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Εισαγωγή 

Ελλάδα ή Ελλάς(πολυτονικά: Ελλάς, επίσημα: Ελληνική Δημοκρατία), είναι 

χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπη, στο νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής 

χερσονήσου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρωτεύουσα της Ελλάδας και μεγαλύτερη 

πόλη είναι η Αθήνα. Οι συναλλαγές γίνονται με τη χρήση του ευρωπαϊκού 

νομίσματος, ευρώ. Σύμφωνα με την Ε.Σ.Α ο πληθυσμός ανέρχεται σε 10,81 εκ. 

κατοίκους. 

Συνορεύει στα βορειοδυτικά με την Αλβανία, 

στα βόρεια με τη Βουλγαρία και την πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

(Π.Γ.Δ.Μ.) και στα βορειοανατολικά με την 

Τουρκία. Βρέχεται στα ανατολικά από το 

Αιγαίο Πέλαγος, στα δυτικά από το Ιόνιο και 

νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Το ψηλότερο 

βουνό είναι ο Όλυμπος και ο μεγαλύτερος σε 

μήκος ποταμός ο Αλιάκμονας.Υπάρχουν 

αρκετές λίμνες, οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται στο ηπειρωτικό της τμήμα, η 

μεγαλύτερη από τις οποίες είναι η Τριχωνίδα. Αποτελείται από ένα μεγάλο 

ηπειρωτικό τμήμα, το νότιο άκρο των Βαλκανίων, το οποίο ενώνεται με την πρώην 

ηπειρωτική Πελοπόννησο με τον Ισθμό της Κορίνθου, αφού η Πελοπόννησος μετά 

την κατασκευή της διώρυγας της Κορίνθου είναι στην πραγματικότητα νησί. Η χώρα 

περικλείεται από το Ιόνιο, το Αιγαίο, το Λιβυκό Πέλαγος και το Λύκιο Πέλαγος. Το 

Αιγαίο περιέχει πολυάριθμα νησιά, ανάμεσάτους η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της 

Ελλάδας και το πέμπτο μεγαλύτερο της Μεσογείου. Νότια της Κρήτης είναι η 

Γαύδος, το νοτιότερο νησί της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει μήκος 

ακτών 13.676 χιλιόμετρα, που θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο, και οφείλεται στον 

πλούσιο οριζόντιο εδαφικό διαμελισμό και το έντονο ανάγλυφο της περιοχής. 

Η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1830, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) από το 1981, της Ευρωζώνης από το 2001, του ΝΑΤΟ από 

το 1952 και είναι ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ (1945). Είναι μια ανεπτυγμένη χώρα με 

υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και πολύ υψηλό δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης. 

Κατατάσσεται ως η 21η καλύτερη χώρα σε επίπεδο ποιότητας ζωής στον κόσμο για 

το 2010. 

Έχει μακρά και πλούσια ιστορία κατά την οποία άσκησε μεγάλη πολιτισμική 

επίδραση σε τρεις ηπείρους.Σε αυτή γεννήθηκε η δημοκρατίακαι η φιλοσοφία.Ακόμα 

η Ελλάδα είναι ο τόπος γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, του δράματος, της 

τραγωδίας και της κωμωδίας. Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, θεωρείται ότι η 

ζωή ξεκίνησε στον ελλαδικό χώρο πριν από 100.000 χρόνια (Παλαιολιθική Εποχή). 

Όμως η χρονική περίοδος που η ιστορία παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι 

αυτή η οποία ξεκινά το 1900 π.Χ., οπότε και χτίστηκαν τα πρώτα ανάκτορα στην 

Η 
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Κρήτη, και διαρκεί έως τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 323 π.Χ. Σταθμοί 

αυτής της πορείας, κατά την οποία τέθηκαν τα θεμέλια ενός αξιοθαύμαστου 

πολιτισμού είναι: οι προϊστορικοί πολιτισμοί στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους 

όπου εμφανίστηκαν και οι πρώτοι πολιτισμοί της Ευρώπης, ο Κυκλαδικός και ο 

Μινωικός, ενώ αργότερα εμφανίστηκε ο Μυκηναϊκός, καθώς και η κάθοδος των 

Δωριέων, που προκάλεσε αλληλεπίδραση του ελληνικού και ανατολικού στοιχείου. 

Την εποχή των πολιτισμών αυτών ακολούθησε μία σκοτεινή περίοδος που διήρκεσε 

περίπου μέχρι το 800π.Χ., οπότε και δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός πολιτισμός 

βασισμένος στο πρότυπο της πόλης-κράτους, στο πλαίσιο του οποίου σημειώθηκε 

αξιοσημείωτη εξέλιξη των τεχνών, των 

γραμμάτων, του πολιτισμού και της επιστήμης. 

Είναι ο πολιτισμός που θα διαδοθεί μέσω 

αποικισμού στις ακτές της Μεσογείου, θα 

αντισταθεί στην Περσική εισβολή με τους δύο 

επιφανέστερους εκπροσώπους του, την 

κοσμοπολίτικη και δημοκρατική Αθήνα και τη 

μιλιταριστική και ολιγαρχική Σπάρτη, θα 

αποτελέσει τη βάση του Ελληνιστικού πολιτισμού που δημιούργησαν οι κατακτήσεις 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα επηρεάσει την πολιτισμική φυσιογνωμία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αργότερα θα πυροδοτήσει την Αναγέννηση στην 

Ευρώπη. 

Γεωγραφικά η Ελλάδα διαιρείται σε 9 διαμερίσματα, τα οποία χωρίζονται σε 51 

νομούς. Διοικητικά η Ελλάδα διαιρείται σε 13 Περιφέρειες. Επιπλέον αυτών, το Άγιο 

Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού κράτους. 

Κλιματικά η χώρα μας χαρακτηρίζεται από το μεσογειακό τύπο του εύκρατου κλίματος 

και έχει ήπιους υγρούς χειμώνες και ζεστά ξηρά καλοκαίρια. 

 

Η ναυτιλία αποτέλεσε ένα σημαντικό 

στοιχείο της Ελληνικής οικονομικής 

δραστηριότητας από τα αρχαία χρόνια. 

Σήμερα το ναυτικό αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες βιομηχανίες της 

χώρας.Ένας άλλος σημαντικός 

παράγοντας της Ελληνικήςοικονομίας 

είναι ο τουρισμός, ενώ οι 

δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα 

ήταν ο καλύτερος τουριστικός 

προορισμός για τις χώρες Αυστρία και 

Κίνα.Διάσημες τουριστικές περιοχές της 

Ελλάδας είναι τα Ιόνια νησιά, όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος, καθώς επίσης η 

Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Πάρος και η Κρήτη. 
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ΘΡΑΚΗ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

Ο Νομός Έβρου βρίσκεται στο βορειοανατολικό 

άκρο της Ελλάδας, στο φυσικό σύνορο της χώρας με 

την Βουλγαρία στα βόρεια και την Τουρκία στα 

ανατολικά, αποτελεί δε το ένα από τα τρία τριεθνή 

σημεία που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δυτικά 

συνορεύει με τον νομό Ροδόπης, η πρόσβαση στον 

οποίον γίνεται μέσω της Εγνατίας Οδού και στα 

νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος. 

Χιλιομετρικά αποτελεί τον πλέον απομακρυσμένο 

νομό από την Αθήνα καθώς η πρωτεύουσα του 

νομού, Αλεξανδρούπολη, απέχει 840 χλμ. από αυτήν, 340 χλμ. από την Θεσσαλονίκη, 

295 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη και 60 χλμ. από την Κομοτηνή που αποτελεί 

την έδρα της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.Ο Έβρος είναι ένας 

νομός πεδινός αφού μόνο το 10,3% είναι ορεινοί όγκοι, έναντι των εκτεταμένων 

πεδιάδων που καταλαμβάνουν το 62,4% της έκτασης του, ένα μεγάλο μέρος των 

οποίων καλλιεργείται. Στην καλλιέργεια συμβάλλει η ύπαρξη του ποταμού Έβρου 

των παραποτάμων του και πλήθος αρδευτικών καναλιών.Στην περιφέρεια του νομού 

και κυρίως στα χωριά, κύρια ενασχόληση των κατοίκων είναι η καλλιέργεια γης και η 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ατομικά και συλλογικά μέσω των τοπικών 

συνεταιρισμών. Οι αγρότες της περιοχής καλλιεργούν κυρίως βαμβάκι, σιτάρι και 

τεύτλα. Η κτηνοτροφία αποτελεί τη δεύτερη σε σπουδαιότητα απασχόληση των 

κατοίκων της περιφέρειας του νομού, εντούτοις υπάρχει μεγάλη πτώση στον τομέα. 

Παλιότερα ο Έβρος είχε το μεγαλύτερα ποσοστό στην παραγωγή κρέατος στην 

Ελλάδα. 

Τα αξιοθέατα του νομού είναι: 

 Ο διπλός πύργος στο Πύθιο. 

 Το προστατευόμενο δάσος της Δαδιάς. 

 Το απολιθωμένο δάσος του Φυλακτού. 

 Το δέλτα του Έβρου.Η διαδρομή από το Σουφλί προς δυσμάς, έως τα σύνορα 

με το νομό Ροδόπης μέσα από το καταπληκτικό δάσος. 

 Το Διδυμότειχο με τα Βυζαντινά κάστρα του, τις στοές και το Τέμενος 

Βαγιαζήτ. 

 Η Σαμοθράκη 
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

Ο Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης βρίσκεται στη 

βορειοανατολική Ελλάδα στο κέντρο της 

Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης. Στα βόρεια 

σύνορα της βρίσκεται η Βουλγαρία, στα ανατολικά ο 

Έβρος ,στα δυτικά η Ξάνθη, ενώ στα νότια βρέχεται 

από το θρακικό πέλαγος.Η έκταση της Ροδόπης 

ανέρχεται σε 2.543 τ.χλμ², ενώ σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 ο Νομός εμφανίζει 111.610 

κατοίκους.Η Κομοτηνή έχει πληθυσμό περίπου 

70.000 κατοίκους, ενώ καθημερινά εξυπηρετεί πάνω 

από 100.000. Είναι πρωτεύουσα της ΠΕ Ροδόπης, έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης και απέχει 94 χιλ. από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, 23 χιλ. 

από τα Ελληνοβουλγαρικά , 242 από τη Θεσ/νίκη, 724 από την Αθήνα και 25 από τη 

θάλασσα.Η πλειοψηφία του ενεργού πληθυσμού ασχολείται στον πρωτογενή τομέα, 

ενώ το 25% περίπου στον δευτερογενή ή τριτογενή. Η πεδιάδα της Κομοτηνής - 

αρδεύεται μόνο κατά το 1/3 - είναι από τις ευφορότερες της Ελλάδας και παράγει 

σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, ζαχαρότευτλα, βιομηχανική ντομάτα, καπνά και άλλα 

πολλά προϊόντα. Η αλιεία τόσο η παράκτια όσο και εσωτερικών υδάτων 

χαρακτηρίζεται από άριστης ποιότητας αλιεύματα πολλά από τα οποία κατεργάζονται 

και διατίθενται στο εμπόριο συσκευασμένα. 

 Την αρχαία πόλη Αναστασιούπολις - Περιθεώριον με τους μεσαιωνικούς 

πύργους 

 Το Ιμαρέτ Κομοτηνής, ένα από παλαιότερα οθωμανικά μνημεία στην Θράκη 

 Το όρος Παπίκιο με τα ερείπια των παλαιοχριστιανικών μοναστηριών. 

 Το περιαστικό δάσος της Νυμφαίας βόρεια από την Κομοτηνή  

 Η αρχαία Μαρώνεια. 

 Τα Θρακικά μετέωρα 
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ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Ο πληθυσμός, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, 

είναι  101.856  κάτοικοι.Κατά τη δεκαετία 1991-

2001 ο πληθυσμός του Νομού αυξήθηκε κατά 11,9 

%. Παρατηρήθηκε όμως συγκέντρωση  του 

πληθυσμού στην πρωτεύουσα του Νομού και μείωση 

του πληθυσμού των αγροτικών και ιδιαίτερα  των 

ορεινών περιοχών.Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού 

της Ξανθής , 45% και πλέον, ασχολείται με τη 

γεωργία. Στην περιοχή της Ξάνθης παράγεται ο 

φημισμένος αρωματικός καπνός, γνωστός σε όλο τον 

κόσμο . Παράλληλα, στην πεδιάδα καλλιεργούνται βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, 

ακτινίδια και κηπευτικά. Επιπλέον μέρος της οικονομίας αποτελεί και η αλιέα λόγο 

του Βιστονικού κόλπου  που είναι πλούσιος σε αλιεύματα.  Η  περιοχή διαθέτει 

εκτεταμένη βιομηχανική ζώνη με εργοστάσιο ζάχαρης, καπνοβιομηχανίες, 

αλευροβιομηχανίες, υφαντουργίες κ.α Τέλος στην ξανθή υπάρχει πλούσιο υπέδαφος  

γεμάτο με πολλά  ορυκτά. 

Ο νομός βρίσκεται στο δυτικό μέρος της Θράκης και συνορεύει στα βόρεια με τη 

Βουλγαρία, στα ανατολικά με τους νομούς Δράμας (βόρεια) και Καβάλας (νότια), 

στα δυτικά με τον νομό Ροδόπης και στα νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος.Ο 

νομός Ξάνθης έχει έκταση 1.793 τ.χλμ. με κατανομή 27% γεωργικής γης, 63% δάση 

και δασικές εκτάσεις και 3% βοσκοτόπια στην πεδινή περιοχή.(ΠΗΓΕΣ : οδηγός 

περιφέρειας Μακεδονίας ξανθής)  

Παρά τους σεισμούς που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της πόλης, η Ξάνθη έχει να 

δείξει ένα τεράστιο αριθμό από καπναποθήκες, οι οποίες σήμερα στεγάζουν 

σημαντικές διοικητικές υπηρεσίες ενώ άλλες χρησιμοποιούνται σαν μουσεία και σαν 

πολιτιστικά κέντρα.Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Κόσυνθος όπου στο βορειότερο 

τμήμα του βρίσκεται το δάσος της Ξάνθης που αποτελείται από πεύκα.Η Πλατεία 

Βασιλέως Γεωργίου και κυρίως το ρολόι που βρίσκεται εκεί αποτελούν σήμα 

κατατεθέν της πόλης.Τέλος το σημαντικότερο σημείο της πόλης είναι η Παλιά της 

Πόλη. Αρχοντικά σπίτια και σπίτια εργατών διασώζονται χάριν σε νόμο που 

ψηφίστηκε το 1994 και απαγόρευε την οποιαδήποτε εξωτερική αλλαγή των 

κατοικιών. Στην Παλιά Πόλη βρίσκεται και το παλιό δημαρχείο της πόλης που ανήκε 

στον καπνέμπορο Μωυσή και αποτελεί ίσως το ωραιότερο κτήριο στον οικισμό.  
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

O Νομός Καβάλας είναι ένας από τους 51 νομούς της 

Ελλάδας. Αποτελεί διοικητική διαίρεση της Μακεδονίας στο 

Ανατολικό τμήμα της, με πρωτεύουσα την Καβάλα. 

Συνορεύει με τους νομούς Σερρών δυτικά, νοτιοδυτικά του 

Ν.Δράμας, βόρεια του Ν.Ξάνθηςκαι βρέχεται προς Νότια 

από το Αιγαίο πέλαγος. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001,ο  πληθυσμό της 

Καβάλας ανέρχεται σε 145.054 κατοίκους . Η μεγαλύτερη πόλη του νομού είναι η 

Καβάλα (70.360) και ακολουθούν η Χρυσούπολη (8.004) και η Ελευθερούπολη 

(5.500). Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος νομός στη Μακεδονία μετά το Νομό 

Θεσσαλονίκης. 

Το έδαφος του νομού είναι ορεινό κατά 55%, ημιορεινό κατά 24% και πεδινό κατά 

21%. Στο ανάγλυφο του νομού δεσπόζουν τρεις μεγάλοι ορεινοί όγκοι: το Παγγαίο 

στο Δυτικό τμήμα, στα όρια με το νομό Σερρών, τα όρη της Λεκάνης στο 

Βορειοανατολικό τμήμα, στα όρια με τους νομούς Δράμας και Ξάνθης και το όρος 

Σύμβολο στο Νοτιοδυτικό τμήμα, απέναντι και παράλληλα με το Παγγαίο. Μεταξύ 

των ορέων αυτών ή στα όριά τους σχηματίζονται οι πεδινές εκτάσεις του νομού. 

Σημαντικότερο υδάτινο ρεύμα του νομού είναι ο ποταμός Νέστος, ο οποίος ρέει στα 

όρια του νομού με το νομό Ξάνθης και αρδεύει την πεδιάδα της Χρυσουπόλεως.Οι 

ακτές του νομού, που εκτείνονται μεταξύ των εκβολών του Στρυμόνα και του 

Νέστου, στο Δυτικό τμήμα τους είναι χαμηλές και μονότονες, κατόπιν, καθώς 

στρέφονται προς Βόρεια, όπου απολήγει το όρος Σύμβολο, γίνονται ψηλότερες, αλλά 

πάντα αλίμενες, ως το ακρωτήριο Βρασίδας, στην Νέα Πέραμο, δυτικό όριο του 

Κόλπου της Καβάλας, μετά το οποίο σχηματίζεται ο όρμος των Ελευθερών, του 

Παληού, της Τόσκας, του Μπάτη, της Καλαμίτσας ως τον μυχό, όπου βρίσκεται το 

λιμάνι της Καβάλας. Το κλίμα του νομού είναι μεσογειακό στην παράκτια ζώνη,  

γίνεται όμως ηπειρωτικό προς Βόρεια με διπλάσιες βροχοπτώσεις. 

Η ακρόπολη που βλέπουμε σήμερα, μήκους 65 μέτρων και πλάτους που κυμαίνεται 

από 17-60 μέτρα, είναι κατασκευή του 15ου αιώνα. Ο εξωτερικός περίβολος της 

ενισχύεται από δύο τετράγωνους πύργους τοποθετημένους στις βόρειες γωνίες, έναν 

πολυγωνικό στο μέσο της ανατολικής πλευράς και έναν προμαχώνα στη 

νοτιοανατολική γωνία. 

Οι "Καμάρες", αποτελούν ίσως το γνωστότερο μνημείο της σύγχρονης πόλης της 

Καβάλας. Είναι το εντυπωσιακότερο τμήμα ενός εκτεταμένου συστήματος ύδρευσης 

που κατασκευάστηκε για να υδροδοτήσει τον άνυδρο βράχο της χερσονήσου 

Παναγίας, όπου αναπτύχθηκε η αρχαία και μεσαιωνική φάση της πόλης της Καβάλας. 

Το αρχαίο θέατρο Φιλίππων είναι ένα αξιόλογο και σημαντικό μνημείο. Βρίσκεται 

στους πρόποδες του λόφου της ακροπόλεως και στηρίζεται στο ανατολικό τείχος της 

πόλης των Φιλίππων. Η πόλη πέρασε από διάφορες φάσεις και το θέατρο έχει υποστεί 
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πολλές αλλαγές στο πέρασμα των αιώνων. Η πρώτη φάση του θεάτρου είναι την 

εποχή του Φιλίππου Β’ το 356π.Χ. Την εποχή αυτή η ορχήστρα είχε σχήμα πετάλου. 

Την εποχή της ρωμαϊκής αποίκισης γίνονται αλλαγές στο θέατρο ώστε να 

προσαρμοστεί με τις απαιτήσεις των νέων θεαμάτων. Η ορχήστρα στρώνεται με 

μεγάλες μαρμάρινες πλάκες και κτίζεται ψηλό τείχος για την προστασία των θεατών 

κατά τις θηριομαχίες. Τελικά τον 3ομ.Χ. αιώνα το θέατρο μετατρέπεται σε αρένα για 

τις θηριομαχίες.Κατά τα παλαιοχριστιανικά χρόνια οι συνήθειες και τα ήθη του 

κόσμου για ακόμη μια φορά αλλάζουν και το θέατρο εγκαταλείπεται. Σήμερα 

σώζονται πολλά στοιχεία από το θέατρο. Έχει δεχθεί όμως διάφορες επεμβάσεις για 

να μπορέσει να φιλοξενήσει το φεστιβάλ Φιλίππων. 

Οι κάτοικοι της περιοχής της Καβάλας, ασχολούνται από παλιά με το εμπόριο, την 

αλιεία και την γεωργία  Ένα από τα πιο φημισμένα τοπικά προϊόντα της Καβάλας 

είναι το κρασί της. Οι ήπιες και υγρές κλιματικές συνθήκες του τόπου ευνοούν την 

αμπελοκαλλιέργεια και στα σύγχρονα και οργανωμένα οινοποιεία που υπάρχουν σε 

διάφορα μέρη στο Νομό Καβάλας παράγεται κρασί αρίστης ποιότητας και σε 

διάφορες ποικιλίες που αξίζει να δοκιμάσετε. Μπορείτε να αγοράσετε τοπικά κρασιά 

από διάφορες κάβες ποτών που θα βρείτε στο κέντρο της πόλης και από καταστήματα 

με προϊόντα τροφίμων. Θα ήταν επίσης μεγάλη παράλειψη, να βρεθείτε στην Καβάλα 

και να μην δοκιμάσετε το τοπικό ούζο και τσίπουρο που είναι από τα καλύτερα 

πανελληνίως. Οι μυστικές παραδοσιακές συνταγές των Καβαλιωτών ποτοποιών 

βοήθησαν ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε το τοπικό ούζο και τσίπουρο στις 

διάφορες ταβέρνες της πόλης συνοδευόμενο από διάφορους μεζέδες ή αν θέλετε να 

το αγοράσετε από κάβες ή από καταστήματα με προϊόντα τροφίμων. Τέλος, ένα 

ακόμη φημισμένο για την εξαιρετική γεύση του τοπικό προϊόν είναι το μέλι. Ιδιαίτερα 

γνωστό είναι το μέλι της Θάσου η οποία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αποτελεί 

ένα δυναμικό κέντρο μελισσοκομίας. Το μέλι που παράγεται εκεί είναι πλούσιο σε 

ιχνοστοιχεία, έχει εξαιρετικό άρωμα και υψηλή διατροφική αξία. 
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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Ο νομός Δράμας βρίσκεται στο βορειοανατολικό 

άκρο της Μακεδονίας στα σύνορα με την 

Βουλγαρία. Ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Ανατολικής Μακεδονίας και έχει έκταση 3468 τετ. 

χλμ. και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 

πληθυσμό 44.823 κατοίκους. Συνορεύει στα βόρεια 

και βορειοανατολικά με την Βουλγαρία, στα δυτικά 

με το νομό Σερρών, στα νότια με το νομό Καβάλας 

και στα ανατολικά με τη Δυτική Θράκη (νομός 

Ξάνθης). Περικλείεται στα βόρεια από τα βουνά της 

Ροδόπης, στα δυτικά από τα βουνά Μενοίκιο και Όρβηλος, στα νότια από το όρος 

Παγγαίο και στα ανατολικά από τα όρη της Λεκάνης. 

Το ανάγλυφο του νομού Ξάνθης όπως άλλωστε  και  ολόκληρης  της Θράκης,  

κυριαρχείται  από τη μεγάλη  οροσειρά  της Ροδόπης,  της  οποίας φτάνει εδώ το 

δυτικό τμήμα και καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα του νομού, με  ψηλότερη  κορυφή  

το Γυφτόκαστρο  (1.827  μ.),  στην  οροσειρά  της Κούλας,  στο  όριο των  νομών  

Ξάνθης  και Δράμας,  στα σύνορα  με τη Βουλγαρία.   

Στα  ανατολικά  η οροσειρά χαμηλώνει βαθμιαία ως τα όρια του νομού Ροδόπης, 

από όπου  αρχίζει, με το  Παπίκιο (1.483 μ.), η ανατολική Ροδόπη. Η οροσειρά της 

Κούλας διακλαδίζεται και στα  νότια,  σχηματίζοντας,  στο  δυτικό  τμήμα  του  

νομού,  τις  κορυφές  Χαϊντού  (1.525  μ.),  ΑχλάτΤσαλ (1.400 μ.) κ.ά., για να 

καταπέσει τελικά απότομα στην πεδιάδα της Ξάνθης,  που φτάνει  έως  τη θάλασσα. 

Η πεδιάδα αυτή  έχει και λοφώδεις περιοχές. Η πεδιάδα,  βύθισμα άλλοτε, που 

γέμισε με τις προσχώσεις του Νέστου και άλλων μικρών ποταμών  και  χειμάρρων  

με  αποσαθρωμένα  υλικά  της  Ροδόπης,  αποτελεί  το  δυτικό  τμήμα  της  

πεδιάδας της Θράκης και καλύπτει όλο το νότιο τμήμα.Ο νομός είναι ουσιαστικά 

αγροτικός. Υπάρχουν μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις πεδιάδες που 

εκτείνονται κυρίως στο νότιο τμήμα του. Η πλήρης αξιοποίηση των υδάτινων πόρων 

(ιδιαίτερα των ποταμών Νέστου και Αγγίτη, των πηγών Κεφαλαρίου) και η χρήση 

σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας έχουν βελτιώσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια 

την αγροτική οικονομία.  

Τα προϊόντα που καλλιεργούνται είναι κυρίως δημητριακά, βαμβάκι, βιομηχανική 

ντομάτα, καπνός, αμπέλια, φρούτα και λαχανικά. Από τα πιο γνωστά όμως προϊόντα 

της περιοχής είναι τα φασόλια και οι πατάτες του Κάτω Νευροκοπίου, ενώ η 

αμπελοκαλλιέργεια τα τελευταία χρόνια αποκτά μια νέα δυναμική, με γνωστά ήδη 

τα επώνυμα κρασιά της Δράμας διεθνούς αναγνώρισης. Σημαντική θέση στο νομό 

έχει η κτηνοτροφική παραγωγή, όπου κυριαρχεί η μικρή οικογενειακή 

εκμετάλλευση παραδοσιακής μορφής.  Εκτρέφονται κυρίως αιγοπρόβατα, βοοειδή 
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και χοίροι, ενώ σύγχρονες μονάδες παράγουν τυροκομικά προϊόντα. Αναπτυγμένη 

είναι η δασική παραγωγή, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του νομού καλύπτεται από 

δάση. Τα δασοπονικά προϊόντα απορροφούνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από 

τις τοπικές βιομηχανίες ξύλου. Το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει 

ο νομός στον τομέα μαρμάρου. Στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί μονάδες εξόρυξης 

και επεξεργασίας μαρμάρου, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη εξαγωγική 

δραστηριότητα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, στις Αραβικές χώρες. 

Αξιόλογος είναι και ο ορυκτός πλούτος. 

Τα αξιοθέατα του νομού είναι: 

 Το  αρχαιολογικό μουσείο. 

 Η θέα που περικλείει όλη την πόλη, από το λόφο του Κορυλόβου. 

 Το εκκλησιαστικό μουσείο της Μητροπόλεως Δράμας. 

 Το πάρκο αγαλμάτων Διοικητηρίου. 

