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ΕΛΛΑ∆Α
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Είναι χώρα που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνορεύει στα
βόρεια µε τη Βουλγαρία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ.), στα βορειοδυτικά µε την Αλβανία και στα
βορειοανατολικά µε την Τουρκία.
Βρέχεται ανατολικά από το Αιγαίο
Πέλαγος, στα δυτικά από το Ιόνιο
και νότια από τη Μεσόγειο
θάλασσα. Έχει µακραίωνη ιστορία
και άσκησε µεγάλη πολιτισµική
επίδραση στις τρεις ηπείρους
(Ευρώπη, Ασία και Αφρική),
ανάµεσα στις οποίες βρίσκεται .
Η Βουλή των Ελλήνων στην πλατεία Συντάγµατος

Η Ελλάδα είναι µια ανεπτυγµένη χώρα µε πολύ υψηλό δείκτη ανθρώπινης
ανάπτυξης ενώ κατέχει την 22η καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσµο.
Είναι ηπειρωτική και νησιωτική χώρα µε
έκταση περίπου 132.000 τ.χλµ. και πληθυσµό
περίπου 10.000.000. κατοίκους. Εκτός όµως
από αυτούς τους Έλληνες που ζουν στην
Ελλάδα άλλα 4.000.000 περίπου ζουν στο
εξωτερικό, σε διάφορες χώρες του κόσµου.
Αυτοί αποτελούν τον απόδηµο ελληνισµό. Έχει
13.676 χιλιόµετρα µήκος ακτών, που
παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στη µορφή,
σχηµατίζοντας
κόλπους, χερσονήσους και ακρωτήρια. Το
έδαφος της Ελλάδας είναι κυρίως ορεινό.
Μεγάλο µέρος του είναι ξηρό και βραχώδες,
ενώ µόνο το 20,45% του εδάφους είναι
καλλιεργήσιµο.
Το ψηλότερο βουνό της είναι ο Όλυµπος
Θεσσαλονίκη ,Λευκός Πύργος
στη Μακεδονία µε ύψος 2917 µ. Το µεγαλύτερο σε µήκος ποτάµι είναι ο
Αλιάκµονας µε µήκος 297 χλµ.
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Η Ελλάδα έχει πάνω από 2.500 νησιά, από τα οποία περίπου τα 165
κατοικούνται. Τα µεγαλύτερα και πολυπληθέστερα απ' αυτά είναι: η Κρήτη, η
Εύβοια, η Λέσβος, η Ρόδος, η Χίος, η Κεφαλλονιά, η Κέρκυρα, η Σάµος, η
Λήµνος, η Νάξος.
Η Ελλάδα έχει εύκρατο
κλίµα µε ήπιους υγρούς
χειµώνες και ζεστά ξηρά
καλοκαίρια.
Πρωτεύουσα της
Ελλάδας είναι η Αθήνα ενώ
άλλες µεγάλες πόλεις είναι
η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο
Βόλος, τα Γιάννενα, η
Κοµοτηνή, το Ηράκλειο.
Κάθε χρόνο επισκέπτονται
την Ελλάδα εκατοµµύρια
τουρίστες που έλκονται
Θέα του Ολύµπου από το Λιτόχωρο
από τη γοητεία που ασκούν
η ιστορία της, οι αρχαιολογικοί της χώροι, τα µνηµεία, τα µουσεία της, οι
µοναδικές φυσικές της οµορφιές, οι καθαρές θάλασσες, οι γραφικές παραλίες,
ο ήλιος αλλά και τα νόστιµα φαγητά της.
Ερωτήσεις :
1)
2)
3)
4)
5)

Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
Γιατί η θέση της είναι σηµαντική;
Πόσους κατοίκους έχει;
Ποια είναι η πρωτεύουσά της και πόσους κατοίκους έχει;
Ποιες άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας γνωρίζετε;
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ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΗ
131.957 Τ. ΧΛΜ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
10.964.020 (ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001)

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΑΠΟ ΤΟ 1981
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΑΠΟ ΤΟ 2001, ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ (€)

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ (95-98%), ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ
(1.3%), ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ΚΛΙΜΑ
ΗΠΙΟΙ ΚΑΙ ΥΓΡΟΙ ΧΕΙΜΩΝΕΣ, ΖΕΣΤΑ,
ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 51
ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 1 ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΑΓΙΟ
ΟΡΟΣ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ
ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ: ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΤΟ 1823.
ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΤΖΑΡΟ ΤΟ
1828. ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΟ 1865 (ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΥΟ ΣΤΡΟΦΕΣ)

