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Ένας άλλος μύθος για την Ευρώπη

Η Ευρώπη ήταν βασιλοπούλα της Φοινίκης, μιας χώρας της 

Ασίας κοντά στην Κύπρο. Ήταν τόσο όμορφη, που όταν την 

είδε μια μέρα ο Δίας την αγάπησε και θέλησε να την κάνει 

γυναίκα του. Μεταμορφώθηκε σε έναν ωραίο ταύρο και την 

πλησίασε σιγά-σιγά. Η Ευρώπη χάιδεψε το ζώο και κάθισε στην 

πλάτη του. Τότε ο ταύρος έβγαλε φτερά και πέταξε με την 

κοπέλα μακριά. Έφθασε στην Κρήτη, όπου η Ευρώπη 

παντρεύτηκε το Δία και γέννησε τρεις γιους. Ένας από αυτούς 

ήταν ο Μίνωας, ο ξακουστός βασιλιάς της Κρήτης.



Quiz

• http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10642/e

xtras/gstd24_eu-thesi/index.html

• ποιο είναι το βορειότερο, νοτιότερο, ανατολικότερο και 

δυτικότερο σημείο της Ευρώπης;

Τα ακραία όρια της Ευρώπης είναι τα παρακάτω: Το βορειότερο άκρο 

της το αποτελεί η Γη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, που φτάνει μέχρι τις 82°

βόρειο πλάτος, ενώ στο νότο το νησί Γαύδος με 34° και 50' βόρειο 

πλάτος αποτελεί το νοτιότερο μέρος της. Στα δυτικά, στις 24° και 32' 

βρίσκεται το δυτικότερο σημείο της, ενώ στα ανατολικά, στις 68° 5' 

βρίσκεται το ανατολικότερο σημείο της.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2821,10642/extras/gstd24_eu-thesi/index.html


Τα γενικά πλεονεκτήματα στη θέση

της Ευρώπης 

Η Ευρώπη είναι "Σταυροδρόμι" 
των τριών ηπείρων

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λαών

Σε αυτήν πραγματοποιούνται 
διεθνείς εκθέσεις προϊόντων

Διοργανώνει συγκεντρώσεις 
επί πολιτιστικών θεμάτων

Έχει ανεπτυγμένες διεθνείς 
συγκοινωνίες καθιστώντας 
εύκολες τις μετακινήσεις των 
πολιτών και τις μεταφορές 
προϊόντων



Τα οικονομικά πλεονεκτήματα

στη θέση της Ευρώπης

• Γεωργία: κριθάρι, σίκαλη, σιτάρι, πατάτες, ζαχαρότευτλα, 
καπνός, ηλιόσποροι

• Κτηνοτροφία: εκτροφή βοοειδών, χοιρινών, 
αιγοπροβάτων

• Ορυκτός Πλούτος: κυρίως σιδηρομεταλλεύματα

• Βιομηχανία: ελέγχει το 1/3 της παγκόσμιας βιομηχανικής 
παραγωγής

• Οδικά Δίκτυα: έχει ανεπτυγμένες αεροσυγκοινωνίες και 
ναυσιπλοΐα και κατέχει το 1/3 των σιδηροδρομικών 
γραμμών του κόσμου



Ευχαριστούμε πολύ για την 

προσοχή σας



Ωκεανοί και Θάλασσες

http://egpaid.blogspot.com/2009/10/blog-
post_2095.html

Εύη, Αλεξάνδρα

http://egpaid.blogspot.com/2009/10/blog-post_2095.html


ΩκεανόςΩκεανός

Ωκεανός αποκαλείται η πολύ μεγάλη θαλάσσια επιφάνεια. Ο 
όρος καθιερώθηκε, ιστορικά, από τον αρχαίο Έλληνα Ηρόδοτο 
και προέρχεται από τον ομώνυμο μυθικό θεό της Ελληνικής 
Μυθολογίας, τον Ωκεανό.
Οι ωκεανοί αρχικά ήταν τρεις, ο Ειρηνικός, ο Ατλαντικός και ο 
Ινδικός, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν οι δύο των πόλων της 
Γης, ο Αρκτικός και ο Ανταρκτικός Ωκεανός, που συνολικά 
καλύπτουν σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) της επιφάνειας της 
γης, περιέχουν δε το 97% του νερού και το 90% των 
ηφαιστείων, ενώ σχεδόν τα μισά από τα παγκόσμια θαλάσσια 
ύδατα παρουσιάζουν βάθος μεγαλύτερο των 3.000 μέτρων.
Οι ωκεανοί σήμερα είναι πέντε:
•Ειρηνικός Ωκεανός
•Ατλαντικός Ωκεανός
•Ινδικός Ωκεανός
•Αρκτικός Ωκεανός ή Βόρειος Ωκεανός και
•Ανταρκτικός Ωκεανός ή Νότιος Ωκεανός

http://egpaid.blogspot.com/2009/10/blog-post_2095.html
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θάλασσα