 Ο διαμορφωμένος χώρος στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. 

 Ο μύλος των Ζώνκε, παλιός μουσουλμανικός μύλος, με διατηρημένους το 

χώρο άλεσης πάνω από τον υπόγειο μηχανισμό κίνησης, το χώρο 

αποθήκευσης στο ισόγειο και δίπλα τη διώροφη κατοικία του μυλωνά. 

 Οι τοιχογραφίες στο τζαμί που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Άρμεν 

και Αγαμέμνονος (πίσω από το Ι.Κ.Α.), οι οποίες απεικονίζουν πιθανώς 

την πόλη της Δράμας την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

 Το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. 

 Το φεστιβάλ τραγουδιού DramaicaYouthFestival που πραγματοποιείται 

ετησίως στο χώρο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας και παίρνουν μέρος 

τοπικά συγκροτήματα αλλά και άλλα και συγκροτήματα απ' όλη την 

Ελλάδα. 

 Το σπήλαιο Αγγίτη(σπήλαιο του Μααρά), λίγα χιλιόμετρα έξω από την 

πόλη. 

 Τα παλιά κτίρια που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη και ιδιαίτερα στον 

χώρο της Αγίας Βαρβάρας. 

 Τα βυζαντινά τείχη της πόλης. 
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Οι Σέρρες είναι πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού 

και γεωγραφικά βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα. 

Ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός 

των Σερρών ανέρχεται σε 60.254 κατοίκους. Απέχει 

587 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 80 χιλιόμετρα από 

τη Θεσσαλονίκη. 

Ο Ν.Σερρών είναι πλούσιος σε ιστορία, που ξεκινά από τους Mυθικούς χρόνους και 

μέσα από μια μακραίωνη διαδρομή, η οποία αριθμεί τις περιόδους: Αρχαϊκή, 

Ελληνιστική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, Τουρκοκρατία, Επανάσταση του 1821, 

Μακεδονικός Αγώνας, Bαλκανικοί Πόλεμοι , A' και B' Παγκόσμιος Πόλεμος, φθάνει 

μέχρι σήμερα αποτελώντας ένα από τα βασικούς πυρήνες της οικονομικής, 

πολιτιστικής, τουριστικής ανάπτυξης της χώρας μας αλλά και την είσοδο της 

Ελλάδας για τα βόρεια και ανατολικά κράτη της Ευρώπης. 

H φήμη των μνημείων, αξιοθέατων και των περιοχών με ιδιαίτερη ομορφιά έχουν 

ξεπεράσει τα όρια του Νομού και είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα. 

H Αμφίπολη είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του Νομού, αφού πρόκειται για 

ένα αξιολογότατο αρχαιολογικό χώρο, με το Mουσείο που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα 

και αποτελεί ένα κόσμημα της περιοχής με σπάνιας αξίας αρχαιολογικά ευρήματα. 

Στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης υπάρχει ο "Λέων της Αμφίπολης" σύμβολο 

περηφάνιας αλλά και φύλακας της αρχαίας πόλης. Άριστος ο συνδυασμός της 

επίσκεψης του Αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου που μπορεί να συνδυαστεί 

με επίσκεψη στο Σπήλαιο της Aλιστράτης.Mικρότερης σημασίας είναι ο 

αρχαιολογικός χώρος της κοινότητας Τερπνής δίπλα στη Nιγρίτα, που η επίσκεψη 

μπορεί να συνδυασθεί, τόσο με την λουτροθεραπεία στις παρακείμενες Ιαματικές 

Πηγές Θερμών Nιγρίτας, όσο και με τις λαογραφικές εκδηλώσεις των Γερακινείων. 

O Πύργος του Ορέστη στον λόφο του Kουλά που χρόνια τώρα στέκει επιβλητικά 

στην κορυφή της πόλης μαρτυρά την πολύχρονη παρουσία της στο πέρασμα των 

χρόνων.O επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει τον υγροβιότοπο της Λίμνης Kερκίνης, τα 

πανέμορφα δάση του Λαϊλιά, τα μοναδικής αρχιτεκτονικής, θρησκευτικής και 

ιστορικής αξίας μοναστήρια και Ιερούς Ναούς, αξιόλογα μνημεία βυζαντινής τέχνης 

καθώς και τα Tουρκικά μνημεία όπως το Mπεζεστένι στο κέντρο της πόλης, το 

TζιντζιρλίTζαμί και το TζαμίAχμέτ Πασά, ενώ άριστες εντυπώσεις θα αποκομίσει 

από μια περιπλάνηση στις φυσικές ομορφιές στις περιοχές Aγ.Iωάννη, 

AγίωνAναργύρων και Xρυσοπηγής. 

Κύριες ασχολίες των κατοίκων αποτελούν η γεωργία και η κτηνοτροφία, με κύριες 

καλλιέργειες αραβόσιτου, ζαχαρότευτλων, του βαμβακιού, των ελιών, αμυγδάλων, 

καπνού και αμπελιών. 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

Ο νομός Κιλκίς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας 

και ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει 

έκταση 2.519 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 

22.740 κατοίκους (2011) .Συνορεύει από βορρά με την 

ΠΓΔΜ , από ανατολικά με το νομό Σερρών , από νότο με 

το νομό Θεσσαλονίκης και από δυτικά με το νομό Πέλλας. 

Το έδαφος αποτελείται από εκρηξιγενή και ηφαιστειακά 

πετρώματα και το υπέδαφος είναι πλούσιο σε 

μεταλλεύματα σιδήρου , μολύβδου , ψευδαργύρου , χαλκού , αμιάντου , τάλκη και 

αντιμονίου , σε μη εκμεταλλεύσιμες ποσότητες .Το κλίμα είναι ηπειρωτικό , ξηρό και 

υγιεινό ,με κρύους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια .Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο 

δυνατός βόρειος άνεμος Βαρδάρης , που επηρεάζει τις βροχοπτώσεις με συνέπεια η 

υγρασία να είναι χαμηλή . 

Οι κάτοικοι ασχολούνται με τις καλλιέργειες των δημητριακών , του βαμβακιού , του 

καπνού και του τριφυλλιού . Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία κατέχουν σημαντική 

θέση στην τοπική οικονομία και αποτελούν μια από τις κύριες ασχολίες των 

κατοίκων .Τα τελευταία χρόνια στον τομέα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας 

διαγράφεται μια αλματώδης αύξηση , με ευνοϊκή επίδραση στην οικονομία και την 

απασχόληση και που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στο κύμα αστυφιλίας .Κύρια 

προϊόντα εξαγωγής είναι τα ενδύματα - κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, Οικοδομικά 

υλικά, Γενικό εμπόριο - είδη οικιακής χρήσης, Είδη διατροφής ποτά, Ηλεκτρικά - 

ηλεκτρομηχανολογικά είδη. 

Τα αξιοθέατα του νομού είναι: 

 Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου 

 Εκκλησία Αγίου Γεωργίου 

 Λόφος Αγίου Γεωργίου 

 Κέντρο Προβολής Λόφου Αγίου Γεωργίου 

 Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Πολεμικό Μουσείο 

 Λαογραφικό Μουσείο 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι ο μεγαλύτερος στην 

Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα.  Πρωτεύουσα 

του νομού είναι η Θεσσαλονίκη με βάση την 

απογραφή του 2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 324.766 

κατοίκους και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη 

στην Ελλάδα.  

Ο Νομός Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην κεντρική 

Μακεδονία και βρέχεται από τον Θερμαϊκό κόλπο 

στα δυτικά και τον Στρυμονικό κόλπο στα 

ανατολικά. Στο κεντρικό-βόρειο τμήμα του νομού υπάρχει η κοιλάδα της Μυγδονίας 

με τη Λίμνη Κορώνεια (ή Λίμνη Αγίου Βασιλείου ή Λίμνη Λαγκαδά) και λίγο 

ανατολικότερα τη Λίμνη Βόλβη που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Τα 

βουνά βρίσκονται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νομού. Στα βουνά 

περιλαμβάνονται ο Χορτιάτης στα κεντροδυτικά του νομού, το Σιβρί και ο Βερτίσκος 

στα βόρεια, τα όρη Βόλβης, τμήμα από τα Κρούσσια και τμήμα από τα Κερδύλια στα 

βορειοανατολικά. Γειτονικά είναι ο Νομός Ημαθίας στα νοτιοδυτικά, ο Νομός 

Πέλλας στα δυτικά, ο Νομός Κιλκίς στα βόρεια, ο Νομός Σερρών στα ανατολικά και 

ο Νομός Χαλκιδικής στα νότια. 

Είναι ένα από πιο γνωστά κτίσματα-σύμβολα πόλεων στην Ελλάδα. Έχει 6 ορόφους, 

30 μέτρα ύψος και 70 μέτρα περίμετρο. Ο Λευκός Πύργος είναι ένας οχυρωματικός 

πύργος του 15ου αιώνα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως κατάλυμα 

φρουράς Γενίτσαρων και ως φυλακή θανατοποινιτών.Βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά 

της πόλης. Αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς και θα συναντήσεις 

εκεί καθημερινά πλήθος κόσμου. Είναι κάθετη στις πιο γνωστές οδούς της πόλης 

όπως στην Εγνατία, στην Τσιμισκή, στη Μητροπόλεως και στη Λεωφόρο Νίκης. 

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης εκτίθενται ευρήματα κυρίως από την 

περιοχή της Θεσσαλονίκης και των γειτονικών νομών και παρουσιάζεται συνολικά ο 

πολιτισμός της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την ύστερη αρχαιότητα.  

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία.Η κτηνοτροφία και η πτηνοτροφία 

συμπληρώνουν τις  ασχολίες των κατοίκων. Οι κάτοικοι μικρασιατικής καταγωγής 

διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις που έφεραν απ' την πατρίδα. Χαρακτηριστικά 

προϊόντα του νομού είναι τα τρίγωνα πανοράματος και η μπουγάτσα Θεσσαλονίκης 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Ο νομός συνορεύει Βόρεια - Βορειοδυτικά με τον νομό Θεσσαλονίκης και ανατολικά 

με το Άγιο Όρος, ενώ βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος στις 

υπόλοιπες διευθύνσεις. Περιλαμβάνει γεωγραφικά την 

χερσόνησο της Χαλκιδικής με το χαρακτηριστικό σχήμα 

των τριών χερσονήσων ('πόδια της Χαλκιδικής') πλην της 

ανατολικότερης χερσονήσου του Αγίου όρους, που είναι 

διοικητικά ανεξάρτητη. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 

105.908 κατοίκους το (2011). 

Χαρακτηριστική  είναι η  ακτογραμμή  της Χαλκιδικής, με  τις  3  γλώσσες  τις μικρές  

χερσονήσους,  που  σχηματίζει,  την  Κασσάνδρα  δυτικά,  τη Σιθωνία  στη  μέση  και  

του  Αγίου  Όρους  στα  ανατολικά,  με  τους  κόλπους της  Κασσάνδρα  ή  Τορωναίο  

και  του  Αγίου Όρους ή Σιγγιτικό, που σχηματίζονται ο πρώτος μεταξύ Κασσάνδρας 

και Σιθωνίας  και  ο  δεύτερος μεταξύ  Σιθωνίας  και Αγίου  Όρους.  Ένας  ακόμα  

κλειστός  κόλπος,  της  Ιερισσού ή Ακάνθιος, σχηματίζεται στην  ανατολική  ακτή,  

στον Στρυμονικό. Αξιόλογος  είναι  ο  ορυκτός πλούτος  της Χαλκιδικής,  κυρίως  

λευκόλιθος  (μεταλλεία  Βάβδου, Γερακινής, Αγίας Παρασκευής). 

Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι ο τουρισμός, η παραγωγή ελαιολάδου και η 

μελισσοκομία (η Χαλκιδική χαρακτηρίζεται ως το κέντρο της μελισσοκομίας στην 

Ελλάδα). Σημαντική θέση έχουν επίσης η αλιεία, τα μεταλλεία, το εμπόριο, η 

γεωργία, η κτηνοτροφία και η υλοτομία. Καθώς επίσης τα υφαντά, τυροκομικά, 

μαρμελάδες, γλυκά, ζωγραφική σε ξύλο και αγγειοπλαστική.Ο επισκέπτης της 

Χαλκιδικής έχει καθημερινά να επιλέξει πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα. 

Εκατοντάδες προγράμματα ψυχαγωγίας, οργανωμένες εκδρομές, προγράμματα 

ειδικών περιπατητικών διαδρομών, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε 

παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται όλο το καλοκαίρι. Τα Φεστιβάλ κάθε χρόνο αποτελούν κορυφαία 

πολιτιστικά γεγονότα, που συγκεντρώνουν μεγάλα σχήματα από την Ελλάδα και  όλο 

τον κόσμο. Παράλληλα η κοσμοπολίτικη Χαλκιδική και η μαγευτική νυχτερινή ζωή 

της με τα εκατοντάδες club, μπαράκια και beach–bar, συνθέτουν μέσα στην αντίθεσή 

τους με το γραφικό και γαλήνιο φυσικό περιβάλλον, μια «άλλη Χαλκιδική»  που 

γίνεται πόλος έλξης και διασκέδασης για κάθε ηλικία. Ατελείωτες πεντακάθαρες 

δαντελωτές ακτές, που βραβεύονται για την ποιότητά τους κάθε χρόνο με τις 

περισσότερες «Γαλάζιες σημαίες», χαρίζουν στον επισκέπτη της Χαλκιδικής τις 

καλύτερες διακοπές της ζωής του, γιατί δεν είναι μόνον το απαράμιλλο φυσικό 

περιβάλλον. 

 Άγιο Όρος: το απέραντο Βυζαντινό μουσείο. 

 Πετράλωνα: το σπήλαιο του αρχανθρώπου. Η "ακρόπολη" της 

παλαιοανθρωπολογίας 

 Αρχαία Στάγιρα: η γενέτειρα του Αριστοτέλη. 
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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

Η Πέλλα είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται στη 

Μακεδονία και ανήκει στην περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Πρωτεύουσα του νομού είναι η έδεσα.  

Συνορεύει στα βόρεια με την Πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας , στα ανατολικά με το νομό 

Κιλκίς, στα νοτιοανατολικά με το νομό Θεσσαλονίκης , στα 

νότια με τους νομούς Ημαθίας και Κοζάνης και στα δυτικά με 

το νομό Φλώρινας. 

Ο Νομός είναι εξαιρετικά πλούσιος σε επιφανειακό και υπόγειο υδάτινο δυναμικό 

(Εδεσσαίος, Μογλένιτσας, Αλιάκμονας, Λουδίας) Η επιφάνεια του Ν. Πέλλας, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό της (45,35%) χαρακτηρίζεται ως ορεινή, ενώ οι πεδινές και 

ημιορεινές εκτάσεις καταλαμβάνουν αντίστοιχα το 39,93% και το 14,72% της 

επιφάνειάς του. Οι κύριες πεδινές εκτάσεις του Νομού είναι η πεδιάδα της Αριδαίας 

στο βόρειο τμήμα του Νομού, καθώς και η απέραντη πεδιάδα των Γιαννιτσών στο 

νοτιοανατολικό τμήμα του Νομού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φυσικό 

περιβάλλον και τα οικοσυστήματα του Νομού (ορεινοί όγκοι του Βόρρα, Πίνοβου, 

Τζένας, Βερμίου και Πάικου, λίμνες Βεγορίτιδα και Άγρα, ποταμοί Εδεσσαίος (Βόδας), 

Μογλένιτσα, Αλιάκμονας, Λουδίας). Το κλίμα του νομού είναι ηπειρωτικό με μεγάλο 

θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ χειμώνα και θέρους και έλλειψη βροχοπτώσεων κατά 

τη θερμή περίοδο. 

Ο νομός Πέλλας από το έτος 2011 και με την εφαρμογή του «Προγράμματος 

Καλλικράτης» αποτελεί την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και έχει πληθυσμό 139.680 κατ. σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011. Με την συνένωση και συγχώνευση των Δήμων από 11 σε 4, οι νέοι δήμοι 

που προέκυψαν είναι οι: Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας. Μεγαλύτερος εξ 

αυτών ο Δήμος Πέλλας με 63.122 κατοίκους (2011).Ο Ν. Πέλλας, εκτός από έναν 

τουριστικό πόλο έλξης, αποτελεί και σημείο αναφοράς για την παραγωγή 

πρωτογενών αγροτικών προϊόντων, από τα οποία παράγονται άλλα τοπικά και 

παραδοσιακά εδέσματα  Κεράσι, βερίκοκο, δαμάσκηνο, αχλάδι, ροδάκινο, μήλο, 

κοκκάρι, φασόλια παπούδα, πιπεριές, πατάτες, κάστανα. Μπάτσος (ημίσκληρο τυρί 

που παράγεται μόνο στην περιοχή των βουνών Βόρας, Τζένα και Βέρμιο), κασέρι, 

φέτα.Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, κομπόστες, τουρσιά, τυποποιημένα παράγωγα, 

σάλτσες, ποτά – ηδύποτα, λικέρ, πίτα στριφτή, κουλούρι βραστό, πιροσκί, πιτία. 

Μακαρόνια, κόρες, τραχανάς, χυλοπίτες, αρίδες, κριθαράκι. 

Τα αξιοθέατα του νομού είναι: 

 Οι καταρράκτες στην Έδεσσα και o Αρχαιολογικός Χώρος του Λόγγου της 

πόλης. 

 Ο Αρχαιολογικός Χώρος στην Πέλλα, oιΜακεδονικoί της τάφοι και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας. 

 Ο Πύργος του Ρολογιού στα Γιαννιτσά και το Μαυσωλείο του ΓαζήΕβρένος. 
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ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ο Νομός Ημαθίας είναι νομός της Ελλάδας που 

βρίσκεται στη Μακεδονία και ανήκει στην περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγαλύτερη πόλη του νομού 

είναι η Βέροια η οποία είναι και πρωτεύουσα του νομού. 

Συνορεύει στα βόρεια με το νομό Πέλλας, στα 

ανατολικά με το νομό Θεσσαλονίκης, στα νότια με το 

νομό Πιερίας και στα δυτικά με το νομό Κοζάνης. Ο 

συνολικός πληθυσμός του νομού Ημαθίας ανέρχεται 

στους 143.618 κατοίκους.  

Το μεγαλύτερο μέρος του νομού αποτελείται από πεδιάδες και περιλαμβάνει και πολύ 

μέρος από το έδαφος που αποτελούσε παλιά τον πυθμένα της λίμνης των Γιαννιτσών, 

που αποξηράνθηκε. Το δυτικό τμήμα του νομού είναι ορεινό και καταλαμβάνεται από 

τα όρη Φλάμπουρο ή Πιέρια και Βέρμιο. Το Α. μέρος της Ημαθίας είναι πεδινό, ενώ 

το Δ. και Ν.Δ. καταλαμβάνονται από τις ανατολικές κορυφές του Βέρμιου. Τα νότια 

τμήματα του νομού καταλαμβάνονται από τις κορυφές του όρους Φλάμπουρου. 

Στην Ημαθία βρίσκεται μια από τις σημαντικότερες οροσειρές της Μακεδονίας, το 

Βέρμιο. Η κύρια κορυφογραμμή του εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων του με το 

Ν. Κοζάνης.Ψηλότερη κορυφή του είναι το Τσανακτσή. Άλλες κορυφές του είναι η 

Μαύρη Πέτρα το Παλάτι το Αρσούμπασι το Ξεροβούνι και ο Πιλάλοφος. Το κλίμα 

της Ημαθίας είναι ηπειρωτικό, με δριμείς χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Οι 

κυριότεροι ποταμοί της Ημαθίας είναι : ο Λουδίας που ρέει κατά μήκος των συνόρων 

του νομού με το Ν. Θεσσαλονίκης, ο Αλιάκμονας που διαρρέει κατά μήκος όλο το 

νομό, ο Τριπόταμος που περνάει από τη Βέροια όπου σχηματίζει τους γνωστούς 

καταρράκτες της και η Αραπίτσα που περνάει από τη Νάουσα. 

Ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία(τεύτλα, φρούτα, ροδάκινα ,μήλα, κηπευτικά 

σπαράγγια, βαμβάκι), ελαιώνες, η κτηνοτροφία, η βιομηχανία και η παραγωγή 

κρασιού και λιαστής ντομάτας . 

Από τις βασικότερες μορφές ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή 

της Ημαθίας φαντάζει να είναι ο Φυσιολατρικός τουρισμός και γενικότερα αυτή η 

μορφή που ως επίκεντρο έχει τις χαρές που προσφέρει στον επισκέπτη το βουνό.Η 

επιθυμία φυγής του σύγχρονου έλληνα από τα αστικά κέντρα και η αναζήτηση 

δρόμων και τρόπων απόδρασης από την καθημερινότητα και την ρουτίνα, δίνουν 

στην περιοχή της Ημαθίας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, αφού η φυσική ομορφιά της 

είναι πραγματικά μοναδική, προσφέροντας στους επισκέπτες ώρες ξεγνοιασιάς και 

ψυχικής ευφορίας.Ο πλούσιος υδάτινος πλούτος δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για 

τεράστια δενδροκάλυψη στην περιοχή και οι πανύψηλες κορυφές με τα βουερά 

ποτάμια και τις δροσερές πηγές είναι πραγματικά πόλος έλξης για όποιον επιθυμεί να 

γνωρίσει την ελληνική φύση σε όλο της το μεγαλείο. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς την 

Ημαθία οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, είτε για να απολαύσει τις μοσχομύριστες 

βουνοπλαγιές της είτε για να γλιστρήσει με τα χιονοπέδιλά του στα πανέμορφα 
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χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής απολαμβάνοντας μια αίσθηση αλπικού τοπίου, 

τόσο σπάνιου για την πατρίδα μας.Η περιοχή προσφέρεται για υπαίθριες 

δραστηριότητες από ορειβατικές διαδρομές στο δίκτυο των ορεινών μονοπατιών που 

διαπερνούν το διεθνές ορειβατικό μονοπάτι Ε4, αναβάσεις βουνών, αναρριχήσεις, 

ποδήλατο βουνού, πτήσεις με αλεξίπτωτο πλαγιάς - το γνωστό «παραπέντε», 

κωπηλασία, αλλά και εκδρομές για αναζητήσεις ειδικών βοτάνων και λουλουδιών της 

περιοχής, ή ακόμη και φωτογραφήσεις. 

Η διαφορικότητα των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που προσφέρει η περιοχή είναι 

τόσο μεγάλη και πολυσύνθετη που αναγάγει την Ημαθία σε ένα κέντρο ανάπτυξης 

του φυσιολατρικού τουρισμού. 
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ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Η Πιερία είναι ένας από τους πενήντα ένα νομούς της Ελλάδας. 

Bρίσκεται στο νότιο τμήμα της Μακεδονίας. Πρωτεύουσά της 

είναι η Κατερίνη. Η ονομασία Πιερία προέρχεται από την 

αρχαία φυλή και την αρχαία χώρα της Πιερίδος. Στην Πιερία, 

υπάρχουν πολλές τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 

όπως το Δίον, η Πύδνα, τα Παλιάμπελα Κολινδρού και ο 

Πλαταμώνας. Η Πιερία είναι επίσης πατρίδα του Ορφέα και 

των Μουσών. Ο Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και έδρα των Ελλήνων 

θεών, υψώνεται στο νότιο μέρος της Πιερίας. Τα Πιέρια Όρη βρίσκονται στα δυτικά. 

Ο πληθυσμός παρουσιάζει αυξητική τάση, ενώ το μεταναστευτικό ρεύμα είναι 

περιορισμένο. 

Τα αντιπροσωπευτικά παραδοσιακά προϊόντα της Πιερίας, ορισμένα από τα οποία 

είναι βιολογικής παραγωγής, είναι: γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, λικέρ, τσίπουρο 

(από αμπέλι & κούμαρο), κρασί, παραδοσιακές κομπόστες, παραδοσιακά ζυμαρικά. 

Χαρακτηριστικές βιοτεχνίες ιδιωτών παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων στην 

Πιερία είναι: βιοτεχνία παραγωγής παραδοσιακού τσίπουρου στην Σκοτίνα και 

παραδοσιακή βιοτεχνία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων στη Ρητίνη (γλυκά 

κουταλιού, μαρμελάδες, γλυκά). Ακόμα, εργαστήριο παραδοσιακής 

αργυροχρυσοχοΐας στον Παλαιό Παντελεήμονα και κέντρο Κεραμικής Τέχνης στα 

Παλιάμπελα Κολινδρού. 

Τα αξιοθέατα του νομού είναι: 

 Άγιος Δημήτριος: Έχει ανακαλυφθεί νεκροταφείο της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού. 

 Βροντού: Το περίφημο στην Πιερία Βροντινό Καρναβάλι γίνεται κάθε χρόνο, 

με συμμετοχή αρμάτων από πολλά γειτονικά χωριά του νομού. 

 Δίον: Στο Αρχαιολογικό Μουσείο εκτίθενται τα ευρήματα των ανασκαφών. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συλλογή γλυπτών των ελληνιστικών και των 

ρωμαϊκών χρόνων. Από λαογραφικής άποψης ενδιαφέρουσα είναι η 

αναπαράσταση του σαρακατσάνικου γάμου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε 

καλοκαίρι διοργανώνεται το Φεστιβάλ Ολύμπου στο αρχαίο θέατρο του Δίου. 

 Κονταριώτισσα: Ο βυζαντινός Ναός της Παναγίας και το Μοναστήρι του 

Οσίου Εφραίμ αποτελούν πόλο έλξης για ευσεβείς επισκέπτες. Το έθιμο του 

Οβρηού (ή καύσης του Ιούδα) τηρείται ευλαβικά κάθε χρόνο, τη Μεγάλη 

Εβδομάδα και θυμίζει την τιμωρία του Ιούδα για την προδοσία του στο 

Χριστό. 

 Κορινός : Από αρχαιολογική άποψη, ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχαίο 

νεκροταφείο του 4ου Π.Χ. αι. με πλούσια κτερίσματα. 
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ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ο νομός Φλώρινας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Ελλάδος 

και συνορεύει με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας και την Αλβανία στα βόρεια και δυτικά 

αντίστοιχα, ενώ στα νότια συνορεύει με τους νομούς Κοζάνης 

και Καστοριάς και στα ανατολικά με το νομό Πέλλας.  

Η έκτασή του είναι 1.924 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με 

πλούσιες εναλλαγές τοπίων, υψόμετρο 650 μέτρων, που 

φτάνει στα 2.524 μέτρα στην κορυφή του Βόρα. Μορφολογικά, ο Νομός έχει ορεινό, 

ημιορεινό και πεδινό χαρακτήρα. Η συμπαγής ορεινή μάζα του βόρειου-

βορειοδυτικού τμήματος αποτελείται από τα βουνά Βαρνούντας, Βέρνον και Βόρας, 

που ΟΙ ορεινοί όγκοι τους καταλήγουν στις εύφορες πεδιάδες των Πρεσπών. Έξι 

λίμνες, ο σπάνιος υδροβιότοπος των Πρεσπών σε συνδυασμό με το κλίμα και τις 

εναλλαγές του τοπίου, κάνουν την περιοχή πρόκληση για τον επισκέπτη. Το κλίμα 

του Νομού είναι καθαρά ηπειρωτικό, με ψυχρούς χειμώνες, πολλές βροχοπτώσεις και 

Χιόνια και μέση ετήσια θερμοκρασία Ι 1,5° C. 

