
02.15 Η ζωή στα βουνά και στις πεδιάδες  

Οι κάτοικοι ποιων περιοχών λέγονται ορεσίβιοι ; 

Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών λέγονται ορεσίβιοι (όρος + βίος =ζωή).  

Ποιες είναι οι ασχολίες των ορεσίβιων κατοίκων της Ελλάδας ; 

 

 

 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ορεσίβιοι ; 

 

Η ζωή στις ορεινές περιοχές 

 Η Ελλάδα είναι ορεινή χώρα. Πολλοί κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να ζουν σε 
περιοχές, όπου οι συγκοινωνίες γίνονται με δυσκολία και μερικές φορές, ιδιαίτερα 
το χειμώνα, σταματούν για αρκετές ημέρες. Επιπλέον το καλλιεργήσιμο έδαφος 
είναι λιγοστό με αποτέλεσμα η κύρια απασχόληση των ανθρώπων να είναι η 
κτηνοτροφία.   

Ποιες είναι οι ασχολίες των κατοίκων των πεδινών περιοχών ; 
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Τι είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ; 

Οι κάτοικοι των πεδινών αλλά και των ορεινών περιοχών που ασχολούνται με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία, προκειμένου να βρουν αγοραστές για τα προϊόντα 
τους, οργανώνονται μεταξύ τους και κάνουν τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς 
συνεταιρισμούς. Στις συνεδριάσεις του συνεταιρισμού παίρνουν μέρος όλοι οι 
αγρότες ή οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, συζητούν και αποφασίζουν όλοι μαζί για το 
είδος των καλλιεργειών που θα αναπτύξουν, σε ποιον και σε ποια τιμή θα 
πουλήσουν την παραγωγή τους. Με τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να 
εξασφαλίζουν αγοραστές για τα προϊόντα τους πιο εύκολα και να διεκδικούν 
καλύτερες τιμές. Τα τελευταία χρόνια όμως η έλλειψη αγορών έχει συρρικνώσει 
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. 

  

Τι είναι ο αγροτουρισμός ; 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένα νέο είδος τουρισμού, ο αγροτουρισμός. 
Με τη βοήθεια του κράτους δημιουργούνται παραδοσιακοί ξενώνες, όπου όλο το 
χρόνο μπορούν να φιλοξενηθούν επισκέπτες απολαμβάνοντας τις φυσικές 
ομορφιές και αγοράζοντας προϊόντα που παράγουν οι κάτοικοι με παραδοσιακό 
τρόπο. 

 

Γλωσσάρι 

Ορεσίβιος: ο κάτοικος των ορεινών περιοχών 

Συνεταιρισμός: ομάδα ανθρώπων με κοινούς επαγγελματικούς στόχου 

 

Αν θέλεις, διάβασε κι αυτό... 

Ανεβαίνοντας στα Καλάβρυτα 

Ο οδοντωτός σκαρφαλώνει αγκομαχώντας στις πλαγιές, χάνεται μες στις σήραγγες, 
που τις γεμίζει μαύρο καπνό, ανεβαίνει σαν να κάνει κάθε φορά μια νέα κατάκτηση: 
βλέπεις το έργο του ανθρώπου, που εξουσιάζει μ' ακαταμέτρητο μόχθο τη φύση. 
Σκαρφαλώνουν κι άλλοι σιδηρόδρομοι σε βουνά, και ψηλότερα και ταχύτερα. Μα 
τούτος εδώ είναι μια μικρογραφία σιδηρόδρομου…. 

Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: Μορφές της ελληνικής γης 
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