 

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:  

 Τον πληθυσμό της Ελλάδας  

 Τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 

 Τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 
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Το ανθρωπογενές περιβάλλον
της Ελλάδας 

Κεφάλαιο 19ο :  Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒  για την ιστορία και τον πολιτισμό της ελληνικής φυλής
✒ για τον πληθυσμό της Ελλάδας και τα χαρακτηριστικά του

 

Οι παραπάνω στίχοι του Ρίτσου και τα μνημεία στις εικόνες, μιλάνε για τη δοξα της ελληνικής 
φυλής. Η πορεία του Ελληνισμού στην ανθρώπινη ιστορία παραμένει αξιοθαύμαστη. Η 
ιστορία αυτή εμπνέει συνεχώς το αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο ο ποιητής  αναφέρει ως ελπίδα 
σε κάθε δύσκολη στιγμή της φυλής μας. 

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας (σταυροδρόμι τριών ηπείρων), το κλίμα (εύκρατο 
μεσογειακό), η θάλασσα, η ανάπτυξη του εμπορίου οδήγησαν τους Έλληνες να αποκτήσουν 
–ανάμεσα στα άλλα– ανοιχτή σκέψη και μεγάλη δημιουργικότητα. Πολλά και αξιόλογα
γραπτά και υλικά μνημεία μαρτυρούν τη συνεχή παρουσία τους στην ανθρώπινη ιστορία και
τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν στη διαμόρφωσή της. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες
που συνάντησαν στην ιστορική τους πορεία (πολλοί κατακτητές, εσωτερικές διενέξεις κ.ά.),
οι Έλληνες κατάφερναν να είναι πάντα πρωτοπόροι στην εξέλιξη των επιστημών και του
πολιτισμού γενικότερα με την δημιουργία μνημείων, τα οποία σήμερα θαυμάζει όλη η
ανθρωπότητα.

Λόγω της προνομιακής θέσης του ελλαδικού χώρου, οι Έλληνες ασχολήθηκαν από 
τα αρχαία χρόνια με το εμπόριο και τη ναυτιλία. 

Άρχισαν να ταξιδεύουν στις περιοχές της Μεσογείου πριν από το 13ο αιώνα π.Χ. 

Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις,  
εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά  
στο κόκαλο, με το λουρί στο σβέρκο.  
Να τη, πετιέται αποξαρχής κι αντρειεύει και θεριεύει 
και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. 

Λιανοτράγουδα,  Γ. Ρίτσος 

Βρείτε στοιχεία  για τον ελληνικό πολιτισμό, τα οποία η σημερινή κοινωνία 
χρησιμοποιεί για να αναδεικνύει τις ανθρώπινες αξίες. Οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες είναι ένα από αυτά; 
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Ήρθαν σε επαφή με τους άλλους πολιτισμούς της Μεσογείου και διαμόρφωσαν έτσι τον 
δικό τους αυθεντικό πολιτισμό, βάζοντας τα θεμέλια  στο σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
Δημιούργησαν αποικίες σε όλα σχεδόν τα παράλια του τότε γνωστού κόσμου, από τη 
Μαύρη θάλασσα ως τη Σικελία και την Ισπανία. Με τον Μ. Αλέξανδρο ο ελληνισμός 
έφτασε μέχρι την Ινδία. 

Στη διάβα της ιστορίας οι Έλληνες υποδουλώθηκαν σε Ρωμαίους, Φράγκους,  
Τούρκους κλπ Ποτέ δε δέχτηκαν παθητικά τη σκλαβιά αλλά με αγώνες και μέγιστες 
θυσίες, κατάφεραν να είναι πάντα πρωτοπόροι στην εξέλιξη του πολιτισμού και της 
ανθρώπινης προόδου. Να διατηρήσουν τη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά τους και να 
αφομοιώσουν τις επιδράσεις που δέχτηκαν από άλλους λαούς.  

Δεν εμπόδισαν το έργο αυτό ούτε οι εσωτερικές έριδες, τριβές και διαμάχες. 
Ο πολιτισμός των προγόνων μας στάθηκε άξιος στην ίδρυση, ανάπτυξη και εδράιωση 

της μακροβιώτερης αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής, επιτρέποντας στους Έλληνες να 
κυριαρχήσουν στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Για να υπάρχει συνέχεια και εξέλιξη του πολιτισμού μας, θα πρέπει καταρχήν να 
καλλιεργούμε τη γλώσσα μας, να γνωρίσουμε την ιστορία μας, να σεβόμαστε τον πολιτισμό 
μας να τηρούμε τα ήθη και έθιμά μας και γενικά να φανούμε αντάξιοι των προγόνων μας 
ώστε να μεγαλουργήσουμε και στο μέλλον.  

Oμαδική δραστηριότητα 
Χωρισμένοι σε ομάδες συλλέγουμε στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ιστορία της φυλής 
μας. Η πρώτη καταγράφει φράσεις χαρακτηριστικές που είπαν ξακουστοί πρόγονοί μας, 
όπως το «Μολών λαβέ», το «Εν τούτω νίκα» κ.λπ. Η δεύτερη ομάδα βρίσκει φωτογραφίες 
ιστορικών μνημείων που υπάρχουν και σήμερα και δηλώνουν το μεγαλείο του ελληνικού 
πολιτισμού. Η τρίτη ομάδα βρίσκει πληροφορίες για τις αποικίες που έφτιαξαν οι  Έλληνες 
σε όλα τα μέρη του κόσμου αποδεικνύοντας το πνεύμα και τις ικανότητές τους. 
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Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία 
μας;
Διότι: «Τα μέλλοντα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος 
όμοια με όσα έχουν γίνει» Αριστοτέλης
«Νιώθοντας περηφάνια για τους προγόνους σου, μη 
στερήσεις αυτήν τη δυνατότητα και απ' τους 
απόγονούς σου.” Κικέρωνας
 «Λαός  
χωρίς ιστορική μνήμη είναι λαός καταδικασμένος να 
χαθεί στην ιστορία». 

« Όποιος την ιστορία του την ίδια δεν ξέρει , το πως 
και το γιατί εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια , στης 
αμάθειας το σκοτάδι μένει και ζει μονάχα από την μια 
μέρα στην άλλη». Γκαίτε. 
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Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Η επιφάνεια της Ελλάδας είναι 131.957χμ2 και 
ο πληθυσμός της, σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ του 2017 είναι 10.768.193, έναντι των 
10.964.020 που δίνει η απογραφή του 2001 και 
10.787.690 η απογραφή του 2011. Το γεγονός 
σημαίνει ότι και στα 20 περίπου τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια στασιμότητα με ελαφρή τάση 

μείωσης του πληθυσμού της Ελλάδας. Άλλο 
σημαντικό πρόβλημα είναι η αύξηση του μέσου 
όρου ηλικίας των κατοίκων, ή η λεγόμενη γήρανση 
του πληθυσμού.  (Ο πίνακας στην επόμενη σελίδα 
αναφέρει περισσότερες επισημάνσεις) 

Επίσης, προκύπτει ότι η πυκνότητα πληθυσμού της Ελλάδας είναι 83-85 κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χιλιόμετρο, δηλαδή παραπλήσια και λίγο υψηλότερη της μέσης πυκνότητας 
πληθυσμού της ευρωπαϊκής ηπείρου. Παρά ταύτα, η ανάγνωση των πυκνοτήτων του 
πληθυσμού άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Ολλανδίας, Ιταλίας, Γαλλίας κτλ.) δείχνει πως η 
Ελλάδα είναι αραιοκατοικημένη σε σχέση με αυτά. 

Η δημογραφία της Ελλάδας αφορά τη 
μελέτη του πληθυσμού της Ελλάδας σε 

επίπεδο στατιστικών και δομικών 
στοιχείων, όπως συνολικός πληθυσμός, 

φύλλο, ηλικία, τόπος διαμονής, 
απασχόληση, παιδεία κλπ. Στην Ελλάδα 

απογραφές πληθυσμού, γίνονται 
κανονικά κάθε δέκα χρόνια μετά το 

1920. Υπεύθυνη για την υπηρεσία αυτή 
είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 

της Ελλάδας. (ΕΣΥΕ) 
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Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι τα εξής: 

 Είναι σχετικά αραιοκατοικημένη.

 Έχει πολύ ανομοιόμορφη κατανομή του πληθυσμού.

 Παρουσιάζει υψηλό ποσοστό αστικοποίησης.

 Έχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

 Φιλοξενεί σημαντικό αριθμό αλλοδαπών.

Οι αιτίες για τη σημερινή διαμόρφωση του πληθυσμού της Ελλάδας είναι πολλές 
και διακρίνονται σε γεωγραφικές, ιστορικές- πολιτικές και κοινωνικές-οικονομικές. 
Πιο αναλυτικά: 
• Γεωγραφικές

Η Ελλάδα έχει ορεινό ανάγλυφο, πολλά μικρά, σχετικά άγονα και άνυδρα νησιά και 
λιγοστές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όλα αυτά δυσκολεύουν τη συντήρηση μεγάλου αριθμού 
κατοίκων στις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές (με μερικές εξαιρέσεις). 
• Ιστορικές-πολιτικές

Μετά το 1828, όταν οι Έλληνες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, δεν έζησαν ειρηνικά 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η συμμετοχή της χώρας σε πολλούς τοπικούς και στους 
δύο παγκόσμιους πολέμους οδήγησε σε αύξηση των εδαφών της, αλλά και σε απώλειες 
ανθρώπινων ζωών. Με δεδομένο ότι συνήθως τα θύματα των συρράξεων είναι κυρίως 
νεαρά σε ηλικία άτομα, οι συνέπειες ήταν οδυνηρές για τον πληθυσμό της χώρας στη 
διάρκεια των δύο αιώνων της νεότερης ιστορίας της. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα υπήρξε η ευρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα θύματα σε 
σχέση με τον πληθυσμό της.  

Η άφιξη σχεδόν ενάμισι εκατομμυρίου Ελλήνων από τη Μικρά Ασία μετά τα δραματικά 
γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής, το 1922, συνέβαλε στην αύξηση του πληθυσμού 
μέσα στα όρια της χώρας, αλλά αυτό έγινε με την τραγική απώλεια των πατρογονικών 
εστιών των προσφύγων.   

• Κοινωνικές-οικονομικές
Για πολλές δεκαετίες μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους η οικονομία της 

Ελλάδας στηριζόταν κυρίως στις αγροτικές δραστηριότητες και στη ναυτιλία. Η οικονομική 
ανέχεια και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης οδήγησαν πολλούς Έλληνες κατά το 
παρελθόνστην αναζήτηση καλύτερης ζωής μακριά από την Ελλάδα (εξωτερική 
μετανάστευση) Η Αίγυπτος, η Ρωσία και η Ρουμανία στο τέλος του 19ου αιώνα, οι Η.Π.Α. 
στις αρχές του 20ού αιώνα, η δυτική Ευρώπη (κυρίως η Γερμανία), οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και 
η Αυστραλία το διάστημα 1950-1970 αποτέλεσαν τόπους υποδοχής Ελλήνων μεταναστών. 
Σήμερα οι απόδημοι Έλληνες υπολογίζονται παγκοσμίως πάνω από πέντε εκατομμύρια. Με 
τη μετανάστευση προς το εξωτερικό η Ελλάδα υπέστη για πολλές δεκαετίες αφαίμαξη του 
δυναμικού της, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή διαμόρφωση του 
πληθυσμού.  
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Από το 1970 η μετανάστευση προς το εξωτερικό ανακόπηκε σημαντικά. Αντίθετα, 
άρχισε να καταγράφεται επιστροφή Ελλήνων μεταναστών στην Ελλάδα (παλιννόστηση). 

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα μετά το 2008 
προκάλεσε νέο μεταναστετικό ρεύμα Ελλήνων προς 
το εξωτερικό, με χαρακτηριστικό ότι αγγίζει την 
ελληνική διανόηση, κυρίως της νέας γενιάς. Ο αριθμός 
μεταναστών των τελευταίων χρόνων υπολογίζεται 
περισσότερες από 500 χιλιάδες.  

Το διάστημα 1950-1970, εκτός από τη 
μετανάστευση προς το εξωτερικό, έντονη ήταν και 
η εσωτερική μετανάστευση από τις αγροτικές 
περιοχές προς τα μεγάλα αστικά κέντρα (δηλαδή η 
αστυφιλία), κυρίως προς την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Το γεγονός οδήγησε στην 
αστικοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, η οποία 
σήμερα κυμαίνεται σε ποσοστά αντίστοιχα της 
υπόλοιπης Ευρώπης 

Ταυτόχρονα, παράγοντες όπως, η επικράτηση του 
αστικού τρόπου ζωής (που δεν ευνοεί τη γέννηση 
πολλών παιδιών ανά οικογένεια), η αύξηση του 

ποσοστού των εργαζόμενων γυναικών, η αύξηση του 
μέσου όρου ζωής (ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του 
βιοτικού επιπέδου) κ.ά. έφεραν την μείωση των 
γεννήσεων (ο αριθμός τους είναι μικρότερος  των 
θανάτων, γεγονός που εμποδίζει τη φυσιολογική 
δημογραφική αύξηση και αυξάνει τη γήρανση του 
πληθυσμού).  

Παράλληλα, η έντονη οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας τη δεκαετία 1990-2000 οδήγησε στο ισχυρό 

μεταναστευτικό ρεύμα αλλοδαπών προς την Ελλάδα. Ο αριθμός αλλαδοπών στην Ελλάδα 
ξεπερνάει το 10% του γιγενούς πληθυσμού της χωρας. Μόνο οι Αλβανοί μετανάστες στην 
Ελλάδα υπολογίζονται πάνω από τις 500 χιλιάδες, χωρίς να συμπεριληφθούν στα νούμερα 
αυτά οι 200 χιλιάδες Αλβανοί που εγκατέλειψαν την Ελλάδα λόγω κρίσης.  

Στο ρεύμα αυτό προς Ελλάδα, σημαντική θέση έχει λάβει ο αριθμός των Ελλήνων 
κυρίως στις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρπωπης. Την περίοδο 1995-

2000 έφθασαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 155 χιλιάδες Έλληνες από 17 χώρες του 
πρώην Ανατολικού μπλόκ. Με βάση τις πολιτογραφήσεις, οι Έλληνες της Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητα στην Αβανία, που μετοίκησαν στην Ελλάδα την περίοδο της μεταπολίτευσης 
αγγίζει τις 150 χιλιάδες.   

Ντιτρόιτ, Η.Π.Α.: Ηπειρώτες μαστόροι σε εργασίες 
κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής το 1927 

Προσφυγικό κύμα στην Ελλάδα 2017 

Έλληνες της Αλβανίας σε πανηγύρι στην Ελλάδα 
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Η κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας,  

αστυφιλία και αστικοποίηση 

Όπως σε κάθε χώρα και ο πληθυσμός της 
Ελλάδας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την έκτασή της. Λόγω διαφόρων παραγόντων, 
υπάρχουν περιοχές με μεγάλο αριθμό κατοίκων ανά τετραγωγνικό χιλιόμετρο 
(πυκνοκατοικημένες) και περιοχές όπου ζουν λιγότεροι, (αραιοκατοικημένες).  

Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό γεωγραφικό διαμέρισμα είναι η Στερεά Ελλάδα, επειδή 
περιλαμβάνει την πυκνοκατοικημένη περιοχή της πρωτεύουσας. Περίπου ο μισός 
πληθυσμός της Ελλάδας είναι συγκεντρωμένος εκεί. Ακολουθούν η Μακεδονία και η 
Πελοπόννησος, ενώ οι λιγότεροι κάτοικοι συναντώνται στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. 

Οι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν 
την κατανομή του πληθυσμού στην Ελλάδα, 

είναι κυρίως φυσικοί (ορεινά ή πεδινά εδάφη, 
κλιματικές συνθήκες κ.ά.) και οικονομικοί 
(εργασία, συγκοινωνίες, ανέσεις, η δυνατότητα 
ανάπτυξης της οικονομίας – γεωργία, 
κτηνοτροφία, βιομηχανία, τουρισμός  κ.ά.).  

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της 
Ελλάδας συγκεντρώνεται σε πεδινά και 
παραθαλάσσια μέρη, όπου μπορεί να 
πραγματοποιηθούν καλύτερα οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες.  

Οι άνθρωποι βρίσκουν εργασία, αυξάνουν 
το εισόδημά τους και απολαμβάνουν τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος: 

συγκοινωνίες, υγεία, εκπαίδευση, πολιτιστικές 
δραστηριότητες.  

Το αντίθετο συμβαίνει με τις ορεινές και τις 
απόμακρες, καθώς και στα μικρά νησιά, γεγονός 
που τροφοδοτεί την αστυφιλία.    

Οι λόγοι που υποχρεώνουν τους 
ανθρώπους να αφήσουν τους δικούς τους 
τόπους και να αναζητήσουν μια καλύτερη 
ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα κυρίως 

ήταν: κοινωνικοί (α. η ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής, β. η ανασφάλεια των κατοίκων 
των μικρών χωριών και από μακρυσμένων περιοχών, εξαιτίας της έλλειψης άμεσης 
πρόσβασης σε κέντρα υγείας. Στην Ήπειρο προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και η 
ανασφάλεια σε θέματα τάξης) και οικονομικοί (Τα μεγάλα αστικά κέντρα εκείνης της εποχής 
ήταν ανεπτυγμένα και εξασφάλιζαν πρόσβαση σε εργασία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία 
κλπ) 

100 

Γεωγραφική κατανομή πληθυσμού 

Η πυκνότητα του πληθυσμού μιας 
περιοχής  κρίνεται από τον αριθμό των 
κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν εννέα μεγάλες 
περιοχές, οι οποίες έχουν ορισμένα 
ιδιαίτερα γεωγραφικά και ιστορικά 

στοιχεία. Τις περιοχές αυτές τις 
ονομάζουμε γεωγραφικά διαμερίσματα. 

Αστυφιλία: το φαινόμενο της εγκατάλειψης 
της περιφέρειας με σκοπό την εγκατάσταση 
σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 
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Η αστυφιλία προκάλεσε την ερήμωση της περιφέρειας (χωριά χωρίς νέους 
ανθρώπους, κτήματα ακαλλιέργητα, μειωμένη παραγωγή αγροτικών προϊόντων κ.ά.), ενώ 
η αστικοποίηση οδήγησε σιγά-σιγά στην εγκατάλειψη της τοπικής παράδοσης, των 
ηθών και εθίμων, των πολιτισμικών στοιχείων της διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας. 

Ωστόσο, η αστυφιλία στην Ελλάδα παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα: οι κάτοικοι της 
περιφέρειας δεν έχουν συγκεντρωθεί το ίδιο σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση παρατηρείται στην Αθήνα και κατόπιν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό δημιουργεί 
πολλά προβλήματα στη γενικότερη ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας. Επίσης 
προκαλεί έντονα συγκοινωνιακά και πολεοδομικά προβλήματα, δυσκολίες στην προστασία 
του περιβάλλοντος και άλλα. 

 

Ασκήσεις –ερωτήσεις 

1. Στην αρχή του μαθήματος υπάρχει ένα ραβδόγραμμα που δείχνει την εξέλιξη του
πληθυσμού της Ελλάδας στις τελευταίες 7 απογραφές και μια εκτίμηση (1951-2017).

Τι διαπιστώνετε για την εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας από το 1951 και μετά;

Αστικοποίηση: το φαινόμενο της αύξησης του ποσοστού των ανθρώπων που 
ζουν στις πόλεις σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα 

  Η αστικοποίηση στη χώρα απεικονίζεται έντονα στην περιοχή της Αττικής. 
       Ποσοστό 40% του πληθυσμού της χώρας, 50% της βιομηχανικής δραστηριότητας  
      και 55% των αυτοκινήτων βρίσκονται στο λεκανοπέδιο των Αθηνών (στοιχεία του    
      έτους 2004). Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία πολλών περιβαλλοντικών 
      προβλημάτων: 

1. Ατμοσφαιρική ρύπανση από τα χιλιάδες αυτοκίνητα, τις καμινάδες των εργοστα-

σίων και τις κεντρικές θερμάνσεις των σπιτιών. 
2. Κυκλοφοριακό πρόβλημα, διότι οι δρόμοι της Αθήνας δεν ήταν σχεδιασμένοι για

τόσο πολλά αυτοκίνητα. Αποτέλεσμα είναι το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος.
3. Οι χώροι αναψυχής είναι περιορισμένοι από τα εκατομμύρια τόνων τσιμέντου που

καλύπτουν την αττική γη. 

Αποτέλεσμα: μια υποβαθμισμένη καθημερινή ζωή… 
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2. Εργαστείτε ανά δύο. α. Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα (όπου καταγράφεται η

εξέλιξη στον χρόνο του πληθυσμού και της έκτασης της Ελλάδας) την πυκνότητα
πληθυσμού της Ελλάδας το 2011. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε;

Έτος Έκταση Πληθυσμός 
(κάτ.) 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 

Σημαντικά ιστορικά γεγονότα περιόδου 

1830 47.516 753.400 16 Πρωτόκολλο ανεξαρτησίας με το οποίο 
αναγνωρίστηκε διεθνώς η Ελλάδα ως κυρίαρχο και 
ανεξάρτητο κράτος, που περιλάμβανε τη Στερεά 
Ελλάδα και την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις 
Κυκλάδες και τις Σποράδες. 

1861 47.516 1.096.810 23 

1870 50.211 1.457.894 29 Προσάρτηση το 1864 των Ιόνιων Νησιών 

1889 63.606 2.187.208 34 Προσάρτηση το 1881 της Θεσσαλίας και της 'Αρτας 

1907 63.211 2.631.952 42 Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 

1920 129.281 5.016.889 39 Βαλκανικοί Πόλεμοι Προσάρτηση το 1913 της 
Μακεδονίας, της Ηπείρου, των νησιών του Βόρειου 
Αιγαίου και της Κρήτης 

Α' Παγκόσμιος Πόλεμος 

Προσάρτηση το 1920 της Θράκης 

Σημαντική μετανάστευση προς το εξωτερικό (κυ-

ρίως στις Η.Π.Α.) από τις αρχές του 20ού αιώνα 

1928 129.281 6.204.684 48 Μικρασιατική καταστροφή το 1922 και έντονο 
προσφυγικό κύμα ενάμισι σχεδόν εκατομμυρίου 
Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο προς την 
Ελλάδα 

1940 129.281 7.344.860 57 

1951 131.957 7.632.801 58 1. Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
2. Προσάρτηση το 1947 των Δωδεκανήσων

1961 131.957 8.388.553 64 Σημαντική μετανάστευση προς το εξωτερικό (κυρίως 
δυτική Ευρώπη, Η.Π.Α., Αυστραλία) 

1971 131.957 8.768.641 66 

1981 131.957 9.740.417 74 

1991 131.957 10.259.900 78 

2001 131.957 10.964.020 83 

2011 131.957 10.816.286 83 



103 

Το ανθρωπογενές περιβάλλον
της Ελλάδας 

5. Παρατηρήστε την κατανομή του πληθυσμού, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα, με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011. Έπειτα κάνετε την ταξινόμηση
των διαμερισμάτων με βάση τον αριθμό πληθυσμού.

6. Παρατηρήστε τον παρακάτω πίνακα και συζητήστε σχετικά με το αν ο ελληνικός
πληθυσμός χαρακτηρίζεται από αστικοποίηση ή όχι. Αιτιολογήστε την άποψή σας.

Η εξέλιξη της έκτασης και του πληθυσμού του ελληνικού κράτους από το 1830 έως το 2011 
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Κεφάλαιο 20ο :  Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ για τις μικρές και μεγάλες πόλεις της Ελλάδας
✒ για τους λόγους που έκαναν γνωστές τις πόλεις αυτές

Η Ελλάδα είναι διάσπαρτη από πολλές 
μικρές και μεγάλες πόλεις. Πόλεις σύγχρονες και 
πόλεις ιστορικές, που χαρακτηρίζονται είτε από 
τον σπουδαίο ρόλο τους στην ιστορία της Ελλάδας 
είτε από τη φυσική τους ομορφιά. Η Σπάρτη, οι 
Μυκήνες, το Μεσολόγγι, η Ολυμπία, το Ναύπλιο, ο 
Μιστράς, τα Σφακιά, η Σητεία, το Μέτσοβο, οι 
Δελφοί, η Φλώρινα… 

Οι περισσότερες ελληνικές πόλεις είναι χτισμένες στη 
θέση παλαιότερων οικισμών. 

Η μεγαλύτερη και ταυτόχρονα και πρωτεύουσα της 
Ελλάδας είναι η Αθήνα. Είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας 
πόλης και βρίσκεται περίπου στο κέντρο της Ελλάδας.Είναι 
πόλη με μεγάλη ιστορία, σπουδαία αρχαιολογικά 
μνημεία και γειτονεύει με τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι 
της χώρας. 

Στην Αθήνα και τον Πειραιά συγκεντρώνεται το 1/3 του 
συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (3.218.200 κάτοικοι 
- απογραφή 2011 ).

Σε αυτήν βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι εξουσίες της 
χώρας: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση, η Βουλή, ο Άρειος Πάγος κ.ά. Η 
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Αθήνα είναι επίσης γνωστή για την Ακρόπολη, το Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος", το 
Ολυμπιακό στάδιο κ.ά.  

Τα Παλαιά Ανάκτορα είναι, από το 1929 μέχρι 
σήμερα, η έδρα της Βουλής των Ελλήνων. Η 
κατασκευή του ξεκίνησε το 1836 και ολοκληρώθηκε 
το 1847. Χρησιμοποιήθηκε ως βασιλικό ανάκτορο 
πρώτα από τον Βασιλιά της Ελλάδος Όθωνα και στη 
συνέχεια από τον Βασιλιά των Ελλήνων Γεώργιο τον 
Α΄ μέχρι το 1910 οπότε ο Γεώργιος εγκαταστάθηκε 
σε νέα ανάκτορα, επί της οδού Ηρώδου Αττικού, το 
σημερινό Προεδρικό Μέγαρο. 

Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας. Είναι το μεγαλύτερο 
οικονομικό και πολιτισμικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας. 
Με πληθυσμό 820 χιλιάδες κατοίκους. Χαρακτηρίζεται ως 
η συμπρωτεύουσα της χώρας. Το λιμάνι, το δεύτερο 
μεγαλύτερο στην Ελλάδα, η γεωγραφική θέση κοντά στις 
Βαλναικές χώρες και ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση 
αποτελούν  τα διαχρονικά πλεονεκτήματα της πόλης  που 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και κοσμοπολίτικη 
φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης. Μαζί με την Αθήνα 
συγκεντρώνουν το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας.  

Η Πάτρα  είναι η μεγαλύτερη πόλη της Πελοποννήσου 
και η τρίτη μεγαλύτερη της Ελλάδας με πληθυσμό που 
ανέρχεται στους 215.000 κατοίκους. Η Πάτρα είναι 
πρωτεύουσα του Νομού Αχαΐας.  Αποτελεί σημαντικό 
αστικό κέντρο και διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια 
της Ελλάδας και το σημαντικότερο στην επικοινωνία με 
την Ιταλία και κατ' επέκταση προς τη  Δύση. Η Πάτρα 
είναι γνωστή για την οργάνωση του μεγαλύτερου 
Καρναβαλιού στην Ελλάδα και τον κόσμο 

Τα Ιωάννινα, είναι η όγδοη μεγαλύτερη πόλη της 
Ελλάδας. Τοποθετημένα σε ύψος 480 μέτρων και με πληθυσμό που αγγίζει τις 120.000 
κατοίκους, αποτελούν το μεγαλύτερο πνευματικ ό, πολιτισμικό και εμπορικό κέντρο στη 
Βορειοδυτική Ελλάδα. Τα Γιάννενα είναι η πόλη όπου διασταυώνονται οι δύο 

υπερσύγχρονοι οδικοί άξονες της Ελλάδας, η Ιονία 
και Εγνατία Οδός, δίνοντας τους έτσι μια άλλη 
διάσταση στη γεωπολιτική τους θέση ως 
πρωτεύουσα της Ηπείρου. Διαθέτει ένα από τα 
σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Είναι 
πόλη μεγάλης ιστορικής σημασίας, γνωστή ως η 
πόλη των τεχνών και των γραμμάτων. Στηρίζει την 
ανάπτυξή της στη σύζευξη της παράδοσης με τη 
σύγχρονη εξέλιξη.  Η λίμνη και το νησάκι, το μόνο 
κατοικημένο σε λίμνη στην Ελλάδα, δίνουν μια 
επιπλέον σημαντική διάσταση στον τουρισμό της.  
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Παρατηρώντας την κατανομή των 15 μεγαλύτερων πόλεων στον ελληνικό χώρο, 

διαπιστώνουμε τα εξής:  

• Η συντριπτική πλειονότητά τους είναι πρωτεύουσες των παραδοσιακών νομών στους
οποίους βρίσκονται. Από τις δύο πόλεις που δεν είναι πρωτεύουσες νομών η μία
(Αχαρνές) βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα και επηρεάζεται από αυτήν, ενώ η άλλη
(Αγρίνιο) είναι τις τελευταίες δεκαετίες το οικονομικό κέντρο του νομού Αιτωλίας και
Ακαρνανίας, του οποίου πρωτεύουσα είναι το Μεσολόγγι (η Ιερή Πόλη) για ιστορικούς
λόγους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μεσολόγγι υπήρξε πατρίδα πέντε πρωθυπουργών της
Ελλάδας.

• Οι περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό
κατοίκων είναι αυτές που έχουν χαμηλό υψόμετρο και
βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι από τις πέντε μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις οι
τέσσερις είναι λιμάνια (Θεσσαλονίκη, Πειραιάς,Πάτρα,
Ηράκλειο). Λιμάνια είναι συνολικά οι 9 από τις 15
μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.
• Τις παραθαλάσσιες πόλεις με τον μεγαλύτερο

πληθυσμό ακολουθούν οι πόλεις που βρίσκονται σε πεδινές εύφορες εκτάσεις (Λάρισα, 
Αγρίνιο, Λαμία, Κατερίνη). Στην περίπτωση αυτή η τοπική οικονομία είναι ισχυρή και ο 
πληθυσμός παραμένει στην περιοχή και αυξάνεται.  

• Ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες πόλεις κυριαρχούν όσες βρίσκονται στον ηπειρωτικό
κορμό της χώρας, ενώ μόνο τρεις βρίσκονται σε νησιώτικα συμπλέγματα.

• Μόνο μία ορεινή πόλη, τα Ιωάννινα, καταγράφεται στις 8 μεγαλύτερες πόλεις και αυτό
οφείλεται στη μακραίωνη σημαντική παρουσία της στην οικονομική, ιστορική και
πολιτιστική ζωή τόσο της Ηπείρου, όσο και της χώρας.

Οι ελληνικές μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζουν στο σύνολο τους σημαντικά 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, το 
κυκλοφοριακό πρόβλημα, η διαχείριση των απορριμμάτων, η άναρχη δόμηση, η 
ηχορύπανση κ.ά.  

 Αίγινα, Ναύπλιο, Αθήνα: οι πρωτεύουσες της νεότερης Ελλάδας 

Η Αίγινα, το Ναύπλιο και η Αθήνα είναι οι πόλεις που 
υπήρξαν σε διάφορες χρονικές περιόδους πρωτεύουσες του 
ελληνικού κράτους. 
Η Αίγινα αποτέλεσε προσωρινή πρωτεύουσα από τις αρχές 
του 1828 έως τις αρχές του 1829. Σ' αυτό το σύντομο 
διάστημα ιδρύθηκαν στην πόλη μεταξύ άλλων, η 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και το πρώτο 
Νομισματοκοπείο.  

Ναύπλιο 

      Λιμάνι Ηρακλείου 
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Το Ναύπλιο αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από 
το 1829 έως το 1834. Η Αθήνα ήταν εκείνη την εποχή ένας άσημος οικισμός, αλλά 
διατηρούσε πάντα την αίγλη του ονόματος της. Έτσι το φθινόπωρο του 1834, 
ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους.  

Ερωτήσεις - Ασκήσεις 
1. Εργαστείτε ανά ομάδες. α. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι 14

μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και η πληθυσμιακή τους εξέλιξη μεταξύ των ετών 1961-

2011.  

• Επισημάνετε ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν οι περισσότερες από τις 10
μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις.
…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………. 

• Ποια από τις 5 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις αύξησε υπερβολικά τον αριθμό των
κατοίκων της στο διάστημα 1961-1981; Μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γι’ αυτό;
..…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Πόλη 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Αθήνα* 1.852.709 2.540.241 3.028.245 3.072.922 3.172.006 3.090.508 

Θεσσαλονίκη* 380.648 557.360 706.180 749.048 794.330 789.191 

Πάτρα* 103.985 120.847 154.596 170.452 190.884 213.984 

Ηράκλειο* 69.983 84.710 110.958 126.907 150.253 185.180 

Λάρισα 55.391 72.336 102.426 113.426 126.076 144.651 

Βόλος* 81.072 88.096 107.751 116.031 120.480 120.733 

Ιωάννινα* 34.997 40.130 53.279 68.072 70.203 89.061 

Χανιά* 50.789 53.026 64.740 72.092 68.514 53.910 

Καβάλα 44.517 46.234 56.705 58.025 64.293 54.027 

Χαλκίδα* 24.745 36.300 53.806 62.837 62.230 59.125 

Καλαμάτα* 41.340 40.402 44.920 47.641 60.709 54.100 

Αγρίνιο* 33.281 41.794 46.568 52.896 59.305 53.433 

Λαμία 21.509 37.872 41.846 43.898 58.601 52.006 

Κατερίνη* 30.095 30.512 39.895 48.021 56.434 55.997 

Οι 15 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και η εξέλιξη του πληθυσμού τους 
(* πολεοδομικό συγκρότημα. Στην περίπτωση της Αθήνας, στο πολεοδομικό 

της συγκρότημα περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός του Πειραιά.) 

2. Εντοπίστε ποιες από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας είχαν αξιόλογη
παρουσία στην Αρχαία Ελλάδα.
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Πριν από μερικά χρόνια ο 
γελοιογράφος ΚΥΡ σατίριζε την Αθήνα 

του μέλλοντος. 

Συνθήκες καθημερινής ζωής στην 
Αθήνα του σήμερα. Ο KYP 

επαληθεύτηκε. 

3. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο υπάρχουν πέντε από τις μεγαλύτερες ελληνικές
πόλεις. Μπορείτε να τις βρείτε ψάχνοντας οριζόντια, κάθετα και διαγώνια;

Ι Φ Γ Ε Ψ Λ Η Ξ Λ Χ Α 

Α Ω Ι Α Ε Α Γ Α Σ Α Ρ 

Ζ Δ Α Ο Μ Ο Ι Λ Ε Ν Ο 

Χ Α Σ Ν Λ Κ Ρ Α Ρ Ι Κ 

Κ Η θ Λ Ν Ρ Η Ρ Φ Α Μ 

Ι Ρ Ε Η Λ Ι Δ Ι Ρ Ι Ε 

Ο Δ Α Σ Ν Α Ν Σ Ξ Α Α 

Ε Η Ψ Ξ Λ Α Γ Α Σ Ρ Π 

Ν Β Ο Λ Ο Σ Μ Λ Φ Α Ο 

Φ Μ 7 Β Χ Υ Ο Π Κ Τ θ 

Υ Ξ Σ Φ Σ Λ Α Σ Κ Δ Υ 

7. Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες και διαβάστε τα σχόλιά τους. Ποια είναι η δική σας
άποψη;

8. Παρουσιάστε συνοπτικά στην τάξη τις απαντήσεις σας και κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί
για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής σε μια ελληνική μεγάλη πόλη όπως,
για παράδειγμα, την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.
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Κεφάλαιο 21ο :  Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ Γιατί είναι απαραίτητη η διοικητική διαίρεση της χώρας.
✒Tα τρία επίπεδα στα οποία είναι διαιρεμένη διοικητικά η Ελλάδα.
✒Τι είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι.
✒Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
✒Τι είναι τα νομοσχέδια "Καποδίστριας" και "Καλλικράτης"

Οι παραδοσιακές κοινωνίες αυτοδιοικούνταν με βάση κοινά χαρακτηριστικά που 
όριζε το περιβάλλον και οι σχέσεις που οικοδομούσαν οι άνθρωποι μεταξύ τους και με το 
περιβάλλον καθοπρίζοντας έτσι τον τρόπο ζωής.  Το ποικιλόμορφο ανάγλυφο της 
Ελλάδας διαμορφώνει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που 
καθορίζοντας έτσι έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής.  

Αυτό σημαίνει ότι η κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις 
ξεχωριστές της ανάγκες. 

Με βάση τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τα συγκέκριμένα προβλήματα και 
ανάγκες η Πολιτεία προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
μέσα από τα τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης που έχει καθιερώσει, με βάση τα: 

• γεωμορφολογικά και κλιματικά κριτήρια
• οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής

και είναι οι:
• Αποκεντρωμένες διοικήσεις (7)
• Περιφέρειες (13)
• Δήμοι (325)

Λίγη ιστορία

Η πρώτη διοικητική διαίρεση της χώρας μας έγινε το 1928 από τον Ιωάννη
Καποδίστρια. 

Ορίστηκαν δεκατρία θέματα ή τμήματα ή επιτροπίες με επιμέρους επαρχίες και 
έκτακτους επιτρόπους για κάθε ένα. 
Η διοικητική αυτή διαίρεση διατηρήθηκε μέχρι το 1833, οπότε και άλλαξε από την 
Αντιβασιλεία  (Βασιλεία Όθωνα ) 

Σχέδιο Καποδίστριας 

Με τη διοικητική διαίρεση του 1997, που προέκυψε με την εφαρμογή του σχεδίου 
«Καποδίστριας», πραγματοποιήθηκε (από 1/1/1999) η συνένωση παλαιότερων δήμων και 
κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους. 

Μετά το σχέδιο «Καποδίστριας» η Ελλάδα απαρτιζόταν από 
13 περιφέρειες, 
51 νομούς και 
1.033 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), (δήμους και κοινότητες - 900 

δήμους και 133 κοινότητες) . 
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Παράλληλα καταργήθηκαν οι επαρχίες. 
Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι δήμοι ήταν αυτοδιοικούμενοι, καθώς οι αρχές 

τους εκλέγονταν με ψηφοφορία ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους. 

Σχέδιο Καλλικράτης 
Από την 1η Ιανουαρίου 2011 το πρόγραμμα «Καλλικράτης» που εφαρμόστηκε 

καθιέρωσε τα εξής τρία επίπεδα διοικητικής διαίρεσης στη χώρα: 

• Αποκεντρωμένες διοικήσεις (7)
• Περιφέρειες (13)
• Δήμοι (325)

Η Αποκεντρωμένη 
διοίκηση δεν αποτελεί 
θεσμό αυτοδιοίκησης, 
αλλά διοικητικής 
αποκέντρωσης του 
κράτους. Συνολικά 
συστάθηκαν επτά 
Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις με χώρο ευθύνης που περιλαμβάνει 
από μία έως τρεις περιφέρειες και με καθήκον την 
εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σε 
περιφερειακό επίπεδο. Επικεφαλής τους είναι ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας, ο οποίος 
διορίζεται από την Κυβέρνηση και λειτουργεί βάσει των οδηγιών της. Στη λειτουργία τους 
συμμετέχει επίσης ένα συμβούλιο, όπου εκπροσωπούνται οι οικείες περιφέρειες και δήμοι, 
αλλά αυτό έχει επικουρικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις. 

Οι Περιφέρειες (13) είναι αυτοδιοικούμενες, 

δηλαδή εκλέγουν τις αρχές τους μέσα από εκλογές. 
Κάθε περιφέρεια διοικείται από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο και τον εκλεγμένο Περιφερειάρχη.   

Οι Περιφέρειες χωρίζονται σε περιφερειακές 
ενότητες.  
Για παράδειγμα η Περιφερειακή Ενότητα 
Μαγνησίαςείναι υποδιαίρεση της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας η οποία προέκυψε από τον χωρισμό του 
πρώην Νομού Μαγνησίας. 
Αποτελείται από τους 
δήμους Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-
Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου. Δεν 
περιλαμβάνει τις Σποράδες νήσους, οι οποίες 
συγκροτούν την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων. 
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Οι Δήμοι (325). Παλιότερα στη χώρα υπήρχαν περισσότεροι Δήμοι καθώς και Κοινότητες 
που αποτελούσαν τους Ο.Τ.Α. (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Το 1997 όμως με 
το νομοσχέδιο «Καποδίστριας» πολλοί Δήμοι και Κοινότητες  
ενώθηκαν σε μεγαλύτερους. Νέες συνενώσεις πραγματοποιήθηκαν το 2011 με το 
νομοσχέδιο «Καλλικράτη». 

Ένας Δήμος αποτελείται από δημοτικές ενότητες (πάνω από 2.000 κατοίκους) και 
δημοτικές  κοινότητες (έως 2,000 κατοίκους) , τα οποία βρίσκονται στην ίδια περιοχή κι 
επομένως έχουν σχεδόν κοινά προβλήματα. 

Γεωγραφικά οι δημοτικές ενότητες ταυτίζονται με τα όρια των Δήμων που 
συγχωνεύτηκαν, ενώ οι κοινότητες με τα δημοτικά διαμερίσματα των παλιών Δήμων. 

Ο δήμος διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο 
εκλεγμένος δήμαρχος. 

Οι Περιφέρειες με τους Δήμους αποτελούν τους δύο Ο.Τ.Α. 
(Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Ο ένας αφορά την πρωτοβάθμια τοπική 
αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και ο άλος  τη δυετεροβάθμια Τ.Α,  τις Περφέρεις  

Οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τις τοπικές υποθέσεις. 
Συνήθως ο δήμος είναι αρμόδιος για τα στενά τοπικά ζητήματα και η 

περιφέρεια για τα ευρύτερα. Η κεντρική διοίκηση παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων γενικότερων στόχων ανάπτυξης.  

Παραδείγματος χάριν, η συντήρηση των τοπικών δρόμων ή η έκδοση άδειας 
λειτουργίας των συνεργείων αυτοκινήτων αποτελούν αρμοδιότητες του δήμου, όμως η 
συντήρηση του οδικού δικτύου που συνδέει τους δήμους ή η έκδοση πιστοποιητικών 
καταλληλότητας για βιομηχανίες ανήκουν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας. 

Οι επικεφαλείς του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, 
δήμων και περιφερειών, (δήμαρχος, περφεριάρχης και τα αντίστοιχα συμβούλια), 
εκλέγονται. Οι εκλογές για Περιφερειάρχες και Δημάρχους πλέον γίνονται κάθε 5 
χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές. 

Η Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς και γεωγραφικούς, έχει διαιρεθεί και σε 9 

περιοχές που ονομάζονται γεωγραφικά διαμερίσματα. Τα όρια των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων δε συμπίπτουν πάντα με τα όρια των περιφερειών  

Τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της Ελλάδας 
είναι εννιά: 
1) Θράκη
2) Μακεδονία
3) Θεσσαλία
4) Ήπειρος
5) Στερεά Ελλάδα
6) Πελοπόννησος
7) Κρήτη
8) Νησιά Αιγαίου
9) Νησιά Ιονίου
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Από αυτά η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα 

και η Πελοπόννησος αποτελούν την ηπειρωτική Ελλάδα. 
Τα Νησιά του Αιγαίου, τα Νησιά του Ιονίου και η Κρήτη αποτελούν 
τη νησιωτική Ελλάδα. 

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα χωρίζονται σε ακόμη μικρότερες περιοχές, 
τους νομούς. Η Ελλάδα έχει συνολικά 51 νομούς και 1 αυτοδιοίκητο τμήμα, το Άγιο 
Όρος 

Ο διοικητικός διαχωρισμός σε νομούς δεν ισχύει πλέον (από το 2011), αλλά έχει 
ιστορική αξία και είναι ακόμα χρήσιμος. 

Οι νομοί υπήρξαν διοικητικές περιοχές του ελληνικού κράτους σε όλη σχεδόν την 
ιστορία του. Ιδρύθηκαν το 1833 και επιβίωσαν, με μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές, μέ-
χρι την τελευταία ημέρα του 2010, οπότε και καταργήθηκαν. Από το 2011 (με το σχέδιο 
“Καλλικράτης”) στη θέση τους βρίσκοναι οι περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) ως τμήματα των 
περιφερειών. Από τους 51 νομούς που υπήρχαν οι 43 έγιναν περιφερειακές ενότητες 
χωρίς κάποια μεταβολή στα εδαφικά τους όρια. 

Από τους υπόλοιπους 8 οι πέντε διχοτομήθηκαν, δημιουργώντας μια δεύτερη 
ΠΕ, και οι τρεις καταργήθηκαν. 

 Εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί το Άγιο Όρος, το οποίο αποτελεί μεν
ελληνικό έδαφος, αλλά αυτοδιοικείται με τους δικούς του θεσμούς βάσει του 
Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους του 1924.  

Ασκήσεις - Ερωτήσεις 

1. Συζητήστε όλοι μαζί στην τάξη για ποιους λόγους διαιρείται ένα κράτος σε διοικητικές
ενότητες (δήμους, περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες κλπ.). Ποιους στόχους, κατά τη
γνώμη σας, εξυπηρετεί η διοικητική διαίρεση μιας χώρας και με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η
διαίρεση;
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Οργάνωσε ένα δικό σου σχήμα που να ανερώνει την οργάνωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην Ελάδα.

4. Κάνε τη σύγκριση με την οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αλβανία και βρές
τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές.

5. Γράψε στο τετράδιο σου ποιους δήμους και περιφέρειες επισκέφτηκες στην Ελλάδα.

6. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις όταν το κράτος προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις στη διοικητική
διαίρεση και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Φέρε παραδείγματα.
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 Οι οικονομικές δραστηριότητες 

της Ελλάδας 

   H οικονομία  της Ελλάδας 

 

 

 

 

Γ΄ ενότητα 

Στην ενότητα αυτή θα μάθετε για:  

 Τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα 

 Το δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα 

 Τον τριτογενή τομέα στην Ελλάδα 

Απόδημος 
Ελληνισμός

Ελληνισμός εκτός συνόρων 
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Κεφάλαιο 22ο :  Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ Για τα χαρακτηριστικά της εληνικής οικονομίας
✒ Για τον πρωτεγενή τομέα και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν.
✒ Για τις βασικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. 

Η Ελληνική Οικονομία

Η Ελλάδα, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981 και από το 2001 
μέλος της Ευρωζώνης. Η οικονομία της σέβεται τους κανόνες της οικογένειας της Ε.Ένωσης 
διατηρώντας, όπως είναι λογικό, τη δική της οικονομική παράδοση και ιδιαιτερότητες που 
αποφασίζουν η γεωγραφική της θέση, το ανάγλυφο, ο τρόπος οργάνωσης της οικονομίας, 
οι πραγματικές δυνατότητες κλπ. Σε σχέση με τις άλλες χώρες της Βαλκανικής και της 
Νοτιοδυτικής Ευρώπης είναι μια 
ανεπτυγμένη χώρα και με υψηλό επίπεδο 
διαβίωσης. Οι κύριοι κλάδοι της Ελληνικής 
οικονομίας είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η 
βιομηχανική παραγωγή τροφίμων, η 
επεξεργασία καπνού, η υφαντουργία, τα 
χημικά, τα προϊόντα μετάλλου, η 
μεταλλευτική και οι μονάδες διύλισης 
πετρελαίου. 

Ως μια αναπτυγμένη χώρα η 
οικονομία της Ελλάδας δομείται σε 
τρεις τομείς: το πρωτογενή, 
δευτερογενή  και τριτογενή τομέα.  

Ο ορισμός της δευτερογενούς 
παραγωγής διευκρινίζει ότι ο κύκλος της 
πρωτογενούς παραγωγής δεν κλείνει με 
την άμεση ή έμμεση εξασφάλιση και 
κατανάλωση προϊόντων κατευθείαν από τη φύση, αλλά χρησιμεύει συχνά και ως πρώτη ύλη 
για τον δευτερογενή τομέα. Χρονικά μπορούμε να πούμε ότι ο πρωτογενής τομέας 
αποτέλεσε τη βάση της ανθρώπινης δραστηριότητας, με πρώτη την καλλέργεια της Γης και 
την κτηνοτροφία, μέχρι την πρώτη βιομηχανική επανάσταση.  

Στην Ελλάδα ο πρωτογενής τομέας παραγωγής εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία, 
παρόλο που η συμμετοχή του στην απασχόληση και στο Α.Ε.Π. μειώνεται σταδιακά.  

Οι βασικοί κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα είναι: Η γεωργία, η 
αλιεία, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομία, η δασοκομία, η εξόρυξη μεταλλευμάτων κλπ.    

Στην Ελλάδα η αγροτική παραγωγή αποτελεί σημαντικό μέρος της πρωτογεννούς 
παραγωγής και της ελληνικής οικονομίας. Η παραγωγή εξαρτάται από τη μορφολογία και τη 
σύνθεση του εδάφους, την επιφάνεια, καθώς και από το κλίμα της κάθε περιοχής, όπως και 
από τις δυνατότητες εκμηχάνισης και οργάνωσης της παραγωγής.  

Ο Τριτογενής τομέας περιλαμβάνει τις διάφορες 
υπηρεσίες, ιδιωτικές και κρατικές, που 
χρησιμοποιούνται από τους τελικούς καταναλωτές 
ή βοηθούν στην παραγωγή των προϊόντων των 
δύο άλλων τομέων της οικονομίας. 

Ο Πρωτογενής τομέας αφορά τις παραγωγικές 
δραστηριότητες με αντικείμενο την απόκτηση 
αγαθών (πρώτων υλών) άμεσης ή έμμεσης 
κατανάλωσης, κατ’ ευθείαν από τη φύση. 

Ο Δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει τις 
παραγωγικές  δραστηριότητες που μεταποιούν με τη 
χρήση της τεχνολογίας τα προϊόντα του πρωτογενούς 
τομέα σε άλλα διαφορετικής φύσης προϊόντα. 



115 

 Οι οικονομικές δραστηριότητες 

της Ελλάδας 

Η συνάρτηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, όπως και της κτηνοτροφικής, από 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί επίσης έναν σημαντικό παράγοντα με 
θετικές και αρνητικές συνέπειες. Θετικές διότι εξασφαλίζονται ευρωπαϊκά κονδύλια για τον 
εκσυγχρονισμό της παραγωγής. Αρνητικές διότι συχνά η πολιτική της Ε. Ένωσης 
υπαγορεύει τους όρους της που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
καλλιεργειών.  

Η Ελλάδα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960 ήταν κυρίως αγροτική χώρα και οι 
γεωργικές δραστηριότητες ασκούνταν κυρίως 
παραδοσιακά (όργωμα με βόδια ή άλογα, ντόπιοι 
σπόροι κτλ.). Σήμερα η ελληνική γεωργική παραγωγή 
χαρακτηρίζεται από εκμηχάνιση (τρακτέρ, 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές κ.ά.), χρήση φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων, επιλογή βελτιωμένων σπόρων, 
γεωπονική υποστήριξη, χρήση θερμοκηπίων και 
αρδευτικών συστημάτων κτλ.  

Οι καλλιέργειες που αποτελούν την ιδιαίτερη 
ταυτότητα της ελληνικής αγροτικής κοινότητας είναι η ελιά 
και το αμπέλι. 

Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διάφορα 
προβλήματα, ορισμένα από τα οποία είναι τα εξής: 
• Η μέση επιφάνεια των ελληνικών αγρών είναι σχετικά μικρή. Οφείλεται τόσο στο φυσικό
ανάγλυφο, όσο και στους τίτλους ιδιοκτησίας. Η κατάσταση αυτή επιφέρει δυσκολίες στη
χρήση των μηχανημάτων, στη συγκέντρωση και τη μεταφορά της παραγωγής και επομένως
του κόστους παραγωγής. Μέρος των προβλημάτων αυτών αντιμετωπίζεται με τον
αναδασμό. (δλδ την ένωση από το κράτος των μικρών αγροτικών τεμαχίων και την
ανακατανωμή τους υπό την μορφή μεγαλύτερων στους ίδιους ιδιοκτήτες)
• Σε σημαντικό ποσοστό οι καλλιέργειες στην Ελλάδα είναι αρδευόμενες (καλαμπόκι,
λαχανικά, εσπεριδοειδή, ντομάτες, βαμβάκι, ρύζι κ.ά.). Άρα, απαιτούν μεγάλες
ποσότητες νερού για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών.
• Η αστυφιλία και η αύξηση της ζήτησης για γεωργικά προϊόντα έχει οδήγηση στη χρήση
μέσων εντατικοποίησης της παραγωγής, όπως είναι τα σύγχρονα μηχανήματα, αλλά και η
χρήση χημικών ουσιών. Οι τελευταίες μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα τόσο
στους ίδιους όσο στη γη και στους καταναλωτές των προϊόντων. Οι κινδύνοι αυτοί αυξάνουν
συνεχώς τελευταία την ζήτηση για βιολογικά γεωργικά προϊόντα.
• Η αγροτική παραγωγή δεν είναι πάντα εξασφαλισμένη. Πολλές φορές κακές καιρικές
συνθήκες, ανομβρία ή διάφορες ασθένειες που πλήττουν τα φυτά καταστρέφουν τα
προϊόντα και δημιουργούν στους παραγωγούς σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Στα
προβλήματα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και τις δυσκολίες που συναντούν οι αγρότες-
παραγωγοί στην πώληση των προϊόντων τους και τις υψηλές τιμές των φυτοφαρμάκων, των
λιπασμάτων και των αγροτικών μηχανημάτων.

Το κράτος, για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, έχει δημιουργήσει οργανωμένες 
υπηρεσίες, όπως είναι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, 
(ΠΑΣΕΓΕΣ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αγροτική Τράπεζα,  

Τα κυριότερα αγροτικά 
προϊόντα που παράγονται 

στην Ελλάδα είναι: 
δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι, 

ρύζι) 
ελιές – λάδι 

σταφύλια – κρασί 
εσπεριδοειδή 

βιομηχανικά φυτά (καπνό, 
βαμβάκι, ζαχαρότευτλα) 



116 

3

Μελισσοκομικές δραστηριότητες 

Κοπάδι προβάτων στην Ήπειρο 

ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) κ.ά., οι οποίες βοηθούν οικονομικά και 
συμβουλευτικά τους αγρότες. 

Από τα παλαιά χρόνια η κτηνοτροφία είναι αρκετά 
ανεπτυγμένη στην Ελλαδα. Στις ορεινές περιοχές 
εκτρέφονται αιγοπρόβατα, που επιβιώνουν κυρίως στο 
ελληνικό ορεινό ανάγλυφο και έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε 
τροφή και νερό. Στις πεδινές και εύφορες περιοχές 
εκτρέφονται αγελάδες, κυρίως με τη μορφή της ελεύθερης 
βοσκής (νομαδική κτηνοτροφία). 

Τα τελευταία χρόνια έχουν συγκροτηθεί 
κτηνοτροφικές μονάδες, όπου εκτρέφονται αγελάδες, 
πρόβατα, πουλερικά, χοίροι, στρουθοκάμηλοι και άλλα ζώα. 
Πρόκειται για την σταβλισμένη κτηνοτροφία, που αποσκοπεί στην εντατική και αυξημένη 
παραγωγή. Εκεί χρησιμοποιούνται σύγχρονα μηχανικά μέσα για την ανάπτυξη, το άρμεγμα 
και τη σφαγή των ζώων. Οι τροφές που χρησιμοποιούνται δεν προέρχονται άμεσα από τη 
γη, αλλά είναι επεξεργασμένες και κυρίως εισάγονται σε μεγάλες ποσότητες. Η εξέλιξη αυτή 
και κυρίως οι καταχρήσεις για μεγαλύτερες αποδόσεις έχει αυξήσει τελευταία και στην 
Ελλάδα τη ζήτηση, όχι μόνο για γεωγρικά, αλλά και για 
κτηνοτροφικά βιολογικά προϊόντα.   

Ενδεικτική είναι επίσης ή πεξεργασία των κτηνοτροφικών 
προϊόντων κυρίως της γαλατοπαραγωγής και των 
υποπροϊόντων της. Η εξαγωγή των προϊόντων αυτών έχουν 
κάνει ξακουστεί την Ελλάδα στον κόσμο.  

Οι Έλληνες ασχολούνται με την μελισσοκομεία από τα 
αρχαία χρόνια (Αττική, Κρήτη κλπ) διατηρώντας μέχρι σήμερα 
μια πλούσια παράδοση. Στην Ελλάδα αριθμούνται μέχρι 15 
χιλιάδες μελισσοκόμοι οι οποίοι διατρέφουν 1 200 000 κυψέλες. 
Οι Έλληνες μελισσοκόμοι είναι οργανωμένοι σε συνεταιρισμούς 
όπου μετέχουν επαγγελματίες και ερασιτένες.  

Το ελληνικό λάδι… 

Η ελιά και το λάδι είναι άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή των 
Ελλήνων από τον 15ο αιώνα π.Χ. Το γεγονός βεβαιώνουν πολλές αρχαιολογικές 
ειδήσεις, όπως τα ευρήματα στην Κρήτη και τη Βοιωτία. Ο Ιπποκράτης μιλούσε 
συνεχώς για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιόλαδου και οι αρχαίοι Έλληνες άλειφαν 
το σώμα τους με λάδι ελιάς για περιποίηση και υγεία. Λόγω της ιδιαίτερης 
σπυοδαιότητας η ελιά ήταν το σύμβολο της ειρήνης, της ευημερίας και της 
γονιμότητας. Οι νικητές των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων είχαν ως έπαθλο ένα 
στεφάνι ελιάς. Το ίδιο και οι νικητές σε διάφορους πολέμους. Σήμερα οι επιστήμονες 
τονίζουν τη μεγάλη αξία του λαδιού στη διατροφή μας. Το ελαιόλαδο αποτελεί τη 
βάση της μεσογειακής τροφής που θεωρείται η καλύτερη στον κόσμο.  
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Σε αντλιθεση με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη οι Έλληνες μελισσοκόμοι με μικρές 
εξαιρέσεις, εξασκούν νομαδική μελισσοκομία. Σε αναζήτηση της καλύτερης ανθοφορίας 
πραγμαστοποιούν διαδρομές που αγγίζουν τα 30 000χμ το χρόνο. Επωφελούμενοι 
ταυτόχρονα και από το μεσογειακό κλίμα και την ηλιοφάνεια, οι Έλληνες μελισσοκόμοι 
ανταμοίβονται  με το καλυτερο μέλι στον κόσμο. Τα βασικά φυτά από τα οποία εξασφαλίζεται 
το ελληνικό μέλι είναι το πεύκο, το έλατο και το θυμάρι. 

Η δασοκομική παραγωγή 

Τα δάση αποτελούν έναν τεράστιο πλούτο για τη χώρα. 
Συνεισφέρουν στην οικονομία με την παραγωγή της ξυλείας, ξυλανθράκων, ρητίνης και 
κυρίως συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας. 

Για πολλά χρόνια τις δασικές εκτάσεις τις χρησιμοποιούσαν οι αγρότες για τη βοσκή 
των ζώων τους. Κατέστρεφαν τη φυσική βλάστηση και δημιουργούσαν βοσκοτόπια. Αυτό 
σήμερα απαγορεύεται. Την απειλή αυτή αντικατέστησαν σήμερα οι πυρκαγιές, μεγάλο 
ποσοστό  των οποίων οφείλονται σε εμπρισμούς που στόχο έχουν την μετατροπή τους σε 
οικόπεδα για οικοδομές ή για βιομηχανικές δραστηριότες. Οι εξελίξεις αυτές έχουν μειώσει 
τις επιφάνειες των ελληνικών δασών, οι οποίες είναι σήμερα από τις χαμηλότερες στην 
Ευρώπη. 

