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Eνότητα 3η

Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Ελλάδας
1. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

9ο φύλλο αξιολόγησης

α) Σε τι βοήθησε τους Έλληνες η γεωγραφική θέση της χώρας μας;

Η Ελλάδα είναι ο σύνδεσμος της Ευρώπης με τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι
...............................................................................................................................................................................
συγκοινωνίες και οι μεταφορές μεταξύ των τριών αυτών ηπείρων γίνονται διά μέσου της Ελλά..............................................................................................................................................................................
δας.
...............................................................................................................................................................................
Η γεωγραφική θέση της οδήγησε τους Έλληνες να αποκτήσουν ανοιχτή σκέψη και
μεγάλη δημιουργικότητα. Οι Έλληνες έχουν συνεχή παρουσία στην ανθρώπινη ιστορία και καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωσή της. Κατάφερναν να είναι πάντα πρωτοπόροι στην εξέλιξη
των επιστημών και στη δημιουργία.
Η θέση αυτή δίνει στην Ελλάδα το πλεονέκτημα να αποτελεί πολιτικό, διπλωματικό
αλλά και εμπορικό κόμβο και της επιτρέπει να ενισχύει την οικονομία της και να αναπτύσσει
τον πολιτισμό και το τουρισμό της.
β) Τι εννοούμε όταν λέμε «γραπτά μνημεία»;

Γραπτό μνημείο εννοούμε-ονομάζεται κάθε ιστορικό και λογοτεχνικό κείμενο, καθώς
...............................................................................................................................................................................
και
θρησκευτικοί ύμνοι, βιβλία, και κείμενα της παράδοσής μας.
..............................................................................................................................................................................
α

γ)

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την κατανομή του πληθυσμού στη χώρα μας;

Οι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την κατανομή του πληθυσμού στην πατρίδα μας,
...............................................................................................................................................................................
είναι
κυρίως φυσικοί (ορεινά ή πεδινά εδάφη, κλιματικές συνθήκες κ.ά.) και οικονομικοί (εργασία,
..............................................................................................................................................................................
συγκοινωνίες,
περισσότερες ανέσεις κ.ά.).
...............................................................................................................................................................................

α

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού συγκεντρώνεται στα πεδινά, όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες κι επομένως να αναπτυχθεί η οικονομία. Οι άνθρωποι βρίσκουν εργασία, αυξάνουν το εισόδημά τους και απολαμβάνουν τις υπηρεσίες
που παρέχονται από το κράτος. Κατασκευάζονται με μεγαλύτερη ευκολία έργα υποδομής, όπως δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια και αεροδρόμια, κτίζονται μεγάλα νοσοκομεία και σχολεία, ιδρύονται βιομηχανικές μονάδες.
Αντίθετα, στις δύσβατες περιοχές δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, για να μεταφερθούν σε περιοχές που προσφέρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

2.

Στο λεξιλόγιό μας υπάρχουν πολλές λέξεις τουρκικές, όπως π.χ. μπακάλης (bakkal = παντοπώλης), μουσαφίρης (misâfir = επισκέπτης), και ιταλικές, όπως π.χ. ντομάτα (tomata), σίγουρος
(sicuro = βέβαιος) κ.ά. Επίσης η μαγειρική μας έχει στοιχεία δανεισμένα από άλλους λαούς. Είναι
καλό αυτό για τον πολιτισμό ενός τόπου; Γράψτε την άποψή σας και δικαιολογήστε την.
Οι Έλληνες κατοικούν σε ένα τόπο που αποτελεί σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Από το
...............................................................................................................................................................................
13ο
αιώνα π.Χ. άρχισαν να ταξιδεύουν στις περιοχές της Μεσογείου αναπτύσσοντας την επικοι..............................................................................................................................................................................
νωνία
με άλλους λαούς. Δημιούργησαν αξιόλογες αποικίες σε όλα σχεδόν τα παράλια του τότε
...............................................................................................................................................................................
γνωστού
κόσμου, ενώ με την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου πορεύτηκαν μέχρι την Ινδία.
...............................................................................................................................................................................
Στη
συνέχεια με τη δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κυριάρχησαν στην περιοχή της
...............................................................................................................................................................................
Νοτιο-ανατολικής
Ευρώπης. Είναι φυσιολογικό, λοιπόν, να δεχτούν επιρροές από όλους αυτούς
...............................................................................................................................................................................
τους λαούς.
Με την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων έρχεται η εξέλιξη, η
πρόοδος και παράλληλα η φιλία, η αγάπη η αλληλεγγύη, η ΕΙΡΗΝΗ. Ο λαός που δανείζεται
θετικά στοιχεία εμπλουτίζει τον δικό του πολιτισμό. Αρκεί να μην αφομοιώνει ξένα στοιχεία,
ξεχνώντας τα δικά του, κινδυνεύοντας να χάσει την πολιτισμική του ταυτότητα.
Επομένως είναι καλό να δεχόμαστε επιρροές, πρέπει όμως να διαφυλάξουμε και να
προστατεύουμε τα δικά μας ήθη και έθιμα και παραδόσεις, ώστε να μην χαθούν ή αλλοιωθούν.
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