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Πρώτη γνωριμία με τη χώρα

• Πληθυσμός :  22.000.000 (μόνο το 1% αποτελείται από 

ιθαγενείς αβορίγινες )

• Έκταση :  7.686.850 τετραγ. χιλιόμετρα

• Πρωτεύουσα : Καμπέρα  (Camberra)

• Πολίτευμα : Συνταγματική Μοναρχία

• Νόμισμα : Αυστραλιανό δολλάριο 



ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Ομάδα εργασίας :

Ανδρόνικος Αντώνης 

Ζαφειρίου Ανδρονίκη 

Μάτα Θεανώ 



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ





• Η Αυστραλία είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο.

• Η Αυστραλία ήταν στα αρχαία γεωλογικά χρόνια κομμάτι μιας μεγάλης 
ξηράς που κάλυπτε όλο το νότιο ημισφαίριο. Δεν διαθέτει σπουδαία 
βουνά. Τα ψηλότερα βουνά είναι το Τάουνσενδ και το Κόσιουσκο, που 
βρίσκονται στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλλίας και το Βόγογκ, στην 
πολιτεία Βικτόρια.

• Γενικά οι λίμνες της Αυστραλίας είναι πολλές, αλλά δεν έχουν όλες 
πάντα νερό. Το νερό των λιμνών είναι αλμυρό και έτσι δεν είναι χρήσιμα 
τα εδάφη τους, για να αποξηρανθούν. Οι σπουδαιότερες, εκτός από την 
Έυρ, είναι η λίμνη Αμαντέους, η Γκάιντνερ και η λίμνη  Τόρενς, όλες τους 
ενδορροϊκές αλμυρές λίμνες. Ο σπουδαιότερος ποταμός της Αυστραλίας 
είναι ο Μάρει που εκβάλλει στον Ινδικό ωκεανό. Άλλος, μικρότερης 
σημασίας, ποταμός είναι ο Κούπερ που εκβάλλει στη λίμνη Έυρ. 



ΙΣΤΟΡΙΑ



• Για τουλάχιστον 40.000 χρόνια πριν από τον ευρωπαϊκό αποικισμό στα τέλη του 18ου 
αιώνα, η Αυστραλία κατοικούνταν από ιθαγενείς Αυστραλούς, οι οποίοι ανήκουν σε μια 
ή περισσότερες από τις περίπου 250 γλωσσικές ομάδες.

• Μετά την ανακάλυψη από Ολλανδούς εξερευνητές το 1606, το ανατολικό μισό της 
Αυστραλίας διεκδικήθηκε από τη Βρετανία το 1770 και αρχικά εγκαταστάθηκαν 
Βρετανοί φυλακισμένοι και εγκληματίες στην αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

• Ο πληθυσμός αυξήθηκε σταθερά κατά τα επόμενα χρόνια, η ήπειρος εξερευνήθηκε 
και επιπλέον πέντε αυτοδιοικούμενες υπερπόντιες βρετανικές αποικίες ιδρύθηκαν. 
Αυτές οι  αποικίες ενώθηκαν το 1901, οπότε και δημιουργήθηκε η Ομοσπονδιακή 
Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας.

• Οι κάτοικοι της Αυστραλίας ομιλούν την αγγλική γλώσσα ενώ συνυπάρχουν και οι 
γλώσσες των ιθαγενών που μοιάζουν μεταξύ τους και διαιρούνται σε δυο μεγάλες 
ομάδες, την ομάδα του νότου και την ομάδα του βορρά. 

• Οι ιθαγενείς κάτοικοι της Αυστραλίας ανήκουν στην αυστραλιανή φυλή που θεωρείται 
αυτόχθων και υπάρχει μόνο εκεί. Αν εξαιρεθούν οι αυτόχθονες Αβορίγινες οι υπόλοιποι 
κάτοικοι είναι μετανάστες άποικοι και οι απόγονοι τους, που ανήκουν φυλετικά κυρίως 
σε διάφορους πληθυσμούς της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Βρετανοί, οι Ιταλοί, οι 
Γερμανοί και οι Έλληνες είναι από τις κυριότερες εθνότητες Ευρωπαίων πολιτών της 
Αυστραλίας.

• Η Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας είναι η έκτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο 
(γεωγραφικά) και η μεγαλύτερη στην Αυστραλία και στην Ωκεανία . Το όνομα 
Αυστραλία προέρχεται από τη λατινική φράση terra australis incognita ("άγνωστη 
νότια γη"). Αποτελείται από την αυστραλιανή ήπειρο, την Τασμανία και πολυάριθμα 
νησιά.



ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ



ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΣΙΔΝΕΥ

• Η Όπερα του Σύδνεϋ (Sydney Opera House) βρίσκεται στο Σίδνευ , στη 

Νότια Νέα Ουαλία της Αυστραλίας. Είναι ένα από τα πιο διάσημα κτήρια του 

20ού αιώνα, και ένας από τους διασημότερους τόπους άσκησης τεχνών 

στον κόσμο. Είναι ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο .Η όπερα του Σιδνεϋ 

περιέχει πέντε θέατρα, πέντε στούντιο πρόβας, δύο κύριες αίθουσες, 

τέσσερα εστιατόρια, έξι bars και πολυάριθμα καταστήματα αναμνηστικών.



ΟΥΛΟΥΡΟΥ

• Το Ουλουρού (αγγλικά: Uluru,), γνωστό και ως Άγερς Ροκ (αγγλικά: Ayers 
Rock) είναι μέγαλος μονόλιθος από ψαμμίτη στο νότιο άκρο της Βόρειας 
επικράτειας, στην κεντρική Αυστραλία. Έχει ύψος 348 μέτρα και περιφέρεια 
9,4 χιλιόμετρα. Το Ουλουρού είναι ιερό για τους Ανανγκού, του Αβορίγινες 
της περιοχής. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά αξιοθέατα της 
Αυστραλίας. Επίσης είναι γνωστό για τις αλλαγές στο χρώμα του σε 
διαφορετικές ώρες της ημέρας και του έτους, κυρίως για το λαμπερό κόκκινο 
χρώμα του την αυγή και το ηλιοβασίλεμα.



ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΟΡΑΛΛΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΑΛΟΣ

• Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος (Great Barrier Reef) είναι ο 
μεγαλύτερος κοραλλιογενής ύφαλος στον κόσμο. Απαρτίζεται από 2.900 
ξεχωριστούς υφάλους και 940 νησιά, και εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο 
των 2.600 χιλιόμετρων σε μία θαλάσσια περιοχή έκτασης περίπου 344.400 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο ύφαλος βρίσκεται στη Θάλασσα των 
Κοραλλιών, έξω από τις ακτές της βορειοανατολικής Αυστραλίας. Φιλοξενεί 
ευρεία ποικιλία θαλάσσιας ζωής και προσφέρει σημαντικές καταδυτικές 
δυνατότητες. 



ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

• Στο Εθνικό Πάρκο Port Campbell, 12 εντυπωσιακοί βράχοι δεσπόζουν 
πάνω στην άμμο, προκαλώντας το ενδιαφέρον αρκετών 
εκατομμυρίων τουριστών κάθε χρόνο.

Οι “Δώδεκα Απόστολοι” (σ.σ. “Twelve Apostles”) είναι μια ομάδα 
τεράστιων βράχων από ασβεστόλιθο.Αξίζει να σημειώσουμε ότι εξ’ 
αρχής υπήρχαν στη θέση αυτή μόνο εννέα βράχοι, αλλά οι Αρχές της 
Αυστραλίας αποφάσισαν να τους δώσουν το όνομα “Δώδεκα 
Απόστολοι” για τουριστικούς λόγους. Το ύψος τους φτάνει σε 
ορισμένες περιπτώσεις μέχρι τα 50 μέτρα, ενώ μέχρι σήμερα τρεις 
βράχοι έχουν καταρρεύσει.



FRASER & WHITESUNDAY ISLANDS

• Το Fraser Island είναι ένα διατηρητέο νησί που βρίσκεται κατά μήκος της 

νότιας ακτής του Queensland, στην Αυστραλία, περίπου 200 χιλιόμετρα 

(120 μίλια) βόρεια του Brisbane.

• Τα Whitsunday Islands είναι μια συλλογή  ηπειρωτικών νησιών διαφόρων 

μεγεθών ανοιχτά της ακτής της περιοχής Queensland, 900 χιλ. βόρεια του 

Brisbane.



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΚΑΝΤΟΥ

• Το Εθνικό Πάρκο Κακαντού(Kakadu National Park) βρίσκεται στη βόρεια 

επικράτεια της Αυστραλίας.Καλύπτει μια έκταση  4.894.000 στρεμμάτων. 

• Το πάρκο χαρακτηρίστηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της Unesco το 1981.



PHILLIP ISLAND

• Το Phillip Island είναι ένας τουριστικός προορισμός που 

επισκέπτονται  3,5 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως .Η παρέλαση των 

πιγκουΐνων στο Phillip island park στο οποίο μικροί πιγκουΐνοι 

έρχονται στην ξηρά σε ομάδες, κατά τη δύση του ηλίου, προσελκύει 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Phillip Island είναι αυστραλιανό 

νησί περίπου 140 χιλιόμετρα (87 μίλια) νότιο-νοτιοανατολικά 

της Μελβούρνης, Βικτόρια.



