
ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΗ ΗΗ ΓΗΡΑΙΑΓΗΡΑΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣΗΠΕΙΡΟΣ

• H Ευρώπη, αποκαλούμενη και Γηραιά ήπειρος, 
είναι η τέταρτη σε έκταση ήπειρος του πλανήτη
μας. Καταλαμβάνει συνολικά με τα νησιά έκταση
10.500.000 τετρ. χιλ., το 7% περίπου της
συνολικής ξηράς του πλανήτη μας. Ο
πληθυσμός της, σύμφωνα με τα στοιχεία του
1981 ξεπερνούσε τα 670.000.000 κατοίκους.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1981


ΕΥΡΩΠΗΕΥΡΩΠΗ



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Η Ευρώπη με την Ασία αποτελούν ένα ενιαίο
γεωγραφικό σύνολο, έτσι που η Ευρώπη να αποτελεί
στην ουσία μια χερσόνησο της ευρασιατικής ηπείρου. Οι
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χερσόνησοι είναι: η Κόλα, η
Σκανδιναβική, της Γιουτλάνδης, η Ιβηρική, των
Απεννίνων και η Βαλκανική. Ανάμεσα στα μεγαλύτερα
ευρωπαϊκά νησιά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τη
Νόβαγια Ζεμλιά, τη Γη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, τα
Βρετανικά νησιά, τα νησιά της ∆ανίας, την Ισλανδία, την
Κορσική, τη Σαρδηνία, τη Σικελία, την Κύπρο, την Κρήτη
και άλλα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7


ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

• Εκτός από τα ανατολικά και την περιοχή γύρω
από τη Βαλτική θάλασσα, που είναι επίπεδη , η
υπόλοιπη Ευρώπη παρουσιάζει μια διαδοχική
αλλαγή από βουνά και πεδιάδες.

• Στην κεντρική Ευρώπη, στις Άλπεις, που είναι
από τις πιο νέες οροσειρές της Ευρώπης.

• Ανατολικά, τα ποτάμια είναι μεγάλα, βαθιά, με
πολύ νερό, Στην περιοχή αυτή είναι μερικά από
τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, με
μεγαλύτερα το Βόλγα και το ∆ούναβη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82


ΚΛΙΜΑΚΛΙΜΑ

• Το κλίμα της Ευρώπης μπορεί να θεωρηθεί από
τα πιο ευνοϊκά στον κόσμο. Μόνο ένα πολύ
μικρό τμήμα, που ανήκει στον πολικό κύκλο, 
χαρακτηρίζεται από ακραίες θερμοκρασίες κατά
το χειμώνα. 

• Χλωρίδα και πανίδα Με βάση το κλίμα και το
γεωμορφολογικό ανάγλυφο θα μπορούσε να
καθοριστεί και η χλωρίδα και η πανίδα της. 
Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η Ευρώπη
έχει κατοικηθεί από πολύ παλιά κι έτσι ο
άνθρωπος έχει αλλοιώσει τη χλωρίδα και την
πανίδα της ηπείρου. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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