
02.13 Τα βουνά της Ελλάδας  

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για το ανάγλυφο  της Γης ; 

Η γήινη επιφάνεια δεν είναι επίπεδη. Επειδή δημιουργήθηκε από σεισμούς και 
εκρήξεις ηφαιστείων, κάποια σημεία της που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας είναι ψηλότερα, ενώ κάποια άλλο πιο χαμηλά. Επίσης κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας κάποια σημεία είναι πιο βαθιά από κάποια άλλα. 

Όλα αυτά μαζί αποτελούν το ανάγλυφο της Γης. 

  

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός μιας περιοχής ; 

Κατακόρυφος διαμελισμός μιας περιοχής είναι οι λόφοι, τα βουνά, τα όρη, οι 
οροσειρές, οι πεδιάδες, οι κοιλάδες, τα φαράγγια κ.λπ. 

Λόφος είναι ένα χαμηλό ύψωμα ως 300 μ. 

Βουνό λέμε συνήθως ένα ύψωμα ως 500 μ. 

Πάνω από 500 μ. το ύψωμα λέγεται όρος. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε και τους 
δύο όρους για τα υψώματα της γης. 

Οροσειρά, όπως λέει και η λέξη, είναι πολλά όρη που βρίσκονται σε σειρά το ένα 
μετά το άλλο. 

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

Κοιλάδα είναι μια στενή πεδινή έκταση ανάμεσα σε δυο βουνά ή όρη. 

Χαράδρα είναι μια στενή κοιλάδα που έχει βαθύνει εξαιτίας κάποιου χειμάρρου ή 
ποταμιού. 

Φαράγγι είναι μια βαθιά κοιλάδα με απότομες πλαγιές, ένα βαθύ ρήγμα δηλαδή 
ανάμεσα σε δυο βουνά. 

Το Ποτάμι είναι ένα υδάτινο ρεύμα με σταθερή τροφοδοσία με νερό και έχει μια 
σχετικά ομαλή κοίτη. 

Η Λίμνη είναι μια υδάτινη λεκάνη που έχει στάσιμο νερό ή νερό που κινείται λίγο 
και δε συνδέεται με τη θάλασσα. 

  

Ποιες είναι οι οροσειρές της Ελλάδας ; 



Η μεγαλύτερη οροσειρά της Ελλάδας είναι η Πίνδος, η οποία είναι η συνέχεια των 
Δειναρικών Άλπεων, που ξεκινούν από την Κεντρική Ευρώπη. 

Η Πίνδος διασχίζει όλη την ηπειρωτική Ελλάδα από Βορρά προς Νότο. 

Η δεύτερη μεγάλη οροσειρά είναι η Ροδόπη, η οποία είναι το σύνορο της Ελλάδας 
με τη Βουλγαρία. 

Τα ψηλότερα όρη της Ελλάδας είναι ο Όλυμπος, ο Σμόλικας, ο Βόρας, ο Γράμμος, η 
Γκιώνα, η Τύμφη, τα Βαρδούσια, ο Παρνασσός, ο Ψηλορείτης, τα Λευκά Όρη κ.λπ. 

  

 Γλωσσάρι 

Κατακόρυφος διαμελισμός: οι οροσειρές, τα βουνά, οι πεδιάδες, οι κοιλάδες, τα 
φαράγγια κ.λπ. μιας περιοχής 

Οροσειρά: σύνολο διαδοχικών βουνών 

Φαράγγι: βαθιά και απόκρημνη χαράδρα 

  

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό... 

Ο Όλυμπος κατοικία των θεών 

…Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο ελληνικό βουνό και ένα από τα ψηλότερα της 
βαλκανικής χερσονήσου. Τη μεγάλη του, όμως, φήμη δεν τη χρωστά σ' αυτό , αλλά 
στο γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τοποθετήσει εκεί την κατοικία των θεών 
τους και είχαν απόλυτο δίκιο, γιατί κανένα άλλο βουνό δεν έχει τόσο 
μεγαλοπρεπείς κορφές… 

  

«Τα βουνά της Ελλάδας» Γ. Σφήκα 
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