Η αλλιεία. Στις ελληνικές θάλασσες η μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία,  είναι 
μία δραστηριότητα θεμελιώδους σημασίας για τις 
κοινωνίες των νησιών και των παράκτιων 
περιοχών στηρίζοντας διατροφικά, 
επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά τους 
κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σύμφωνα με 
πρόσφατες παλαιοντολογικές έρευνες, τα είδη 
ψαριών που αλίευαν οι ψαράδες των νησιών του 
Αιγαίου πριν από 10.000 χρόνια, είναι σχεδόν τα 
ίδια με αυτά που αλιεύουν οι παράκτιοι αλιείς 
σήμερα. Ωστόσο, κάθε χρόνο η αλιευτική παραγωγή μειώνεται σημαντικά. Από την άλλη 
πλευρά η αυξανόμενη ζήτηση, κυρίως προς ικανοποπίηση της τουριστικής κίνησης, έχει 
υποκινήσει την υπεραλίευση των θαλασσών από την μία και τις ιχθυοτροφικές 
καλλιέργειες από την άλλη.   Πάντως, αλιεία –παράλια, παραμεσόγεια ή υπερπόντια και η 
ιχθυοκαλλιέργεια συνεισφέρουν αρκετά στην οικονομία της χώρας. 

Δάσος 

Διατήρηση 
βιοποικιλότητας 

Απελευθέρωση οξυγόνου 
στην ατμόσφαιρα 

Αναψυχή 

Μείωση διάβρωσης 
του εδάφους 

Ξυλεία 

Τα αγαθά του δάσους 
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Ο ορυκτός πλούτος και η εξόρυξή του. 
Μια άλλη δραστηριότητα του πρωτεγενους τομέα αποτελεί η εξόρυξη του ορυκτού 

πλούτου.  Η Ελλάδα διαθέτει αρκετά είδη ορυκτών, τα οποία όμως βρίσκονται σε μικρές 
ποσότητες και επομένως η εκμετάλλευσή τους δεν επιφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη. 

Στο υπέδαφος της Μεγαλόπολης και του Αλιβερίου υπάρχουν κοιτάσματα λιγνίτη, το 
οποίο αξιοποιείται για την παραγωγή του μεγαλύτερου μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στο υπέδαφος του Παρνασσού υπάρχουν σημαντικά κοιτάσματα βωξίτη, ο οποίος αποτελεί 
την πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου. Ο μαγνησίτης που εξάγει η Ελλάδα, καλύπτει το 
46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι η 2η χώρα στον κόσμο μετά 
τις ΗΠΑ στην εξόρυξη σμηκτιτών, ενώ είναι η σημαντική χώρα της Ε.Ε. στα κοιτάσματα νικελίου. 
Έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα χρυσού στη Χαλκιδική, κοιτάσματα πετρελαίου στο Βόρειο 
Αιγαίο, κοιτάσματα σιδήρου, χαλκού κ.ά. 

Αξίζει να σημειώθεί ότι διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μάρμαρα, τα οποία 
κατά την αρχαιότητα αποτελούσαν πλούτο για την οικονομία της χώρας και εξαιρετική ύλη 
για τη γλυπτική τέχνη. 

Ασκήσεις – Ερωτήσεις 

1. Στο διπλανό χάρτη εντοπίστε τους νομούς
στους οποίους παράγονται τα τρία κυριότερα
αγροτικά προϊόντα της χώρας μας: τα εσπεριδοειδή,
οι ελιές και τα σταφύλια.

2. Τι πρέπει να προσέχει ο  Έλληνας αγρότης,
ώστε τα αγροτικά του προϊόντα να είναι
ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Μήπως μεταξύ
των άλλων θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με
τις βιολογικές καλλιέργειες και γιατί;

3. Τι θα προτείναμε, ώστε και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να απολαμβάνουν καλή
ποιότητα ζωής χωρίς να καταστρέφουν το έδαφος;

4. Βρείτε προϊόντα που παράγονται στα χωριά της Πίνδου και προϊόντα της Θεσσαλικής
πεδιάδας. Ποια είναι τα γεωμορφολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά που
καθορίζουν την καλλιέργειά τους;

5. Ποια είναι η πορεία παραγωγής των βασικών κτηνοτροφικών προϊόντων και οι
δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για να εξάγει κτηνοτροφικά προϊόντα ανταγωνιστικά
στη διεθνή αγορά.

6. Μιλήστε για την τεράστια προσφορά του δάσους στη διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη μας. Με ποια διαδικασία το δάσος αυξάνει το οξυγόνο της ατμόσφαι-ρας, το
οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής
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Κεφάλαιο 23ο :  O δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ Για τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία στην Ελλάδα,
✒ Για τις εξορυκτικές και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες.

✒ Για την ενεργειακή παραγωγή στην Ελλάδα.

 Όπως αναφέρθηκαι, η Δευτερογενής παραγωγή περιλαμβάνει, όλες τις 
δραστηριότητες του ανθρώπου με τις οποίες μετασχηματίζει και μετατρέπει τα προϊόντα του 
πρωτογενούς τομέα με τεχνητό τρόπο (χρήση τεχνολογίας) σε άλλα διαφορετικής φύσης 
προϊόντα π.χ. από σιτάρι σε αλεύρι, ψωμί, από πετρέλαιο σε βενζίνες, από βαμβάκι σε 
κλωστές, ίνες και υφάσματα κλπ. 

Έχει αναπτυχθεί και εξειδικευτεί τόσο πολύ, ώστε να μη χρησιμοποιεί μόνο προϊόντα 
του πρωτογενούς τομέα, αλλά και μεταποιημένα προϊόντα της ίδιας δευτερογενούς 
δραστηριότητας, όπως εξαρτήματα μηχανών, υλικά οικοδομών κλπ, στα οποία δίνει μια 
περισσότερο τελειοποιημένη μορφή. 

Στην Ελλάδα, όπως σε κάθε αναπτυγμένη χώρα, κυρίως στις μεταβιομηχανικές 
κοινωνίες, ο δευτερογενής τομέας, εμφανίζει χρόνο με το χρόνο πτωτική τάση, σ’ αντίθεση 
με την αύξηση του τριτογενούς τομέα (τουρισμός κ.ά.).  

Βιομηχανία – Βιοτεχνία 

Είναι γνωστό πως η ανάπτυξη και η κατανομή της βιομηχανίας σε μια χώρα εξαρτώνται 
από πολλούς παράγοντες, όπως:  
• τις πρώτες ύλες, δηλαδή πρωτοβάρθμια παραγωγή.
• τους εξειδικευμένους εργαζόμενους, δηλαδή τα άτομα με την απαραίτητη κατάρτιση.
• την ενέργεια, η οποία απαιτείται για τη λειτουργία των μηχανημάτων.
• τη δυνατότητα προώθησης των παραγόμενων προϊόντων, δηλαδή την πρόσβαση
στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.
• τη συμβολή του κράτους, δηλαδή τα θεσμοθετημένα μέτρα που θα στηρίξουν την
προώθηση των προϊόντων .
•τις μεταφορικές υποδομές, δηλαδή τα μέσα για τη μεταφορά των πρώτων υλών και των
παραγόμενων προϊόντων.
• την τεχνολογία, η οποία βελτιώνει τις τεχνικές
κατασκευής και τις μεθόδους παραγωγής.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταβάλλει 
μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας της. Πολλά από τα προϊόντα που 
παράγει είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές 
και ιδιαίτερα εκείνα που προέρχονται από την 
αγροτική παραγωγή (τρόφιμα, κρασιά, καπνά). 
Εξαγωγές γίνονται επίσης και στα προϊόντα των 

Σύγχρονο οινοποιείο στη Νεμέα 
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μεταλλουργικών βιομηχανιών, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτες ύλες τα ορυκτά του 
υπεδάφους της χώρας. 

Σε μεγάλο ποσοστό η βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας είναι συνδεδεμένη με την 
αγροτική παραγωγή, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι μονάδες επεξεργασίας τροφίμων 
(με κυρίαρχη τη γαλακτοβιομηχανία) τόσο στο βιοτεχνικό, όσο και στο βιομηχανικό 
επίπεδο. Άλλοι σημαντικοί μεταποιητικοί κλάδοι είναι η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση 
και η υπόδηση, η παρασκευή βασικών μετάλλων (σίδηρος, αλουμίνιο κ.ά.), η διύλιση 
πετρελαίου, η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, η κατασκευή προϊόντων από 
ορυκτά κ.ά. Άλλες αξιόλογες βιομηχανίες είναι η επεξεργασία ξύλου και χάρτου (οι χημικές 

βιομηχανίες), τα οικοδομικά υλικά και τα ναυπηγεία. 
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας, όπως έχουμε 

πει, εξαρτάται και από την ποσότητα της ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγει κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, 
το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από την καύση 
του λιγνίτη και τις υδατοπτώσεις. Η ενέργεια όμως 
αυτή δεν επαρκεί για τις ανάγκες της χώρας. Για τον 
λόγο αυτό εισάγονται μεγάλες ποσότητες 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός το οποίο 

επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της χώρας. 
Οι μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα και στην Κεντρική 

Μακεδονία. Μάλιστα στον νομό Αττικής και στον νομό Θεσσαλονίκης έχουν ιδρυθεί οι 
περισσότερες βιομηχανίες. Η ανάπτυξη όμως των βιομηχανιών κοντά σε αστικά κέντρα 
επιβαρύνει το περιβάλλον προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ρύπανσης. 

Η έλλειψη στην Έλλάδα των παραγόντων που εξασφαλίζουν την βιομηχανική ανάπτυξη 
μιας χώρας οφείλεται κυρίως στις ιστορικές συνθήκες. Ενδεικτική είναι η φράση που λέει ότι 
όταν οι ευρωπαϊκες χώρες οργάνωναν τη βιομηχανία τους, οι Έλληνες άρχιζαν τον 
απελευθερωτικό τους αγώνα με μεγάλες θυσίες σε ανθρώπους και σε πόρους. Και μετά την 
ανεξαρτησία, οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι και οι πολιτικές αναταράξεις στη χώρα, εμπόδισαν 
και καθυστέρησαν αρκετά την βιομηχανική ανάπτυξη της 
Ελλάδας. 

Το κενό επιδίωκε να καλήψει η ανάπτυξη της βιοτεχνίας 
την οποία ευνοούσαν όχι μόνο οι συνθήκες αλλά και η 
μακρόχρονη παράδοση. Έδώ ακριβώς οφείλεται και το 
γεγονός ότι οι περισσότερες από τις παραγωγικές μονάδες 
απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων, ενώ πολύ συχνά 
αποτελούν κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην καύση του λιγνίτη, 
καθώς και του πετρελαίου και φυσικού αερίου που η 
Ελλάδα εισαγάγει από άλλες χώρες. Δεύτερη σε ποσοστό 
πηγή ενέργειας είναι οι υδατοπτώσεις. Τα φράγματα που 
έχουν κατασκευαστεί σε πολλά ποτάμια της Ελλάδας 
(Αχελώος, Αλιάκμονας κ.ά.) εξασφαλίζουν την πτώση 
νερού για όλον το χρόνο στις γενήτρειες των 
υδροηλεκτρικών σταθμών. Η Ελλάδα ανήκει στις δέκα 
πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την 
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Μικρή συμμετοχή 
στην παραγωγή ενέργειας έχουν οι ανανεώσιμες πηγές 

Τα εργοστάσια στην Πτολεμαΐδα 
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(ήλιος, άνεμος, γεωθερμία κ.ά.), το ποσοστό τους όμως αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά 
στο άμεσο μέλλον. Τα τελευταία χρόνια για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών εισάγεται 
στην Ελλάδα το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και την Αλγερία. Γενικότερα, οι ενεργειακές 
ανάγκες της Ελλάδας καλύπτονται κατά 8% από τα υδροηλεκτρικά φράγματα, κατά 3,5% 
από τα αιολικά πάρκα, κατά 0,1% από φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ όλες οι υπόλοιπες 
αναγκες ικανοποιούνται με καύση ορυκτών προϊόντων.   

Οι κατασκευές αποτελούν δυναμικό παραγωγικό κλάδο της 
ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο μεγάλο τεχνικό έργο στο 
σύγχρονο ελληνικό κράτος ήταν η διάνοιξη της Διώρυγας της 
Κορίνθου, έργο που ξεκίνησε το 1882 και ολοκληρώθηκε το 
1893. Σήμερα τόσο η οικοδόμηση κατοικιών, ξενοδοχείων, 
εργοστασίων, πολιτιστικών και αθλητικών κέντρων, 
οδικών αξόνων, λιμανιών κτλ. γνωρίζουν αξιέπενη ανάπτυξη 

στην Ελλάδα. Αρκετές 
ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρίες εξάγουν τις 
υπηρεσίες τους σε πολλές 
χώρες του κόσμου. Η διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004 στην Αθήνα έδωσε μια σημαντική 
ώθηση στον κλάδο. Ιδιαίτερα σημαντικά έργα 
κατασκευάστηκαν μετά το 1990 όπως η Εγνατία, η 
Αττική και η Ιονία Οδός, για την κατασκευή των οποίων 

χρειάστηκαν εκατοντάδες έργα τέχνης κυρίως σε σύραγγες και γέφυρες. Της ίδιας περιόδου 
είναι και η γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» στο Ρίο-Αντίρριο (πρώτη στον κόσμο στο είδος 
της), το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το μετρό της Αθήνας κ.ά. 

Ασκήσεις – Ερωτήσεις 

1. Να αναφέρετε τρία από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιομηχανίας.

2. Πώς παράγεται κυρίως η ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα; Συζητήστε για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της Ελλάδας και το ρόλο τους στο μέλλον.

3. Γίνετε όλη η τάξη δημοτικό συμβούλιο μιας πόλης, όπου υπάρχουν πολλά εργοστάσια
παραγωγής χημικών προϊόντων. Ποια μέτρα θα συμφωνήσετε να λάβετε μαζί με τους
ιδιοκτήτες των εργοστασίων, ώστε οι δημότες σας να έχουν καλή ποιότητα ζωής και
ταυτόχρονα τα εργοστάσια να λειτουργούν για να υπάρχει απασχόληση; Δηλαδή τι θα
κάνετε για να επικρατεί στον τόπο σας βιώσιμη ανάπτυξη;

4. Οι μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Ελλάδας βρίσκονται στους νομούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης. Συζητήστε γιατί οι περισσότερες βιομηχανίες βρίσκονται εδώ.

5. Μιληστε για τα εξαγώγιμα προϊόντα προερχόμενα από πρωτογενή αγροτικά και
κτηνοτροφικα είδη

Το πρώτο μεγάλο τεχνικό έργο 
της νεότερης Ελλάδας.
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Κεφάλαιο 24ο :  Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ Για τη χαρακτηριστικά του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα,

✒ Για τον τουρισμό, το εμπόριο, τις συγκοινωνίες και άλλες υπρεσίες και τη σημασία τους
στην καθημερινή ζωή.

