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Ποιος θα το φανταζόταν πως πριν από πολλούς 
αιώνες η Θεσσαλία ήταν θαλάσσιος βυθός; 
Κι όμως, αυτό αποδεικνύουν ευρήματα στις κορυφές των πανύψηλων βουνών της! 
 
Η Θεσσαλία βόρειά της έχει τη Μακεδονία, δυτικά την Ήπειρο, ανατολικά βρέχεται 

από το Αιγαίο Πέλαγος και νότια έχει τη Στερεά Ελλάδα. 
 
Κάνοντας μιαν εκδρομή στη Θεσσαλία θα συναντήσουμε πολύ όμορφα μέρη της 

Ελλάδας. 
Το λιμάνι του Βόλου, την αρχαία πόλη Ιωλκό, πατρίδα του μυθικού Ιάσονα, τους 

νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλο και Διμήνι, που άκμασαν πριν από 6.500 χρόνια(!) το 
Βελεστίνο, γενέτειρα του Ρήγα Φεραίου. Το 
μαγευτικό Πήλιο, πατρίδα του Κένταυρου Χείρωνα 
και του Αχιλλέα, με τα πέτρινα αρχοντικά – τους 
τοίχους πολλών από τα οποία ζωγράφισε ο λαϊκός 
ζωγράφος Θεόφιλος. Απέναντι θα δούμε τα 
καταπράσινα νησιά των Σποράδων, τη Σκιάθο, 
πατρίδα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τη 
Σκόπελο, τη Σκύρο με τα αλογάκια της και την 
Αλόννησο. 

Τη Λάρισα, την Αγιά, τον Τίρναβο, την 
Ελασσόνα. Την Κοιλάδα των Τεμπών, που τη 

διασχίζει ο Πηνειός, τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου 
με την πλούσια χλωρίδα (1.700 είδη φυτών) και την 
άγρια πανίδα του. Την ορεινή Ραψάνη και τα 
Αμπελάκια, πόλη που άκμασε τον 18ο αιώνα με την 
υφαντουργία και τη βαφή των νημάτων. 

 
Τα Τρίκαλα, χτισμένα στις όχθες του ποταμού 

Ληθαίου, το κάστρο τους και το ζωολογικό κήπο. Την 
πεδιάδα της Καλαμπάκας και τους βράχους των 
Μετεώρων με τα 33 σπουδαία, μεγάλα και μικρότερα 
μοναστήρια. 
Την Πύλη, τα ορεινά χωριά Ελάτη και Περτούλι, που 

το χειμώνα ντύνονται στα λευκά. 

Πήλιο 

Οι "ιεροί" βράχοι των Μετεώρων 



Την παλιά πόλη της Καρδίτσας και το κάστρο. Το 
Υδροηλεκτρικό φράγμα του Ταυρωπού, τα 
Λουτρά Καΐτσας και Σμοκόβου, τα χωριά 
Φουρνάς και Ρεντίνα και τους πεδινούς Σοφάδες. 

Η Θεσσαλία θεωρείται ο «Σιτοβολώνας της 
Ελλάδας» γιατί στον μεγάλο κάμπο (πεδιάδα) της 
Λάρισας παράγονται 
σιτηρά και τεύτλα, 
με τα οποία τροφοδοτεί 
όλη τη χώρα μας. 

Επίσης παράγεται βαμβάκι στην πεδιάδα της 
Καρδίτσας. 

 
 
 

Διοικητικά η Θεσσαλία χωρίζεται σε τέσσερις νομούς: 
 

Νομός Λάρισας με πρωτεύουσα τη Λάρισα 
Νομός Μαγνησίας με πρωτεύουσα τον Βόλο 
Νομός Τρικάλων με πρωτεύουσα τα Τρίκαλα 

Νομός Καρδίτσας με πρωτεύουσα την Καρδίτσα 
 

 
 
Βρίσκω στο χάρτη τα βουνά, τα ποτάμια τις λίμνες και τις πεδιάδες της Θεσσαλίας. 
 

Βουνά Ποτάμια Λίμνες Πεδιάδα 
Πίνδος (Νότια) 

Όλυμπος 
Όσσα 

Αντιχάσια 
Πήλιο 

Όρθρυς 
 

Πηνειός 
Ελασσονίτικος 

Ενιπέας 
Φαρσαλιώτης 
Σοφαδίτικος 

Καρδιτσιώτικος 
Ληθαίος 
Αχελώος 

 

Ταυρωπού 
(τεχνητή) 

 

Λάρισας 
Καρδίτσας 

 

 

 

 

  

Υδροηλεκτρικό Φράγμα Ταυρωπού 



 
 

Θεσσαλία  
 
Η Θεσσαλία βόρειά της έχει τη Μακεδονία, δυτικά την Ήπειρο, ανατολικά βρέχεται 

από το Αιγαίο Πέλαγος και νότια έχει τη Στερεά Ελλάδα. 
 
Διοικητικά η Θεσσαλία χωρίζεται σε τέσσερις νομούς: 
Νομός _________________ με πρωτεύουσα τη _________________ 
Νομός _________________ με πρωτεύουσα τον _________________ 
Νομός _________________ με πρωτεύουσα τα _________________ 
Νομός _________________ με πρωτεύουσα την _________________ 
 
Γράφω 3 βουνά, και τρία ποτάμια της Θεσσαλίας: 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Ποιο είναι το σπουδαιότερο μνημείο που θα συναντήσει κανείς στη Θεσσαλία; 

 
 
Γιατί η Θεσσαλία ονομάζεται «Σιτοβολώνας της Ελλάδας» 
 

 
 
 
 