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ: ΛΕΧΘΗΚΕ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆Η,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ,
ΧΗΜΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ
ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, FYROM

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΒΟΥΝΟ
ΟΛΥΜΠΟΣ (2.918 ΜΕΤΡΑ)

ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΓΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ,
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΛΙΒΥΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΜΝΗ
ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α (98,6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΤΑΜΙ
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (297 ΧΛΜ

ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ 15.000 ΧΛΜ
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ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ – ΘΑΣΟΣ
Η

Σαµοθράκη είναι νησί του Θρακικού Πελάγους. Βρίσκεται στο

Βορειοανατολικό τµήµα του Αιγαίου και υπάγεται
διοικητικά στο Νοµό Έβρου. Πρωτεύουσα είναι η
πόλη Σαµοθράκη. Ο πληθυσµός του νησιού είναι
2723 κάτοικοι.
Η Σαµοθράκη αποτελεί τόπο εξαιρετικού
φυσικού κάλλους. Η ιδιαιτερότητα του νησιού
οφείλεται στην άγρια παρθένα φύση µε τα απότοµα
βουνά, την πλούσια χλωρίδα και πανίδα, τα δάση µε
πλατάνια, πεύκα, καστανιές, κέδρους και άλλα
δέντρα, τα τρεχούµενα νερά, τους
καταρράκτες, τις µικρές λίµνες κατά
µήκος των ρεµάτων στις πλαγιές του
βουνού - οι ντόπιοι τις ονοµάζουν
«βάθρες» - και τις πανέµορφες
παραλίες. Τα πλατανοδάση κατεβαίνουν
ως τις παραλίες. Το νησί έχει ωοειδές
σχήµα, µε πολλές παραλίες, οι
περισσότερες από τις οποίες είναι πετρώδεις. Η θαλάσσια περιοχή γύρω από
Σαµοθράκη είναι µια από τις πλουσιότερες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, όσον
αφορά τη θαλάσσια και υποβρύχια ζωή που φιλοξενεί.
Η νήσος Θάσος βρίσκεται
στη βόρεια Ελλάδα, αντίκρυ από τις ακτές
της Ανατολικής Μακεδονίας. ∆ιοικητικά
ανήκει στο Νοµό Καβάλας και έχει
περίπου 14.000 κατοίκους. Πρωτεύουσα
του νησιού είναι η Θάσος.
Το νησί είναι κατάφυτο. Ελιές,
πεύκα, πλατάνια, έλατα, φλαµουριές,
κέδρα, κρανιές και άλλα ήµερα και άγρια
δένδρα καλύπτουν τους µικρούς κάµπους
µέχρι τις κορφές των βουνών.
Το νησί έχει σε όλη του την
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έκταση πολύ γραφικές παραλίες. Αξιοσηµείωτες είναι οι
πηγές που υπάρχουν
στην Παναγιά της Θάσου. Το κλίµα
είναι εύκρατο, δηλαδή δροσερό το
καλοκαίρι
και ήπιο το χειµώνα. Στη Θάσο
µπορεί να κάνει κάποιος θαλάσσιο
σκι, ψάρεµα,
πεζοπορία ορειβασία, κυνήγι καθώς
και παρατήρηση πουλιών.

Ερωτήσεις:
1) Ποια σπορ µπορείς να κάνεις στη Σαµοθράκη και στη Θάσο;

