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Η Αφρική είναι η δεύτερη σε έκταση και πληθυσμό ήπειρος 
της γης με πληθυσμό περίπου 1 δισ κατοίκους.

Η Αφρική λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των
κλιματικών συνθηκών είναι η τελευταία ηπειρος της γης  
που εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε. Με εξαίρεση τα 
παράλια της βόρειας Αφρικής και νότιας αφρικης είναι η 
πιο φτωχή περιοχή του πλανήτη.

ΑΦΡΙΚΗ



ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Αφρική βρίσκεται επάνω στην Αφρικανική πλακά η οποία 

βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατικη, απομακρύνεται από 

την πλάκα του Ατλαντικού, την Ινδική πλάκα όπως και από 

την Αραβική πλάκα .

Το Ανατολικό τμήμα της Αφρικής απομακρύνεται από την 

υπόλοιπη ήπειρο  κατά μήκος του μεγάλου ανατολικού 

ρήγματος

Το υπέδαφος της Αφρικής είναι πλούσιο σε πετρέλαιο, 

χρυσό ,διαμάντια, ουράνιο φωσφορικά άλατα  κ.λ.π



Ο ισημερινός 

διέρχεται από το 

μέσον της Αφρικής,

έτσι το μεγαλύτερο 

μέρος της Αφρικής 

βρίσκεται στην 

τροπική ζώνη.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Η Αφρική βρίσκεται 

και στα δυο 

ημισφαίρια και 

ενώνεται με την 

Ασία στο Σουέζ



Βόρεια 

βρέχεται από 

την Μεσόγειο 

θάλασσα

Νότια βρέχεται 

από τον Νότιο 

παγωμένο 

Ωκεανό

Ανατολικά βρέχεται 

από τον Ινδικό 

ωκεανό και 

συνορεύει με την 

Ασία 

Δυτικά βρέχεται 

από τον 

Ατλαντικό 

Ωκεανό

Μεσόγειος

Ινδικός 

Ωκεανός

Νότιος παγωμένος 

Ωκεανός



Η Αφρική είναι 

ένα τεράστιο 

οροπέδιο με 

αρκετούς 

ορεινούς όγκους.

Βόρεια με 

εξαίρεση τον 

Άτλαντα και τα 

παράλια είναι 

ερημική 

Η έρημος Σαχάρα 

είναι η 

μεγαλύτερη  

έρημος της Γης

Ανατολικά είναι 

ορεινή

Το ψηλότερο 

βουνό είναι το 

Κιλιμάντζαρο.

. 



Ποτάμια της Αφρικής

•Νείλος: Το μεγαλύτερο σε μήκος ποτάμι της Γης. Πηγάζει από την λίμνη 

Βικτώρια (Λευκός Νείλος) και από το οροπέδιο της Αιθιοπίας (Γαλάζιος 

Νείλος), τα δυο αυτά ποτάμια ενώνονται  στο Σουδάν σχηματίζουν τον 

Νείλο που αφού διασχίσει την Αίγυπτο χύνεται στη μεσόγειο θάλασσα.

•Μήκος :6700 Km

•Διαδρομή μέσα από έρημο:2000 Km

Νίγηρας: Ποτάμι της Δυτικής Αφρικής που πηγάζει από την 

χαμηλή οροσειρά της Γουινέας και αφού διαγράψει  ένα 

τόξο 4200 Km μέσα από άνυνδρες περιοχές χύνεται στον 

κόλπο της νέας Γουινέας. Είναι το τρίτο σε μέγεθος ποτάμι 

της Αφρικής από το οποίο εξαρτώνται περισσότερο από το 

10% του πληθυσμού της Αφρικής



Κόγκο: Είναι το δεύτερο σε μήκος ποτάμι της Αφρικής και το 

πρώτο σε παροχή νερού.

Πηγάζει από τα κεντρικά όρη της Αφρικής και χύνεται στον 

Ατλαντικό Ωκεανό .Στην διαδρομή του αν και  σχηματίζει 

καταρράκτες είναι στο μεγαλύτερο μέρος του πλωτός.

Οραγκης

ΛΙμπομπο

Ζαμβέζης: Ο τέταρτος σε μήκος ποταμός της Αφρικής 

πηγάζει από το οροπέδιο της Ζάμπια και χύνεται στον 

ινδικό Ωκεανό. Κατά τη ροή του σχηματίζει πολλούς 

καταρράκτες με ποιο γνωστούς τους καταρράκτες της 

Βικτώρια. Ο Ζαμβέζης ήταν ο δρόμος που ακολούθησε  ο 

ιεραπόστολος εξερευνητής Ντειβιντ Λιβινγκστον για την 

εξερεύνηση της Αφρικής



Στην Αφρική λόγω της θέσης της το κλίμα είναι κυρίως 
τροπικό η ερημικό, μονο στα βόρεια και νότια παράλια 
σε μια μικρή ζώνη είναι εύκρατο μεσογειακού τύπου.