Με τον όρο Θάλασσα εννοείται μια μεγάλη 
έκταση αλμυρού ύδατος και η έννοια συνδέεται 
με κάποιον ωκεανό ή μια μεγάλη λίμνη, 
συνήθως με αλμυρό νερό που δεν έχει φυσική 
έξοδο. Ο όρος συχνά χρησιμοποιείται ως 
υποκατάστατο του Ωκεανός, αν και η χρήση της 
στη Γεωγραφία είναι αυστηρά καθορισμένη, (βλ. 
για παράδειγμα Τροπικές θάλασσες).
Κατά την Ελληνική Μυθολογία η Θάλασσα ήταν 
αρχέγονη ιδεατή ανθρωπόμορφη θεότητα που 
κατέληξε δευτερεύουσα μετά τον Ποσειδώνα.



Ειρηνικός Ωκεανός

• Ο Ειρηνικός Ωκεανός πήρε το 
όνομά του από τον Πορτογάλο 
θαλασσοπόρο Μαγγελάνο και 
είναι η μεγαλύτερη μάζα νερού 
στη γη. Εκτείνεται στο ένα τρίτο 
της επιφάνειας της γης με 
179.700.000 χμ². Στα δυτικά 
διαβρέχει την Ασία και την 
Αυστραλία και στα ανατολικά την 
Αμερική. Στον Ειρηνικό βρίσκεται 
το βαθύτερο σημείο όλων των 
θαλασσών και ωκεανών της γης, 
10.911 μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, στην 
τάφρο των Μαριανών ,

• Στον Ειρηνικό βρίσκονται 25.000 
νησιά (περισσότερα από όλα τα 
υπόλοιπα νησιά του κόσμου), η 
πλειονότητα των οποίων 
βρίσκεται κάτω από τον Ισημερινό.



Ατλαντικός Ωκεανός
• Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος ωκεανός της γης, μετά τον 
Ειρηνικό και καλύπτει το ένα πέμπτο της 
επιφάνειάς της. Το όνομά του προέρχεται από 
τον Άτλαντα που έπεσε στον ωκεανό αυτόν 
καθώς γλίστρησε από το μεγάλο βουνό της 
Αφρικής.

• Στα δυτικά του Ατλαντικού Ωκεανού βρίσκεται 
η Αμερική και στα ανατολικά η Ευρώπη 
(βορειοανατολικά) και η Αφρική 
(νοτιοανατολικά). Έχει έκταση 106.400.000 χμ² 
και όγκο 354.700.000 χμ³. Το μέσο βάθος του 
είναι 3.338 μ. περίπου και το μεγαλύτερό του 
βάθος 8.605 μ. κοντά στο Πουέρτο Ρίκο. Το 
άνοιγμα του ωκεανού κυμαίνεται μεταξύ 2.848 
χλμ, στο σημείο μεταξύ Βραζιλίας και Λιβερίας, 
και 4.830 χλμ στο σημείο μεταξύ Βόρειας 
Αμερικής και Βορείου Αφρικής.



Ινδικός Ωκεανός
• Ο Ινδικός Ωκεανός είναι ο τρίτος 

μεγαλύτερος ωκεανός της γης και 
καλύπτει σχεδόν το 20% της επιφάνειάς 
της. Στο βορρά διαβρέχει τη νότια Ασία 
στη δύση την Αραβία και την Αφρική 
και στην ανατολή τη χερσόνησο της 
Μαλαισίας, τα νησιά Σούντα και την 
Αυστραλία. Νότια του Ινδικού Ωκεανού 
βρίσκεται ο Νότιος Ωκεανός.

• Η έκτασή του είναι 73.556.000 χμ². Ο 
όγκος του νερού που περιέχει εκτιμάται 
σε 292.131.000 χμ³. Μεγάλα νησιά του 
Ινδικού Ωκεανού είναι η 
Μαδαγασκάρη, τα Κομόρες, οι 
Σεϋχέλλες, οι Μαλδίβες, ο Μαυρίκιος 
και η Σρι Λάνκα (πρώην Κεϋλάνη). Η 
Ινδονησία βρίσκεται ανάμεσα στον 
Ινδικό και στον Ειρηνικό Ωκεανό.



Αρκτικός Ωκεανός

• Ο Αρκτικός Ωκεανός, γνωστός, κυρίως 
παλαιότερα, και ως Βόρειος Παγωμένος 
Ωκεανός βρίσκεται στην περιοχή του Βόρειου 
πόλου. Είναι ο μικρότερος και ο πιο ρηχός από 
τους πέντε ωκεανούς της γης.

• Η επιφάνεια του Αρκτικού Ωκεανού είναι 
14.090.000 Τετρ. χλμ, κάπως λιγότερο από 1,5 
φορές η έκταση των ΗΠΑ. Περιβάλλεται από 
την Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και τη 
Γροιλανδία.

• Το βαθύτερό του σημείο απέχει 4.665 μ. από 
την επιφάνεια της θάλασσας.

• Μεγάλο μέρος της επιφάνειας του Αρκτικού 
Ωκεανού είναι παγωμένο. Κατά την περίοδο 
του χειμώνα οι πάγοι τον καλύπτουν απ' άκρη 
σ' άκρη, ενώ κατά την περίοδο του 
καλοκαιριού οι πάγοι υποχωρούν.



Ανταρκτικός Ωκεανός

• Ο Ανταρτικός ή Νότιος ωκεανός 
διαβρέχει την Ανταρκτική ήπειρο. 
Είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος 
ωκεανός της γης και αυτός που 
επίσημα ορίστηκε τελευταίος ως 
ωκεανός με απόφαση του Διεθνούς 
Υδρογραφικού Οργανισμού, το 
2000.

• Η συνολική του επιφάνεια είναι 
20.327.000 χλμ² και το μήκος των 
ακτών του 17.968 χλμ. Γεωγραφικά 
ορίζεται ως η θαλάσσια έκταση 
νοτίως του εξηκοστού νοτίου 
παραλλήλου, μέχρι τις ακτές της 
Ανταρκτικής.



Μεσόγειος Θάλασσα
• Ως Μεσόγειος είναι γνωστή από τα 

αρχαιότατα χρόνια μεγάλη κλειστή θάλασσα, 
που βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις ηπείρους 
την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Στα 
δυτικά συνδέεται με τον Ατλαντικό Ωκεανό, 
δια του πορθμού του Γιβραλτάρ και στα 
ανατολικά με την Ερυθρά θάλασσα δια της 
διώρυγας του Σουέζ.

• Μαζί με την Προποντίδα, τον Εύξεινο Πόντο 
και την Αζοφική θάλασσα που κατά την 
αντίληψη των Γάλλων γεωγράφων 
θεωρούνται εσωτερικά μέρη, παραρτήματά 
της, που, όμως, κατά την αντίληψη των 
Άγγλων γεωγράφων θα πρέπει να 
θεωρούνται ως άσχετα με τη Μεσόγειο, 
άποψη που και έχει επικρατήσει ως 
πρακτικότερη επί της περιγραφής. Έχει 
έκταση 2.966.000 τ.χλμ. ή περίπου 800.000 τ. 
μίλια. Το μέγιστο μήκος, από το Γιβραλτάρ 
μέχρι τις ακτές της Συρίας, είναι 2.100 ν. 
μίλια ή 3.860 χλμ., το δε μέγιστο πλάτος 
1.800 χλμ., ενώ το μέγιστο βάθος είναι 5.120 
μ. σε απόσταση 62 μιλίων νοτιοδυτικά από 
το ακρωτήριο Ταίναρο. 



Μαύρη θάλασσα (Εύξεινος Πόντος)

• Η Μαύρη Θάλασσα ή Εύξεινος Πόντος είναι θάλασσα της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ορίζεται από την Ευρώπη, τη 
Μικρά Ασία και τον Καύκασο και τελικά συνδέεται με τον 
Ατλαντικό Ωκεανό μέσω της Μεσογείου και του Αιγαίου 
Πελάγους και διάφορων πορθμών. O Πορθμός του 
Βοσπόρου τη συνδέει με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και ο 
Πορθμός των Δαρδανελίων με το Αιγαίο Πέλαγος της 
Μεσογείου. Τα νερά αυτά χωρίζουν την Ανατολική 
Ευρώπη από τη Δυτική Ασία. Η Μαύρη Θάλασσα 
συνδέεται επίσης με τη Θάλασσα του Αζόφ από τον 
Πορθμό του Κερτς.

• Σημαντικές πόλεις κατά μήκος των ακτών είναι οι Βάρνα, 
Γιάλτα, Ζονγκουλντάκ, Κερασούντα, Κερτς, Κωνστάντζα, 
Κωνσταντινούπολη, Μαγκάλια, Μπατούμι, Μπουργκάς, 
Ναβοντάρι, Νοβορωσίσκ, Οδησσός,  Oρντού,  Πότι, 
Ριζούντα, Σαμψούντα, Σεβαστούπολη, Σότσι, Σουχούμι, 
Τραπεζούντα και Χόπα.