Βασικότερα προϊόντα: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, καλαμπόκι, 

φασόλια (εξαιρετικής ποιότητας), ζαχαρότευτλα, μηδική, πατάτες, φράουλες, 

σταφύλια (από τα οποία παράγονται τα Ονομασίας Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας 

κρασιά του Αμυνταίου), κουνουπίδια, πράσα, λάχανα, ντομάτες, κρεμμύδια και οι 

πιπεριές, μήλα, αχλάδια, κάστανα, καρύδια κ.ά. Στο Νομό παράγονται επίσης 

εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και γαλακτοκομικά προϊόντα σε χιλιάδες τόνους.  

Τα κυριότερα αλιεύματα από τις έξι συνολικά λίμνες είναι: γριβάδι, κορέγονος, 

τσιρόνια, χέλια, τσουκάνια, κέφαλοι, γουλιανοί, τούρνες, πλατίκες. 

Σταυροδρόμι πληθυσμών και πολιτισμών η Φλώρινα, διαθέτει πολύμορφη 

πολιτιστική κληρονομιά και σύνθετη πολιτισμική ταυτότητα: Φλωριναίοι καλλιτέχνες 

είναι καταξιωμένοι σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.Την πολιτιστική υποδομή στο 

Νομό αποτελούν ιδίως τα αρχαιολογικά ευρήματα και τα ιστορικά μνημεία των 

ελληνιστικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων. 

Τα Μουσεία (Αρχαιολογικό. Σύγχρονης Τέχνης, Πινακοθήκη Φλωρινιωτών 

Ζωγράφων), οι επισκέψιμες Λαογραφικές Συλλογές που συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Πληθώρα πολιτιστικών συλλόγων με εύρος εκδηλώσεων, όπως ο «Αριστοτέλης», ο 

«Αμύντας» Αμυνταίου, η «Λέσχη Πολιτισμού Φλώρινας» .Τα διατηρητέα κτίρια, 

μακεδονίτικης και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, που έχουν προκαλέσει έντονο 

επιστημονικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.Ο φυσικός πλούτος του Νομού και η 

ποικιλομορφία του, το κλίμα, το αλπικό περιβάλλον και τα παραδοσιακά στοιχεία 

έκαναν τη Φλώρινα ιδανικό τόπο για χειμερινό και θερινό τουρισμό. 

 

 



Ερευνητική Εργασία: ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ 

Τάξη: Α      Σχολ. Περίοδος: 2013-14 

21από 72 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ο Νομός Κοζάνης είναι ένας από τους 51 νομούς της 

Ελλάδος, βρίσκεται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Μακεδονίας και ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας. Οι σημαντικότερες πόλεις στον νομό είναι η 

Κοζάνη, που είναι και η πρωτεύουσα του νομού, η 

Πτολεμαΐδα, η Σιάτιστα, η Αιανή, τα Σέρβια, το Βελβεντό 

το Τσοτύλι και η Νεάπολη.Είχε πληθυσμό 155.324 

κατοίκων κατά την απογραφή του 2001. 

Συνορεύει βόρεια με τους Νομούς Πέλλας, Φλώρινας, και Καστοριάς. Ανατολικά με 

τους Νομούς Ημαθίας και Πιερίας, δυτικά με τους Νομούς Καστοριάς, Γρεβενών και 

Νότια με τους Νομούς Γρεβενών και Λάρισας.  

Βουνά του Νομού Κοζάνης είναι: 

Βέρμιο: Στο Νομό βρίσκονται οι κορυφές Μπουρίκα, Ζιγάνα, Φλάμπουρο και το 

Αγκάθι. 

Άσκιο: Εκτείνεται από τα βόρεια προς τα νότια του Νομού και αποτελεί προέκταση 

της οροσειράς του Βέρνου(Βίτσι). Θεωρείται από τα ωραιότερα βουνά της Δ. 

Μακεδονίας. 

Πιέρια Όρη: Αποτελούν για ένα διάστημα την οροθετική γραμμή του Νομού με το 

Νομό Πιερίας.    

Τέλος τα βουνά Καμβούνια, τα οποία αποτελούν τα σύνορα του Νομού με το Νομό 

Λαρίσης. Η Β. Πίνδος και το Βόιο. 

Στο Νομό ανήκει ένα μικρό τμήμα της λίμνης Βεγορίτιδας. 

Ποτάμια: Αλιάκμονας με μήκος 285 χιλιόμετρα. 

Το κλίμα του Νομού είναι καθαρά ηπειρωτικό με ψυχρό χειμώνα και δροσερό 

καλοκαίρι. 

Δυναμικοί κλάδοι της τοπικής οικονομίας του νομού είναι ο κλάδος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, ο τομέας των ορυχείων (εξόρυξη λιγνίτη και μαρμάρων), των 

κατασκευών, της δημόσιας διοίκησης, της υγείας, του εμπορίου, των μεταφορών και 

διάφορες λοιπές υπηρεσίες. Η μεταποίηση πρώτων υλών αποτελεί, τέλος, ακόμη έναν 

σημαντικό τομέα, με κυριότερες επιχειρήσεις του δέρματος, των γουναρικών, των 

ειδών διατροφής (το μοναδικό σε Εθνικό επίπεδο αρωματικό φυτό του κρόκου και 

παραδοσιακά προϊόντα όπως τυροκομικά Βοΐου – Βλάστης, μήλα Εορδαίας, ροδάκινα 

Βελβεντού, πατάτες Πολυμύλου, φασόλια Σισανίου, οπωροκηπευτικά Ελίμειας κ.ά.), 

του ξύλου, της κατασκευής τελικών προϊόντων από μέταλλο, των ειδών υποδομής, 

της ενδυμασίας και των ειδών από ύφασμα.Από τα μέσα του 18ου αι. η ενασχόληση 

των κατοίκων της περιοχής με το εμπόριο προς τη Κεντρική, Βόρεια και Ανατολική 
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Ευρώπη οδήγησε σε σημαντική οικονομική ανάπτυξη και στην άνθηση των τεχνών 

και της αρχιτεκτονικής στη περιοχή. Δυστυχώς στη Κοζάνη σώζονται μόνο λίγα 

παραδείγματα από τα αρχοντικά αυτής της εποχής, όπως αυτό του Βούρκα, του 

Βούρκα-Κατσικά και του Λασσάνη.  

Ο Νομός Κοζάνης, όπως και η υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, υπήρξε χώρος μεγάλων 

γεωλογικών αλλαγών. Απολιθωμένοι κορμοί 20 εκατομμυρίων ετών έχουν βρεθεί στα 

Καστανοχώρια του Βοΐου, στο Σκαλοχώρι, στη Δαμασκηνιά και τη Μόρφη. 

Απολιθώματα σπονδυλωτών αυτής της περιόδου βρέθηκαν στην Κοζάνη, στο 

Τσοτύλι, στη Νεάπολη και στην πλούσια σε λιγνίτη λεκάνη της Πτολεμαΐδας.Οι 

ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών έφεραν στο φως εντυπωσιακές πόλεις (αρχαία 

Αιανή, αρχαία πόλη Πολυμύλου), βασιλικούς τάφους (νεκρόπολη αρχαίας Αιανής), 

ιερά (αρχαίο ιερό στην Ξηρολίμνη) και πολλές άλλες αρχαιότητες που αποδεικνύουν 

ότι και κομμάτι της αρχαίας Μακεδονίας αποτέλεσε και αστική ζωή είχε αναπτυχθεί 

και ο πολιτισμός και η τέχνη είχαν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που συγκρίνονται με 

την τέχνη της νότιας Ελλάδας. Η περιοχή τροφοδοτούσε το μακεδονικό ιππικό, ένα 

από τα ισχυρά όπλα των Μακεδόνων βασιλέων, με έμπειρους και δυνατούς 

πολεμιστές. 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Ο νομός Καστοριάς είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας και ένας από τους 

τέσσερις της δυτικής Μακεδονίας με πληθυσμό 51.481 

(απογραφή 2011).Συνορεύει βόρεια με τον νομό Φλώρινας, 

στα δυτικά και νοτιοανατολικά με τον νομό Κοζάνης και στα 

νοτιοδυτικά με τους νομούς Γρεβενών και Νομός Ιωαννίνων. 

Στα δυτικά συνορεύει με τη Αλβανία. Πρωτεύουσα του νομού 

είναι η Καστοριά. Χωρίζεται σε 3 δήμους: α) τον δήμο 

Καστοριάς, β) τον δήμο Ορεστίδος και γ) τον δήμο Νεστορίου. 

Έχει έκταση 1.720 τετ. χλμ. Είναι νομός κυρίως ορεινός (με πιο γνωστά βουνά τον 

Γράμμο και το Βίτσι) ενώ οι πεδινές εκτάσεις είναι ελάχιστες και περιορίζονται στο 

κεντρικό τμήμα του νομού. Ακόμα, η υδρογραφία του νομού περιλαμβάνει την λίμνη 

της Καστοριάς και τον ποταμό Αλιάκμονα, που πηγάζει από το βουνό του Γράμμου.                                                                                                                                  

Οι πεδινές περιοχές είναι πιο πυκνοκατοικημένες, όπου εντοπίζονται οι βιοτεχνικές 

μονάδες μεταποίησης γούνας και τυποποίησης τροφίμων, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

με τον εμπορικό τομέα και η εντατική αγροτική παραγωγή. Οι ορεινές περιοχές, 

ιδιαίτερα κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, είναι οι πιο αραιοκατοικημένες, τάση 

που τα τελευταία χρόνια τείνει με αργό ρυθμό να αναστραφεί. Σημαντικά αστικά 

κέντρα εκτός από τη Καστοριά και το Άργος Ορεστικό είναι, οι Μανιάκοι και η 

Μεσοποταμία. Άλλοι μεγάλοι οικισμοί είναι το Μαυροχώρι, η Κορησός, το 

Νεστόριo. 

Η Καστοριά με τις 72 εκκλησίες της είναι o μόνος νομός στην Ελλάδα που σώζει σε 

μεγάλο βαθμό αδιάλειπτα τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνήμη. Με εξαίρεση το 

Άγιο Όρος μόνο στην Καστοριά υπάρχουν φορητές εικόνες της Κρητικής Σχολής και 

μάλιστα πρώιμης χρονολογίας. Οι εκκλησίες, οι τοιχογραφίες, οι φορητές εικόνες και 

τα αρχοντικά, είναι μάρτυρες οικονομικής ακμής και πολιτισμού σχεδόν 10 αιώνες 

περίπου.  

Δείγματα της λαμπρής άνθησης της βιοτεχνικής και εμπορικής δραστηριότητας των 

κατοίκων της Καστοριάς κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα του 18ουαι. αποτελούν τα 

πολυάριθμα πανύψηλα αρχοντικά της καμωμένα για τις βιοτικές ανάγκες των 

ενοίκων της. Ήταν τότε που υπογράφηκαν διάφορες διεθνείς συνθήκες και 

επεκράτησε ειρήνη και ελευθερία επικοινωνίας στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Με 

εσωτερικούς χωρισμένους λειτουργικούς χώρους, εσωτερικές διακοσμήσεις, 

περίτεχνα ξυλόγλυπτα στα σανιδώματα στις οροφές, πολύχρωμους υαλωτούς 

φεγγίτες υψηλής αισθητικής, ζωφόρους κατάκοσμους, πλήθος φυτομορφικών 

διακοσμήσεων και ρόμβων δημιουργούν και συνθέτουν ένα ιδιότυπο εσωτερικό 

χώρο, που βρίσκει την καλύτερη έκφρασή του στην Καστοριά, ένα ιδιότυπο 

Μακεδονικό ρυθμό. Η λίμνη της Καστοριάς σε υψόμετρο 620μ.,που έχει σχήμα 

έλλειψης και τα νερά της περιβρέχουν την πόλη, έχει επιφάνεια 28,655 τετραγωνικά 

χλμ. μέγιστο μήκος 7.500μ., μέγιστο πλάτος 5.425μ. και είναι η ογδόη σε μέγεθος 

λίμνη στην Ελλάδα. Το βάθος της κυμαίνεται από 8-12 μέτρα και η μέση 
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θερμοκρασία είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Η λίμνη έχει πολλές εισροές νερού από τα 

δυτικά και μια εκροή στον ποταμό Αλιάκμονα. 

Μαζί με τη λίμνη της, ευρύτατα γνωστό χαρακτηριστικό της πόλης είναι η 

δραστηριοποίηση των κατοίκων της για περισσότερα από πεντακόσια χρόνια στην 

τέχνη της γουναρικής . Η γούνα αποτελούσε απαραίτητο στοιχείο ενδυμασίας και 

ήταν σύμβολο αρχοντιάς και τρόπος κοινωνικής προβολής. Οι γούνες της Καστοριάς 

είναι περιζήτητες στην παγκόσμια αγορά και σε αυτές οφείλει η πόλη τη γνωστή της 

φήμη και την οικονομική ευεξία της. 
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ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο νομός Γρεβενών είναι νομός της περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας με πρωτεύουσα την ομώνυμη 

πόλη (Γρεβενά). Συνορεύει με το νομό Ιωαννίνων στα 

δυτικά, με το νομό Καστοριάς στα βορειοδυτικά, με 

το νομό Κοζάνης στα βόρεια, με το νομό Λάρισας 

στα νοτιοανατολικά και με το νομό Τρικάλων στα 

νότια. Ο πληθυσμός του νομού Γρεβενών ήταν 

37.947 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 

2001. Ήταν ο πιο αραιοκατοικημένος νομός της 

Ελλάδας κατά την δεκαετία του '90. 

Μεγάλο μέρος του νομού είναι ορεινή περιοχή και περιστοιχίζεται από τα βουνά 

Λύγκος στα δυτικά, Χάσια στα νοτιοδυτικά και Βούρινος στα βορειοανατολικά. Ο 

μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της χώρας, ο Αλιάκμονας διέρχεται μέσα από τον 

νομό και συγκεκριμένα από το κεντρικό και βορειοανατολικό μέρος του νομού. 

Πεδιάδες δεν υπάρχουν ούτε λίμνες. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό εξ αιτίας της 

γεωγραφικής θέσης και της μορφολογίας του ανάγλυφού της. Είναι ψυχρό το χειμώνα 

και δροσερό το καλοκαίρι. 

Προϊόντα του νομού βλέπουμε τα εξής : 

Τυροκομικά Προϊόντα. Η τυροκομία αποτελεί σημαντική οικονομική 

δραστηριότητα στο Νομό Γρεβενών. Το κύριο προϊόν είναι η φέτα, παράγονται 

ωστόσο και άλλα είδη τυριών σε μικρότερες ποσότητες όπως ανεβατό, κασέρι, 

κεφαλοτύρι, μανούρι και μπάτζιος τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί όλα ως ΠΟΠ. 

Γλυκά κουταλιού. Τα γλυκά του κουταλιού και οι μαρμελάδες φτιάχνονται από 

αγνά, φρέσκα υλικά, χωρίς καμία προσθήκη συντηρητικών ακολουθώντας πιστά τις 

παραδοσιακές συνταγές του τόπου ( κεράσι, σύκο, κολοκύθι, δαμάσκηνο, σταφύλι, 

καρυδάκι, ντοματάκι ) 

Μανιτάρια. Στα μονοπάτια της Πίνδου φύονται πάνω από χίλια είδη μανιταριών και 

η συλλογή τους είναι η αγαπημένη ασχολία των κατοίκων. Οι Γρεβενιώτες δεν είναι 

ειδικοί μόνο στην αναγνώριση των μανιταριών, αλλά ξέρουν και χίλιους τρόπους για 

να τα απολαμβάνουν. 

Η εκτροφή αμνοεριφίων και η κτηνοτροφία γενικότερα είναι επίσης αναπτυγμένη. 

Σημαντική είναι και η συνεισφορά από τον αγροτουρισμό και οικοτουρισμό αλλά και 

από τη βιομηχανία ξυλείας. 

Το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος 

επισκεπτών και είναι μία πηγή ζωής για την τοπική οικονομία του νομού. Ο 

επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί τα έξι μεγάλα μοναστήρια και πλήθος άλλων 

μεταβυζαντινών μνημείων, όπως και τα 17 πετρόχτιστα γεφύρια που βρίσκονται 
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πάνω στους παλιούς λιθόστρωτους δρόμους που συνέδεαν τη Μακεδονία με την 

Ήπειρο. 

Τα Γρεβενά έχουν ανεκτίμητης αξίας ευρήματα στη γεωλογική και παλαιοντολογική 

έρευνα. Πρόσφατη ανασκαφή στη Μηλιά Γρεβενών έφερε στο φως τους 

μεγαλύτερους ίσως χαυλιόδοντες στον κόσμο, αφού το μήκος τους ξεπερνά τα 4,39 μ. 

Αυτοί ανήκουν σε ένα προβοσκιδωτό, ηλικίας 3.000.000 ετών που πρέπει να είχε 

ύψος περίπου 4,5 μ και βάρος μεγαλύτερο από 12 τόνους. 

Η περιοχή του Νομού Γρεβενών αποτελεί κομμάτι της οροσειράς της Πίνδου, 

χαρακτηρίζεται από τα απέραντα παραγωγικά δάση κωνοφόρων και πλατύφυλλων 

και τα άφθονα νερά που τρέχουν από τις χιονοσκέπαστες κορυφές των βουνών. 
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ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Ο Νομός Θεσπρωτίας, ή Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσπρωτίας (κατά Σχέδιο 

Καλλικράτης), είναι ένας από τους 54 νομούς 

της Ελλάδας, ο βορειοδυτικότερος της 

ηπειρωτικής χώρας και πιό συγκεκριμένα ένας 

από τους τέσσερις νομούς της γεωγραφικής και 

διοικητικής περιφέρειας της Ηπείρου. Ανήκει 

στους ακριτικούς νομούς της χώρας. 

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Ηγουμενίτσα. 

Συνορεύει βόρεια με την Αλβανία, ανατολικά 

με το Νομό Ιωαννίνων, νότια με το νομό 

Πρεβέζης και δυτικά βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος. 

Το ανάγλυφο του νομού διαμορφώνεται κυρίως από τους ακόλουθους 6 ορεινούς 

όγκους και 3 ποταμούς: 

Όρη Τσαμαντά, Όρη Φιλιατών, Όρη Σουλίου,Όρη Παραμυθιάς, Όρος Χιονίστρα και 

τα Όρη της Πάργας . 

Τρεις είναι οι βασικοί ποταμοί που διαρρέουν το νομό Θεσπρωτίας: 

Ο Θύαμις, ή Καλαμάς, του οποίου οι πηγές βρίσκονται στο νομό Ιωαννίνων και με 

κατεύθυνση δυτική εκβάλει στο Ιόνιο,ΟΑχέρων, του οποίου οι πηγές βρίσκονται στα 

όρη του Σουλίου με παραπόταμους τον Ντάλα και Κωκυτό και ο Ξάνθος που 

συνεχίζει βόρεια πορεία στο αλβανικό έδαφος. 

Σημαντικότερες πεδιάδες είναι η παρά τις εκβολές του Θύαμη που ενώνεται με την 

ευρύτερη πεδιάδα της Ηγουμενίτσας συνολικής έκτασης 60 τ.χλμ. Υφίστανται και 

δύο μικρότερες δυτικά από τα όρη Παραμυθιάς και στη περιοχή Μαργαριτίου.Στο 

κέντρο του νομού υπάρχουν κάποιες μικρές λίμνες. 

Στα παράλια και στη χαμηλή ζώνη του εσωτερικού το κλίμα είναι μεσογειακό, με 

ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια, ενώ στην ημιορεινή και ορεινή ενδοχώρα το 

κλίμα γίνεται ηπειρωτικό. 

Είναι ένας από του ποιο αραιοκατοικημένους νομούς. Το 1981 ο συνολικός 

πληθυσμός ανέρχονταν στους 41.278 κατοίκους. Στην απογραφή του 2001 αριθμούσε 

τους 46.091 κατοίκους. Ως προς την κατανομή ο πληθυσμός του νομού διακρίνεται 

σε ημιαστικό, περίπου το 28,5% και σε αγροτικό το υπόλοιπο 71,2%. 

Η οικονομία της περιοχής βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην αγροτική παραγωγή. 

Στις πεδινές εκτάσεις στις εκβολές του Καλαμά και του Αχέροντα καλλιεργούνται 

http://www.google.gr/imgres?bih=824&biw=1516&tbm=isch&tbnid=X9VOJ4cp-hVtzM:&imgrefurl=http://www.mykosmos.gr/loc_mk/ktel_yper.asp?ID=47&docid=1JtnJ9c3Hwx6hM&imgurl=http://www.mykosmos.gr/loc_mk/images/maps/map_greece_thesp.gif&w=489&h=490&ei=Lbx_UpW2JKOp4gSpz4HIBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:47,s:0,i:227&iact=rc&page=2&tbnh=178&tbnw=176&start=27&ndsp=37&tx=107.78955078125&ty=57.842132568359375
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εσπεριδοειδή, καλαμπόκι, τριφύλλι, ρύζι και ακτινίδια. Από τα πλούσια σε νερά 

ποτάμια της Θεσπρωτίας, Καλαμά και Αχέροντα, αρδεύεται το σύνολο σχεδόν των 

παραποτάμιων πεδινών εκτάσεων. Στα παράλια και στις χαμηλές κοιλάδες της 

ενδοχώρας ευδοκιμεί η ελιά.Στα παραποτάμια λιβάδια και στα ορεινά βοσκοτόπια 

αναπτύσσεται η κτηνοτροφία των αιγοπροβάτων και των βοοειδών, γνωστών ήδη από 

την αρχαία φιλολογική παράδοση. Υπάρχουν επίσης αξιόλογες βιοτεχνίες και 

ελάχιστες μικρού μεγέθους βιομηχανίες, ενώ μεγάλη ανάπτυξη παρουσιάζουν τα 

τελευταία χρόνια ο τουρισμός, το εμπόριο και οι μεταφορές απασχολώντας το 1/3 του 

ενεργού πληθυσμού του νομού.Η Ηγουμενίτσα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική 

θαλάσσια πύλη εισόδου στην ελληνική επικράτεια.  

Οι σημαντικότερες πόλεις του νομού είναι : η Ηγουμενίτσα, το Γαρδίκι, το Μαργαρίτι, η 

Παραμύθια, ο Παραπόταμος, οι Φιλιάτες και η Πέρδικα. 

Τα κύρια αξιοθέατα του νομού είναι: η Φοινίκη - παραδοσιακός διατηρητέος 

οικισμός, σε απόστασης 5 χιλιομέτρων ανατολικά των Φιλιατών, το Πλαίσιο - 

παραδοσιακός οικισμός σε απόσταση 10 χιλιομέτρων βορειοδυτικά των Φιλιατών, 

Ιερά Μονή Γηρομερίου βόρεια των Φιλιατών και τα λαογραφικά μουσεία Φοινικίου 

και Τσαμαντά. 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

Ο Νομός Άρτας ή Νομός Άρτης υπήρξε μία αυτοδιοικητική δομή της Ελλάδος, στο 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου και καταλάμβανε την έκταση των σημερινών 

δήμων Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικολάου 

Σκουφά. Σημαντικές πόλεις είναι τα Ιωάννινα  

Η Άρτα καταλαμβάνει το νοτιοανατολικό τμήμα της Ηπείρου. 

Έχει έκταση 1.662 τετρ.χλμ. και πληθυσμό 67.877 κατοίκους. 

Συνορεύει στα βόρεια με τις περιφερειακές ενότητες Ιωαννίνων 

και Τρικάλων, ανατολικά με τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, 

Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας, δυτικά με τις περιφερειακές 

ενότητες Πρεβέζης και Ιωαννίνων, νότια με την περιφερειακή 

ενότητα Αιτωλοακαρνανίας ενώ βρέχεται και από τον Αμβρακικό Κόλπο.  

Η μορφολογία του νομού είναι ως εξής :  

Βουνά , τα Αθαμανικά όρη ή Τζουμέρκα , το Ξηροβούνι και τα όρη Βάλτου. 

Ποταμοί , ο Άραχθος, ο Λούρος και ο Αχελώος .  

Λίμνες , οι τεχνητές λίμνες Πουρναρίου και Άρτας . 

Οι παράκτιες περιοχές εμφανίζουν ήπιο Μεσογειακό κλίμα και έχουν πιο ήπιους 

χειμώνες και θερμοκρασίες που σπάνια κατεβαίνουν κάτω από το μηδέν, ενώ τα 

καλοκαίρια παρουσιάζουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες με σπάνιες βροχοπτώσεις 

ενώ στις ημιορεινές περιοχές το κλίμα χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό από 

μεσογειακό σε εύκρατο, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μεσογειακού τύπου, 

περισσότερο στα χαμηλά υψόμετρα και λιγότερο στις ορεινές περιοχές. Στις ορεινές 

περιοχές του νομού επικρατεί το Ηπειρωτικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

ψυχρό έως δριμύ χειμώνα ενίοτε παρατεταμένο και από σχετικά δροσερό καλοκαίρι 

με αρκετές τοπικές βροχές. 

Η Άρτα στηρίζεται κυρίως στην αγροτική παραγωγή καλλιεργώντας εσπεριδοειδή, 

ακτινίδια, ελιές, καλαμπόκι. Επίσης η αλιεία είναι έντονη με κυριότερα αλιεύματα το 

χέλι, η γαρίδα ή γάμπαρη , η κουτσομούρα, τα κεφαλοειδή, η σαρδέλα και η σουπιά. 

Αξιόλογη είναι και η παραγωγή αυγοτάραχου. 

Αξιοθέατα:Tο ιστορικό Γεφύρι της Άρτας: η λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού 

Αράχθου, του 17ου αιώνα μΧ, στην πόλη της Άρτας, που έγινε πασίγνωστη από το 

ομώνυμο θρυλικό δημοτικό τραγούδι. Η αρχική κατασκευή του γεφυριού 

τοποθετείται στα χρόνια της κλασικής Αμβρακίας επί βασιλέως Πύρρου. Το σημερινό 

μήκος του πέτρινου γεφυριού της Άρτας φτάνει στα 145 μ., και το πλάτος του τα 3,75 

μ. Στην αριστερή όχθη του ποταμού Άραχθου, ελάχιστα μέτρα από το γεφύρι, 

βρίσκεται ο Πλάτανος της Άρτας ή αλλιώς «Πλάτανος του Αλή Πασά». Πρόκειται 

για έναν υπεραιωνόβιο πλάτανο και σύμφωνα με τον θρύλο κάτω από τη σκιά του 
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καθόταν ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων και επιτηρούσε το κρέμασμα των Ελλήνων. Ο 

πλάτανος το 1976 ανακηρύχτηκε σε διατηρητέο μνημείο της φύσης. 

