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Πρώτα μαθήματα Γεωγραφίας στην Α Τάξη Γυμνασίου με μαθητές από 
πολλά Δημοτικά Σχολεία που δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας.  Γι΄ αυτό  
σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με τη «γεωγραφική» γνωριμία μας.  

 
Η Γεωγραφία συνήθως μας φέρνει στο νου συντεταγμένες, χάρτες, 
χώρες, πρωτεύουσες, όρη, κ.ά. Εμείς, όμως, ασχοληθήκαμε αρχικά 
περιγράφοντας τον τόπο καταγωγής μας και προσκαλώντας τους 
συμμαθητές μας να τον επισκεφθούν. Στις σελίδες που ακολουθούν σας 
παρουσιάζουμε τις ρίζες μας και τις ιδιαίτερες ομορφιές τους. 
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Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανία: Το 

φθινόπωρο θα μαγευτείτε από το τοπίο στις όχθες 
των λιμνών…………………………….. 
 
Ονομάζομαι Στέλιος και κατάγομαι από το Αγρίνιο 
Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο βρίσκεται στο δυτικό 
μέρος της Ελλάδας. Το Αγρίνιο είναι μια αρκετά 
μεγάλη πόλη, με πλούσια βλάστηση και σπάνιους 
βιότοπους. Το κλίμα του είναι ηπειρωτικό, με υψηλή 
υγρασία το χειμώνα και υπερβολική ζέστη το 
καλοκαίρι. Η καλύτερη εποχή για να επισκεφτείτε το 
Αγρίνιο είναι νωρίς το φθινόπωρο για να μαγευτείτε 
από το τοπίο στις όχθες των λιμνών ή το Πάσχα για 
να γευτείτε παραδοσιακές λιχουδιές. 

 
Αθήνα: Στα στενά σοκάκια της Πλάκας μπορείς να 

θαυμάσεις τα παλιά ιστορικά κτίρια……………. 
 
Ονομάζομαι Ελευθερία και κατάγομαι από την 
Αθήνα. Η Αθήνα απλώνεται στην κεντρική πεδιάδα 
της Αττικής, το επονομαζόμενο λεκανοπέδιο, το 
οποίο περιβάλλεται από το όρος Αιγάλεω στα δυτικά, 
το όρος της Πάρνηθας στα βόρεια, την Πεντέλη στα 
βορειοανατολικά και τον Υμηττό στα ανατολικά, ενώ 
βρέχεται και από τον Σαρωνικό κόλπο στα 
νοτιοδυτικά.  
Το αττικό κλίμα είναι σχετικά ξηρό και έχει ως 
αποτέλεσμα τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας το 
καλοκαίρι ενώ το χειμώνα συνηθίζονται βροχές. Η 
Αθήνα είναι μια ιστορική πόλη από τα αρχαία χρόνια 
και έχει και πολλά ιστορικά μνημεία. Το κύριο και 
ομορφότερο αξιοθέατο της είναι η Ακρόπολη, ένα 
από τα πιο παλιά μνημεία της Αθήνας. Κάτω από την 
Ακρόπολη βρίσκεται το Μουσείο της Ακρόπολης που 
είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία στον 
κόσμο. Επίσης κάτω από την ακρόπολη βρίσκεται και 
μια από τις πιο παλιές συνοικίες της Αθήνας, η 
Πλάκα. Στην Πλάκα μπορείς ν΄ απολαύσεις τον καφέ 
σου στις ωραίες καφετέριες που υπάρχουν γύρω. 
Στην Πλάκα, επίσης, μπορείς καθώς περπατάς στα 
στενά σοκάκια της, να θαυμάζεις τα παλιά ιστορικά 
κτίσματα που βρίσκονται εκεί. Όπως καταλάβατε η 
Αθήνα είναι μια ωραία πόλη που έχει ιστορία και γι΄ 
αυτό θα ήταν λάθος εάν έστω και μια φορά  δεν 
επισκεφτείτε αυτήν την πανέμορφη πόλη. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Αθήνα: Δίνει πολλές δυνατότητες για εργασία 

αλλά και για μόρφωση…………………………………….. 
 
Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, μια πολύ 
όμορφη πόλη που βρίσκεται στο νομό Αττικής. Το 
περιβάλλον της είναι το συνηθισμένο που έχουν όλες 
οι Ελληνικές μεγαλουπόλεις: αστικό. Το μόνο 
διαφορετικό είναι ότι υπάρχει το μετρό και τα 
δεκάδες λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το τραμ που δεν 
υπάρχουν στις επαρχίες. Αυτό, όμως, που την κάνει 
να ξεχωρίζει είναι τα αξιοθέατά της όπως ο 
Παρθενώνας, το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ο 
Λυκαβηττός και πολλά άλλα. Οι μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στην Αθήνα 
θα κάνουν τη διαμονή ευχάριστη. Επίσης υπάρχουν 
πολλοί χώροι (στάδια, θέατρα) για να διοργανωθούν 
κάθε είδους συνέδρια. Εκτός από τα αξιοθέατά της 
μπορεί κάποιος να την επισκεφτεί για ιατρικούς 
λόγους διότι στην Αθήνα βρίσκονται αρκετά από τα 
καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Επίσης η Αθήνα 
δίνει πολλές δυνατότητες για εργασία αλλά και για 
μόρφωση 
 
 

Αθήνα @ Σίκινος@ Σάμος:  

Στη Σάμο παράγεται το γνωστό σε όλους Σαμιώτικο 
κρασί………  
Στη Σίκινο οι αέρηδες σε δροσίζουν στην καρδιά του 
καλοκαιριού………. 
 
Ονομάζομαι Μαργαρίτα και ο τόπος καταγωγής μου 
είναι η Αθήνα, η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Η Αθήνα 
είναι μεγάλη σε έκταση, πυκνοκατοικημένη και 
ανήκει στο νομό Αττικής. Στο κέντρο της πόλης όπου 
και διαμένω, μπορείς να επισκεφτείς πολλά μουσεία 
όπως το νέο μουσείο της Ακρόπολης, να κάνεις 
ευχάριστους περιπάτους στον πεζόδρομο Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, ν΄ ανέβεις στον ιερό βράχο της 
Ακρόπολης, να περπατήσεις στα στενά σοκάκια της 
Πλάκας, του Ψυρρή ή να καθίσεις σε μια από τις 
καφετέριες που υπάρχουν. 
Ωστόσο, έχω ρίζες, λόγω της καταγωγής των γονιών 
μου και από τη Σάμο και τη Σίκινο. 
Η Σάμος, το νησί του Πυθαγόρα, βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό Αιγαίο. Ανήκει στο νομό Σάμου μαζί 
με την Ικαρία και τους Φούρνους και βρίσκεται κοντά  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



στην Τουρκία. Είναι ένα όμορφο νησί με 
καταπράσινα βουνά, πλούσια βλάστηση, ελιές, 
πορτοκαλιές, και αμπέλια, από τα οποία παράγεται 
το γνωστό σε όλους μοσχάτο σταφύλι και το γλυκό 
Σαμιώτικο κρασί. Επίσης έχει πολλούς 
αρχαιολογικούς χώρους, όπως το Ηραίον, το αρχαίο 
θέατρο, το Ευπαλίνειο όρυγμα και μουσεία όπως 
λαογραφικό, παλαιοντολογικό, αρχαιολογικό και 
πολλά άλλα. Επιπλέον έχει και γραφικά χωριά που 
αξίζει κανείς να επισκεφτεί. 
Από την άλλη, η Σίκινος είναι ένα μικρό κυκλαδίτικο 
νησί ανάμεσα στην Κω και την Φολέγανδρο. Είναι 
όμορφο λόγω των πολλών παραδοσιακών άσπρων 
σπιτιών που έχει. Ψηλά δεσπόζει το Κάστρο του, που 
έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο. Χαρακτηριστικό του 
είναι οι αέρηδες που σε δροσίζουν στην καρδιά του 
καλοκαιριού, παρά τη λιγοστή βλάστησή του. 
Μπορείς να επισκεφτείς το ναό της Επισκοπής, το 
Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, το λαογραφικό 
μουσείο και τη Μαύρη Σπηλιά. 
 

