
Γεωγραφία 6 Ενδεικτικές απαντήσεις 

1η Ερώτηση: α) Ποιες ήπειροι βρέχονται από όλες τις πλευρές τους από υδάτινους όγκους, 

β) Ονομάζουμε  τους ωκεανούς και τις θάλασσες. 

Απάντηση: α) Η Αμερική (βόρεια και νότια), η Αφρική και η Ωκεανία βρέχονται από όλες τις 

πλευρές τους από υδάτινους όγκους. 

β) Ωκεανοί: Ειρηνικός ωκεανός, Ατλαντικός ωκεανός, Ινδικός ωκεανός, Αρκτικός ωκεανός  

Θάλασσες: Αραβική θάλασσα, Θάλασσα Νότιας Κίνας, Καραϊβική θάλασσα, Μεσόγειος 

θάλασσα 

 

2η Ερώτηση: Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα βρίσκουμε μία ουσιαστική διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα στους ωκεανούς και στις θάλασσες, η οποία έχει σχέση με την επιφάνεια 

της Γης που καλύπτουν. 

Απάντηση: Οι θάλασσες καταλαμβάνουν πολύ μικρή έκταση σε σχέση με τους ωκεανούς. 

Βλέπουμε π.χ. τον μεγαλύτερο ωκεανό, τον Ειρηνικό με έκταση 166.240.000 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και τη μεγαλύτερη θάλασσα, την Αραβική θάλασσα με έκταση 3. 683.000 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

 

3η Ερώτηση: Τι ήταν η Δίολκος στα αρχαία χρόνια; Γιατί πολλοί που προσπάθησαν και μαζί 

με αυτούς και ο Ιωάννης Καποδίστριας δεν κατάφεραν να φτιάξουν τη διώρυγα της 

Κορίνθου; Πότε άρχισαν τελικά οι εργασίες και πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να 

ολοκληρωθεί το έργο; 

Απάντηση: Δίολκος: η οδός στην οποία τα πλοία φορτώνονταν σε ειδικά οχήματα και 

σέρνονταν δια μέσου της ξηράς από τον Δίολκο, ενώ τα εμπορεύματα τα κουβαλούσαν τα 

ζώα. Πολλοί προσπάθησαν να φτιάξουν τη διώρυγα αλλά δεν τα κατάφεραν επί αιώνες  

γιατί υπήρχαν μεγάλες τεχνικές δυσκολίες και μεγάλο και απαγορευτικό οικονομικό 

κόστος. Οι εργασίες άρχισαν το Μάρτιο του 1882 και χρειάστηκαν 11 χρόνια για να 

ολοκληρωθεί το έργο. Εγκαινιάστηκε στις 25 Ιουλίου του 1893 

 

4η Ερώτηση: Τι ήταν για τους αρχαίους Έλληνες το Γιβραλτάρ; Σε ποιο κράτος ανήκει 

σήμερα; 

Απάντηση: Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως στο Γιβραλτάρ βρισκόταν οι Ηράκλειες Στήλες, 

που είχε στήσει ο Ηρακλής όταν πήγε τα μήλα των Εσπερίδων στον Ευρυσθέα και πίστευαν 

ότι εκεί ήταν η άκρη του κόσμου. Σήμερα είναι έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει 

29.000 κατοίκους περίπου. 

5η Ερώτηση: Ποια είναι τα πέντε μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου.  



Τα πέντε μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου είναι η Σικελία και η Σαρδηνία που ανήκουν 

στην Ιταλία, η Κορσική που ανήκει στη Γαλλία, η Κύπρος που είναι ανεξάρτητο κράτος και η 

Κρήτη στην Ελλάδα. 

 