Το Κάστρο της Άρτας: Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της μεσαιωνικής 

φυσιογνωμίας της Άρτας. Το σχήμα του κάστρου είναι ένα ακανόνιστο πολύγωνο 

(μεγίστου μήκους 280μ. και πλάτους 175μ.) το οποίο σε διαστήματα 25μ. διακόπτεται 

από ημικυκλικούς, τριγωνικούς ή πολυγωνικούς πύργους. Εξαίρεση αποτελεί το 

ανατολικό τμήμα, το οποίο στηρίζεται πάνω σε αρχαίο τείχος και στο οποίο δεν 

υπάρχουν πύργοι. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας βρίσκεται στη 

θέση "Τρίγωνο", κοντά στο ιστορικό Γεφύρι της Άρτας και το κτίριο διοίκησης του 

ΤΕΙ Ηπείρου και άνοιξε για το κοινό το φθινόπωρο του 2009. Τα ευρήματα από την 

πόλη της Άρτας προέρχονται από τις ανασκαφές στα δύο νεκροταφεία που διέθετε η 

Αμβρακία εκτός τειχών, το ανατολικό και το νοτιοδυτικό, από τα δημόσια κτήρια, 

που έχουν αποκαλυφθεί ως τώρα, όπως το Μικρό και το Μεγάλο Θέατρο, ο Ναός του 

Απόλλωνα και το Πρυτανείο αλλά και κεραμικά ή κοροπλαστικά εργαστήρια, που 

έχει φέρει στο φως κατά καιρούς η αρχαιολογική έρευνα. [76] 

Λαογραφικό Μουσείο Άρτας: Βρίσκεται δίπλα στην ιστορική γέφυρα Άρτας. Το 

κτίριο που στεγάζει το μουσείο είναι ένα διώροφο νεοκλασσικό οίκημα, χτισμένο το 

1864, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως φυλάκιο της γέφυρας και αργότερα ως 

μεθοριακός σταθμός των Τούρκων. 
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Ο νομός Ιωαννίνων είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας 

και ανήκει διοικητικά στην περιφέρεια της Ηπείρου. 

Συνορεύει βόρεια με το νομό Καστοριάς και την Αλβανία. 

Νότια με τους νομούς Πρέβεζας και Άρτας. Ανατολικά με τους 

νομούς Τρικάλων και Γρεβενών. Δυτικά με το νομό Θεσπρωτίας 

και την Αλβανία. 

Ο νομός Ιωαννίνων είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε 

έκταση νομούς της Ελλάδας και καταλαμβάνει τη μισή περίπου έκταση του 

γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου, που βρίσκεται στην βορειοδυτική πλευρά 

της χώρας.Πρωτεύουσα του νομού είναι η πόλη των Ιωαννίνων. Ο πληθυσμός των 

Ιωαννίνων ανέρχεται στους 170.000 περίπου κατοίκουςκαι  έκταση του νομού είναι 

5.000 χλμ
2
 περίπου .Ο νομόςΙωαννίνων είναι ορεινός νομός και περιλαμβάνει πολλά 

βουνά, λίμνες και ποτάμια . 

Βουνά : Αθαμανικά όρη (ή Τζουμέρκα), Γράμμος,Σμόλικας, Όρη Σουλίου 

Λίμνες : Παμβώτιδα (Γνωστή ως λίμνη Ιωαννίνων), Πωγωνίου, Δρακολίμνη 

Ποτάμια :Αραχθός, Αώος, Αχέρωντας, Βοϊδομάτης (ή ποτάμι του Βίκου), 

Σαραντάπορος, Λούρος, Θύαμις (ή Καλαμάς). 

Τα κύρια αξιοθέατα του νομού είναι : 

 Το λαογραφικό μουσείο Ιωαννίνων στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο 

νεοκλασικό κτίριο και περιλαμβάνει εκκλησιαστικά αντικείμενα, τοπικές 

ενδυμασίες, κεραμικά έργα παραδοσιακής τέχνης κ.ά. 

 Στο μουσείο προεπαναστατικής περιόδου βρίσκεται στο νησί των Ιωαννίνων 

και στεγάζεται σε ένα κελί της Μονής Παντελεήμονα, στο οποίο 

δολοφονήθηκε ο Αλή Πασάς. Στη συλλογή του περιλαμβάνει εκθέματα από 

την εποχή της Τουρκοκρατίας και προσωπικά αντικείμενα του Αλή Πασά. Σε 

άλλο κελί της μονής στεγάζονται τα αρχεία των μοναστηριών του νησιού. 

 Πασσάρωνα:αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή του λεκανοπεδίου 

Ιωαννίνων, που περιλαμβάνει τα ερείπια του ναού του Αρείου Διός της 

αρχαίας Πασσαρώνας, επίσημου ιερού των Μολοσσών. Ο ναός βρίσκεται 

στους πρόποδες του λόφου Γαρδίκι, κοντά στο χωριό Ροδοτόπι.Στην κορυφή 

του ίδιου λόφου σώζεται τειχισμένη ακρόπολη που ταυτίζεται με την αρχαία 

Πασσαρώνα, πρωτεύουσα του κράτους των μολοσσών. 

 Η Δωδώνη βρίσκεται σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα Ιωάννινα, όπου 

βλέπουμε το ιερό της Δωδώνης, αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιας φήμης. Η 

περιοχή θεωρείται κοιτίδα των ελληνόφωνων φυλών, όπως προκύπτει τόσο 

από ιστορικέςπηγές, όσο και από ευρήματα που ανάγονται στην τελευταία 

εποχή του χαλκού. Το ιερό ήταν αφιερωμένο στο Ναό Δία και στους χώρους 

του περιελάμβανε μαντείο (γύρω από την ιερή βαλανιδιά που ονομαζόταν 

Φηγός), θέατρο, Πρυτανείο και Βουλευτήριο.. Ο σημερινός αρχαιολογικός 

χώρος περιλαμβάνει το αρχαίο θέατρο και την ιερή κατοικία του μαντείου. 
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Δεν είναι γνωστή, ούτε η προέλευση του ονόματος της πόλης, ούτε η χρονολογία 

ίδρυσής της. Υπάρχουν πιθανότητες τα Ιωάννινα να είναι το παραλίμνιο, ηπειρωτικό 

φρούριο που περιγράφει ο Προκόπιος ότι έκτισε ο Ιουστινιανός. Όσο για το όνομά 

της, ίσως να το πήρε ή από τον ιδρυτή της, προφανώς Ιωάννη ή από κάποια μονή 

Αγίου Ιωάννη. Για πρώτη φορά αναφέρεται το όνομα των Ιωαννίνων, χωρίς να είναι 

σίγουρα αυτή η πόλη, το 879, όταν σε μια σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη 

υπογράφει και ο "Ζαχαρίας, επίσκοπος Ιωαννίνων". Σίγουρο πάντως είναι ότι η 

πόλη ήταν έδρα επισκόπου το 1020 και το 1082 αναφέρεται ως κάστρο που το 

κατέλαβαν οι Νορμανδοί. 

Σήμερα τα Γιάννενα είναι η καρδιά της Ηπείρου. Είναι μια ζωντανή πολιτεία, γεμάτη 

ζωή και κίνηση, πνευματική και εμπορική. Οι διάφοροι εθνικοί ευεργέτες ίδρυσαν 

πνευματικά κέντρα, όπως την Καλλάνειο Σχολή, τη Ζωσιμαία Ακαδημία κ.ά. και 

συνέβαλαν στην πνευματική κίνηση της Β.Δ. Ελλάδας. 

Τα Γιάννενα είναι μεγάλο εμπορικό και τουριστικό κέντρο της Ηπείρου με καλό 

συγκοινωνιακό δίκτυο, οδικό και αεροπορικό. Η λίμνη, το αρχαίο θέατρο της 

Δωδώνης, το περίφημο σπήλαιο (που ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940) έχουν 

αξιοποιηθεί τουριστικά και δίνουν στην πόλη αξιόλογη τουριστική κίνηση. 

Βασική ασχολία των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία που είναι και ο σημαντικότερος 

πόρος ζωής. Το ίδιο σπουδαία είναι και η γεωργία και τα δάση. Η βιομηχανία είναι 

ασήμαντη και η βιοτεχνία, αν και αναπτυγμένη, δεν αποδίδει σπουδαία κέρδη, το ίδιο 

και η οικοτεχνία λαϊκής τέχνης. Από τα κτηνοτροφικά προϊόντα σπουδαιότερη είναι η 

παραγωγή τυριού και βουτύρου, από τα γεωργικά του λυκίσκου, του καλαμποκιού 

και του καπνού. Γενικά ο νομός Ιωαννίνων μαζί με το νομό Θεσπρωτίας είναι οι 

φτωχότερες περιοχές της Ηπείρου και της Ελλάδας. 
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ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ  

Ο Νομός Πρέβεζας υπήρξε μια αυτοδιοικητική δομή 

της Ελλάδος, στο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

Ηπείρου και καταλάμβανε την έκταση των 

σημερινών δήμων Πρέβεζας, Ζηρού και Πάργας. 

Καταργήθηκε το 2010 με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης. Σήμερα αποτελεί την Περιφερειακή 

Ενότητα Πρέβεζας, μια υποδιαίρεση της Περιφέρειας 

Ηπείρου. Βρίσκεται στη νοτιοδυτική άκρη της 

Ηπείρου. Συνορεύει προς βορρά με τους νομούς Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων, 

ανατολικά με το νομό Άρτας και δυτικά βρέχεται από τον Αμβρακικό κόλπο και το 

Ιόνιο Πέλαγος. Ο πληθυσμός του φτάνει τους 57.491 κατοίκους (απογραφή 2011) και 

έχει πρωτεύουσα την Πρέβεζα. Η θέση του νομού, η μορφολογία και το κλίμα του 

ήταν από τα βασικά πλεονεκτήματα που τον έφεραν στην επιφάνεια . 

Βουνά ο Πρέβεζας έχει:  το βουνό  Πάργας, της Παραμυθιάς και του Σουλίου, του 

Ζαλόγγου (το όνομά τους συνδέεται με την ηρωική θυσία των Σουλιωτισσών), και το 

Ξεροβούνι. 

Κυριότεροι ποταμοί του Νομού Πρέβεζας είναι: ο Αχέροντας-Μαυροπόταμος. 

Πηγάζει από τα όρη του Σουλίου τον Τόμαρο και εκβάλλει στα νότια της Πάργας. 

Κατά την αρχαιότητα πίστευαν ότι στον Αχέροντα υπήρχαν οι πύλες του Άδη. 

Ο Λούρος (ή Βουβός) στα ΒΔ του Νομού εκτείνεται η πεδιάδα του Αχέροντα, από 

την Πρέβεζα η πεδιάδα της Φιλιππιάδαςκαι ένα τμήμα της Αμβρακικής πεδιάδας. 

Δύο μικρές λίμνες υπάρχουν. Η Ζηρός και η Μαύρη στην πεδιάδα της Φιλιππιάδας. 

Τα πιο γνωστά αξιοθέατα είναι : 

 ΆγιοςΘωμάςΠρέβεζας 

 Ενετικό Ρολόι Πύργος, οδός Εθν. Αντιστάσεως 

 Ιστορικό παραδοσιακό κέντρο Πόλης Πρέβεζας 

 Καμάρες Νεωρίου Πρέβεζας, μετέπειτα Οθωμανική φυλακή, σήμερα 

ψαροταβέρνες 

 Ναός Αγίας Τριάδας στοΝεοχώρι Πρέβεζα 

Η Πρέβεζα ιδρύθηκε μετά την οριστική παρακμή της Νικόπολης, πιθανόν τον 11ο 

αιώνα όταν παραχωρήθηκε από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα στους Βενετούς ως 

«εμπορείο». Στην πρώτη αυτή περίοδο και καθ'όλο το Μεσαίωνα η Πρέβεζα 

ακολούθησε τις τύχες του Δεσποτάτου της Ηπείρου του οποίου υπήρξε τμήμα. 

Απειλήθηκε επανειλημμένα από Νορμανδούς, Βενετούς, Αλβανούς, Φράγκους και 

Τούρκους που τελικά την κατέλαβαν το 1449, οπότε ο Σουλτάνος Βαγιαζήτ ο Β΄ 

κατασκεύασε στην Πρέβεζα Ναύσταθμο με νεώριο. Σήμερα η πόλη διαθέτει πλήρη 

κοινωνική και τεχνική υποδομή και λειτουργίες Νομαρχιακού και Περιφερειακού 

επιπέδου: διοίκηση, Νοσοκομείο, εκπαίδευση και λοιπή κοινωνική υποδομή, 

αθλητικές εγκαταστάσεις, κεντρικές λειτουργίες πόλης, Λιμεναρχείο, Τελωνείο κ.λπ. 
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Σε επίπεδο παραγωγικής υποδομής αναφέρουμε τη Βιομηχανική περιοχή στην 

περιφέρεια της πόλης και τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυογέννεσης στον 

Αμβρακικό. Στη μεταφορική υποδομή σημαντική είναι η ύπαρξη του λιμανιού και 

της μαρίνας. 

Βασικές  ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία. 

Πρώιμα φρούτα και λαχανικά, εσπεριδοειδή, λάδι, ελιές και δημητριακά είναι τα 

κύρια προϊόντα του νομού. 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Ο νομός Μαγνησίας είναι ένας από τους 

51 νομούς της Ελλάδας και ανήκει 

διοικητικά στην περιφέρεια της 

Θεσσαλίας.Περιλαμβάνει γεωγραφικά την 

περιοχή της Μαγνησίας στη Θεσσαλία και 

τα νησιά των Βόρειων Σποράδων 

Αλόννησο, Σκιάθο και Σκόπελο. Έχει 

έκταση 2.636 τ.χλμ. και πληθυσμό 

208.500 κατοίκους. 

Πρωτεύουσα του νομού είναι ο Βόλος με πληθυσμό 144.420 κατοίκους. Δεύτερη σε 

πληθυσμό είναι η επαρχία Αλμυρού, αγροτική κυρίως περιοχή που ασχολείται με την 

καλλιέργια βάμβακος, σιτηρών, ντομάτας και αμυγδάλων. 

Ο Νομός Μαγνησίας έχει να επιδείξει πολλά αξιόλογα κτίσματα, μνημεία και φυσικές 

ομορφιές όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου που στεγάζεται σ’ ένα 

νεοκλασικό κτίριο και ιδρύθηκε το 1909, την οικία Κοντού, όπου φιλοξενεί το 

Μουσείο Θεόφιλου, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας του Πηλίου, το οποίο 

φιλοξενεί μια πολύ μεγάλη λαογραφική συλλογή, που ξεπερνά τα 1.000 

αντικείμενα,τον αρχαιολογικό χώρο Διμηνιού που αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο 

νεολιθικό οικισμό που έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα. 

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός που είναι έργο του Τσίλερ. Τα τελευταία χρόνια, η 

γραμμή από τα Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές τέθηκε ξανά σε λειτουργία από το δήμο 

Βόλου. Οι σύγχρονες αμαξοστοιχίες συνδέουν την πόλη με την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη, αλλά ο γραφικός “Μουντζούρης” περνά από τους μικρούς σταθμούς 

των χωριών του Πηλίου και έτσι αναβιώνουν μνήμες περασμένων εποχών. 

Επίσης,την ιστορική βιβλιοθήκη της Ζαγοράς που ιδρύθηκε γύρω στα 1762. Σήμερα 

στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται 5.000 χειρόγραφα και παλαίτυπα. 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Ο νομός Τρικάλων είναι ένας από τους 51 νομούς της 

Ελλάδας και ανήκει γεωγραφικά αλλά και διοικητικά στην 

περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Συγκεκριμένα είναι ένας από τους τέσσερις νομούς της 

Θεσσαλίας. Έχει έκταση 3.376 τ.χλμ. και πληθυσμό 

138.047 κατοίκους. Πρωτεύουσα του  

 

νομού είναι τα Τρίκαλα με πληθυσμό 48.686 κατοίκους. Ο Ν. Τρικάλων είναι ο 

δεύτερος σε έκταση και ο τρίτος σε πληθυσμό από τους τέσσερις νομούς της 

Θεσσαλίας. Κατέχει το βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλίας. Συνορεύει με τους 

νομούς Γρεβενών (βόρεια), Λάρισας (ανατολικά),  

Καρδίτσας (νότια), Άρτας και Ιωαννίνων (δυτικά). Ο νομός Τρικάλων έχει έκταση 

3.367 χλμ. Το 72% των εδαφών του είναι ορεινό, το 11% ημιορεινό και το 17% 

πεδινό. Ο πληθυσμός του νομού Τρικάλων ήταν κατά το 2001, 139.548 κάτοικοι. 

Ο Ν.Τρικάλων είναι ο περισσότερο ορεινός της Θεσσαλίας και περιβάλλεται στις 

τρεις πλευρές του από βουνά. Στα ανατολικά υψώνεται ο Τίτανος(693 μ.) και τα 

βουνά του Ζάρκου, που διαχωρίζουν το νομό από το νομό της Λάρισας. Βόρεια 

βρίσκονται τα Αντιχάσια, με ψηλότερες κορυφές την Οξυά(1.416 μ.) και τα 

Μετερίζια (1.381 μ.) Βόρεια, στα σύνορα με το νομό Γρεβενών, βρίσκονται τα Χάσια 

(ψηλότερες κορυφές Κράτσοβο 1.554 μ. και Ορθοβούνι l.l06 μ.). Δυτικά υπάρχει ο 

ορεινός όγκος της νότιας Πίνδου, που καταλαμβάνει αρκετά μεγάλο τμήμα του 

νομού. Συγκεκριμένα στα σύνορα με το νομό Ιωαννίνων υψώνονται οι κορυφές 

Άσπρα Λιθάρια (1.823 μ.) και Κατάρα (l.705 μ.). (Διαμέσου αυτής γίνεται η 

επικοινωνία μεταξύ Θεσσαλίας - Hπείρoυ). Νοτιότερα βρίσκονται τα βουνά 

Λάκμος(Περιστέρι 2.295 μ.), Τζουμέρκα (2.429 μ.). 

Τα βασικά ποτάμια του νομού είναι είτε nαραπόταμοι του Πηνειού (Μαλακασιώτης, 

Μουργκάνης, Ληθαίος, Παλαιοχωρίτης, Αγιαμονιώτης, Νεοχωρίτικος, Πορταϊκός), είτε 

παραπόταμοι του Αχελώου ή Ασnροπόταμου. Ας σημειωθεί ότι οι δύο μεγάλοι αυτοί 

ποταμοί πηγάζουν ουσιαστικά από το ίδιο το σημείο, στο ΒΔ άκρο του νομού 

Τρικάλων (από όπου πηγάζουν επίσης ο Αώος και ο Άραχθος). 

Το κλίμα του νομού Τρικάλων είναι ηπειρωτικό, με δριμύ κρύο το χειμώνα και 

εξαιρετικά ζεστό καλοκαίρι. Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 16-17 C στα πεδινά 

και χαμηλότερη στα ορεινά. Η οικονομία του Ν. Τρικάλων είναι κυρίως αγροτική. 

Στα πεδινά μέρη καλλιεργούνται δημητριακά και λαχανικά με χρήση σύγχρονων 

αγροτικών μέσων. Ανεπτυγμένη είναι και η εκτροφή ζώων, ιδιαίτερα βοοειδών,η 

οποία έχει δημιουργήσει αντίστοιχες βιομηχανίες γάλακτος. Ο δασικός πλούτος 

αποτελεί μία άλλη σημαντική οικονομική πηγή για τον νομό. Σημαντικό ρόλο έχει 

αρχίσει να παίζει ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, αφού τα τελευταία χρόνια ο νομός 
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δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών όλο τον χρόνο. Τα Τρίκαλα είναι η πρωτεύουσα 

του νομού.Τα σημαντικότερα αξιοθέατα: 

Τα Μετέωρα αποτελούν το πιο γνωστό μνημείο και ακολουθούν το Ασκληπιείο της 

αρχαίας Τρίκκης, το αρχαιότερο και σημαντικότερο της Ελλάδας κατά τον 

Στράβωνα,το Φρούριο της πόλης, που κατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό πάνω 

στην αρχαία ακρόπολη της Τρίκκης κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα, με τριπλό τείχος, η 

συνοικία Βαρούσι είναι η παλιά χριστιανική συνοικία των Τρικάλων και βρίσκεται 

στις παρυφές του Φρουρίου και ο Ζωολογικός Κήπος της πόλης, στο λόφο του 

Προφήτη Ηλία. 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Ο νομός Καρδίτσας είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας και ανήκει 

γεωγραφικά αλλά και διοικητικά στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Συγκεκριμένα είναι ένας από τους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας. Έχει έκταση 

2.576 τ.χλμ. και πληθυσμό 113.070 κατοίκους (απογραφή 2011). 

Πρωτεύουσα του νομού είναι η ομώνυμη πόλη της Καρδίτσας με πληθυσμό 32.031 

κατοίκους. 

Στον Νομό Καρδίτσας βρίσκεται η Λίμνη 

Πλαστήρα, της οποίας το φράγμα απέχει περίπου 

50 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της 

Καρδίτσας. Από τον νομό έλκουν την καταγωγή 

τους ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Νικόλαος 

Πλαστήρας, ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο ηθοποιός 

και λογοτέχνης Νίκος Μπίνας και ο 

Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. 

Βρίσκεται ανάμεσα στον ορεινό όγκο των Αγράφων στα δυτικά και στον Θεσσαλικό 

κάμπο στ᾽ανατολικά.  

Το βουνό Πίνδος βρίσκεται στο Δ. και ΝΔ τμήμα του Νομού.. Ο ποταμός Πάμισος 

διαρρέει τον Νομό Καρδίτσας. Παραπόταμοί του είναι ο Καρδιτσιώτικος και ο 

Ενιππεύς.Μοναδική λίμνη του Νομού είναι η τεχνητή του Μέγδοβα στο ΝΔ ορεινό 

τμήμα του.Ανάμεσα στα δυτικά νότια ψηλά και ανατολικά χαμηλά βουνά, απλώνεται 

η μεγάλη συνεχής δυτική θεσσαλική πεδιάδα, η πεδιάδα Καρδίτσας - Τρικάλων, της 

οποίας τα 3/5 ανήκουν στο Νομό Καρδίτσας. 

Στο Νομό Καρδίτσας κυριαρχεί το ηπειρωτικό κλίμα. Σημειώνονται χαμηλές 

θερμοκρασίες και πολλά χιόνια το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι είναι θερμό. 

Πρωτεύουσα του νομού είναι η ομώνυμη πόλη της Καρδίτσας με πληθυσμό 32.031 

κατοίκους. 

Η περιοχή υπήρξε σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών. Ευρήματα μαρτυρούν 

ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή από το 6.000 π.Χ. Αναφορά στην περιοχή γίνεται 

και από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Σε όλες τις περιόδους της ιστορίας της γνώρισε 

αλλεπάλληλες εισβολές και ήταν μέσα σε όλους τους αγώνες για απελευθέρωση.  

 

Τα κυριότερα αξιοθέατα του νομού είναι η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα με το φράγμα 

όπου η ορειβασία, οι περίπατοι στο δάσος και το ψάρεμα ενδείκνυνται. 
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Ο νομός Λάρισας είναι ένας από τους 51 νομούς της 

Ελλάδας και ανήκει γεωγραφικά αλλά και διοικητικά 

στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

Συγκεκριμένα είναι ένας από τους τέσσερις νομούς της 

Θεσσαλίας και είναι ο δεύτερος σε έκταση νομός της 

χώρας. Έχει έκταση 5.381 τ.χλμ. και 284.420 

κατοίκους (απογραφή 2011).Πρωτεύουσα του νομού 

είναι η ομώνυμη πόλη της Λάρισας.Συνορεύει Δ με 

τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, Β με τους 

Νομούς Κοζάνης και Πιερίας, Α βρέχεται από το Β. 

Αιγαίο και συνορεύει με το Νομούς Μαγνησίας και Ν 

με τους  Νομούς Φθιώτιδος και Μαγνησίας. 

Στα Β του Νομού Λάρισας ξεχωρίζουν τρεις οροσειρές: τα Καμβούνια, ο Τίταρος και 

ο ‘Όλυμπος. Στα Α βρίσκονται τα όρη Κίσσαβος και Μαυροβούνι , στα ΒΔ η 

οροσειρά Αντίχασια και στα Ν το παρακλάδι της οροσειράς της ‘Οθρυος 

τοΝαρθάκιοΌρος. 

Πεδιάδες : Το μεγάλοπεδινό τμήμα του ΝομόςΛάρισαςσχηματίζεται στο κέντρο και 

αποτελεί την πεδιάδαΛάρισας-Τύρναβου, μια από τις μεγαλύτερες πεδιάδες της 

χώρας. Έχει έκταση 589 τ. χλμ. και ποτίζεταιαπό τον Πηνειό. Στα Ν του νομού 

απλώνεται η πεδιάδα των Φαρσάλων. 

Ο νομός έχει έκταση 197 τ. χλμ. και διαρρέεται από τον Πηνειό. 

Σημαντικές πόλεις είναι ο Τύρναβος, η Ελασσόνα, τα Φάρσαλα και η Αγιά. 

Το κλίμα είναι ηπειρωτικό, με δριμύ ψύχος το χειμώνα και μεγάλη ζέστη το 

καλοκαίρι. Στα παράλια όμως μετριάζεται και γίνεται μεσογειακό. 

Η οικονομία του ν. Λάρισαςείναι κατ’ εξοχήν αγροτική. Παρά την ύπαρξη του 

αξιόλογου βιομηχανικού κέντρου της Λάρισας, ο 

καθοριστικόςοικονομικόςπαράγονταςείναι η γεωργία. Οι καλλιεργούμενες 

εκτάσειςπαράγουνδημητριακά, όσπρια, βιομηχανικά και κτηνοτροφικάφυτά. 

Σημαντικά αναπτυγμένη είναι και η αμπελοκαλλιέργεια. Το πεδινό και το ημιορεινό 

του εδάφους ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, κυρίωςμικρώνζωών και 

βοοειδών. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό και βιοτεχνικό κέντρο του νομού είναι η 

Λάρισα. Ανάλογηδραστηριότηταπαρουσιάζουν ο Τύρναβος, τα Φάρσαλα και η 

Ελασσόνα. 
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Στον Τύρναβο λειτουργούν μεταξουργεία, υφαντουργεία και 

οινοπνευματοποιεία.Στον νομό Λάρισας παράγονται σιτηρά, βαμβάκι, καπνό, 

λαχανικά, κρασί και τσίπουρο που θεωρείται από τα καλύτερα της Ελλάδας. 

Στη Λάρισα ανακαλύφθηκαν μερικοίαπό τους αρχαιοτέρους οικισμούς της Ελλάδος. 

Στους Ιστορικούς Χρόνουςβρισκόταν σε υψηλόεπίπεδο ακμής. Τον 

4
ο
αιω.υποδουλώθηκε στους Τούρκους. Απελευθερώθηκε το 1881.Η Λάρισα σήμερα 

είναι μια σύγχρονη πόλη που σφύζει από ζωή με πολλές βιομηχανίες και έντονη 

εμπορική δραστηριότητα. 

