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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Η χερσόνησος Καμτσάτκα βρίσκεται 
στην  Ασία και συγκεκριμένα στην 
ανατολικότερη πλευρά της Ρωσίας 
 

 Χερσόνησος 1.250  χλμ 
πλάτους και περίπου 
1.600 χλμ. μήκους. 

 

 Έκταση 472.300 τ. χλμ . 
 

 Ειρηνικός Ωκεανός 
και Οχοτσική θάλασσα. 



Σημαία της Διοικητικής Περιφέρειας  
της Καμτσάτκα 

 Η Καμτσάτκα ως Περιφέρεια, ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 2007 
 

 O πληθυσμός της είναι 402.500, εκ των οποίων  η πλειοψηφία είναι Ρώσοι, 
λίγοι  Ουκρανοί και λιγότεροι είναι οι αυτόχθονες  Κοριάκες. 
 

 Η πυκνότητα του πληθυσμού είναι 0,7 κατ./χλμ2. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 



 Η πρωτεύουσα είναι το Πετροπαβλόβσκ όπου κατοικεί ο μισός 
πληθυσμός 200.000. 
 

 Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη είναι το Γιελίζοβο με 40.000 κατοίκους. 
 

 Στην Παλάνα βρίσκεται ο μεγαλύτερος οικισμός των Κοριάκων με 
4.000 κατοίκους. 

Петропавловск 



 Η Καμτσάτκα προσεγγίζεται από αέρα και θάλασσα. 
 

 Στη χώρα υπάρχουν μόνο δυο βασικοί δρόμοι κακής ποιότητας μήκους 1.500 χλμ. 
 

 Οι μετακινήσεις γίνονται με ειδικά οχήματα (λεωφορεία, ελικόπτερα) λόγω του 
κακού οδικού δικτύου. 

  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 



 Οικονομία σε ανοδική πορεία. 
 

 Μέσο εισόδημα πληθυσμού περίπου 500 ευρώ 
τον μήνα, διπλάσιο σε σχέση με το έτος 2005. 

  
 Κύριες πηγές της οικονομίας: 

 Αλιεία (σολωμού και καβουριών) 
 Υλοτομία 
 Γεωργία (πατάτες, λαχανικά) 
 Κτηνοτροφία (βοοειδή, χοίροι , τάρανδοι και 

πουλερικά) 
 Τουρισμός. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 



Στα μέσα του 1960 ιδρύθηκε η ναυτική βάση Ριμπάτσι που στεγάζει πυρηνικά υποβρύχια 
του Ρωσικού στόλου καθώς και επίσης αεροπλάνα, κάτι που υποδηλώνει την στρατηγική 

θέση της Χερσονήσου. 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ 



Πρόκειται για μια ζώνη σε 

σχήμα πέταλου, μήκους 

40.000 χλμ., που σχηματίζεται 

από τις ακτές της 

αμερικανικής ηπείρου και τις 

ακτές της Ασίας, που 

βρέχονται από τον Ειρηνικό 

ωκεανό. Το πέταλο αυτό 

συνδέεται με μία σχεδόν 

συνεχή σειρά από ωκεάνιες 

τάφρους, ηφαιστειακά τόξα, 

ηφαιστειακές ζώνες και 

λιθοσφαιρικές πλάκες. 

ΟΡΟΓΕΝΕΣΗ 



Η περιοχή παρουσιάζει έντονη 

σεισμική δραστηριότητα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο 

σεισμός μεγέθους 8,3R που έγινε 

609 χιλιόμετρα κάτω από την 

θάλασσα του Okhotsk κοντά στην 

Καμτσάτκα-Ρωσία, στις 24 Μαΐου 

2013 είναι ο πιο βαθύς σεισμός 

που έχει καταγραφεί ποτέ, με μια 

σεισμική ροπή 30 %  μεγαλύτερη 

από  τον επόμενο μεγαλύτερο, 

του 1994. 

ΣΕΙΣΜΟΙ 



ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας εξόρυξης στην περιοχή αυτή 
βασίζεται σε ένα πολύ πλούσιο δυναμικό των φυσικών πόρων: 
χρυσό, πλατίνα, ασήμι, μαύρο μέταλλα, νικέλιο, χαλκό, 
κασσίτερο, μόλυβδο, ψευδάργυρο και ο υδράργυρος. 



