
02.06 Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας  

  

Ποιο είναι το σχήμα της Ελλάδας; 

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τον χάρτη της Ελλάδας θα καταλήξουμε στα εξής : 

• Η Ελλάδα είναι το πιο νότιο μέρος της Βαλκανικής Χερσονήσου, μιας χερσονήσου 

της ΝΑ Ευρώπης. 

• Το πιο εύκολο σχήμα για την Ελλάδα είναι ένα κεφαλαίο Γ. 

• Η Ελλάδα βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα. 

 

Τι είναι η ηπειρωτική και τι η νησιωτική Ελλάδα ; 

Ηπειρωτική Ελλάδα : το μεγάλο μακρόστενο κομμάτι ξηράς της Ελλάδας, που έχει 

σχήμα χερσονήσου. 

Νησιωτική Ελλάδα : όλα τα μικρά και μεγάλα νησιά της πατρίδας μας 

 

Πόσα νησιά έχει η Ελλάδα ; 

Η Ελλάδα, η χώρα των νησιών, έχει περισσότερα από 2.000 νησιά διάσπαρτα στο 

Αιγαίο, στο Ιόνιο και στο Κρητικό πέλαγος. Το καθένα έχει τη δική του ομορφιά. Από 

αυτά, τα 225 είναι κατοικημένα, ενώ τα υπόλοιπα είναι βραχονησίδες, στις οποίες 

βρίσκουν καταφύγιο σπάνια θαλασσοπούλια. 

 

Τι μπορούμε να παρατηρήσουμε στον χάρτη της Ελλάδας ; 

• Το νοτιότερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι η Πελοπόννησος που το σχήμα 

της (με μπόλικη δόση φαντασίας) μοιάζει με ανθρώπινο χέρι. 

• Δυτικά και Ανατολικά της ηπειρωτικής Ελλάδας υπάρχουν νησιά : Στα Δυτικά, τα 

Επτάνησα, ενώ στα Ανατολικά οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, οι Βόρειες Σποράδες, 

τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. 

• Στα νότια ξεχωρίζει το νησί της Κρήτης. 

 

Γλωσσάρι 

Ηπειρωτική Ελλάδα : το μεγάλο μακρόστενο κομμάτι ξηράς της Ελλάδας, που έχει 

σχήμα χερσονήσου 



Νησιωτική Ελλάδα : όλα τα μικρά και μεγάλα νησιά της πατρίδας μας 

  

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό... 

Όταν η φαντασία τρέχει 

Καθένας μπορεί να βάλει τη φαντασία του να καλπάσει ή να τρέξει όσο πιο γρήγορα 

μπορεί, για να πει με τι μοιάζει η Ελλάδα, για να δώσει όνομα στο σχήμα της, για να 

καθορίσει τη μορφή της. «Η δική μου φαντασία, λαχανιασμένη, μου δείχνει την 

Ελλάδα να μοιάζει μόνο με μένα». Αυτό θα πει κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, 

όταν μιλήσει για την πατρίδα μας. 

Οι συγγραφείς 

Το ταξίδι του σύννεφου 

Παχύ-παχύ, κατάλευκο, γεμάτο δύναμη και ζωντάνια, ξεκίνησε πρωί με τη δροσιά ν’ 

αρμενίζει πάνω από τις κορφές της Δυτικής Ροδόπης. Κοίταξε αριστερά του να 

λικνίζεται στα γαλανά νερά του πελάγους η μαγευτική Σαμοθράκη, του έγνεψαν τα 

χίλια νησιά να τα επισκεφτεί, μα αυτό ήταν αποφασισμένο να προχωρήσει 

μπροστά, να βρει πράσινο έδαφος, για να το φιλήσει. Πόσο παραξενεύτηκε, όταν 

στο διάβα του έβλεπε κάτω πότε πεδιάδα, πότε κορφή, μέχρι που στρίβοντας προς 

τ’ αριστερά άρχισε να ταξιδεύει πάνω από μια ατέλειωτη σειρά πανύψηλων 

κορυφών, ατελείωτων βουνών, κοφτερών βράχων! Η ξαδέλφη του, η ομίχλη, το 

ξενάγησε σ’ ολόκληρη την οροσειρά της Πίνδου, το συνόδεψε και μέχρι κάτω στην 

Πελοπόννησο, γιατί της αρέσει, καθώς βλέπει τα βουνά, να διηγείται τους άθλους 

του Ηρακλή για τον Ερυμάνθειο Κάπρο, τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, το Λιοντάρι της 

Νεμέας. Μόνο σαν έφτασαν στην άκρη πια του Πάρνωνα, το άφησε μόνο του να 

συνεχίσει δείχνοντάς του πέρα, χαμηλά το κάστρο της Μονεμβασιάς. «Πέρνα 

απέναντι στην Κρήτη», του είπε, και τότε το σύννεφο γεμάτο χαρά έτρεξε και 

θρονιάστηκε πάνω από το Ιδαίο Άντρο. Είναι το σπήλαιο που ανατράφηκε ο Δίας, 

στην κορφή του Ψηλορείτη. 

Μαρία Ταστσόγλου 


