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ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΞΕΡΕΥΝΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ… ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 

 Θέση: Πού βρίσκεται, σε ποια ημισφαίρια εκτείνεται η Ευρώπη; 

 

Η Ευρώπη βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο βόρειο 

ημισφαίριο. Εκτείνεται όμως τόσο στο ανατολικό 

όσο και στο δυτικό ημισφαίριο. Στα νότια της 

Ευρώπης βρίσκεται η Μεσόγειος θάλασσα που 

χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική ενώ στα 

ανατολικά ενώνεται με Την Ασία. Στα δυτικά 

βρίσκεται ο Ατλαντικός Ωκεανός και στα βόρεια ο 

Αρκτικός Ωκεανός. Στα νοτιοανατολικά της 

Ευρώπης βρίσκεται η περιοχή της Μέσης (Εγγύς) 

Ανατολής. 

 

 

 

Τα φυσικά σύνορα της Ευρώπης είναι: 

 Στα ανατολικά: Ουράλης ποταμός, Ουράλια Όρη, Κασπία Θάλασσα 

 Στα νοτιοανατολικά: Οροσειρά Καυκάσου, Μαύρη Θάλασσα 

 Στα βόρεια: Βόρειος Παγωμένος ή Αρκτικός Ωκεανός 

 Στα νότια: Μεσόγειος Θάλασσα 

 Στα δυτικά: Ατλαντικός Ωκεανός 

 

 Φυσική Γεωγραφία της Ευρώπης 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο (α) πορθμός του Γιβραλτάρ χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική. Η ηπειρωτική Τουρκία χωρίζεται με 

τα στενά του Βοσπόρου, τη (β) θάλασσα του Μαρμαρά και τα στενά των Δαρδανελλίων. Μεταξύ 

Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται ο (γ) πορθμός του Ντόβερ. 
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    ΘΑΛΑΣΣΕΣ/ΩΚΕΑΝΟΙ              
1. Ατλαντικός Ωκεανός 
2. Βόρεια Θάλασσα 

3. Θάλασσα Μάγχης 

4. Νορβηγική Θάλασσα 

5. Αρκτικός Ωκεανός 

6. Βαλτική Θάλασσα 

7. Μαύρη Θάλασσα 

8. Μεσόγειος Θάλασσα 
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Χάρτης 5 
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ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΙ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΙ 
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ΠΟΤΑΜΟΙ 

1.Δούναβης 

2.Πάδος 

3.Λίγηρας 

4.Ρήνος 

5.Τάμεσης 

6.Έλβας 

7.Βίσλα 

8.Δνείπερος 

9. Βόλγας 

1. Άλπεις 

2. Πυρηναία 

3. Απένινα 

4. Πίνδος 

5. Δειναρικές Άλπεις 

6. Καρπάθια όρη 

7. Καύκασος 

8. Σκανδιναβικές Άλπεις 



 

 ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΝΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Το κλίμα κάθε τόπου διαμορφώνεται από τους πιο κάτω παράγοντες: 

 Γεωγραφικό πλάτος (απόσταση από τον Ισημερινό): η Ευρώπη βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη και 

ένα μικρό της τμήμα βρίσκεται στην βόρεια πολική ζώνη. 

 Απόσταση από τη Θάλασσα: εκτός από την ανατολική Ευρώπη, όλη η υπόλοιπη ήπειρος βρέχεται 

από θάλασσα. 

 Υψόμετρο: ο ευρωπαϊκός νότος είναι πολύ ορεινός. Όσο το υψόμετρο αυξάνεται, το κλίμα γίνεται 

πιο ψυχρό. 

 Ειδικές τοπικές συνθήκες: τοπικοί άνεμοι (π.χ. ο λίβας), επέκταση των αστικών περιοχών και η 

καταστροφή των δασών. 

Άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα στις ευρωπαϊκές χώρες είναι οι εξής: 

 Ατλαντικός Ωκεανός: επηρεάζει με τα θερμά του θαλάσσια ρεύματα (π.χ Ρεύμα του Κόλπου 

του Μεξικού) τις παραθαλάσσιες ευρωπαϊκές χώρες που βρέχονται από αυτόν. Επίσης, στον 

Ατλαντικό Ωκεανό δημιουργούνται τα πλούσια σε υγρασία σύννεφα που δίνουν σημαντικές 

βροχές στη βορειοδυτική Ευρώπη. Αυτός δημιουργεί το Ωκεάνιο κλίμα 

 Έρημος Σαχάρα: Στέλνει θερμούς ανέμους που επηρεάζουν τη νότια Ευρώπη τόσο το χειμώνα 

όσο και το καλοκαίρι . 

 Σιβηρία: Από αυτήν ξεκινούν τον χειμώνα παγωμένοι ξηροί άνεμοι που ρίχνουν τη 

θερμοκρασία στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη. 

ΤΥΠΟΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

 ΩΚΕΑΝΙΟ:  μέτριες θερμοκρασίες όλες τις εποχές. Ήπιοι χειμώνες, δροσερά καλοκαίρια. 