Αρφαρά Μεσσηνίας: Ένα παραδοσιακό 

χωριό της Καλαμάτας…………………. 
 
Κατάγομαι από το νομό Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα 
και συγκεκριμένα από τα Αρφαρά. Δυστυχώς δεν 
είναι τουριστική περιοχή αλλά είναι ένα 
παραδοσιακό χωριό της Καλαμάτας. Ένας μεγάλος 
λόγος για να επισκεφτείτε το χωριό μου είναι ότι έχει 
υπέροχη φύση, υπέροχα εξωκκλήσια και πολύ 
φιλόξενους ανθρώπους. Επίσης έχει διάφορα ζώα: 
κουνάβια, κουκουβάγιες, αλεπούδες και πάνω στα 
βράχια έχει φίδια, τσακάλια και πολλά άλλα που σας 
περιμένουν. 
 

Δημητσάνα Αρκαδίας: Υπάρχουν 

μπαρουτόμυλοι, που φάνηκαν χρήσιμοι το 
1821……………………. 
 
Ο τόπος καταγωγής μου είναι η Δημητσάνα, στο νομό 
Αρκαδίας στην Πελοπόννησο. Έχει φυσικό 
περιβάλλον. Είναι ένα χωριό χτισμένο σε βουνό. 
Υπάρχουν μπαρουτόμυλοι, που φάνηκαν χρήσιμοι το 
1821, τους οποίους μπορείς να επισκεφτείς. Η θέα 
είναι αξιοθαύμαστη αφού το χωριό 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



αφού το χωριό βρίσκεται ψηλά στο βουνό Το τοπίο 
το χειμώνα είναι καλυμμένο με χιόνι. Κοντά στο 
χωριό βρίσκεται και ο ποταμός Λούσιος. Το χειμώνα 
γίνονται πολλά αθλήματα στα ορμητικά νερά του.  
 

Ελάτη: Υπάρχουν ακόμα βοσκοί, γεωργοί και άλλα 

παλιά επαγγέλματα….. 
 
Το χωριό μου λέγεται Ελάτη και βρίσκεται στα ορεινά 
της Άρτας. Ονομάζεται έτσι γιατί περίπου το 90% της 
χλωρίδας του αποτελείται από έλατα. Το υπόλοιπο 
10% αποτελείται από βελανιδιές, πλατάνους, 
μουριές, αγριολούλουδα, χόρτα, κλπ. Στο χωριό μου 
κατοικούν πολλά ζώα: γάτες, λαγοί, αλεπούδες, 
χελώνες, νυφίτσες, κατσίκες, βάτραχοι, κότες, 
χελιδόνια (μόνο την άνοιξη), πέστροφες (στο ποτάμι), 
κλπ. Το χωριό μου είναι γραφικότατο. Υπάρχουν 
βοσκοί, γεωργοί και άλλα παλιά επαγγέλματα. 
Επιπλέον, το χωριό μου έχει και τεράστια ιστορία 
όπως ότι οι Γερμανοί δεν πάτησαν το πόδι τους εκεί 
λόγω της δύσβατης περιοχής. Θα πρότεινα στον 
καθένα να επισκεφτεί το χωριό μου γιατί αποτελεί 
πηγή φυσικού και πολιτισμικού πλούτου. Απέχει 
περίπου μια ώρα από την Άρτα και είναι ιδανικό για 
μια μονοήμερη επίσκεψη.  
 

Ηλιούπολη Αττικής: Το δάσος είναι πολύ 

όμορφο με μεγάλα πεύκα, θάμνους κ.ά. 
 