Βόρεια θάλασσα
• Η Βόρεια Θάλασσα βρίσκεται μεταξύ της Νορβηγίας 

και της Δανίας στα ανατολικά, του Ηνωμένου 
Βασιλείου στα δυτικά, και της Γερμανίας, της 
Ολλανδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας στα νότια. 
Μία παραφυάδα της Βόρειας Θάλασσας αποτελεί το 
Σκάγκερρακ μεταξύ της Δανίας, της Νορβηγίας και της 
Σουηδίας που συνδέεται με τη Βαλτική Θάλασσα. Στα 
νότια η Βόρεια Θάλασσα συνδέεται με τον υπόλοιπο 
Ατλαντικό ωκεανό με τον ισθμό του Ντόβερ στο 
Αγγλικό Κανάλι και στα βόρεια μέσω της Νορβηγικής 
Θάλασσας.

• Μείζονες ποταμοί που διοχετεύουν τα νερά τους στη 
θάλασσα είναι οι Έλβας, Βέζερ, Εμς, Ρήνος, Μεύσης, 
Σελντ, Τάμεσης και Χάμπερ. Το Κανάλι του Κίελ, μία 
από τις πιο πολυσύχναστες πλεύσιμες υδάτινες 
διόδους στον κόσμο, συνδέει τη Βόρεια Θάλασσα με 
τη Βαλτική.



Βαλτική Θάλασσα

• Η Βαλτική Θάλασσα που χαρακτηρίζεται και 
Μεσόγειος της Βόρειας Ευρώπης, εκτείνεται 
μεταξύ των βορείων γεωγραφικών πλατών 
53° - 66° και ανατολικών μεσημβρινών 20° -
26°. Περικλείεται από την Σκανδιναβική 
Χερσόνησο, τις ηπειρωτικές χώρες της 
Βόρειας, Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης 
και τα Δανικά νησιά. Είναι ο αρχαίος 
"Σαρματικός Ωκεανός" του Μαρκιανού του 
Ηρακλειώτη. Συνδέεται δια των πορθμών 
Κάττεγκατ και Σκάγκερακ με την Βόρεια 
Θάλασσα και τον Ατλαντικό Ωκεανό. Η 
Βαλτική Θάλασσα συνδέεται με την Λευκή 
Θάλασσα από το Κανάλι της Λευκής 
Θάλασσας και κατευθείαν στην Βόρεια 
Θάλασσα από το Κανάλι του Κιέλου. Η 
Βαλτική θάλασσα ακτογραφεί τα παράλια 
δέκα χωρών.



ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΙ ΚΑΙ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Νεφέλη , Αθανασία



Οι ακτές της Ευρώπης 
παρουσιάζουν έντονο 
διαμελισμό, τον 
εντονότερο από όλες 
τις άλλες ηπείρους. Οι 
χερσόνησοι, τα 
ακρωτήρια και 
προσδίδουν στην 
Ευρώπη ξεχωριστή 
ομορφιά.



ΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ



Η ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Η Σκανδιναβική χερσόνησος είναι η 
περιοχή της βόρειας Ευρώπης  που 
περιλαμβάνει τη Σουηδία , τη Νορβηγία 
και τμήμα της βόρειας Φιλανδίας . Η 
Σκανδιναβική χερσόνησος είναι η 
μεγαλύτερη χερσόνησος στην Ευρώπη. 
Βασικό χαρακτηριστικό της χερσονήσου 
και παράγοντας σχηματισμού της είναι οι 
Σκανδιναβικές  Άλπεις. Η χερσόνησος 
είναι πλούσια σε δάση, 
σιδηρομεταλλεύματα και χαλκό. 
Αντίστοιχα, οι θαλάσσιες περιοχές 
ανοιχτά της Νορβηγίας στη Βόρεια 
θάλασσα είναι πλούσιες σε υποθαλάσσια 
κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου.

ΦιλανδίαΝορβηγία

Σουηδία
Σκανδιναβικές 
Άλπεις



Σκανδιναβική 
χερσόνησος



Η ΙΤΑΛΙΚΗ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

H Ιταλική Χερσόνησος ή Χερσόνησος 
των Απεννίνων είναι μία από τις 
μεγαλύτερες χερσονήσους της Ευρώπης, 
εκτεινόμενη  1,000 Χμ από τις Άλπεις 
στο βορρά μέχρι την κεντρική Μεσόγειο 
Θάλασσα  προς νότο. Η χερσόνησος 
είναι πολύ γνωστή για το σχήμα μπότας 
της. Ευρισκόμενη στη Νότιο Ευρώπη, 
αποτελείται από τρία κράτη:

 την Ιταλία ,

 τον Άγιο Μαρίνο στα ΒΔ της Ιταλίας

 το Βατικανό στην Ιταλική πόλη Ρώμη .



Ιταλική 
χερσόνησος



Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Λειτούργησε και λειτουργεί ως 
σταυροδρόμι πολιτισμών, μεταξύ 
Ευρωπαϊκής και Ασιατικής ηπείρου .Οι 
χώρες που περιλαμβάνονται στα 
Βαλκάνια είναι:

1) Αλβανία

2) Βοσνία και Ερζεγοβίνη

3) Βουλγαρία

4) Κροατία

5) Ελλάδα

6) Σερβία

7) Μαυροβούνιο

8) Π.Γ.Δ.Μ. 