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ο Νοµός Λέσβου αποτελείται από 3
νησιά. Τη Λέσβο, τη Λήµνο και τον Άγιο
Ευστράτιο. Ο πληθυσµός του είναι
105.194 άνθρωποι. Πρωτεύουσα του
νοµού είναι η Μυτιλήνη.
Στη Λέσβο υπάρχουν δυο Κόλποι
-της Γέρας και της Καλλονής – και πολλοί
όρµοι και ακρωτήρια. Τα ανατολικά και
κεντρικά
τµήµατα
είναι
κατάφυτα.
Φηµισµένα προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και το
ούζο.
Στα δυτικά του νησιού βρίσκεται η
Ερεσός. Εκεί γεννήθηκε η ποιήτρια Σαπφώ και
πολλοί αρχαίοι φιλόσοφοι. Κοντά στην Ερεσό
απλώνεται το περίφηµο «απολιθωµένο δάσος»
Το απολιθωµένο δάσος στην περιοχή
Σιγρίου δηµιουργήθηκε πριν από 16 µε 21 εκατοµµύρια χρόνια και αποτελεί ένα
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από τα ωραιότερα σε παγκόσµια κλίµακα
Μνηµεία της Γεωλογικής µας Κληρονοµιάς.
Με έκταση 150.000 στρέµµατα,
περιλαµβάνει εκατοντάδες όρθιους και
πεσµένους απολιθωµένους κορµούς
δένδρων. Εκτός από τους απολιθωµένους
κορµούς διατηρούνται σε άριστη κατάσταση
ρίζες, καρποί, φύλλα, κλπ. Το 2004
εντάχθηκε στο Παγκόσµιο δίκτυο γεωπάρκων της Ουνέσκο (UNESCO).
Πρωτεύουσα της Λήµνου είναι η
Μύρινα. Ο πληθυσµός της είναι 17.645
κάτοικοι. Τα παράλια της σχηµατίζουν
όρµους µε καταπληκτικές παραλίες.
Χαρακτηριστικοί είναι οι δύο κόλποι του
νησιού, ο Μούδρος και ο Μπουρνιάς. Και
…
– Τι µπορείτε να κάνετε στη Λήµνο;
- Ιστιοπλοΐα, windsurfing αλλά και υποβρύχιο
ψάρεµα. Η Λήµνος παράγει εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντα όπως: κρασί, σύκα, αµύγδαλα,
µέλι και φέτα. Επίσης η Λήµνος έχει άφθονο και
εκλεκτό ψάρι.

O Άγιος Ευστράτιος έχει λίγη
βλάστηση. Γύρω από το νησί υπάρχουν
αρκετά µικρονήσια όπως είναι το ∆ασκαλιό,
η Βέλια και οι ∆ώδεκα Απόστολοι.
Ερωτήσεις:
1) Ποια σπορ µπορείς να κάνεις στη Λήµνο;
2) Ποιο είναι το ξεχωριστό στοιχείο που διαθέτει η Λέσβος; Να το
παρουσιάσεις µε δικά σου λόγια.
3) Ποια προϊόντα παράγει η Λήµνος;
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ΝΗΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΕΥΒΟΙΑ - ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ
Η Εύβοια είναι µεγάλο και ωραίο
νησί. Το κλίµα της είναι εύκρατο και
υγιεινό. Ο νοµός Ευβοίας έχει
πρωτεύουσα τη Χαλκίδα και
πληθυσµό 198.130 κατοίκους.
Κατά µήκος των ακτών της
Εύβοιας υπάρχουν πολλά νησάκια
όπως είναι οι Λιχάδες, οι Πεταλιοί,
η Μυρτώ, η Πρασούδα και το
Ποντικονήσι.
Στην Εύβοια, ο επισκέπτης
µπορεί να δει το αρχαίο θέατρο της
Ερέτριας , το αρχαίο φρούριο στα
Φύλλα Ευβοίας, πολλά αρχαιολογικά
µουσεία και πολλά άλλα αξιοθέατα.
Σποράδες λέγονται τα νησιά Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος,
Περιστέρα, Κυρά Παναγιά, Γλώσσα, Σκύρος και µερικά ακόµη νησάκια, τα
περισσότερα από τα οποία είναι
ακατοίκητα.
Η Σκιάθος και η Σκόπελος
καλύπτονται κυρίως από δάση πεύκων.
Η πόλη της Σκιάθου έχει
Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Στη
Σκόπελο µπορείς να δεις
αρχαιολογικούς χώρους και µοναστήρια,
όπως επίσης και παραδοσιακούς
οικισµούς. Η Αλόννησος έχει και αυτή
δάση πεύκων αλλά και ελαιώνες. Το νησί
φιλοξενεί το µοναδικό Θαλάσσιο Πάρκο
της Ελλάδας και είναι ένα από τα έξι
οικολογικά νησιά της Ευρώπης, που προστατεύουν τις φώκιες ΜονάχουςΜονάχους.
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Η Σκύρος είναι γνωστή για τα µικρά
άλογα και τα µάρµαρά της. Φηµίζεται επίσης για τη λαϊκή της τέχνη, την
αρχιτεκτονική , την ξυλογλυπτική και την υφαντουργία.

