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ΤΟ ΓΕΩΓΑΦΛΚΟ ΔΛΑΜΕΛΣΜΑ ΤΘΣ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ

 

Θ Κεςςαλία κυμίηει λεκάνθ με ψθλά τοιχϊματα. Θ μεγάλθ κεςςαλικι πεδιάδα, ςτο κζντρο τθσ, είναι 
επίπεδθ ενϊ γφρω τθσ υψϊνονται βουνά που αποτελοφν φυςικά ςφνορα από τα γφρω γεωγραφικά 
διαμερίςματα. 
Ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ Κεςςαλία και ολόκλθρθ τθν Ελλάδα ζχει ο ποταμόσ Ρθνειόσ, από τουσ 
μεγαλφτερουσ ποταμοφσ τθσ χϊρασ που ποτίηει τθν πεδιάδα και τθν κάνει καλλιεργιςιμθ. 
Θ Κεςςαλία καταλαμβάνει το κεντρικό τμιμα τθσ Θπειρωτικισ Ελλάδασ. 
Ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ Κεςςαλία και ολόκλθρθ τθν Ελλάδα ζχει ο ποταμόσ Ρθνειόσ, από τουσ 
μεγαλφτερουσ ποταμοφσ τθσ χϊρασ που ποτίηει τθν πεδιάδα και τθν κάνει καλλιεργιςιμθ. 
 
 ΣΥΝΟΑ 
ΒΟΕΛΑ: ςυνορεφει με τθ Μακεδονία 
ΝΟΤΛΑ: ςυνορεφει με τθ Στερεά Ελλάδα 
ΑΝΑΤΟΛΛΚΑ: βρζχεται από το Αιγαίο πζλαγοσ 
ΔΥΤΛΚΑ: ςυνορεφει με τθν Ιπειρο 
 
 ΝΟΜΟΛ             ΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ 
Ν. ΛΑΛΣΑΣ                        ΛΑΛΣΑ 
Ν. ΤΛΚΑΛΩΝ                    ΤΛΚΑΛΑ 
Ν. ΚΑΔΛΤΣΑΣ                   ΚΑΔΛΤΣΑ 
Ν. ΜΑΓΝΘΣΛΑΣ                 ΒΟΛΟΣ 
  
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘ ΔΛΑΛΕΣΘ 
Θ Κεςςαλία ανικει διοικθτικά ςτθν περιφζρεια Κεςςαλίασ. Σϋ αυτιν ανικουν και τα νθςιά των 
Βόρειων Σποράδων, τα κυριότερα από τα οποία είναι: Σκιάκοσ, Σκόπελοσ, Αλόννθςοσ. 
   
ΡΟΪΟΝΤΑ 
Δθμθτριακά, βαμβάκι, καπνόσ, κθπευτικά, φροφτα, ψάρια και καλαςςινά, κτθνοτροφικά προϊόντα 
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ΒΟΥΝΑ 
Πλυμποσ ( υψόμετρο: 2.917μ.) 
Πςςα (Κίςςαβοσ) 
Ακαμανικά όρθ 
Πκρυσ 
Ριλιο 
Ο Πλυμποσ το ψθλότερο βουνό τθσ Ελλάδασ, με ψθλότερθ κορυφι το Μφτικα αποτελεί φυςικό ςφνορο 
ανάμεςα ςτθ Μακεδονία και ςτθ Κεςςαλία. 
Τα Ακαμανικά όρθ αποτελοφν φυςικό ςφνορο με τθν Ιπειρο. 
  
ΡΟΤΑΜΛΑ 
Ρθνειόσ 
  
ΛΛΜΝΕΣ 
Τεχνθτι λίμνθ Ρλαςτιρα. 
  
ΡΕΔΛΑΔΕΣ 
Κεςςαλικι πεδιάδα (κάμποσ) 
  
ΝΘΣΛΑ 
 Σποράδεσ (Σκιάκοσ, Σκόπελοσ, Αλόννθςοσ) 
  
ΧΕΣΟΝΘΣΟΛ 
Χερςόνθςοσ Μαγνθςίασ (Ν. Μαγνθςίασ) 
 
 ΚΟΛΡΟΛ 
Ραγαςθτικόσ κόλποσ (Ν. Μαγνθςίασ) 
  
ΚΛΛΜΑ 
Το κλίμα τθσ Κεςςαλίασ είναι μεςογειακό. Ωςτόςο ςτο εςωτερικό οι χειμϊνεσ είναι πιο ψυχροί και τα 
καλοκαίρια πιο ηεςτά από ό,τι ςτα παράλια. 
  
