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Περιεχόμενα

 Χερσόνησοι

 Κόλποι

 Ακρωτήρια

 Πορθμοί

 Νησιά

 Λιμάνια

 Ακτογραμμές

 Φιόρδ



Χερσόνησοι

 Η χερσόνησος είναι τμήμα ξηράς που 
εισχωρεί μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα 
το βρέχει από τρεις πλευρές.

 Οι μεγαλύτεροι χερσόνησοι είναι 4:

 Η Σκανδιναβική χερσόνησος 
αποτελείται από: τη Σουηδία, τη 
Νορβηγία και τη Φιλανδία. 

 Η Ιταλική χερσόνησος αποτελείται από: 
την Ιταλία, το Βατικανό και τον Άγιο 
Μαρίνο.

 Η Ιβηρική χερσόνησος αποτελείται 
από: την Ισπανία, την Πορτογαλία, την 
Ανδόρα και το Γιβραλτάρ.

 Η Βαλκανική χερσόνησος αποτελείται 
από: την Ελλάδα, την Σερβία, την 
Αλβανία, την Βουλγαρία, την Βόρεια 
Μακεδονία, την Σλοβενία, την Κροατία, 
την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 
Μαυροβούνιο και την Ρουμανία.



Κόλποι

 Ο κόλπος είναι τμήμα της 
θάλασσας που εισχωρεί μέσα 
στην ξηρά.

 Οι μεγαλύτεροι κόλποι της 
Ευρώπης είναι 4:

 Βοθνικός (βρίσκεται στη 
Σουηδία και στη 
Φιλανδία).

 Φιλανδικός (βρίσκεται 
στη Φιλανδία και στην 
Εσθονία).

 Βισκαϊκός (βρίσκεται στη 
Γαλλία και στην Ισπανία).

 Βενετικός (βρίσκεται στην 
Ιταλία, στη Σλοβενία και 
στην Κροατία).  



Ακρωτήρια

 Το ακρωτήριο είναι άκρη ξηράς που εισχωρεί βαθιά μέσα στην θάλασσα.

 Τα δέκα πιο γραφικότερα ακρωτήρια στην Ευρώπη είναι:

 Το ακρωτήριο Erquy στη Γαλλία.

 Το ακρωτήριο Κερί στην Ελλάδα.

 Το ακρωτήριο Ortegal στην Ισπανία.

 Το ακρωτήριο Kaliakra στη Βουλγαρία.

 Το ακρωτήριο Hoc στη Γαλλία.

 Το ακρωτήριο Rauðanes στην Ισλανδία.

 Το ακρωτήριο Ταίναρο στην Ελλάδα.

 Το ακρωτήριο Κορνουάλης στην Αγγλία.

 Το Βόρειο ακρωτήριο στη Νορβηγία.

 Το ακρωτήριο Enniberg στα νησιά Φερόε. 







Πορθμοί

 Ο πορθμός είναι μία στενή 
λωρίδα θάλασσας που 
χωρίζει δύο τμήματα στεριάς 
και ενώνει δύο θάλασσες.

 Ο πορθμός Κάτεγατ βρίσκεται 
ανάμεσα στη Σουηδία και στη 
Γιουτλάνδη.

 Ο πορθμός Σκάγερακ
βρίσκεται μεταξύ της 
Νορβηγίας, της Σουηδίας και 
της Δανίας.

 Ο πορθμός Γιβραλτάρ που 
βρίσκεται ανάμεσα στην 
Ισπανία και στο Μαρόκο.



Νησιά

 Το νησί είναι ένα τμήμα ξηράς 
που περιβάλλεται από 
θάλασσα. 

 Τα 8 μεγαλύτερα νησιά της 
Ευρώπης είναι:

 Η Μεγάλη Βρετανία

 Ισλανδία

 Ιρλανδία

 Σικελία 

 Σαρδηνία

 Κύπρος

 Κορσική

 Κρήτη



Λιμάνια

 Το λιμάνι είναι μία παραθαλάσσια περιοχή που επιτρέπει την παραμονή των 

πλοίων.

 Τα 6 μεγαλύτερα νησιά της Ευρώπης είναι:

 Ρότερνταμ (Ολλανδία)

 Αμβούργο (Γερμανία)

 Μασσαλία (Γαλλία)

 Αμβέρσα (Βέλγιο)

 Λίβερπουλ (Μεγάλη Βρετανία)

 Πειραιάς (Ελλάδα)





Ακτογραμμή

 Η ακτογραμμή είναι μία νοητή 

γραμμή σε ακανόνιστο σχήμα 

που αποτελεί το σύνορο μεταξύ 

ξηράς και θάλασσας.



Φιόρδ

 Το φιόρδ είναι ένας 

βαθύς και στενός κόλπος 

που έχει δημιουργηθεί 

από την διάβρωση των 

ακτών από παγετώνες. 

 https://www.youtube.co

m/watch?v=qBuqPOZxgSI

https://www.youtube.com/watch?v=qBuqPOZxgSI


Πηγές 

 http://daskalosa.eu/geography_st/index.html

 https://el.wiktionary.org/wiki/

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D

%CF%81%CE%B9%CE%B1

 https://www.google.gr/imghp?hl=el&tab=ri&ogbl

http://daskalosa.eu/geography_st/index.html
https://el.wiktionary.org/wiki/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://www.google.gr/imghp?hl=el&tab=ri&ogbl
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