Ερωτήσεις
1)Ποια αξιοθέατα µπορεί να δει ο επισκέπτης στην Εύβοια;
2) Ποια νησιά αποτελούν τις Σποράδες;
3) Γιατί η Αλόννησος είναι µοναδικό νησί; Τι είναι εκείνο που τη διαφοροποιεί
από τα άλλα νησιά;
4) Για ποια πράγµατα είναι γνωστή η Σκύρος;

ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τα νησιά Σαλαµίνα, Αίγινα,
Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα και Σπέτσες
απλωµένα στον Σαρωνικό κόλπο και έως
την είσοδο του Αργολικού κόλπου
αποτελούν εξαιρετικά δηµοφιλείς
προορισµούς µε σπουδαία τοπία,
µοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους,
µουσεία, αρχοντικά σπίτια, γραφικούς
οικισµούς και θαυµάσιες παραλίες.
Σαλαµίνα, το
νησί της περίφηµης Ελληνοπερσικής ναυµαχίας του
480 π.Χ. Είναι ένα νησί µε πλούσια βλάστηση και
γραφικά λιµανάκια. Στα Αµπελάκια βρίσκουµε την
Ακρόπολη της Αρχαίας Σαλαµίνας και στα
Περιστέρια το σπήλαιο του Ευριπίδη. Πρωτεύουσά
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της είναι η οµώνυµη πόλη, και ο πληθυσµός της είναι 38.022 κάτοικοι.
Αίγινα. Ιδιαίτερα γραφική, µε καθαρές
θάλασσες, φηµισµένα µοναστήρια, σπουδαίους
αρχαιολογικούς χώρους, γοητευτική πρωτεύουσα
και όµορφα χωριά. Φηµίζεται για τα φιστίκια, τα
κεραµικά της και τις δαντέλες. Έχει πληθυσµό
14.000 κατοίκους.

∆υτικά της Αίγινας συναντάµε το Αγκίστρι,
καταπράσινο νησί που προσφέρεται για ήσυχες
διακοπές. ∆ιαθέτει ωραίες παραλίες µε
βραχώδεις ακτές και καθαρές θάλασσες.

Λίγες δεκάδες µέτρα από την
Πελοποννησιακή ακτή του Γαλατά,
βρίσκουµε το νησί του Πόρου, το οποίο
διαθέτει µοναδική φυσική οµορφιά και
διαφέρει στη µορφολογία από τα υπόλοιπα
νησιά του Σαρωνικού. Έχει 4.348
κατοίκους. Ο Πόρος είναι γνωστός για
το λεµονοδάσος, που διαθέτει.
Η Ύδρα είναι ένα κοσµοπολίτικο νησί.
Στα σοκάκια της δεν κυκλοφορούν
αυτοκίνητα. Μικρά πλακόστρωτα
δροµάκια. Αναπαλαιωµένα αρχοντικά που
ανηφορίζουν το λόφο αµφιθεατρικά, µε
ξύλινες ζωγραφισµένες οροφές και
έπιπλα εποχής, αυλές κλεισµένες µε
µανδρότοιχους, µαρµάρινες κρήνες,
θυµίζουν αναγεννησιακά αρχοντικά και
αποτελούν µε το παλιό λιµάνι τη ζωντανή ανάµνηση ενός ένδοξου
παρελθόντος. Η Ύδρα είναι ο γοητευτικότερος βράχος του Σαρωνικού.
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Οι Σπέτσες, το µικρό στολίδι του
Αργοσαρωνικού µε την µεγάλη ιστορία. Είναι
πνιγµένο στα πεύκα και το πράσινο. Η
Πιτυούσσα όπως ονοµαζόταν στην αρχαία
Ελλάδα έχει δείγµατα ζωής από τη
µυκηναϊκή, τη ρωµαϊκή και τη βυζαντινή
εποχή... Ο πληθυσµός της είναι 3.908
κάτοικοι.

