02.07 Η θέση της Ελλάδας
Πού βρίσκεται η Ελλάδα ;
Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρώπη και μάλιστα στο Νοτιοανατολικό άκρο της, τη
Βαλκανική Χερσόνησο, πολύ κοντά στην Ασία, ενώ ανατολικά, δυτικά και νότια
βρέχεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική.

Ποιες είναι οι χώρες των Βαλκανίων ;
Η Ελλάδα συνορεύει : Βόρεια με την Αλβανία (Τίρανα), τη Βόρεια Μακεδονία
(Σκόπια), τη Βουλγαρία (Σόφια), Ανατολικά με την Τουρκία (Άγκυρα). Δυτικά
βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος, Ανατολικά από το Αιγαίο Πέλαγος και Νότια από το
Λιβυκό Πέλαγος.
Η γεωγραφική αυτή θέση έδωσε στη χώρα μας τη δυνατότητα να είναι ο σύνδεσμος
της Ευρώπης με τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι χερσαίες και οι θαλάσσιες
συγκοινωνίες και οι μεταφορές των προϊόντων μεταξύ των τριών αυτών ηπείρων
γίνονται διά μέσου της ηπειρωτικής Ελλάδας ή των θαλασσών της.

Ποιες είναι οι χώρες της Μεσογείου ;
Οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα είναι :
Ευρώπη : Γιβραλτάρ (Πόλη του Γιβραλτάρ), Ισπανία (Μαδρίτη), Γαλλία (Παρίσι),
Μονακό (Μονακό), Ιταλία (Ρώμη), Σλοβενία (Λιουμπλιάνα), Κροατία (Ζάγκρεμπ),
Βοσνία - Ερζεγοβίνη (Σεράγεβο), Μαυροβούνιο (Ποντγκόριτσα), Αλβανία (Τίρανα),
Ελλάδα (Αθήνα), Κύπρος (Λευκωσία), Μάλτα (Βαλέτα).
Ασία : Τουρκία (Άγκυρα), Συρία (Δαμασκός), Λίβανος (Βηρυτός), Ισραήλ (Τελ Αβίβ).
Αφρική : Αίγυπτος (Κάιρο), Λιβύη (Τρίπολη), Τυνησία (Τύνιδα), Αλγερία (Αλγέρι),
Μαρόκο (Ραμπάτ).

Πώς επηρεάζονται οι γειτονικοί λαοί ;
Στις χώρες που υπάρχουν γύρω μας ζουν άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές
γλώσσες, έχουν διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές συνήθειες και πολιτισμό.
Δηλαδή στη χώρα μας ο πολιτισμός μας συναντά πολιτισμούς από την Ευρώπη, την
Ασία και την Αφρική. Στο πέρασμα των αιώνων αναπτύξαμε σχέσεις με τους λαούς

αυτούς και πολλές συνήθειές τους έγιναν και δικές μας. Πολλά στοιχεία των
πολιτισμών τους βρίσκονται στη γλώσσα μας, στη μουσική μας και στις παραδόσεις
μας, όπως βέβαια και δικά μας πολιτιστικά στοιχεία έχουν αφομοιωθεί από
εκείνους.

Γλωσσάρι
Χερσόνησος: ένα μεγάλο κομμάτι ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα και βρέχεται
από τις τρεις πλευρές του.

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό...
Η Ελλάδα, το σταυροδρόμι των τριών ηπείρων
Η ελληνική θάλασσα δεν είναι τόπος που ψαρεύουνε τόνους και σαρδέλες, είναι ο
δρόμος των ανταλλαγών με τους άλλους ανθρώπους, το ταξίδι στη χώρα των
μεγάλων καλλιτεχνικών έργων και των εκπληκτικών εφευρέσεων, το ταξίδι του
σιταριού που βλασταίνει πυκνό στις απέραντες πεδιάδες, του χρυσού που κείτεται
στη γη και μέσα στα ποτάμια, το ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων με μόνη πυξίδα το
νυχτερινό χάρτη των άστρων… Η Μεσόγειος είναι λίμνη Ελληνική με γνώριμους
δρόμους. Οι πολιτείες αραδιασμένες ένα γύρο στις ακτέςτης μοιάζουν «σα
βατράχια γύρω από ένα βάλτο», λέει ο Πλάτωνας…
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