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1Ο ΔΗΜ. Χ. ΑΚΓΚΝΑ: ΑΝΝΑ ΡΟΔΗ – ΔΑΚΑΛΑ, ΣΑΞΗ Ε΄  

ΠΑΚΧΝΚΔΚΑ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΚΑ  

«ΑΜΕΣΡΗΣΑ ΝΗΚΑ ΣΟ ΑΠΕΡΑΝΣΟ ΕΛΛΗΝΚΚΟ ΓΑΛΑΖΚΟ» 

 

1. ΟΚ ΑΚΡΟΣΚΧΚΔΕ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΚΚΩΝ ΝΗΚΩΝ: υμπλθρϊςτε τισ οριηόντια και 

ανακαλφψτε τα τζςςερα ελλθνικά νθςιά, που «κρφβονται» ςτισ κάκετεσ 

ςκιαςμζνεσ ςτιλεσ.  

 

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

     __ __ __ __ __ __  
   __ __ __ __ __     

     __ __ __ __ __   
    __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

   __ __ __ __ __     
    __ __ __ __ __    

     __ __ __ __    
     __ __ __ __    

 

1. Μικρό νθςάκι που βρίςκεται νότια των Κυκιρων και βορειοδυτικά τθσ Κριτθσ. 

2. Νθςί του βορειοανατολικοφ Αιγαίου, που ιταν θ πατρίδα τθσ αρχαίασ ποιιτριασ 

απφοφσ. 

3. Είναι νθςί τθσ άγονθσ γραμμισ και υπιρξε τόποσ εξορίασ. 

4. Σο νθςί του Πυκαγόρα, γνωςτό και για το περίφθμο κραςί του . 

5. Σο νθςί των ςφουγγαράδων. 

6. Νθςί των Κυκλάδων, που το όνομά του ςθμαίνει παλαιά πόλθ . 

7. Σο ιερό νθςί του κεοφ Απόλλωνα, όπου γεννικθκε ο ίδιοσ και θ αδελφι του, θ κεά 

Άρτεμισ. 

8. Σο νθςί τθσ Παναγίασ ςτο λιμάνι του οποίου βυκίςτθκε το 1940 από τουσ Λταλοφσ  το 

καταδρομικό πλοίο «Ζλλθ».  

9. Νθςί ςτο οποίο διαδραματίςτθκε θ τραγωδία μιασ μεγάλθσ ςφαγισ από τουσ 

Σοφρκουσ το 1822, γνωςτό για τθ μαςτίχα του. 

10. Σο νθςί του Κανάρθ. 

 __ __ __ __ __ __ __    
  __ __ __ __ __     

   __ __ __ __ __    
__ __ __ __ __ __ __ __    

  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 __ __ __ __ __ __     

  __ __ __ __ __ __ __   
  __ __ __ __ __ __ __   
  __ __ __ __ __     

 

1. Σο νθςί του Παπαδιαμάντθ 

2. Νθςί των Κυκλάδων, που αποτελεί ζνα πραγματικό γεωλογικό μουςείο, ενϊ ζνα 

από τα αξιοκζατά του είναι οι πρωτοχριςτιανικζσ κατακόμβεσ. 

Β 

Α 
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3. Σο νθςί του κεοφ Ιλιου, του ςοφοφ Κλεόβουλου, του ολυμπιονίκθ Διαγόρα, τθσ 

Καλλιπάτειρασ και των Λπποτϊν. 

4. ’ αυτό το νθςί γεννικθκε ο Διονφςιοσ ολωμόσ το 1798.  

5. Σο νθςί που είναι γνωςτό για το ενεργό θφαίςτειο, τθ φάβα, τα κραςιά και τα 

υπζροχα θλιοβαςιλζματά του. 

6. Νθςί ςτα νότια τθσ Πελοποννιςου, κάτω από τον νομό Λακωνίασ. 

7. Μικρό νθςί των Δωδεκανιςων με πολλά θφαίςτεια 

8. Νθςί των Κυκλάδων και τίτλοσ ποιθτικισ ςυλλογισ του Νίκου Γκάτςου. 

9. Μικρό νθςί των Δωδεκανιςων κοντά ςτθν Κάρπακο. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Νθςί του βόρειου Αιγαίου, που ζχει κοιτάςματα πετρελαίου.  

2. Σο νθςί του αγίου Λωάννθ, που ονομάηεται και νθςί τθσ «Αποκάλυψθσ». 

3. χετικά μικρό νθςί ςτα βόρεια τθσ Κω. 

4. ’ αυτό το νθςί βρίςκεται θ πρωτεφουςα του νομοφ Κυκλάδων. 

5. Σο νθςί του Οδυςςζα. 

6. Μικρό νθςάκι, γνωςτό για τθν περίφθμθ κυρά του, τθ Δζςποινα Αχλαδιϊτθ . 