Η τριτογενής παραγωγή περιλαμβάνει τις διάφορες υπηρεσίες, ιδιωτικές και 
κρατικές, οι οποίες διαμορφώνουν την καθημερινή ανθρώπινη ζωή, ή συμβάλλουν στην 
απόδοση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παραγωγής προς εξηπερέτηση των 
δεχτών τους. Η παραπάνω εικόνα δείχνει τις βασικές υπηρεσίες που περιλαμβάνει ο 
τριτογενής τομέας.    

Επίσης, οι κρατικές υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα υπηρετούν το δικαίωμα του 
πολίτη στη δικαιοσύνη, την εσωτερική ασφάλεια, την εθνική άμυνα κλπ, μέσω λειτουργίας 
των αντίστοιχων θεσμών. Ο κρατικός και ιδιοτικός τομέας υπηρεσιών πρέπει να 
συνεργάζονται αρμονικά, ώστε ο πολίτης να απολαμβάνει τις καλύτερες υπηρεσίες, όταν τις 
χρειάζεται. Επίσης δηλώνει ότι το κράτος σέβεται 
τους πολίτες του και θεσπίζει μέτρα για την ομαλή 
λειτουργία των υπηρεσιών και την άριστη 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Χαρακτηριτικό είναι ότι όσο αναπτύσσεται μια 
οικονομία, τόσο αυξάνεται ο ρόλος και η συμμετοχή 
του τριτογενούς τομέα. Στην Ελλάδα η συμβολή του 
τριτογενούς τομέα τόσο στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν  (Α.Ε.Π.) όσο και στη συνολική απασχόληση 
παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Είναι ενδεικτικό ότι 
στους κλάδους με έμμεση συμμετοχή στην 
παραγωγή, όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, η 
υγεία, οι μεταφορές, οι τραπεζικές υπηρεσίες, οι 
επικοινωνίες το 2007 είχαν απασχολημμένους 
δύο στους τρεις  εργαζόμενους στη χώρα με μια αύξηση της τάξης 1% το χρόνο. 

Τουρίστες στην Επίδαυρο: οι ελληνικές 
αρχαιότητες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών 

Μεταφορές 
Οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας 
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Οι ελληνικές υπηρεσίες μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις 
υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων και τις 
υπηρεσίες οι οποίες έχουν σχέση με τα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών. 

Τουρισμός. Τον Τουρισμό αποτελούν οι υπηρεσίες εκείνες, οι οποίες ασχολούνται με τις 
μετακινήσεις των ανθρώπων που γίνονται για 
ψυχαγωγικούς, ενημερωτικούς και 
μορφωτικούς λόγους. Η Ελλάδα είναι μια 
ανεπτυγμένη τουριστικά χώρα. Το πανέμορφο 
ελληνικό περιβάλλον με δύο χιλιάδες 

μαγευτικά νησιά και τα εκπληκτικά αρχαία 
μνημεία προσελκύουν κάθε χρόνο περισσότερα 
από 25 εκατομμύρια τουρίστες. (Το 2017 ο 
αριθμός αυτός άγγιξε τα 30 εκατομμύρια) 
Ο Τουρισμός, κυρίως ο μαζικά οργανωμένος, 
έχει αναπτυχθεί ραγδαία μετά το 1970, 
αλλάζοντας την οικονομική φυσιογνωμία πολλών 
περιοχών της χώρας. Η Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τελευταία η Ρωσία είναι οι πρώτες χώρες προέλευσης των τουριστών της. 
Εκτός αυτού, στην Ελλάδα είναι αναπτυγμένος ο θρησκευτικός, ο χειμερινός, ο ιαματικός 
κλπ τουρισμός, ενώ γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού 

και την προσέλκυση τουριστών όλες τις εποχές του 
χρόνου.

Ναυτιλία. Αποτελεί σήμερα τη 
σημαντικότερη βιομηχανία της χώρας (αξίας 251,1 
δισ. ευρώ το 2015) Από κοινού με τον τουρισμό 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής 
οικονομίας. Από τα αρχαία χρόνια οι Έλληνες 
στράφηκαν στη θάλασσα και ανέπτυξαν τις 
θαλάσσιες μετακινήσεις.  
Ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι σήμερα 
μέσα στους πέντε πρώτους του πλανήτη σε 
χωρητικότητα με βάση τη σημαία νηολόγησης 

Χιονοδρομικό κέντρο Βόρα: ο χειμερινός
τουρισμός είναι αναπτυγμένος στην Ελλάδα

Η ελληνική ναυτιλία, αποτελεί το 6,5% του ΑΕΠ, 
απασχολεί περίπου 290,000 ανθρώπους (7% του 
εργατικού δυναμικού) και τα εισιτήρια από τη 
ναυτιλία είναι περίπου το 1/3 του εμπορικού 
ελλείμματος του έθνους. Η Ελλάδα κατατάσσεται 
επίσης στην κορυφή για όλα τα είδη πλοίων, 
συμπεριλαμβανομένου πρώτη για τα 
δεξαμενόπλοια  και τα μπάλκ κάριερ.   

Πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν την 
έδρα τους είτε στην Αθήνα είτε στο Λονδίνο και τη 
Νέα Υόρκη και διοικούνται από ελληνικές 
παραδοσιακές ναυτιλιακές οικογένειες που είναι 
αξιοσημείωτες για τον μεγάλο πλούτο και την 
επιρροή τους στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, 
όπως οι Βαρδινογιάννης, Λάτσης, Λιβάνου, 
Αγγελικούσης, Νιάρχος, Αγγελόπουλος και 
Γουλανδρής. Ο 7ος Γενικός Γραμματέας 
(2003-2011) του Διεθνούς Οργανισμού  
Ναυσιπλοΐας ήταν ο Ευθύμιος Μητρόπουλος. 

Το Handymax μπαλκ κάριερ Sabrina 

Παραλία στη Χαλκιδική 
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(εγγραφής) και ο πρώτος σε χωρητικότητα με βάση την πλοιοκτησία. Η συγκεκριμένη 
πραγματικότητα  συμβάλλει  καθοριστικά στο να είναι ο εμπορικός στόλος της Ε.Ε. πρώτος 
στον κόσμο. Επίσης, η Ελλάδα είναι η χώρα της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
θαλάσσιων μεταφορών στο εσωτερικό της εμπόριο. 

Εμπόριο είναι ο σημαντικός κλάδος του τριτογενούς τομέα στη χώρα, ανταγωνιζόμενος 
τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Πάνω από τις μισές εξαγωγές της Ελλάδας κατευθύνονται 
στις χώρες της Ε.Ε., από τις οποίες προέρχεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών 
της. Εξάγουν κυρίως γεωργικά προϊόντα τρόφιμα, ενδύματα φρούτα, εσπεριδοειδή, 
λαχανικά κτλ., και εισάγουν επικοινωνιακό εξοπλισμό οχήματα, ηλεκτρονικά είδη κ.ά. 
Το εμπόριο διακρίνεται επίση για το πολυποίκιλο δικτυο και δομες εσωτερικού εμπορίου, 
μέχρι τον καταναλωτή. 

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα  
Όπως δείχνει και το κάτωθι σχήμα, οι συγκοινωνίες στην 
Ελλάδα αποτελούνται από τέσσερα σκέλη.  

Το οδικό συγκοινωνιακό δίκτυο της Ελλάδας 
εξελίσσεται συνεχώς με στόχο να καλύψει όλες τις ανάγκες 
επικοινωνίας προσώπων και μεταφοράς πρώτων υλών και 
προϊόντων. Μεγάλα έργα, όπως η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, 
οι σήραγγες του Αρτεμισίου και της Κακιάς Σκάλας, η ζεύξη 
Άκτιου-Πρέβεζας, η Εγνατία Οδός, η Αττική Οδός, η Ιόνια 
Οδός κ.ά., έχουν διαμορφώσει ένα αξιόλογο οδικό δίκτυο. 
Το δίκτυο αυτό εκτός από τις δικές μας συγκοινωνιακές 
ανάγκες διευκολύνει και τις μετακινήσεις από και προς τις 
Βαλκανικές χώρες, τις Παρευξείνιες και τις χώρες της Ασίας. 
Η Ελλάδα, δηλαδή, δεν είναι μόνο γεωγραφικά το 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αλλά χάρη στα σύγχρονα 

συγκοινωνιακά έργα διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 
εμπορικών σχέσεων της ευρύτερης 
περιοχής.  Ωστόσο ένα άλλο πικνό οδικό 
δίκτυο εκτείνεται σε όλη τη χώρα για να 
καλύψει τις ανάγκες κάθε ατόμου 
επιτρέποντάς του πρόσβαση σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας. 

Ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν 
στην Ελλάδα αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια, ενώ 
περίπου 300.000 νέα αυτοκίνητα πωλούνται 
κάθε χρόνο. Στις πόλεις ένας στους δύο πολίτες 
χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του το 
αυτοκίνητο του ή δίκυκλο, ένας στους τέσσερις 
πολίτες χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς (λεωφορεία κτλ.) και ένας στους 
τέσσερις περπατά ή χρησιμοποιεί ποδήλατο. 

Π.Α.Θ.Ε. Νέα Εθνική Οδός.
Τμήμα: Δίον-Κατερίνη 
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Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας δεν είναι 
πολύ αναπτυγμένο (το ανάγλυφο του τόπου αποτελεί 
μία σοβαρή αιτία). Έχει μήκος περίπου 2.500 
χιλιόμετρα. Ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας είναι η 
γραμμή Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης. 

Ωστόσο με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού και την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος  στην Αθήνα, κυρίως, έχουν 
αναπτυχθεί δίχτυα σταθερής τροχιάς τρόλεϊ, τραμ, μετρό, ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, 
προαστιακός σιδηρόδρομος. Κάποια από τα δίχτυα αυτά υπάρχουν και στη Θεσαλονίκη 
όπου συνεχίζνται οι εργασίες για το μετρό της πόλης.  

Οι αερομεταφορές Ο μεγάλος αριθμός τουριστών που δέχεται η Ελλάδα έχει ευνοήσει 
την ανάπτυξη των αερομεταφορών. Πολλές 
πόλεις και νησιά στην πατρίδα μας διαθέτουν 
αεροδρόμια. Μεγαλύτερο σε κίνηση 
επιβατών και ένα από τα πιο σύγχρονα της 
Ευρώπης είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», μέσω του οποίου 
μετακινήθηκαν κατά το 2017 περίπου 22 
εκατομμύρια επιβάτες. 

Άλλα σημαντικά αεροδρόμια είναι αυτά 
του Ηρακλείου, της Θεσσαλονίκης, της 
Κέρκυρας κ.ά. Ο χάρτης δίπλα μας δείχνει το 
αεροπορικό συγκοινωνιακό δίχτυο της 
Ελλάδας. Όπως είναι γνωστό, οι αεροπιρικές 
συκγκοινωνίες δεν χρησιμοποιούνται μόνο 
για τους επιβάτες αλλά και για την μεταφορά  
διαφόρων εμπορευμάτων, κυρίως ευπαθών. 

Ακτοπλοϊκό δίκτυο  Η Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, 
έχει τη μακρύτερη ακτογραμμή και τον μεγαλύτερο 
αριθμό νησιών στην Ευρώπη, στοιχεία καθοριστικά 
για την ανάπτυξη των θαλάσσιων συγκοινωνιών και 
της εμπορικής ναυτιλίας. Από τα πολλά λιμάνια της 
χώρας μας ξεκινούν τα πλοία του εμπορικού στόλου 

Τα πλοία καλύπτουν μεγάλο μέρος των 
μεταφορών στην Ελλάδα 

Τραμ στην Αθήνα
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–ενός από τους μεγαλύτερους του κόσμου– και διακινούν προϊόντα από και προς όλες
σχεδόν τις χώρες του πλανήτη. Επίσης, η Ελλάδα είναι η χώρα της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη
συμμετοχή των θαλάσσιων μεταφορών στο εσωτερικό της εμπόριο.

Το λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα της 
Ευρώπης σε κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων. Άλλα μεγάλα λιμάνια είναι αυτά της 
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Βόλου, της Ελευσίνας κ.ά.   

Η θέση της Ελλάδας (στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, στα όρια με Ασία και 
Αφρική, και στα παράλια της Μεσογείου, πολύ κοντά στον Εύξεινο Πόντο και την Ερυθρά 
θάλασσα) την αναδεικνύει σε στρατηγικής σημασίας κόμβο για τις ευρωπαϊκές διαμεταφορές 
τόσο τις χερσαίες όσο και τις θαλάσσιες, ενώ η υλοποίηση των συμφωνιών διέλευσης 
αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα τη μετατρέψει σε σημαντικό ενεργειακό 
παράγοντα.  

Όπως και τα άλλα προηγμένα κράτη της Ε.Ε., η Ελλάδα έχει αναπτυγμένες τις 
επικοινωνίες, αλλά και τις άλλες υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα της παραγωγής. 

Πανέμορφες ακρογιαλιές της Ελλάδας 

Η Ελλάδα έχει εκατοντάδες πανέμορφες παραλίες, όπου μπορεί κανείς να κολυμπήσει 
και να χαρεί την εκπληκτική της θάλασσα. Πάρα πολλές ελληνικές παραλίες κερδίζουν κάθε 
χρόνο τη "Γαλάζια Σημαία", διάκριση που 
απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
παραλίες που ξεχωρίζουν για την καθαρότητα των 
νερών τους και την υποδομή που διαθέτουν (π.χ. 
παρουσία ναυαγοσωστών). 

Ο Μύρτος στην Κεφαλλονιά, οι Κουκουναριές 
στη Σκιάθο, η παραλία του Βάι στην Κρήτη, η 
Κόκκινη Παραλία στη Σαντορίνη, το Πόρτο Κατσίκι 
στη Λευκάδα είναι μερικές μόνο από τις πανέμορφες 
παραλίες της, αφού, όπου κι αν βρεθεί ο επισκέπτης, 
είτε στο Ιόνιο είτε στο Αιγαίο, μια γλυκιά θάλασσα 
περιμένει να τον αγκαλιάσει.  

Ασκήσεις – Ερωτήσεις 

1. Ποιοι είναι δύο σημαντικοί κλάδοι του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα;
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Η Ε.Ε. έχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο του κόσμου. Κατά τη γνώμη σας, η ελληνική
ναυτιλία έχει συμβάλει στην κατάκτηση αυτής της θέσης; Και πόσο;

Ζάκυνθος: το Ναυάγιο, μία από τις πολλές 
δημοφιλείς ελληνικές παραλίες 
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…………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διέλευσης ενεργειακών αγωγών;
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Συζητήστε μεταξύ σας ποιες υπηρεσίες, δημόσιες και ιδιωτικές, χρειάζονται για την
αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του εμπορίου. Να θυμάστε ότι το εμπόριο είναι η
διακίνηση των προϊόντων τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές.

5. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το
γράμμα (Λ), αν είναι λάθος:

α. Ο ένας στους δύο Έλληνες απασχολείται στον τριτογενή τομέα παραγωγής.  

β. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι το πρώτο σε κίνηση επιβατών στην Ελλάδα. 
γ. Ο τουρισμός αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα.  

δ. Η Ελλάδα εξάγει κυρίως βιομηχανικά μεταλλουργικά προϊόντα (αυτοκίνητα, γεωργικά 
μηχανήματα κ.ά.). 

3. Σε περίπτωση που θέλετε να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι από το Ηράκλειο της Κρήτης
ως τις Σέρρες σταματώντας για μια περιήγηση στην Αθήνα. Σας δίνονται τα εξής
μεταφορικά μέσα και πρέπει όλα να τα χρησιμοποιήσετε: τρένο, λεωφορείο, πλοίο,
ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, μετρό. Σχεδιάστε ένα δρομολόγιο. Από ποιες πόλεις θα
περάσετε; Ποιο ή ποια μέσα θα χρησιμοποιήσετε για την περιήγηση σας στην Αθήνα;

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Σημειώστε στο τετράδιό σας τρία μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην
Αθήνα και κινούνται σε σταθερή τροχιά.

5. Παρατηρήστε τον συγκοινωνιακό χάρτη της Ελλάδας και βρείτε τις πόλεις, από τις οποίες
περνούν η Εγνατία Οδός και ο οδικός άξονας Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι,
που είναι γνωστός ως Π.Α.Θ.Ε.. Στη συνέχεια, βρείτε τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ελλάδας
στον γεωμορφολογικό χάρτη και συζητήστε για το ρόλο τους στην τουριστική και
εμπορική ανάπτυξη των περιοχών, στις οποίες βρίσκονται.

6. Τα συγκοινωνιακά έργα διευκολύνουν την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της
Ελλάδας, όμως πρέπει να γίνονται με σεβασμό προς το περιβάλλον. Συζητήστε τι
απαιτείται να προσέχουν οι κατασκευαστικές εταιρείες αυτών των έργων, ώστε να μη
διαταράσσεται η οικολογική ισορροπία.
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Κεφάλαιο 25ο :  Ελληνισμός εκτός συνόρων

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε: 

✒ Για τον Ελληνισμό ως ιδέα της διαχρονικής οικουμενικότητάς του,

✒Για τον ελληνισμό σε εδάφη εκτός των συνόρων του σημερινού ελληνικού κράρτους
✒ Για τον απόδημο Ελληνισμό ως γενιές μετανάστευσης.

Τη διαχρονική εικόνα του Ελληνισμού εκτός των σημερινών συνόρων της μπορούμε 
να την εξετάσουμε σε τρία επίπεδα. 

Το οικουμενικό Ελληνισμό, τον Ελληνισμό σε εδάφη εκτός των συνόρων του 
σημερινού ελληνικού κράτους και τις ελληνικές παροικίες που προέκευψαν από τις 
σύγχρονες γενιές των μεταναστών.  Οι όροι που χρησιμοποιούνται «Απόδημος 
Ελληνισμός», «Έλληνες της διασποράς», « Έλληνες του Εξωτερικού» ή «Ξενητεμένοι 
Έλληνες» δεν αποδίδουν με σαφήνεια  την διαχρονική πραγματικότητα του Ελληνισμού 
εκτός του σημερινού εθνικού χώρου.  

 Ελληνισμός ως διαχρονική ιδέα οικουμενικότητας. 

Για να αποδόσουμε καλύτερα τη φύση του Έλληνα στη σχέση του με την ιδαίτερη 
πατρίδα του την Ελλάδα με τον κόσμο μπορούμε να δανειστούμε έναν όρο από τη φύση, 
την Παλίρροια. Έτσι ο Έλληνας από τους μυθολογικούς χρόνους μέχρι και σήμερα 
χαρακτηρίζεται από την πλημμυρίδα και άμπωτη. 

Ενοούμε εδώ τα ταξίδια του Έλληνα, οργανωμένα ή μη, (από την Αργοναυτική 
Εκστρατεία, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Πύρρο κλπ) προς και από τον κόσμο. Προκειται 
ωστόσο για ταξίδια που σε τελική ανάλυση κατέληγαν στη διάδοση του Ελληνισμού και στην 
αποκόμηση στοιχείων για να κάνουν τον Ελληνισμό περισσότερο ισχυρό, εξασφαλίζοντάς 
του την οικουμενικότητα και ταυτόχρονα τον εμπλουτισμό του ελληνικού πολιτισμού στην 
ιδιαίτερη πατρίδα. Η συγκεκριμένη διαδικασία, η 
οποία δεν ήταν πάντα ειρηνική, συνοδεύονταν 
από την ίδρυση παντού ελληνικών αποικιών, ως 
σταθερές αξίες του Ελληνισμού. 

Μόνο στη Νότια Ιταλία οι Έλληνες 
ίδρυσαν πάνω από 300 πόλεις αναπτύσσοντας 
και διατηρώντας μαζί τους άμεσες σχέσεις στη 
γλώσσα, τον πολιτισμό, την τροφοδοσία της 
μυθολογίας κλπ. Σύμφωνα με τον Στράβωνα οι 

σχέσεις των 
πληθυσμων αυτών με το Αιγαίο διαπιστώνονται από 
την μυκηναϊκή εποχή. Σημερινοί κάτοικοι στις περιοχές 
αυτές συνεχίζουν να διατηρούν και αναπτύσσουν 
σχέσεις με την Ελλάδα, μιλούν τη γλώσσα Γκρίκα η 
οποία διατηρεί πολλά στοιχεία της Ελληνικής γλώσσας. 
Οι ελληνικές αποικίες κατά τον αρχαίο κόσμο χτίζονταν 
συνήθως σε κενούς τόπους αποτελώντας έτσι 
αυτόχθονους ελληνικούς πληθυσμούς. Οι ελληνικές 

Δωρικός Ναός , αφιερωμένος πιθανόν 
στον Απόλλωνα, στην Σικελία.
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Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου 

αποικίες στη Νότια Ιταλία την αποκαλούμενη από τους Ιταλούς ως Magna Graecia, (Μεγάλη 
Ελλάδα) απποτελεί μια τέτοια περίπτωση. Το ίδιο συνέβη και με αποικίες Ελληνων στη 
Βόρεια Αφρική, τον Εύξεινο Πόντο, την Καππαδοκία κλπ. 

Οι δύο χάρτες που ακολουθούν μας δείχνουν πραχτικά την γεωγραφική επέκταση 
του Ελληνισμού μέσω αποικιών σε όλο το τότε γνωστό κόσμο, από την Ισπανία μέχρι τον 
Καύκασο και τη Μαύρη θάλασσα. Ενώ με τον Μέγα Αλέξανδρο τα όρια της 
οικουμενικότητας του Ελληνισμού επεκτείνονται μέχρι την Σκυθία και τις Ινδίες.  (Βλέπε 
χάρτες) 
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Η πολιτιστική ανωτερότητα του Εληνισμού θα διαπιστωθεί στις σχέσεις του με τις 

δύο μεγαλύτερες και ισχυρότερες αυτοκρατορίες στον κόσμο, την Ρωμαϊκή και την 
Βυζαντινή. Είναι γνωστή η ρήση που λέει ότι η Ρώμη κατέχτησε στρατιωτικά την Ελλάδα 
και η Ελλάδα κατέχτησε πολιτισικά την Ρώμη. Το ίδιο θα συμβεί μερικούς αιώνες αργότερα 
με Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το μεγαλείο της οφείλεται στο γεγονός ότι στηρίχτηκε στον 
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος στη συνέχεια επιβλήθηκε εξασφαλίζοντας στους 
Έλληνες σημαντικό ρόλο στη Νοτιο Δυτική Ευρώπη. 
 Ο ελληνικός οικουμενικός πολιτισμός θα δώσει το παρόν στην Ευρωπαϊκή Δύση κατ’ όλη 
την περίοδο από την Αναγέννηση μέχρι τον Διαφωτισμό. Επί Τουρκοκρατίας η συμβολή 
του Ελληνισμού στην παγκόσμια πρόοδο θα κορυφωθεί με το έργο των Ευεργετών.

Ελληνικοί πληθυσμοί σε εδάφη εκτός του σύγχρονου ελληνικού κράτους. 

Η παρούσα μορφή του σύγχρονου ελληνικού κράτους θα διαμορφωθεί σε περίπου 130 
χρόνια προσπαθειών του ελληνικού λαού, από το 1821 μέχρι το 1947. (βλέπε χάρτη) 

Αρκετοί όμως γηγενείς στα εδάφη τους 
ελληνικοί πληθυσμοί, έμειναν εκτός των 
συνόρων αυτών. Αναφέρουμε λόγου χάρη την 
Κύπρο, την Μικρά Ασία, τον Ελληνισμό της 
Αλβανίας, όπως ακόμα πληθυσμοί στην Πόλη, 
τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τον Πόντο κ.α.  

Η Κύπρος. Αποτελεί την 
πραγματικότητα του γηγενούς Ελληνισμού 
εκτός Ελλάδας, οργανωμένο σε ξεχωριστή 
κρατική οντότητα.  

Βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και 
είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της μετά τη 
Σικελία και τη Σαρδηνία. 

Η σύνθεση του πληθυσμού της Κύπρου συνδέεται με τη μακραίωνη πολιτική 
ιστορία του νησιού. Επηρεάζεται μάλιστα από τη μορφολογία του εδάφους και από τις 
πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επικράτησαν στο νησί τα τελευταία 26 χρόνια του 20ου αιώνα. 

Πριν από το 1974 το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Κύπρου ήταν οι 
Ελληνοκύπριοι, απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων με ιδιαίτερη συνεισφορά στον ελληνικό 
πολιοτισμό και ιστορία. Οι ριζές τους πηγαίνουν πριν από τον 14 π.Χ αιώνα με 
δημογραφική ανανέωση μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Ο πληθυσμός του νησιού διακρίνονταν 
για την ετερογένειά του. Κατοικούσαν εδώ και Μαρωνίτες που ήρθαν από τη γειτονική 

Συρία και τον Λίβανο,  Αρμένιοι, απόγονοι μεταναστών που έφθασαν 

Λάρνακα.  Λευκωσία     Λεμεσός 
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στην Κύπρο την εποχή του Βυζαντίου και Λατίνοι, απόγονοι των Φράγκων, των Βενετών 
και 
των Γενοβέζων που κατέκτησαν το νησί. 

Στο νησί κατοικούσαν και Τούρκοι,  πολύ λίγοι όμως σε σχέση με τους Έλληνες. Ήταν 
απόγονοι των Οθωμανών, οι οποίοι κατέλαβαν το νησί το 1571. Το 1878 η Τουρκία 
παραχώρησε την Κύπρο στην Αγγλία, η οποία κράτησε το νησί στην κατοχή της μέχρι το 
1960, έτος κατά το οποίο η Κύπρος ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητη δημοκρατία.  

14 χρόνια μετά η Τουρκία εισβάκλλει στο νησί και διχοτομεί στη γνωστή γραμμή 
Ατίλα, (πράσινη γραμμή φρουρούμενη από τότε από τους κυανόκρανους του ΟΗΕ) η οποία 
φθάνει μέχρι και την πρωτεύουσα της Κύπρου, την Λευκωσία.  

Μετά την εισβολή των Τούρκων, στην τουρκική μειονότητα προστέθηκαν και οι 
έποικοι. Αυτοί είναι Τούρκοι που μεταφέρθηκαν από το εσωτερικό της Τουρκίας και 

                                                 εγκαταστάθηκαν στο νησί. Η εισβολή 
υποχρέωσε τους Ελληνοκύπριους κατοίκους 
του βόρειου τμήματος του νησιού να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους 
και να συγκεντρωθούν στις νότιες περιοχές. 
Διακόσιες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι έγιναν 
πρόσφυγες μέσα στην ίδια τους τη χώρα, ενώ 
πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 
ή έπαψαν να δίνουν σημεία ζωής (αγνοούμενοι). 

Η Κυπριακή Δημοκρατία βάση του νόμου 
και σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχει κυριαρχία σε ολόκληρο το νησί.  Στην πράξη διοικείται από 
δύο κύρια μέρη. Την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ελέγχει περίπου το 58% της έκτασης 
του νησιού και το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου. Το διεθνές δίκαιο και o OHΕ θεωρεί 
το βόρειο τμήμα του νησιού υπό κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων.  Η ελληνική 
Κυπριακή Δημοκρατία από το 2004 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το 2008 
μέλος της Ευρωζώνης.  

Από το 1992 και μετά έχει αποκαταστήσει άμεσες σχέσεις με τον Ελληνισμό της 
Αλβανίας κυρίως σε ανθρώπινο επίπεδο. 

Ο Ελληνισμός της Αλβανίας (εθνική ελληνική μειονότητα) 
Είναι η μόνη αναγνωρισμένη επίσημα ελληνική μειονότητα που αποτελεί εδαφική 

συνέχεια του ελληνικού κράτους ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας Ηπείρου. 
Αποσπαστηκε στην επίπονη διαδικασία χάραξης των ελληνοαλβανικών συνόρων από το 
1913 μέχρι το 1924. Από αλβανικής πλευράς αναγνωρίστηκε το 1921 στην Κοινωνία των 
Εθνών. Δεν υπάρχουν επίσημα δεδομένα γεωγραφικά όρια, ούτε επίσημα δημογραφικά 
στοιχεία, τόσο το περισσότερο όταν την περίοδο αυτή μέχρι σήμερα δέχτηκαι αλλοιώσεις σε 
όλα τα επίπεδα.  

Το κομμουνιστικό καθεστώς, όπως και οι προηγούμενες αλβανικές κυβερνήσεις 
αναγνώρισαν αυθαίρετα ως εληνικές μειονοτικές ζώνες περί των 103-107 χωριών δίπλα στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή Πρεμετής Αργυροκάστρου και Δελβίνου Αγίων 
Σαράντα. Η αυθαιρεσία αυτή ήταν επινόηση της ιταλικής κατοχής μεγάλου τμήματος της 
Ηπείρου την περίοδο 1917-1920. 
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Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία από τις 

αλβανικές στατιστικές του 1989, προκύπτει ότι οι 
Έλληνες στην Αλβανία αγγίζουν μόλις τις 65 
χιλιάδες, όπου συμπεριλαμβάνεται κυρίως ο 
πληθυσμός των 100 πλέον ελληνικών μειονοτικών 
χωριών. 

