8. ΤΑ ΝΗΣΙA ΤΟΥ ΝOΤΙΟΥ ΑΙΓΑIΟΥ
Οι Κυκλaδες

ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ

Άνδρος
Τήνος

Μύκονος

Σύρος
Κύθνος

Πάρος

Νάξος

Σέριφος

Αμοργός

Μήλος
Θήρα

Οι Κυκλάδες βρίσκονται στη μέση του Αιγαίου Πελάγους. Υπάρχουν πολλές  
παραδόσεις για την ονομασία τους, μια από αυτές είναι ότι αποτελούν ένα κύκλο στο
Αιγαίο Πέλαγος και γι’ αυτό ονομάζονται Κυκλάδες.
Τα περισσότερα από τα νησιά είναι ορεινά. Έχουν κλίμα θαυμάσιο. Τον χειμώνα
το κλίμα είναι γλυκό και το καλοκαίρι δροσερό.
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Τα σπουδαιότερα από τα νησιά είναι η Άνδρος, η Τήνος, η Μύκονος, η Νάξος, η
Αμοργός, η Θήρα, η Μήλος, η Πάρος, η Σέριφος, η Κύθνος και η Σύρος.
Το πιο ξακουστό από τα νησιά είναι η
Τήνος. Στο νησί αυτό βρίσκεται ο περίφημος
Ναός της Παναγίας της Τήνου. Κάθε χρόνο, στις
15 Αυγούστου, όταν γιορτάζεται η Κοίμηση
της Θεοτόκου, χιλιάδες προσκυνητές από όλα
τα μέρη της Ελλάδας, πηγαίνουν στην Τήνο για
να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της
Παναγίας.

Στα ανατολικά της Πάρου και βόρεια της Σαντορίνης είναι το μεγαλύτερο νησί
των Κυκλάδων, η Νάξος.
Στη Μήλο βρέθηκε ένα ωραιότατο άγαλμα της Αφροδίτης που τώρα βρίσκεται
στο μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι.

Ο Ναός της Παναγίας στην Τήνο

Ένα άλλο νησί, η Δήλος, ήταν το ιερό νησί των
Ελλήνων στην αρχαία εποχή. Οι αρχαίοι Έλληνες
πίστευαν ότι σ’ αυτή γεννήθηκαν ο θεός Απόλλωνας
και η θεά Άρτεμις , που ήταν παιδιά του Δία και της
Λητώς. Σήμερα στη Δήλο υπάρχουν πολλά αρχαία
ερείπια, το  νησί όμως είναι ακατοίκητο.

Αρχαιότητες στο νησί Δήλος

Η Μύκονος είναι μεγάλο τουριστικό κέντρο.
Χιλιάδες κόσμου, προπάντων νέοι, επισκέπτονται
το νησί κάθε χρόνο. Έχει πολλά αρχοντικά,
παραδοσιακά σπίτια, γραφικούς ανεμόμυλους και
πολλές μικρές και μεγάλες εκκλησίες.

Στο νοτιότερο μέρος των Κυκλάδων είναι
η Θήρα, ένα από τα ωραιότερα νησιά. Η Θήρα
την αρχαία εποχή ήταν στρογγυλή. Κάποτε, το
ηφαίστειο πού βρίσκεται στο βυθό της θάλασσας
εξεράγει και το μισό νησί βυθίστηκε. Το άλλο
που απέμεινε πήρε σχήμα ημικυκλικό. Το
βόρειο μέρος του νησιού είναι σαν να έχει κοπεί
από ένα τεράστιο μαχαίρι.   Είναι απότομο και
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οι επισκέπτες που φτάνουν στο βόρειο μέρος ανεβαίνουν στην κορυφή με μουλάρια.
Υπάρχει όμως τώρα και τελεφερίκ που μπορούν να πάρουν όσοι δεν θέλουν να ανέβουν
με μουλάρι.

