
02.14 Οι πεδιάδες της Ελλάδας  

Τι είναι οι πεδιάδες ; 

Πεδιάδα είναι το μέρος της επιφάνειας της γης που είναι σχεδόν επίπεδο και 
κατάλληλο για καλλιέργεια. 

Κοιλάδα είναι μια μικρή πεδινή έκταση ανάμεσα σε βουνά. 

Οροπέδιο είναι μια μικρή πεδιάδα που βρίσκεται σε υψόμετρο (δηλαδή πάνω στα 
βουνά). 

  

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες ελληνικές πεδιάδες ; 

Η Ελλάδα επειδή είναι ορεινή χώρα δεν έχει μεγάλες πεδιάδες. 

Οι μεγαλύτερες ελληνικές πεδιάδες είναι οι παρακάτω : 

• Η πεδιάδα του Έβρου. 
• Η πεδιάδα Ξάνθης - Κομοτηνής 
• Η πεδιάδα των Σερρών 
• Η πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας 
• Η πεδιάδα της Θεσσαλίας 
• Η πεδιάδα της Κωπαΐδας 
• Η αργολική πεδιάδα 
• Η πεδιάδα της Ηλείας 

Οι πεδιάδες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας 

Η μεγαλύτερη από τις ελληνικές πεδιάδες είναι η πεδιάδα της Κεντρικής 
Μακεδονίας, την οποία διαρρέουν μεγάλα ποτάμια (π.χ. ο Αλιάκμονας, ο Αξιός, ο 
Λουδίας και ο Γαλλικός), τα οποία εκτός του ότι την ποτίζουν, μεταφέρουν και 
εύφορες ύλες κάνοντάς την περισσότερο παραγωγική. 

Η δεύτερη μεγάλη ελληνική πεδιάδα είναι η θεσσαλική. Είναι μια εύφορη πεδινή 
έκταση, που περιβάλλεται από βουνά και αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό. Ο 
Πηνειός περνώντας μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών εκβάλλει στο Αιγαίο. 

Παράλιες και εσωτερικές πεδιάδες 

Οι πεδιάδες οι οποίες φτάνουν μέχρι τη θάλασσα λέγονται παράλιες πεδιάδες (π.χ. 
η πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας), ενώ αυτές που περικλείονται από βουνά, 
λέγονται εσωτερικές ή ηπειρωτικές πεδιάδες (π.χ. η θεσσαλική πεδιάδα). 

   



Γλωσσάρι 

Ηπειρωτική πεδιάδα: η πεδιάδα που περιβάλλεται από βουνά 

Κοιλάδα: στενό κομμάτι πεδινού εδάφους ανάμεσα σε δυο βουνά, που συνήθως το 
διασχίζει ένα ποτάμι 

Οροπέδιο: πεδινή έκταση πάνω σε βουνό 

Παράλια πεδιάδα: η πεδιάδα που είναι ανοιχτή στη θάλασσα 

  

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό... 

Η καλλιέργεια της γης 

Η γεωργία αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επινοήσεις του ανθρώπου. Η συμβολή 
της στην αλλαγή του τρόπου ζωής των ανθρώπων, καθώς και η επίδρασή της στη 
φύση ήταν καθοριστικές. Οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν ως νομάδες, δηλαδή να 
μετακινούνται από μέρος σε μέρος για αναζήτηση τροφής, εγκαταστάθηκαν σε 
οικισμούς και ανέπτυξαν κοινωνική οργάνωση δημιουργώντας παραδοσιακές 
αγροτικές κοινωνίες. Έτσι άρχισε η καλλιέργεια της γης, για να εξελιχθεί αργότερα 
σε μια πλήρη εκμηχανισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, δηλαδή σε μια 
δραστηριότητα, κατά την οποία γίνεται χρήση σύγχρονων μηχανημάτων. 

Οι συγγραφείς 
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