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Μαρία Κουνέλη 

 

8ο Δ.. ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ   ΣΜΗΜΑ Ε’1                                                
 

ΣΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

  ΝΟΜΟΙ   ΠΡΩΣΔΤΟΤΔ 

  Ν. ΑΥΑΪΑ   ΠΑΣΡΑ 

  Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑ   ΚΟΡΙΝΘΟ 

  Ν. ΗΛΕΙΑ   ΠΤΡΓΟ 

  Ν. ΑΡΚΑΔΙΑ   ΣΡΙΠΟΛΗ 

  Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ   ΝΑΤΠΛΙΟ 

  Ν. ΜΕΗΝΙΑ   ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

  Ν. ΛΑΚΩΝΙΑ   ΠΑΡΣΗ 

ΤΝΟΡΑ: 
ΒΟΡΔΙΑ: Βξέρεηαη απφ ηνλ Παηξατθφ θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν 

ΝΟΣΙΑ: Βξέρεηαη απφ ην Μεζζεληαθφ θαη Λαθσληθφ θφιπν 

 ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ: πλνξεχεη κε ηε ηεξεά Διιάδα θαη βξέρεηαη απφ ην Μπξηψν Πέιαγνο 

ΓΤΣΙΚΑ: Βξέρεηαη απφ ην Ιφλην Πέιαγνο 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ:  
Η Πεινπφλλεζνο αλήθεη ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ 

  

ΚΛΙΜΑ:Σν θιίκα είλαη κεζνγεηαθφ, αιιά ζηα νξεηλά νη ρεηκψλεο είλαη αξθεηά πην ςπρξνί απφ φ,ηη 

ζηηο αθηέο. 

  

ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ: 

Κεπεπηηθά, δεκεηξηαθά, εζπεξηδνεηδή, ειηέο, θξνχηα, ζηαθχιηα, κέιη, θηελνηξνθηθά πξντφληα, 

ζαιαζζηλά θαη ςάξηα, κάξκαξν θαη ιηγλίηε. 
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Μαρία Κουνέλη 

 

ΓΔΩΦΤΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ  ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

 

Η Πεινπφλλεζνο είλαη ην λνηηφηεξν ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Οη κεγάινη θφιπνη θαη νη 

ρεξζφλεζνη ησλ αθηψλ ηεο  θάλνπλ ην ζρήκα ηεο λα ζπκίδεη πιαηαλφθπιιν ή θαη παιάκε αλζξψπνπ. 

Η Πεινπφλλεζνο είλαη νξεηλή πεξηνρή  ηδηαίηεξα ζην βφξεην θαη θεληξηθφ ηκήκα ηεο.Σα βνπλά 

θαηεβαίλνπλ απφηνκα πξνο ηε ζάιαζζα ζρεκαηίδνληαο θνληά ζηηο αθηέο κηθξέο πεδηάδεο.   ηε 

δπηηθή Πεινπφλλεζν βξέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαηνιηθή, γη’ απηφ θαη έρεη ε πεξηνρή απηή 

πεξηζζφηεξε βιάζηεζε. 

 ΒΟΤΝΑ: Σαυγεηνο, Πάξλσλαο 

  

ΠΟΣΑΜΙΑ: Δπξψηαο, Πελεηφο, Αιθεηφο 

ΛΙΜΝΔ: ηπκθαιία, Σερλεηή Λίκλε Πελεηνχ 

ΠΔΓΙΑΓΔ: Κνξηλζίαο, Ηιείαο, Αραταο, Καιακάηαο 

ΙΘΜΟ:  Κνξίλζνπ      ΓΙΩΡΤΓΑ: Κνξίλζνπ 
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ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
  

Μπθήλεο (Ν. Αξγνιίδαο): 
Οη Μπθήλεο ππήξμαλ θέληξν ηνπ ιακπξνχ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ. Ο κπθελατθφο πνιηηηζκφο 

θπξηάξρεζε ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην απφ ην 15
ν
 έσο ηνλ 12

ν
 αηψλα θεη επεξέαζε ζεκαληηθά ηνλ 

θιαζηθφ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Η πφιε ησλ Μπθελψλ αλαθέξεηαη θαη ζηα Οκεξηθά έπε, ηελ Ιιηάδα θαη 

ηελ Οδχζζεηα. Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ησλ Μπθελψλ έρεη ραξαθηεξηζηεί Μλεκείν Παγθφζκηαο 

Κιεξνλνκηάο απφ ηελ UNESCO. 

Δπίδαπξνο (Ν. Αξγνιίδαο): 
Σν εθπιεθηηθφ αξραίν ζέαηξν ηεο Δπηδαχξνπ κε ρσξεηηθφηεηα 13.000 ζεαηψλ θεκίδεηαη γηα ηελ 

αθνπζηηθή ηνπ. Ο ήρνο απφ ην άλακκα ελφο ζπίξηνπ αθνχγεηαη ζηηο πην ςειέο ζέζεηο ησλ θεξθίδσλ. 