ΛΕΞΙΛOΓΙΟ
ο κύκλος - circle
η Κοίμηση της Θεοτόκου - Assumption of the blessed Virgin, Dormition
ο προσκυνητής - worshipper, pilgrim
θαυματουργή - miraculous
ακατοίκητο - uninhabited
το αρχοντικό - mansion
παραδοσιακό - traditional
γραφικός - picturesque
ο ανεμόμυλος - windmill
το ηφαίστειο - volcano
ο βυθός - depth
εξεράγει - it erupted
βυθίστηκε - it was sunk
ημικυκλικό - semicircle
το τελεφερίκ - cable car

Η Σαντορίνη
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Α. Ερωτήσεις.

Β. Συμπληρώστε με λέξεις από το μάθημα.

1. Γιατί οι Κυκλάδες λέγονται έτσι; ____________________________________________________

1. Οι Κυκλάδες λέγονται έτσι γιατί σχηματίζουν έναν ___________________________ στο Αιγαίο.

_________________________________________________________________________________

2. Το κλίμα των Κυκλάδων τον χειμώνα είναι ____________________________ και το καλοκαίρι  

2. Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων; ________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Σε ποιο νησί βρέθηκε ένα ωραιότατο άγαλμα; Πώς λέγεται; Σε ποιο μουσείο είναι το άγαλμα

3. Το πιο ξακουστό νησί των Κυκλάδων είναι η _________________________________________

αυτό; ____________________________________________________________________________

4. Στο νησί αυτό βρίσκεται ένας περίφημος ναός. Είναι ο ναός ______________________________

4. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι δυο θεοί γεννήθηκαν σ’ αυτό το νησί. Ποιο είναι το   

5. Η εικόνα της Παναγίας στον ναό αυτόν κάνει θαύματα, δηλαδή είναι ______________________

νησί; ____________________________________________________________________________

6. Χιλιάδες κόσμου πηγαίνουν στην Τήνο για να γιορτάσουν την ____________________________

5. Το νησί αυτό είναι πιο τουριστικό από τα άλλα. Ποιο νησί είναι; __________________________

________________________________________________________________________________

6. Είναι η Νάξος βόρεια ή νότια της Σαντορίνης; _________________________________________

7. Στη θάλασσα της Μήλου βρέθηκε ένα αρχαίο άγαλμα. Πώς λέγεται το άγαλμα

7. Πώς η Σαντορίνη από στρογγυλή έγινε ημικυκλική; ____________________________________

αυτό; ___________________________________________________________________________

8. Γιατί η Τήνος είναι φημισμένη και γνωστή σ’ όλη την Ελλάδα; ___________________________
Γ. Σωστό ή λάθος;
________________________________________________________________________________
1. Η Δήλος σήμερα είναι ακατοίκητο νησί. ______
9. Πότε γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου; ________________________________________
2. Οι Κυκλάδες είναι στο Ιόνιο Πέλαγος. ______
10. Είναι η Ρόδος ένα νησί των Κυκλάδων; _____________________________________________
3. Η Τήνος είναι ξακουστή για τον Ναό της Παναγίας. ______
11. Ποιο νησί των Κυκλάδων είναι πιο κοντά στην Κρήτη; _________________________________
4. Η Θήρα καταστράφηκε από την έκρηξη ενός ηφαιστείου. ______
5. Στη Μήλο βρέθηκε ένα ωραιότατο άγαλμα του Απόλλωνα. ______
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6. Στη Δήλο γεννήθηκαν δυο θεοί, ο Ζευς και η Αθηνά. ______
7. Η Μύκονος είναι τουριστικό νησί. ______

Δ. Ο χάρτης δείχνει τις Κυκλάδες και τη θέση τους στο Αιγαίο Πέλαγος.
Χρωματίστε τα νησιά με ένα χρώμα και γράψετε τα ονόματά τους.
Χρωματίστε την Εύβοια με άλλo χρώμα.
Βρείτε στον χάρτη της τάξης σας τις Κυκλάδες και τα νησιά Τήνο, Νάξο, Άνδρο, Σύρο,
Μύκονο, Πάρο και Θήρα.

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________

1
2

4. ____________________________
5. ____________________________
6. ____________________________

3

11

10

9

8

5

4

7. ____________________________
8. ____________________________
7

9. ____________________________

6

10. ____________________________
11. ____________________________
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