
34.4 Η Θεσσαλία  

Πού βρίσκεται η Θεσσαλία ; 

ΘΕΣΗ 

  

 

  

ΟΡΙΑ 

Η  Θεσσαλία βρίσκεται στο 

κέντρο περίπου της 

Ελλάδας. 

Συνορεύει : 

Βόρεια : Με τη Μακεδονία. 

Ανατολικά : Βρέχεται από το 

Αιγαίο Πέλαγος. 

Νότια : Με τη Στερεά Ελλάδα. 

Δυτικά : Με την Ήπειρο. 

  

Κατακόρυφος Διαμελισμός 

Το έδαφος της Θεσσαλίας είναι ορεινό στα Δυτικά, καθώς διασχίζεται από την 

οροσειρά της Πίνδου. Στο κέντρο της Θεσσαλίας απλώνεται η μεγάλη Θεσσαλική 

πεδιάδα, ενώ νοτιοδυτικά βρίσκεται η πεδιάδα Τρικάλων - Καρδίτσας. Οι δυο 

πεδιάδες χωρίζονται από μικρή λοφοσειρά. Το πεδινό έδαφος της Θεσσαλίας 

περικλείεται από την Πίνδο στα δυτικά, τα Καμβούνια όρη, τον Όλυμπο και την 

Όσσα στα βόρεια, το Πήλιο στα ανατολικά και την Όθρυ και τα Άγραφα στα νότια. 

Παλαιότερα η θεσσαλική πεδιάδα ήταν μια μεγάλη λίμνη στα δυτικά άκρα της 

οποίας ποταμοί και χείμαροι απόθεταν υλικά, που σχημάτισαν αργότερα τα 

Μετέωρα. 

Όρη - Οροσειρές : Σπουαδαιότερα όρη της Θεσσαλίας είναι ο Όλυμπος, η Όσσα, τα 

Καμβούνια όρη, τα Αθαμανικά όρη, ο Λάκμος, τα Χάσια όρη, η οροσειρά των 

Αγράφων, η Όθρυς και το Πήλιο. 

Πεδιάδες : Η μεγάλη Θεσσαλική πεδιάδα δεσπόζει στην περιοχή και χωρίζεται από 

μια χαμηλή βουνοσειρά σε δυτική (πεδιάδα των Τρικάλων - Καρδίτσας) και 



ανατολική (πεδιάδα της Λάρισας). Μικρότερες πεδιάδες είναι  η πεδιάδα του 

Αλμυρού, η πεδιάδα των εκβολών του Πηνειού και η πεδιάδα της Ελασσόνας. 

Ποτάμια : Η θεσσαλική πεδιάδα διαρρέεται από τον Πηνειό ποταμό και τους 

παραποτάμους του (Ενιπέας, Ληθαίος). Στα δυτικά διαρρέει τη Θεσσαλία ο 

ποταμός Αχελώος ο οποίος πηγάζει από το όρος Λάκμος στο Μέτσοβο της Ηπείρου. 

  

Λίμνες : Στο νομό Καρδίτσας πήγαζε ο ποταμός Ταυρωπός ή Μέγδοβας. Στη 

δεκαετία του 50 σταμάτησε η ροή του και δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη του 

Ταυρωπού ή Λίμνη Πλαστήρα. 

 

Οριζόντιος διαμελισμός 

Οι ακτές της Θεσσαλίας είναι ομαλές. Από τη χερσόνησο του Πηλίου σχηματίζεται 

ένας μεγάλος κόλπος στα Ανατολικά, ο Παγασητικός.  

Στη Θεσσαλία ανήκουν και τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Είναι δεκαεννιά (19) 

νησιά από τα οποία μεγαλύτερα είναι η Σκύρος, η Σκόπελος, η Αλόνησος και η 

Σκιάθος. 

 

Κλίμα 

Το κλίμα της Θεσσαλίας είναι ηπειρωτικό, (ζεστό το καλοκαίρι και ψυχρό το 

χειμώνα), εξαιτίας των βουνών που την περικλείουν, τα οποία εμποδίζουν την 

άμεση επίδραση της θάλασσας. Στα παράλια είναι μεσογειακό (δροσερά 

καλοκαίρια, ήπιοι χειμώνες). 

 

Οι νομοί της Θεσσαλίας 

Η Θεσσαλία αποτελείται από τους παρακάτω νομούς :  

Νομός Λάρισας με πρωτεύουσα τη Λάρισα (έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας). 

Νομός Μαγνησίας με πρωτεύουσα τον Βόλο. 



Νομός Τρικάλων με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα. 

Νομός Καρδίτσας με πρωτεύουσα την Καρδίτσα. 

Γνωστές κωμοπόλεις είναι η Ελασσόνα και ο Τύρναβος στον Νομό Λάρισας,  ο 

Αλμυρός, η Νέα Ιωνία και η Πορταριά στον Νομό Μαγνησίας, η Καλαμπάκα με τα 

γειτονικά Μετέωρα στον Νομό Τρικάλων, ο Παλαμάς, το Μουζάκι και οι Σοφάδες 

στον Νομό Καρδίτσας. 

 

Ασχολίες των κατοίκων 

Οι κάτοικοι της Θεσσαλίας ασχολούνται  κατά κύριο λόγο με τη γεωργία και την 

κτηνοτροφία (ιδιαίτερα στα ορεινά) . Οι μεγαλύτερες καλλιέργειες βαμβακιού 

βρίσκονται στη Θεσσαλία. Άλλα γεωργικά προϊόντα είναι τα σιτηρά, τα κηπευτικά, 

τα φρούτα (μήλα φιρίκια στο Πήλιο), τα όσπρια, Το ορεινό του εδάφους επιτρέπει 

την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με πολλά και καλής ποιότητας γαλακτομικά 

προϊόντα. 

  

Περιοχές μεγάλης ομορφιάς στη Θεσσαλία 

Το Πήλιο είναι από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας. Συνδέεται μυθολογικά 

με τους Κενταύρους, τον Αχιλλέα και τους Μυρμιδόνες. Είναι ένα κατάφυτο βουνό 

με πολύ όμορφα χωριά που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα τους. 

Τα Μετέωρα είναι ένας από τους πιο γνωστούς ελληνικούς θρησκευτικούς 

προορισμούς. 

Τα Τέμπη στα όρια με τη Μακεδονία. 
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