
  

Έκταση: 75.207τχλμ
Πληθυσμός: 1.420 άτομα

Έκταση:131,7 τ.χλμΠληθυσμός:2.445 άτομα περίπου

το όνομά του νησιού,το 

οποίο διατηρεί απο τους 

αρχαίους 

χρόνους,προέρχεται κατά 

τους λεξογράφους απο τη 

λέξη "στέφος" 

-παραπέμποντας στη 

χέρσα,άγονη,πετρώδη γη

πήρε το όνομα της από 
τον ήρωα Κέω

Ο νομοθέτης Αριστοτέλης,(304–
250 π.Χ.):ένας από τους εφτά 

σοφούς της αρχαιότητας, 

Πρόσβαση: Η 
Σέριφος έχει μικρή 
απόσταση από το 
λιμάνι του Πειραιά..Η 
διάρκεια ταξιδιού με 
τα συμβατικά πλοία 
είναι τέσσερις ώρες 
και δεκαπέντε 
λεπτά,με τα ταχύπλοα 
όμως είναι δυόμιση 
ώρες

Πρόσβαση: από λιμάνι του 

Λαυρίου προς το λιμάνι της 

Κέας με διάρκεια ταξιδιού 1 

ώρα.

Μεταλλείο:διαθέτει μια συλλογή 

πετρωμάτων,εργαλείων των 

μεταλλείων.Βρίσκεται στην 

περιοχή του Μεγάλου 

Λιβαδιού .Ο χώρος είναι 

γεμάτος απο σκουριές 

εξόρυξης χαλκού, ακόμα έχει 

βάσεις προΪστορικών 

καμινίων,υπάρχουν κοιτάσματα 

γρανίτη και τέλος οι σκάλες 

φόρτωσης.

 

Φτιάχτηκε τον 
6ο-7ο αιώνα 
π.Χ.είναι 
περίπου 8m. 
Και είναι 
συνδεδεμένος 
με πολλούς 
μύθους

έχει ένα από τα σημαντικότερα μουσεία των Κυκλάδων 
και λειτουργεί από την δεκαετία του 1970. Υπάρχουν 
ευρήματα από την νεολιθική εποχή έως τους ιστορικούς 
χρόνους (7ος αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ.).

Παραλία ψιλή άμμος: βρίσκεται 
στα ανατολικά και είναι η 
δημοφιλέστερη παραλία της 
Σερίφου η οποία είχε βραβευτεί 
το 2003 <<Η καλύτερη παραλία 
της Ευρώπης>> ;Έχει 
χρυσαφένια ψιλή άμμο και 
διαθέτει ταβερνάκια

Παραλία 
Καράβι:προσβάσιμη 
παραλία της Σερίφου.Αυτή 
η παραλία περιέχει άμμο,το 
βάθος αυξάνεται σταδιακά 
και το χρώμα που κυριαρχεί 
είναι το γαλαζοπράσινο

Ξύλα: Είναι μερικώς 

οργανωμένη, με χρυσή 

άμμο, ψιλό 

βότσαλο,καθαρά 

καταγάλανα νερά και είναι 

σχετικ
ά βαθιά τα νερά

Γιαλισκάρι:Διαθέτει beach bar, 

ξαπλώστρες και ομπρέλες καθώς 

και χώρο στάθμευσης. Είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους 

ηλικιακά. 

Κουνδουράκι: 
Είναι καλά 
οργανωμένη, 
μπορούν να 
γίνουν επίσης 
διάφορα 
θαλάσσια σπορ 

Κλίμα:το καλοκαίρι , συγκεκριμένα τέλη Ιουλίου και Αυγούστου 

εμφανίζονται τα <<μελτέμια>>,οι κυκλαδίτικοι άνεμοι. Υπάρχει όμως και 

μεγάλη ηλιοφάνεια σε συνδιασμό με την δροσία των ανέμων.

Μονή Ταξιαρχών:είναι 
αφιερωμένο στους 

αρχάγγελους προστάτες του 
νησιού Γαβριήλ και 

Μιχαήλ.



  

Πληθυσμός: 2.625 κάτοικοι
Λίγα λόγια: ορεινό νησί με 

λόφους και κιλάδες.
Προσωπικότητες: Νικόλαος 
Τσελεμεντές (μάγειρας )

Διάσημες Παραλίες:Καμάρες,Βρουλίδια.

