
Η ΠΟΛΩΝΙΑ
Η Πολωνία είναι μια χώρα 
που βρίσκεται στο κέντρο 
της Ευρώπης.
Πολωνικά  σύνορα:
Στα ανατολικά: Λευκορωσία 
και  Ουκρανία.
Νότια: Σλοβακία και Τσεχική 
Δημοκρατία.
Δυτικά: Με τη Γερμανία.
Βόρια: Ρωσία,  Λιθουανία και 

με τη Βαλτική Θάλασσα



Πολωνική σημαία

Τα χρώματα της σημαίας 
λευκό και κόκκινο  
προέρχονται από τις 
αρχαίες επιγραφές του 
πολέμου. Ακόμη ως 
έμβλημα έχει ένα λευκό 
αετό σε κόκκινο φόντο.
Ένας μύθος λέει ότι ένας 
πρίγκιπας βρήκε μια 
φωλιά ενός λευκού 
αετού και επέλεξε να 
τον φέρει στην αγκαλιά 
της οικογένειάς του.



Γεωγραφία 

 Βουνά: Δυτικά Καρπάθια, Σουδήτια όρη.
Πεδινές εκτάσεις: Καταλαμβάνουν τα ¾ του 
εδάφους .Ποτάμια:  Βιστούλας και Όντερ.
Κλίμα: Ηπειρωτικό.



Χλωρίδα και Πανίδα

 Χλωρίδα: Από τις 
πλουσιότερες ποικιλίες της 
Ευρώπης αποτελείται από  
2300 είδη των αγγειακών 
φυτών, 600 είδη βρύων,  και 
1.600 είδη λειχήνων του 
ήπατος.
Πανίδα : Υπάρχουν 93 είδη 
θηλαστικών, 406 πουλιών, 
εννέα ερπετών, 18 είδη 
αμφιβίων και 55 ψάρια. 
Μεταξύ των πτηνών (λευκός 
πελαργός, κάστορας, άλκες,  
νυχτερίδα, ευρωπαϊκός 
βίσωνας.



Πληθυσμός

 Πληθυσμός: 38.518.240
Η πυκνότητα του πληθυσμού:. 122 κάτ / km ²
Πρωτεύουσα: Βαρσοβία.
Φυλή: Πολωνοί 98,7% Ουκρανοί 0,6%
Γλώσσα: Πολωνικά.
Θρησκεία: Καθολική 90,7%
Νόμισμα: ζλότι Πολωνίας.
Εκπαίδευση: 6 έτη πρωτοβάθμιας, τρία χρόνια 
στο γυμνάσιο, κολλέγιο.
Το προσδόκιμο ζωής: άνδρες 72, γυναίκες 80 
χρόνια.



Η ιστορία της Πολωνίας

 Τον πέμπτο αιώνα: Εισβολές Σλαβικών 
φυλών
Μεσαίωνας: Οι άρχοντες του βασιλείου της 
Πολωνίας επεκτείνουν το κράτος.
1700: χωρίζεται μεταξύ της Αυστρίας, τη 
Ρωσία, Πρωσίας.
1918-1939: Ανεξάρτητο Κράτος
1945: ανεξαρτησία από τη Γερμανία
1947: Λαϊκή Δημοκρατία.

 2004: Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η πολιτική

Η πολωνική πολιτική 
βασίζεται σε μια 
κοινοβουλευτική 
δημοκρατία.
Εισήλθε στην ΕΕ την 
1η Μαΐου 2004.
Πρόεδρος Λεχ 
Κατσίνσκι.
Πρωθυπουργός 
Ντόναλντ Τουσκ.



Συνδικάτο Αλληλεγγύη

Δημιουργήθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1980 μετά 
από την απεργία των 
ναυπηγείων, είναι ένωση 
των εργαζομένων.
Με επικεφαλής τον Λεχ 
Βαλέσα διαμορφώθηκε σε  
ανεξάρτητο συνδικάτο . 
Τέθηκε εκτός νόμου, αλλά 
το 1989 η Αλληλεγγύη 
(Λεχ Βαλέσα) έγινε 
πολιτικό κόμμα και 
κέρδισε τις εκλογές.



Οικονομία

 Δευτεροβάθμια παραγωγή: 27%
Τριτογενής τομέας: 54%
Ενεργός πληθυσμός: 52,4%
Άνεργοι: 18,8%
Πρωτοβάθμια παραγωγή: 19%:
Γεωργία: δημητριακά, ζαχαρότευτλα, 
πατάτες και  λινάρι.
Αναπαραγωγή: χοίροι, βοοειδή, πουλερικά 
και τα άλογα.



