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ΕΕππααννααλληηππττιικκόό  δδιιααγγώώννιισσμμαα  σστταα  μμααθθήήμμαατταα  2255--3322  
ττηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  33

11.. ΑΑννττιισσττοοίίχχιισσεε  ττιιςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς  ((11ηη  σσττήήλληη))  μμεε  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς
σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννήήκκοουυνν  ((22ηη  σσττήήλληη))::
1. Νορβηγία • • α. Δυτική
2. Βέλγιο • • β. Κεντρική
3. Ιταλία • • γ. Ανατολική
4. Αυστρία • • δ. Βόρεια
5. Λευκορωσία• • ε. Νότια

22.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  τταα  εευυρρωωππααϊϊκκάά  κκρράάττηη  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  τταα
γγρράάμμμμαατταα  ((ΕΕ))  γγιιαα  όόσσαα  ααππόό  ααυυττάά  ααπποοττεελλοούύνν  κκρράάττηη--μμέέλληη  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  κκααιι  ((ΟΟ))  γγιιαα
όόσσαα  όόχχιι..

α. Νορβηγία στ. Ισλανδία
β. Ηνωμένο Βασίλειο ζ. Λουξεμβούργο
γ. Ελβετία η. Βέλγιο
δ. Ισπανία θ. Ρωσία
ε. Λευκορωσία ι. Ρουμανία

33.. ΠΠοοιιεεςς  εείίννααιι  ττρρεειιςς  ωωφφέέλλεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ααππόό  ττηηνν  έέννττααξξήή  ττηηςς  σσττηηνν  ΕΕ..ΕΕ..;;

44.. ΧΧααρραακκττήήρριισσεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΣΣ)),,  αανν  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς,,  κκααιι
μμεε  ττοο  γγρράάμμμμαα  ((ΛΛ)),,  αανν  εείίννααιι  λλααννθθαασσμμέέννεεςς::

α. Από το 1800 έως το 1970 η αύξηση του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού ήταν πολύ αργή.

β. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει γιατί οι Ευρωπαίοι 
γεννούν λιγότερα παιδιά.

γ. Ο ένας στους έξι κατοίκους της Γαλλίας ζει στο Παρίσι.
δ. Το διάστημα 1950-1970, εκτός από τη μετανάστευση 

προς το εξωτερικό, έντονη ήταν στην Ελλάδα και η 
εσωτερική μετανάστευση.

55.. ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  μμεερριικκάά  κκοοιιννάά  πποολλιιττιισσμμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  λλααώώνν  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς;;

karidi
Typewritten Text
Από το βιβλίο Γεωλογία-Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου του Ά. Ασλανίδη.Για να δείτε το βιβλίο πατήστε εδώ.

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=573675


ΕΕππααννααλληηππττιικκόό  δδιιααγγώώννιισσμμαα  σστταα  μμααθθήήμμαατταα  3333--3366  
ττηηςς  ΕΕννόόττηηττααςς  33

11.. αα..  ΝΝαα  ααννααφφέέρρεειιςς  55  ααππόό  ττιιςς  1100  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  ππόόλλεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππλληηθθυυσσμμόό  ππάά--
ννωω  ααππόό  ττρρίίαα  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  κκααττοοίίκκοουυςς..

ββ..  ΝΝαα  ααννααφφέέρρεειιςς  55  ααππόό  ττιιςς  1155  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  εελλλληηννιικκέέςς  ππόόλλεειιςς..

22.. ΠΠοοιιαα  ττμμήήμμαατταα  δδιιαακκρρίίννοουυμμεε  κκααττάά  κκααννόόνναα  σσττιιςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  μμεεγγααλλοουυππόόλλεειιςς;;

33.. ΤΤιι  δδιιααππιισσττώώννοουυμμεε  ππααρρααττηηρρώώννττααςς  ττηηνν  κκααττααννοομμήή  ττωωνν  1155  μμεεγγααλλύύττεερρωωνν  ππόόλλεεωωνν
σσττοονν  εελλλληηννιικκόό  χχώώρροο;;  

44.. ΝΝαα  ααννααφφέέρρεειιςς  ττρρεειιςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  έέχχοουυνν  δδιιααμμοορρφφώώσσεειι  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά
ττωωνν  ββααλλκκααννιικκώώνν  χχωωρρώώνν..

55.. ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  οοιι  γγεείίττοοννέέςς  μμααςς  σστταα  ΒΒααλλκκάάννιιαα  κκααιι  ππώώςς  σσυυννοορρεεύύοουυμμεε;;  

ΟI KΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

22.. Στην Ελλάδα διαμορφώνονται οι ακόλουθοι κλιματικοί τύποι:
• Θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα.
• Χερσαίο μεσογειακό κλίμα.
• Μεταβατικό κλίμα.
• Ορεινό κλίμα.

33.. α – Δ, β – Β, γ – Β, δ – Δ, ε – Β, στ – Δ.
44.. Τέσσερα σημαντικά ποτάμια που διαρρέουν την Ελλάδα ( Έβρος, Νέστος, Στρυ-

μόνας, Αξιός) πηγάζουν από γειτονικές χώρες, αποτελώντας διακρατικά-διασυ-
νοριακά ποτάμια. Για να εξασφαλίσει η χώρα μας τις απαιτούμενες ποσότητες
νερού από τα ποτάμια αυτά, συνάπτει συμφωνίες με αυτές τις χώρες (Βουλγαρία
και Π.Γ.Δ.Μ.).