Με λένε Λευτέρη και κατάγομαι από την Ηλιούπολη 
που ανήκει στην Αττική. Η Ηλιούπολη είναι μια 
μέτρια πόλη με πολύ πράσινο. Έχει καταπράσινα 
πάρκα, μεγάλες πλατείες, ποδηλατοδρόμια, 
κολυμβητήρια, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ποδοσφαίρου 
και άλλα. Επίσης έχει και ξενοδοχεία και ταβέρνες. Το 
πιο ωραίο πράγμα στην πόλη είναι το βουνό. 
Ανεβαίνοντας ένα μεγάλο δρομάκι φτάνει σε μια 
εκκλησία, του προφήτη Ηλία. Αμέσως μετά είναι το 
δάσος. Το δάσος είναι πολύ όμορφο με μεγάλα 
πεύκα, θάμνους κ. ά. Θα προσκαλούσα τους φίλους 
μου εδώ γιατί θα αναπνέουν καθαρό αέρα στο 
βουνό, θα μπορούν να κάνουν τζόκινγκ στο δρομάκι, 
να παίζουν ανάμεσα στα δέντρα και αν είναι τυχεροί 
να δουν κάποιο ζώο όπως σκίουρο ή πέρδικα 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Θεσσαλονίκη: Μπορεί κάποιος να χαρεί μια 

βόλτα στην παλιά πόλη……….. 
 
Με λένε Πάρη και κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη 
και συγκεκριμένα από τον Εύοσμο. Η Θεσσαλονίκη 
βρίσκεται στο νομό Θεσσαλονίκης και ανήκει στο 
γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας. Το 
περιβάλλον της πόλης μου είναι αστικό, επειδή η 
Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Ελλάδας. Οι λόγοι για να την επισκεφτεί κάποιος 
είναι πολλοί, καθώς εκεί θα δει πολλά μαγαζιά με 
όμορφες βιτρίνες, επειδή η αγορά της Θεσσαλονίκης 
είναι αναπτυγμένη. Ακόμη μπορεί κάποιος να χαρεί 
μια όμορφη βόλτα στην παλιά πόλη. Τέλος κάθε 
επισκέπτης πρέπει να γνωρίσει το Λευκό Πύργο και 
να αναζητήσει ένα ωραίο βιβλίο στην έκθεση βιβλίου 
που γίνεται στο λιμάνι. 
 

Ιθάκη: Εκτός από τα όμορφα τοπία θα σας 

μαγέψει με την Ιστορία της……………………………. 
 
Γεννήθηκα στην Αθήνα. Η καταγωγή μου, όμως, είναι 
από δύο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Από τη 
Νεάπολη στο νομό Λακωνίας και από την 
πασίγνωστη πατρίδα του Οδυσσέα, την Ιθάκη. 
Στην Ιθάκη έχω περάσει τα περισσότερα καλοκαίρια 
μου και θα τη χαρακτήριζα ως ένα πανέμορφο νησί 
των Επτανήσων. Η Ιθάκη ανήκει στο νομό 
Κεφαλληνίας, είναι ορεινό νησί, έχει πρωτεύουσα το 
Βαθύ και βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος. Είναι μικρό 
νησί με πληθυσμό 3100 κατοίκους. Φημίζεται για τα 
γαλαζοπράσινα νερά της, την κτηνοτροφία της, την 
πλούσια βλάστησή της και την παραγωγή της σε 
εκλεκτό λάδι και κρασί. Έχει πανέμορφες παραλίες 
και πολλά ξενοδοχεία για να φιλοξενεί κόσμο. Αξίζει 
να την επισκεφτείς διότι έχει γίνει νησί σύμβολο του 
Ομήρου και άλλων ποιητών και συγγραφέων που 
έγραψαν γι΄ αυτήν. Είναι ένα νησί που εκτός από τα 
όμορφα τοπία του θα σας μαγέψει με την ιστορία 
του 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κακόβατο Ηλείας: Αναπνέεις το ιώδιο της 

θάλασσας, τον αέρα του δάσους…….. 
 
