
Κοιλάδα Τεµπών 
 
 Ξεκινήσαµε λοιπόν για την Κοιλάδα των Τεµπών. Μετά από λίγο αντικρίσαµε τα βουνά κι ανάµεσά τους τον ποταµό, αργό, 
νωχελικό και ασηµένιο να ξετυλίγεται και να κυλάει για να συναντήσει τη θάλασσα. 
 



  
Προχωρώντας το τοπίο γινόταν πιο 

άγριο και στένευε, ενώ τα βουνά αριστερά 
ο Όλυµπος και δεξιά ο Κίσαβος (καθώς 
πηγαίνουµε για Θεσσαλονίκη), γινόταν 
απότοµα και βραχώδη. Ο Πηνειός όµως 
εξακολουθεί να κυλάει ανάµεσά τους 
καταπράσινος και καθαρός. Εντύπωση µας 
έκανε η βλάστηση. Αιωνόβια πλατάνια, 
ιτιές, λεύκες, ροδοδάφνες, κισσοί και 
αγριολούλουδα σκιάζουν τα νερά του, ενώ 
µια κρεµαστή τσιµεντένια πεζογέφυρα 
συνδέει τις δυο όχθες του και µας οδηγεί 
στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής που 
είναι κτισµένο µέσα στους βράχους, στην 
πλευρά του Ολύµπου.  
 Η περίφηµη κοιλάδα των Τεµπών 
µπροστά µας επιβλητική και γεµάτη πηγές. 
Η πηγή της ∆άφνης, της Αφροδίτης, της 
Άρτεµης κ.ά. Η κοιλάδα των ανθρώπων 
και των θεών.  
 Το πλάτος της κυµαίνεται από 
εκατό έως πεντακόσια µέτρα και το µήκος 
της είναι περίπου εννέα χµ. Η κοιλάδα έχει 
διανοιχθεί σε ασβεστολιθικά πετρώµατα, 
ενώ στη διαµόρφωσή της έχει συµβάλλει η 



ισχυρή ποτάµια διάβρωση σε συνδυασµό µε διάφορες τεκτονικές διεγέρσεις. 
  
 

  
 
 

Μέσω της κοιλάδας των Τεµπών διέρχεται η σιδηροδροµική 
γραµµή και Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης .  

Φωτογραφίσαµε, θαυµάσαµε, µαζέψαµε φυτά για τα φυτολόγιά 
µας και µάθαµε επίσης ότι τα στενά των Τεµπών κατέχουν σπουδαία 
γεωγραφική θέση γιατί ενώνουν την βόρεια µε την κεντρική και νότια 
Ελλάδα. Λίγο πριν το τέλος της κοιλάδας, στον Κίσαβο, παλαιότερα 
υπήρχε το κάστρο της Ωριάς (Ωραίας), όπου ήλεγχε το πέρασµα από το 
βορρά στο νότο. Σήµερα δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί από σεισµό, όπως 
λένε οι ντόπιοι.  

Η Ωραία ήταν µια βασιλοπούλα που έπεσε από τα τείχη του 
κάστρου για να µην τουρκέψει, όταν στο κάστρο µπήκαν οι Τούρκοι µε 
δόλο. 

 
 
 

 
 

«∆έλτα του Πηνειού» 
 



Συνεχίσαµε για τις εκβολές. Περάσαµε τη µεγάλη γέφυρα και στρίψαµε δεξιά για τα χωριά Παλαιόπυργος και Κουλούρα, 
δυο χωριά παραποτάµια. 

Προσέξαµε τις ανθρώπινες δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τις εκβολές του ποταµού.  
Η κυριότερη απασχόληση των κατοίκων είναι η γεωργία και ακολουθούν η κτηνοτροφία και η αλιεία. Υπάρχουν επίσης 

κάποιες µεταποιητικές µονάδες και διάφορες µορφές τουριστικών δραστηριοτήτων. Προσέξαµε τις καλλιέργειες, καλαµπόκια, 
σιτάρια, ντοµάτες, ζαχαρότευτλα, ελιές, ακτινίδια, αµπέλια και οπωροκηπευτικά. Συναντήσαµε επίσης το εργοστάσιο 
κεραµοποιίας που υπάρχει εκεί από τα παλιά χρόνια και το οποίο εκµεταλλευόταν τη λάσπη που µετέφερε ο Πηνειός για να 

φτιάχνει στην αρχή (πλίνθους) και κατόπιν κεραµίδια και τούβλα για τις οικοδοµικές ανάγκες των κατοίκων.   
 
Επιτέλους φτάσαµε στις εκβολές. Σε µια περιοχή που θυµίζει βεντάλια και το ποτάµι χωρίζεται σε πολλούς κλάδους και 

σχηµατίζει ένα δέλτα, µια τριγωνική εύφορη περιοχή. Το ποτάµι χύνεται στη θάλασσα και η θάλασσα µπαίνει µέσα στο ποτάµι, 
έτσι που θάλασσα και ποτάµι να γίνονται ένα. 



  

∆ένδρα, φυτά, λουλούδια, πουλιά, ψάρια όλα ενωµένα. Το ποτάµι φτιάχνει φυσικούς κόλπους, όπου σταθµεύουν οι βάρκες 
και οι τράτες που ψαρεύουν. Η ψαριά σήµερα ήταν πολύ καλή κι εµείς γνωρίσαµε και είδαµε ψάρια που δεν τα είχαµε ξαναδεί. 
Φρέσκα και σπαρταριστά. Χταπόδια µεγάλα, σουπιές, καλαµάρια, γλώσσες, χριστόψαρα, γαρίδες, ψείρες κ.ά. 

 



  
 
 

Ψαρέψαµε, φωτογραφηθήκαµε, περπατήσαµε πάνω στη ψιλή χρυσή άµµο και παίξαµε µε το κύµα.  
 



 
 
 
 

 


