
34.1 Η Θράκη  

Πού βρίσκεται ; 

Η  Θράκη βρίσκεται στο βορειοανατολικό (ΒΑ) άκρο της Ελλάδας. 

Σα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια Θράκη λεγόταν η περιοχή που εκτείνονταν από 

την οροσειρά του Αίμου στα βόρεια, το Θρακικό πέλαγος στα νότια, τον Εύξεινο 

Πόντο και την Προποντίδα στα ανατολικά και τις οροσειρές της Κούλας (Κεντρική 

Ροδόπη) και της Ρίλας (Δυτική Ροδόπη) στα δυτικά. Περιλαμβάνει τη νότια 

Βουλγαρία (Βόρεια Θράκη), τη βορειοανατολική Ελλάδα (Δυτική Θράκη) και την 

ευρωπαϊκή Τουρκία (Ανατολική Θράκη). 

  

Ποια είναι τα όρια της Θράκης ; 

Συνορεύει : 

Βόρεια : Με τη Βουλγαρία. 

Ανατολικά : Με την Τουρκία. 

Νότια : Βρέχεται από το Θρακικό Πέλαγος. 

Δυτικά : Συνορεύει με τη Μακεδονία 

 

Κατακόρυφος Διαμελισμός 

Όρη - Οροσειρές : Η οροσειρά της Ροδόπης στα βόρεια όρια είναι ένα φυσικό 

σύνορο με τη Βουλγαρία. Ψηλότερες κορυφές είναι η Κούλα (1.828 μ.) (νομός 

Ξάνθης), το Παπίκιο όρος (1.483 μ.) (Νομός Ροδόπης), Φεγγάρι (1.800 μ,) στη 

Σαμοθράκη. 

Πεδιάδες : Πεδιάδα Ξάνθης - Κομοτηνής, πεδιάδα Έβρου. 

Ποτάμια : Έβρος, Νέστος, Κομψάτος, Άρδας (παραπόταμος του Έβρου) και 

Ερυθροπόταμος (παραπόταμος του Έβρου). 

Λίμνες : Βιστονίδα, Μητρικού, Φαναρίου. 
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Οριζόντιος διαμελισμός 

Οι ακτές είναι ομαλές χωρίς κόλπους και χερσονήσους. Στα δυτικά παράλια 

σχηματίζεται το Δέλτα του ποταμού Έβρου, ενώ ο μόνος αξιόλογος κόλπος είναι 

αυτός του Πόρτο Λάγος. 

Νησιά : Στη Θράκη ανήκει το νησί της Σαμοθράκης. 

  

Κλίμα  

Στις παραθαλάσσιες περιοχές τα κλίμα είναι μεσογειακό και στο εσωτερικό είναι 

μεταβατικό μεταξύ του μεσογειακού και του μεσευρωπαϊκού. Οι χειμώνες 

χαρακτηρίζονται από τις πολλές βροχές, τα χιόνια και τους παγετούς. 

  

Οι νομοί της Θράκης 

Η Θράκη αποτελείται από τους παρακάτω νομούς :  

Νομός Ξάνθης με πρωτεύουσα την Ξάνθη. 

Νομός Ροδόπης με πρωτεύουσα την Κομοτηνή (έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης). 

Νομός Έβρου με πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη. 

Άλλες πόλεις είναι η Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, οι Φέρρες και το Σουφλί. 

  

Περιοχές μεγάλης ομορφιάς στη Θράκη : Το Δέλτα του Έβρου, το Δάσος της 

Δαδιάς, τα Θρακικά Μετέωρα, τα παρθένα δάση της Ροδόπης κ.ά. 

Αρχαιολογικοί χώροι : Άβδηρα (Νομός Ξάνθης), Μαρώνεια (Νομός Ροδόπης), Ζώνη 

ή Μεσημβρία (Ν. Έβρου), Ιερό Μεγάλων θεών (Σαμοθράκη), η βυζαντινή 

καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου (νομός Έβρου), η Παναγία Κοσμοσώτειρα (Ν. 

Έβρου).  
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