
Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα 

Γεωλογική ιστορία. Η έκταση που καταλαμβάνουν σήμερα η ηπειρωτική Ελλάδα, το 
Αιγαίο  πέλαγος,  η  Κρήτη,  η  Κύπρος  και  η  δυτική  Μικρά  Ασία  αναδύθηκε  από  τη 

θάλασσα  κατά  τη  διάρκεια  του  ολιγοκαίνου  (τριτογενές)  εξαιτίας  των  αλπικών 

πτυχώσεων,  σχηματίζοντας  μια  χερσαία  έκταση  που  ονομάστηκε  συμβατικά  Αιγηίδα. 
Διαδοχικές  διαρρήξεις,  εγκατακρημνίσεις,  εξάρσεις  και  συνιζήσεις  κατακερμάτισαν  την 

Αιγηίδα,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργηθούν  όρη,  ρήγματα,  λίμνες  κλπ.  Η  έναρξη  του 

τεταρτογενούς  κατά  τη  διάρκεια  του  πλειστοκαίνου  σηματοδότησε  μια  νέα  σειρά 
εγκατακρημνίσεων  και  διαρρήξεων,  με  συνέπεια  την  εισχώρηση  της  θάλασσας  στη 

νοτιοανατολική περιοχή της Αιγηίδος και τον σχηματισμό του Αιγαίου πελάγους με τη 

σημερινή του διαμόρφωση. Τα κορυφαία τμήματα των οροσειρών της χερσονήσου που 
κατακλύστηκε  από  τη  θάλασσα σχημάτισαν το συγκρότημα  των Κυκλάδων.  Τα  νησιά 

Μήλος, Κίμωλος, Αντίμηλος  και  η  ομάδα  της Θήρας  αποτελούνται  από ηφαιστειογενή 

πετρώματα.  Υπέρ  της  θεωρίας  του  σχηματισμού  του  συγκροτήματος  του  Αιγαίου 
πελάγους συνηγορεί η ομοιότητα των πετρωμάτων της νότιας Εύβοιας και της περιοχής 

της Λαυρεωτικής με  εκείνη  των  νησιών  των Κυκλάδες  ·  όμως,  σε  αυτές  ανήκουν  και 

νησιά  που  δεν  σχηματίστηκαν  από  τις  ίδιες  αρχικές  μάζες  πετρωμάτων,  αλλά 
μεταγενέστερα· η  γένεσή  τους σχετίζεται  με  την ηφαιστειακή δράση  των ηφαιστείων 

του τόξου του νότιου Αιγαίου και δεν μπορεί να ερμηνευθεί με την ίδια θεωρία. 

Το  ψηλότερο  όρος  των  Κυκλάδων  είναι  ο  Δρυός  (1.004  μ.)  της  Νάξου, 
ακολουθούμενο  από  το  Πέταλο  (994  μ.)  της  Άνδρου  και  τον  Κρίκελο  (821  μ.)  της 

Αμοργού. Στην περιοχή του Αιγαίου απαντούν σχεδόν όλα τα ηφαίστεια του ελληνικού 
χώρου. Στις Κυκλάδες υπάρχουν δύο ηφαιστειακές ομάδες: η ομάδα της Μήλου (Μήλος, 

Κίμωλος,  Αντικίμωλος  κλπ.)  και  η  ομάδα  της  Σαντορίνης  (Θήρα,  Θηρασία,  Παλαιά 

Καμένη,  Καμένη  κλπ.).  Η  ηφαιστειακή  ενέργεια  άρχισε  να  εκδηλώνεται  στην περιοχή 
του Αιγαίου κατά τα μέσα του τριτογενούς  (μειόκαινο). Στη Μήλο, στη Θήρα και στα 

ηφαιστειογενή νησιά γενικότερα υπάρχουν θερμές ηφαιστειογενείς πηγές. 

Πολλά  από  τα  πετρώματα  που  απαρτίζουν  τη  δομή  των  Κυκλάδων  είναι 
γνωστότατα  στην  αγορά  ως  δομικά  υλικά  ή  υλικά  διακόσμησης.  Από  τα  εκρηξιγενή 
πετρώματα,  γνωστός  είναι  ο  γρανίτης  της  Τήνου,  από  τον  οποίο  λέγεται  ότι 

προέρχονται  οι  μονολιθικοί  κίονες  της  Σπάρτης,  της  Μεγαλόπολης  κ.ά.  ·  επίσης  το 

πράσινο  μάρμαρο  της  Τήνου,  που  είναι  οφειτασβεστίτης  και  έχει  χρησιμοποιηθεί  για 
κίονες  εκκλησιών,  προσόψεις  μεγάρων  κλπ.  Από  τα  ηφαιστειογενή,  γνωστά  είναι  οι 