Αξιοθέτα:Άγιος 
Αντύπας

\

Πληθυσμός : 1.310 κάτοικοι

Έκταση : 99,432 τ.χ.λ.μ

Το όνομα της ήταν επίσης 
Κύθνος παλαιότερα αλλά 

ονομαζόταν και Θερμιά
Λόγο των θερμών πηγών της.

Παραλία Κολώνα είναι μια απο της 
σπουδεότερες παραλίες της Κύθνου.

Το σπήλαιο Καταφύκι ένα από τα 
μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Έκταση νησιού: 
73,94χλμ

Αναχώρηση 
από το λιμάνι 
του Πειραιά 3,5 
ώρες ταξίδι 

Αναχώρηση από το 
λιμάνι του Πειραιά 
με άφειξη στο λιμάνι 
της Κύθνου μέσα σε 
 2 ώρες.

Παραλία Κανάλα 
Παραλία Αγιος 
Δημήτριος

Η Κύθνος από ψηλά

Αρτεμώ
νας 
στην 
Σίφνο



  

Σύμφωνα με πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία ο αριθμός 
των αφίξεων στους 
αερολιμένες των κυκλάδων 
ανέρχεται σε  935.634

Οι κυκλάδες απαρτίζονται από 36 
κατοικήσιμα νησιά εξαιρώντας τις 
πολυάριθμες βραχονησίδες. 

Συμφωνα με την τελευταία 
αλλά οχι πρόσφατη 
απογραφή του πληθυσμού 
των κυκλάδων γνωρίζουμε 
πως ο πληθυσμός 
ανέρχεται στους 112.615 
κατοίκους.  

Το όνομα τους δόθηκε από τους 
αρχαίους γεωγράφους εξαιτίας της 
κυκλικής διάταξης γύρω απ' την ιερή 
νήσο Δήλο (γενέτειρα της θεάς Άρτεμης 
και του Απόλλωνα) σε αντιδιαστολή των 
υπολοίπων νήσων του Αιγαίου που τις 
αποκαλούσαν Σποράδες

Η Άνδρος είναι νήσος στο αιγαίο 
πέλαγος νοτιοανατολικά της 
Εύβοιας.Είναι το βορειότερο νησί 
των κυκλάδων και το δεύτερο 
μεγαλύτερο σε έκταση μετά την 
Νάξο. Έχει πληθυσμό 9170 
άτομα και έχει έκταση 374 τ.χμ.

Στην Άνδρο μπορείς να πάς μόνο 
από το λιμάνι της ραφίνας. Τα 
δρομολόγια πραγματοποιούντε 
καθημερινά ενώ 
το καλοκαίρι αυξάνονται.Απέχει 
μόνο δύο ώρες από το λιμάνι της 
ραφίνας.

Το κάστρο της χώρας

Παραλία του Άχλα

Το όνομα του νησιού  προέρχεται από τον 
στρατηγό Άνδρο. Κάτι που αποδεικνύει ότι 
η Ανδρος διετέλεσε υπό Κρητική 
κυριαρχία, όπως και τα υπόλοιπα νησιά 
του Αιγαίου. Η Άνδρος λόγω της θέσης 
στην οποία βρίσκεται ήταν στρατηγικό 
σημείο σε αρκετές ιστορικές περιόδους. 
Σε κάποιες πρόσφατες ανασκαφές που 
έλαβαν χώρα στο νησί αποκαλύφθηκε 
ένας προιστορικός οικισμός της νεολιθικής 
εποχής.

Εργασία που 
πραγματοποιήθηκε από το 
Ά2 και πληροφορίες 
αντλήθηκαν από το 
παρακάτω link 
:http://kyklades.pbworks.com



  

Η Σύρος το μεγαλύτερο και συγχρόνως το 
πολυπληθέστερο νησί των Κυκλάδων με
 πληθυσμό ο οποίος ανέρχεται στους 27.000 
κατοίκους  βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα των Κυκλάδων,(Νότια της Γυάρου 
και δυτικά της Μυκόνου). 

Η ΟΜΟΡΦΗ ΜΟΥ 
ΠΡΟΣΟΨΗ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΓΑΛΗΣΣΑ

'Εκταση : 195km² και κατατάσσεται ως 3ο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

Πληθυσμός : 8636 κάτοικοι.

Η ονομασία του νησιού 
προέρχεται από τον πρώτο 
οικιστή της.Σήμερα η Τήνος 
κατέχει το προσωνύμιο «νησί 
του Αιόλου» λόγω των 
ισχυρών βοριάδων.