Βαλκανική 
χερσόνησος



Η ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Η Ιβηρική Χερσόνησος είναι 
μια από τις μεγαλύτερες 
χερσονήσους της  Ευρώπης 
που αποτελεί και το 
νοτιοδυτικό άκρο της. 
Χωρίζεται από την υπόλοιπη 
Ευρώπη με την οροσειρά των  
Πυρηναίων Νοτιοδυτικά, 
Δυτικά και Βόρεια βρέχεται 
από τον Ατλαντικό ωκεανό και 
Ανατολικά και νοτιοανατολικά 
από τη Μεσόγειο θάλασσα   . 
Το νοτιότερο σημείο της είναι 
το  Γιβραλτάρ που είναι το 
πλησιέστερο σημείο της 
Ευρώπης με την Αφρική.

Πυρηναία  όρη

Γιβραλτάρ

Μεσόγειος

Ατλαντικός



Ιβηρική 
χερσόνησος



ΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ 

1. Ακρωτήρια της Αλβανίας

2. Ακρωτήρια της Ελλάδας
• Ακρωτήρια του Αιγαίου
• Ακρωτήρια της Κρήτης

3. Ακρωτήρια της Κύπρου

4. Ακρωτήρια της Ρωσίας



QUIZ
1. Ποιοι είναι οι χερσόνησοι της Ευρώπης ;

Η ιβηρική, η βαλκανική, η ιταλική και η σκανδιναβική

2. Ποια είναι τα ακρωτήρια της Ευρώπης ;

Της Αλβανίας, της Ελλάδας, της Κύπρου και της 
Ρωσίας 



ΤΕΛΟΣ



Τα Νησιά της Ευρώπης 

Νικόλαος Βαρνάβας, Θεόδωρος Γκαγκανάς



Τα μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης

• 1η Μεγάλη Βρετανία

• 2η Ισλανδία

• 3η Ιρλανδία

• 4η Σικελία

• 5η Σαρδηνία

• 6η Κύπρος

• 7η Κορσική

• 8η Κρήτη



Η Μεγάλη Βρετανία 

• Η Μεγάλη Βρετανία 
είναι το μεγαλύτερο 
νησί των 
Βρετανικών Νήσων, 
ενός αρχιπελάγους 
που βρίσκεται 
βόρεια και δυτικά 
της ηπειρωτικής 
Ευρώπης, στο 
βόρειο Ατλαντικό 
Ωκεανό. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82


Η Ισλανδία 

• Σύμφωνα με την εκτίμηση του 2008 η 

Ισλανδία έχει 319.355 κατοίκους. Η 

πυκνότητα του πληθυσμού είναι 3.1 

κατ./χλμ².

• Η απομονωμένη θέση της Ισλανδίας είχε 

σαν αποτέλεσμα περιορισμένη 

μετανάστευση προς τη χώρα για αιώνες. 

http://el.wikipedia.org/wiki/2008


Η Ιρλανδία

• Η Ιρλανδία είναι ένα μεγάλο 

νησί της βορειοδυτικής 

Ευρώπης, δυτικά από τη 

Μεγάλη Βρετανία. Έχει 

έκταση 84.421 τ.χλμ. Το 

μεγαλύτερο μέρος του 

εδάφους είναι πεδινό ή 

λοφώδες. Υπάρχουν μόνο 

χαμηλά βουνά, κυρίως στην 

περιφέρεια του νησιού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1


Η Σικελία και Σαρδηνία 

• Τα στενά της Μεσσήνης
χωρίζουν τη Σικελία από την 
ιταλική χερσόνησο και 
ειδικότερα από την περιοχή 
της Καλαβρίας. Το ηφαίστειο
της Αίτνας βρίσκεται κοντά 
στην Κατάνη. Η Αίτνα έχει 
υψόμετρο 3.320 μέτρα και είναι 
το υψηλότερο ηφαίστειο της 
Ευρώπης και ένα από τα 
πλέον ενεργά παγκοσμίως. 