Ωστόσο, η παρουσία του Ελληνισμού στην 
Αλβανία, ως κοινότητα της επισήμως 
αναγνωρισμένης  Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 
στην Αλβανία, παρουσιάζει μερικές συνιστώσες. 
Παράλληλα με τις αυθαίρετα αναγνωρισμένες 
περιοχές με αμιγή ελληνικό μειονοτικό πληθυσμό, 
υπάρχουν και άλλες περιοχές που δεν 
αναγνωρίζονται, όπως και περιοχές που έχασαν 
την ταυτότητά τους. Μια ιδιαίτερη περίπτωση και 
με πολύμορφη ύφανση αποτελεί το κομμάτι 
Ελλήνων στην Αλβανική επικράτεια. Πρόκειται για 
οικογένειες Ελλήνων που μετοίκησαν στο βάθος 
της αλβανικής επικράτειας για διάφορους λόγους, 
για τους μεικτούς γάμους κλπ. Με βάση την 

εικόνα αυτή και συγκρίνοντας τα επίσημα 
αλβανικά στοιχεία φυσιολογικής δημογραφικής 
αύξησης του αλβανικού πληθυσμού  σε 
διάφορες απογραφές με τη δημογραφική 
αύξηση της κοινότητας της  Εθνικής Ελληνικής 
Μειονότητας, προκύπτει ότι οι Έλληνες στην 
Αλβανία ξεπερνούν τις 120 χιλιάδες. 
Ξεκινώντας από τα στοιχεία απόκτησης 
ελληνικής ιθαγένειας  στην Ελλάδα, ο αριθμός 
των Ελλήνων ανέρχεται στις 150 χιλιάδες. 

Η μαζική φυγή των Ελλήνων της Αλβανίας 
προς Ελλάδα μετά το άνοιγμα των συνόρων, 
έφερε μέγιστη αποψήλωση του πληθυσμού της 
Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. 

Η Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην 
Αλβανία θεωρείται σημαντικός παράγοντας στις 

ελληνοαλβανικές σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η 
διεκδίκηση των εθνικών δικαιωμάτων από μέρος των Ελλήνων παραμένει βασικό αίτημα 
των Ελλήνων της Αλβανίας, παρά τα 30 περίπου χρόνια εκδημοκρατισμού της Αλβανίας.   

Η εισοδος του χωριού Δερβιτσάνη στη Δρόπολη 

Από δραστηριότητες του Τμήματος 
Ελληνικής Γλώσσας Λογοτεχνίας και 
Ελληνικού Πολιτισμού στο Παν. 
Αργυροκάστρου, όπου καταρτίζονται 
δάσκαλοι και στελέχη της  εθνικής 
ελληνικής Μειονότητας  

Γιορτάζοντας την εθνική γιορτή 
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Ο απόδημος Ελληνισμός (ελληνική διασπορά) ως παροικίες μετανάστευσης. 

Την ελληνική διασπορά υπό τον χαρακτηρισμό αυτόν θα μπορούσαμε να τον 
χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες περιόδους: α. τους τέσσερις αιώνες της Τουρκοκρατίας, β. την 
περίοδο από τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, και γ. την περίοδο μετά τη λήξη του πολέμου μέχρι σήμερα. Διαχρονικά αίτια των 
μεταναστεύσεων θεωρούνται κυρίως οι πολιτικοστρατιωτικές και οι οικονομικοκοινωνικές 
συνθήκες στον ελληνικό χώρο. Η ελληνική διασπορά χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση 
στενών σχέσεων με τον εθνικό χώρο και για την σημαντική συμβολή της στην οικονομική, 
κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική εξέλιξη του συνολικού ελληνικού κόσμου. Ιδιαίτερη 
υπήρξε αυτή η συμβολή κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Ποσοτικά ο 
απόδημος Ελληνισμός σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο ένα δεύτερο του πληθυσμού της 
Ελλάδας. 

Χώρες προορισμού της πρώτης περιόδου ήταν η Κωνσταντινούπολη και κυρίως οι 
Παραδουνάβιες χώρες και η Αίγυπτος. Σημαντική ήταν επίσης 
η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στις αναπτυγμένες δυτικές 
χώρες, όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία και άλλες. 
Διάπρεψαν την περίοδο αυτή οι Έλληνες ευεργέτες, στη 
συνεισφροά των οποίων στηρίχτηκε η οικοδόμηση των δομών 
του νέου ελληνικού κράτους. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα είχε αρχίσει η μετανάστευση 
στην μακρινή Αυστραλία. 

Από τις αρχες του 20ου αιώνα, πρώτη και δεύτερη 
δεκαετία, ο κύριος προορισμός των Ελλήνων μεταναστών ήταν 
οι ΗΠΑ, χώρα την οποία οι Έλληνες μετανάστες δε θα 
λησμονήσουν και τις επόμενες δεκαετίες. 

Ο εμφύλιος μετά τον Πόλεμο θα προκαλέσει 
αναγκαστικά ένα ρεύμα προσφύγων προς τις ανατολικές 
χώρες. Κατά το 1955  ξεκίνησε το μεγάλο ρεύμα της 
μετανάστευσης προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως τη 
Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Σουηδία. Έτσι η ελληνική 
διασπορά θα βρεθεί σε όλον τον πλανίτη. 

Ο χάρτης που ακολουθεί αποτελεί την καλύτερη 
απογραφή της ελληνικής διασποσράς στον κόσμο.  

Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες που 
έφθασαν στην Αυστραλία ήταν επτά 
ναυτικοί που είχαν καταδικαστεί 
πειρατεία από βρετανικό ναυτικό 
δικαστήριο το 1829. 
Η πρώτη Ελληνίδα που 
εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία 
ήταν η Αικατερίνη Πλέσσου ή 
Πλέσσα από την Ήπειρο, η οποία 
είχε παντρευτεί  Βρετανό 
στρατιωτικό στη δεκαετία του 1820. 
Το 1898 ιδρύθηκε η πρώτη 
Ορθόδοξη Κοινότητα στη Νέα Νότια 
Ουαλία και ένα χρόνο αργότερα ο 
πρώτος ορθόδοξος ναός στο νότιο 
ημισφαίριο. 

Ο πρώτος Έλληνας , έφθασε στη 
Φλόριδα των ΗΠΑ το 1528. Προς 
τιμή του φιλοτεχνήθηκε  εδώ το 
άγαλμα αυτό, τα αποκαλυπτήρια 
του οποίου έγιναν το 2005.
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Το σύγχρονο διαχρονικό μεταναστευτικό 

ρεύμα, λόγω της μαζικότητας και συχνού 
δράματος που έπληξε την παραδοσιακή ελληνική 
οικογένεια, συνοδεύτηκε ταυτόχρονα από ένα 
ισχυρό πολιτιστικό ρεύμα, κυρίως στη δημοτική 
μουσική. 

Οι Έλληνες μετανάστες, διατηρώντας 
ζωντανή την πατροπαράδοτη παράδοση από 
τους αρχαίους χρόνους, κουβαλούσαν μαζί τους 
την πατρίδα. Ίδρυσαν δικές τους παροικίες, 
συλλόγους, οργανισμούς, σχολεία και πολιτιστικά κέντρα. Ο στόχος τους ήταν διπλός. Από 
την μία ήθελαν να διατηρήσουν ζωντανή την ελληνική παράδοση, γλώσσα, ήθη και έθιμα 
μεταλαμπαδεύοντάς τα στις επόμενες γενιές μεταναστών, από την άλλη η οργάνωση αυτή 
αποτελούσε ένα σημαντικό όπλο για τη στήριξη της Ελλάδας στο διεθνή στίβο. Επίσης είναι 
γνωστή η συνεισφορά των ελληνικών κοινοτήτων στις τοπικές κοινωνίες και χώρες διαμονής 
τους. 

 Όπως είναι γνωστό πολλοί Έλληνες 
μετανάστες της διασποράς διέπρεψαν σε 
κάθε τομέα, στην επιχειρηματικότητα, την 
επιστήμη, τις τέχνες, την πολιτική και την 
οικονομία. Από τη θέση αυτή και μέσω του 
δικτύου οργάνωσης, μπορούσαν να 
συβάλλουν  στην προώθηση των ελληνικών 
συμφερόντων. 
 Μετά τη δεκαετία του 60’-70’ το κύμα 
μετανάστευσης φάνηκε ότι διακόπηκε και 
άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, η παλιννόστηση. 

Πολλοί Έλληνες επέστρεψαν στην Ελλάδα και με τα χρήματα που είχαν οικονομίσει ως 
μετανάστες επένδυσαν στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, συμβάλλοντας όχι μόνο στην 
ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και στην καλλιέργεια μιας δυτικής νοοτροπίας. 

Η σταθερότητα αυτή, η οποία διήρκησε στην ουσία μερικές δεκαετίες, διακήπηκε 
τα πρώτα χρόνια του νέου αιώνα. Η παρατεταμένη κρίση που έπληξε την Ελλάδα 
ανάγκασε πολλούς Έλληνες να μεταναστεύσουν. Το πρόσφατο κύμα μετανάστευσης   
χαχαραέχει χαρακτηριστικό δε χαρακτηρίζεται μόνο από τη μαζικότητα,  υπολογίζεται ότι από το 2010 μέχρι το 2016
εγκατέλειψαν την Ελλάδα περίπου 500 χιλιάδες Έλληνες, αλλά από το γεγονός ότι  
μετανάστευσηςπεριέλαβε κυρίως στελέχη και νέους επιστήμονες. Επίσης, συνοδεύτηκε, για πρώτη φορά 
στην ιστορία, με την μεταφορά των κεφαλαίων από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, όπως τη 
Βουλγαρία, την Ρουμανία κλπ. 

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 

Όπως αναφέρθηκε τα νούμερα των Ελλήνων της αιασποσράς ανερχονται στα 5 
εκατομμύρια που ισοδυναμεί το μισό του ελληνικού πληθυσμού στην Ελλάδα. Θεωρείται 
ταυτόχρονα ότι αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές  της χώρας ανα την οικουμένη. 
Για το συντονισμό, υποστήριξη και το ενδιαφέρον προς αυτούς λειτουργεί στην Αθήνα από 
το 1983 η Γενική Γραμματεία του Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) Πρόκειται για μια δημόσια 
ανεξάρτητη διοικητική υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στο ελληνικό Υπουργείο 

Παλιννόστηση: Με την πάροδο των 
χρόνων πολλοί από τους 

μετανάστες επιστρέφουν στην 
πατρίδα που δεν ξέχασαν ποτέ. 

Η επιστροφή αυτή ονομάζεται 
παλιννόστηση και οι άνθρωποι που 

επιστρέφουν ονομάζονται 
παλιννοστούντες. 

3η Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημου Ελληνισμού. 

-Αθήνα 2016



135 

 Οι οικονομικές δραστηριότητες 

της Ελλάδας 

 

Εξωτερικών. Της υπηρεσίας αυτής προΐσταται ο εκάστοτε για θέματα Απόδημου 
Ελληνισμού Υφυπουργός Εξωτερικών. 
Διατηρεί ιδιαίτερο προϋπολογισμό, ενώ κύριοι στόχοι  της είναι: η ανάπτυξη των δεσμών 
των αποδήμων Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους, η διατήρηση της πολιτιστικής τους 

ταυτότητας στη διασπορά και βεβαίως η 
μελέτη και κάθε δυνατή βοήθεια σε 
προβλήματα επιβίωσης στις χώρες που 
βρίσκονται εγκατεστημένοι. 
Για την πραγμάτωση των παραπάνω 
σκοπών η ΓΓΑΕ διατηρεί επαφές με 
οργανώσεις και φορείς που έχουν 
δημιουργήσει οι απόδημοι Έλληνες στις 
Χώρες εγκατάστασής τους ενώ παράλληλα 
από το 1985 διοργανώνει συνέδρια, 
διάφορες συναντήσεις και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
Προωθεί αντίστοιχα προγράμματα 
(ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης) επιμορφωτικά και πολιτιστικά 

με ιδιαίτερη βαρύτητα για τα παιδιά των μεταναστών, 1ης, 2ης και 3ης γενιάς.  

Ασκήσεις - ερωτήσεις 

1. Ποια ήταν η σημασία της ίδρυσης των ελληνικών αποικιών σε σχέση με την οικονομία
και τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας; Το παρακάτω κείμενο θα σας βοηθήσει να
απαντήσετε σωστά.

Μέσω των ελληνικών αποικιών διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός 
πολιτισμός στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου, ενώ ταυτόχρονα ο ελληνικός πολιτισμός 
επηρεάστηκε και εμπλουτίστηκε με στοιχεία  άλλων πολιτισμών.  

Όσον αφορά στην οικονομία, ένας από τους κύριους λόγους ίδρυσης αποικιών ήταν η 
αναζήτηση νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Οι νέες αποικίες προοδεύσαν γρήγορα και 
ανέπτυξαν το εμπόριο με τις μητροπόλεις τους, βοηθώντας και αυτές να αναπτυχθούν 
οικονομικά. 

2. Συγκεντρώστε στοιχεία και συζητήστε στην τάξη σχετικά με τη ζωή των  ελληνικής
καταγωγής πληθυσμών που σώζονται στις αρχαίες ελληνικές εστίες μακριά από την
Ελλάδα.

3. Πολλοί απόδημοι Έλληνες έχουν διαπρέψει σε όλους τους τομείς της πολιτικής,
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του εξωτερικού. Από τους πιο
γνωστούς είναι: η Νανά Μούσχουρη, ο Yanni, η Μαρία Κάλλας κ.ά. Ποιους άλλους
γνωρίζετε;

Από εκδήλωση στο εξωτερικό της ΓΓΑΕ 
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Κατανομή του Απόδημου Ελληνισμού στις ηπείρους 

4. Συζητήστε στην τάξη και αναφέρετε τρόπους με τους οποίους οι απόδημοι βοηθούν
την πατρίδα τους.

5. Συζητήστε μαζί με τον δάσκαλό/α σας με ποιους τρόπους η Ελλάδα πρέπει να
βοηθήσει τους Έλληνες της διασποράς, ώστε και οι επόμενες γενιές να διατηρήσουν
την ελληνικότητά τους.

6. Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα
και ερευνήστε τους λόγους, για τους
οποίους το μεγαλύτερο ποσοστό του
Απόδημου Ελληνισμού είναι
συγκεντρωμένο στην αμερικανική
ήπειρο.

7. Διατρέξτε στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές και συγκεντρώστε περισσσότερα στοιχεία
για τον Ελληνισμό της Αλβανίας που αφορούν την ιστορία του, τα εθνικά δικαιώματα
που διεκδικεί, το ρόλο του στις σχέσεις  της Ελλάδας με την Αλβανία, την πολιτική
του οργάνωση και την ένταξή του στην αλβανική κοινωνία.

8. Ποιες είναι και πώς κρίνετε εσείς τις συνέπειες από την μαζική φυγή των Ελλήνων
της Αλβανίας από τις εστίες τους. Ανταποκρίνεται η συμπεριφορά αυτή με την
διαχρονική τους παράδοση;

9. Η Κύπρος είναι η χώρα με πλούσια παράδοση στη συνεισφορά της στον ελληνικό
πολιτισμό. Γνωρίζετε εσείς στοιχεία που επιβεβαιώνουν την συνεισφορά αυτή και
σήμερα;

10. Μετά τη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα ανέλαβε μια εκστρατεία παλινόστισης των
ελληνικής καταγωγής Ποντίων. Κρίνετε θετική την κίνηση αυτή;

11. Τι θα ζητούσατε εσείς περισσότερα από την Ελλάδα και την Αλβανία;

Τ Ε Λ Ο Σ 
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