Στη χερσόνησο Καμτσάτκα υπάρχουν 
περίπου 1000 ηφαίστεια από τα οποία τα 

29 είναι ενεργά.  
 

 Σιβελούτς: 3.307m 
 Κιζιμέν: 2.376m 
 Πλόσκι Τολμπάτσικ: 3.682m 

Το ψηλότερο ηφαίστειο είναι 
το Κλουτσέφκαγια με ύψος 4.750 m, το 

μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στο 
Βόρειο Ημισφαίριο. 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ 



 
Το ηφαίστειο Τολμπάτσικ ξύπνησε στις 27 Νοεμβρίου του 2012. Έχει κρατήρα 3χλμ, ο οποίος 
περιβάλλεται από δάση νεκρών δέντρων που κάηκαν μετά από σειρά καταστροφικών 
εκρήξεων. 
  
6 από τις ηφαιστειακές περιοχές συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. 
  
Τα ηφαίστεια Αβατσίνσκαγια (2741m) και Κοριάκσι (3456m), είναι ορατά από την 
πρωτεύουσα της Καμτσάτκα.  
 

ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ 



Σ’ αυτόν τον εκπληκτικό τόπο, 
(κοιλαδα Γκέιζερ) όλο το χρόνο, 
σιντριβάνια κοχλάζουν και 
θερμοπίδακες εκτοξεύουν καυτό 
νερό και ατμούς με απίστευτη    
ορμή που μπορεί να φτάσει και τα 
300 μέτρα. 

ΚΟΙΛΑΔΑ  ΓΚΕΙΖΕΡ 



Η Καμτσάτκα βρίσκεται 
σχεδόν στο ίδιο γεωγραφικό 
πλάτος με τα Βρετανικά 
Νησιά και έχει ψυχρό 
κλίμα.  Στην Καμτσάτκα 
υπάρχουν πολυάριθμες 
θερμές πηγές. Ο πρώτος 
γεωθερμικός σταθμός της 
Ρωσίας κατασκευάστηκε σε 

αυτή τη χερσόνησο. 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία για την Καμτσάτκα κυμαίνεται  
από -17 εώς +15 βαθμούς Κελσίου 

ΚΛΙΜΑ 



Λόγω του κλίματος και των άφθονων 
βροχών υπάρχει πλούσια χλωρίδα, στην 
οποία περιλαμβάνονται διάφοροι 
καρποφόροι θάμνοι, χόρτα που φτάνουν 
στο ύψος του ανθρώπου και πανέμορφα 
αγριολούλουδα, όπως αυτό που είναι 
γνωστό ως βασίλισσα των λιβαδιών. 

10.000 καφέ αρκούδες ζουν στην περιοχή. 
Η Καμτσάτκα περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη 
ποικιλία σολομών στον κόσμο, καθώς 
συναντάμε ταυτόχρονα όλα τα είδη. Οι 
βιολόγοι εκτιμούν ότι το 1/4 των σολομών του 
Ειρηνικού γεννιούνται στην Καμτσάτκα. 

ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 



 Πρωτεύουσα Πετροπαβλόφσκ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (1/3) 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (2/3) 



Παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
Ξύλινες κατασκευές 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (3/3) 



 Αυτόχθονες Κάτοικοι - Παραδοσιακή κατοικία - Yurt 



Χριστιανισμός για το μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού 

Ειδωλολατρία 
Η Θρησκεία των αυτόχθονων 

κατοίκων 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 



Παραδοσιακοί Χοροί της περιοχής 



Διατροφή – βασικά είδη 



SWOT ΜΑΤRIX 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

•ΕΥΦΟΡΟ ΕΔΑΦΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

•ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ 

•ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 

•ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

•ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

•ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

•ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

•ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

•ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 

•ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

•ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

•ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

•ΜΙΚΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ 
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον  
Μηχανολόγο Μηχανικό κ. ΗΛΙΑ ΔΟΥΛΟ  

για την πολύτιμη συμπαράσταση και συμβολή 
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