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Αυτό το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου φτιάχτηκε 
με πάρα πολλή αγάπη και με σκοπό να περάσεις 
καλά. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ήδη τις απαντήσεις, 
η μαγεία είναι στο ψάξιμο! 

Αν κάτι σου φανεί δύσκολο μη στενοχωρηθείς – ρώτα 
γονείς, θείους, θείες, ξαδέρφια, φιλαράκια και αν δεν 
ξέρουν ούτε αυτοί, βάλ’ τους να ψάξουν στο ίντερνετ 
για να σε βοηθήσουν! 

Ο κόσμος μας είναι ένα μαγικό μέρος και όσο τον 
μαθαίνουμε τόσο πιο πολύ τον σεβόμαστε και τον 
αγαπάμε! Ελπίζω αυτό το βιβλίο να σε κάνει να τον 
μάθεις λίγο καλύτερα! 

Καλά να περάσεις και καλό ταξίδι!
-Αρχιγεωγραφόπουλο

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ!  ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ…

Αυτό το βιβλίο είναι ακόμη πιο απολαυστικό όταν το κάνεις 
με παρέα! Θυμήσου: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ, είναι μια 
ευκαιρία να ψάξεις και να μάθεις καινούρια πράγματα!

Για να βρεις απαντήσεις, μπορείς να κάνεις αναζήτηση και 
μέσα στη σελίδα μας «Η γεωγραφία είναι πολύ κουλ» στο 
facebook – μπαίνεις και πατάς το εικονίδιο     και ψάχνεις 
με λέξεις-κλειδιά!  

Όταν τελειώσεις, θα χαρώ πολύ να μου στείλεις και να μου 
πεις πώς σου φάνηκε αυτό το ταξίδι! Στείλε μέιλ στο 
geografia@poli.cool κι εγώ θα σου στείλω μια χειρόγραφη 
κάρτα που θα γράφει «επίτιμο γεωγραφόπουλο»!
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Βρισκόμαστε εδώ: Σε μια γειτονιά από πλανήτες 
που περιστρέφονται γύρω από έναν ήλιο! Ο πλα-
νήτης μας είναι ο τρίτος στη σειρά από τον ήλιο, 
και παρόλο που σε εμάς μοιάζει τεράστιος, είναι 
τόσο δα μικρός σε σχέση με το αχανές σύμπαν! 
Πάμε να μάθουμε τι υπάρχει πάνω του!

ΑΡΧΙΚΑ… ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ;
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ΜΑ ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ;!

Ίσως να σου φανεί περίεργο, αλλά δεν υπάρχει ακρι-
βώς σωστή και λάθος απάντηση σε αυτό. Υπάρχουν 
διάφοροι τρόποι και μοντέλα που χρησιμοποιούμε 
για να χωρίσουμε τον πλανήτη σε τμήματα – ανά-
λογα με το ποιον θα ρωτήσεις, θα πάρεις και διαφο-
ρετική απάντηση! Κάποιοι άνθρωποι θα σου πουν 
πως είναι 3, άλλοι θα σου πουν 4... Κάποιοι ίσως και 
7! Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 
Προσωπικά προτιμώ το μοντέλο των 7 ηπείρων: 
Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Νότια 
Αμερική, Ανταρκτική, Ωκεανία.

ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΩΚΕΑΝΙΑ - ΕΙΝΑΙ ΗΠΕΙΡΟΣ Ή ΟΧΙ;
Όσον αφορά στην Ωκεανία, υπάρχει το εξής μπέρδεμα: Ενώ 
όλες οι άλλες ήπειροι είναι συνεχόμενα πελώρια κομμάτια 
ξηράς, η Ωκεανία είναι στην ουσία *ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ* 
στην οποία ανήκει ένα γκρουπ νησιωτικών κρατών με αρκε-
τές κοινές ιστορικές και πολιτισμικές αναφορές. Πολύς 
κόσμος θεωρεί ήπειρο την Αυστραλία μόνη της και δεν 
μετράει την Ωκεανία γιατί δεν εμπίπτει ακριβώς στον ορι-
σμό! Βέβαια ο ορισμός είναι από μόνος του ασαφής, και 
προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει και πολύ νόημα ο διαχωρι-
σμός της γης σε τμήματα αν αυτά δεν μας λένε και κάτι για 
τους ανθρώπους της, οπότε την Ωκεανία τη συμπεριλαμβά-
νω στις ηπείρους.
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