Από αξιοθέατα μπορείτε να επισκεφτείτε το ιστορικό χωριό των Αμπελακίωνπου 

διατηρεί εξαίρετα δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.Θα σας εντυπωσιάσουν τα 

αρχοντικά σπίτια που διατηρούνται στην περιοχή, καθώς και οι μαγευτικές 

τοποθεσίες γύρω από τα Αμπελάκια που προσφέρονται για περιπατητές. Επίσης, 

μπορείτε να επισκεφθείτε την 

αρχαία Φάρσαλο,  τις πηγές του 

Απήδανου, τον θολωτό τάφο, το 

μεγαλόπρεπο σπήλαιο του 

Νυμφαίου, τον λόφο Χτούρι και 

τις "Κυνός Κεφαλαί", δύο 

απόκρημνους βράχους στη 

θεσσαλική Πελαζιώτιδα κοντά 

στο χωριό Θετίδιο. Αν βρεθείτε 

στην περιοχή αγοράστε χαλβά 

Φαρσάλων, ούζο Τύρναβου, τσίπουρο από την Τσαριτσάνη, τραχανά και κεντήματα 

από τα Αμπελάκια και μήλα και αχλάδια από τον Αγιόκαμπο.   
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ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Η Εύβοια είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί, μετά την 

Κρήτη, του ελληνικού αρχιπελάγους και το τρίτο 

μετά την Κύπρο της ανατολικής Μεσογείου. 

Είναι χωρισμένη από την κυρίως χώρα της Ελλάδας 

από τον Ευβοϊκό κόλπο. Στο κοντινότερο σημείο με 

τη Στερεά Ελλάδα είναι κτισμένη η μεγαλύτερη πόλη 

του νησιού, η Χαλκίδα, όπου υπάρχει η μία εκ των 

δύο ζεύξεων του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα, η 

παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας. Προσφάτως χτίστηκε και η υψηλή γέφυρα της 

Χαλκίδας, από τις μεγαλύτερες κρεμαστές γέφυρες της Ευρώπης. 

Μαζί με την Σκύρο και ένα μικρό κομμάτι της βοιωτικής ακτής (απέναντι από τη 

Χαλκίδα) αποτελούν διοικητικά τον νομό Εύβοιας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

Χωρίζεται σε τρία μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα: τη βόρεια, την κεντρική και τη 

νότια Eύβοια. Σημαντικότατα αστικά κέντρα είναι η Aιδηψός, το Aλιβέρι, η 

Aμάρυνθος, η Aρτάκη, το Bασιλικό, η Eρέτρια, η Iστιαία, η Kύμη, η Kάρυστος και η 

Λίμνη. Oι ψηλότερες κορυφές της είναι η Δίρφυς, το Kανδήλι και το όρος Όχη. Έχει 

άριστα ανεπτυγμένη τουριστική υποδομή, που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τον 

απαιτητικότερο επισκέπτη.. Γεωλογικά η Εύβοια αποτελεί συνέχεια της Αττικής.  

Μορφολογία: Το έδαφός της αποτελείται κυρίως από σχιστόλιθους, ενώ παρουσιάζει 

πολλές γεωλογικές διαπλάσεις. Έντονη πάντως φαίνεται να υπήρξε και η 

ηφαιστειακή δράση  κατά τη διάρκεια της τεταρτογενούς περιόδου του καινοζωικού 

αιώνα, όπου και αποσχίστηκε από την ηπειρωτική χώρα. Γενικά το κλίμα της είναι 

εύκρατο και υγιεινό που συντελεί στην άφθονη βλάστηση και στη φυσική της 

ομορφιά. 

Πληθυσμός: Ο Νομός Ευβοίας είναι ο έβδομος μεγαλύτερος νομός της  Ελλάδας  

τόσο σε έκταση, καταλαμβάνοντας 4.167 τ.χμ., όσο και σε πληθυσμό, με 215.136 

κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001.. 

 Προϊόντα παραγωγής Εύβοιας : ζυμαρικά, μέλια, κρασί, τσίπουρο, λάδι, ελιές, 

τυροκομικά, αβγά, σύκα αποξηραμένα, συκόμελα, συκομαΐδες, μαρμελάδες, 

αποξηρμένα μανιτάρια, βότανα, γλυκά κουταλιού, όσπρια καθώς και 

οπωροκηπευτικά. Συνεπώς οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, την γεωργία 

καθώς και το ψάρεμα, αφού η Εύβοια είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nomos_Evvias.png
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Αξιοθέατα: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί της Εύβοιας είναι: ο αρχαιολογικός χώρος 

Αμαρύνθου, αρχαιολογικός χώρος Δύστου και ο αρχαιολογικός χώρος Ερέτριας. 

Όσον αφορά τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Εύβοιας είναι η Αγία Άννα, η Αγία 

Παρασκευή και οι Άγιοι Απόστολοι. 

ΝΟΜΟΣΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Ο νομός Βοιωτίας, με πρωτεύουσα την Λιβαδειά,  είναι 

νομός της Στερεάς Ελλάδας, με έκταση 3,211 τ.χλμ. και 

πληθυσμό 134,108 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός: 

132,119 σύμφωνα με την απογραφή του 1991).  

Ο νομός συνορεύει βόρεια με το νομό Φθιώτιδας, δυτικά 

με το νομό Φωκίδας, νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό 

κόλπο και συνορεύει με το νομό Αττικής και ανατολικά 

βρέχεται από τον Ευβοϊκό κόλπο και συνορεύει με το νομό Εύβοιας. 

Μορφολογία: Η Βοιωτία είναι περιοχή πεδινή και πολύ εύφορη. Η ορεινή έκταση 

είναι πολύ μικρή. Αναλυτικά η κατανομή του εδάφους σε κατηγορίες έχει ως 

εξής:40% πεδινό,38% ημιορεινό και22% ορεινό. 

Ο νομός έχει δυο λίμνες, την Υλίκη και την Παραλίμνη, που τροφοδοτούν με τα νερά 

τους τη λίμνη του Μαραθώνα 

Το κλίμα της Βοιωτίας είναι ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Η 

μέση θερμοκρασία είναι 16-18οC και το μέσο ύψος των βροχών 500-600 χλστ. 

Η Βοιωτία παράγει προϊόντα φυτικής παραγωγής, όπως: καρότα, κρεμμύδια και 

πατάτες 

Ασχολίες κατοίκων: Οι κάτοικοι της Βοιωτίας είναι κατά κύριο λόγο γεωργοί και 

κτηνοτρόφοι, ενώ δεν εκλείπουν οι έμποροι, οι εργάτες και οι υπάλληλοι. 

Αξιοθέατα: Αξιοθέατα της Βοιωτίας είναι: το μνημείο Εθνικής Αντίστασης, το 

μνημείο Θεσπιών και το Πάρκο Κρύας. 
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Ο νομός Ευρυτανίας, με πρωτεύουσα το Καρπενήσι, 

είναι ένας από τους πενήντα ένα νομούς της Ελλάδας 

και ανήκει στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Ο νομός είναι σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένος από 

βουνά, συμπεριλαμβανομένων του Τυμφρηστού και 

του Παναιτωλικού στα νότια και ποτάμια 

συμπεριλαμβανομένων του Αγραφιώτη και του 

Μέγδοβα στα ανατολικά και του Αχελώου στα 

δυτικά, που εκβάλει στο Ιόνιο Πέλαγος. Είναι ένας από τους πιο αραιοκατοικημένους 

νομούς στην Ελλάδα. 

Ο νομός συνορεύει με την Αιτωλοακαρνανία στα δυτικά, νοτιοδυτικά και νότια 

(δυτικά πάνω από τον Αχελώο ποταμό), με την Καρδίτσα στα βόρεια, και με τη 

Φθιώτιδα στα ανατολικά. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες τα Ευρυτανικά χωριά σφύζουν από ζωή. Ως νόμιμος 

πληθυσμός, δηλαδή πληθυσμός που είναι απογραμμένος στην Ευρυτανία ασχέτως 

που κατοικεί μόνιμα, εμφανίζονται 30.790 κάτοικοι. Μόλις όμως φεύγουν τους 

χειμερινούς μήνες, πίσω μένουν μόλις τα 2/3 του πληθυσμού, ακριβώς 20.081. 

Προϊόντα Παραγωγής: Μόνο στα βουνά και στα δάση της Ευρυτανικής γης θα βρείτε 

τόσο νόστιμα μούρα και βατόμουρα. Τους καρπούς αυτούς τους συλλέγουν και τους 

επεξεργάζεται ο αγροτικός συνεταιρισμός της περιοχής. Από τα μούρα της 

Ευρυτανίας κατασκευάζεται μοναδική μαρμελάδα. Πολλές γεύσεις μαρμελάδας και 

γλυκών του κουταλιού θα βρείτε από αγριοκέρασο, βύσσινο, σταφύλι, κυδώνι, 

αγριόμηλο, φιρίκι και κάστανο. Εκτός από τα γλυκίσματα από τα φρούτα τις περιοχής 

κατασκευάζουν και αλκοολούχα ποτά. Ένα ποτήρι από λικέρ μούρο είναι το τέλειο 

απεριτίφ. Οι ντόπιες νοικοκυρές κατασκευάζουν μόνες τους τα ζυμαρικά τους και 

όσα δεν καταναλώνουν τα προμηθεύουν στην τοπική αγορά 

Ασχολίες κατοίκων: Οι κάτοικοι ασχολούνται με την γεωργία, και κυρίως την 

κτηνοτροφία. 

Αξιοθέατα: Αξιοθέατα του νομού που αξίζει κανείς να επισκεφτεί είναι: τα Σπήλαια 

Κατσαντώνη, κοντά στο χωριό Μοναστηράκι Αγράφων, το μοναστήρι Παναγίας στον 

Προυσό και το μοναστήρι Γέννησης Θεοτόκου στην Τατάρνα. 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Ο νομός Κορινθίας βρίσκεται στην βορειοανατολική 

Πελλοπόνησο. Πρωτεύουσά του είναι η Κόρινθος 

και έχει πληθυσμό 154.624 κατοίκους (απογραφή 

2001). 

Μικρά χωριά με καθαρές παραλίες και νερά, κάστρα 

και αρχαιολογικοί χώροι που μαρτυρούν την 

τεράστια ιστορία του τόπου, κοσμοπολίτικα θέρετρα 

με ιαματικές πήγες και περιοχές εκπληκτικού κάλους 

είναι λίγα μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν τον 

πανέμορφο και ιστορικό νομό Κορίνθου. Πολλές αρχαιολογικές τοποθεσίες μας 

δείχνουν την πολιτιστική ανάπτυξη της αρχαίας Κορίνθου. Ο Ακροκόρινθος, το 

αρχαιότερο κάστρο της Πελοποννήσου, η Νεμέα με το ιερό του Δία και η αρχαία 

Σικυών είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας.  Ένας ιδανικός τόπος 

για καλοκαιρινές διακοπές αφού πολλές είναι οι υπέροχες παραλίες. Μικρά χωριά και 

πόλεις όπως το Βραχάτι, το Δερβένι, το Κιάτο και το Ξυλόκαστρο προσφέρουν ένα 

υπέροχο κλίμα σε συνδυασμό με τα καθαρά νερά της περιοχής. Το Λουτράκι, 

φημισμένο για τις ιαματικές πηγές, πολλές ακόμα εκπληκτικές περιοχές, όπως ο 

Ισθμός της Κορίνθου και ιστορικά χωριά, όπως τα Δερβενάκια, που προσφέρουν στον 

επισκέπτη μεγάλη ευχαρίστηση και εναλλαγή.Ο νομός Κορινθίας είναι σίγουρα ένα 

μέρος για να περάσετε υπέροχες διακοπές το χειμώνα ή το καλοκαίρι, να 

ανακαλύψετε ένα μέρος της ελληνικής ιστορίας, και να γευτείτε εξαιρετική 

φιλοξενία. Τα ψηλά βουνά, οι ήρεμοι κολπίσκοι, τα πράσινα λιβάδια και οι αρχαίοι 

μύθοι να περιπλανώνται γύρω σας  , η Κορινθία θα γίνει κομμάτι των πιο 

φανταστικών αναμνήσεών και εξορμήσεών σας. 

Η Κόρινθος κατοικήθηκε από την Νεολιθική περίοδο και απέκτησε μεγάλη δύναμη 

και ευημερία τον 9ο με 5ο αιώνα π.Χ. Κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ 

αλλά ήκμασε ξανά κάτω από τον Ρωμαϊκό ζυγό. Εδώ δίδαξε τον χριστιανισμό ο 

Απόστολος Παύλος το 52 μ.Χ. Λόγω της στρατηγικής της θέσης, η Κόρινθος δέχτηκε 

επιδρομές από Γότθους, Σλάβους, πειρατές, Φράγκους, Ιππότες της Ρόδου, Ενετούς 

και Τούρκους. 

Αξιοθέατα και πόλεις: Στη Κόρινθο πρωτεύουσα του νομού, άξια επίσκεψης είναι  ο 

Μητροπολιτικός ναός του Αγίου Παύλου και το βήμα από όπου ο Απόστολος Παύλος 
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μιλούσε στους Κορινθίους. Στα νότια της Νέας Κορίνθου βρίσκεται η αρχαία πόλη. 

Τα πιο σημαντικά μνημεία είναι ο ναός του Απόλλωνα, η οδός Λεχαίου που συνέδεε 

την πόλη με το λιμάνι του Λεχαίου στον Κορινθιακό και η μυθική Κρήνη της 

Γλαύκης. Η Ακροκόρινθος αποτελεί το μεγαλύτερο και παλαιότερο κάστρο στην 

Πελοπόννησο χτισμένο σε ένα λόφο ύψους 575 μέτρων. Τα επιβλητικά τείχη 

χρονολογούνται από τον Μεσαίωνα. Ο ισθμός της Κορίνθου συνδέει την 

Πελοπόννησο με την Στερεά Ελλάδα. Ο Ισθμός αποτελεί από την αρχαιότητα το 

κατεξοχήν στρατηγικό σημείο του ελλαδικού χώρου κι ένα από τα σημαντικότερα της 

Ανατολικής Μεσογείου. Στη Διώρυγα λειτουργούν σήμερα δύο βυθιζόμενες γέφυρες. 

Μία στην Ποσειδωνία και μία στην Ισθμία, που εξυπηρετούν την επικοινωνία μεταξύ 

Στερεάς και Πελοποννήσου, αυτή τη στιγμή αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο θαλασσινό 

"ομφάλιο λώρο" μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Μεσογείου. Κυριότερα δημοτικά 

διαμερίσματα(Σε σχέση με τον τουρισμό) Λουτράκι μια πανέμορφη παραλιακή πόλη, 

μία από τις πιο σημαντικές λουτροπόλεις της Ελλάδος. Τα ιαματικά λουτρά του 

Λουτρακίου θεραπεύουν αρθρίτιδα και ρευματισμούς ενώ το επιτραπέζιο φυσικό 

μεταλλικό νερό του είναι παγκοσμίως γνωστό. Στο Λουτράκι, η λίμνη της 

Βουλιαγμένης προσφέρει την ευκαιρία για κολύμπι, θαλάσσιο σκι και ψάρεμα. 

Γενικά, η περιοχή είναι κοσμοπολίτικη και προσφέρεται για όλων των ειδών τις 

απαιτήσεις. Ξυλόκαστρο Φημίζεται για τον Πευκιά, το μοναδικής ομορφιάς 

πευκοδάσος των Κορινθιακών ακτών. Από τα πιο δημοφιλή θέρετρα του νομού που  

προσφέρει στον επισκέπτη ένα καλά  οργανωμένο τόπο για κολύμπι και όχι μόνο. 

Νεμέα στην αρχαιότητα ήταν ξακουστή από τον άθλο του Ηρακλή ο οποίος σκότωσε 

το λιοντάρι της Νεμέας που τρομοκρατούσε την περιοχή. Σήμερα η αρχαία Φλία 

φημιζόταν για το κρασί της. Ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας είναι 

ο ναός του Δία ενώ άλλα αξιοθέατα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος είναι τα λουτρά 

και το στάδιο. Η Κυλλήνη είναι ένα καταπράσινο βουνό όπου μπορείτε να 

επισκεφθείτε την κοιλάδα της Φλαμπουρίτσας με ένα βιότοπο μοναδικό στην 

Πελοπόννησο. Το σπήλαιο του Ερμή στην δυτική όχθη της Φλαμπουρίτσας, που 

αποτελείται από πολλές αίθουσες με πολύχρωμους σταλακτίτες, προκαλεί θαυμασμό 

με την φυσική του ομορφιά. 

Τα Τρίκαλα σήμερα αποτελούνται από τρεις συνοικίες: την Κάτω, τη Μέση και την 

Άνω. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση χάρις στο 

θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον που προσφέρει το βουνό και τα χωριά του. Οι πολλοί 

δασικοί δρόμοι στο βουνό δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει κάθε 

σημείο, με εξέχουσα τη διαδρομή που διασχίζει το οροπέδιο και οδηγεί στη Γκούρα, 

μέσα από ένα πλούσιο ελατοδάσος, στα λιβάδια του οποίου ζουν ημιάγρια άλογα. 

 Κατά μήκος του Κορινθιακού κόλπου, πολλές παραλίες είναι άξιες επίσκεψης, όπως 

η λίμνη της Βουλιαγμένης, τα Στραβά και το Λουτράκι με καθαρά νερά και αρκετά 

οργανωμένες. Στην πλευρά του Σαρωνικού, οι 'γιοι Θεόδωροι είναι μια μία μικρή 

παραλιακή πόλη η οποία συνδυάζει τις ομορφιές του βουνού με τις χαρές της 

θάλασσας.Στον δρόμο για την Επίδαυρο, σας περιμένει η παραλία της Ωραίας 

Ελένης, γνωστή για τα ιαματικά λουτρά της ιδανικά για αρθρίτιδα και ρευματισμούς. 



Ερευνητική Εργασία: ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ 

Τάξη: Α      Σχολ. Περίοδος: 2013-14 

46από 72 

 

Επισκεφθείτε τον Κόρφο, ένα γραφικό ψαροχώρι με ελιές και πεύκα, και το Κιάτο με 

τις καθαρές και οργανωμένες παραλίες είναι μια καλή επιλογή. Οι παραλίες επίσης 

των Κεχριών και της Αλμυρής αξίζουν να τις επισκεφθείτε. 

Μετά τον Ισθμό, θα περάσετε όμορφες στιγμές στις παραλίες των χωριών: Λέχαιο, 

Κοκκώνι, Νεράτζα, Κάτω Διμηνιό, Μελίσσι, Πευκιάς, Λυκοποριά και Δερβένι που τα 

καθαρά νερά και το τοπίο θα σας μαγέψουν. 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ  

Η Αχαΐα είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται 

στην βόρεια Πελοπόννησο και ανήκει στην 

περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνορεύει στα 

ανατολικά με το νομό Κορινθίας, στα νότια με το 

νομό Αρκαδίας και στα νοτιοδυτικά με το νομό 

Ηλείας. Ο Νομός στα βόρεια βρέχεται από τον 

Πατραϊκό κόλπο και τον Κορινθιακό κόλπο και 

στα δυτικά από το Ιόνιο πέλαγος. Ο νομός έχει 

έκταση 3.271 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο 

πληθυσμός του είναι 327.316 κάτοικοι σύμφωνα 

με την απογραφή του 2001.  

Οι σπουδαιότεροι ορεινοί όγκοι είναι ο Χελμός, ο Ερύμανθος και το Παναχαϊκό όρος. 

Δυτικά έχει μια σημαντική λοφώδη περιοχή, που γίνεται πεδινή στην άκρη της και 

φτάνει μέχρι την παράκτια ζώνη. Κάποιες από τις λίμνες της Αχαϊας είναι οι εξής: 

λίμνη Τσιβλού, Προκόπου, Λάμια κλπ. Κάποιοι ποταμοί είναι: ο Σέλεμνος, ο 

Βουραϊκός ποταμός, ο Βυλισσός, ο Κερυνίτης κλπ. 

Προϊόντα που παράγει ο νομός είναι γαλακτοκομικά όπως το γάλα και η φέτα και η 

φορμαέλα Καλαβρύτων, μήλα, καρύδια, κεράσια, δημητριακά, κηπευτικά, σταφίδες 

κλπ. Επίσης υπάρχουν δύο μονάδες παραγωγής τυποποιημένων ζυμαρικών. Στην 

περιοχή παράγονται ένας  οίνος ΟΠΑΠ (Πάτρα) και τρεις  οίνοι ΟΠΕ (Μαυροδάφνη 

Πατρών, Μοσχάτου Ρίου, Μοσχάτου Πατρών) και εφτά τοπικοί οίνοι. Το κύριο 

προϊόν της περιοχής είναι, το εξαιρετικής ποιότητας λάδι που παράγεται άφθονο 

(περίπου 150 τόνοι βιολογικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κάθε χρόνο) και το κρασί. 

Τέλος μεγάλη είναι η παραγωγή ντόπιων κρεάτων και η αλιεία ψαριών όπως η 

αθερίνα ο γαύρος, η σαρδέλα κλπ.                                    

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η 

οποία αποτελεί το λιμάνι που συνδέει τη χώρα με τη δυτική Ευρώπη. Η πλούσια 

ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας, καθώς και ο γεμάτος ζωντάνια 

σύγχρονος ρυθμός ζωής της, της δίνουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα. Το Πατρινό 

Καρναβάλι, το Διεθνές Φεστιβάλ που κάθε καλοκαίρι φιλοξενεί αξιόλογα δείγματα 

καλλιτεχνικής έκφρασης και το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της πόλης, με τη 

δραστήρια παρουσία του εκφράζουν τις βαθιές καλλιτεχνικές παραδόσεις των 

πατρινών. Σημαντικά αξιοθέατα είναι η λίμνη Τσιβλού, το κάστρο της Πάτρας, το 
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οποίο ήταν σημαντικό για την αναχαίτιση των βαρβαρικών επιδρομών στη 

Πελοπόννησο. Κατά καιρούς κατακτήθηκε από τους Φράγκους, Ενετούς, 

Παλαιολόγους και Τούρκους. Επίσης το αρχαιολογικό μουσείο Πατρών προσελκύει 

χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο.   

 

 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΙΕΙΑΣ 

Ο νομός Ηλείας βρίσκεται στην βορειοδυτική 

Πελοπόννησο και ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας. Συνορεύει στα ανατολικά με το νομό 

Αχαϊας, στα νοτιοανατολικά με το νομό Αρκαδίας 

και στα νότια με τον νομό Μεσσηνίας. Βρέχεται από 

το Ιόνιο πέλαγος που του δίνει πιο κλίμα με πολλές 

βροχοπτώσεις, οι οποίες αποδίδουν πλούσια 

βλάστηση. 

Η έκταση του Νομού είναι 2.621 τετραγωνικά χλμ. Ο 

συνολικός πληθυσμός του Νομού είναι 193.228 (απογρ. 2001) κάτοικοι και 

αντιπροσωπεύει το 1,71% του συνολικού πληθυσμού της χώρας Διοικητικά ο Νομός 

αποτελείται από δυο Επαρχίες. Την Επαρχία Ηλείας με έκταση 1.851 τ.χλμ και την 

Επαρχία Ολυμπίας με έκταση 770 τ.χλμ.. 

Τα βουνά του νομού Ηλείας είναι: η  Λάμπεια , η Φολόη η οποία  είναι ένα οροπέδιο 

σκεπασμένο με δρυς. 

Το κλίμα είναι μεσογειακού τύπου, με ήπιο και βροχερό χειμώνα, θερμό και ξηρό 

καλοκαίρι. Στα ορεινά του νομού είναι ψυχρότερο και περισσότερο βροχερό από τα 

πεδινά. 

Πρωτεύουσα του νομού Ηλείας είναι ο Πύργος. Αποτελεί το διοικητικό και εμπορικό 

κέντρο της ευρύτερης περιοχής.  Με βάση την απογραφή του 2011 ο δήμος Πύργου 

αριθμούσε 53.708 κατοίκους. 

 Σημαντική Πυργιώτικη μορφή του αγώνα είναι ο Μιλτιάδης Ιατρίδης, κυβερνήτης 

του θρυλικού υποβρυχίου «Παπανικολής». Ο δήμος Πύργου για να τον τιμήσει 

έστησε τον ανδριάντα του στην πλατεία Ιατρίδη. 

Ο πολιτισμός στην πόλη του Πύργου είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Το 1874 ιδρύθηκε 

η φιλαρμονική σχολή Πύργου ενώ το 1932 ιδρύθηκε ωδείο. Σημαντική πρωτοβουλία 

για την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου ήταν η ίδρυση, το 1884, της «Σχολής του 

Λαού» που απέβλεπε στη διαφώτιση του λαού με διάφορες ομιλίες. Την ίδια περίοδο 

λειτουργούσε ο «Σύλλογος των Ηλείων» στον οποίο γίνονταν διαλέξεις, εθνικού και 

θρησκευτικού περιεχομένου.  
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Η Αμαλιάδα είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ηλείας, με καλή ρυμοτομία και 

απλωμένο ολόγυρά της έναν καταπράσινο κάμπο με ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή και 

θερμοκήπια.Ο Καϊάφας και η λουτρόπολη είναι κτισμένες στο νησάκι της Αγίας 

Αικατερίνης, στο κέντρο μίας μικρής λίμνης. Οι ιαματικές πηγές της πευκόφυτης 

περιοχής είναι γνωστές από την αρχαιότητα. 

Ο επισκέπτης έχει πολλές επιλογές για να γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο του ή να 

περάσει ευχάριστα τις διακοπές του. Αναμφισβήτητα το Κατάκολο είναι ένα μέρος 

που κανείς χρειάζεται αρκετό χρόνο για να εξερευνήσει τις ομορφιές του και να 

ανακαλύψει τη μαγεία αυτού του τόπου, δεν είναι άλλωστε τυχαίο το ότι όποιος 

περνάει λίγο χρόνο εκεί, φεύγοντας το μόνο που έχει στο νου του είναι η επιστροφή, 

δίκαια λοιπόν το Κατάκολο είναι από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς 

προορισμούς. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατακλύζεται από πλήθος επισκεπτών, 

καθώς πλην αυτών που παραδοσιακά περνούν τις διακοπές τους, εκατοντάδες 

κρουαζιερόπλοια πραγματοποιούν επισκέψεις μεταφέροντας χιλιάδες τουριστών, που 

περνούν εκεί μέρος των διακοπών τους. Στην είσοδο του λιμανιού δεσπόζουν οι 

παλιές σταφιδαποθήκες που αναπαλαιωμένες τώρα έχουν μετατραπεί σε καφετέριες 

και ταβέρνες δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα. Τέλος το Κατάκολο αποτελεί έναν 

θαυμάσιο προορισμό για ευχάριστες εκδρομές το χειμώνα, καθώς ο επισκέπτης θα 

ανακαλύψει μια άλλη πλευρά του τόπου ακόμα πιο μαγευτική. Τα Λεχαινά είναι από 

τις πιο πλούσιες κι εύφορες περιοχές του νομού και η Λάμπεια(Δίβρη) είναι από τα 

ωραιότερα ορεινά χωριά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερευνητική Εργασία: ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ 

Τάξη: Α      Σχολ. Περίοδος: 2013-14 

49από 72 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Η Μεσσηνία είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται στη 

νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Γεωγραφικά είναι η περιοχή 

η οποία ορίζεται στα βόρεια από τον ποταμό Νέδα και τα 

Αρκαδικά Όρη, στα ανατολικά από το όρος Ταΰγετος, 

στα νότια από τον Μεσσηνιακό Κόλπο και στα δυτικά 

από το Ιόνιο Πέλαγος. Συνορεύει στα βόρεια με το νομό 

Ηλείας, στα βορειοανατολικά με το νομό Αρκαδίας και 

στα ανατολικά με το νομό Λακωνίας. 