55.. Στη χώρα μας η βλάστηση που επικρατεί είναι κυρίως η μεσογειακή, η οποία
εκτείνεται σε υψόμετρο έως 500 μέτρα.  Όταν επικρατούν τα πουρνάρια, οι α -
ρι ές κ.ά., η βλάστηση ονομάζεται μακία.  Όταν επικρατούν το θυμάρι, η ρίγανη
κ.ά., ονομάζεται φρυγανική. Υπάρχουν επίσης δάση φυλλοβόλων και κωνοφό-
ρων δέντρων.

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 25-32
της Ενότητας 3

11.. 1 – δ, 2 – α, 3 – ε, 4 – β, 5 – γ.
22.. α – Ο, β – Ε, γ – Ο, δ – Ε, ε – Ο, στ – Ο, ζ – Ε, η – Ε, θ – Ο, ι – Ε. 
33.. Με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή  Ένωση η Ελλάδα, μεταξύ άλλων:

• Ενίσχυσε αποτελεσματικά την αμυντική και τη διπλωματική θέση της στη νο-
τιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή σκηνή.

• Εξασφάλισε, μέσω της συνεχούς χρηματοδότησης από την Ε.Ε. στο πλαίσιο
της κοινοτικής κοινωνικής συνοχής, την απαραίτητη οικονομική στήριξη για
την αποκατάσταση των παλαιών ή την κατασκευή νέων βασικών υποδομών
και  προώθησε τη σύγκλιση της οικονομίας της με τις υπόλοιπες χώρες της
Ένωσης.

• Στήριξε αποφασιστικά και συνέβαλε αποτελεσματικά στην ένταξη της Κύ-
πρου στην Ε.Ε.

44.. α – Λ, β – Σ, γ – Σ, δ – Σ.
55.. Κοινά πολιτισμικά στοιχεία των λαών της Ευρώπης είναι το νομικό σύστημα, η

θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων, η ελευθερία
της έκφρασης, η απόρριψη του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων κ.ά. Το
χαμηλό ποσοστό αναλφαβητισμού, το δημοκρατικό πολίτευμα σε όλα τα ευρω-
παϊκά κράτη, η κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων είναι μερικά ακόμη χα-
ρακτηριστικά του κοινού πολιτισμικού υπόβαθρου των Ευρωπαίων. 
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ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΕΝΟΤΗΤΑ 3

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 33-36
της Ενότητας 3

11.. αα.. Ενδεικτική απάντηση: Μόσχα, Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη, Μαδρίτη, Βαρκελώνη,
Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Αγία Πετρούπολη κ.ά.
ββ.. Ενδεικτική απάντηση: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βό-
λος, Αχαρνές (Μενίδι), Ιωάννινα, Χανιά κ.ά.

22.. Πιο συγκεκριμένα, στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις κατά κανόνα διακρίνουμε:
• το ιστορικό κέντρο, δηλαδή τον αρχικό πυρήνα της πόλης, όπου η οικονομι-

κή ζωή είναι αρκετά σημαντική, αφού η περιοχή αποτελεί συνήθως τουριστι-
κό πόλο έλξης, αλλά και έδρα επιχειρήσεων, κυβερνητικών υπηρεσιών κτλ.

• τις περιφερειακές συνοικίες γύρω από το ιστορικό κέντρο, όπου κατοικούν
κυρίως άνθρωποι μεσαίων εισοδημάτων.

• τον δακτύλιο των απομακρυσμένων από το ιστορικό κέντρο προαστίων, στα
οποία κατοικούν άνθρωποι με διαφορετικού ύψους εισοδήματα, ανάλογα με
την περιοχή.

33.. Παρατηρώντας την κατανομή των 15 μεγαλύτερων πόλεων στον ελληνικό χώρο,
διαπιστώνουμε τα εξής:
• Η συντριπτική πλειονότητά τους είναι πρωτεύουσες των νομών στους οποίους

βρίσκονται. 
• Οι περιοχές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό κατοίκων είναι αυτές που

έχουν χαμηλό υψόμετρο και βρίσκονται κοντά στη θάλασσα. Λιμάνια είναι
συνολικά οι 9 από τις 15 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. 

• Τις παραθαλάσσιες πόλεις με τον μεγαλύτερο πληθυσμό ακολουθούν οι πό-
λεις που βρίσκονται σε πεδινές εύφορες εκτάσεις, όπου η τοπική οικονομία
είναι ισχυρή και ο πληθυσμός παραμένει στην περιοχή και αυξάνεται.

• Ανάμεσα στις 15 μεγαλύτερες πόλεις κυριαρχούν όσες βρίσκονται στον ηπει-
ρωτικό κορμό της χώρας, ενώ μόνο τρεις βρίσκονται σε νησιωτικούς νομούς.

• Μόνο μία ορεινή πόλη, τα Ιωάννινα, καταγράφεται στις 15 μεγαλύτερες πό-
λεις, και αυτό οφείλεται στη μακραίωνη σημαντική παρουσία της στην οικο-
νομική, ιστορική και πολιτιστική ζωή τόσο της περιοχής όπου βρίσκεται  όσο
και της χώρας.

44.. ΥΥππόόδδεειιξξηη::  Να επιλέξεις τρεις παράγοντες, όποιους θες εσύ, από όσους κατα-
γράφονται στην ερώτηση 5 του «Μελετώ με ερωτήσεις» του μαθήματος 35.

55.. Οι γείτονές μας στα Βαλκάνια είναι η Αλβανία, η Π.Γ.Δ.Μ.,  η Βουλγαρία και η
Τουρκία. Με την Αλβανία συνορεύουμε βόρεια-βορειοδυτικά, με τη Βουλγαρία
και την Π.Γ.Δ.Μ. βόρεια και με την Τουρκία ανατολικά. Με την Αλβανία και την
Τουρκία, εκτός από ηπειρωτικά, έχουμε και θαλάσσια σύνορα. 
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