• Η Σαρδηνία είναι το δεύτερο 
μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας
και γενικότερα της Μεσογείου
με έκταση 23.821 τ.χλμ. και 
πληθυσμό 1,67 εκατομμυρίων. 
Οι κάτοικοί της αποκαλούνται 
"Σάρντι" . Βρίσκεται στο 
Τυρρηνικό πέλαγος, νότια της 
Κορσικής από την οποία 
χωρίζεται με το στενό του 
Μπονιφάτσιο. Το μέγιστο 
μήκος της από Βορρά προς 
Νότο είναι 270 χλμ., ενώ από 
Δυτικά προς Ανατολικά 145 
χλμ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AE%CE%BD%CE%B7_%28%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE


Η Κύπρος

• Η Κύπρος, επίσημα 
Κυπριακή Δημοκρατία
είναι ανεξάρτητη νησιωτική 
χώρα της ανατολικής 
Μεσογείου. Συνορεύει 
θαλάσσια με την Ελλάδα, 
την Τουρκία, την Συρία, 
τον Λίβανο,το Ισραήλ και 
την Αίγυπτο. Η βόρεια 
πλευρά της βρίσκεται υπό 
κατοχή από την Τουρκία
από το 1974. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1


Η Κορσική 
• Η Κορσική είναι το τέταρτο 

μεγαλύτερο νησί στην 
Μεσόγειο Θάλασσα, μετά τη 
Σικελία, τη Σαρδηνία και την 
Κύπρο. Βρίσκεται βόρεια της 
Σαρδηνίας, δυτικά της Ιταλίας
και νοτιοανατολικά της 
Γαλλίας στην οποία ανήκει. 
Είναι νησί ορεινό με ψηλότερη 
κορφή το όρος Σίντο (2.710 
μ.) Είναι νησί 8.680 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και 
έχει 250.000 κατοίκους 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1


Η Κρήτη

• Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο 
νησί της Ελλάδας και το 5ο 
μεγαλύτερο στη Μεσόγειο. 
Πρωτεύουσα καθώς και 
μεγαλύτερη πόλη της είναι το 
Ηράκλειο. Η Κρήτη εδράζει 
περίπου 160 χλμ νότια της 
ελληνικής ηπειρωτικής χώρας 
εκτεινόμενη κατά διεύθυνση 
Ανατολή - Δύση, νότια του 
Αιγαίου πελάγους, του οποίου 
και αποτελεί το νότιο φυσικό 
όριο και βόρεια του Λιβυκού. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%85%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ   ΕΥΡΩΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΧΟ



ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ

• Μολδαβία

• Ουκρανία

• Λευκορωσία

• Ρωσία

• Λετονία

• Εσθονία

• Λιθουανία



Βουνά και πεδιάδες

• Καρπάθια

• Ουράλια όρη

• Καύκασος

• Ρωσική πεδιάδα
• Πεδιάδα Βλαχίας



Ποτάμια και λίμνες

• Ουράλης

• Βόλγας

• Δνείπερος

• Λαντόγκα
• Ονέγκα



Γεώργιος 

Κερίδης, 

Νικόλαος 

Μουλγέτσι



 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΛΙΜΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
ΕΊΝΑΙ: η Βάνερν (Σουηδία, 5.500 χλμ)

 η Σάιμαα (Φινλανδία, 4377 χλμ) κλπ

 ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΥΛΕ ΚΑΙ Ο ΤΟΡΝΕ.

 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΑΙΑ.

 ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΒΟΡΕΙΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ.



 ΓΑΛΛΙΑ

 ΟΛΑΝΔΙΑ 

 ΒΕΛΓΙΟ

 ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 ΠΟΛΩΝΙΑ

 ΤΣΕΧΙΑ

 ΑΥΣΤΡΙΑ

 ΕΛΒΕΤΙΑ

 ΣΛΟΒΑΚΙΑ

 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

 ΔΑΝΙΑ



 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΊΝΑΙ ΤΑ 
ΟΥΡΑΛΙΑ ΟΡΗ.

 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 
ΕΊΝΑΙ

 Σηκουάνας, Λίγηρας, Ροδανός

 ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕΔΙΑΔΕΣ 
ΕΊΝΑΙ Η ΒΟΡΕΙΟΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΔΙΑΔΑ.

 ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η 
ΛΙΜΝΗ Γενεύης.



Νίνα Μ.

Μαρία Σ.



Ελλάδα 

Ισπανία 

Ιταλία

Κύπρος

Μάλτα

Πορτογαλία 



 Η Ελλάδα ή Ελλάς
(πολυτονικά: Ἑλλάς, 
επίσημα: Ελληνική 
Δημοκρατία), είναι χώρα 
της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, στο νοτιότερο 
άκρο της Βαλκανικής
χερσονήσου, στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 
Επίσης καταλαμβάνει 
την 97η θέση, ανάμεσα 
στις 100 μεγαλύτερες 
χώρες του κόσμου. 
Πρωτεύουσα της 
Ελλάδας και μεγαλύτερη 
πόλη είναι η Αθήνα.