ΡΟΖ ΛΙΜΝΗ

• Η ροζ λίμνη είναι μία λίμνη με αλμυρό νερό στην Goldfields-Eaperance, 
περιοχή της δυτικής Αυστραλίας.Η λίμνη δεν είναι πάντα ροζ, αλλά το 
διακριτικό χρώμα του νερού αλλάζει ως αποτέλεσμα των πράσινων φύκων 
Dunaliella salina Holobacterium cutirubru, και / ή υψηλή συγκέντρωση της 
άλμης Αρκτικής. Μόλις το νερό της λίμνης φθάνει ένα επίπεδο αλμυρότητας 
μεγαλύτερο από εκείνο του θαλασσινού νερού, η θερμοκρασία είναι αρκετά 
υψηλή και με τις επαρκείς συνθήκες φωτός που παρέχονται, στο φύκι 
αρχίζει να συσσωρεύεται η κόκκινη χρωστική β-καροτένιο. Το ροζ 
Halobacterium αναπτύσσεται στην κρούστα αλατιού στο βυθό της λίμνης 
και το χρώμα της λίμνης είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας 
μεταξύ, Δ Salina και H.cutirubrum.



Πανίδα

Ζώα και φυτά
της Αυστραλίας

Ομάδα Εργασίας :   Κωστή Χριστίνα

Χατζημήτρου Ειρήνη

Σπυρέλλη Ειρήνη 

Τσούκα Κέιση

Καλλίας Νίκος

Κατζουρίδης Μάριος



Καγκουρό

• Το καγκουρό είναι μαρσιποφόρο
ζώο που απαντάται στην Αυστραλία
και τη Νέα Γουϊνέα. Ανήκουν στην 
οικογένεια των μαρσιποφόρων. Το 
όνομα μαρσιποφόρα προέρχεται 
από την αρχαία λέξη μάρσιπος, 
που σημαίνει σάκος και δόθηκε στα 
ζώα αυτά επειδή η θηλυκή έχει ένα 
είδος σάκου στην κοιλιά, όπου τα 
μικρά τους περνούν τους πρώτους 
μήνες της ζωής τους.. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8A%CE%BD%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%82


Κοάλα
• Το κοάλα είναι μαρσιποφόρο φυτοφάγο

ζώο που ζει στην Αυστραλία, μόνος 
εκπρόσωπος της οικογένειας 
φασκολαρκτίδες. Το κοάλα απαντάται σε 
ολόκληρη την ανατολική ακτή της 
Αυστραλίας και στην ενδοχώρα σε βάθος 
που εξαρτάται από την παρουσία βροχών 
που μπορούν να συντηρήσουν δάση 
ευκαλύπτου, τα φύλλα του οποίου 
αποτελούν και την αποκλειστική τροφή 
του. Σήμερα τα κοάλα είναι σχεδόν 
απειλούμενο είδος. Το κοάλα έχει παχύ κι 
απαλό τρίχωμα μεγάλα αυτιά και μακριά 
άκρα με μεγάλα, κοφτερά νύχια για να το 
βοηθούν στο σκαρφάλωμα. Το κοάλα έχει 
ασυνήθιστα μικρό εγκέφαλο, με 40% της 
κρανιακής κοιλότητας να καταλαμβάνεται 
από υγρό. Είναι το μόνο ζώο στη γη με 
τόσο ελαττωμένο εγκέφαλο.Σε γενικές 
γραμμές είναι ζώο σιωπηλό, αλλά τα 
αρσενικά μπορούν να παράγουν κατά την 
εποχή του ζευγαρώματος ένα πολύ ηχηρό 
κάλεσμα που ακούγεται μέχρι ένα 
χιλιόμετρο μακριά. Δεν γνωρίζουμε πολλά 
για τη διάρκεια ζωής των κοάλα, πάντως 
σε αιχμαλωσία φτάνουν την ηλικία των 15 
ετών

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82


Emu
Το εμού είναι το μεγαλύτερο 

ιθαγενές πουλί της Αυστραλίας. 
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πουλί 
στον κόσμο σε ύψος, μετά από 
την στρουθοκάμηλο. Το εμού 
απαντάται στο μεγαλύτερο μέρος 
της ηπειρωτικής Αυστραλίας, αν 
και αποφεύγει τις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές, τα 
πυκνά δάση, και τις άγονες 
περιοχές.