Ερωτήσεις:
Να βρεις πληροφορίες και φωτογραφίες από το διαδίκτυο (ίντερνετ) και να
φτιάξεις ένα διαφηµιστικό-τουριστικό φυλλάδιο για το νησί που αρέσει.
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ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
Οι Κυκλάδες είναι ένα σύνολο από 56 νησιά και βραχονησίδες. Ο
πληθυσµός του Νοµού είναι 112.615
κάτοικοι και η πρωτεύουσα του είναι η
Ερµούπολη της Σύρου.
Βρίσκονται στο κέντρο του
Αιγαίου πελάγους και ονοµάστηκαν
έτσι γιατί σχηµατίζουν ένα νοητό
κύκλο γύρω από τη ∆ήλο, το ιερό νησί
της αρχαιότητας, όπου γεννήθηκε η
θεά Άρτεµη και ο Απόλλωνας, ο θεός
του ήλιου και της µουσικής.
Οι Κυκλάδες κατοικούνται από
τα προϊστορικά χρόνια και εκεί
αναπτύχτηκε την εποχή του χαλκού ο
Κυκλαδικός πολιτισµός.
Σήµερα, τα νησιά των Κυκλάδων
µε την αξεπέραστη γοητεία τους έχουν
αποκτήσει παγκόσµια φήµη. Κάθε
λάτρης των ταξιδιών επιθυµεί να
επισκεφτεί τη Σαντορίνη, τη Μύκονο,
τη ∆ήλο, την Πάρο, την Αντίπαρο, τη
Νάξο, την Ίο, τη Σύρο, την Τήνο, τη
Μήλο, την Κέα, την Αµοργό, τη Σίφνο,
τη Σέριφο, την Άνδρο, την Κύθνο, την Κίµωλο, την Ανάφη, τη Φολέγανδρο, τη
Σίκινο και τα Κουφονήσια.
Στις ατελείωτες αµµουδιές
τους και στα καθάρια νερά του
Αιγαίου, µε τον ήλιο να λάµπει πάνω
από τα µαγευτικά νησιά, η ζωή
µοιάζει παραµυθένια…
Ερωτήσεις:
1) Ποια είναι η πρωτεύουσα και ο
πληθυσµός του νοµού των
Κυκλάδων. 2) Τι ξεχωριστό διαθέτει η Σαντορίνη.
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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΧΙΟΣ
Ο Νοµός Χίου περιλαµβάνει τα νησιά Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και
Αντίψαρα, που βρίσκονται στο κεντρικό - ανατολικό Αιγαίο κοντά στα παράλια
της Τουρκίας. Πρωτεύουσα του νοµού είναι η πόλη της Χίου. Η Χίος είναι ένα
καταπράσινο νησί. Η µυρωδιά της µαστίχας κι η αλµύρα της θάλασσας
κυριαρχούν σε όλο το νησί.
Πυκνά πευκοδάση,
απέραντες εκτάσεις µε
µαστιχόδενδρα και άφθονα
τρεχούµενα νερά συνθέτουν
το φυσικό κάλλος του νησιού.
Προικισµένο µε σπάνιες
οµορφιές, δαντελωτές
ακρογιαλιές, παραλίες µε
αµµουδιές και πολύχρωµα
βότσαλα, αποτελεί πόλο
έλξης για κάθε φυσιολάτρη.
Τα κύρια προϊόντα της είναι η µαστίχα, µοναδική στον κόσµο, το λάδι, τα σύκα
και το κρασί.
Πληθυσµός : 53.408 άνθρωποι.
Βουνά: Πεληναίο, Μαραθόβουνος. Ποτάµια: χείµαρροι
Παραλίες Ψαρών :
Λήµνος, Λάκκα, Λαζαρέττα, Κατσούνι, Κάτω Γιαλός , Αγία Κυριακή, Αρχοντίκι
Αξιοθέατα:
Ναός των Αγίων Αποστόλων στο Πυργί της Χίου
ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΡΗΝΑ, Βαβύλοι, Χίος
ΤΟ ¨ΤΕΤΤΕΡΙΚΟ¨
ΚΤΗΜΑ, Κάµπος, Χίος
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ΚΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ Τοποθεσία: Κάµπος, Χίος

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Πόλη Χίου

Ερωτήσεις
1) Ποιο προϊόν παράγει το νησί που έκανε τη Χίο γνωστή σ’ όλο τον κόσµο;
2)Γράψε µια παράγραφο για το προϊόν αυτό. Τι είναι και πού/ πώς
χρησιµοποιείται;
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ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Ο νοµός Σάµου περιλαµβάνει
τα νησιά: Σάµος, Ικαρία,

