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Μαρία Κουνέλη 

 

8ο Δ. Σ. Κορυδαλλοφ      Τμιμα Ε’1                  Πνομα:…………………………………………………………………………….   17/4/2018  

 

ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

      ΝΟΜΟΙ  ΠΡΩΣΕΤΟΤΕ 

 1.   Ν.  ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ       ΜΕΟΛΟΓΓΙ 

 2.   Ν. ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ        ΚΑΡΠΕΝΗΙ 

 3.   Ν. ΦΘΙΩΣΙΔΑ       ΛΑΜΙΑ 

 4.   Ν.ΦΩΚΙΔΑ       ΑΜΦΙΑ 

 5.   Ν. ΒΟΙΩΣΙΑ       ΛΕΙΒΑΔΙΑ 

 6.   Ν. ΑΣΣΙΚΗ       ΑΘΗΝΑ 

 7.   Ν. ΕΤΒΟΙΑ      ΧΑΛΚΙΔΑ 

 
ΤΝΟΡΑ 
ΒΟΡΕΙΑ: ςυνορεφει με τθ Θεςςαλία και τθν Ήπειρο 
ΝΟΣΙΑ: βρζχεται από τον Πατραϊκό κόλπο, Κορινκιακό κόλπο, αρωνικό κόλπο και ςυνορεφει με τθν 
Πελοπόννθςο 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ: βρζχεται από το Ιόνιο Πζλαγοσ 
ΔΤΣΙΚΑ: βρζχεται από το Αιγαίο Πζλαγοσ 

   
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ 
Η τερεά Ελλάδα ανικει ςτισ περιφζρειεσ Δυτικισ Ελλάδασ, τερεάσ Ελλάδασ, Αττικισ. 
  

  

 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ 
Γεωργικά προϊόντα ( δθμθτριακά, ελιζσ, κθπευτικά, βαμβάκι, ςταφφλια, κά), κτθνοτροφικά προϊόντα, 
αλιευτικά προϊόντα (ψάρια και καλαςςινά), μάρμαρο, βωξίτθ, νικζλιο 
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ΓΕΩΦΤΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ 

 

 

ΒΟΤΝΑ 

Γκιϊνα, Βαρδοφςια, Τμθττόσ, Πεντζλθ, Πάρνθκα 

ΠΟΣΑΜΙΑ 

Αχελϊοσ, Μόρνοσ, περχειόσ, Κθφιςόσ 

                    

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                     Λίμνθ Μόρνου 

ΛΙΜΝΕ 

Σριχωνίδα, Μόρνου (τεχνθτι λίμνθ), Τλίκθ 

  

ΠΕΔΙΑΔΕ 

Αγρινίου, Κωπαϊδασ 

                                                                                                                    Γκιϊνα 

ΚΛΙΜΑ 

Σο κλίμα τθσ τερεάσ Ελλάδασ είναι μεςογειακό, πιο κερμό ςτα πεδινά και πιο ψυχρό ςτα ορεινά. 
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Μζρθ που αξίηει να επιςκεφτοφμε… 

 Εκνικό Ράρκο Λιμνοκάλαςςασ Μεςολογγίου (Ν. Αιτωλοακαρνανίασ) 
Είναι από τουσ πλουςιότερουσ υγρότοπουσ τθσ Ευρώπθσ, κακώσ εκεί ηουν μεγάλοι πλθκυςμοί από πολλά 
είδθ πουλιών. 

 
 Αρχαιολογικόσ χώροσ Δελφών (Ν. Φωκίδα)  

Το Ρανελλινιο Ιερό Δελφών, αφιερωμζνο ςτον κεό Απόλλωνα, ιταν το πιο 
φθμιςμζνο μαντείο τθσ αρχαίασ Ελλάδασ και επθρζαςε απίςτευτα τον αρχαίο 
κόςμο. Οι χρθςμοί του δίνονταν από τθν Ρυκία, ιζρεια του μαντείου. Οι Δελφοί 
κεωροφνταν ο «ομφαλόσ τθσ γθσ» και από τον 6ο αιώνα πΧ ιταν κρθςκευτικό 
κζντρο και ςφμβολο ενότθτασ όλου του αρχαίου ελλθνικοφ κόςμου. 
  