ηφαιστίτες  της  Μήλου,  που  στην  αρχαιότητα  χρησίμευαν  στην  κατεργασία  των 

μεταλλευμάτων  του  Λαυρίου·  ακόμα  η  ζαχαρόπετρα  της  Μήλου,  ένας  λευκόφαιος 
ηφαιστίτης  που  χρησιμοποιείται  ως  δομικό  υλικό·  ο  οψιανός,  ένα  υαλώδες  συμπαγές 

ηφαιστειακό πέτρωμα, που εξάγεται στη Μήλο, στη Σαντορίνη, στην Αντίπαρο κ.α., ο 

οποίος κατά την αρχαιότητα χρησίμευε για την κατασκευή οργάνων, βελών κλπ., ενώ 
σήμερα στιλβώνεται και χρησιμεύει για την κατασκευή διακοσμητικών ειδών· η κίσσηρις 

(ελαφρόπετρα), που απαντάται στη Σαντορίνη, στη Μήλο κ.α., η οποία χρησιμοποιείται



συνήθως  σε  μορφή  σκόνης  ως  λειαντικό  και  στιλβωτικό  υλικό·  επίσης  ηφαιστειακοί 

τόφοι,  που  απαντούν  στην  Κίμωλο  (πουρί  Κιμώλου),  χρησιμεύουν  ως  γωνιόλιθοι  και 
εξάγονται  σε  μεγάλες  ποσότητες.  Τέλος,  ονομαστή  είναι  η  ηφαιστειακή  γη  της 

Σαντορίνης,  που  χρησιμοποιείται  ως  δομικό  υλικό  (υδραυλικά  κονιάματα)  τόσο  στην 

Ελλάδα  όσο  και  στο  εξωτερικό.  Ενδιαφέρον  πέτρωμα  είναι  και  ο  καολίνης,  που 
βρίσκεται με μορφή ακανόνιστης φωλιάς μέσα σε όξινα ηφαιστειογενή πετρώματα ή σε 

ηφαιστειακούς  τόφους.  Ο  σχηματισμός  του  οφείλεται  σε  υδροθερμική  και  ατμιδική 

ενέργεια,  η  οποία  προκάλεσε  την  καολινίωση  των  ίδιων  τόφων  και  την  απόθεση 
αξιόλογων κοιτασμάτων καολίνη και βεντονίτη. Τα πετρώματα αυτά απαντούν μόνο στη 

Μήλο και στην Κίμωλο και παράλληλα εξάγονται. Από τα μεταμορφωμένα πετρώματα, ο 

γνεύσιος χρησιμοποιείται –όπως και ο γρανίτης– ως υλικό οδοστρωμάτων και απαντάται 
στη  Νάξο,  στη  Μύκονο,  στην  Ίο,  στην  Πάρο  και  στη  Σέριφο,  ενώ  ο  μαρμαρυγιακός 

σχιστόλιθος  απαντάται  σε  μεγάλες  ποσότητες  και  χρησιμοποιείται  για  επιστρώσεις  και 

ως λίθος στέγασης· γνωστά προϊόντα του είναι οι πλάκες Τήνου και οι πλάκες Άνδρου, 
Σίφνου  και  Ίου. Πασίγνωστο  είναι  και  το  μάρμαρο  της Πάρου  (ο  λυχνίτης  ή  λυχνεύς 

των αρχαίων), που χαρακτηρίζεται για τη λευκότητά του και την  ιδιότητα της μερικής 

απορρόφησης  του  φωτός,  δίνοντας  λαμπρή  όψη  στα  αγάλματα  και  γενικά  στα  έργα 
τέχνης  που  κατασκευάζονταν  από  αυτό  (Ερμής  του  Πραξιτέλη,  ναός  του  Απόλλωνα 

στους Δελφούς, Μέγαρο Πτι Παλέ στο Παρίσι κλπ.). Επίσης γνωστά είναι και το λευκό 

μάρμαρο της Νάξου (που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της Γενναδίου Βιβλιοθήκης) 
και το μάρμαρο της Άνδρου, με κίτρινες κηλίδες. 

