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8o Δ. Σ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ    ΤΜΗΜΑ Ε’1    ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………..          29/5/2018 

 

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 
 

Τα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στο Αιγαίο Πέλαγος 

και γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας, που εκτείνεται στα ανατολικά της χώρας. 

 

Τα Νησιά του Αιγαίου έχουν τους νομούς:  

Λέσβου με πρωτεύουσα τη Μυτιλήνη. Έχει τα νησιά Λέσβος , Λήμνος, Άγιος 

Ευστράτιος. 

Χίου με πρωτεύουσα τη Χίο. Έχει τα νησιά Χίος, Οινούσσες, Ψαρά 

Σάμου με πρωτεύουσα τη Σάμο. Έχει τα νησιά Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι 

Κυκλάδων με πρωτεύουσα την Ερμούπολη Σύρου. Τα μεγαλύτερα νησιά είναι Πάρος, 

Τήνος, Μύκονος, Σύρος, Νάξος, Άνδρος. Μήλος, Κέα, Κύθνος, Αμοργός, Ίος, Σαντορίνη, 

Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Δήλος, Ανάφη, Φολέγανδρος, Κίμωλος. 

Δωδεκανήσων με πρωτεύουσα τη Ρόδο. 

Αποτελείται από δώδεκα μεγάλα νησιά και πολλά 

μικρότερα. Τα δώδεκα νησιά Ρόδος, Κως, Καστελόριζο, 

Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Τήλος, Κάσος, Λέρος, Σύμη, 

Κάρπαθος, Νίσυρος, Πάτμος. 

 

 

http://www.lesvosonline.gr/gr/attractions.html
http://www.mylemnos.gr/
http://www.greecevirtual.gr/el/north-aegean/agiosefstratios#/port_1/
http://www.greecevirtual.gr/el/north-aegean/agiosefstratios#/port_1/
http://www.chios.gr/el/
https://www.youtube.com/watch?v=i1h_yJ8pzJU
https://www.discovergreece.com/el/greek-islands/north-aegean/samos
http://room5.trivago.gr/446-ikaria-ti-na-kaneis-odigos/
http://www.ert.gr/o-no-featured/to-ert-gr-sto-nisi-ton-koursaron-fourni-ta-fiord-tou-egeou/
https://www.discovergreece.com/el/greek-islands/cyclades
http://www.milos.gr/en/
http://anafi.gr/
https://www.discovergreece.com/el/greek-islands/dodecanese
http://www.greecevirtual.gr/el/dodecanese/rhodes#/rodos_limani_plateia_symis/
https://2.bp.blogspot.com/-H4GYWouZfJk/WjgqlXXKhZI/AAAAAAAAFxY/oeN1C0MNFEsYVr2R3LjE2yMzkas8QyWRQCLcBGAs/s1600/anegeo.jpg
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Στα  νησιά του Αιγαίου πελάγους  δεν υπάρχουν μεγάλα βουνά. Τα μεγαλύτερα είναι: 

το Πελιναίο (Χίος)  

Ο Αττάβυρος (Ρόδο) 

Ο Κέρκης ή Κερκετέας (Σάμο) 

Ο Όλυμπος ( Λέσβου) 

Τα ποτάμια και οι λίμνες είναι πολύ μικρά.  

Πεδιάδες, μικρές,  υπάρχουν σε όλα τα νησιά και είναι στην άκρη της θάλασσας. 

Το κλίμα του Αιγαίου χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό. 

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό.  

Τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται είναι κυρίως ελιές και κρασί. 

 

Πληροφορίες για τα νησιά - νομούς. 

Η Λέσβος θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα ελαιοπαραγωγικά κέντρα της χώρας. 

Φημισμένο είναι το ούζο της περιοχής. Αναπτυγμένη είναι και η κτηνοτροφία. Οι ομορφιές 

των νησιών του νομού, οι μαγευτικές ακρογιαλιές τους, τα απολιθωμένα δάση (σε 

Μυτιλήνη και Λήμνο), η ιστορία και τα μνημεία τους είναι η βάση για την ανάπτυξη του 

τουρισμού.  