Το εμού είναι πουλί που δεν 
μπορεί να πετάξει, έχει μαλακά, 
καφέ φτερά και ύψος που φθάνει 
μέχρι και 2 μέτρα. Έχει μακρύ 
λεπτό λαιμό και πόδια.Τρέφονται 
με ποικιλία φυτών και εντόμων, 
αλλά είναι γνωστό ότι επιβιώνουν 
εβδομάδες χωρίς τροφή. Πίνουν 
σπάνια, αλλά λαμβάνουν άφθονα 
υγρά, όταν τους δίνεται η ευκαιρία. 
Τα εμού μπορούν να καθίσουν στο 
νερό και έχουν επίσης την 
ικανότητα να κολυμπούν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82


Δαίμων της Τασμανίας
Ο διάβολος της Τασμανίας γνωστός και ως 

δαίμονας της Τασμανίας και σαρκόφιλος είναι 

σαρκοφάγο μαρσιποφόρο που, πλέον, συναντάται 

μόνο στην νησιωτική πολιτεία της Αυστραλίας, 

Τασμανία.

Ο διάβολος της Τασμανίας είναι το μόνο επιζόν 

μέλος του γένους Σαρκόφιλος. Έχει μέγεθος 

μικρού σκύλου, αλλά είναι κοντόχοντρο και μυώδες 

και μετά την εξαφάνιση της θυλακίνης το 1936 είναι 

το μεγαλύτερο σαρκοφάγο μαρσιποφόρο. 

Χαρακτηρίζεται από την μαύρη γούνα του, την 

έντονη οσμή όταν αγχώνεται, την εξαιρετικά δυνατή 

και ενοχλητική κραυγή του και την αγριότητά του 

όταν τρώει. Τρέφεται από το κυνήγι αλλά και από 

θνησιμαία. Από τα τέλη του 1990, η ασθένεια 

όγκων προσώπου έχει μειώσει σημαντικά τον 

πληθυσμό των δαιμόνων και πλέον απειλεί το 

είδος με εξαφάνιση, το οποίο από τον Μάιο του 

2009 κηρύχθηκε απειλούμενο είδος. 



• Θυλακίνος ονομάζεται το 
μεγαλύτερο γνωστό σαρκοβόρο 
μαρσιποφόρο της σύγχρονης 
εποχής. Είναι επίσης γνωστό και 
ως Τίγρη της Τασμανίας λόγω των 
λωρίδων στο πίσω μέρος της 
πλάτης του, ή και ως Λύκος της 
Τασμανίας. Ζούσε στην ηπειρωτική 
Αυστραλία, Τασμανία, και Νέα 
Γουινέα, και θεωρείται πως 
εξαφανίστηκε τον 20ό αιώνα. Ήταν 
το τελευταίο μέλος της οικογενείας
των Θυλακινιδών ,ενώ δείγματα 
άλλων μελών της οικογενείας αυτής 
έχουν βρεθεί σε απολιθώματα που 
χρονολογούνται ως και από την 
πρώιμη Μειόκαινο εποχή. Τα 
διαθέσιμα στοιχεία από την εποχή 
που μελετήθηκε το ζώο αυτό, 
αναφέρουν πως ήταν ένα σχετικά 
ντροπαλό, νυκτόβιο πλάσμα, με 
μέγεθος περίπου όσο ενός 
μεσαίου/μεγάλου σκύλου. Η ουρά 
του ήταν δύσκαμπτη, διέθετε 
μάρσιπο, αρκετά παρόμοιου με του 
καγκουρό -ο οποίος όμως 
εμφανιζόταν και στα αρσενικά πέρα 
από τα θηλυκά.

Θυλακίνος

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%28%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%83%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CF%8C


Tiger Snake

Το φίδι-τίγρης.

Ένα δηλητηριώδες φίδι, που ζει στην Αυστραλία και στα 
γύρω νησιά, καθώς και στην Τασμανία. Το μήκος του 
μπορεί να φτάσει τα 2 μέτρα. Το φίδι αυτό έχει μια ισχυρή 
νευροτοξίνη και είναι από τα πιο θανατηφόρα φίδια του 
πλανήτη. Πόνος, μούδιασμα, εφίδρωση, δυσκολία στην 
αναπνοή και παράλυση είναι τα συμπτώματα από το 
δάγκωμά του.