7. Μαρτυρικόσ τόποσ εξορίασ ςτισ Κυκλάδεσ. 

8. Σο νθςί τθσ Μαντϊσ (ι τθσ Μαντοφσ) Μαυρογζνουσ και των… ανζμων. 

9. Σο μεγαλφτερο και πολυπλθκζςτερο νθςί τθσ Ελλάδασ, με πολλζσ αρχαίεσ πόλεισ 

και πανάρχαια ιςτορία 

   __ __ __ __ __ __ __  

    __ __ __ __ __   
   __ __ __      

__ __ __ __ __ __ __     
    __ __ __ __ __ __ __ 

     __ __ __ __ __  
   __ __ __ __ __    
  __ __ __ __ __ __    

  __ __ __ __ __ __    
  __ __ __ __ __ __ __   

    __ __ __ __ __ __  
 __ __ __ __ __ __     

 

1. Μικρό νθςί των Κυκλάδων με δφο γιϊτα. 

2. Νθςί φθμιςμζνο για το μάρμαρο του. 

 __ __ __ __ __   

  __ __ __ __ __ __ 
 __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __    

  __ __ __ __ __  
   __ __    

 __ __ __ __ __ __  
 __ __ __ __ __ __ __ 

 __ __ __ __ __   
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3. Ζνα από τα μεγαλφτερα νθςιά των Δωδεκανιςων. 

4. Σο άλλο όνομα του Καςτελόριηου. 

5. Μεγάλο νθςί του Λονίου. 

6. Σο νθςί τθσ κεάσ Αρτζμιδοσ. 

7. Μικρό νθςί των Δωδεκανιςων, που βρίςκεται βορειοδυτικά τθσ Ρόδου.  

8. Σο δεφτερο ςε ζκταςθ νθςί τθσ Ελλάδασ. 

9. Ανικει κι αυτι μαηί με τουσ Φοφρνουσ ςτον νόμο άμου. 

10. Μικρό νθςί των Κυκλάδων με πλοφςιο υπζδαφοσ, ςτο οποίο μεγάλωςε ο μυκικόσ 

ιρωασ Περςζασ. 

11. Άλλο όνομα τθσ Ηακφνκου. 

12. Αρχοντονιςι των Κυκλάδων ςτο οποίο βρίςκεται και το Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ 

του Λδρφματοσ Βαςίλθ και Ελίηασ Γουλανδρι. 

 

2. ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ: Αναηθτιςτε και κυκλϊςτε 20 ελλθνικά νθςιά.  

 

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Φ Μ Α  Σ Τ Π Α Λ Α Κ Α Ν 
2 Ο Κ Ο Β Ε Γ Ω Ι Α  Ο  Α 
3 Λ Ε Ρ Ο  Ν Ο Α  Χ  Λ Ξ 

4 Ε Ρ Λ Γ Ο  Β Ο Φ Κ Ρ Ε Ο 
5 Γ Κ  Α Ξ Κ Τ Ι Ν Ο  Τ  

6 Α Τ Τ Τ Κ Ο Ε Ω Κ Φ Α Κ Ξ 
7 Ν Ρ Μ Δ Χ Π Μ Ν  Ω Μ Α Μ 
8 Δ Α Η Ο Κ Ε Α Ο Τ  Ο Δ Η 

9 Ρ Ξ Φ  Α Λ Ε Κ Ρ Κ  Α Λ 
10 Ο Λ Σ Η Λ Ο  Ψ Ο Μ Ν Α Ο 

11  Κ Φ Ν Ο  Ω Κ  Τ Ρ Ο  
12 Ω Κ Ε Φ Α Λ Λ Ο Ν Κ Α Χ Φ 

 

3. ΩΣΟ Θ ΛΑΙΟ – ΔΡΑΣΗΡΚΟΣΗΣΑ ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΚ ΕΡΕΤΝΑ:  

Βάηω ν, όπου πρζπει. 

   Λ 
1. Σο μεγαλφτερο νθςί τθσ Ελλάδασ είναι θ Εφβοια.   

2. Θ Ερμοφπολθ είναι πρωτεφουςα του νομοφ Κυκλάδων και βρίςκεται 
ςτθ φρο. 

  

3. Σα νθςιά Δονοφςα, Κουφονιςια, Κζροσ, χοινοφςα και Θρακλειά 
ανικουν ςτισ Μικρζσ Κυκλάδεσ. 

  

4. Σα νθςιά Μμβροσ και Σζνεδοσ ανικουν ςτθν Ελλάδα.    
5. Θ Διλοσ είναι το ιερό νθςί του Ποςειδϊνα.   

6. τθ αντορίνθ (ι αλλιϊσ Κιρα) υπάρχει ζνα μεγάλο ενεργό θφαίςτειο.    
7. Οι Οκωνοί, θ Ερεικοφςα, οι τροφάδεσ, οι Παξοί και οι Αντίπαξοι είναι 

μικρά νθςιά του Λονίου πελάγουσ. 
  

8. Σα νθςιά Λζςβοσ, Λιμνοσ και Άγιοσ Ευςτράτιοσ ανικουν ςτον νομό 
άμου 

  

9. Θ κφροσ ανικει ςτο νθςιωτικό ςφμπλεγμα των Δωδεκανιςων.     
10. Θ Κάλυμνοσ είναι το νθςί των ςφουγγαράδων.   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC_(%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B1)
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11. Οι πζτςεσ είναι το νθςί τθσ Μαντϊσ Μαυρογζνουσ και θ Μφκονοσ τθσ 
Μπουμπουλίνασ. 

  

12.  Θ Μακρόνθςοσ, θ Γυάροσ, ο Άγιοσ Ευςτράτιοσ και θ Ανάφθ είναι νθςιά 
με αναπτυγμζνθ τουριςτικι κίνθςθ. 

  

13. Θ αλαμίνα, θ Αίγινα, ο Πόροσ, θ Ύδρα, οι πζτςεσ και το Αγκίςτρι 
ανικουν ςτο ςφμπλεγμα νθςιϊν του Αργοςαρωνικοφ. 

  

14.  Θ Κνωςόσ, θ Φαιςτόσ θ Ηάκροσ και τα Μάλια είναι αρχαίεσ πόλεισ ςτθ 
Ρόδο. 

  

15. τθ Μιλο βρζκθκε το άγαλμα τθσ κεάσ Αφροδίτθσ και ςτθ αμοκράκθ 
το ακζφαλο άγαλμα τθσ Νίκθσ. ιμερα βρίςκονται ςτο μουςείο του 
Λοφβρου. 

  

16. Θ Αίγινα ζχει μεγάλθ παραγωγι φουντουκιϊν.    

17. Θ Νάξοσ είναι το μοναδικό κυκλαδονιςι, που είναι πράςινο, ζχει 
αυτάρκεια ςε νερό και παράγει τόςα γεωργικά και κτθνοτροφικά 
προϊόντα που φτάνουν τόςο για τθν κάλυψθ των εςωτερικϊν αναγκϊν 
τθσ όςο και για κάνει εξαγωγζσ.   

  

18. Θ Κριτθ βρίςκεται ανάμεςα ςτο Κρθτικό και το Λιβυκό πζλαγοσ και ς’ 
αυτιν αναπτφχκθκε ο μινωικόσ πολιτιςμόσ. 

  

19. Θ ηωι ςτα νθςιά τθσ άγονθσ γραμμισ είναι πάντα χαροφμενθ και 
ανζμελθ. 

  

20. Σα νθςιά του Αιγαίου ζχουν τισ περιςςότερεσ βροχοπτϊςεισ.   
21.  Σα μελτζμια είναι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, που φυςοφν 

κυρίωσ ςτο Αιγαίο και κάνουν πιο υποφερτι τθ ηζςτθ το καλοκαίρι.  
  

 

4. ΑΝΣΚΣΟΚΧΚΗ: Αντιςτοιχίηω τα νθςιά με τα νθςιωτικά ςυμπλζγματα ςτα οποία 

ανικουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Ρόδοσ, Κωσ, Κάρπακοσ, 

Καςτελόριηο, Αρκοί, Λειψοί, 

Φαρμακονιςι, κ.ά.. 

Β. Νθςιωτικό ςφμπλεγμα 

Δωδεκανιςων 2. Άνδροσ, φροσ, Σινοσ, 

Μφκονοσ, ζριφοσ, αντορίνθ, 

Λοσ, Κουφονιςια, κ.ά.. 

Α. Νθςιωτικό ςφμπλεγμα 

Κυκλάδων 

4. κφροσ, κιάκοσ, κόπελοσ, 

Αλόννθςοσ, κ.ά..  

Γ. Νθςιωτικό ςφμπλεγμα 

ποράδων 

Δ. Νθςιωτικό ςφμπλεγμα 

Επτανιςων 

5. Κζρκυρα, Ζάκυνκοσ. Λευκάδα, 

Κεφαλονιά, Κκάκθ, κ.ά.. 
Ε. Νθςιά Βορειοανατολικοφ 

Αιγαίου 

Σ. Νθςιωτικό ςφμπλεγμα 

Αργοςαρωνικοφ 

3. αλαμίνα, Αίγινα, Πόροσ, 

Υδρα, πζτςεσ, Αγκίςτρι, κ.ά.. 

6. Λζςβοσ, άμοσ, Χίοσ, Λιμνοσ, 

Κκαρία, Φοφρνοι, Οινοφςςεσ, Άγ. 

Ευςτράτιοσ, Ψαρά, κ.ά.. 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 