Η δική μου καταγωγή είναι από ένα μικρό 
χωριουδάκι τον Κακόβατο, που είναι δίπλα από τη 
Ζαχάρω η οποία ανήκει στο νομό Ηλείας στην 
Πελοπόννησο. Είναι παραθαλάσσια περιοχή γι΄ αυτό 
και μ΄ αρέσει να πηγαίνω συχνά. Εκεί έχει ένα δάσος 
που όταν πας χαλαρώνεις και ηρεμείς. Αναπνέεις το 
ιώδιο της θάλασσας, τον αέρα του δάσους και 
ακούγοντας τα πουλιά που κελαηδούν 
αναζωογονείσαι. Στη μέση του δάσους υπάρχει μια 
πανέμορφη λίμνη, η λίμνη Καϊάφα όπου εκεί μπορείς 
να βρεις γνωστές ιαματικές πηγές. Είναι μια ωραία 
εύφορη περιοχή όπου συνδυάζει βουνό και θάλασσα 
μαζί. Έχει κοντά ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά 
αξιοθέατα της Ελλάδας, την Αρχαία Ολυμπία και τον 
Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Οι άνθρωποι του 
χωριού είναι φιλόξενοι και ευγενείς. Έχει και 
τουριστικές υποδομές. Θα πρότεινα αυτό το ωραίο 
μέρος στους φίλους μου για τις διακοπές τους, γιατί 
είμαι σίγουρη ότι θα το αγαπήσουν όσο κι εγώ.  
 

Κάλαμος Αττικής: Έχει πολλά δέντρα, κυρίως 

πεύκα και ελιές………. 
 
Ο τόπος καταγωγής μου είναι η Αθήνα, αλλά θα 
ήθελα να ζω στο χωριό του πατέρα μου και εξοχικό 
μου, στον Κάλαμο. 
Ο Κάλαμος βρίσκεται στο νομό Αττικής λίγο πιο έξω 
από την Αθήνα. Είναι απέναντι από την Εύβοια και 
έχει για επίνειο τους Αγίους Αποστόλους.  
Το σπίτι μας είναι στην κορυφή ενός λόφου και έχει 
τρομερή θέα. Πάνω στο λόφο υπάρχουν άλλα λίγα 
σπιτάκια. Έχει πολλά δέντρα, κυρίως πεύκα και ελιές. 
Μπορείς επίσης να δεις τη θάλασσα που είναι πέντε 
λεπτά με το αυτοκίνητο και είκοσι λεπτά με τα πόδια. 
Έτσι ο Κάλαμος συνδυάζει δάσος και θάλασσα. Στο 
δάσος ζουν πολλά ζώα. Πιο συχνά θα συναντήσεις 
αλεπούδες. Κοντά στη θάλασσα υπάρχουν πολλές 
ψαροταβέρνες και πιτσαρίες. Επίσης υπάρχουν 
διάφορα μαγαζιά. Είναι πολύ ωραίο μέρος για να 
μείνεις και έχει κι ένα δυο πολύ ωραία ξενοδοχεία.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Κέρκυρα: Αξίζει να πάτε εκεί γιατί οι άνθρωποι 

είναι φιλόξενοι………. 

@Αρκαδία: Το περιβάλλον είναι φυσικό……… 

 
Η μητέρα μου κατάγεται από την Κέρκυρα. Το χωριό 
της λέγεται Σπάρτυλος και βρίσκεται στα 600μ. Το 
περιβάλλον του είναι φυσικό και απέχει 15’ από τη 
θάλασσα. Αξίζει να πάτε εκεί γιατί οι άνθρωποι είναι 
φιλόξενοι και έχει υπέροχες παραλίες. Υπάρχουν 
πολλά μέρη για μείνεις και χώροι για να 
διασκεδάσεις. 
 
