
ΚυκλάδεςΚυκλάδες –– ΤοΤο κέντροκέντρο τουτου ΑιγαίουΑιγαίου

... ... εκείεκεί πουπου οο ουρανόςουρανός καικαι ηη θάλασσαθάλασσα γίνονταιγίνονται έναένα



ΛίγαΛίγα λόγιαλόγια γιαγια τιςτις ΚυκλάδεςΚυκλάδες

ΟιΟι ΚυκλάδεςΚυκλάδες είναιείναι έναένα νησιωτικόνησιωτικό

σύµπλεγµασύµπλεγµα τουτου ΝοτίουΝοτίου ΑιγαίουΑιγαίου

πελάγουςπελάγους. . ΑποτελείταιΑποτελείται απόαπό 34 34 κύριακύρια

νησιάνησιά, , εκτόςεκτός απόαπό τατα µικράµικρά ερηµονήσιαερηµονήσια

πουπου µπορούνµπορούν νανα θεωρηθούνθεωρηθούν ωςως

τµήµατατµήµατα τωντων µεγάλωνµεγάλων. . ΌλαΌλα αυτάαυτά τατα

νησιάνησιά απλώνονταιαπλώνονται σεσε τρειςτρεις σειρέςσειρές: : ηη

ανατολικήανατολική αποτελείαποτελεί προέκτασηπροέκταση τιςτις

ΕύβοιαςΕύβοιας καικαι περιλαµβάνειπεριλαµβάνει τηντην ΆνδροΆνδρο, , 

τηντην ΤήνοΤήνο, , τηντην ΜύκονοΜύκονο, , τητη ΡήνειαΡήνεια, , τητη

∆ήλο∆ήλο, , τητη ΝάξοΝάξο καικαι τηντην ΑµοργόΑµοργό. . ΗΗ δυτικήδυτική

σειράσειρά αποτελείαποτελεί προέκτασηπροέκταση τηςτης

ΛαυρεωτικήςΛαυρεωτικής καικαι περιλαµβάνειπεριλαµβάνει τητη

ΜακρόνησοΜακρόνησο, , τηντην ΚέαΚέα, , τηντην ΚύθνοΚύθνο, , τητη

ΣέριφοΣέριφο, , τητη ΣίφνοΣίφνο καικαι τητη ΦολέγανδροΦολέγανδρο. . ΗΗ

µεσαίαµεσαία σειράσειρά περιλαµβάνειπεριλαµβάνει τητη ΓυάροΓυάρο, , τητη

ΣύροΣύρο, , τηντην ΠάροΠάρο, , τηντην ΑντίπαροΑντίπαρο, , τητη

ΣίκινοΣίκινο, , τηντην ΊοΊο καικαι τηντην ΑνάφηΑνάφη. . 



ΚυκλάδεςΚυκλάδες καικαι ΜυθολογίαΜυθολογία

ΟΟ µύθοςµύθος λέειλέει ότιότι πήρανπήραν τοτο

όνοµάόνοµά τουςτους απόαπό τιςτις νύµφεςνύµφες

ΚυκλάδεςΚυκλάδες, , πουπου οο θεόςθεός

ΠοσειδώναςΠοσειδώνας τιςτις

µεταµόρφωσεµεταµόρφωσε σεσε νησιάνησιά

ότανόταν εξοργίστηκεεξοργίστηκε µαζίµαζί τουςτους..

ΆλλοςΆλλος µύθοςµύθος

αναφέρειαναφέρει ότιότι πήρανπήραν

τοτο όνοµάόνοµά τουςτους απόαπό

τοντον κύκλοκύκλο πουπου

σχηµατίζουνσχηµατίζουν γύρωγύρω

απόαπό τηντην ιερήιερή ∆ήλο∆ήλο..



∆ιοικητικά∆ιοικητικά καικαι ΠολιτικάΠολιτικά στοιχείαστοιχεία

ΟΟ ΝΝ. . ΚυκλάδωνΚυκλάδων έχειέχει έκτασηέκταση 2.572 2.572 ττ. . 

χλµχλµ. . καικαι πληθυσµόπληθυσµό 100.083 100.083 

κατοίκουςκατοίκους. . ΠρωτεύουσαΠρωτεύουσα τουτου νοµούνοµού

είναιείναι ηη ΕρµούποληΕρµούπολη τηςτης ΣύρουΣύρου. . 