Χλωρίδα



Ευκάλυπτος

• Οι ευκάλυπτοι αναπτύσσονται στο 
τροπικό ζεστό κλίμα του Διαμερίσματος 
Βορείου Εδάφους της Αυστραλίας και 
στην  Τασμανία. Τα δέντρα είναι ψηλά 
και μπορούν να φτάσουν σε ύψος και τα 
90 μέτρα. Μια σκουροκόκκινη 
ρητινώδης ουσία που λέγεται κίνο ρέει 
από το φλοιό και από το ξύλο του 
ευκαλύπτου. Το κίνο χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή ενός αιμοστατικού 
φαρμάκου. Ο φλοιός άλλων ειδών 
παράγει την τανίνη, η οποία 
χρησιμοποιείται στη βυρσοδεψία και 
στη βαφή υφασμάτων. Τα φύλλα του 
περιέχουν ένα έλαιο γνωστό και 
ως ευκαλυπτέλαιο Το ευκαλυπτέλαιο, το 
οποίο έχει δυνατό, αναζωογονητικό 
άρωμα, χρησιμοποιείται ευρέως 
ιδιαίτερα στα αρώματα, στα σαπούνια, 
στα φάρμακα, στη ζαχαροπλαστική και 
στα προϊόντα καθαρισμού.

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1


Αυστραλιανό μοσχολέμονο

• Τα Αυστραλιανά 

μοσχολέμονα ή Αυστραλιανά 

λάιμ είναι είδη του γένους 

των εσπεριδοειδών, που είναι 

ιθαγενή στην Αυστραλία. Έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως πηγή τροφής 

από τους αυτόχθονες Αυστραλούς, 

καθώς και τους πρώτους αποίκους, 

ενώ σήμερα χρησιμοποιούνται στη 

σύγχρονη Αυστραλιανή κουζίνα, σε 

προϊόντα όπως μαρμελάδες και 

σάλτσες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_(%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD)


Βολέμια
• Η Βολέμια είναι ένα 

γένος κωνοφόρου δέντρου της 
οικογένειας των Αραουκαριδών. 
Ανακαλύφθηκε το 1994 στις 
απομακρυσμένες, απότομες 
χαράδρες του Εθνικού πάρκου της 
Νέας Ουαλίας. Το 
παλαιότερο απολίθωμα Βολέμιας 
είναι 200 εκατομμυρίων ετών. Η 
Βολέμια είναι ένα αειθαλές δέντρο 
που φτάνει τα 25-40 μέτρα σε 
ύψος. Ο κορμός είναι πολύ 
χαρακτηριστικός, σκούρος 
καστανός και χονδρός. 

Ο τρόπος ανάπτυξης των κλαδιών 
είναι μοναδικός στο ότι σχεδόν 
όλα τα πλευρικά κλαδιά δεν 
αναπτύσσονται περισσότερο. 
Μετά από λίγα χρόνια, κάθε κλαδί 
είτε αναπτύσσει κώνο είτε παύει 
να αναπτύσσεται. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%9F%CF%85%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%BC%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29&action=edit&redlink=1


Πολιτισμός στην Αυστραλία



Πρώτοι Ιθαγενείς-Αβορίγινες (Aborigines)

• Πριν τον ερχομό των αποίκων ο 
πολιτισμός που επικρατούσε ήταν 
αυτός των ιθαγενών Αβοριγίνων. Οι 
Αβορίγινες είναι οι εφευρέτες 
του μπούμερανγκ. Το χρησιμοποιούν 
στο κυνήγι αλλά και ως παιχνίδι. Οι 
Αβορίγινες της Αυστραλίας πιθανόν 
ήρθαν από την ΝΑ Ασία τουλάχιστον 
πριν 40 - 45.000 έτη. Στα τέλη του 18ου 
αιώνα υπήρχαν 400.000 περίπου 
αυτόχθονες, χωρισμένοι σε 500 
περίπου διαφορετικές φυλές . Αυτές οι 
φυλές ζούσαν νομαδική ζωή ως κυνηγοί 
τροφοσυλλέκτες και η επαφή τους με 
τους Ευρωπαίους αποίκους υπήρξε 
καταλυτική.



• Άλλο στοιχείο του 
πολιτισμού των ιθαγενών 
ήταν το ντιτζεριντού
(didgeridoo). Είναι ένα 
μουσικό όργανο, ένας 
μεγάλος ξύλινος σωλήνας 
από τον οποίο με ένα 
φύσημα παράγεται ένας 
παράξενος ήχος σαν 
βούισμα. Το ντιτζεριντού 
χρησιμοποιείται ακόμα στις 
θρησκευτικές γιορτές των 
Αβορίγινων.