Από την Τήνο κατάγεται ο 
σε όλους γνωστός 
γλύπτης Γιαννούλης 
Χαλεπάς,καθώς και ο 
Δημήτριος Φιλιππότης. 

Η Τήνος έχει χαρακτηριστεί ως «νησί της τέχνης και της οµορφιάς»

Η Τήνος έχει μεγάλη παράδωση με 
τον Κλήδονα και τα Ροδάρια, 
καθώς και ιδιαίτερα θρησκευτικά 
έθιμα.Στο νησί υπάρχει ένας από 
τους μεγαλύτερους ναούς της 
ορθοδοξίας,η Εκκλησία της 
Ευαγγελίστριας.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η 
Σύρος είναι το μεγαλύτερο νησί των 
Κυκλάδων με έκταση 84τ.χλμ και 
πρωτεύουσα την Ερμούπολη 
μεγάλο διοικητικό κέντρο των 
Κυκλάδων με ιστορική σημασία.

Η πρόσβαση του νησιού από την 
ηπειρωτική Ελλάδα γίνεται μέσω του 
Πειραιά [4 ώρες (συμβατικό) και 2,5 
ώρες (ταχύπλοο)] με πλοίο γραμμής 
και από Λαύριο (5,5 ώρες) .Οι βιαστικοί 
ταξιδιώτες μπορούν επίσης να 
προσεγγίσουν το νησί μέσω των 
αεροπορικών γραμμών (25 λεπτά). 

Τα χοιροφάγια είναι ένα έθιμο το οποίο περιλαμβάνει 
την μακροχρόνια ανατροφή των γουρουνιών, και στην 
συνέχεια κατά την περίοδο των Χριστουγέννων οι 
κάτοικοι τα σφάζουν για να ακολουθήσει γλέντι. Από 
την σφαγή αυτή δεν πάει τίποτα χαμένο αφού όλα 
αξιοποιούνται για να τους συντροφεύουν τις κρύες 
μέρες.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Τήνο μόνο 
ακτοπλοϊκώς. Το λιμάνι της Τήνου συνδέεται με 
το λιμάνι του Πειραιά ,της Ραφήνας,του 
Λαυριίου,της Θεσσαλονίκης ,με ταξίδι 5,4και 12 
ωρών αντοιστιχα και με άλλα όπως 
της Αμόργου, Άνδρου, Ίοου, Μύκονου, Νάξου, 
Πάρου, Σαντορίνης και της Σύρου.



  

-Έκταση:: 121,5 km²

-Έκταση: 108 τετραγωνικά χλμ 

-Το όνομα Ίος προήλθε από το λουλούδι 

Ία που στόλιζε τα σπίτια και τους 

δρόμους του νησιού.Ο μεγαλύτερος  

Έλληνας ποιητής όλων των αιώνων, ο 

Όμηρος καταγώταν από την Ίο.

-Πληθυσμός:2.030 κάτοικοι 

-Η πρόσβαση στο νησί της Ίου γίνετε με ταχύπλοα

ή φεριμποτ  από τον Πειραιά, την Ραφήνα το

Ηράκλειο και Ρέθυμνο και τις υπόλοιπες Κυκλάδες. 

Μπορούν να πάνε από το αεροδρόμιο

της Σαντορίνης με πλοίο στο νησί.

-Στην αρχαιότητα η Αμοργός ήταν ένα 

από τα σημαντικότερα κέντρα του

κυκλαδικού πολιτισμού,ενώ είχε 

επίσης

διάφορες ονομασίες όπως Παγκάλη, 

Ψυχία, Καρκησία και Μελανία. 

-Πληθυσμός: 1.860 κάτοικοι

-Τα πλοία ξεκινούν από το λιμάνι του Πειραιά και φτάνουν σε ένα από τα δύο λιμάνια του νησιού ή 
αεροπορικός μέσω Σαντορίνης,Πάρου, Νάξου και Μυκόνου.

       Αξιοθέατα

       Παραλίες

       Παραλίες

       Αξιοθέατα

1ο γυμνάσιο

Κάστρο

Μοναστήρι Χοζοβιώτισσα

Μικρή γλυφάδα
Αγια Άννα

Λιμενάρι

Τάφος Ομήρου
Θέατρο Ελίτη

Παλαιόκαστρο 

 ΜυλοποταςΜαγγανάριΚουμπάρα



  

Έκταση:

76.19 τ.χλιμ.