Φούρνοι και Θύµαινα.
Πληθυσµός 43.595 άνθρωποι.
Είναι χώροι µε εξαίσια φυσική
οµορφιά, µακραίωνη ιστορία και
ζωντανό παρόν.
Στη Σάµο ψάχνεις και βρίσκεις τον
Πυθαγόρα, τον Πολυκράτη και τον
Αρίσταρχο, στην Ικαρία την πτήση
και τον τάφο του
Ίκαρου και στους κλειστούς
κόλπους της Θύµαινας και των
Φούρνων, πειρατές.
Μπορείς να επισκεφτείς το
ναό της Ήρας, τα κάστρα του Πολυκράτη και του Λυκούργου, καθώς και το
Ευπαλίνειο Όρυγµα στο Πυθαγόρειο της Σάµου, το ∆ράκανο, το Κάστρο του
Κοσκινά και το ναό της Άρτεµης στην Ικαρία και στο
Πετροκοπιό το αρχαίο λατοµείο των Φούρνων.
Η σύγχρονη
κοινωνία των νησιών
είναι απλοί,
καλοσυνάτοι
άνθρωποι, γεωργοί,
τσοπάνηδες, έµποροι
και ναυτικοί και
επαγγελµατίες του
τουρισµού.
Μνηµείο του Ικάρου στον Άγιο Κήρυκο

Ερωτήσεις:
1) Να βρεις και να γράψεις πληροφορίες για ένα από τα αξιοθέατα του νοµού
Σάµου.
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∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΑ
Τα ∆ωδεκάνησα είναι τα
διασηµότερα νησιά της Ελλάδας
µε ιστορία που χάνεται στα
βάθη των αιώνων, αστείρευτες
φυσικές οµορφιές και
ξεχωριστή κουλτούρα.
Κάθε νησί και µια
ξεχωριστή ιστορία. Κάθε λιµάνι
και µια εικόνα ανεπανάληπτης
οµορφιάς.
Αναρωτιέστε για ποια
νησιά µιλάµε; Για το νησί των
Ιπποτών, τη µαγευτική Ρόδο
(117.000 κάτοικοι). Το νησί
του
Ιπποκράτη, την πανέµορφη
Κω. Το νησί της Αποκάλυψης, την ατµοσφαιρική Πάτµο. Το νησί των
σφουγγαράδων, τη γοητευτική Κάλυµνο. Την αρχοντική Σύµη, τη γραφική
Αστυπάλαια, το ακριτικό Καστελόριζο, τη Χάλκη, την Τύλο, τη Νίσυρο, τη
Λέρο, την Κάρπαθο, την Κάσο,
τους Λειψούς και τα µικρά
νησάκια Τέλενδο, Ψέριµο, Αρκούς
και Αγαθονήσι. Βέβαια, βασίλισσα
του τουρισµού είναι η Ρόδος, η
πρωτεύουσα της ∆ωδεκανήσου.
Ο νοµός ∆ωδεκανήσου
βρίσκεται στο νοτιοανατολικό
τµήµα του Αιγαίου πελάγους και
αποτελείται από πολύ
περισσότερα
Κέφαλος-Κως

νησιά απ’ ότι υποδηλώνει το όνοµά του. Τα περισσότερα νησιά βρίσκονται
απέναντι από τα τουρκικά παράλια.
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Ρόδος