Ντιτζεριντού



• Με την άφιξη των αποίκων από το 1788 , η 
βάση της αυστραλιανής κουλτούρας ήταν 
καθαρά Αγγλοσαξονική αν και 
δημιουργήθηκαν και κάποια αυτόνομα 
στοιχεία, σχετικά με τη μοναδικότητα του 
περιβάλλοντος της Αυστραλίας και με τον 
προϋπάρχοντα πολιτισμό των ιθαγενών. 
Κατά τα τελευταία 50 χρόνια o Αυστραλιανός 
πολιτισμός έχει επηρεαστεί βαθύτατα από 
τον Αμερικανικό τρόπο ζωής (κυρίως μέσω 
του κινηματογράφου και της τηλεόρασης) 
καθώς και από τους μη αγγλόφωνους 
πληθυσμούς που βρίσκονται στη χώρα (π.χ. 
Ασιάτες)

https://el.wikipedia.org/wiki/1788
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%BE%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82


Χριστούγεννα στην Αυστραλία

Η Αυστραλία ζει τα πιο “ιδιόμορφα” 
Χριστούγεννα, αφού πέφτουν 
καλοκαίρι.

Την παραμονή των Χριστουγέννων 
και ανήμερα, οι Χριστιανοί κάτοικοι 
παρακολουθούν τη λειτουργία στις 
εκκλησίες, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί 
που μετά τον εκκλησιασμό σπεύδουν 
για ένα γιορταστικό πικ νικ και 
σέρφινγκ στην παραλία.

Λόγω της εποχής, στη 
Xριστουγεννιάτικη διακόσμηση 
κυριαρχούν τα λουλούδια.

•
Το εορταστικό δείπνο περιλαμβάνει 
την παραδοσιακή γεμιστή 
γαλοπούλα, ενώ για επιδόρπιο 
σερβίρεται μια πουτίγκα φλαμπέ, 
μέσα στην οποία υπάρχει ένα 
νόμισμα για καλή τύχη.



Χριστουγεννιάτικο έθιμο

Το τυχερό σκαθάρι

Μια από τις αγαπημένες 
Χριστουγεννιάτικες ασχολίες των 
μικρών Αυστραλών, είναι ο 
εντοπισμός του Χριστουγεννιάτικου 
σκαθαριού, κάτι σαν τη γνωστή σε 
όλους χρυσόμυγα. Το έντομο έχει 
ονομαστεί έτσι γιατί εμφανίζεται 
στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια 
των γιορτών.

Οι “κυνηγοί” του μπορούν να το 
εντοπίσουν πάνω στα φύλλα των 
δέντρων, από τα οποία κρέμεται ως 
ένα ιδιαίτερο Χριστουγεννιάτικο 
στολίδι.

Όποιος εντοπίσει το 
Χριστουγεννιάτικο σκαθάρι 
θεωρείται ο ευνοούμενος της τύχης 
για το νέο έτος!



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΜΠΕΛΙΚΙΩΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΓΩΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΠΠΑΣ



Εκπαιδευτικό σύστημα

Το διδακτικό  ωράριο στο δημοτικό 

είναι 28 ώρες την εβδομάδα και στο 

γυμνάσιο και λύκειο 24 ώρες αντίστοιχα. 

Το σχολικό έτος αρχίζει την 1 

Φεβρουαρίου και τελειώνει στις 22 

Δεκεμβρίου. Χωρίζεται σε 3 τρίμηνα που 

το καθένα έχει δυο εβδομάδες διακοπές. Η 

χριστουγεννιάτικες - καλοκαιρινές εορτές 

διαρκούν 5 εβδομάδες.

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWwfHUgKXKAhXM1RoKHcijDIoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEducation_in_South_Australia&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNEjXuQA3KVGdMIJgu44ZeynPY3vkA&ust=1452713218191768


Η κυβέρνηση στηρίζει και προωθεί ενεργά τη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένης και 
της ελληνικής διότι η ελληνική είναι μια από τις 5 πιο 
ομιλούμενες γλώσσες, αφού πάνω από το 20% των 
κατοίκων έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα. Έτσι το 2007 οι 
πολιτειακές κυβερνήσεις συμφώνησαν στην εφαρμογή 
ενός ενιαίου εθνικού προγράμματος σπουδών στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ενιαίο 
αυτό πρόγραμμα θα καθορίζει τη διδακτική υλη και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών. Στην πρώτη φάση 
που έχει ολοκληρωθεί θα διδάσκονται τα αγγλικά τα 
μαθηματικά οι επιστήμες και η ιστορία. Στην δεύτερη 
φάση προβλέπεται δυνατότητα μάθησης ξένων 
γλωσσών, που ο μαθητής θα επιλέγει από ένα σύνολο 11 
διαφορετικών γλωσσών ωστόσο η διδακτική υλη και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των επιπέδων γλωσσομάθειας θα 
είναι ενιαία.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0k4CUgqXKAhUFChoKHYhhA8YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffresheducation.gr%2F%3Fp%3D9574&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNHPMqKHuuxApU0kffMc9WYo1fZgtQ&ust=1452713402407076