Ο πατέρας μου κατάγεται από την Αρκαδία από ένα 
χωριό που λέγεται Δάρας και είναι στα 600μ. Το 
περιβάλλον είναι φυσικό μέσα σ΄ ένα δάσος που 
είναι κοντά στη Βυτίνα. Αξίζει να πάτε εκεί γιατί είναι 
το σπίτι του Ανδρέα Κορδοπάτη. 
 

Μεγαπλάτανος Φθιώτιδας: Είναι ένα 

ωραίο παραδοσιακό χωριό κοντά στη 
θάλασσα…………… 
 
Κατάγομαι από τον Μεγαπλάτανο, ένα χωριό μισή 
ώρα από τη Λαμία και δύο ώρες από την Αθήνα. 
Βρίσκεται στο νομό Φθιώτιδας και ανήκει στο Δήμο 
Λοκρών. Στο Μεγαπλάτανο δεν έχει πολλά να κάνεις. 
Έχει μόνο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και σε αυτό δεν 
μπορεί να μπει κανείς, παρά μόνο τα παιδιά που 
έχουν προπόνηση στο ποδόσφαιρο. Σας προτείνω, 
όμως, να πάτε εκεί γιατί είναι ένα ωραίο 
παραδοσιακό χωριό κοντά στη θάλασσα και γιατί 
υπάρχει ένα αρκετά καλό μουσείο στην Αταλάντη (5 
λεπτά από το χωριό) Επίσης αν το επισκεφτείτε θα 
πρέπει να είναι μόνο για μία μέρα γιατί δεν έχει 
ξενοδοχεία. 
 

Μεσογγή, Κέρκυρα: Η θάλασσα είναι 

καθαρή, ρηχή και ζεστή…………………….. 
 
Η Μεσογγή είναι ένα χωριό στη Νότια Κέρκυρα με 
μόλις 200 μόνιμους κατοίκους. Το περιβάλλον της 
είναι φυσικό, πλούσιο σε βλάστηση όπως όλο το 
νησί. Είναι παραθαλάσσιο και παράλληλα τουριστικό 
θέρετρο. Είναι το ιδανικό μέρος για διακοπές στο 
Ιόνιο. Διαθέτει πολλά πολυτελή ξενοδοχεία,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



εστιατόρια και οικογενειακές ταβέρνες. Η θάλασσα 
είναι ρηχή, καθαρή και ζεστή. Απέχει μόλις 22 χλμ 
από την πόλη της Κέρκυρας. Υπάρχει και τακτική 
συγκοινωνία από και προς το λιμάνι και το 
αεροδρόμιο του νησιού. 
 

Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας: Να 

θαυμάσετε τις καταπληκτικές νύχτες αντιμέτωποι με 
το κόκκινο φεγγάρι……… 
 
Κατάγομαι από τα Σταυράκια και τον Μύτικα. Τα 
Σταυράκια είναι ένα μικρό ορεινό χωριό 
βορειοανατολικά του Ηρακλείου της Κρήτης και ο 
Μύτικας ένα παραθαλάσσιο χωριό στο νομό 
Αιτωλοακαρνανίας. Αγαπώ πολύ και τα δύο χωριά 
μου αλλά προτείνω τον Μύτικα διότι το ζεστό του 
κλίμα είναι υπέροχο για καλοκαίρι. Θα σας 
συνιστούσα να πάτε στον Μύτικα για να θαυμάσετε 
κι εσείς τις απερίγραπτες αξιοθαύμαστες του θέες 
κατά τη δύση του ηλίου ανάμεσα από τα βουνά του 
Καλάμου αλλά και τις καταπληκτικές νύχτες 
αντιμέτωποι με το κόκκινο φεγγάρι της πανσελήνου. 
Εκτός αυτού και να θέλατε δεν θα μπορούσατε να 
επισκεφτείτε τα Σταυράκια παραπάνω από μια μέρα 
διότι δεν διαθέτουν ούτε ξενοδοχεία, ούτε ξενώνες, 
ούτε τουριστικές υποδομές. 
 