Εκτός από τα
αξεπέραστα µνηµεία
πολιτιστικής
κληρονοµιάς, όπως είναι
το Ασκληπιείο στην Κω ή
η Μεσαιωνική πόλη της
Ρόδου, όλα τα νησιά
έχουν να επιδείξουν
µοναδικές οµορφιές.
Καταπράσινα τοπία,
εύφορες κοιλάδες, βουνά
και µονοπάτια για ορειβατικές και περιπατητικές διαδροµές. Ατέλειωτες
αµµουδιές, απάνεµους κόλπους, καθαρά νερά για κολύµπι και θαλάσσια σπορ.
Τα νησιά αποτελούν δικαίως κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισµούς.
Οι επιλογές ποικίλλουν. Κοσµικά και
πολύβουα νησιά για τους λάτρεις
της διασκέδασης. Ήσυχα,
αποµονωµένα νησάκια για όσους
επιθυµούν ξεκούραση και ηρεµία.
Νησιά που συνδυάζουν όλα τα
προηγούµενα. Επισκεφτείτε τα
και αφήστε τη µαγεία του Αιγαίου
να σας παρασύρει, να σας
ταξιδέψει και να σας γεµίσει µε
χρώµατα και ήχους της
Ελλάδας...
Κως, το Κάστρο των Ιπποτών
Ερωτήσεις:
1) Να γράψεις πέντε (5) προτάσεις, µία για κάθε υπογραµµισµένη λέξη.
2) Να γράψεις µια παράγραφο για ένα νησί της ∆ωδεκανήσου που θέλεις να
επισκεφτείς. Γράψε κάτι ξεχωριστό που έχει το νησί και σε γοητεύει.
(200 λέξεις)
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΡΗΤΗ
Η Κρήτη είναι το µεγαλύτερο νησί της
Ελλάδας. Πρωτεύουσα είναι το Ηράκλειο. Ο
πληθυσµός της είναι 601.131 άνθρωποι. Οι
κυριότερες πόλεις της Κρήτης είναι: το Ηράκλειο, τα
Χανιά, το Ρέθυµνο, η Ιεράπετρα, ο Άγιος Νικόλαος,
η Σητεία. Το νησί είναι ορεινό. Έχει ψηλά βουνά,
οροπέδια, φαράγγια.
Ο Μινωικός
πολιτισµός που
αναπτύχθηκε
εκεί την εποχή
του χαλκού είναι
ένας από τους
πρώτους
πολιτισµούς της
Ευρώπης.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος υπέροχος, µε πολύ
σηµαντικές πόλεις.
Χανιά. Η παλιά πόλη µε τα ενετικά τείχη του 15ου
αιώνα αποτελεί δείγµα ενετικής αρχιτεκτονικής.

Ρέθυµνο. Το ενετικό κάστρο Φορτέτσα δεσπόζει στην παλιά
πόλη και τα τούρκικα τζαµιά και οι µιναρέδες εναλλάσσονται
µε τις χριστιανικές εκκλησίες.

Ηράκλειο. Η σηµερινή πόλη βρίσκεται στη θέση, όπου
κατά την αρχαιότητα ήταν ένα από τα λιµάνια της
Κνωσού, µε το όνοµα Ηράκλεια. Σε µικρή απόσταση
από την πόλη βρίσκεται το ανάκτορο της Κνωσού.
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Λασίθι. Πρωτεύουσα του νοµού είναι ο Άγιος
Νικόλαος µε το χαρακτηριστικό µικρό, λιµάνι
κατασκευασµένο γύρω από ένα βαθύ όρµο.

Και κάτι από τη σύγχρονη ιστορία:
Μάχη της Κρήτης ονοµάζεται η εισβολή των γερµανικών στρατευµάτων στην
Κρήτη και η κατάληψη της, κατά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Η µάχη της Κρήτης
κράτησε 11 µέρες από τις 20-31 Μαΐου του 1941. Στους Γερµανούς εισβολείς εκτός
από τις Ελληνικές και συµµαχικές στρατιωτικές δυνάµεις( Αυστραλοί, Βρετανοί,
Νεοζηλανδοί ) αντιστάθηκαν και οι κάτοικοι της Κρήτης.
Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασµα από ριζίτικο τραγούδι εµπνευσµένο
από τη µάχη της Κρήτης.
"...Οι Άγγλοι και οι Αυστραλοί, και Ζηλανδοί οµάδι, αντάµα µε τους Έλληνες
πηγαίνουνε στον Άδη. Τέτοια ψυχή, τέτοια καρδιά, και λεβεντιά δεν είδα. Η Κρήτη
σαν να ήτονε δικήτωνε πατρίδα. Και πολεµούσανε κι αυτοί ως ότου σκοτωθήκαν, Κι
όσοι δεν αποθάνασι αιχµάλωτοι πιαστήκαν..."

Φαλάσαρνα

Ερώτηση:
Φαντάσου ότι βρίσκεσαι στην Κρήτη και ετοιµάζεσαι να ξεναγήσεις µια φίλη/φίλο σου στην
Κνωσό. Γράψε σε µια παράγραφο 100-150 λέξεων τι θα του/της πεις.
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