Διαφορές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

Ελλάδας και Αυστραλίας

Στην Αυστραλία η φιλοσοφία στηρίζεται στο 
ότι ο μαθητής δεν πρέπει να λειτουργεί 
παθητικά. Μάθηση είναι η διαδικασία 
εξερεύνησης που προϋποθέτει ένα υγιές άτομο 
δηλαδή αναπτυγμένη αυτοπεποίθηση και 
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του. Έτσι η τάξη 
(από το νηπιαγωγείο) είναι διαμορφωμένη έτσι 
ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή απόψεων 
ανάμεσα στους μαθητές, η ενθάρρυνση να 
δουλεύουν ομαδικά, να παίρνουν πρωτοβουλίες 
και να αναπτύσσουν το αίσθημα της ευθύνης.

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBmdPAgqXKAhVBPxoKHeO1DWsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.e-philologika.edu.gr%2F2013%2F06%2F14.html&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNHPMqKHuuxApU0kffMc9WYo1fZgtQ&ust=1452713402407076


Διδακτέα ύλη
Δεν αποτελείται από σειρά βιβλίων που πρέπει 

να καλύψει ο διδάσκων πάση θυσία αλλά σημαίνει 
μια σειρά από ενέργειες που θα αναπτύξουν τις 
ικανότητες των μαθητών μαθαίνοντας τους 
παράλληλα. Επιπρoσθέτως υπάρχουν βιβλιοθήκες 
σε κάθε σχολείο και ενθαρρύνεται έντονα η 
ανάγνωση βιβλίων αφού το παιδί μέσα από εκεί 
πλουτίζει κυρίως τις γνώσεις του αλλά αποκτά και 
ευγλωττία. Ενώ τα εργαστήρια βιολογίας, χημείας 
και φυσικής δεν λείπουν από κανένα σχολείο. Αλλά 
υπάρχουν και στούντιο καλλιτεχνικών όπου 
διδάσκονται μαθήματα ξυλουργίας, φωτογραφίας,  
γλυπτικής, ζωγραφικής κλπ. Υπάρχουν  επίσης 
αίθουσες μαγειρικής με πλήρη εξοπλισμό και 
αίθουσες πληροφορικής. Στο γυμνάσιο και λύκειο ο 
κάθε μαθητής έχει δικό του laptop .

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3h8X0gqXKAhUKHxoKHZ1zAT4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Faustraliafirstparty.net%2Fforeign-offspring-overcrowding-local-school-classes%2F&bvm=bv.111396085,d.bGg&psig=AFQjCNEjXuQA3KVGdMIJgu44ZeynPY3vkA&ust=1452713218191768


Αυστραλιανή κουζίνα

Πενήντα έτη πριν, η Αυστραλιανή κουζίνα ήταν 
μονότονη. Από την άλλη η σημερινή αυστραλιανή κουζίνα 
είναι διαφορετική και πιο πολύπλοκη, λόγω των πολλών 
πολιτιστικών επιρροών. Η σύγχρονη αυστραλιανή κουζίνα 
είναι επηρεασμένη από τους νοτιοανατολικούς ασιατικούς 
γείτονές της και από τα πολλά κύματα των μεταναστών που 
οδεύουν προς τα εκεί από όλα τα μέρη του κόσμου αλλά 
κυρίως επηρεάστηκε από την αγγλική κουζίνα.

Αξιοσημείωτο  είναι ότι τα φρέσκα προϊόντα είναι 
εύκολα διαθέσιμα και έτσι χρησιμοποιούνται εκτενώς και 
προωθούνται από το υπουργείο υγείας αφού υποστηρίζει 
την υγιεινή διατροφή. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.newsbomb.gr%2Fellada%2Fnews%2Fstory%2F653589%2Fxristoygenna-ta-agnosta-paradosiaka-fagita-tis-samoy&psig=AFQjCNGMKo7aysa9IY91s2DWv1n5v94ixA&ust=1452709946148944


Η κρεατόπιτα είναι ένα 
παραδοσιακό πιάτο και 
απαραίτητο συνοδευτικό των 
ποδοσφαιρικών βραδιών. Η ζύμη 
είναι συνήθως κυκλική και 
περικλείει μοσχαρίσιο κιμά, 
σάλτσα gravy και λίγο χυμό 
ντομάτας. Στο Σύδνεϋ 
προσθέτουν μπιζέλια από πάνω, 
ενώ στην Αδελαΐδα η κρεατόπιτα 
επιπλέει σε μια σούπα αρακά. 
Πρόσφατα, στη Μελβούρνη 
άνοιξαν διάφορα café, τα οποία 
προσφέρουν γκουρμέ εκδοχές 
της κλασικής κρεατόπιτας.

