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Απέννινα Όρη

Το όνομα φαίνεται να προέρχεται από την

κελτική λέξη pen: βουνοκορφή.

• Μήκος: 2.000 χλμ.

• Κατεύθυνση: Β-Ν της Ιταλίας

• Πλάτος: 40-120 χλμ.

• Απότομες πλημμύρες, αρκετά συχνά 

καταστρεπτικές

• Σημαντικότερα ποτάμια: Τίβερης, Άρνο

Από τα Απέννινα όρη έχει πάρει το όνομά

της μια οροσειρά της Σελήνης.



Ορογένεση



Βόρεια Απέννινα: χωρίζονται σε δύο τμήματα, τα

Λιγουρικά και τα Τοσκανικά, με υψηλότερη

κορυφή το Μόντε Τσιμόνε (2165 μ.)

Κεντρικά Απέννινα: είναι το σημαντικότερο τμήμα
του ορεινού συστήματος, με υψηλότερη κορυφή

το Κόρνο Γκράντε (2912μ.).

• Εκεί βρίσκεται ο μοναδικός παγετώνας της

χερσονήσου που ονομάζεται Calderone, ο

όγκος του οποίου έχει μειωθεί κατά τα τελευταία

χρόνια.

Νότια Απέννινα: φθάνουν ως το Στενό της
Μεσσήνης. Αρκετοί ορεινοί όγκοι με υψόμετρα

από 1400 ως και 2050 μ.

Γεωγραφία



Ο μεγάλος σεισμός της 24ης 

Αυγούστου 2016 στην 

κεντρική περιοχή τους είχε ως 

αποτέλεσμα τα Απέννινα

όρη να «ψηλώσουν» κατά 3-

4 εκατοστά.

Στα Απέννινα ανήκουν και 

ενεργοί ηφαιστειακοί όγκοι 

όπως ο Βεζούβιος (1180μ.) 

και η Αίτνα (3350μ.).

• Βεζούβιος: πρώτη έκρηξη 

το 79 μ.Χ., τελευταία έκρηξη 

το 1906.

• Αίτνα: τελευταία 

δραστηριότητα στις 

4/3/2017

Σεισμοί και ηφαίστεια



Κλίμα

 Μεσογειακό 

 Στα ορεινά, ιδιαίτερα στα 

βόρεια Απέννινα, είναι 

ηπειρωτικό.

 Μέση βροχόπτωση 

1000mm μέχρι 2000mm.

 Το ύψος βροχής είναι 

μεγαλύτερο στη δυτική 

πλευρά παρά στην 

Ανατολική.



ΒΛΑΣΤΗΣΗ

1. Εμφανίζει διαφοροποίηση από 

Βορρά  προς Νότο.

2. Διαφοροποιείται με την αύξηση του 

υψομέτρου (Κατακόρυφη ζώνωση).

Σε υψόμετρο μέχρι 400μ. 
κυριαρχούν: 

 Εσπεριδοειδή, σταφύλια, ελαιόδεντρα, 
μυρτιές, πικροδάφνες.



• Yψόμετρο 400 – 1800 μ

Μικτά δάση φυλλοβόλων δέντρων – δάση λευκής ελάτης

Fagus Sylvatica Λευκή ελάτη (Silver Fir 

Abies Alba)



• Yψόμετρο μεγαλύτερο από 1.800μ

Κυριαρχούν οι γυμνοί βράχοι, τα αλπικά λιβάδια, διάσπαρτοι μικροί 
θάμνοι και σπάνια αγριολούλουδα.