Πληθυσμός :15.250

Λίγα λόγια :

Το όνομα Σαντορίνη δόθηκε στο νησί 

Από την εκκλησία Αγία Ειρήνη – Σάντα 

Ειρήνη 

Έκταση:

38.636 τ.χλμ.

Πληθυσμός:
271 άτομα

Λίγα λόγια:

Ορεινό νησί με μόλις 270 

κατοίκους.Η Ανάφη διατήρησε το 

όνομά της από την αρχαιότητα.

Πρόσβαση:Με πλοίο από Πειραιά – 10 ώρες 
Με αεροδρόμιο σε Σαντορίνη και από Σαντορίνη προς Ανάφη – 8 ώρες

Πρόσβαση 

Από λιμάνι Αθήνας 

-Θήρας 

Με Ferry boat ( 9- 12)

High speed  4-5 

Αεροπλάνο  45 λεπτά 

Αξιοθέατα: 

Οία , εκκλησία 

Μητρόπολης 

Παραίες 

Κόκκινη 

παραλία 

Άσπρη 

παραλία 

Αμμούδι 

Οία 

Εκκλησία Μ
ητόπολης

Κόκκινη 
παραλία

Αμμούδι

Άσπρη 
παραλία

Αξιοθέατα

Το ύψωμα Βίγλα

αρχαίο λιμάνι «Κατελιμάτσα»

Παραλίες



  

ΕΚΤΑΣΗ: 18.078 ΤΧΛ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3.786 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ

ΤΟ ΚΑΤΣΡΟ ΤΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ : ΛΙΒΑΔΙ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΙΜΙΑ.

ΕΚΤΑΣΗ:13.652 ΤΧΛ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:385 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:ΦΩΚΟΣΠΗΛΙΑ

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΕΣ:ΚΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΑΔΙ      ΦΥΚΙΟ

ΠΩΣ ΠΑΣ : 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  ΜΕ ΠΛΟΙΟ  ΕΧΕΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΑΙ ΔΙΕΡΚΕΙ 6 ΩΡΕΣ ...

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ: Η ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΟΥΚΙΔΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΤΙΟΤΕΡΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΜΕΤΑΞΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥ ...

ΠΩΣ ΠΑΣ:ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ 
4 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙ
7 ΩΡΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΞΟ ΚΑΘΕ 3 ΦΟΡΕΣ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙ 1 ΩΡΑ.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΡΕΙΟΤΕΡΟ
ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ.

ΙΣΤΟΡΙΑ:ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΙΚΗΘΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΗΤΑΝ 
ΓΝΩΣΤΗ ΛΟΓΩ ΘΕΣΗΣ, ΕΓΙΝΕ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Α'ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕ-
ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥ-
ΝΟΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΦΕΥ-
ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ.



  

Έκταση : 8,5-9 τετραγ. χλμ

Πληθυσμός: 256 κάτοικοι (2011)

Προέλευση ονόματος: Από το φυτό σχίνο

Παραλίες:

Εκκλησίες

Έκταση: 15,2 τχλ

Πληθυσμός: 366 κατοίκους

Αξιοθέατα

Προέλευση ονόματος: Από τις 

σπηλιές που οι  κουρσάροι νόμιζαν 

ότι ήταν κούφιες

Γερολιμνιώνας

Αλμύρος

Ψιλή ´Αμμος

Μύλοι

Φυσική πισίνα

Το Μάτι του Διαβόλου

Kεκεμπάνου Νεκταρία

Παραλίες:

Χοντρός Κάβος

Άμμος



  

Έκταση 35,09 

τ.χ
λμ

Πληθυσμός
1211 άτομα

Στην αρχαιότητα η 

Αντίπ
αρος λ

εγόταν Ωλίαρος
 οι πρώτοι κάτοικοι 

της Αντιπάρου ήταν 

Φοίνικες

Με πλοίο θες 3-4 
ώρες 

Κάστρο1440μ.ΧΣπήλαιο

ΛαογραφικοΜουσείο 

Παραλία φανερομένη

Παραλία Άγιος Γεώργιος 

Παραλία Σωρού

  Πληθυσμος: 

20,000 κάτοικο
    Έκταση: 

429,79 τ.χλμ

Η Νάξος πήρε το
 

όνομα της από 

την ελληνική λέξη
 

νάξαι

Η σημαντικότερη 

προσωπικότητα 

της Νάξου είναι ο 

Στυλιανός Δέτσης ο 

οποίος είναι 
ποιητής

Για να πάς στην 
Νάξο θές πλοίο 
και κάνει  6 ώρες 
και 20 λεπτά

Πορτάρα Ναός Παναγίας Δροσιανής

Κάστρο Νάξου
Άγιος Γεώργιος Παραλία

Άγια Άννα Παραλία

Πλάκα Παραλία



  