Ναύπλιο: Ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της νέας 

Ελλάδας………………………………………………… 
 
Ονομάζομαι Γιάννης και κατάγομαι από το Ναύπλιο. 
Το Ναύπλιο είναι παραθαλάσσια πόλη γι΄ αυτό 
πολλοί κάτοικοι είναι ψαράδες. Έχει πολλές 
καφετέριες για να περάσεις την ώρα σου. Έξω από 
την πόλη υπάρχουν πολλές καλλιέργειες. Είναι 
υπέροχη πόλη με πολλά ιστορικά μνημεία. Ήταν η 
πρώτη πρωτεύουσα της νέας Ελλάδας. Υπάρχουν και 
άλλα δύο ιστορικά μνημεία, το Παλαμήδι με τα 999 
σκαλοπάτια του και το Μπούρτζι μέσα στην καρδιά 
του λιμανιού. Διαθέτει πολλά ξενοδοχεία για τους 
τουρίστες. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ναύπλιο: Είναι γεμάτο ιστορικά και 

αρχαιολογικά μνημεία…………………………… 
 
Ονομάζομαι Πάνος. Κατάγομαι από το Ναύπλιο, που 
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι 
γεμάτο ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία. 
Υπάρχουν η Ακροναυπλία, το Παλαμήδι και το 
Μπούρτζι από την Ενετική εποχή τζαμιά και κτίρια 
από την Τουρκοκρατία και πολλά κτίρια από την 
τρέχουσα εποχή όπως ξενοδοχεία, ξενώνες, πλατείες, 
πάρκα, κέντρα διασκέδασης και σίτισης. 
 

Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας: Έχει 

πολλά χωράφια με βαμβάκια, τριφύλλια, ρύζια, 
καλαμπόκια, σιτάρια,…………. 
 
Ο τόπος καταγωγής μου είναι το Νεοχώρι 
Αιτωλοακαρνανίας, μια κωμόπολη 22 χλμ από το 
Μεσολόγγι. Το χωριό μου βρίσκεται σε μια πολύ 
μεγάλη πεδιάδα, που τη διασχίζει ο Αχελώος 
ποταμός. Έχει πολλά χωράφια με βαμβάκια, 
τριφύλλια, ρύζια, καλαμπόκια, σιτάρια κ.α. Επίσης 
έχει πολλά περιβόλια με πολλές πορτοκαλιές, 
λεμονιές και μανταρινιές καθώς και με πολλά 
κηπευτικά (ντομάτες, αγγούρια, μελιτζάνες και 
πιπεριές). Τέλος έχει πολλούς ελαιώνες και 
μποστάνια με καρπούζια και πεπόνια. Αξίζει να 
επισκεφτείτε το χωριό μου για την καταπληκτική 
παραλία του που έχει 14 χλμ αμμουδιά, για το 
αρχαίο θέατρο των Οινιαδών που δίνονται 
παραστάσεις κάθε καλοκαίρι και μην ξεχάσετε να 
παρακολουθήσετε τη ροή του Αχελώου ποταμού. 
Επίσης επειδή το χωριό δεν έχει ξενοδοχειακές 
εγκαταστάσεις, μπορείτε να μείνετε στο κοντινό 
Αγρίνιο. 
 

Παραπόταμος Θεσπρωτίας: Στο 

πανηγύρι γίνεται τριήμερο γλέντι με παραδοσιακά 
όργανα όπως κλαρίνο, βιολί, λαούτο, ντέφι………………. 
 