Βουνά του νομού : 

Το ψηλότερο βουνό είναι ο Ταΰγετος , τον οποίο η Μεσσηνία μοιράζεται με τη 

Λακωνία και του οποίου η αλυσίδα συνεχίζεται με άλλες ψηλές κορυφές προς 

βορειοδυτικά. Στα βορειοανατολικά σύνορα με την Αρκαδία και σε μικρή απόσταση 

από την Ανδρίτσαινα της Ηλείας βρίσκεται το Λύκαιο. Στα βόρεια σύνορα με την 

Ηλεία βρίσκεται το Τετράζιο. Στα δυτικά και προς το Ιόνιο Πέλαγος εκτείνονται από 

βορρά προς νότο τα όρη της Κυπαρισσίας, στην προέκταση των οποίων βρίσκεται, 

στη δυτική μεσσηνιακή χερσόνησο, το όρος Λυκόδημο . Στο κέντρο του νομού και 

από βορρά προς νότο εκτείνεται η ευφορότατη πεδιάδα της Μεσσηνίας. 

Ποτάμια 

Μεγαλύτερο ποτάμι είναι ο Πάμισος, ο οποίος διασχίζει την πεδιάδα της Καλαμάτας 

και χύνεται στο Μεσσηνιακό Κόλπο. Στα σύνορα με την Ηλεία βρίσκεται ο ποταμός 

Νέδα. Μικρότερα ποτάμια είναι ο Βελίκας και ο Νέδωνας, που διασχίζει την πόλη 

της Καλαμάτας. 

Η Καλαμάτα είναι το εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο του νομού, καθώς και 

σημαντικό λιμάνι. Ο αγροτικός τομέας παραμένει σημαντικός με κύρια προϊόντα τα 

σύκα, την σταφίδα, τα σταφύλια και το κρασί, τα πορτοκάλια, τις ελιές και το 

ελαιόλαδο. 

Αρχαία περίοδος 

Η Μεσσηνία ήταν κατοικημένη από τα προϊστορικά χρόνια, κυρίως λόγω των 

εύφορων πεδιάδων της. Υπάρχει συνέχεια ευρημάτων από τη Νεολιθική Εποχή.Ο 

Γρηγόριος Παπαφλέσσας κήρυξε την επανάσταση εκεί, κατά των Τούρκων, στις 23 
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Μαρτίου 1821 και μετά τις καταστροφές που προκάλεσε ο τουρκοαιγυπτιακός 

στρατός του Ιμπραήμ, η Ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827) οδήγησε 

στην απελευθέρωση της Πελοποννήσου και στη δημιουργία του νέου ελληνικού 

κράτους. 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Η Αρκαδία είναι νομός της Ελλάδας που βρίσκεται 

στο κέντρο της Πελοποννήσου. Συνορεύει στα 

βόρεια με το Νομό Αχαΐας, στα βορειοανατολικά 

με το νομό Κορινθίας, στα βόρεια και ανατολικά με 

το νομό Αργολίδας, στα νότια με το νομό 

Λακωνίας, στα νοτιοδυτικά με το νομό Μεσσηνίας 

και στα δυτικά με το νομό Ηλείας. Το ανατολικό 

του τμήμα έχει έξοδο στη θάλασσα, στον Αργολικό 

κόλπο και το Μυρτώο Πέλαγος. Ο πληθυσμός της 

είναι 102.035 κάτοικοι και η συνολική της έκταση 

είναι 4.419 τετραγωνικά χλμ. 

Η μορφολογία του εδάφους της Πελοποννήσου είναι ορεινή στο κεντρικό και βόρειο 

τμήμα της. Στην Τρίπολη απλώνεται ένα μεγάλο οροπέδιο το οποίο περιβάλλεται από 

ψηλά βουνά. 

Σημαντικές πόλεις του νομού είναι η πρωτεύουσα Τρίπολη, η Μεγαλόπολη, το 

Λεωνίδιο, το Άστρος, ο Τυρός,το Λεβίδι. Σε άνθηση βρίσκονται τα τελευταία χρόνια 

λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης οι κωμοπόλεις Δημητσάνα, Λαγκάδια και 

Βυτίνα. Οι σημαντικότεροι λιμένες της Αρκαδίας είναι του Παραλίου Άστρους,του 

Τυρού και της Πλάκας Λεωνιδίου. 

Ο νομός Αρκαδίας κατοικείται από τα προϊστορικούς χρόνους και έχει πλούσια 

ιστορική δράση κατά την τουρκοκρατία. Η Αρκαδία είναι γενέτειρα σημαντικών 

ιστορικών προσωπικοτήτων όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης.  

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Τεγέας και της Μαντίνειας είναι από τους 

σημαντικότερους του νομού. Σημαντικά είναι τα λείψανα του Ελληνιστικού θεάτρου, 

μέρος της αγοράς και βωμούς στην Τεγέα, τα λουτρά και το βουλευτήριο, τα οποία 

χρονολογούνται από την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή εποχή, στη Μαντίνεια. Επίσης, 

μέρη Βυζαντινών οικισμών καθώς και μωσαϊκά που διασώζονται μέσα σε εκκλησίες. 

Στην Τεγέα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, υπάρχουν εκθέματα των Ελληνιστικών, 

Γεωμετρικων κι Αρχαϊκών Χρόνων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τρίπολης  

περιέχει ενδιαφέροντα εκθέματα και το Πολεμικό Μουσείο είναι χωρισμένο σε 

τμήματα που αναφέρονται στις διάφορες εμπόλεμες περιόδους που ταλάνισαν το 

Ελληνικό Έθνος. 
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Ορισμένα από τα πολύ σημαντικά αξιοθέατα του Νομού Αρκαδίας είναι η πολυτελής 

έπαυλη του Ηρώδου του Αττικού με τα εξαίρετα γλυπτά, τ' αγάλματα και τα μωσαϊκά 

με τα περίτεχνα σχέδια στον οικισμό Εύα Άστρους, το υπαίθριο Μουσείο 

Υδροκίνησης στη Δημητσάνα, το Κάστρο που διασώζεται σε πολύ καλή κατάσταση 

στην Καρίταινα, δείγμα της γαλλικής αρχιτεκτονικής, η αρχαία πόλη στη 

Μεγαλόπολη και τη Λυκοσούρα με πλήθος από ερείπια της αρχαίας εποχής.  

 

Οι πολυάριθμες εκκλησίες και μονές που βρίσκονται διάσπαρτες στο νομό αποτελούν 

ξεχωριστή κατηγορία αξιοθεάτων της Αρκαδίας με τη μοναδική παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική τους.  

Η Αρκαδία έχει μια ιδιοτυπία. Ενώ βρίσκεται πάντα μέσα στο πνεύμα των καιρών, 

κρατάει με ζήλο τις παραδόσεις της. Ήδη από την αρχαιότητα χρέωναν στους 

Αρκάδες όλες τις καινοτομίες: την ενχρήματη συναλλαγή, την εφεύρεση της 

αρχιτεκτονικής, την μουσική, τη συνάθροιση σε πόλεις. Και είναι αλήθεια πως οι 

επιστήμες, οι τέχνες και το εμπόριο άνθησαν πολύ νωρίς στην Αρκαδία. Ταυτόχρονα 

όμως οι στενοί δεσμοί των Αρκάδων και η αγάπη για τον τόπο τους έχει σαν 

αποτέλεσμα να κρατούν ζωντανές τις πανάρχαιες παραδόσεις τους.Ένα ιδιαίτερο 

είδος ζωής, σε σχέση με τη φύση, με απλότητα και σοφό μέτρο, έχει δημιουργήσει 

την αρκαδική μοναδικότητα, αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες. Μια ζωή που κυλάει 

εναρμονισμένη με τον ρυθμό του κόσμου και των εποχών. Έθιμα που δείχνουν το 

θαυμασμό των ανθρώπων για το μυστήριο της ζωής τελούνται με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο όπως χιλιάδες χρόνια τώρα. 

Η βαθιά θρησκευτικότητα των Αρκάδων ταυτίστηκε με την ορθοδοξία. Όμως ο 

τρόπος που τιμώνται ο Σωτήρας, η μητέρα του Θεού και οι Άγιοι έχει τη σφραγίδα 

της αρχέγονης κοινότητας. Κάθε καλοκαίρι, σε όλα τα εκκλησάκια που είναι 

αφιερωμένα στον Προφήτη Ηλία στήνεται τρανό πανηγύρι. Όπως κάποτε προς τιμήν 

του Απόλλωνα. Στη Νεστάνη τιμάται ο Άγιος Γεώργιος, καταμεσής την άνοιξη, στον 

ίδιο τόπο που γίνονταν οι γιορτές της Μητέρα Δήμητρας και της Σκοτεινής της 

Κόρης, της Δέσποινας. Με την παραδοσιακή τσιπιανίτικη φορεσιά, με γκλίτσες 

καταστόλιστες από λουλούδια, χορεύουν όλοι έναν πανάρχαιο κύκλιο χορό 

τραγουδώντας το τραγούδι του Άη Γιώργη. Νομίζει κανείς ότι βρίσκεται σε αρχαία 

τραγωδία.Τα πανηγύρια προς τιμήν της Παναγίας είναι άφθονα. Μιας και η Παναγία 

τιμάται στην Αρκαδία πάρα πολύ, σχεδόν κάθε χωριό της έχει αφιερωμένη και μια 

εκκλησιά. Και το Δεκαπενταύγουστο συνήθως μαζεύονται για να γιορτάσουν και να 

δοξάσουν την αγαπημένη Θεομήτορα. Τα ποιμενικά ήθη κρατάνε ακόμα στην 

Αρκαδία. Οι γέροντες τιμώνται με δικιά τους γιορτή τον Αύγουστο. Το συναπάντημα 

των βοσκών στο Βαλτετσινίκο είναι αφορμή για ένα πανηγύρι που όποιος το ζήσει θα 

του μείνει αξέχαστο. Στο Λιμποβίσι και σε όλη τη Φάλανθο, στο Λεβίδι, στην ίδια 

την Τρίπολη, σε κάθε χωριό και κάθε πολιτεία οι Αρκάδες γιορτάζουν τη ζωή 

ολόχαρα. Το Πάσχα στην Τρίπολη είναι ξακουστό σε όλη την Ελλάδα για την 

κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας και την πάνδημη χαρά της Ανάστασης. Οι 



Ερευνητική Εργασία: ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ 

Τάξη: Α      Σχολ. Περίοδος: 2013-14 

52από 72 

 

Απόκριες είναι ευκαιρία για Διονυσιακό ξέσπασμα. Το κρασί ρέει άφθονο και οι 

άνθρωποι αφήνουν, όπως το έκαναν από την αυγή του χρόνου, τον εαυτό τους να 

απελευθερωθεί από τις συμβάσεις. Τα πειράγματα, καλόκαρδα πάντα, φέρνουν 

χαμόγελα. Κι οι χοροί βαστάνε ίσα με το πρωί. Οι Αρκάδες της διασποράς με αφορμή 

το πανηγύρι του χωριού τους, βρίσκουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στη γενέθλια 

γη. Και μαζί με τους πάμπολλους ταξιδιώτες ζωντανεύουν την πάντα φιλόξενη 

Αρκαδία. 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

O νομός Λακωνίας με πρωτεύουσα τη Σπάρτη είναι 

ο νοτιότερος νομός της Πελοποννήσου και της 

ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρέχεται από το  Αιγαίο 

Πέλαγος, το Μεσσηνιακό Κόλπο και το Λακωνικό 

Κόλπο. Έχει δύο κύριες οροσειρές, του Ταΰγετου  

και του Πάρνωνα. Ανάμεσά τους βρίσκεται η 

κοιλάδα του ποταμού Ευρώτα και η Σπάρτη. 

Συνορεύει στα βόρεια με το νομό Αρκαδίας και στα 

δυτικά με το νομό Μεσσηνίας. Στο νομό Λακωνίας 

ανήκει και η Ελαφόνησος. 

Από τα χωριά της Μάνης, ξεχωρίζουν: η Καρδαμύλη, και το φαράγγι του Βυρού, η 

Λαγκάδα, το Γύθειο, η Αρεόπολη. Τα σπήλαια του Δυρού, , ο Κοτρώνας με τις 

παραλίες του, το Πόρτο Κάγιο, Ακρωτήριο Ταίναρο είναι αξιοθέατα του δήμου 

Ανατολικής Μάνης. Προϊόντα του Ταϋγέτου είναι το Θυμαρίσιο μέλι, καπνιστό 

σύγκλινο, δίπλες, λάδι, ελιές, και αρωματικά φυτά (τσάι, φασκόμηλο, θυμάρι κ.ά.) 

καθώς και τα "λούπινα". Στη Σπάρτη θα άξιζε να επισκεφτεί κανείς τον Μυστρά, το 

Γύθειο. Έχει αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο και μουσείο της ελιάς. Επικοινωνεί 

οδικά με την Καλαμάτα και την Τρίπολη, ενώ διαθέτει και μικρό αεροδρόμιο. Η 

Ελαφόνησος είναι πόλος έλξης τουριστών. 

Στο νομό αυτό, οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με την αγροτική καλλιέργεια 

και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, με πιο συνηθισμένα το πορτοκάλι, την ελιά 

και το λάδι, είτε ως κύρια πηγή εισοδήματος είτε ως δευτερεύουσα. Αρκετοί κάτοικοι 

ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Ακόμη, αρκετά ανεπτυγμένος είναι ο κλάδος του 

καλοκαιρινού τουρισμού, κυρίως προς Μυστρά, Σπήλαια Δυρού, Βάθεια και στις 

παράκτιες περιοχές, με πιο γνωστούς προορισμούς τουριστών την Μονεμβάσια, το 

Γύθειο, την Ελαφόνησο. 
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ΝΟΜΟΣΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Η Αργολίδα είναι νομός της Ανατολικής 

Πελοποννήσου με πρωτεύουσα το Ναύπλιο, βρέχεται 

στα νότια από τον Αργολικό Κόλπο και στα 

ανατολικά από τον Σαρωνικό κόλπο. Συνορεύει στα 

βόρεια με το νομό Κορινθίας και στα δυτικά και νότια 

με το νομό Αρκαδίας. Σημαντικές τοποθεσίες που 

περιλαμβάνει ο νομός είναι το Άργος, οι Μυκήνες , η 

Επίδαυρος, και το Τολό Αργολίδας.Στο σημερινό 

Άργος τα περισσότερα από τα μνημεία έχουν 

καταστραφεί τα δε εναπομείναντα, από τα σημαντικότερα στον Ελληνικό χώρο, δεν 

έχουν αναστηλωθεί. 

 Μερικά από αυτά είναι: 

 η πυραμίδα του Ελληνικού. Χρονολογείται στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα και 

υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τη χρήση που μπορεί να είχε (τύμβος, οχυρό). 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι το πυραμοειδές αυτό κτίσμα κτίστηκε λίγο μετά 

τους τάφους των Φαραώ, τις γνωστές πυραμίδες και υποδηλώνει τη σχέση των 

Αργείων με την Αίγυπτο. 

 το αρχαίο θέατρο Άργους που στην αρχική μορφή του χωρούσε 20.000 θεατές 

και χρησίμευε και ως εκκλησία του Δήμου. Το πραγματικά μοναδικό αυτό 

θέατρο, του οποίου ένα μέρος είναι σκαλισμένο σε βράχο, δεν έχει 

αναστηλωθεί ακόμη από την Αρχαιολογία. 

 η αρχαία αγορά 

 η Λάρισα (η Ακρόπολη του αρχαίου Άργους) 

 οι θαλαμωτοί τάφοι του λόφου της Ασπίδος και πολλά άλλα. 

 Το Ναύπλιο είναι γνωστό για το Μπούρτζι, το Παλαμήδι, καθώς και ως τόπος 

δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια. 

 Το Πόρτο Χέλι, προσφέρεται ιδιαίτερα για ιδιοκτήτες θαλασσίων σκαφών 

καθώς το λιμάνι του διαθέτει πολύ καλή υποδομή και μεγάλη χωρητικότητα 

 Η Παλαιά Επίδαυρος, με το θέατρο 

Προϊόντα Παραγωγής: 
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Κύριο προϊόν είναι η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως τυριών. Η 

οικονομία της στηρίζεται στον τουρισμό, αλλά και  στις αγροτικές καλλιέργειες και 

στην αλιεία. 

 

 

 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Η Κέρκυρα ή Καίρκυρα είναι ένα από τα βορειότερα  

νησιά του Ιονίου Πελάγους. Βρίσκεται στην είσοδο 

της Αδριατικής Θάλασσας, κοντά στις Ηπειρωτικές 

ακτές. Οι βορειοανατολικές της ακτές πλησιάζουν 

αρκετά  τις ακτές των Αγίων Σαράντα της Αλβανίας. 

Το έδαφός της είναι κυρίως ορεινό και έχει πολλούς 

όρμους και ακρωτήρια. Οι ξένοι την αποκαλούν 

Κορφού από τις δύο κορυφές που φαίνονται, καθώς 

πλησιάζει ο επισκέπτης στο νησί. Υψηλότερες 

κορυφές είναι αυτή του Παντοκράτορας και το Στραβοσκιάδι. Είναι από τα πλέον 

πυκνοκατοικημένα νησιά της Μεσογείου. 

Η πόλη της Κέρκυρας χαρακτηρίζεται από το έντονο Βενετσιάνικο στοιχείο, αλλά και 

από πολλές Αγγλικές και Γαλλικές επιρροές. Είναι κοσμοπολίτικη πόλη που αποπνέει 

μια αίσθηση αρχοντιάς, με κύρια αξιοθέατα τη μεγάλη πλατεία Σπιανάδα, που είναι η 

μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων, το Παλιό και το Νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το 

Κανόνι, το Μον Ρεπό αλλά και τα Μουσεία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 

Ιστορίας. Ίσως το πιο φημισμένο της αξιοθέατο είναι το νησάκι μπροστά στο Κανόνι, 

πάνω στο οποίο βρίσκεται η εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών και το ξακουστό 

Ποντικονήσι. Πάνω στο μικρό αυτό νησάκι βρίσκεται μια μικρή εκκλησία του 

Παντοκράτορα του 11ου ή 12ου αιώνα. Παραδοσιακά πιάτα της κερκυραϊκής 

κουζίνας είναι η «παστιτσάδα», το «σοφρίτο» και το «μπουρδέτο». Πολιούχος της 

πόλης είναι ο Άγιος Σπυρίδων Τριμυθούντος, το σκήνωμα του οποίου φιλοξενείται 

στον ομώνυμο ναό, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο ιδιαίτερους που υπάρχουν. 

Έχει ενετικά αρχοντικά και τα κτίρια είναι υδροχρωματισμένα με το παραδοσιακό 

κερκυραϊκό χρώμα της ώχρας. Επίσης, υπάρχει πλήθος εκκλησιών. Η πόλη διαθέτει 

όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες, τράπεζες, αστυνομία, στρατολογία, δημοτικές 

υπηρεσίες, σταθμούς τηλεοράσεως και ραδιοφώνων, διεθνές λιμάνι κι αεροδρόμιο 

προσιτό σε κάθε είδους αεροσκάφους. Είναι έδρα του Ιόνιου Πανεπιστημίου, της 

Νομαρχίας Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών. 
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Ανάμεσα στα αξιοθέατα της περιοχής ανήκει το Αχίλλειο, το παλάτι της βασίλισσας 

Ελισάβετ Η περιοχή του Πέλεκα φημίζεται για τη θέα του ηλιοβασιλέματος που 

προσφέρει, ενώ στην Παλαιοκαστρίτσα βρίσκεται το βυζαντινό φρούριο 

Αγγελόκαστρο. Παραλίες με ψιλή ξανθή άμμο συναντώνται στον ΆηΓόρδη, τη 

Γλυφάδα, , το Μαραθιά, , τη Δασιά, στην Παλαιοκαστρίτσα και σε άλλες περιοχές. 

Αλλά και χωριά στην ενδοχώρα της Κέρκυρας ασκούν μια γοητεία, όπως οι 

Σιναράδες, ο Άγιος Ματθαίος, οι Καρουσάδες, η Λευκίμμη, πνιγμένα μέσα στο 

πράσινο. 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Ο νομός Λευκάδας ανήκει στην περιφέρεια Ιόνιων 

νησιών και περιλαμβάνει την Λευκάδα, που είναι το 

τέταρτο σε έκταση νησί των Επτανήσων και κάποια 

άλλα μικρότερα νησιά του Ιονίου πελάγους. 

Πρωτεύουσα του νομού είναι η πόλη της Λευκάδας. 

Έχει πληθυσμό 22.506 κατοίκους σύμφωνα με την 

απογραφή της Ελλάδος το 2001. 

Η Λευκάδα διαθέτει πολλά αξιοθέατα και όσοι έχουν 

διάθεση για περιήγηση πραγματικά δεν πρόκειται να 

βαρεθούν στιγμή. Το ίδιο το φυσικό περιβάλλον της Λευκάδας είναι υπέροχο και 

δημιουργεί εικόνες καταπληκτικές. Αξιοθέατα και από τα καλύτερα μπορούν να 

θεωρηθούν όλες οι παραλίες στην δυτική Λευκάδα που βρίσκονται στην άκρη 

απότομων γκρεμών. 

Τα βουνά και τα δάση της Λευκάδας είναι από μόνα τους εξαιρετικά αξιοθέατα. Ενώ 

εξαιρετικές εικόνες θα δείτε και σε όλη την λιμνοθάλασσα της Λευκάδας. Βέβαια 

εκτός από το φυσικό περιβάλλον, τα βουνά, τα δάση, τα ακρωτήρια και τους 

καταρράκτες υπάρχουν οι ανθρώπινες κατασκευές.  

Η οικονομία του νησιού στηρίζεται εξ'ολοκλήρου στην παραγωγή ελιάς και οσπρίων, 

τη μελισσοκομία, την παραγωγή αλατιού, στις δύο αλυκές της ανατολικής ακτής, και 

την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Τα αξιοθέατα που μπορείτε να δείτε στο νησί είναι: 

Καταρράκτες στο Νυδρί, τέσσερα περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Νυδρί 

βρίσκονται οι καταρράκτες, για να τους βρείτε ακολουθήστε τις κίτρινες ταμπέλες. 

Όταν φτάσετε και παρκάρετε το αυτοκίνητο σας συνεχίζετε με τα πόδια. 

Προσπερνάτε ένα καφέ που βρίσκεται εκεί και ακολουθείτε το μονοπάτι. Μετά από 

400 μέτρα και αφού περάσετε μια πύλη που έχουν δημιουργήσει τα βράχια φτάνετε 

στην πρώτη πισίνα. Για να φτάσετε στην δεύτερη, με τον ψηλότερο καταρράκτη, 

ακολουθείτε το μονοπάτι στα δεξιά της πρώτης. Προσοχή όμως γιατί από το σημείο 
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αυτό το μονοπάτι γίνεται αρκετά γλιστερό. Αν πετύχετε τις πισίνες σε εποχή με 

αρκετό νερό, μπορείτε να κάνετε μια βουτιά να δροσιστείτε. 

Κρουαζιέρα στα γύρω νησιά, ένας πολύ δημοφιλής τρόπος να δεις κάποια από τα 

γύρω νησιά της Λευκάδας είναι να κάνεις μια ολοήμερη κρουαζιέρα. Τα σκάφη 

φεύγουν από τα λιμάνια της Βασιλικής και του Νυδρί.  

Φάρος: στα νοτιοδυτικά του νησιού βρίσκεται το Ακρωτήρι Λευκάτας, στο οποίο 

βρίσκεται και ο μεγάλος φάρος. Εδώ λέγεται πως είναι το σημείο που έπεσε η Σαπφώ 

στην θάλασσα όταν την εγκατέλειψε ο αγαπημένος της Φάωνας. Η θέα από το σημείο 

προς την Κεφαλονιά αλλά και των κυμάτων που σκάνε επάνω στα βράχια, καθώς εσύ 

στέκεσαι στην κορυφή τους, 70 μέτρα από την θάλασσα είναι καταπληκτικά. 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Η Ζάκυνθος, γνωστή διεθνώς και με το όνομα 

"Τζάντε", ή Φιόρο του Λεβάντε( Άνθος της 

Ανατολής) κατά τους Βενετσιάνους, είναι ένα από τα 

νησιά των Επτανήσων. Είναι το ενδέκατο σε έκταση 

ελληνικό νησί και το τρίτο (μετά την Κεφαλονιά και 

την Κέρκυρα) και δεύτερο σε πληθυσμό νησί των 

Ιονίων νήσων. Η έκτασή της είναι 406 τ. χλμ και ο 

πληθυσμός ανέρχεται στους 40.650 κατοίκους 

(απογραφή 2011). Από την Πελοπόννησο απέχει 9,5 

ναυτ. μίλια (από την Κυλλήνη του Νομού Ηλείας) και 

8,5 ναυτ. μίλια από το πλησιέστερο βόρεια σε αυτή νησί, την Κεφαλονιά. Οι κάτοικοί 

της καλούνται Ζακύνθιοι, ή Ζακυνθινοί. "Υρία", ένα από τα αρχαία ονόματα του 

νησιού της Ζακύνθου.  

Το σχήμα της Ζακύνθου είναι ακανόνιστο τριγωνικό με το μεν βορειότερο άκρο του 

νησιού να καταλήγει στο ακρωτήρι Σκινάρι, ενώ στο νότιο-νοτιοανατολικό να 

σχηματίζεται ο κόλπος του Λαγανά μεταξύ των δύο ακρωτηρίων, Μαραθιάδυτικά και 

Γέρακας, ή Γεράκι, ανατολικό. Μέσα στον κόλπο του Λαγανά υπάρχουν τρία νησιά, 

το Μαραθωνήσι, ο Άγιος Σώστης και το Πελούζο, ενώ 37 ναυτικά μίλια νότια του 

Λαγανά βρίσκονται οι νήσοι Στροφάδες. Ο κόλπος του Λαγανά, με τη μαγευτική 

παραλία του, έχει ανακυρηχθεί από το 1999 Εθνικό Πάρκο καθώς είναι τόπος 

ωοτοκίας της υπό εξαφάνιση χελώνας Καρέττα-Καρέττα.  