  
ΚΟΛΛΑΔΕΣ 
Κοιλάδα των Τεμπϊν ανάμεςα ςτον Πλυμπο και ςτθν Πςςα. Ζχει μικοσ 10 χιλιομζτρων και ςτο 
εςωτερικό του ρζει ο ποταμόσ Ρθνειόσ. Είναι το κφριο πζραςμα από τθ Μακεδονία ςτθ Κεςςαλία. 
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ΑΞΛΟΚΕΑΤΑ  ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ 
  
  

 Εκνικόσ Δρυμόσ Ολφμπου (Ν. Λάριςασ, Μακεδονία): 
Ο Πλυμποσ το ψθλότερο βουνό τθσ χϊρασ μασ, είναι θ πρϊτθ περιοχι τθσ Ελλάδασ που 
προςτατεφτθκε και ςυνεχίηει να προςτατεφεται για τθ διατιρθςθ του φυςικοφ τθσ 
περιβάλλοντοσ. Ρεριςςότερα από 1.700 είδθ φυτϊν, 23 από τα οποία δεν υπάρχουν πουκενά 
αλλοφ ςτον κόςμο. 

 Λίμνθ Ρλαςτιρα (Ν. Καρδίτςασ):  
Θ λίμνθ είναι τεχνθτι, δθλαδι τθ δθμιοφργθςε ο άνκρωποσ, γιατί υπιρχε ανάγκθ για νερό που 
κα πότιηε τισ καλλιζργειεσ του κεςςαλικοφ κάμπου. Θ δθμιουργία τθσ λίμνθσ ιταν μια ιδζα του 
ςτρατιωτικοφ και μετζπειτα πολιτικοφ Νικολάου Ρλαςτιρα. 

 Εκνικό καλάςςιο πάρκο Αλοννιςου (Ν. Μαγνθςίασ): 
Είναι το πρϊτο καλάςςιο πάρκο τθσ Ελλάδασ και θ μεγαλφτερθ προςτατευόμενθ περιοχι ςτθν 
Ευρϊπθ. Δθμιουργικθκε για τθν προςταςία τθσ καλάςςιασ φϊκιασ και των βιοτόπων τθσ. 

 Κοιλάδα των Τεμπϊν (Ν. Λάριςασ): 
Κοιλάδα εντυπωςιακισ φυςικισ ομορφιάσ ανάμεςα ςτον Πλυμπο και τθν Πςςα. Ο Ρθνειόσ 
ποταμόσ διαςχίηει τα δφο βουνά  για να χυκεί ςτο Αιγαίο πζλαγοσ. 

         Κατά μία άποψθ θ Κεςςαλία ιταν παλιά μία απζραντθ λίμνθ, θ οποία μετά από ζναν μεγάλο 
ςειςμό       άνοιξε ςτα Τζμπθ, χωρίηοντασ τα δφο βουνά, που μζχρι τότε ιταν ενωμζνα, αδειάηοντασ τα 
νερά τθσ ςτθ κάλαςςα. 
         Κατά τθ μυκολογία ο κεόσ Απόλλωνασ ιταν ερωτευμζνοσ με τθ Δάφνθ, κόρθ του Ρθνειοφ. Ο 
πατζρασ τθσ για να μθν τθν αρπάξει ο κεόσ τθν μεταμόρφωςε ςε φυτό, τθν δάφνθ, που αφκονεί ςτθν 
περιοχι. 

 Διμινι-Σζςκλο (Ν. Μαγνθςίασ): 
Γφρω ςτο 7000 πΧ  εμφανίηονται εδϊ οι πρϊτοι οικιςμοί και ξεκινά οι καλλιζργεια τθσ γθσ. 

 Μετζωρα (Ν. Τρικάλων): 
Τα Μετζωρα αποτελοφνται από βράχουσ που μπορεί να φτάςουν ωσ και 400μ. Στθν κορυφι των 
βράχων είναι χτιςμζνα μοναςτιρια, από τα πιο αξιόλογα κζντρα μοναχιςμοφ ςτθν Ελλάδα μετά 
το Άγιο Προσ. Τα Μετζωρα ζχουν κθρυχκεί Μνθμείο Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO 

 Ριλιο (Ν. Μαγνθςίασ): 
Τα χωριά του Ρθλίου είναι από τουσ πιο δθμοφιλείσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ. 

 Σκιάκοσ (Ν. Μαγνθςίασ):  
Από τα πιο κοςμοπολίτικα νθςιά τθσ χϊρασ. Χαρακτθρίηεται αλλιϊσ και θ «Μφκονοσ των 
Σποράδων» 

 Σκόπελοσ (Ν. Μαγνθςίασ):  
Καταπράςινο νθςί των Σποράδων. 

 Φάρςαλα(Ν. Λάριςασ): 
Από τισ ςπουδαιότερεσ κεςςαλικζσ πόλεισ. Εδϊ ο επιςκζπτθσ ανάμεςα ςτα άλλα μπορεί να 
απολαφςει και τον περίφθμο χαλβά Φαρςάλων. 

 Τφρναβοσ (Ν. Λάριςασ): 
Από τισ πιο ςθμαντικζσ πόλεισ τθσ Κεςςαλίασ ξακουςτι για τθν παραγωγι τςίπουρου και οφηου, 
όπωσ και για το φθμιςμζνο καρναβάλι τθσ. 
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