Σε  ορισμένα  νησιά  των  Κυκλάδων  υπάρχουν  αξιόλογα  μεταλλεύματα,  που 
αποτελούν  σημαντική  πηγή  εσόδων  για  την  ελληνική  μεταλλευτική  βιομηχανία.  Τα 

σπουδαιότερα  είναι  η  αργυρούχος  βαρυτίνη  της  Μήλου  και  της  Κιμώλου,  ο 

σιδηροπυριτιούχος μαγνητίτης  και ο  αιματίτης της  Σερίφου,  η  σμυρίδα της Νάξου,  τα 
κοιτάσματα  σιδήρου  της  Σερίφου  (κυρίως),  της  Σίφνου  και  της  Κέας.  Επίσης 

ενδιαφέροντα είναι και άλλα ορυκτά που συναντώνται σε ορισμένα νησιά: το θείο στη 

Μήλο,  στη  Σαντορίνη και  στη  Σέριφο,  ο  τάλκης  και  ο  αμίαντος στην Τήνο,  στη  Σύρο 
κ.α. 

Υδρογραφία.  Το  ύψος  των  ετήσιων  βροχοπτώσεων  στις  Κυκλάδες  είναι  χαμηλό, 
γεγονός που δεν ευνοεί ούτε τον σχηματισμό υπόγειων υδροφόρων οριζόντων σε όλα 

τα  νησιά  ούτε  την  εμφάνιση  επιφανειακών  υδάτων.  Βέβαια,  η  κατάσταση  αυτή 
εξαρτάται επίσης από τη γεωλογική δομή και την πετρογραφική σύσταση του εδάφους 

των  νησιών.  Σε  ορισμένα  νησιά  (Πάρος,  Νάξος,  Άνδρος),  η  παρουσία  εκτεταμένων 

ασβεστολιθικών  πετρωμάτων  (μαρμάρων)  επέτρεψε  τον  σχηματισμό  καρστικών 
υδροφόρων  οριζόντων  και  την  ύπαρξη  πηγών.  Σε  άλλα  σημεία  σχηματίζονται 

προσχωματικοί  υδροφόροι  ορίζοντες,  η  εκμετάλλευση  των  οποίων  γίνεται  με  κοινά 

φρέατα. Τέλος, άλλα νησιά παρουσιάζονται σχεδόν τελείως άνυδρα, καθώς τα στεγανά 
σχιστολιθικά  πετρώματα  είναι  πολύ  εξαπλωμένα.  Στα  νησιά  όπου  επικρατούν  τα 

ηφαιστειακά  πετρώματα  ή  ιζήματα  σχηματίζονται  φτωχοί  υδροφόροι  ορίζοντες  μόνο 

στις ζώνες της έντονης αποσάθρωσής τους.



Κλίμα.  Το  κλίμα  των  Κυκλάδων,  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  μεταξύ  των  ετήσιων 
ισόθερμων των 18°C  και  19°C,  είναι  εύκρατο  και  τείνει  προς  το  θαλάσσιο. Το  ετήσιο 
θερμομετρικό  εύρος  κυμαίνεται  μεταξύ  12°C  και  16°C.  Η  μέση  θερμοκρασία  του 

ψυχρότερου  μήνα  (Ιανουάριος)  είναι  1012°C  και  του  θερμότερου  (Ιούλιος  ή 

Αύγουστος)  24,526,5°C. Ο  χειμώνας  είναι  ηπιότερος από αυτόν της Αττικής,  ενώ  το 
καλοκαίρι είναι δροσερό χάρη στα μελτέμια. Ο παγετός αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, ενώ 

οι απολύτως μέγιστες θερμοκρασίες σπάνια φτάνουν τους 40°C σε ορισμένα νησιά. Η 

περιοχή  των  δυτικών  Κυκλάδων  είναι  από  τις  ξηρότερες  της  Ελλάδας,  με  σχετική 
υγρασία  μικρότερη  από  65  βαθμούς  της  υγρομετρικής  κλίμακας·  στις  κεντρικές 

Κυκλάδες η σχετική υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 65 και 67 και στις ανατολικές υπερβαίνει 

τους 67. Οι Κυκλάδες γενικά είναι σχετικά ξηρές, παρά την επίδραση της θάλασσας. Από 
τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο η σχετική υγρασία εμφανίζεται μικρότερη απ’ ό,τι στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους συμβαίνει το αντίθετο. 

Η  μέση  ετήσια  νέφωση  στις  δυτικές  Κυκλάδες  κυμαίνεται  μεταξύ  3,5  και  4,0  (στην 
κλίμακα 010), στις κεντρικές μεταξύ 4,0 και 4,5 και στις ανατολικές εμφανίζεται ακόμα 

υψηλότερη.  Οι  αίθριες  ημέρες  του  έτους  κυμαίνονται  μεταξύ  130  και  150,  ενώ  οι 

νεφοσκεπείς  μεταξύ  50  και  75. Οι  περισσότερες  αίθριες  και  οι  λιγότερες  νεφοσκεπείς 
ημέρες παρουσιάζονται στις δυτικές Κυκλάδες. 