Το όνομα Ζάκυνθος, όπως αναφέρει ο Όμηρος, το έλαβε από τον Ζάκυνθο, γιο του 

βασιλιά της Τροίας Δάρδανου. Ο Ζάκυνθος έφτασε στο νησί από την Αρκαδική πόλη 

Ψωφίδα γύρω στο 1500 π.Χ. και έδωσε το όνομά του στη νέα Πόλη. 

. Το 1485 οι Ενετοί καταλαμβάνουν το νησί μετά από διπλωματικές πιέσεις στους 

Τούρκους. Η ενετική κατοχή προσφέρει στη Ζάκυνθο τη σταθερότητα και τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης που για αιώνες είχε στερηθεί. Η ειρήνη που η ισχύς της Βενετίας 

εξασφαλίζει στο νησί δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα οικονομικής και 
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πνευματικής άνθησης. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 οι 

Επτανήσιοι στηρίζουν απροκάλυπτα και ενεργά τους εξεγερμένους Έλληνες. Μετά 

την απελευθέρωση από τους Τούρκους και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους 

εμφανίζεται έντονο το αίτημα της Ένωσης των Ιονίων Νήσων με την υπόλοιπη 

Ελλάδα. Στις 21 Μαΐου 1864 υψώθηκε οριστικά η Ελληνική σημαία στο νησί 

Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί, διάσημο από τις πανέμορφες παραλίες του με τα 

κρυστάλλινα και καταγάλανα νερά τους.Από πολυσύχναστες έως απομονωμένες και 

από αμμώδεις και οργανωμένες έως ήσυχες και βραχώδεις.Οι πιο γνωστές και πιο 

εύκολα προσβάσιμες παραλίες, βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, βόρεια 

και νότια της πόλης και στο περίφημο κόλπο του Λαγανά, ο οποίος συνορεύει με το 

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο.  

Πατρίδα του Διονυσίου Σολωμού, του εθνικού μας ποιητή, του Ούγκο Φώσκολου και 

του Ξενόπουλου, η Ζάκυνθος είχε πάντα και διατηρεί και σήμερα υψηλότατο 

πολιτιστικό επίπεδο.Οι βενετσιάνικες επιρροές ζυμώθηκαν με την ελληνική 

παράδοση κι έδωσαν έναν ιδιαίτερο πολιτισμό με λεπτές αποχρώσεις και χάρη. Στο 

νησί καλλιεργήθηκαν και αναπτύχθηκαν όλες οι μορφές της Τέχνης. Γι’ αυτό η 

Ζάκυνθος δίκαια ονομάστηκε Φλωρεντία της Ανατολής. Η μουσική «κυλάει στις 

φλέβες» των Ζακυνθινών. Η επίδοσή τους στην τέχνη αυτή άρχισε από τα πανάρχαια 

χρόνια, τότε που λατρευόταν στο νησί ο θεός της Μουσικής, ο Απόλλωνας. Τον 

καιρό της Ενετοκρατίας αναπτύχθηκε η ζακυνθινή καντάδα, που φτάνει ως τις μέρες 

μας.  

Σήμερα η Ζάκυνθος είναι ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της 

Ελλάδας. Η πνευματική ζωή στο νησί υπήρξε επίσης σπουδαία. Η πρώτη ελληνική 

Ακαδημία ιδρύθηκε στη Ζάκυνθο τον 16ο αιώνα. Και οι σημερινοί Ζακυνθινοί, 

άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι, γλεντζέδες και φιλόξενοι, με ζωηρό ταμπεραμέντο, 

δείχνουν ιδιαίτερη κλίση στις τέχνες και τα γράμματα.  

To Ναυάγιο, όπως αποκαλείται, της Ζακύνθου, είναι ένα ναυάγιο πλοίου που 

ξεβράστηκε σε μια απομονωμένη παραλία της Ζακύνθου, και σήμερα αποτελεί ένα 

από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού. Το ναυάγιο συνέβη το 1982, όταν το 

πλοίο Παναγιώτηςμετέφερε παράνομα τσιγάρα, από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα, 

οπού θα τα πουλούσε σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο, ωστόσο, λόγω 

εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαλασμένης μηχανής, βρέθηκε εκτός 

πορείας και σύντομα έπεσε στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου. 

Μέχρι τότε, η παραλία ονομαζόταν Άγιος Γεώργιος. 

Οι ντόπιοι θυμούνται χαρακτηριστικά χιλιάδες κούτες τσιγάρων να επιπλέουν στο 

νερό και ανάμεσα τους τα μέλη του πληρώματος να κολυμπούν για να ξεφύγουν από 

την ακτοφυλακή. Σήμερα, το ναυάγιο έχει προσαράξει στο κέντρο μιας απρόσιτης 

παραλίας, με αμμοχάλικο την οποία μπορεί να επισκεφθεί κανείς μόνο δια θαλάσσης 

και ελικοπτέρου καθώς είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα του νησιού. Χάρις 
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στο δύσβατο της περιοχής, τα νερά της παραμένουν κρυστάλλινα και διάφανα μέχρι 

και σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

Η Κεφαλονιά ή Κεφαλλονιά, αλλιώς Κεφαλληνία, 

είναι νησί του Ιονίου πελάγους κι ανήκει στα 

Επτάνησα. Επισήμως, κυρίως στη διοίκηση, 

αναφέρεται με τον αρχαιότερο τύπο «Κεφαλληνία» 

Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο και πιο ορεινό 

νησί των Επτανήσων και το τρίτο σε πληθυσμό 

μετά την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Βρίσκεται 

απέναντι από την είσοδο του Πατραϊκού Κόλπου, 

βόρεια της Ζακύνθου, νότια της Λευκάδας και 

δυτικά της Ιθάκης. 

Το νησί έχει έκταση περίπου 781 τ.χλμ. και σε αυτό κατοικούν περίπου 34.488 

κάτοικοι. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Αίνος 

χαρακτηρισμένη ως Εθνικός δρυμός[1] με σημαντικότερες κορυφές τις Μέγας Σωρός, 

Αγία Δυνατή, Ευμορφία και Κόκκινη Ράχη. Οι σημαντικότερες πεδιάδες είναι αυτές 

της Κραναίας, της χερσονήσου Παλικής, του Αρακλείου και της Σάμης. 

Οι ακτές της Κεφαλονιάς σχηματίζουν πολλούς κόλπους και ακρωτήρια. 

Σπουδαιότεροι κόλποι είναι της Σάμης, του Μύρτου, του Λουρδά, του Αθέρα, του 

Φισκάρδου, του Λιβαδιού, του Αργοστολίου γνωστός και ως Κουτάβου. Οι ακτές 

είναι γενικά βραχώδεις και απότομες προς το Ιόνιο, ενώ έχουν ηπιότερους 

σχηματισμούς προς την ανατολική πλευρά 

Υπάρχουν στοιχεία ότι η Κεφαλλονιά κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή. 

Κατακτήθηκε από τους Νορμανδούς, τους Ενετούς και για λίγα χρόνια από τους 

Οθωμανούς. Επανήλθε στην κυριαρχία της Βενετίας μέχρι το 1797, οπότε την 

κατέλαβαν οι Γάλλοι. Το 1864 ενώθηκαν τα Επτάνησα με το Βασίλειο της Ελλάδος.  
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Η Κεφαλονιά πλήγηκε από τους μεγάλους σεισμούς του 1953, όταν ισοπεδώθηκαν 

όλα σχεδόν τα οικήματα του νησιού. Η μετανάστευση αυξήθηκε, ενώ αρκετοί 

κάτοικοι από φτωχότερα μέρη της Ελλάδος εγκαταστάθηκαν στο νησί. Σχετικά αργά 

αναπτύχθηκε ο τουρισμός του νησιού καθώς οι Κεφαλονίτες συνήθως είχαν έσοδα 

από τη ναυτιλία. 

 

Η παραλία Μύρτου ή απλά Μύρτος είναι μια παραλία στη Κεφαλονιά. Θεωρείται η 

πιο διάσημη παραλία του νησιού και ένα από τα κύρια αξιοθέατά του, αφού τα 

τελευταία χρόνια συγκεντρώνει πολύ κόσμοΗ παραλία είναι βραβευμένη με τη 

γαλάζια σημαία, περισσότερες από κάθε άλλη παραλία. Ο Μύρτος είναι οργανωμένη 

παραλία, με καντίνα, ομπρέλες, ξαπλώστρες και ναυαγοσώστη. Η παραλία είναι 

επικίνδυνη διότι ως ανοικτός κόλπος, κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας εμφανίζονται 

μεγάλα κύματα, και πολλοί κολυμβητές έχουν πεθάνει. 

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

Ο Νομός Χίου είναι ένας από τους 51 νομούς της 

Ελλάδας και ανήκει στην περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου.Πρωτεύουσα του νομού είναι η πόλη της 

Χίου .Είναι νησιωτικός νομός και περιλαμβάνει τα 

νησιά Χίο, Οινούσσες και Ψαρά.                           

Είναι το πέμπτο μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί στην 

Ελλάδα και βρίσκεται στο κεντρικό - ανατολικό 

Αιγαίο κοντά στα παράλια της Τουρκίας. Το έδαφος 

της Χίου είναι κατά το κύριο μέρος του ορεινό.Το 

κλίμα της Χίου είναι ένα τυπικό μεσογειακό κλίμα. 

Το νησί κατοικείται από τη νεολιθική εποχή.  Η Χίος αναπτύχθηκε σε μια από τις 

σημαντικότερες πόλεις των αρχαίων χρόνων, με και ταυτόχρονα σε μια μεγάλη 

ναυτική δύναμη. Η  Χίος ήταν για πολλούς αιώνες υπό την διακυβέρνηση της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εκτός από κάποιες σύντομες χρονικές περιόδους που 

λεηλατήθηκε από τους Σαρακηνούς. Το 1566 οι Τούρκοι κατακτούν το νησί. Το 1822 

ο τουρκικός στόλος έκαιγε και κατέστρεφε τα πάντα για 40 μέρες, προσπαθώντας να 

παραδειγματίσει τους υπόλοιπους Έλληνες, ως αντίποινα για επαναστατικά κινήματα. 

Το γεγονός έγινε γνωστό ως η σφαγή της Χίου. Τελικά, η Χίος ελευθερώθηκε το 

1912 και έγινε κομμάτι της ανεξάρτητης Ελλάδας. 

Ήθη-Έθιμα: Αγιοβασιλιάτικα καραβάκια κατά την Πρωτοχρονιά , ρουκετοπόλεμος 

κατά την Ανάσταση και το Καρναβάλι της Χίου είναι μερικά μόνο από τα 

χαρακτηριστικά και πανελληνίως φημισμένα έθιμα της περιοχής. 
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Αξιόλογες τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος αποτελούν μεταξύ άλλων : Το 

σπήλαιο των Ολύμπων, τα Μαστιχοχώρια και τα μεσαιωνικά χωριά (Μεστά , 

Ανάβατοςκ.α) Ενδιαφέροντα μουσεία είναι το αρχαιολογικό, το βυζαντινό και το 

ναυτικό.  

Οι βασικές ασχολίες των κατοίκων είναι η ναυτιλία, ο τουρισμός , η γεωργία και η 

αλιεία.Μαστίχα και τα παράγωγα της (τσίχλες, ούζο, λικέρ, καραμέλες) , πολλών 

ειδών τυριά και εσπεριδοειδή με πιο φημισμένο  το μανταρίνι.   

Οι Οινούσσες ή Οινούσσαέχει έκταση 14,382 τ.χλμ. και 1.050 κατοίκους σύμφωνα 

με την απογραφή του 2001. Βρίσκεται στο Αιγαίο πέλαγος, ανατολικά της Χίου. 

Στην αρχαιότητα το νησί ήταν φημισμένο για το καλό κρασί του και πιστεύεται ότι 

από τη ρίζα της λέξης οίνος προέρχεται και το όνομα Οινούσσες.Οι βασικές ασχολίες 

των κατοίκων είναι κυρίως η ναυτιλία και η αλιεία. Το νησί είναι άλλωστε 

παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως το νησί της ναυτοσύνης.  

Τα Ψαρά είναι νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, βορειοδυτικά της νήσου Χίου, 

έδρα του ομώνυμου δήμου, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Έχει έκταση 40 

τετραγωνικά χιλιόμετρα . Ο πληθυσμός του νησιού, κατά την απογραφή του 2001, 

ήταν 422 κάτοικοι.  

 Τα Ψαρά είναι γνωστά κυρίως από τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν το 1824, 

κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα εναντίον των Τούρκων.  

Το θυμαρίσιο μέλι του νησιού θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας, καθώς και οι 

αστακοί , αλλά και η μυζήθρα. 
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ΝΟΜΟΣΛΕΣΒΟΥ 

Ο Νομός Λέσβου ανήκε στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου. Περιλάμβανε τα νησιά Λέσβο, Λήμνο και 

Άγιο Ευστράτιο. Από το 2011 αντικαταστάθηκε από 

τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου και Λήμνου. 

Έχει έκταση 2.154 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατά 

την απογραφή του 2001 είχε 109.118 

κατοίκους.Πρωτεύουσα του Νομού είναι η 

Μυτιλήνη . Βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο. 

Είναι το τρίτο σε έκταση και πληθυσμό στην Ελλάδα 

νησί. 

Το έδαφος της Λέσβου είναι ορεινό και ημιορεινό, με υψηλότερη κορυφή τον 

Λεπέτυμνο.Οι ακτές της εμφανίζουν πλούσιο διαμελισμό και χαρακτηρίζονται, στα 

νότια, από τον σχηματισμό δύο μεγάλων εγκολπώσεων με πολύ στενές εισόδους, τον 

κόλπο της Γέρας και τον κόλπο της Καλλονής. Το κλίμα είναι ήπιο μεσογειακό. 

Αμφορείς που βρέθηκαν υποδεικνύουν έντονη κατοίκηση του νησιού από τον 7ο 

αιώνα π.Χ. Κατά τα βυζαντινά χρόνια το νησί ταλαιπωρείται από επιδρομές και ξένες 

κατοχές , όπως από Βανδάλους, Αβάρους  και Καταλανούςπειρατές..Την 15η 

Σεπτεμβρίου 1462 το νησί κατακτάται από το Μωάμεθ Β' . Μετά την κατάληψη της 

Μυτιλήνης, οι Τούρκοι την καταστρέφουν και σφάζουν μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού. Η Λέσβος απελευθερώθηκε από τους Τούρκους τις 8 Νοεμβρίου 1912 

από το στόλο του ναύαρχου Κουντουριώτη και η πλήρης ενσωμάτωσή της με την 

Ελλάδα έγινε το 1914.  

Το Κάστρο της πόλης εντυπωσιάζει με το μεσαιωνικό του χρώμα.. Ανάμεσα στα 

αξιοθέατα είναι και το Αρχαίο Θέατρο στον πευκόφυτο λόφο της ΑγίαςKυριακής. 

Στο παλιό κτήριο του ΑρχαιολογικούMουσείου εκτίθενται σημαντικά ευρήματα 
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(κεραμικά, νομίσματα, ψηφιδωτά, κ.τ.λ.) . Πασίγνωστο είναι και το Mουσείο 

Θεοφίλου, που δημιουργήθηκε από τον φημισμένο Mυτιληνιό τεχνοκριτικό Στρατή 

Eλευθεριάδη και περιλαμβάνει 86 πίνακες του Θεόφιλου. 

Τα επιβλητικά μοναστήρια και οι εκκλησίες ,όπως του Αγίου Ραφαήλ στη Θέρμη, 

αποτελούσαν ανέκαθεν πόλο έλξης.Το Απολιθωμένο Δάσος Σιγρίου αποτελεί ένα 

παγκοσμίως πρωτοφανές γεωλογικό φαινόμενο. 

 

Ήθη-Έθιμα: Το πανηγύρι του «Ταύρου» είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της 

Λέσβου λαμβάνει χώρα στην Αγία Παρασκευή και διαρκεί τέσσερις μέρες. Τα 

γλέντια, οι μουσικές, οι φιγούρες πάνω στα άλογα, οι ιπποδρομίες και προπαντός η 

τελετουργική σφαγή του ταύρου και η παρασκευή του παραδοσιακού «κισκέκ» 

αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά αυτού του πανηγυριού, στο οποίο συρρέουν 

οι κάτοικοι όλου του νησιού 

Στη νεότερη ιστορία, η οικονομία του στηρίζεται στο λάδι και στα προϊόντα του, 

στην κτηνοτροφία και στη βυρσοδεψία. Στα μαζικά παραγόμενα τοπικά προϊόντα 

ανήκουν μεταξύ άλλων το ούζο, το τυρί, οι σαρδέλες κ.α 

Οι κύριες ασχολίες των κατοίκων της είναι η αλιεία η κτηνοτροφία , η γεωργία και ο 

τουρισμός.                                                

Η Λήμνος είναι το όγδοο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με έκταση 476 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και το τέταρτο σε μήκος ακτών (260 χιλιόμετρα). Πρωτεύουσα είναι η 

Μύρινα.Βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο, στο Θρακικό πέλαγος και έχει πληθυσμό 

17000 κατοίκους.Η Λήμνος είναι ηφαιστειογενές νησί. Αν και δεν έχει δάση, έχει 

εκτεταμένες εύφορες πεδιάδες και έντονο διαμελισμό. Οι βασικές ασχολίες των 

κατοίκων είναι η κτηνοτροφία, η γεωργία και η αλιεία. Επίσης, ο τουρισμός, το 

εμπόριο και τα ναυτικά επαγγέλματα. Λάδι, τυρί και κυρίως  κρασί. 

Ο Άγιος Ευστράτιος είναι ένα νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου με 376 

κατοίκους.Είναι το πιο απομονωμένο νησί του Αρχιπελάγους .Η γεωλογική σύστασή 

του είναι ηφαιστειογενής. Το νησί κατοικείται από τα μυκηναϊκά χρόνια.Στην ιστορία 

της σύγχρονης Ελλάδας αποτέλεσε τόπο εξορίας. Σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι 

εκτοπίστηκαν στο νησί αυτό, όπως οι ποιητές Γιάννης Ρίτσος και Τάσος 

Λειβαδίτης.Τα βασικά προϊόντα είναι το λάδι, τυρί και  κρασί. 
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Βρίσκονται σε θαλάσσια έκταση 8.000 

τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελούν 

γεωγραφικά, πολιτισμικά και διοικητικά μια 

ενότητα. Είναι 2.292 – μεγάλα και μικρά νησιά, 

βραχονησίδες και μοναχικοί βράχοι – στο δυτικό και 

το κεντρικό τμήμα του Νότιου Αιγαίου σε τρεις 

παράλληλες σειρές, μία δυτικά, μία ανατολικά και 

μία μικρότερη ανάμεσά τους, ενώ άλλα κλείνουν 

νότια το Αρχιπέλαγος. Η συνολική έκτασή τους είναι 

2.572 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το κλίμα είναι ξηρό 

και υγιεινό. Οι χειμώνες ήπιοι και τα καλοκαίρια σχετικά δροσερά, οι βροχοπτώσεις 

λίγες και η ηλιοφάνεια μεγάλη. Το έδαφος των Κυκλάδων είναι ξηρό, αρκετά 

πετρώδες και άδεντρο. Φτωχό έδαφος φαινομενικά, αλλά στην πραγματικότητα με 

πολλές δυνατότητες και πλούσιο σε μεταλλικά άλατα. Το νερό είναι λιγοστό στις 

Κυκλάδες. Από τα 2.572 τ.χλμ. της συνολικής έκτασης των Κυκλάδων τα 716 τ.χλμ. 

(27,8%) είναι ορεινά, τα 1.249 τ.χλμ. (48,5%) ημιορεινά και τα 607 τ.χλμ. (23,6%) 

πεδινά. Τα δάση είναι μόνο 15 τ.χλμ. Στα νησιά υπάρχουν  119.600 κάτοικοι  

Μεγάλες πόλεις: πρωτεύουσα Ερμούπολη, μεγαλύτερα νησιά Νάξος, Πάρος, Άνδρος, 

Τήνος, Μήλος. 

Αξιοθέατα-μνημεία: αρχαιολογικό μουσείο Δήλου, σπήλαιο Αντιπάρου, Γλαρονήσια-

Μήλος, παραλία Κλέφτικο-Μήλος, Αρχαίος πύργος Αγίας Τριάδας Αμοργού 

(Αμοργός), Εκατονταπυλιανή Πάρου (Παροικιά), Εργαστήριο Κεραμικής στην Πάρο 

(Παροικιά), Θέατρο Μήλου, Παναγία της Τήνου. 

Ιστορία: Ο Κυκλαδικός πολιτισμός χωρίζεται σε τρεις φάσεις : Τον Πρωτοκυκλαδικό, 

3200/3100 – 2000 π.Χ., τον Μεσοκυκλαδικό 2000/1900 – 1550 π.Χ. και τον 
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Υστεροκυκλαδικό, 1550 π.Χ. έως την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Οι 

κυκλαδίτες διέπρεψαν και στην μεταλλοτεχνία και μικροτεχνία (εργαλεία, ασημένιες 

περόνες, διαδήματα, περιδέραια από χάνδρες ή κοχύλια) Βρέθηκαν ακόμα 

χαραγμένες σε πλάκες ή βράχους ζωγραφισμένες παραστάσεις, με κυνήγια ή χορούς 

και άλλες σκηνές από την καθημερινή ζωή. Το κυριότερο όμως δημιούργημα του 

πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού είναι τα θαυμάσια μαρμάρινα ειδώλια. 

Ήθη- Έθιμα: Η Παναγία τιμάται με αναρίθμητα τοπικά προσωνύμια σε όλα τα νησιά: 

η Παλατιανή και η Πανάχραντος στην 'Ανδρο, η Καστριανή και η Ρευματιανή στην 

Τζια, η Οδηγήτρια στην Κίμωλο, η Πορταΐτισσα και η Θαλασσίτρα στη Μήλο κ.α. 

εχωριστές γιορτές της Παναγίας με πανελλήνια και πανορθόδοξη ακτινοβολία είναι 

αυτές της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο και της 

Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό. Ο ερχομός της άνοιξης στις Κυκλάδες συνοδεύεται 

από τα αποκριάτικα έθιμα - τους μασκαράδες, το καρναβάλι, το γαϊτανάκι. Στον 

Τριαντάρο της Τήνου την Τσικνοπέμπτη αναβιώνει το Αλφαβητάρι της Αγάπης, όπου 

οι χορευτές τραγουδούν σε κύκλο ένας-ένας περιπαιχτικούς στίχους, και στη Νάξο οι 

Απόκριες γιορτάζονται με διονυσιακά στοιχεία, με τους «κουδουνάτους» και τους 

«φουστανελάτους». 

Ασχολίες κατοίκων-σημαντικές φυσιογνωμίες : αλιεία, γεωργία , κτηνοτροφία. Οι 

Κυκλάδες έχουν αναδείξει πολλούς και μεγάλους δημιουργούς των εικαστικών 

τεχνών. Ολόφωτα παραδείγματα οι ζωγράφοι Νικηφόρος Λύτρας, Νικόλαος Γκύζης, 

Γιάννης Γαΐτης και οι γλύπτες Γιαννούλης Χαλεπάς, Δημήτριος Φιλιππότης από την 

Τήνο, και ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Πανώριος από τη Σίφνο. Η λαϊκή μουσική 

παράδοση των Κυκλάδων είναι πλούσια και πασίγνωστη από τις Κυκλάδες προήλθαν 

μεγάλες μορφές των ελληνικών γραμμάτων όπως ο Θεόφιλος Καΐρης και ο Ανδρέας 

Εμπειρίκος (Άνδρος), ο Εμμανουήλ Ροΐδης και ο Δημήτριος Βικέλας (Σύρος). 

Προϊόντα: μέλι ελαιόλαδο, πατάτες, φάβα, άνυδρες τομάτες, κάπαρη, ψάρια  Τα 

κρεατικά παστώνονται  και γίνονται λουκάνικα, σίγλινα, λούζα ή απόκτι. Τα 

τυροκομικά προϊόντα αποκτούν φήμη πέρα από τα όρια των Κυκλάδων: η κοπανιστή 

της Σύρου, της Τήνου και της Μυκόνου, η τυροκαυτερή της Νάξου, η γραβιέρα της 

Νάξου και της Τήνου, το χλωρό τυρί της Σαντορίνης, το Σαν Μιχάλη της Σύρου, το 

μαλαχτό τυρί της 'Ανδρου, το (α)σκοτύρι της Ίου. Τοπική σπεσιαλιτέ της Σίφνου και 

της Φολεγάνδρου είναι το «γυλωμένο» τυρί, το πιο ασυνήθιστο τυρί σε όλη την 

Ελλάδα, που ωριμάζει και διατηρείται μέσα στο κατακάθι του κρασιού. 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΣΕΚΑΝΗΣΟΥ 

Ο νομός Δωδεκανήσου είναι ένας από τους 51 

νομούς της Ελλάδας και ανήκει στην περιφέρεια του 

Νοτίου Αιγαίου. Είναι νησιωτικός νομός και 

περιλαμβάνει τα νησιά του συμπλέγματος των 

Δωδεκανήσων. Βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Ελλάδας, 

κοντά στα Δ παράλια της Τουρκίας. Πρωτεύουσα του 

νομού είναι η πόλη της Ρόδου 

Τα Δωδεκάνησα απoτελoύνται από 18 μεγάλα νησιά, 

πoλλά μικρότερα και πλήθoςβραχoνησίδες. Τα 

μεγαλύτερα νησιά της Δωδεκανήσoυ είναι : η Ρόδoς, η Κως, η Κάρπαθoς, η 

Κάλυμνoς, η Αστυπάλαια, η Κάσoς, η Τήλoς, η Σύμη, η Λέρoς, η Νίσυρoς, η 

Πάτμoς, τoΚαστελλόριζo, η Χάλκη, oιΛειψoί, τoΑγαθoνήσι και oιΑρκoί. O Ν. 

Δωδεκανήσoυ έχει έκταση 2.705 τ. χλμ. και πληθυσμό 162.439 κατoίκoυς. 

Πρωτεύoυσα είναι η Ρόδoς. Διoικητικά διαιρείται σε τέσσερις επαρχίες : Καλύμνoυ 

με πρωτεύoυσα την Κάλυμνo, Καρπάθoυ με πρωτεύoυσα την Κάρπαθo, Κω με 

πρωτεύoυσα την Κω και Ρόδoυ με πρωτεύoυσα τη Ρόδo. 

Τoέδαφoς των νησιών στα Δωδεκάνησα είναι άγoνo και πετρώδες. Τo 42% της 

συνoλικής έκτασης είναι πεδινό, τo 26% ημιoρεινό και τo 32% oρεινό. Τoκέντρo της 

Ρόδoυ καλύπτει o oρεινόςόγκoςτoυΑταβύρoυ. 

Πoταμoί :πoτάμια δεν υπάρχoυν στα Δωδεκάνησα, παρ’ όλoπoυέχoυνάφθoνα νερά σε 

χειμάρρoυς και ρυάκια. 