Με λένε Ηλία και κατάγομαι από την Ήπειρο. Το 
χωριό μου λέγεται Παραπόταμος και βρίσκεται στο 
νομό Θεσπρωτίας. Απέχει δέκα χιλιόμετρα από την 
Ηγουμενίτσα. Ο Παραπόταμος εκτείνεται στους 
πρόποδες των βουνών Ντούλκα και Βασιλάκη. Είναι 
επίσης δίπλα  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



από τον ποταμό Καλαμά και γι΄ αυτό ονομάζεται 
Παραπόταμος. Το περιβάλλον του είναι φυσικό, με 
πολλά δέντρα όπως μακρόβιες ελιές, κυπαρίσσια, 
πεύκα, οπωροφόρα και είναι σχετικά 
αραιοκατοικημένο. Οι άνθρωποι εκεί ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Το καλοκαίρι στο 
πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής γίνεται τριήμερο 
γλέντι με παραδοσιακά όργανα όπως κλαρίνο, βιολί, 
λαούτο, ντέφι. Τότε έχει πολλούς επισκέπτες από τα 
γύρω χωριά. Θα πρότεινα το χωριό μου στους φίλους 
μου γιατί θα μπορούσαν πολύ εύκολα από την 
Ηγουμενίτσα να πάνε εκεί με ταξί. 
 

Τίρανα, Αλβανία: Δεν περιτριγυρίζονται από 

θάλασσα αλλά από βουνά………………………………. 
 
Ο τόπος απ΄ όπου κατάγονται οι γονείς μου είναι τα 
Τίρανα. Τα Τίρανα είναι η πρωτεύουσα της Αλβανίας. 
Εγώ, όμως, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στην 
Αθήνα. Τα Τίρανα είναι η μεγαλύτερη πόλη της 
Αλβανίας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας. Τα 
Τίρανα δεν περιτριγυρίζονται από θάλασσα αλλά από 
βουνά. Την τελευταία δεκαετία τα Τίρανα έχουν γίνει 
μια αναπτυσσόμενη πόλη και σύγχρονες 
πολυκατοικίες χτίζονται συνεχώς. Όταν κάποιος 
επισκεφτεί τα Τίρανα μπορεί να πάει στο κέντρο της 
πόλης και να επισκεφτεί το Εθνικό Μουσείο όπου 
μπορεί να μάθει για την ιστορία της χώρας, τη 
γεωγραφική θέση και την οικονομική της ανάπτυξη 
 

Τρίπολη: Είναι το πρώτο μέρος που 

απελευθερώθηκε από τους Τούρκους……………………. 
 
Οι γονείς μου κατάγονται από δύο πολύ μεγάλες 
πόλεις. Ο μπαμπάς μου από το Περιστέρι στο νομό 
Αττικής και η μαμά μου από το Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ. 
Οι παππούδες, όμως, και οι γιαγιάδες μου 
κατάγονται από την Τρίπολη.  
Η Τρίπολη βρίσκεται στην Πελοπόννησο στο νομό 
Αρκαδίας. Είναι μια ορεινή πόλη σε υψόμετρο 600μ. 
Η Τρίπολη είναι ένα πολύ ωραίο μέρος με αρκετό 
πράσινο και πολλούς κοινωνικούς ανθρώπους. Αξίζει 
να το επισκεφτείς διότι έχει δέντρα, πάρκα, πλατείες 
και δεν έχει φασαρία, τουλάχιστον όχι σαν άλλες 
πόλεις. Επίσης έχει μαγαζιά και καφετέριες, στα  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



οποία μπορείς να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου. 
Στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης βρίσκεται η 
εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Τέλος το χειμώνα, 
λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο στο Μαίναλο. Η 
Τρίπολη είναι το πρώτο μέρος που απελευθερώθηκε 
από τους Τούρκους, είναι κοντά στη Βυτίνα και στη 
Δημητσάνα και απέχει 2-2,5 ώρες από την Αθήνα. 
 

Φιέρι, Αλβανία: Κτισμένο κοντά στα ερείπια 

της αρχαίας ελληνικής πόλης της Απολλωνίας…………. 
 
Το Φιέρι, στη νοτιοδυτική Αλβανία, με πληθυσμό 
82.297 κατοίκους (2005) απέχει 8km από τα ερείπια 
της αρχαίας ελληνικής πόλης της Απολλωνίας. Το 
όνομά του προέρχεται από το λατινικό Fiera. Είναι 
μια πόλη με μεσογειακό κλίμα και σημαντική 
βιομηχανία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