Οι  Κυκλάδες  είναι  από  τις  πιο  ανεμοδαρμένες  περιοχές  της  Ελλάδας·  μάλιστα  σε 
πολλές περιπτώσεις οι άνεμοι φτάνουν στον βαθμό της θύελλας σε όλη τη διάρκεια του 

έτους,  ενώ  ο  αριθμός  των  νηνεμιών  είναι  πολύ  μικρός.  Γενικά  επικρατούν  οι 

βορειοανατολικοίβορειοδυτικοί άνεμοι,  ενώ ακολουθούν οι νότιοι και νοτιοδυτικοί. Το 
χειμώνα,  την  άνοιξη  και  το  φθινόπωρο  οι  βόρειοι  άνεμοι  εναλλάσσονται  με  τους 

νότιους. Κατά τη θερμή εποχή η καιρική κατάσταση είναι ομοιόμορφη και  επικρατούν 

τα  γνωστά  μελτέμια  (οι  ετησίαι  της  αρχαιότητας),  τα  οποία  είναι  διεύθυνσης  ΒΑΒΔ, 
ανάλογα με τις επικρατούσες ισοβαρικές καταστάσεις, τη γεωγραφική θέση κάθε νησιού 

και τη γεωμορφολογία του. Τα μελτέμια αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και 

συνεχίζουν με μικρή συχνότητα και ένταση έως τις αρχές Ιουλίου. Τότε παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη  συχνότητα  και  ένταση,  ιδιότητες  τις  οποίες  διατηρούν  έως  τα  μέσα 

Σεπτεμβρίου·  εξακολουθούν  με  μειωμένη  συχνότητα  έως  τον  Οκτώβριο,  οπότε 

καταπαύουν. Σε ορισμένες περιοχές των Κυκλάδων, όπως ο Καφηρέας (Κάβο Ντόρο), ο 
Τσικνιάς  μεταξύ  Τήνου  και  Μυκόνου,  ο  δίαυλος  ΝάξουΠάρου  κ.α.  παρατηρούνται 

θυελλώδεις άνεμοι, που προκαλούν μεγάλη θαλασσοταραχή, επειδή οι ακτές στα σημεία 

αυτά  είναι  πολυσχιδείς  και  απόκρημνες.  Σε  ορισμένα  νησιά,  ιδίως  στα  μεγαλύτερα 
(Άνδρος,  Τήνος,  Νάξος  κ.ά.),  εμφανίζονται  κατεβατοί  άνεμοι  μεγάλης  σφοδρότητας, 

που προκαλούν θαλασσοταραχή (λευκές θύελλες) κοντά στις ακτές, ενώ λίγα χιλιόμετρα 

μακρύτερα  επικρατούν  άνεμοι  ήπιας  έντασης.  Οι  καταστάσεις  αυτές  παρατηρούνται 
εξίσου  κατά  την  ψυχρή  και  τη  θερμή  περίοδο.  Η  Κέα,  η  Κύθνος,  η  Σέριφος  και  οι 

νοτιότερες  Ίος,  Σίκινος,  Φολέγανδρος,  Σαντορίνη,  Ανάφη  και  Αμοργός 

συμπεριλαμβάνονται στις ξηρότερες περιοχές της Ελλάδας, με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
λιγότερο από 400 χιλιοστά. Στα υπόλοιπα νησιά το ετήσιο ύψος κυμαίνεται μεταξύ 400 

600 χιλιοστών, ενώ στις ορεινές περιοχές της Άνδρου και της Νάξου υπερβαίνει τα 600



χιλιοστά.  Τα  μικρά  αυτά  ύψη  βροχής  οφείλονται  τόσο  σε  δυναμικούς  όσο  και  σε 

γεωγραφικούς και τοπογραφικούς παράγοντες, καθώς οι οροσειρές της Πελοποννήσου 
και  της Κρήτης εμποδίζουν τους βροχοφόρους ανέμους να φτάσουν στα περισσότερα 

από  τα  νησιά  των  Κυκλάδων.  Η  θερινή  ξηρασία  στις  Κυκλάδες  διαρκεί  σε  πολλές 

περιπτώσεις  από  τον  Απρίλιο  έως  τον  Σεπτέμβριο,  ενώ  οι  ημέρες  βροχής  εμφανίζουν 
ανάλογη εικόνα με τα ύψη βροχής. Την περίοδο της ανομβρίας δημιουργείται τη νύχτα 

άφθονη  δροσιά,  που  αποτελεί  άλλωστε  σχεδόν  τη  μόνη  πηγή  νερού  για  τη  μη 

αρδευόμενη  βλάστηση.  Το  χιόνι  και  το  χαλάζι  είναι  ασυνήθιστα  φαινόμενα  στις 
Κυκλάδες.