Ιαματικές Πηγές : Τέσσερα από τα νησιά έχoυν ιαματικές πηγές. Στη Ρόδo υπάρχει η 

πηγή της Καλλιθέας, χλωρoνατριoύχoς ψυχρή πηγή με πόσιμo νερό. Στην Κω 
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υπάρχoυνoιχλωρoνατριoύχες θερμές πηγές τoυΑγίoυ Φωκά και της Ρόδoυ. Στη 

Νίσυρo είναι η πηγή Μανδρακίoυ, θερμή αλιπηγή και στην Κάλυμνo η πηγή της 

Καλύμνoυ. 

Τα Δωδεκάνησα είναι ηφαιστειoγενή και ως εκ τoύτoυδιαθέτoυν σημαντικές 

πoσότητεςoρυκτoύπλoύτoυ. Στη Ρόδoυπάρχoυνγύψoς, χρωμίτης και λιγνίτης, στην 

Κω χαλκός, σίδηρoς, μόλυβδoς και λιγνίτης, στην Νίσυρo θειάφι και στην Κάρπαθo 

και την Κάσoγύψoς.Κλίμα : Τo κλίμα στα Δωδεκάνησα είναι τoήπιo κλίμα των 

νησιών τoυΑιγαίoυ, με ήπιoυς χειμώνες και δρoσεράκαλoκαίρια. 

Έτσι όπως είναι σκoρπισμένα και μικρά τα νησιά, δεν παρoυσιάζoυνoικoνoμική 

ενότητα. Τo καθένα έχει τη δική τoυoικoνoμία. Στα μεγαλύτερα η γη καλλιεργείται 

εντατικά. Φημισμένα είναι τα κηπευτικά τoυςπρoϊόντα. Μεγάλo επίσης μέρoς των 

κατoίκων των νησιών ασχoλείται με την σπoγγαλιεία, πoυ γίνεται τόσo στα παράλιά 

τoυς, όσo και στα παράλια της Β. Αφρικής. Λειτoυργoύν ακόμη μικρές βιoμηχανίες 

επεξεργασίας αγρoτικώνπρoϊόντων και βυρσoδεψεία. Σoβαρόρόλo επίσης στην 

oικoνoμίατoυνoμoύ παίζει και o τoυρισμός. Τα νησιά έχoυναξιoπoιηθεί κατάλληλα 

και είναι από τα καλύτερα θέρετρα της Μεσoγείoυ. 

Τα Δωδεκάνησα κατoικoύνται από τη ΝεoλιθικήΕπoχή. Κατoικήθηκαν από 

Μυκηναίoυς. Κατά την τoυρκoκρατία απέσπασαν 

αυτoνoμίαπληρώνoνταςμόνoετήσιoφόρo. Απελευθερώθηκαν από τoυςΤoύρκoυςτo 

1912, όταν τα κατέλαβαν oιΙταλoί. Ενώθηκαν με την Ελλάδα μετά τoτέλoςτoυ Β’ 

ΠαγκoσμίoυΠoλέμoυ, με συνθήκη πoυ υπέγραψαν Ελλάδα και Ιταλία στις 10 

Φεβρoυαρίoυ 1947 και η oπoίαυλoπoιήθηκε στις 7 Μαρτίoυ 1948.0ι κάτοικοι των 

Δωδεκανήσων είναι γαεντηεδες, γεμάτοι κέφι για χορό και ποτό. Γιορτάζουν 

παραδοσιακά τις μεγάλες γιορτές, όπως το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τα Φώτα και 

την Κοίμηση της Θεοτόκου. Πέρα από αυτές τις μεγάλες γιορτές, διατηρούν και 

γιορτάζουν και τις δικές τους τοπικές γιορτές. 

Ένα από τα έθιμα που διατηρούνται μέχρι τις μέρες μας σε κάποιο βαθμό είναι το 

γεγονός ότι μερικές Ροδίτισσες κάθε πρωί θυμιατίζουν με ξερές πορτοκαλόφλουδες ή 

καρβουνάκια από ξερές κληματόβεργες.Ακόμα και σήμερα οι ελάχιστες γυναίκες που 

χρησιμοποιούν τον παραδοσιακό φούρνο όταν ζυμώνουν σταυρώνουν το ζυμάρι και 

το φούρνο για να ευλογηθεί η σοδειά και να έχουν καλή τύχη το σπίτι και αυτοί που 

θα φάνε το ψωμί.Όπως και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έτσι και στα 

Δωδεκάνησα το γεγονός του γάμου ήταν κάτι που το αναλάμβαναν εξ ολοκλήρου οι 

γονείς, ή πολλές φορές μόνο ο πατέρας. Σε κάθε οικογένεια σειρά είχαν πρώτα οι 

γάμοι όλων των κοριτσιών και μετά αυτοί των αγοριών. Το φαγητό του γάμου ήταν 

τα μακαρούνια, το αρνί με πατάτες του φούρνου, οι ντολμάδες και οι κεφτέδες .Την 

ημέρα του γάμου τραγουδούσαν στο σπίτι της νύφης και η  οικογένεια της πρόσφερε 

ξηρούς καρπούς. Ο γαμπρός έφτανε με  συνοδεία των τραγουδιών στην εκκλησία και 

περίμενε τη νύφη.    
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Η Σάμοςείναι ελληνικό νησί του ανατολικού Αιγαίου περί το μέσον αυτού και 

ανατολικά του Ικαρίου πελάγους, και ανήκει στον ομώνυμο νομό Σάμου. Το νησί 

είναι σήμερα γνωστό για το γλυκό μοσχάτο κρασί του "Νέκταρ" και τα τουριστικά 

αξιοθέατά του, αλλά και για τις προσωπικότητες που παρείχε στην ελληνική ιστορία, 

όπως τον Πυθαγόρα, τον φιλόσοφο Επίκουρο, τον αστρονόμο Αρίσταρχο που φέρεται 

να σχεδίασε τον πρώτο ηλιοκεντρικό χάρτη και άλλους. Επίσης εκεί παρήχθησαν τα 

πρώτα χάλκινα αγάλματα και τα αγγεία της Σάμου ήταν ξακουστά το 550 π.Χ. 

Είναι γενέτειρα του μεγάλου μαθηματικού της αρχαιότητας Πυθαγόρα, του 

αστρονόμου και μαθηματικού Αρίσταρχου, του φιλόσοφου Επίκουρου και κατά 

πολλούς του Ασώπου. 

Το νησί γνωρίζει μεγάλη τουριστική κίνηση την θερινή περίοδο. Από όλα τα νησιά 

της Ελλάδας είναι εκείνο που βρίσκεται κοντινότερα στην Τουρκία, από την οποία τη 

χωρίζει το Στενό της Μυκάλης (ή επταστάδιο πορθμό, στην αρχαιότητα), που στο 

ύψος του τουΠοσειοδωνίου έχει πλάτος γύρω στα 750 μέτρα (ελληνικά χωρικά 

ύδατα). 

 

Το νησί, που έχει πληθυσμό 33.814 κατοίκους (απογραφή 2001) έχει πρωτεύουσα την 

Σάμο ή Βαθύ, με 6.236 κατοίκους, ενώ συμπρωτεύουσα είναι το Καρλόβασι με 

5.740. Άλλες σημαντικές πόλεις είναι το Άνω Βαθύ ,η παλιά πρωτεύουσα του νησιού 

Χώρα, το Πυθαγόρειο , οι Μυτιληνιοί , ο Μαραθόκαμπος, το Κοκκάρι και οι 

Κουμαραδαίοι. 

Στη Σάμο βρίσκεται το Ευπαλίνειο όρυγμα, υπόγειο υδραγωγείο και σημαντικό 

τεχνικό έργο της αρχαιότητας, που περιγράφηκε από τον Ηρόδοτο. Η σήραγγα 

μήκους 1036 μέτρων ανοίχτηκε ταυτόχρονα από τις δυο πλευρές του βουνού και οι 

δυο σήραγγες συναντήθηκαν περίπου στο μέσον, με ακρίβεια αξιοθαύμαστη για τα 

τεχνικά μέσα της εποχής.Άλλο σημαντικό αξιοθέατο της Σάμου είναι το Ηραίον. Στα 

αρχαία χρόνια, ο ναός της Ήρας, το Ηραίον ήταν ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Τα ερείπια του ναού βρίσκονται κοντά στο σύγχρονο 

Ηραίον, το οποίο είναι ένας παραθαλάσσιος τουριστικός οικισμός. 

Αν και τα έθιμα στη Σάμο αυτές τις μέρες δεν διαφέρουν από τα έθιμα στην υπόλοιπη 

Ελλάδα ωστόσο πολλά είναι αυτά που τα κρατούν ακόμη οι κάτοικοι, κυρίως στα 

χωριά. Τις μέρες των Χριστουγέννων φτιάχνουν τα γλυκά για να γλυκάνουν τον 

νεογέννητο Χριστό ενώ σφάζουν τα χοιρινά για να φτιάξουν την λεγόμενη "πηχτή", 

δηλαδή βρασμένο χοιρινό κρέας με λεμόνι που το αφήνουν να πήξει για να το φάνε 

ανήμερα τα Χριστούγεννα. Το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων τα παιδιά 

λένε τα κάλαντα για να πάρουν χρήματα και γλυκίσματα. Την παραμονή της 

πρωτοχρονιάς φτιάχνουν τις βασιλόπιττες και ανήμερα βάζουν το ρόδι πίσω από την 

πόρτα για να το σπάσουν με το ποδαρικό ώστε να είναι γεμάτο ευτυχία το σπίτι όλο 

το χρόνο όπως είναι γεμάτο και το ρόδι. Την παραμονή από νωρίς το πρωί τα παιδιά 

λένε τα κάλαντα ενώ ανήμερα το μεσημέρι πηγαίνουν την "Προβέντα" ένα πιάτο με 
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βασιλόπιτα και γλυκά στους γονείς θέλοντας να τους δείξουν την αγάπη τους και την 

φροντίδα τους ενώ εκείνοι θα τους δώσουν την λεγόμενη "Μπουπιστρίνα" δηλαδή 

χρήματα και γλυκά. Την παραμονή των Φώτων τα παιδιά βγαίνουν να πουν τα 

κάλαντα ενώ ανήμερα πάνε όλοι μαζί σε μια Εκκλησία, τον Μητροπολιτικό Ναό και 

μετά το τέλος της λειτουργίας σχηματίζεται πομπή που φτάνει στο λιμάνι όπου 

τελείται ο αγιασμός των υδάτων. 

Η Σάμος έχει πολλά καλά και γνωστά προϊόντα, κυρίως της εύφορης γης της. Το πιο 

γνωστό προϊόν της Σαμιώτικης γης και από τα πιο αναγνωρίσιμα διεθνώς είναι το 

κρασί της. Το Σαμιώτικο κρασί είναι ο καλύτερος διαφημιστής της ελληνικής 

οινοποιίας στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, ακόμα και στην πιο εκλεπτυσμένου 

γούστου γαλλική όπου, παρόλη την τεράστια εσωτερική παραγωγή, κατέχει 

αξιοζήλευτη θέση και θα είχε ακόμα καλύτερη, αν η παραγωγή της Σάμου επαρκούσε 

για να καλύψει την πολύ μεγάλη ζήτηση του εξαιρετικού αυτού προϊόντος 

 

 

ΚΡΗΤΗ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Τα Χανιά είναι παραλιακή πόλη της βορειοδυτικής 

Κρήτης, ένας από τους σημαντικότερους λιμένες της 

Κρήτης και πρωτεύουσα του νομού Χανίων. 

Καταλαμβάνει έκταση περίπου δεκατριών 

τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τέμνεται  από δυτικά  

προς  ανατολικά  από  μια  συνεχόμενη  οροσειρά,  

η  οποία  διακόπτεται  από  κοιλάδες, ισθμούς και 

φαράγγια. Σημαντικά βουνά της είναι:  Τα Λευκά 

Όρη με ψηλότερη κορυφή τις Πάχνες (2.452 μ.). 

Πεδιάδες :πεδιάδα Χανίων(βόρειο τμήμα) Οροπέδια: Ομαλός, Ανωπόλεως,  Ασκύφου 

και Ίμπρου. Ποτάμια: Κολένι, Ταυρωνίτης, Καλαμονίτης, Κερίτης, Θερισιανός, 

Κοιλιάρης, Ξυδές, κα. Kόλποι: Κισσάμου και Χανίων, Σούδας, Αλμυρό, Αγία 

Ρουμέλη, Ακρωτήρια: Σπαντο και Δραπάνου. Φαράγγια: της Σαμαρειάς, Θερίσου, 

Ίμπρου. Ευδοκιμούν πεύκα, μικρά δάση από καστανιές. 

Το κλίμα είναι εύκρατο στο νομό με πολλές βροχές. Το χειμώνα υπάρχουν χιόνια που 

πέφτουν στα Λευκά Όρη. Οι κάτοικοι  αριθμούνται σε  150.400. Μεγάλες πόλεις: 

Χανιά, Κίσσαμος, Μουρνιές, Σούδα, Ομαλός, Παλαιοχώρα. 

Αξιοθέατα-μνημεία-τουρισμός: η θέση Άπτερα, Πολλυρρήνια, Φραγκοκάστελο, 

Χώρα Σφακίων, μονή Αγία Τριάδα Τζανκαρόλων, μονή Γκουβερνέτου, μονή Αγίου 

Ιωάννη, παραλίες: Πλατανιά, Μάλεμε, Αγ. Απόστολοι, Γλάρος, Αγ. Μαρίνα, 

Χωραφάκια, Μπαλού, Ορθής Άμμου. 
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Ιστορία: Η πόλη των Χανίων κτίστηκε στη θέση της αρχαίας Κυδωνίας (ο Κύδων 

ήταν γιος του θεού Ερμή και της Ακακαλλίδος, κόρης του Μίνωα). Καταστράφηκε κι 

εγκαταλείφθηκε με την κατάκτηση της περιοχής από τους Ρωμαίους τον 1ο αι. π.Χ. 

Δραστηριότητα επανεμφανίζεται επί αραβοκρατίας τον 9ο αι. Το 1205 οι Βενετοί 

έκτισαν στη θέση αυτή που αναφερόταν στα κείμενα της εποχής ως Κανέα ή Κανία 

μία πόλη που εξελίχθηκε στο σημαντικότερο εμπορικό κέντρο της δυτικής Κρήτης. 

Από το 1252 η πόλη τειχίζεται και από τον 16ο αι. κτίζεται το Καστέλλι όπου ήταν η 

έδρα βενετικής φρουράς. Η πόλη εξελίχθηκε με τον καλύτερο τρόπο κι έφτασε στον 

τελευταίο αιώνα της ενετοκρατίας να έχει μεγάλη οικονομική και πνευματική άνθιση, 

ώσπου το 1645 πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Από το 1850 μεταφέρεται εδώ η έδρα 

της οθωμανικής διοίκησης όλου του νησιού, η έδρα του Βαλή, του γενικού 

στρατιωτικού διοικητή. Το 1898, με την απελευθέρωση, η πόλη γίνεται η 

πρωτεύουσα της Κρητικής Πολιτείας με Ύπατο Αρμοστή τον πρίγκηπα Γεώργιο. 

Την 1/12/1913 η ελεύθερη πια Κρήτη ενώνεται με την Ελλάδα και η ελληνική σημαία 

υψώνεται στο φρούριο του Φιρκά.  

Ήθη, έθιμα: Το έθιμο του Κλήδονα (παιδικές αναμνήσεις στο Παϊδοχώρι), η Ασή 

Γωνιά και η ευλογία των προβάτων, Το Πανηγύρι της Παναγίας στ’ 

ΑσφένδουΣφακίων. 

Ασχολίες κατοίκων: αλιεία, κτηνοτροφία, γεωργία. Πολιτιστικοί σύλλογοι και οι 

αγροτοτουριστικοίσυνεταιρισµοί γυναικών πολλών δήµων και χωριών αναβιώνουν 

καθηµερινάέθιµα που έχουν να κάνουν είτε µε την παραδοσιακή κρητική κουζίνα 

είτε µε την τέχνη του εργόχειρου, όπως η πλεκτοκεντητική, η υφαντική, το κοπανέλι, 

αγγειοπλαστική, ξυλογλυπτική κ.α. 

Προϊόντα: διαφόρων ειδών αρωματικά βότανα, παξιμάδια, ελαιόλαδο, κρασί 

,τσικουδιά και όμορφα γυαλικά. 
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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αποτελεί έναν  από τους 4 νομούς της περιφέρειας 

Κρήτης. Πρωτεύουσα του νομού Ρεθύμνης είναι το 

Ρέθυμνο. Ο πληθυσμός  ανέρχεται στους 85.160 

(28.987 στην πρωτεύουσα) κάτοικους ενώ η έ κταση: 

1496 χλμ2.  

Βρίσκεται μεταξύ Ν. Χανίων (δυτικά) και Ν. 

Ηρακλείου (ανατολικά). Βόρεια βρέχεται από το 

Κρητικό πέλαγος και νότια από το Λιβυκό πέλαγος. 

Ανατολικά του νομού, παρά τα όρια των επαρχιών 

Αμαρίου και Μυλοποτάμου, δεσπόζει το όρος Ίδη, γνωστότερο ως Ψηλορείτης, με 

υψόμετρο 2.458 μ. Σημαντικότερος ποταμός του νομού είναι ο Γεροπόταμος που 

πηγάζει από την Ίδη και εκβάλει στο Κρητικό πέλαγος. Υπάρχει η τεχνητή λίμνη του 

φράγματος Ποταμών. 

Το κλίμα στον νομό Ρεθύμνης είναι ήπιο μεσογειακό, με μαλακούς χειμώνες και 

θερμά καλοκαίρια. 

Αξιοθέατα-Μνημεία-Τουρισμός: Το νησί διαθέτει πλήθος αξιοθέατων , αφού 

διατηρούνται οθωμανικά αλλά και ενετικά μνημεία. Στην πόλη υπάρχουν, ανάμεσα 

σε άλλα : το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου , το Ιστορικό και Λαογραφικό 

Μουσείο Ρεθύμνου ,το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης , το Παλαιοντολογικό 

Μουσείο Ρεθύμνου , η δημοτική πινακοθήκη 

Ιστορία: Η σημερινή πόλη είναι χτισμένη στην ίδια θέση με την αρχαία Ρίθυμνα ή  

Ριθυμνία που υπήρχε από τον 5ο-4ο αι. π.Χ.Η βυζαντινή διακυβέρνηση διακόπτεται 

από την φράγκικη κατάκτηση και ύστερα ολόκληρο το νησί αγοράζεται από τους 
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ενετούς. Τότε αρχίζει η περίοδος της Ενετοκρατίας, η οποία φτάνει μέχρι το 1669. Ο 

16ος αιώνας βρίσκει την πόλη σε μεγάλη πνευματική άνθηση. Σημαντικές 

προσωπικότητες είναι ο ζωγράφος Εμμανουήλ Λαμβάρδος, ο Γεώργιος 

Χορτάτσης(Ερωφίλη, Γύπαρις, Πανώρια) κ. ά. Η περίοδος αυτή της ακμής διακόπηκε 

απότομα, όταν το 1669 η Κρήτη κατακτήθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι 

οδήγησαν την πόλη σε μαρασμό. Με την ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης (1897) η 

πόλη άρχισε και πάλι να αναπτύσσεται. Ασχολίες κατοίκων: Η οικονομία της 

στηρίζεται στον τουρισμό, καθόσον υπάρχουν πολλά αξιοθέατα, μεγάλη αμμώδης 

παραλία και ισχυρή ξενοδοχειακή υποδομή. Επίσης μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

ασχολείται με την γεωργία την κτηνοτροφία και την αλιεία. Προϊόντα: Η γεωργία στο 

νομό βασίζεται κυρίως στην ελαιοκαλλιέργεια. Οι ελαιώνες εδώ θεωρούνται από τους 

πλέον εκτεταμένους και αποδοτικούς όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη τη 

Μεσόγειο. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις κατανέμονται για σιτηρά, βρώσιμα όσπρια, 

καθώς και αμυγδαλιές, καρυδιές και μπανανιές. Συλλέγονται επίσης μαζικά η ρίγανη, 

το τσάι και άλλα βότανα.  

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ο Νομός Ηρακλείου είναι ένας από τους 4 νομούς 

της περιφέρειαςΚρήτης, με πρωτεύουσα το 

Ηράκλειο. Βρίσκεται ανάμεσα στους νομούς 

Ρεθύμνου και Λασιθίου και έχει 304.270κατοίκους 

με έκταση 2.641 τετραγωνικά χιλιόμετρα 

Ο νομός Ηρακλείου χωρίζεται σε δυο μέρη από μια 

χαμηλή οροσειρά. Το βόρειο μέρος περιλαμβάνει 

κατάφυτες κοιλάδες, χαμηλές λοφοπλαγιές αλλά και 

πεδιάδες, με σημαντικότερη την πεδιάδα του 

Καστελλίου. Το νότιο τμήμα κυριαρχείται από την πεδιάδα της Μεσαράς. Στα δυτικά 

και τα ανατολικά του νομού βρίσκονται οι ορεινοί όγκοι της Ίδης με ψηλότερη 

κορυφή στο νομό Ηρακλείου τον Κούσσακα και της Δίκτης με ψηλότερη κορυφή στο 

νομό Ηρακλείου τον Αφέντη Χριστό. Στα νότια βρίσκονται τα Αστερούσια όρη με 

ψηλότερη κορυφή τον Κόφινα. Διαρρέεται από ποταμούς, όπως ο Γαζανός, ο 

Αναποδάρης, ο Γιόφορος, ο Αποσελέμης και ο Γεροπόταμος. Πολλοί από αυτούς 

εκβάλλουν στο Λιβυκό Πέλαγος και άλλοι στο Κρητικό Πέλαγος. 

Η οικονομία του νομού βασίζεται κυρίως στη γεωργία και στον τουρισμό. 

Ειδικότερα, στις πεδιάδες της Μεσαράς, του Ηρακλείου και του Καστελίου 

παράγονται ελιές, σταφίδες, δημητριακά, εσπεριδοειδή και οπωροκηπευτικά. Σε 

παράλιες περιοχές, όπως η Άρβη, παράγονται και μπανάνες. Αξιοσημείωτη είναι και 

η καλλιέργεια του δίκταμου σε περιοχές της Βιάννου. 

 Ο τουρισμός συντελεί επίσης στην οικονομική ανάπτυξη του νομού. Περιοχές 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπως η Κνωσός, η Φαιστός,η Γόρτυνα, η Τύλισος και 
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τα Μάλια, προσελκύουν αρχαιολάτρες και μη, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Παράλληλα, οι παραλίες και τα τουριστικά καταλύματα σε τόπους όπως τα Μάταλα, 

το Γάζι και το Τυμπάκι αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, 

ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Ο Νομός Λασιθίου είναι ο ανατολικότερος νομός της 

Κρήτης.Στις τρεις πλευρές του το Λασίθι βρέχεται 

από θάλασσα : τοΚρητικό πέλαγος από τα βόρεια, το 

Καρπάθιο ανατολικά και το Λιβυκό στα νότια. 

Δυτικά είναι ο Νομός Ηρακλείου με φυσικό όριο την 

οροσειρά Δίκτη.Πρωτεύουσα του νομού Λασιθίου 

είναι ο Άγιος Νικόλαος.  Η έκταση του είναι 1.818 

τετραγωνικά χιλιόμετρα , από τα οποία 23,58 είναι 

τα γύρω νησιά που ανήκουν σε αυτόν. 

Το έδαφος είναι κυρίως ορεινό, με την οροσειρά Δίκτη (ή αλλιώς Λασιθιώτικα όρη) 

που κυριαρχεί στα όρια των νομών Λασιθίου και Ηρακλείου , να καταλαμβάνει 

εξολοκλήρου την επαρχία Λασιθίου και μέρος των επαρχιών Μιραμπέλλου και 

Ιεράπετρας. Μια δεύτερη οροσειρά , τα Στειακά όρη, βρίσκονται στα ανατολικά του 

νομού.Κοιλάδες με ελαιόδενδρα υπάρχουν πολλές, με τις δύο μεγαλύτερες στην 

Ιεράπετρα και τη Νεάπολη, αλλοιώς και κοιλάδα Μεραμπέλλου κι άλλες μικρότερες 

ανάμεσα στα βουνά ,συχνά κοντά στα παράλια.Υπάρχουν δύο οροπέδια , το πιο 

γνωστό του Λασιθίου και το οροπέδιο του Καθαρού (στο Δ.Δ. Κριτσάς του Δήμου 

Αγίου Νικολάου).Φαράγγια υπάρχουν αρκετά με πιο μεγάλο αυτό του Χα (στο 24ο 

χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου - Ιεράπετρας στην πλαγιά Παπούρα ).Δεν υπάρχουν 

αξιόλογα ποτάμια, παρά μόνο χείμαρροι και τα μόνο εμφανή νερά είναι διάφορες 

πηγές που εκμεταλλεύονται στην ύδρευση και την άρδευση. 

Η ακτογραμμή του Νομού Λασιθίου είναι ποικίλη με ένα μεγάλο κόλπο 

(Μεραμπέλλου), μια λιμνοθάλασσα (Βουλισμένη Αγίου Νικολάου) εκτεταμένες 

παραλίες, μικρά και μεγάλα λιμάνια στο βορρά (Ελούντας, Σητείας, Πόρου και 
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Φανερομένης), τα λιμάνια Γκράντε, Καρούμπι και Ζάκρος στα δυτικά και στα νότια 

Μακρυγιαλός και Καλά Νερά. 

Τα ακρωτήρια του νομού είναι του Αγίου Ιωάννη, Φανερωμένης, Σίδερου (Αγίου 

Ισιδώρου), Ζάκρου και Πλάκα. 

Τα νησιά που ανήκουν στο νομό είναι πολλά και ενδιαφέροντα, το καθένα για το δικό 

του λόγο. Η Σπιναλόγκα, το νησί ενετικό οχυρό που χρησιμοποιήθηκε κι ως τόπος 

συγκέντρωσης των Χανσενικών (λεπρών), οι Άγιοι Πάντες που είναι καταφύγιο των 

κρητικών αιγάγρων(κρικρι), η Κολοκύθα, η Ψείρα, οι Διονυσάδες με αρχαία 

ευρήματα, η Ελάσα, το Κουφονήσι, η Χρυσή με ένα ενδημικό είδος κέδρου κ.α.Στο 

νομό Λασιθίου παράγεται το 0,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της 

Ελλάδος. Το 75% του προϊόντος του προέρχονται από τις υπηρεσίες, με σημαντική τη 

συμβολή του τουρισμού (16% από υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων). Το 2002 

το 14% του προϊόντος του προέρχονταν από τη γεωργία (16% το 1997). Στο Λασίθι 

παράγεται το 1,5% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας. Είναι η 6η 

παραγωγός περιοχή ελαιολάδου στη χώρα με 4,8% το 2004 , η 6η στην παραγωγή 

πατάτας με 5% το 2004 και 7η στην παραγωγή ντομάτας. 
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