Κρεατόπιτα

Μερικά αυστραλιανά πιάτα

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinhYHV9qTKAhVFOBQKHakqAA4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fstopiatomas.gr%2Frecipe%2F%25CF%2583%25CE%25B5%25CF%2581%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%258A%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258C%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B1%2F&psig=AFQjCNFfaHG4_newQTMBPHmAsMhq53hZUg&ust=1452710548011578


Lamington

Έχει πάρει τ’ όνομά του από 
τον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε, 
το λόρδο Lamington. Ένα σύμβολο 
της αυστραλέζικης κουλτούρας, τo 
lamington είναι ένα επιδόρπιο 
αυστραλιανής προέλευσης. 
Αποτελείται από κομμάτια αφράτου 
κέικ με επικάλυψη σοκολάτας και 
καρύδας και στην κορυφή 
ξινόκρεμα. Τα Lamingtons μερικές 
φορές σερβίρονται ως δύο κομμάτια 
με ένα στρώμα κρέμας ή 
μαρμελάδας φράουλα στη μέση. 



Pavlova

Αν και κατά πάσα 
πιθανότητα το γλυκό αυτό 
πρωτοφτιάχτηκε στη Νέα 
Ζηλανδία, έχει δοξαστεί τόσο 
στα αυστραλέζικα εδάφη, 
ώστε θεωρείται κομμάτι της 
γαστρονομικής κουλτούρας 
της χώρας. Η Pavlova – η 
οποία ονομάστηκε έτσι για να 
τιμήσει τη διάσημη Ρωσίδα 
χορεύτρια Anna Pavlova –
χρησιμοποιεί σαν βάση της 
τη μαρέγκα, έχει τραγανή 
κρούστα, ελαφρύ εσωτερικό 
και συνήθως γαρνίρεται με 
φράουλες ή άλλα φρέσκα 
φρούτα και σαντιγί.



Vanilla slice
Το αγαπημένο αυτό γλυκό, μοιάζει με το γαλλικό μιλφέιγ, αλλά με 

μερικές μικρές διαφορές που το καθιστούν ξεχωριστό. Η καταγωγή του 
γλυκού αυτού ανάγεται στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία . Η Νέα 
Ζηλανδία αναφέρεται στο συγκεκριμένο γλυκό με το όνομα «Vanilla 
square», που είναι και πιο ακριβής. Πρόκειται για άφθονη κρέμα 
ζαχαροπλαστικής πατικωμένη ανάμεσα σε δύο χοντρουλά φύλλα σφολιάτας 
και πασπαλισμένη από πάνω με ζάχαρη άχνη. Το γλυκό αυτό θα το 
συναντήσετε σε πολλές γεύσεις.



Γαρίδες κοκτέιλ

. Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα 

ορεκτικά όλου του κόσμου, αλλά στην 

Αυστραλία αγαπήθηκε τόσο πολύ, που 

θεωρείται σχεδόν εθνικό πιάτο από το 

1970. Φτιάχνεται με βραστές γαρίδες μέσα 

σε μια σως από μαγιονέζα και σάλτσα 

ντομάτας, σερβιρισμένες σε ποτήρι, 

συχνά μαζί με μαρουλόφυλλα



Fairy bread
Πρόκειται για μια πολύ 

αγαπημένη λιχουδιά 

μικρών και μεγάλων 

Αυστραλών, που 

φτιάχνεται απλά με μια 

φέτα ψωμί του τοστ, 

αλειμμένη με βούτυρο και 

πασπαλισμένη με 

πολύχρωμη τρούφα. Το 

ψωμί κόβεται συνήθως σε 

τρίγωνα.



Lollies

Οι Αυστραλιανές καραμέλες είναι 

διαφορετικές από τα συνηθισμένα 

γλειφιτζούρια. Φτιάχνονται από ζάχαρη 

από ζαχαροκάλαμα, αντί από σιρόπι 

καλαμποκιού, το οποίο δίνει στο Lolli μια 

πολύ πλουσιότερη γεύση.



Surf'n'turf
Συναντάται στα περισσότερα εστιατόρια. Είναι ένα 

παραδοσιακό αυστραλιανό πιάτο. Πρόκειται για ένα 

μίγμα από κρέας και θαλασσινά, κυρίως γαρίδες. 

Συνοδεύεται από σαλάτα και πατάτες φούρνου με 

σάλτσα μπύρας.
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