Έκταση: 198,308

Έκταση:86,125

Πληθυσμός:13.710

 Πληθυσμός: 10,134

Το νησί πήρε το όνομα 
απο την σχέση που 
σύνεψε με την Κρήτη

 Στην Πάρο έζησε 
ο Γίαννης Πάριος 
που είναι 
τραγουδιστής

Στην μυκονο εζησε η 
μαντο μαυρογενους

Η προσβαση στην 
μυκονο με πλοιο απο 
τον πειραια ειναι 3ωρες 
και με αεροπλάνο από 
το Αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος

ο ταξίδι απο τον Πειραιά 
διαρκεί περίπου 4 ωρες 
με τα συμβατικά πλοία 
και 3 ώρες με τα 
ταχύπλοα. Μπορείτε να 
πάτε και με αεροπλάνο 
απο το αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος και το ταξίδι 
διαρκεί περίπου 35 
λεπτά

Ναός εκατονταπυλιανής:
Κυκλαδίτικη λαογραφία 
Μπανέτου Σκιαδά:

Κολυμπήθρες

Μοναστήρι:

Χρυσή ακτή: 

Η "Μικρή Βενετία"

Πλατης Γιαλός

Καλαφάτη Ψαρού

μύλοι

Μύλος του μπονη 



  

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
Εκταση:Εκταση:32,384 km232,384 km2

Πληθυσμός:Πληθυσμός: 800 κατοίκους 800 κατοίκους

Λίγα λόγια για το νησί:Η ιστορία του νησιού ξεκινά απο την μυθολογία,οπού πρωτοκατοικήθηκε από βοσκούς της Δ.Ελλάδας.Επειδή οι βοσκοί 
ήταν άνδρες,ονομάστηκε Πολύανδρος αρχικά,ενώ αργότερα Πολύκαντρο.Αργότερα ήρθαν Μινωίτες Κρήτες,με τον γιό του βασιλιά τους,Μίνωα 
Φολέγανδρο,από τον οποίο η Φολέγανδρος πήρε την ονομασία της.
Στην Φολέγανδρο χρησιμοποιούνται έντονα τα κυκλαδικά ιδιώματα με νότιο φωνηεντισμό, τα οποία μοιάζουν πολύ με την κρητική διάλεκτο.

Πρόσβαση:Μπορείς να ταξιδέψεις στη Φολέγανδρο ακτοπλο'ι'ικά απο το λιμάνι του Πειραία.Γίνονται 18 διελεύσεις την εβδομάδα και το ταξίδι 
διαρκεί 5 ώρες και 20 λεπτά.

Αξιοθέατα:Στη Φολέγανδρο αξίζει να επισκεφτείς το Κάστρο,που βρίσκεται στη Χώρα,το οποίο ήταν χτισμένο σαν φρούριο.Μπορείς επίσης να 
επισκεφτείς την εκκλησία της Θεοτόκου,στην οποία βρίσκεται μια εικόνα φημισμένη για τα θαύματα της.Ένα άλλο αξιοθέατο του νησιού είναι το 
Χρυσό Σπήλαιο,στο οποίο η πρόσβαση πραγματοποιείται μόνο με καραβάκι.

Παραλίες:Καραβοστάσι:
Μια απο τις ωραιότερες παραλίες της Φολέγανδρου είναι το Καραβοστάσι.Η γνωστή παραλία και ως Χοχλίδια είναι αμμώδης αλλά και με 
βότσαλα.Σπάνια παρουσιάζονται κύμματα,κάνοντας τη κατάλληλη για παιδιά.Είναι εύκολα προσβάσιμη.
Λατινάκι:
Βρίσκεται κοντά στο Καραβοστάσι και είναι μικρή σε έκταση.Έχει βότσαλο και άμμο αλλά και πεντακάθαρα νερά.Προτιμάται περισσότερο απο 
νέους και όχι τόσο απο οικογένειες.

Πληθυσμός:5.129 κάτοικοι 

Έκταση: 150,6 km2

Λατινάκι

Χώρα

Χρυσό Σπήλαιο
Καραβοστάσι

 Η Μήλος είναι απο τα πρώτα νησιά των 

Κυκλάδων που κατοικήθηκαν.