Το Βασίλειο της Ισπανίας ή 
Εσπερία των αρχαίων Ελλήνων, 
ή Hesperia και Spania των 
Ρωμαίων, είναι ένα κράτος της 
νοτιοδυτικής Ευρώπης, που 
καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος της Ιβηρικής χερσονήσου. 
Προς Βορρά ορίζεται από τον 
Βισκαϊκό κόλπο και με τη 
Γαλλία από την οποία την 
χωρίζει η μεγάλη οροσειρά των 
Πυρηναίων. Επίσης επί των 
Πυρηναίων και Βορειοανατολικά 
συνορεύει με την Ανδόρρα. 
Ανατολικά και νότια βρέχεται 
από τη Μεσόγειο Θάλασσα και 
νοτιοδυτικά βρέχεται από τον 
Ατλαντικό Ωκεανό. Δυτικά 
συνορεύει με την Πορτογαλία.



 Η Ιταλική Δημοκρατία ή 
Ιταλία) είναι χώρα της 
νότιας Ευρώπης, 
αποτελούμενη από μία 
χερσόνησο σε σχήμα μπότας 
και δύο μεγάλα νησιά στη 
Μεσόγειο θάλασσα: τη 
Σικελία και τη Σαρδηνία. 
Βόρεια συνορεύει με την 
Ελβετία και την Αυστρία, 
δυτικά με τη Γαλλία και 
ανατολικά με τη Σλοβενία, 
ενώ εξκλάβιο της Ιταλίας 
αποτελεί και η πόλη 
Καμπιόνε ντ' Ιταλία, που 
βρίσκεται στο έδαφος της 
Ελβετίας. Οι ανεξάρτητες 
χώρες του Σαν Μαρίνο και 
του Βατικανού βρίσκονται 
εξ ολοκλήρου μέσα σε 
ιταλικό έδαφος.



Η Κύπρος, επίσημα Κυπριακή 

Δημοκρατία είναι ανεξάρτητη νησιωτική 

χώρα της ανατολικής Μεσογείου. Συνορεύει 

θαλάσσια με την Ελλάδα, την Τουρκία, την 

Συρία, τον Λίβανο Ισραήλ και την Αίγυπτο. 

Η βόρεια πλευρά της βρίσκεται υπό κατοχή 

από την Τουρκία από το 1974. Το 1983, 

κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη 

των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία προέβη 

στην ανακήρυξη της λεγόμενης "Τουρκικής 

Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου" (ΤΔΒΚ) 

η οποία μέχρι σήμερα αναγνωρίζεται μόνο 

από τη Τουρκία.



 Η Μάλτα, επίσημα η 
Δημοκρατία της Μάλτας, είναι 
ένα μικρό και πυκνοκατοικημένο 
νησιωτικό κράτος που 
αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος 
εφτά νησιών στο μέσο της 
Μεσογείου. Η Μάλτα βρίσκεται 
ακριβώς νότια της Σικελίας, 
ανατολικά της Τυνησίας και 
βόρεια της Λιβύης. Οι επίσημες 
γλώσσες της χώρας είναι τα 
μαλτέζικα και τα αγγλικά. Ο 
ρωμαιοκαθολικισμός είναι η πιο 
διαδεδομένη θρησκεία. Τα νησιά 
που αποτελούν τη Μάλτα είχαν 
διάφορους κατακτητές στο 
πέρασμα των αιώνων. Η Μάλτα 
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από το 2004 και είναι η 
μικρότερη χώρα της Ένωσης 
τόσο σε πληθυσμό όσο και σε 
έκταση 



 Η Πορτογαλική Δημοκρατία

βρίσκεται στο δυτικό άκρο της 

Ιβηρικής χερσονήσου στη 

νοτιοδυτική Ευρώπη. Βόρεια και 

ανατολικά συνορεύει με την 

Ισπανία, ενώ νότια και δυτικά 

βρέχεται από τον Ατλαντικό 

ωκεανό. Η χώρα περιλαμβάνει και 

δύο αρχιπελάγη στον Ατλαντικό, 

τις Αζόρες και την Μαδέρα. Έχει 

έκταση 92.090 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και πληθυσμό 

10.707.924 κατοίκους, με βάση 

τις εκτιμήσεις του 2009[4]. 

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η 

Λισαβόνα.



 ΔΟΥΝΑΒΗΣ

 ΝΤΡΑΒΑ

 ΤΙΣΑ

 ΣΑΒΑ

 ΔΝΕΙΣΤΕΡΟΣ

 ΑΞΙΟΣ

 ΕΒΡΟΣ



 ΑΛΠΕΙΣ

 ΠΥΡΗΝΑΙΑ

 ΑΠΕΝΝΙΝΑ

 ΡΟΔΟΠΗΣ

 ΚΑΡΠΑΘΙΑ

 ΑΙΝΟΣ

 ΔΕΙΝΑΡΙΝΕΣ

 ΠΙΝΔΟΣ

 ΚΑΝΤΑΒΡΙΚΟ 





Μαρία Μ. Αγγελική Μ.





Το κλίμα 
επηρεάζει 
σημαντικά τη 
ζωή των 
Ευρωπαίων. 
Έτσι, στις 
περιοχές με 
ωκεάνιο κλίμα 
οι άφθονες 
βροχοπτώσεις 
και οι ήπιοι 
χειμώνες 
ευνοούν τις 
καλλιέργειες. 











Ευχαριστούμε 
για την 
προσοχή σας 
♥♥♥♥♥



ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΠΟΣΚΟΥ





ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

• Η Ευρώπη αποτελείται από 49 κράτη.
• Με βάση το ανάγλυφο, το κλίμα και το φυσικό 

πλούτο που επηρεάζουν τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες και την οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας, χωρίζουμε την Ευρώπη σε τέσσερις 
περιοχές: 

• α) στη Σκανδιναβία, 
• β) στη Βορειο-κεντρική Ευρώπη, 
• γ) στην Ανατολική Ευρώπη και 
• δ) στη Νότια Ευρώπη. 



ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ

ΧΩΡΕΣ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

Δανία-Κοπεγχάγη

Ισλανδία-Ρέικιαβικ

Νορβηγία-Όσλο

Σουηδία-Σκοκχόλμη

Φιλανδία- Ελσίνκι

Εσθονία-Ταλλίν

Λετονία-Ρίγα

Λιθουανία-Βίλνα
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ΒΟΡΕΙΟ-ΚΕΝΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΧΩΡΕΣ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

Ιρλανδία-Δουβλίνο

Ηνωμένο Βασίλειο-Λονδίνο

Γαλλία-Παρίσι

Βέλγιο-Βρυξέλες

Ελβετία-Βέρνη

Αυστρία-Βιέννη

Γερμανία-Βερολίνο

Ολλανδία-Αμστερνταμ

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

Ρωσία-Μόσχα

Λευκορωσία-Μινσκ

Ουκρανία-Κιέβο

Πολωνία-Βαρσοβία

Τσεχία-Πράγα

Σλοβακία-Μπρατισλάβα

Ουγγαρία-Βουδαπέστη

Ρουμενία-Βουκουρέστι

Μολδαβία-Κισινιόφ

Βουλγαρία-Σόφια



ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΧΩΡΕΣ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ
Πορτογαλία-Λυσσαβόνα

Ισπανία-Μαδρίτη

Μάλτα-Βαλέττα

Ιταλία-Ρώμη

Σλοβενία-Λιουμπλιάνα

Κροατία-Ζάγκρεμπ

Βοσνία,Ερζεγοβίνη-Σεράγεβο

Αλβανία-Τίραννα

Π.Γ.Δ.Μ-Σκόπια

Ελλάδα- Αθήνα

Μαυροβούνιο-Ποντογκόριτσα

Σερβία-Βελιγράδι

Τουρκία-Άγκυρα

Κύπρος-Λευκωσία



ΚΑΤΟΙΚΟΙ

• Η Ευρώπη κατοικήθηκε από τα προϊστορικά 
χρόνια, ενώ εδώ αναπτύχθηκαν σπουδαίοι 
πολιτισμοί, όπως ο αρχαιοελληνικός ο 
ρωμαϊκός, ο βυζαντινός κ. ά.

• Με τις αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν 
εντοπιστεί πολλά ανθρωπολογικά ευρήματα σε 
διάφορες περιοχές της, όπως 

• στα Πετράλωνα Χαλκιδικής στην Ελλάδα, 
• στο Νεάντερταλ της Γερμανίας, 
• στο Κρομανιόν της Γαλλίας και άλλού.



Οι Σχέσεις των κρατών της 
Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Στάθης

Στέλιος 

Γιάννης



Η δημιουργία της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να 
τεθεί τέλος στους συχνούς και αιματηρούς 
πολέμους μεταξύ των γειτονικών χωρών που 
κατέληξαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο



Τα σύμβολα της Ε.Ε.

Τα 12 αστέρια σε κύκλο συμβολίζουν τα 
ιδανικά της ενότητας, της αλληλεγγύης και 
της αρμονίας μεταξύ των λαών της Ευρώπης.



Οι χώρες της Ε.Ε.

• Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία:1957 

• Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία:1973 

• Ελλάδα:1981

• Ισπανία, Πορτογαλία:1986

• Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία:1995

• Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, 
Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος: 2004

• Ρουμανία, Βουλγαρία:2007



Οι παλαιοί στόχοι 

Πρώτος της στόχος ήταν η ενίσχυση της 
οικονομικής συνεργασίας, με το σκεπτικό ότι 
οι χώρες που συνδέονται με εμπορικές 
συναλλαγές δημιουργούν μεταξύ τους 
οικονομικές αλληλεξαρτήσεις, κάτι που 
ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεων



Οι σημερινοί στόχοι

Οι σημερινοί στόχοι είναι η βοήθεια των 
ευρωπαϊκών χωρών με  οικονομικό τρόπο.
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