Θράκη
Η Θράκη απλώνεται από τον ποταμό Νέστο (φυσικό σύνορο με τη Μακεδονία) ως
τον ποταμό Έβρο (φυσικό σύνορο με την Τουρκία). Στα βόρεια οι κορυφές της
Ροδόπης είναι τα φυσικά σύνορα με τη Βουλγαρία και στα νότια βρέχεται απ’ το
Θρακικό πέλαγος.
Το κλίμα της Θράκης επηρεάζεται απ’ τη θάλασσα και τους ψυχρούς βόρειους
ανέμους και είναι στα παράλια μεσογειακό και στο εσωτερικό ηπειρωτικό.
Στα νότια και ανατολικά της Θράκης απλώνονται οι πεδιάδες της Ξάνθης της
Κομοτηνής και του Έβρου. Εδώ παράγονται καπνός, δημητριακά, ζαχαρότευτλα,
βαμβάκι, φρούτα, ελιές, ρύζι, όσπρια, σταφύλια, κηπευτικά. Ανεπτυγμένη είναι η
κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία, η μελισσοκομία και η αλιεία. Στην περιοχή του Έβρου
ανεπτυγμένη είναι η σηροτροφία, δηλαδή οι κάτοικοι τρέφουν μεταξοσκώληκες και
φτιάχνουν μεταξωτά υφάσματα.
Σε πολλές περιοχές υπάρχουν κοιτάσματα από διάφορα μεταλλεύματα. Αξιόλογα
είναι τα μεταλλεία της Κίρκης και τα λιγνιτωρυχεία της Αλεξανδρούπολης.
Στη Θράκη ζουν σήμερα πολλοί μουσουλμάνοι.
Στις πρωτεύουσες των νομών λειτουργούν Σχολές του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου.
Διοικητικά η Θράκη χωρίζεται σε τρεις νομούς:
Νομός Ξάνθης με πρωτεύουσα την Ξάνθη
Νομός Ροδόπης με πρωτεύουσα την Κομοτηνή
Νομός Έβρου με πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη.
Νομός Ξάνθης
Η περιοχή της Ξάνθης φημίζεται για τα μυρωδάτα καπνά και
πολλοί κάτοικοί της εργάζονται σε εργοστάσια επεξεργασίας
καπνού. Ακόμη υπάρχει και το εργοστάσιο Ζάχαρης.
Σπουδαιότερα χωριά είναι η Σταυρούπολη, ο Εχίνος και τα
Άβδηρα.
Τα Άβδηρα στ’ αρχαία χρόνια ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό
και πνευματικό κέντρο της Θράκης. Είναι η πατρίδα του
φιλόσοφου Δημόκριτου, του Πρωταγόρα και του Λεύκιππου.
Ονομαστό είναι το παζάρι της Ξάνθης που γίνεται κάθε Σάββατο, το καρναβάλι και τα

γλυκά (καριόκα και νουγκά).
Νομός Ροδόπης
Σπουδαιότερα χωριά είναι ο Ίασμος, η Μαρώνεια και η
κωμόπολη Σάπες.
Ονομαστή αρχαία πόλη είναι η Μαρώνεια, η ομηρική πόλη
Ίσμαρος.
Στην παραλία της λίμνης Βιστονίδας (Πόρτο – Λάγο)
υπάρχουν ιχθυοτροφεία.
Ονομαστοί είναι οι ξηροί καρποί και ιδιαίτερα τα στραγάλια
της Κομοτηνής.
Νομός Έβρου
Η Αλεξανδρούπολη είναι σύγχρονη
πόλη με ωραία ρυμοτομία. Μεγάλη
κίνηση παρουσιάζει το λιμάνι της που
είναι μοναδικό στη Θράκη.
Χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι ο
φάρος.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Δέλτα του
Έβρου. Έχει πλούσιο κυνήγι, πολλά
υδρόβια ζώα (πουλιά) και άφθονα ψάρια.
Είναι ένας χαρακτηριστικός βιότοπος της
πατρίδας μας.
Το Σουφλί φημίζεται για τα μεταξωτά του, το Διδυμότειχο είναι παλιά ιστορική πόλη
και η Ορεστιάδα το πιο σπουδαίο αγροτικό κέντρο. Γνωστή από τα λουτρά της και τα
βυζαντινά ευρήματα είναι η Τραϊανούπολη ενώ σώζονται ερείπια της αρχαίας πόλης
Μεσήμβριας.
Η Σαμοθράκη
Στο νομό Έβρου υπάγεται και το
νησί Σαμοθράκη. Είναι ένα κατάπράσινο νησί με φυσικές ομορφιές
και αρχαία μνημεία.
Στο νησί βρέθηκε το περίφημο
άγαλμα «Νίκη της Σαμοθράκης», ένα από τα αριστουργήματα της αρχαίας τέχνης, που βρίσκεται σήμερα στο
Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Θράκη
Η Θράκη απλώνεται από τον ποταμό ______________ (φυσικό σύνορο με τη
Μακεδονία) ως τον ποταμό __________ (φυσικό σύνορο με την Τουρκία). Στα
βόρεια η οροσειρά της ____________ είναι τα φυσικό σύνορο με τη Βουλγαρία και
στα νότια βρέχεται απ’ το _____________ πέλαγος.
Για να βρω τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Θράκης πρέπει να απαντήσω στους παρακάτω
γρίφους:

Νομός

Η πρωτεύουσα αυτού του νομού,
λανθασμένα, δεν είναι μελαχρινή.

αν

τονιστεί

Είναι πρωτεύουσα νομού από του οποίου το όνομα αν
αφαιρέσουμε τα τρία τελευταία γράμματα γίνεται
τριαντάφυλλο.
Η πρωτεύουσα αυτού του νομού έχει το όνομα του πιο
σπουδαίου Μακεδόνα βασιλιά.

Πρωτεύουσα