Iris MarsicaCypripedium calceolus
orchid

«Βασίλισσα των Πάγων» Anacamptis pyramidalis



ΠΑΝΙΔΑ

Αγριόγιδο των Απέννινων

(Rupicapra pyrenaica ornata)

Λύκος 
(Canis lupus lupus)α

Καφέ αρκούδα
(Ursus arctos marsicanus)



Εποχή Χαλκού - Κοιτίδα προρωμαϊκού πολιτισμού

Στην ευρύτερη περιοχή συναντούνται κυρίως δύο 

πολιτισμοί :

1) Ετρούσκοι

2) Αποικίες των αρχαίων Ελλήνων 

ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΕΤΡΟΥΣΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑ

Ιστορία / Πολιτισμός



 Ημινομαδικός τρόπος ζωής (εκτροφή 

βοοειδών)

 Μικροί οικισμοί

 Αγγειοπλαστική

Ιστορία / Πολιτισμός



 Στη Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία 

δημιουργείται το οδικό 

δίκτυο Via Flaminia

 Διασχίζει την καρδιά της 

Ιταλίας συνδέοντας τη 

Ρώμη με τις ανατολικές 

περιοχές

 Στα επόμενα χρόνια ο 

δρόμος ελέγχεται από την 

ανατολική αυτοκρατορία 

(Βυζάντιο)

Via Flaminia



Scano της περιφέρειας του Abruzzo. (Υψόμετρο 1050μ)

 Ορεινοί πολιτισμοί με μεγάλο βαθμό απομόνωσης 

μέχρι τη σύγχρονη εποχή σε ορισμένες περιοχές όπως 

αυτή του Abruzzo

 Ειδικότερα γνωστή περιοχή για την «κουλτούρα του 

βοσκού» 

 Παραδοσιακά μουσικά όργανα όπως η zampogna

από πρόβιο ή κατσικίσιο δέρμα 

 Παραδοσιακή κουζίνα.

Το παραδοσιακό 
όργανο Zampogna

Η κουλτούρα του βοσκού



Arrosticini





Υποδομές

• 10 σιδηροδρομικές 

γραμμές

• Ο αυτοκινητόδρομος 

του Ήλιου 

(Αουτοστράντα ντελ 

Σόλε), αποτελεί την 

κύρια οδική αρτηρία της 

ηπειρωτικής Ιταλίας

• Περίπου 200 τεχνητές 

λίμνες, που έχουν 

διαμορφωθεί για 

ενεργειακούς και 

αρδευτικούς σκοπούς, 

π.χ. η Σίλα (Νότια 

Απέννινα)



Εξορυκτική δραστηριότητα

• Στους πρόποδες της οροσειράς

βρίσκονται βιομηχανίες, που 

συνδέονται με την ανεύρεση 

φυσικού αερίου

• Μεταξύ Απεννίνων και Τυρρηνικής 

θάλασσας υπάρχουν ορυχεία 

υδραργύρου

• Εξορύσσονται επίσης θείο, βόριο 

και διάφορα άλατα του καλίου

• Στα Βόρεια Απέννινα βρίσκονται τα 

λατομεία μαρμάρων της Καρράρας



Τουρισμός

• Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες

• Σειρά χειμερινών και καλοκαιρινών δραστηριοτήτων

• 69 χιονοδρομικά κέντρα με πλαγιές 739,3 χιλιομέτρων μέχρι και στα 2360 μ. 

• Πληθώρα μουσείων



Σαν Μαρίνο (1/2)

• Πληθυσμός: 33,230 κάτοικοι

• Έκταση 61,19 τ.χλμ.

• Περίκλειστο μικροκράτος

• Βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά των Απεννίνων Όρων

• Περιβάλλεται από την Ιταλία

• Χτίστηκε από τον ρωμαϊκό λαό το 301 μ.Χ. (το πιο παλιό ανεξάρτητο 

δημοκρατικό κράτος του κόσμου)



Σαν Μαρίνο (2/2)

• Νόμισμα: ευρώ

• Προσελκύει πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Ο 

τουριστικός τομέας αποτελεί πάνω από το 50% της οικονομικής 

δραστηριότητας.

• Άλλοι τομείς-«κλειδιά»: τράπεζες, κεραμική, ηλεκτρικά είδη

• Κύρια γεωργικά προϊόντα: κρασί, τυρί



Ευχαριστούμε!