Η Χίος  είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας Τα κύρια προϊόντα που εξάγει 

είναι η ονομαστή χιώτικη μαστίχα, το λάδι, τα σύκα και το κρασί, ενώ έχει διεθνή φήμη για 

το μέγεθος και την ποιότητα της ναυτιλίας της.  

https://www.youtube.com/watch?v=_4kPXxTe130
https://www.youtube.com/watch?v=IOHUlf2NHYI
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
https://2.bp.blogspot.com/-TxealvLruUw/WjgqlbB_PsI/AAAAAAAAFxU/GSU-S8kVKVIXNaTdiZxSS5l0y6VPVZ35gCEwYBhgL/s1600/Screenshot_2.png
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Η Σάμος είναι καταπράσινο νησί, σήμερα γνωστό για το γλυκό μοσχάτο κρασί ,  τα 

τουριστικά αξιοθέατά του, αλλά και για τις προσωπικότητες που παρείχε στην ελληνική 

ιστορία, όπως τον Πυθαγόρα. Στη Σάμο βρίσκεται το Ευπαλίνειο όρυγμα, υπόγειο 

υδραγωγείο και σημαντικό τεχνικό έργο της αρχαιότητας.  

Οι Κυκλάδες βρίσκονται στο κέντρο του Αιγαίου. Το έδαφος των Κυκλάδων είναι 

ορεινό. Είναι ξερά νησιά με εξαίρεση την Άνδρο. Οι κάτοικοι των Κυκλάδων ασχολούνται 

κυρίως με τον τουρισμό. 

Πολλοί Έλληνες και ξένοι επισκέπτονται τις Κυκλάδες. Τη Σύρο την αρχόντισσα των 

Κυκλάδων, την Τήνο για να προσκυνήσουν την εικόνα της Μεγαλόχαρης, τη Σαντορίνη για 

να δουν το ηφαίστειο, τη Μύκονο με τους γραφικούς ανεμόμυλους, την Πάρο με την 

εκκλησία της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής κλπ. 

 

Τα Δωδεκάνησα  βρίσκονται στο ΝΑ άκρο της Ελλάδας.  Τα  Δωδεκάνησα  μαγεύουν 

τον επισκέπτη με τη φυσική ομορφιά τους, τις μαγευτικές παραλίες, τα κρυστάλλινα νερά, 

την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής.  

 Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η κοιλάδα με τις πεταλούδες, η Λίνδος στη Ρόδο. Ο 

Όλυμπος το παραδοσιακό χωριό της Καρπάθου, 

το κάστρο στη Κω, η Σύμη  γραφικό και 

αρχοντικό νησί, η Πάτμος με το μοναστήρι του 

Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και όλα τα νησιά με 

τις υπέροχες παραλίες είναι μερικοί από τους 

λόγους που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί τα 

Δωδεκάνησα.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJTwxCaOODM
https://www.e-kyklades.gr/travel/tourism/syros?lang=el
https://www.e-kyklades.gr/travel/tourism/tinos?lang=el
http://www.greecevirtual.gr/el/cyclades/santorini#/thira_1/
https://vimeo.com/113042536
https://mykonos.gr/
https://www.e-kyklades.gr/travel/tourism/paros?lang=el
https://www.youtube.com/watch?v=UtRoD-VH85w
https://www.youtube.com/watch?v=SluOriERJjo
https://www.youtube.com/watch?v=P8phYF-Bnwc
http://www.patmos.gr/
https://4.bp.blogspot.com/-xFELVpZkJwU/WjgqmVQXepI/AAAAAAAAFxg/JX7UAMRZ1NkhsKC2uK7vyjgrTIMcGA5OgCEwYBhgL/s1600/dodecanese-gr.gif