Ανάλογα με την τοποθεσία και την μορφολογία του 
εδάφους έχουμε:

ΤΡΟΠΙΚΟ με η χωρίς περίοδο ξηρασίας
ΕΡΗΜΙΚΟ
ΕΥΚΡΑΤΟ

ΥΨΟΥΣ

ΚΛΙΜΑ

Μεσογειακό



ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

•ΠΛΥΘΥΣΜΟΣ

•ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

•ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

•ΧΩΡΕΣ -ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ



ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ:30.200.000 Κm2

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:1.000.000.000 Κάτοικοι

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΚΤΑΣΗ

31 Κάτοικοι /Km2

Πληθυσμιακή 

πυκνότητα

Η Αφρική έχει μικρή μέση 

πληθυσμιακή πυκνότητα

λόγω της μεγάλης έκτασης 

των ερήμων

Στην πραγματικότητα όμως 

λόγω της μορφολογίας του 

εδάφους ,έρημοι, τροπικά 

δάση, σαβάνες) για τον 

πληθυσμό της Αφρικής 

απομένει μικρότερη έκταση 

και έτσι η πραγματική μέση 

πληθυσμιακή πυκνότητα

φτάνει 50 κατ./ Km2.



Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αφρικής 

βρίσκετε στα βόρεια και νότια παραλία , κατά μήκος 

των  μεγάλων ποταμών  και γύρω από τις λίμνες. 

Επίσης τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πληθυσμού 

τις εντοπίζουμε στην εύκρατη ζώνη.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η. Αφρική παράγει το 55% της παγκόσμιας παραγωγής χρυσού το 

77% της παραγωγής διαμαντιών ,πετρέλαιο, ουράνιο, Φωσφορικά 

άλατα κ.λ.π. όμως παραμένει η πιο φτωχή ήπειρος.

Η γεωργική παραγωγή  είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 

δυτικών χωρών με προϊόντα όπως καφές ,κακάο 

Η κτηνοτροφία είναι κυρίως νομαδικού τύπου και είναι μόλις το 3% 

της παγκόσμιας παραγωγής. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

όπως και στα γεωργικά προϊόντα εξάγεται δημιουργώντας τεράστιο 

επισιτιστικό πρόβλημα στους ιθαγενείς 

Φτώχεια-αναλφαβητισμός-ασθένειες –υποσιτισμός και 

έλλειψη νερού είναι οι λέξεις που περιγράφουν το 

βιοτικό επίπεδο στην Αφρική



Βασικοί δείκτες του βιοτικού επιπέδου   όπως

•Κατά κεφαλή εισόδημα 

•Αναλφαβητισμός

•Παιδική θνησιμότητα

•Παροχές υγείας

•Δυκτια μεταφοράς  και επικοινωνίας

•Πρόσβαση στην μέση και ανώτατη εκπαίδευση

•Θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 

Αποδεικνύουν ότι η Αφρική είναι η φτωχότερη και η λιγότερο 

αναπτυγμένη ήπειρος

ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στους επόμενους θεματικούς χάρτες καταγράφονται 

κάποιοι από τους παραπάνω δείκτες 



ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Στην Αφρική  υπάρχουν 61 χώρες συμπεριλαμβανομένων και 

των περιοχών που ανήκουν σε Ισπανία και Πορτογαλία , οι 

περισσότερες από τις οποίες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους 

τα τελευταία 50 χρόνια. Φυλετικές και θρησκευτικές διαφορές, 

οικονομικά συμφέροντα και φιλόδοξοι φύλαρχοι είναι οι βασικές 

αιτίες που τα περισσότερα αφρικανικά κράτη σπαράσσονται

από σκληρούς και βάρβαρους εμφύλιους πολέμους

Οι χώρες με τον μεγαλύτερο πληθυσμό είναι

•Νιγηρία – 160  εκατ                                     με Πρωτεύουσα την Αμπουντζα

•Αίγυπτος - 85  εκατ                                     με Πρωτεύουσα Το Κάϊρο

Αιθιοπία – 85  εκατ                                       με Πρωτεύουσα την Αντίς Αμπεμπα

•Λ.Δ. Κονγκό – 70    εκατ                             με Πρωτεύουσα Τη Κινσάσα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ


