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ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 

ΘΡΑΚΗ 

 

 

το γεωγραφικό διαμϋριςμα τησ Θρϊκησ βρύςκονται τρεισ νομού: 

ΝΟΜΟΙ                             ΠΡΩΣΕΤΟΤΕ 

Ν. Έβρου                            Αλεξανδρούπολη 

Ν. Ροδόπησ                        Κομοτηνό 

Ν. Ξϊνθησ                           Ξϊνθη 

ΤΝΟΡΕΤΕΙ: 

ΒΟΡΕΙΑ: με τη Βουλγαρύα 

ΝΟΣΙΑ: βρϋχεται από το Θρακικό πϋλαγοσ. τη Θρϊκη ανόκει και το νηςύ τησ  αμοθρϊκησ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ: με την Σουρκύα 

ΔΤΣΙΚΑ: με τη Μακεδονύα 
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  Α ΘΤΜΟΜΑΣΕ! 

Από το 18ο αιώνα αναπτύχθηκε ςημαντικϊ η καλλιϋργεια καπνού, όπωσ μαρτυρούν οι 
καπναποθόκεσ που υπϊρχουν ςτην Ξϊνθη. 
Επύςησ υπόρξε ϊνθιςη του εμπορύου μεταξωτών υφαςμϊτων ςτο ουφλύ του Ν. Έβρου. 
Σο Ξανθιώτικο καρναβϊλι εύναι από τα πλϋον φημιςμϋνα ςτην Ελλϊδα και ςτισ γειτονικϋσ 
μασ χώρεσ. Εκδηλώςεισ με χορό, μουςικό και θϋατρο προςελκύουν επιςκϋπτεσ που χαύρονται 
τη φιλοξενύα των κατούκων και τισ ομορφιϋσ, κυρύωσ, τησ παλιϊσ πόλησ τησ Ξϊνθησ. 
Η Κομοτηνό και η Ξϊνθη φημύζονται για τα λουκούμια τουσ (ουτζούκ Λουκούμ). 
Η Κομοτηνό εύναι η πόλη που φημύζεται για τον αρωματικό καφϋ τησ. 
 

ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΓΕΩΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΘΡΑΚΗ: 
ΒΟΤΝΑ 
Οροςειρϊ τησ Ροδόπησ με ψηλότερη κορυφό το όροσ Παπύκιο. 
  
 ΠΟΣΑΜΙΑ 
Σον ποταμό Έβρο που εύναι και φυςικό ςύνορο τα χώρασ μασ με την Σουρκύα. 
Σον ποταμό Νϋςτο που ωσ φυςικό ςύνορο χωρύζει τη Θρϊκη από τη Μακεδονύα. 
  

 ΛΙΜΝΗ 
πουδαιότερη λύμνη τησ Θρϊκησ εύναι η Βιςτονύδα 
 ΦΥΣΙΚΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

Εθνικό Πϊρκο Δϊςουσ Δαδιϊσ (Ν. Έβρου) 

Υιλοξενεύ πολλϋσ ποικιλύεσ ζώων και φυτών. Σο εθνικό πϊρκο εύναι παγκοςμύωσ γνωςτό για την 
ποικιλύα των αρπακτικών του πουλιών, όπωσ οι γύπεσ. Επύςησ ς’ αυτό ζουν λύκοι, ζαρκϊδια, 
νυχτερύδεσ κϊ. 

Εθνικό Πϊρκο Δϋλτα Έβρου (Ν. Έβρου) 

Από τουσ ςημαντικότερουσ υγροτόπουσ τησ Ευρώπησ. Έχει ςπουδαύα ςημαςύα για τα ϊγρια ζώα, γιατύ 
εκεύ βρύςκουν καταφύγιο και τροφό όλεσ τισ εποχϋσ του χρόνου. 

τηρύζει όμωσ και τουσ ανθρώπουσ ςτη γεωργύα, ςτο ψϊρεμα, ςτην κτηνοτροφύα, κϊ. 

Υαρϊγγι του Υονιϊ ςτη αμοθρϊκη (Ν. Έβρου) 

Ο ποταμόσ Υονιϊσ ςτο νηςύ τησ αμοθρϊκησ πηγϊζει από υψόμετρο 900 μϋτρων και καθώσ 
κατεβαύνει προσ τη θϊλαςςα ςχηματύζει καταρρϊκτεσ. Ο μεγαλύτεροσ καταρρϊκτησ, ύψουσ 12 
μϋτρων, ϋχει ςχηματύςει κούλωμα ό «βϊθρα», όπωσ λϋγεται, εκεύ όπου πϋφτουν τα νερϊ. Υυςικϋσ 
λιμνούλεσ ϋχουν δημιουργηθεύ και ς’ ϊλλα ςημεύα του ποταμού. 

 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΥΤΙΚΟ ΠΛΟΤΣΟ 

Δημητριακϊ, βαμβϊκι, καπνϊ, κηπευτικϊ, ελιϋσ, ςταφύλια, ζϊχαρη, κτηνοτροφύα, ψϊρια, θαλαςςινϊ, 
αλϊτι 

ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

Από τον 5ο αιώνα π.Φ. οι Θρϊκεσ ύδρυςαν ιςχυρϊ βαςύλεια. Σην πολιτιςτικό τουσ ανϊπτυξη μαρτυρϊ 
το Ιερό των Μεγϊλων θεών ςτη αμοθρϊκη, όπου βρϋθηκε το ϊγαλμα τησ Νύκησ τησ αμοθρϊκησ 
(εκτύθεται ςτο μουςεύο του Λούβρου ςτο Παρύςι) 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΗ 

Η Θρϊκη μαζύ με την Ανατολικό Μακεδονύα ανόκει ςτην περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και 
Θρϊκησ 
ΠΗΓΗ: https://tapaidiatisflogas 
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