
02.08 Οι ακτές της Ελλάδας  

Τι είναι ο οριζόντιος διαμελισμός ;  

Οριζόντιος διαμελισμός : το σύνολο των ακτογραφικών στοιχείων: ακτογραμμές, 
κόλποι, όρμοι, χερσόνησοι, ακρωτήρια, πελάγη,  κλπ. 

Ακτογραμμή - Κόλπος - Όρμος 

Ακτογραμμή : Είναι η γραμμή όπου συναντιούνται η στεριά με τη θάλασσα. 

 Κόλπος : Είναι το σημείο στο οποίο η θάλασσα εισχωρεί στη στεριά. 

Οι μεγαλύτεροι κόλποι της Ελλάδας είναι : Θερμαϊκός, Λακωνικός, Αμβρακικός, 
Σαρωνικός, Πατραϊκός, Κορινθιακός, Καβάλας, Στρυμονικός, Αλμυρού 

 Όρμος : Είναι ένας μικρός και στενός κόλπος. 

Χερσόνησος - Ακρωτήριο - Ισθμός - Πορθμός - Διώρυγα 

Χερσόνησος : Είναι το κομμάτι ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα και βρέχεται από 
αυτήν από τρεις πλευρές. 

Οι μεγαλύτερες χερσόνησοι της Ελλάδας είναι : Σιθωνίας, Κασσάνδρας, Αγίου 
Όρους ή Άθω, Μαγνησίας, Αττικής, Αργολίδας, Ταΰγέτου 

  

Ακρωτήριο : Είναι το ακρινό σημείο μιας χερσονήσου. 

Τα σπουδαιότερα ακρωτήρια της Ελλάδας είναι : Μαλέας, Άκτιο, Ταίναρο, 
Καφηρέας, Σούνιο, Δρέπανο, Ακρίτας 

 Ισθμός : Στενό κομμάτι ξηράς, που ενώνει δυο στεριές και χωρίζει δυο θάλασσες. 

Ο μοναδικός Ισθμός στην Ελλάδα ήταν ο Ισθμός της Κορίνθου 

Πορθμός : Στενό κομμάτι θάλασσας που ενώνει δυο θάλασσες και χωρίζει δυο 
στεριές. 

Οι σπουδαιότεροι πορθμοί της Ελλάδας είναι : Ευρίπου,  Πρέβεζας, Ρίου 

Διώρυγα : τεχνητό κανάλι που ενώνει δυο θάλασσες και χωρίζει δυο στεριές. 

Νησί - Νησιωτικό Σύμπλεγμα - Σκόπελος - Ύφαλος - Λιμνοθάλασσα 

Νησί : Ένα κομμάτι στεριάς που περικλείεται από θάλασσα. 

http://sainia.gr/images/E_taxi/Geographia/8_oi_aktes_tis_elladas/kolpoi.pdf


Νησιώτικο Σύμπλεγμα : Ομάδα κοντινών μικρών και μεγάλων νησιών. 

Σκόπελος : Είναι ο βράχος που εξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Ύφαλος : Ο βράχος που υπάρχει κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά δε 
φαίνεται. 

Λιμνοθάλασσα : Είναι η λίμνη που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και συνδέεται μ’ 
αυτήν με ένα στενό πέρασμα. 

 

Γλωσσάρι 

Ακρωτήριο : το άκρο ενός τμήματος της ξηράς που εισχωρεί μέσα στη θάλασσα 

Ακτογραμμή: γραμμή, κατά μήκος της οποίας συναντώνται η ξηρά και η θάλασσα 

Ακτογραφικά στοιχεία : οι διάφορες μορφές που παρουσιάζουν οι ακτές ενός 
τόπου, όπως οι κόλποι, οι χερσόνησοι, τα ακρωτήρια, οι πορθμοί, οι ισθμοί, τα 
νησιά κ.ά. 

Διώρυγα : μεγάλο τεχνητό κανάλι που ενώνει δύο θάλασσες ή λίμνες ή ποταμούς 

Ισθμός: στενή λωρίδα ξηράς που ενώνει δύο στεριές και χωρίζει δύο θάλασσες 

Κόλπος : τμήμα θάλασσας που εισχωρεί μέσα στην ξηρά 

Όρμος: μικρός σε έκταση κόλπος 

Πορθμός: ένα κομμάτι θάλασσας που χωρίζει δύο ξηρές και ενώνει δύο θάλασσες 

 

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό... 

Γιατί ονομάστηκε Βαλκανική η χερσόνησος 

Τον Αίμο, την οροσειρά που δεσπόζει βόρεια της χερσονήσου, την εποχή της 
Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι τον ονόμαζαν «ΜΠΑΛΚΑΝ», που στη γλώσσα τους 
σημαίνει «δασωμένο βουνό». 

Έτσι η χερσόνησος από χερσόνησος του Αίμου επικράτησε να λέγεται Βαλκανική 
χερσόνησος. 

Οι συγγραφείς 
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