Το αρχαίο Ρωμαικό θέατρο που βρίσκεται σε πολύ 

ωραίο σημείο με ωραία θέα στην θάλασσα , πάνω από 

το χωριό, εξωτερικά είναι μικρό , λευκό, μαρμάρινο.

Το Κλέφτικο

Τσουγκράδι

Γεωγραφία:Η Μήλος βρίσκεται στην νοτιοδυτική άκρη 

των Κυκλάδων και είναι το 5ο σε μέγεθος νησί των 

Κυκλάδων, 120 χλμ (75 μίλια) ανατολικά των ακτών της 

Λακωνίας. Από Ανατολικά προς Δυτικά έχει πλάτος 23 

χλμ, από Βορρά σε Νότο 13 χλμ, και η επιφάνειά της 

εκτιμάται στα 151 τ.χλμ.

Η Μήλος είναι ένα από τα πρώτα 

νησιά των Κυκλάδων που 

κατοικήθηκαν!



  

Έκταση του νησιού είναι 36 τχ
Έχει περιπου 600 μόνιμους κατοίκους 

Έχει γενικά μεγάλη ποικιλία βιοτόπων 

 

Πως Πας:Στην 
Κίμωλο μεταφέρεσαι ακτοπλοϊκώς οπού διεξάγονται καθημερινά 
δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά 

Αξιοθέατα:Ένα απο τα ομορφότερα αξιοθέατα στην 
Κίμωλο είναι το σκιάδη 

Παραλίες: Οι 5  ποιο καλύτερες παραλίες της Κίμωλου 
είναι οι εξής: Παραλία Γουπα,Karas 
beach,Μαυροσπηλιά,Bonatsa Beach

Λίγα Λόγια για το  νησί:Η Κίμωλος 
γενικά είναι ένα νησάκι που ανήκει 
στο σύμπλεγμα των 
κυκλαδων,συγκεκριμένα στο 
νοτιοδυτικό τμήμα.Είναι ένα 
ηφαιστειογενές νησί που παρέχει 
έναν μοναδικό πλούτο χλωρίδας και 

πανίδας   

Ο Πληθυσμός: ο πληθυσμός της Σύκινου είναι 
260 άτομα.

Η έκταση είναι 41,676km2

Πως πας:Συγκεκριμένα μπορείς να πας και 
από την Ραφήνα και από τον Πειραιά.Πας με 
πλοίο και περνάς και από τα γύρω νησιά΄.Το 
ταξίδι μπορεί να γίνει με το normal ferry που 
χρειάζεται 5-7 ώρες,με το hagh speed ferries 
που πας με 3.50-4.30 ώρες. Τον χειμώνα τα 
δρομολόγια μειώνονται ενώ το καλοκαίρι 
διπλασιάζωνται

Λίγα λόγια για το νησί. Η Σίκινος είναι 
κυκλαδίτικο νησί του αιγαίου βρίσκεται μεταξύ 
Φολέγανδρο και ίο σε απόσταση 14-10 
μιλιά,από τον Πειραιά απέχει 102 μιλιά περίπου 
8 ώρες .Η σύκινος έχει 3 οικισμούς την 
Αλοπρονoια ,το χωρίο και το κάστρο.Το νερό 
στην την παρούσα διπλωματική εργασία 
εξετάστηκε η κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια 
και νερό της νήσου Σικίνου με αιολική ενέργεια 
και αφαλάτωση.

Παραλίες:Ο Αγιος Γεώργιος είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη παραλία του νησιού εκεί μπορείς 
να πας με αυτοκίνητο η και καλύτερα με 
καίκι.Το Διαλισκάρι βρίσκεται βόρεια της 
Αλοπρόνιας διαθέτει άμμο και αλμυρίκια οπότε 
φέρτε μαζί σας νερό και κάτι να 
φάτε.Σαντοραιινικα βρίσκεται νοτιανατολικά του 
νησιού μπορείς να πας μέσα από ένα μονοπάτι

Αξιοθέατα:Οι γραφικοί ανεμόμυλοι


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 1 (1)
	Διαφάνεια 2 (1)
	Διαφάνεια 1 (2)
	Διαφάνεια 2 (2)
	Διαφάνεια 1 (3)
	Διαφάνεια 2 (3)
	Διαφάνεια 1 (4)
	Διαφάνεια 2 (4)
	Διαφάνεια 1 (5)
	Διαφάνεια 2 (5)