∆ιοικητικά∆ιοικητικά διαιρείταιδιαιρείται σεσε οκτώοκτώ

επαρχίεςεπαρχίες : : : : ΆνδρουΆνδρου µεµε

πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηντην ΆνδροΆνδρο, , ΘήραςΘήρας µεµε

πρωτεύουσαπρωτεύουσα τητη ΘήραΘήρα, , ΚέαςΚέας µεµε

πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηντην ΚέαΚέα, , 

ΜήλουΜήλου µεµε πρωτεύουσαπρωτεύουσα τητη

ΜήλοΜήλο,, ΝάξουΝάξου µεµε πρωτεύουσαπρωτεύουσα τητη

ΝάξοΝάξο, , ΠάρουΠάρου µεµε πρωτεύουσαπρωτεύουσα

τηντην ΠάροΠάρο, , ΣύρουΣύρου µεµε

πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηντην ΕρµούποληΕρµούπολη

καικαι ΤήνουΤήνου µεµε πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηντην

ΤήνοΤήνο..



ΚυκλάδεςΚυκλάδες καικαι ΙστορίαΙστορία

ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τατα αρχαιολογικάαρχαιολογικά ευρήµαταευρήµατα οιοι

ΚυκλάδεςΚυκλάδες πρωτοκατοικήθηκανπρωτοκατοικήθηκαν στουςστους

ΠροϊστορικούςΠροϊστορικούς ΧρόνουςΧρόνους. . ΗΗ µεγαλύτερηµεγαλύτερη

οικονοµικήοικονοµική καικαι πολιτιστικήπολιτιστική ανάπτυξήανάπτυξή τηςτης

παρουσιάζεταιπαρουσιάζεται στουςστους ΑρχαίουςΑρχαίους ΧρόνουςΧρόνους, , 

στηστη διάρκειαδιάρκεια τωντων οποίωνοποίων ανέπτυξανανέπτυξαν τοντον

φηµισµένοφηµισµένο ΚυκλαδικόΚυκλαδικό ΠολιτισµόΠολιτισµό. . ΣτουςΣτους

ΙστορικούςΙστορικούς καικαι ΚλασσικούςΚλασσικούς ΧρόνουςΧρόνους

υπήρξανυπήρξαν σύµµαχοισύµµαχοι τωντων ΑθηναίωνΑθηναίων. . ΣταΣτα

µέσαµέσα τουτου 22ουου ππ. . ΧΧ. . αιαι. . περιήλθανπεριήλθαν στηνστην

κυριαρχίακυριαρχία τωντων ΡωµαίωνΡωµαίων καικαι έπεσανέπεσαν σεσε

παρακµήπαρακµή. . ΣτουςΣτους ΒυζαντινούςΒυζαντινούς ΧρόνουςΧρόνους

ανήκανανήκαν στοστο ΘέµαΘέµα τουτου ΑιγαίουΑιγαίου καικαι

δοκιµάστηκανδοκιµάστηκαν απόαπό πολλέςπολλές πειρατικέςπειρατικές

επιδροµέςεπιδροµές. . ΤονΤον 1212οο αιαι. . κυριεύτηκανκυριεύτηκαν απόαπό

τουςτους ΒενετούςΒενετούς καικαι γνώρισανγνώρισαν ιδιαίτερηιδιαίτερη

ακµήακµή..

ΤονΤον 1616οο αιαι. . έπεσανέπεσαν σταστα χέριαχέρια τωντων

ΤούρκωνΤούρκων, , απόαπό τουςτους οποίουςοποίους

ελευθερώθηκανελευθερώθηκαν καικαι ενώθηκανενώθηκαν µεµε τοτο

ελληνικόελληνικό κράτοςκράτος τοτο 1830.1830.



ΟιΟι ΚυκλάδεςΚυκλάδες σήµερασήµερα

ΜεΜε τοτο µεσογειακόµεσογειακό τουςτους κλίµακλίµα, , τιςτις υπέροχεςυπέροχες

παραλίεςπαραλίες, , τατα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουςτους ολόλευκαολόλευκα

σπίτιασπίτια, , τατα λιθόστρωταλιθόστρωτα στενάστενά δροµάκιαδροµάκια, , τιςτις

άπειρεςάπειρες εκκλησίεςεκκλησίες καικαι µοναστήριαµοναστήρια, , τηντην

ποικιλίαποικιλία τηςτης εδαφικήςεδαφικής µορφολογίαςµορφολογίας, , οιοι

ΚυκλάδεςΚυκλάδες αποτελούναποτελούν ιδανικόιδανικό τόποτόπο διακοπώνδιακοπών, , 

ξεκούρασηςξεκούρασης καικαι ανανέωσηςανανέωσης. . ΟΟ επισκέπτηςεπισκέπτης έχειέχει

τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα επικοινωνήσειεπικοινωνήσει µεµε τητη φύσηφύση, , 

νανα γνωρίσειγνωρίσει έναένα µέροςµέρος τηςτης ελληνικήςελληνικής

παράδοσηςπαράδοσης καικαι ξεχωριστάξεχωριστά προϊόνταπροϊόντα, , καθώςκαθώς

καικαι νανα πάρειπάρει µέροςµέρος σεσε µοναδικάµοναδικά πανηγύριαπανηγύρια καικαι

ντόπιεςντόπιες γιορτέςγιορτές..


