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Ολνκάδνπκε ράξηε ηελ απεηθόληζε κηαο πεξηνρήο, κεγάιεο ή κηθξήο, ζε 

ζρέδην. 0 ράξηεο είλαη ελα ρξήζηκν «εξγαιείν» κειέηεο ηνπ ρώξνπ θαη 

κπνξεί λα δώζεη πιεζώξα πιεξνθνξηώλ ζε όπνηνλ γλσξίδεη πώο λα ηνλ 

κειεηήζεη. Δλδεηθηηθά, νη ράξηεο κάο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο: 

Για ηε γεσγξαθηθή ζε'ζε ησλ ζεκείσλ ηνπ ρώξνπ (π.ρ. πνύ βξίζθεηαη κηα 

πόιε. έλα βνπλό θ.ά.). 

Για ηα θαηλόκελα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλαλ ρώξν (π.ρ. αλ 

ππάξρεη ιηκάλη ζε κηα πεξηνρή, πνηεο πόιεηο είλαη κεγάιεο θαη πνηεο κηθξέο 

θ.ά.). 

Γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο ζέζεο ελόο ζεκείνπ θαη ησλ θαηλνκέλσλ (π.ρ. ην 

αλάγιπθν κηαο πεξηνρήο θαζνξίδεη από πνύ ζα πεξάζεη ν δξόκνο). 

Οη ράξηεο θαηαηάζζνληαη, αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

παξέρνπλ, ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

Α.Σηνπο ηνπνγξαθηθνύο ή γεληθνύο, νη νπνίνη απεηθνλίδνπλ ην θπζηθό (π.ρ. 

βνπλά, ιίκλεο θ.ά.) θαη ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (π.ρ. πόιεηο, δξόκνπο 

θ.ά.) θαη δηαθξίλνληαη αληίζηνηρα ζε γεσκνξθνινγηθνύο θαη νε πνιηηηθνύο 

ράξηεο. 

Β.Σηνπο ζεκαηηθνύο ή εηδηθνύο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηελ θαηαλνκή ελόο 

θαηλνκέλνπ ζηνλ ρώξν (π.ρ. νη θιηκαηηθέο πεξηνρέο κηαο ρώξαο, ε θαηαλνκή 

ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ Δπξώπε θ.ά.) θαη δηαθξίλνληαη ζε πνζνηηθνύο (όηαλ 

παξαηίζεληαη θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα) θαη ζε πνηνηηθνύο. 

Ειδικόηερα για ηην Εσρώπη θαη ηε ζέζε ηεο ζηνλ θόζκν, κειεηώληαο 

ηνπο θαηάιιεινπο ράξηεο κπνξνύκε λα ιάβνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη 

λα δηαπηζηώζνπκε, κεηαμύ άιισλ, όηη: 

Η επεηξσηηθή Δπξώπε εθηείλεηαη από 36° έσο 71° βόξεην πιάηνο θαη από 

9° δπηηθό έσο 66° αλαηνιηθό κήθνο. Απηέο νη ζπληεηαγκέλεο 

πξνζδηνξίδνπλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο επείξνπ. 

Απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Αζίαο θαη βξίζθεηαη πξνο ηα δπηηθά ηεο. 

Βξίζθεηαη βόξεηα ηεο Αθξηθήο θαη πνιύ θνληά ηεο. 

Η έθηαζε ηεο είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε άιιεο επείξνπο. 

Όξηα ηεο κε ηελ Αζία είλαη ε νξνζεηξά ησλ Οπξαιίσλ, ε Καζπία ζάιαζζα, 

ε νξνζεηξά ηνπ Καπθάζνπ, ν Δύμεηλνο Πόληνο θαη ηα Σηελά 

Διιεζπόληνπ-Βνζπόξνπ. Όξηα ηεο κε ηελ Αθξηθή απνηεινύλ ε Μεζόγεηνο 

ζάιαζζα θαη ν Πνξζκόο ηνπ Γηβξαιηάξ. 

Βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά κηθξή απόζηαζε από ηελ Ακεξηθή, αιιά ζε πνιύ 

κεγάιε από ηελ Ωθεαλία θαη ηελ Αληαξθηηθή. 

Πεξηβξέρεηαη από αξθεηέο ζάιαζζεο θαη ζηα δπηηθά ηεο είλαη ν Αηιαληηθόο 

Ωθεαλόο. 

Τν κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο απέρεη αξθεηά από ηνλ Ιζεκεξηλό θαη ηνλ Βόξεην 

Πόιν. κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί γεληθά ην εύθξαην θιίκα. 

Αθόκα θαη νη πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο απέρνπλ ζρεηηθά κηθξή 

απόζηαζε από ηε ζάιαζζα (κηθξόηεξε από 1.000 ρικ.). 



Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ Ακεξηθή, ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή, απνηειώληαο 

«ζηαπξνδξόκη» επείξσλ. 

Ο ζπλδπαζκόο ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο ζπγθεληξώλνπκε κε ηε κειέηε 

ησλ ραξηώλ ηεο Δπξώπεο κάο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο απηή ε ήπεηξνο 

δηαζέηεη πιήζνο πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ άλζξσπν. 

 

Αζκήζεις 

 

1.Γηάβαζε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη γξάςε ζην ηέινο θάζε 

πξόηαζεο ηελ απάληεζε πνπ πηζηεύεηο όηη είλαη ζσζηή:  

α Δίλαη, γεληθά, ην θιίκα ηεο επείξνπ ζηελ νπνίν δνύκε.(εύθξαην) 

β. Δίλαη ε έθηαζε ηεο Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε άιισλ 

επείξσλ.(κηθξή)  

γ. Η Δπξώπε απνηειεί ζπλέρεηα απηήο ηεο επείξνπ.(Αζία) 

δ. Απηόο ν σθεαλόο βξέρεη ηελ Δπξώπε από ηα δπηηθό. ( Αηιαληηθόο) 

    

2.Χαξαθηήξηζε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (Σ), αλ είλαη ζσζηέο, 

θαη κε ην γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο: 

α.   Η Δπξώπε βξίζθεηαη δπηηθά ηεο Αθξηθήο.Λ 

β.  Οη ράξηεο καο βνεζνύλ λα κειεηάκε ηε ζέζε ηεο Δπξώπεο ζηνλ θόζκν.Σ 

γ. Μηθξό ηκήκα ηεο επξσπατθήο επείξνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθό εκηζθαίξην.Σ 

δ. Η Δπξώπε είλαη πνιύ θνληά ζηελ Αζία, κηα ήπεηξν πνπ απνηειεί 

«ζηαπξνδξόκη» επείξσλ.Λ 