 Αξραία Οιπκπία (Ν. Ηιείαο): 

Τπήξμε θέληξν ιαηξείαο ηνπ Γία θαη εθεί εθηφο απφ εξείπηα λαψλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί 

θαη ζηα εξείπηα ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, νη νπνίνη δηνξγαλψλνληαλ 

εθεί θάζε ηέζζεξα ρξφληα. 

Ναχπιην (Ν. Αξγνιίδαο): 
Σν Ναχπιην, κηα απφ ηηο πην φκνξθεο πφιεηο ηεο ρψξαο καο, ήηαλ ε πξψηε πξσηεχνπζα ηνπ λεφηεξνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Δθεί δνινθνλήζεθε ν Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο, ν πξψηνο θπβεξλήηεο ηνπ 

ειεχζεξνπ, απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ, ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν Μπνχξηδη, έλα κηθξφ λεζάθη ζην ιηκάλη ηνπ 

Ναππιίνπ θαη ην Παιακήδη είλαη απφ ηα πην θεκηζκέλα αμηνζέαηα ηεο πφιεο, θξνχξην ηεο πφιεο 

ρηηζκέλν πάλσ ζε ιφθν. Αλεβαίλεηο ζην Παιακήδη είηε κε άκαμα είηε κέζσ κηαο ζθάιαο πνπ έρεη 999 

ζθαινπάηηα. ην Παιακήδη θπιαθίζηεθε ν Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο θαη απνθπιαθίζηεθε 11 κήλεο 

κεηά. 

 Γηψξπγα ηεο Κνξίλζνπ (Ν. Κνξηλζίαο): 

Βξίζθεηαη ζηνλ Ιζζκφ ηεο Κνξίλζνπ θαη ελψλεη ηνλ αξσληθφ κε ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν. Απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ζηελ λεφηεξε Διιάδα πνπ νξακαηίζηεθε θαη πινπνίεζε ν πνιηηηθφο θαη 

πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο Υαξίιανο Σξηθνχπεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα γίλεη έλα ζχγρξνλν θαη 

νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλν θξάηνο. 

 Γέθπξα Ρίνπ-Αληίξξηνπ (Ν. Αραταο): 

πλδέεη ηελ Πεινπφλλεζν κε ηε δπηηθή ηεξεά Διιάδα. Ολνκάδεηαη Γέθπξα «Υαξίιανο Σξηθνχπεο» 

γηαηί απνηεινχζε φλεηξν ηνπ πνιηηηθνχ θαη πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο Υαξίιανπ Σξηθνχπε.  

Παηξηλφ θαξλαβάιη (Ν. Αραταο): 
Σν πην θεκηζκέλν θαξλαβάιη ηεο ρψξαο πνπ θάζε ρξφλν θηινμελεί ηνπξίζηεο απφ φιε ηελ Διιάδα. 

 Μνλή Αγίαο Λαχξαο ζηα Καιάβξπηα (Ν. Αραταο): 

Απφ ηε κνλή απηή μεθίλεζε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 κε ηελ χςσζε ηνπ ιάβαξνπ θαη ηνλ φξθν πνπ 

έδσζαλ νη αγσληζηέο. 

 Μνλεκβαζηά (Ν. Λαθσλίαο): 
 Άξηζηα δηαηεξεκέλνο κεζαησληθφο νηθηζκφο, ρηηζκέλνο ζε επηβιεηηθφ απφθξεκλν βξάρν. 

Μπζηξάο(Ν. Λαθσλίαο): 
Η θαζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά είλαη ρηηζκέλε ζε κηαο εμαηξεηηθήο νκνξθηάο ηνπνζεζία. 

 Πχξγνη ηεο Μάλεο (Ν. Λαθσλίαο): 

 Μνλαδηθνί ζην είδνο ηνπο πχξγνη. Κάζε πχξγνο πξνζηάηεπε θαη κηα κεγάιε νηθνγέλεηα απφ ηνπο 

πεηξαηέο. 

πήιαην ηνπ Γπξνχ (Ν. Λαθσλίαο): 
Απφ ηα σξαηφηεξα ιηκλαία ζπήιαηα ζηνλ θφζκν. ηα επηζθέςηκα ηκήκαηα αλήθνπλ ιηκλαίεο θαη 

ρεξζαίεο αίζνπζεο κε ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο ζε εληππσζηαθέο κνξθέο. 

Καιακάηα (Ν. Μεζζελίαο): 
Φεκίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο ειαηφιαδνπ. 
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