 Δευτερογενής τομέας:
Ορυκτά: ασήμι, χαλκός, ψευδάργυρος, μόλυβδος, 
ο λιγνίτης και το αλάτι.
Χαλυβουργία,  μεταλλουργία, μηχανικά, χημικά, 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα τρόφιμα.
Ναυπηγία.
Τριτογενής τομέας:
Τουρισμός, τραπεζικού δικτύου, το εμπόριο,  
οδικές, σιδηροδρομικές και τις εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές.
ISU: 39η θέση με ετήσια αύξηση της τάξης του 
3,5%
Η αύξηση του ΑΕΠ με μια αύξηση της τάξης του 
3,5% ετησίως



Η πρωτεύουσα 

Βαρσοβία: πρωτεύουσα 
της  Πολωνίας ,είναι το 
οικονομικό, 
επιστημονικό, 
πολιτιστικό, πολιτικό 
κέντρο της χώρας.
Αξίζει να επισκεφτείτε  
στη Βαρσοβία το 
Βασιλικό Κάστρο και το 
Μουσείο Τεχνολογίας.



 Κρακοβία: μεσαιωνική 
πόλη, μεγάλο εμπορικό 
και βιομηχανικό κέντρο 
και  σιδηροδρομικός 
κόμβος.
Στην Κρακοβία μπορείτε 
να επισκεφθείτε την 
κυρία με την ερμίνα και 
την περιοδεία του Πάπα 
Βοϊτίλα



 Βρότσλαβ: σημαντικό 
λιμάνι στον ποταμό 
Όντερ , φιλοξένησε το 
UEFA EURO 2012, το 
2016 θα γίνει το κέντρο 
του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού.
Στο Βρότσλαβ να 
επισκεφθείτε: τα ξωτικά 
του Wroclaw και το 
μικρό Βατικανό (Άγιος 
Ιωάννης ο Βαπτιστής 
καθεδρικός ναός)



Θρησκεία

Η κύρια θρησκεία είναι ο 
καθολικισμός, υπάρχουν 
ωστόσο, Ορθόδοξοι και 
προτεσταντικές 
μειονότητες.
Η Παναγία της 
Czestochowa (Μαύρη 
Μαντόνα) που εορτάζεται 
στις 26 Αυγούστου, είναι 
το 4ο θαύμα της Παναγίας 
και προσελκύει από όλο 
τον κόσμο πιστούς.



Αθλητισμός

Το δημοφιλέστερο 
άθλημα είναι το 
ποδόσφαιρο , 
ακολουθούν τα άλλα 
αθλήματα όπως είναι 
το χόκεϊ, βόλεϊ, στίβος.



Χοροί  Πολωνίας

Η Mazurka είναι ο πιο 
διάσημος  χορός στην 
Πολωνία.
Το όνομα προέρχεται 
από δύο περιφέρειες 
της Πολωνίας: 
Mazowieckie και 
Mazury



Μύθοι και Θρύλοι

Η πολωνική 
Λαογραφία είναι ένα 
κείμενο στο οποίο 
υπάρχουν γραπτοί  οι 
μύθοι και οι θρύλοι 
της Πολωνίας, με τον 
βασιλιά και τους 
ιππότες του Bodeslaw
και ο μύθος Krakus και 
ο θρυλικός Δράκος της 
Κρακοβίας.



Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β '

 Karol Wojtyla 264ος 
Πάπας, ο οποίος 
εκλέχτηκε στις 16 
Οκτωβρίου 1978, και 
είναι ο πρώτος μη-
ιταλός πάπας και ο 
πρώτος φυσικά 
πολωνός Πάπας.
Πέθανε στις 2 

Απριλίου του 2005 .



 Φρειδερίκος Σοπέν 
(1810-1849), είναι ο πιο 
διάσημος πολωνός 
πιανίστας και 
συνθέτης, γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στη 
Βαρσοβία, έχασαν τη 
ζωή του στις 17 του 
Οκτώβρη του 1949 σε 
ηλικία μόλις 39 
χρονών.



 Mikolaj Kopernik: 
(Κοπέρνικος), 
γεννήθηκε στο Τορούν 
στις 19 Φλεβάρη του 
1473, είναι ο 
μεγαλύτερος Πολωνός 
αστρονόμος. 
Διατύπωσε τη θεωρία  
ότι ο Ήλιος βρίσκεται 
στο κέντρο του 
Ηλιακού Συστήματος.



Παραδοσιακή Κουζίνα

 Η πολωνική bigos είναι  
στιφάδο κρέας, με τουρσί 
λάχανο και εμπλουτισμένο 
με αποξηραμένα 
δαμάσκηνα και μπαχαρικά
Οι Barszcz: παντζάρι 
σούπα και ραβιόλια 
γεμιστά με μανιτάρια ή 
κρέας.
Η Piernik: γλυκό  εξ 
ολοκλήρου από σοκολάτα.
Η marowiec: γλυκό από 
MAK (σπόρους 
παπαρούνας).



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Παρουσίαση της Πολωνίας 
από τη μαθήτρια της β΄τάξης 
Αβαγιανού Ευστρατίας,