Άφθονες βροχοπτώσεις (Δυτική Ευρώπη). 

 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ: μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού. Ψυχροί 

χειμώνες με μεγάλη διάρκεια και πολλά χιόνια. Καλοκαίρια με συχνές βροχές (Ανατολική 

και κεντρική Ευρώπη). 

 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ: Ήπιοι υγροί χειμώνες και ζεστά  ξηρά καλοκαίρια (Νότια Ευρώπη) 

 ΚΛΙΜΑ ΣΤΕΠΠΑΣ: Μεγάλους, κρύους χειμώνες με ισχυρούς ανέμους και ξηρά και πολύ 

ζεστά καλοκαίρια. 

 ΠΟΛΙΚΟ/ΟΡΕΙΝΟ: Πολύ ψυχροί χειμώνες. Το καλοκαίρι διαρκεί λίγες μόνο εβδομάδες και 

είναι δροσερό (Βόρεια Ευρώπη και περιοχές με μεγάλο υψόμετρο). 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 Βέλγιο-Βρυξέλλες  Γερμανία - Βερολίνο  Γαλλία- Παρίσι   Ιταλία- Ρώμη  Ελλάδα-Αθήνα 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο  Ολλανδία- Άμστερνταμ  Δανία – Κοπεγχάγη  Ιρλανδία-Δουβλίνο 

 Ηνωμένο Βασίλειο–Λονδίνο  Ισπανία-Μαδρίτη  Πορτογαλία-Λισαβώνα  Αυστρία-Βιέννη  

 Φινλανδία-Ελσίνκι  Σουηδία-Στοκχόλμη  Τσεχία- Πράγα  Εσθονία-Τάλιν  

 Κύπρος- Λευκωσία  Λετονία-Ρίγα  Λιθουανία-Βίλνιους  Ουγγαρία-Βουδαπέστη  

  Μάλτα-Βαλέτα  Πολωνία-Βαρσοβία  Σλοβενία-Λιουμπλιάνα  Σλοβακία-Μπρατισλάβα 

 Βουλγαρία-Σόφια  Ρουμανία-Βουκουρέστι  Κροατία-Ζάγκρεμπ  
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 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ 

 Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μία κλειστή 

θάλασσα και βρέχει πολλές χώρες από τρεις 

διαφορετικές ηπείρους. Βόρεια της Μεσογείου βρίσκεται 

η Ευρώπη. Νότια βρίσκεται η Αφρική και ανατολικά 

βρίσκεται η Ασία.  

 Η Μεσόγειος έχει τρεις εξόδους προς άλλες 

θάλασσες/ωκεανούς. Στα δυτικά προς τον Ατλαντικό 

ωκεανό βρίσκονται α) τα στενά του Γιβραλτάρ. 

Βορειοανατολικά β) τα στενά του Βοσπόρου οδηγούν 

στη Μαύρη Θάλασσα και νοτιοανατολικά βρίσκεται γ) η 

διώρυγα του Σουέζ η οποία οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.  

 Το μέγιστο βάθος της συναντάται στο Νότιο Ιόνιο πέλαγος. Επίσης διαιρείται σε μικρότερες 

θαλάσσιες λεκάνες: 

                 1.τη δυτική Μεσόγειο, 2. Την Αδριατική Θάλασσα, 3. Την Ιόνιο-Κεντρική και 4. Αιγαίο-Λεβαντίνη 

 Τα πέντε μεγαλύτερα μεσογειακά νησιά σε έκταση κατά σειρά μεγέθους είναι: 

1.η Σικελία, 2.η Σαρδηνία, 3.η Κύπρος, 4.η Κορσική και 5.η Κρήτη 

 

 ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Είναι μία κλειστή θάλασσα και για να ανανεωθούν τα νερά της χρειάζονται 80-90 χρόνια. Είναι 

ένα μοναδικό οικοσύστημα και αποτελεί ένα από τα 25 παγκόσμια αναγνωρισμένα κέντρα 

βιοποικιλότητας.  

Η πανίδα της Μεσογείου αποτελείται από τρία είδη: 

Α)Καθαρά Μεσογειακά (έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες της Μεσογείου) 

Β)Είδη του Ατλαντικού (μεταναστεύουν από τα στενά του Γιβραλτάρ) 

Γ)Παγκόσμια είδη(τα συναντάμε σε οποιαδήποτε θάλασσα)  

Στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου υπάρχουν αρκετά σημαντικά και ευαίσθητα 

οικοσυστήματα όπως τα λιβάδια των θαλάσσιων φυκιών Ποσειδώνιας, τα δάση καφέ φυκιών και 

κοραλλιογενείς ύφαλοι. Η ποσειδώνια είναι ένα ενδημικό είδος της Μεσογείου και αποτελεί ένα 

από τους παλαιότερους οργανισμούς του κόσμου. Αυτά τα λιβάδια παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αναπαραγωγή και επιβίωση πάρα πολλών ειδών.   

 

 ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

1.Υπεραλίευση: όταν ψαρεύουμε περισσότερα ψάρια από όσα μπορούν να αναπαραχθούν. 

Επίσης παράνομες και καταστροφικές μέθοδοι ψαρέματος μειώνουν τα αποθέματα ψαριών. 

2.Παγίδευση στα δίκτυα: Θαλάσσια είδη μπλέκονται σε αυτά και πεθαίνουν από ασφυξία. 

3.Θαλάσσια ρύπανση: προκαλείται από τοξικά απόβλητα, λύματα, διαρροές πετρελαίου και 

σκουπίδια. 



Χάρτης 1: Δούναβης και Κεντρική Ευρώπη 

B 

Δ A 

N 

4.Εντατική ανάπτυξη των ακτών: όταν κτίζουμε στις παραλίες πολλά ξενοδοχεία, σπίτια, λιμάνια 

και δρόμους. 

5.Ηθελημένη θανάτωση: όταν σκοτώνουμε συνειδητά ένα ζώο. 

6.Λεσεψιανά είδη: θαλάσσια είδη που «εισβάλλουν» στη Μεσόγειο μέσω της διώρυγας του 

Σουέζ. 

 

 ΔΟΥΝΑΒΗΣ- Ο ΥΔΑΤΙΝΟΣ 

ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ… 

Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 

ποταμός της Ευρώπης. Πηγάζει από 

τον Μέλανα Δρυμό στη Γερμανία, 

διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες 

και καταλήγει στη Μαύρη Θάλασσα. 

Το Δέλτα του είναι ένας 

προστατευόμενος υγροβιότοπος και 

μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO. Τα νερά του 

χρησιμεύουν για: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ύδρευση οικισμών, 

 Άρδευση γεωργικών εκτάσεων, 

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

 Βιομηχανική παραγωγή, 

 Αναψυχή και τουρισμό, 

 Μεταφορές εμπορευμάτων, 

 Αλιεία, κ.ά. 



 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 Η εργασία αυτή μπορεί να είναι αποκλειστικά ατομική λόγω των προστατευτικών μέτρων 

που εξέδωσε η Κυπριακή δημοκρατία για να σταματήσει την εξάπλωση του ιού COVID 19. 

 Η εργασία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση του τελικού βαθμού του Β’ Τετραμήνου. 

 Η εργασία έχει ως στόχο την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και της φαντασίας κάθε μαθητή. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη  

δεξιοτήτων όπως η υπευθυνότητα και η πρωτοβουλία.   

 Ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει και να υλοποιήσει μέχρι και 3 θέματα. 

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 27/04/2020. 

 Η εργασία κάθε μαθητή θα παραδοθεί με τους εξής δύο τρόπους: 

 Να σταλεί στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση η φωτογραφία της εργασίας ΚΑΙ να την 

συνοδεύει κείμενο (περίπου 8-10 γραμμές) στο οποίο να εξηγεί ο κάθε μαθητής τονν 

τρόπο με τον οποίο εργάστηκε. 

 Να σταλεί στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση ολιγόλεπτο βίντεο που να παρουσιάζει ο 

κάθε μαθητής την εργασία του και να εξηγεί τον τρόπο που εργάστηκε.  

 

ΘΕΜΑΤΑ: 

 

1. Να σχεδιάσετε ένα σταυρόλεξο ή κρυπτόλεξο με γεωγραφικές πληροφορίες. Για τις 

γεωγραφικές πληροφορίες  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο ή το τετράδιο της  

Γεωγραφίας ή/ και το διαδίκτυο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 

σταυρόλεξο ή κρυπτόλεξο  να σχετίζεται με κάποιο κεφάλαιο ή κεφάλαια που έχετε διδαχθεί 

στο μάθημα της Γεωγραφίας. 

2. Να σχεδιάσετε ένα τρισδιάστατο σκίτσο του ανάγλυφου της ευρωπαϊκής ηπείρου. Να 

διακρίνονται οι ωκεανοί και οι θάλασσες που την περιβάλλουν, οι κυριότερες οροσειρές και τα 

κυριότερα ποτάμια.  

3. Να σχεδιάσετε έναν Φυσικό Χάρτη της Ευρώπης, σε όποια κλίμακα θέλετε. Να διακρίνονται οι 

ωκεανοί και οι θάλασσες που την περιβάλλουν, οι κυριότερες οροσειρές, πεδιάδες και τα 

κυριότερα ποτάμια.  

4. Να σχεδιάσετε έναν Πολιτικό Χάρτη της Ευρώπης, σε όποια κλίμακα θέλετε. Να διακρίνονται τα 

κράτη της Ευρώπης αλλά και  τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας τη σημαία 

κάθε κράτους και την πρωτεύουσα του. 

5. Να κατασκευάσετε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι Γεωγραφίας με βάση την ύλη που διδαχθήκατε ή/ 

που θα βρείτε στα εγχειρίδια Γεωγραφίας (που σας δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς) 

και στις σημειώσεις του τετραδίου σας. Θα πρέπει να επινοήσετε και να γράψετε τους 

κανόνες του παιχνιδιού ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

    Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μου στο email: christygeography@gmail.com 

mailto:christygeography@gmail.com


                                                                                                                                    ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ                                                        