 Θερμοπφλεσ (Ν. Φωκίδασ): 
Η μάχθ ςτα ςτενά των Θερμοπυλών από τισ ςθμαντικότερεσ μάχεσ ςτθν ευρωπαϊκι ιςτορία, ςτθν οποία 
300 Σπαρτιάτεσ με αρχθγόσ τουσ τον Σπαρτιάτθ Λεωνίδα αντιμετώπιςαν τουσ πολφ περιςςότερουσ Ρζρςεσ 
με βαςιλιά τουσ τον Ξζρξθ Α΄. 
  

 Ακρόπολθ των Ακθνών (Ν. Αττικισ) 
Ραγκόςμιο ςφμβολο του αρχαίου ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Το ςθμαντικότερο μνθμείο του είναι ο 
Ραρκενώνασ. Αρχιτζκτονζσ του ιταν ο Ικτίνοσ και ο Καλλικράτθσ, ενώ τα γλυπτά του ναοφ φιλοτζχνθςε ο 
γλφπτθσ Φειδίασ. Ήταν αφιερωμζνοσ ςτθν κεά Ακθνά και καταςκευάςτθκε τον 5ο αιώνα πΧ τθν εποχι του 
Ρερικλι.  Η Ακρόπολθ των Ακθνών ζχει χαρακτθριςτεί 
Μνθμείο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO. 
  

 Ναόσ του Ροςειδώνα ςτο Σοφνιο (Ν. Αττικισ) 
Το ακρωτιρι του Σουνίου ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν 
αρχαία Ακινα, κακώσ βρίςκεται ανάμεςα ςτο Σαρωνικό και 
ςτο νότιο Ευβοϊκό κόλπο. 
  

 Καλλιμάρμαρο (Ακινα, Ν. Αττικισ) 
 Το Καλλιμάρμαρο ι αλλιώσ Ρανακθναϊκό ςτάδιο είναι χτιςμζνο ςτθ κζςθ του αρχαίου ελλθνικοφ 
ςταδίου. Με τθν ανάκεςθ των πρώτων ςφγχρονων Ολυμπιακών αγώνων ςτθν Ακινα, το 1896, ξεκίνθςε θ 
ανακαταςκευι του. Ιδιαίτερο γεγονόσ των αγώνων ιταν θ νίκθ του Σπφρου Λοφθ ςτον Μαρακώνιο. Τότε 
ακοφςτθκε για πρώτθ φορά ο Ολυμπιακόσ φμνοσ, ςε ςτίχουσ του Κωςτι Ραλαμά και μελοποίθςθ του 
Σπφρου Σαμαρά. 
  

 Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ (Ακινα, Ν. Αττικισ) 
Σφγχρονο μουςείο κάτω από το Βράχο τθσ Ακρόπολθσ. Σκοπόσ του μουςείου είναι να ςτεγάςει τα ζργα τθσ 
Ακρόπολθσ, όπωσ είναι τα γλυπτά του Ραρκενώνα και οι Καρυάτιδεσ, τα ζξι αγάλματα που αντί για 
κολόνεσ ςτιριηαν τθν οροφι του Ερζχκειου. Στο Μουςείο φυλάςςονται οι πζντε από τισ ζξι Καρυάτιδεσ, 
κακώσ θ ζκτθ βρίςκεται ςτο Μουςείο του Λονδίνου (Ελγίνεια μάρμαρα: αρπάχτθκαν από τον λόρδο Ζλγιν, 
παρά τισ εκκλιςεισ τισ ελλθνικισ πολιτείασ για επιςτροφι τουσ ςτθν πατρίδα μασ) 
  

 Ρειραιάσ (Ν. Αττικισ) 
Ο Ρειραιάσ από τθν αρχαιότθτα ιταν το λιμάνι τθσ Ακινασ. Σιμερα είναι το μεγαλφτερο λιμάνι τθσ 
Ελλάδασ αλλά και τθσ ανατολικισ Μεςογείου. 
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