
Τα νησιά του Αιγαίου 



ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

• Η Σαντορίνη, Θήρα ή Στρογγύλη (παλαιότερη 
ονομασία) είναι νησί που βρίσκεται στο 
νότιο Αιγαίο πέλαγος, στο νησιωτικό σύμπλεγμα 
των Κυκλάδων, νότια της Ίου και δυτικά από 
την Ανάφη. Απέχει από τον Πειραιά 128 ναυτικά 
μίλια και 63 ναυτικά μίλια από την Κρήτη. Ο 
Αθηνιός, το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, έχει 
δημιουργηθεί στον ομώνυμο όρμο. Η έκταση της 
είναι 76,19 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σήμερα η 
Σαντορίνη είναι ένα από τα διασημότερα 
τουριστικά κέντρα του κόσμου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


ΤΗΝΟΣ 

• Η Τήνος είναι το τέταρτο σε 
μέγεθος νησί των Κυκλάδων (έκτα
ση 194,59 τ.χλμ.) μετά τη Νάξο, 
την Άνδρο και την Πάρο. Έχει 
8.636 κατοίκους μοιρασμένους σε 
62 οικισμούς. Ανήκει στις 
βόρειες Κυκλάδες και βρίσκεται 
νοτιοανατολικά της Άνδρουκαι 
βορειοδυτικά της Μυκόνου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82


ΜΥΚΟΝΟΣ 

• Η Μύκονος είναι νησί του Αιγαίου Πελάγους και ανήκει 
στις Κυκλάδες. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Χώρα, 
που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. Η Μύκονος 
είχε πληθυσμό 10.134 άτομα στην απογραφή του 2011. Η 
έκταση του νησιού είναι 86,125 τ.χλμ., ενώ έχει μήκος 
ακτών 89 χιλιόμετρα. Η Μύκονος ήταν από τα πρώτα 
ελληνικά νησιά που αναπτύχθηκε τουριστικά. Ήδη από τη 
δεκαετία του 1960 συνέρρεαν μαζικά τουρίστες προς το 
νησί. Σήμερα η νυχτερινή ζωή της Μυκόνου θεωρείται 
από τις πιο ζωντανές και ενεργές στην Ευρώπη. Το πιο 
γνωστό σημείο του νησιού στη χώρα ονομάζεται μικρή 
Βενετία λόγω της ομοιότητας του με τη Βενετία.[1] 
Ο κάτοικος της Μυκόνου ονομάζεται Μυκόνιος ή 
Μυκονιάτης - Μυκονιάτισσα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-1


ΠΑΡΟΣ 

• Η Πάρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων και 
βρίσκεται δυτικά της Νάξου, από την οποία τη χωρίζει 
στενός δίαυλοςπλάτους 3 περίπου μιλίων, ενώ από 
τον Πειραιά απέχει 90 ναυτικά μίλια. Έχει έκταση 
193,308 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μήκος των ακτών 
της είναι 118,5 χιλιόμετρα. Ο πληθυσμός του νησιού, κατά 
την απογραφή του 2001, ήταν 12.853 κάτοικοι και κατά 
την απογραφή του 2011, 13.710. Η καίρια γεωγραφική 
θέση της Πάρου στο κεντρικό Αιγαίο, το σταυροδρόμι των 
θαλάσσιων δρόμων που συνδέουν την 
ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά του Αρχιπελάγους, 
τα μικρασιατικά παράλια και ευρύτερα τη Μεσόγειο, 
αποτέλεσε τη διαχρονική βάση για την ανάπτυξη του 
νησιού. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/2001
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1


ΑΝΔΡΟΣ 

• Η Άνδρος είναι νήσος στο Αιγαίο πέλαγος, 
νοτιοανατολικά της Εύβοιας. Είναι το βορειότερο 
νησί των Κυκλάδων και το δεύτερο μεγαλύτερο σε 
έκταση, μετά τη Νάξο[1]. Εκτείνεται από 
βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, 
καταλαμβάνοντας έκταση 374 τ. χλμ.[1]Έχει 
πληθυσμό 9.170 κατοίκων. Πρωτεύουσα του 
νησιού είναι η Άνδρος ή Χώρα, ενώ το λιμάνι του 
είναι το Γαύριο. 

• Η Άνδρος συνδέεται με την ηπειρωτική Ελλάδα 
ακτοπλοϊκώς μέσω της Ραφήνας, απέχοντας από 
το λιμάνι 36 ναυτικά μίλια. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82#cite_note-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B11-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82#cite_note-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B11-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%86%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%AE%CE%BD%CE%B1




Τσουτσουλοπούλου Δήμητρα 

 

 

Ζορμπάς Διονύσης  




