
 

 

«ΕΛΛΑΔΑ    –    Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ» 

 

Η Ελλάδα είναι η χώρα μας, είναι ο τόπος μας. 

Χωρίζεται σε εννέα μικρότερες περιοχές, που ονομάζονται  

γεωγραφικά διαμερίσματα. 

 

§ Από αυτά η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η 

Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος 

αποτελούν την ηπειρωτική Ελλάδα.  

 

§ Τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, τα Νησιά του Ιονίου 

Πελάγους και η Κρήτη αποτελούν τη νησιωτική 

Ελλάδα. 

 

 

 



 

 

 

Τα γεωγραφικά διαμερίσματα  

χωρίζονται σε νομούς. 

 

Ø Ο νομός  είναι μια μεγάλη διοικητική περιφέρεια του 

κράτους, που τη διοικεί ο νομάρχης. 

 

 

Σε κάθε νομό υπάρχουν και οι δήμοι. 

Ø Ο δήμος είναι  μια διοικητική περιφέρεια που 

διοικείται από τον δήμαρχο και το  δημοτικό 

συμβούλιο. π.χ  δήμος Aθηναίων / δήμος 

Θεσσαλονίκης / δήμος Καλαμαριάς κλπ. 

 

 

 

 

 

 



 

Κάθε νομός  

έχει πόλεις, κωμοπόλεις  και χωριά. 

 

Ø Η πόλη είναι ένας μεγάλος  οικισμός με πολλά 

σπίτια, κατοίκους και διάφορες διοικητικές, 

οικονομικές ή άλλες υπηρεσίες. 

 

Ø Το χωριό είναι ένας μικρός οικισμός, κυρίως σε 

αγροτική περιοχή που  αποτελείται από λίγα σπίτια 

και κατοίκους λιγότερους από αυτούς της πόλης και 

της κωμόπολης. 

 

Ø Η κωμόπολη είναι μια  οικιστική περιοχή μεγαλύτερη 

από ένα χωριό και μικρότερη από μία πόλη.  

 

Ø Η πρωτεύουσα του νομού είναι συνήθως η 

μεγαλύτερη και η σπουδαιότερη πόλη του νομού. 

Εκεί συγκεντρώνονται οι περισσότερες υπηρεσίες, 

όπως δικαστήρια, τράπεζες, εφορίες, πολεοδομία, 

νοσοκομεία κ.ά. 

 



 

v      Για να μελετήσουμε τον τόπο μας 

συγκεντρώνουμε πληροφορίες για πολλά θέματα. 

Ψάχνουμε σε πηγές, δηλαδή σε χάρτες, σε βιβλία, 

στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες, σε φωτογραφίες, 

ρωτούμε τους μεγαλύτερους κ.ά. 

 

v       Βρίσκουμε στον χάρτη τη θέση του τόπου μας 

στην Ελλάδα και μελετούμε τα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά του (βουνά που είναι γύρω, λόφοι, 

πεδιάδες, λίμνες, ποτάμια, νησιά, κόλποι κ.ά.). 

 

v       Μελετούμε τη βλάστηση, τα ζώα και τα προϊόντα 

που παράγονται στον τόπο μας. 

 

v       Ο τόπος μας έχει τη δική του ιστορία. Οι 

πλατείες, οι δρόμοι, τα μνημεία, όλα έχουν κάτι να 

μας «πουν». Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 

του τόπου μας συνδέονται με την ιστορία του και τον 

τρόπο ζωής των ανθρώπων. 

 
 



 

 

 

 



 

 

ΠΗΓΕΣ: 

§ http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2280/Meleti-Perivallontos_D-
Dimotikou_html-empl/ 

§ https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C 
§ https://learningapps.org/ 

§ https://pixabay.com/el/ 

§ https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%80%CF%8C%C

E%BB%CE%B7&dq= 

§ https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%87%CF%89%C

F%81%CE%B9%CF%8C&dq= 

§ https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%BA%CF%89%C

E%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7&dq= 

§ https://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B4%CE%AE%C

E%BC%CE%BF%CF%82&dq= 

 



 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Βρες 10 πράγματα που βλέπεις σε μια πόλη 

https://learningapps.org/watch?v=ptwjgqh2j21 

 

Βρες 10 πράγματα που βλέπεις σε ένα χωριό 

https://learningapps.org/watch?v=psqot3qqn21 

 

Βάλε τις εικόνες στη σωστή ομάδα 

https://learningapps.org/watch?v=pzsbp9y9k21 

 

 

 


