
Μορφολογία, υδρογραφία, κλίμα. Το ανατολικό τμήμα της Μεσσηνίας κυριαρχείται 
από  τον  ορεινό  όγκο  του  Ταΰγετου,  ο  οποίος  τη  χωρίζει  από  τη  Λακωνία.  Οι 

υψηλότερες  κορυφές  του  (Προφήτης  Ηλίας  2.407  μ.,  Νεραϊδοβούνα  2.025  μ., 

Ξεροβούνα 1.852 μ.) βρίσκονται ακριβώς στα όρια των δύο νομών. Στα βόρεια η ορεινή 
αλυσίδα  συνεχίζεται  με  χαμηλότερες  κορυφές,  όπως  το  Ξεροβούνι  (1.521  μ.)  στα 

σύνορα με  την Αρκαδία, τα Βρωμοβρυσαίικα βουνά  (1.120 μ.)  και ο Προφήτης Ηλίας 

(1.389 μ.) πάλι  στα σύνορα με την Αρκαδία.  Στο βορειοανατολικό  άκρο  του  ο  νομός 
Μεσσηνίας  περικλείεται  από  το  όρος  Λύκαιο  (1.421 μ.),  ενώ  νοτιότερα  εκτείνεται,  με 

κατεύθυνση ανατολικά προς δυτικά, το Τετράζιον ή Νόμια (1.389 μ.). Στο δυτικό τμήμα 

του  νομού  υψώνονται  τα  χαμηλά  όρη  της Κυπαρισσίας  (Αγία Βαρβάρα,  1.218 μ.),  οι 
χαμηλότερες  προεκτάσεις  των οποίων προσεγγίζουν το  νοτιότατο ακρωτήριο Ακρίτας. 

Στο κέντρο του νομού, μεταξύ του βόρειου τμήματος της οροσειράς του Ταΰγετου, του 

Τετραζίου  και  των  ορέων  της  Κυπαρισσίας  σχηματίζεται  η  εύφορη  πεδιάδα  της 
Μεσσηνίας, ενώ μικρότερες πεδιάδες σχηματίζονται στις ακτές του Ιονίου, στις περιοχές 

Κυπαρισσίας,  Φιλιατρών,  Γαργαλιάνων,  Πύλου,  Μεθώνης  κλπ.  Η  πεδινή  Μεσσηνία 

διαθέτει άφθονα νερά, επιφανειακά και υπόγεια, γεγονός που ερμηνεύει τη διάσχιση της 
μεγάλης πεδιάδας από πολλά ποτάμια, μικρά συνήθως, τα οποία ρέουν όλο το έτος. Το 

μεγαλύτερο  όλων  είναι  ο  Πάμισος,  ο  οποίος  πηγάζει  από  τις  δυτικές  πλαγιές  του 

Ταΰγετου,  συλλέγει  τα  νερά  των  ορέων  της  Κυπαρισσίας,  αποχετεύει  τη  μεσσηνιακή 
πεδιάδα  και  εκβάλλει  στον  Μεσσηνιακό  κόλπο,  μεταξύ  Καλαμάτας  και  Μεσσήνης·  η 

περιοχή των εκβολών του είναι βαλτώδης. Στα βόρεια σύνορα του νομού ρέει ο Νέδας, 

ο οποίος πηγάζει μεταξύ Τετραζίου και Λυκαίου, καθορίζει τα όρια της Μεσσηνίας με τον 
νομό Ηλείας και εκβάλλει στον κόλπο της Κυπαρισσίας. Στον όρμο του Πεταλιδίου, στον 

Μεσσηνιακό  κόλπο,  εκβάλλει  ο  Βέλικας,  που  πηγάζει  από  τα  βουνά  της  Κυπαρισσίας, 

ενώ  στην  παραλία  της  Καλαμάτας  εκβάλλει  ο  ορμητικός  και  χειμαρρώδης  Νέδων  ή 
Ποτάμι της Καλαμάτας, που πηγάζει από την ορεινή Αλαγονία. 

Χαρακτηριστικό  στοιχείο  της  ακτογραμμής  της  Μεσσηνίας  είναι  ο  βαθύς 
μεσσηνιακός  κόλπος,  που  σχηματίζεται  μεταξύ  της  Μεσσηνιακής  χερσονήσου  στα 

δυτικά  και  της  χερσονήσου  της  Μάνης  στα  ανατολικά.  Βραχώδης  και  ελαφρά 
διαμελισμένη  η  ανατολική  ακτή  του,  στο  τμήμα  που  ανήκει  στον  νομό  Μεσσηνίας 

(νοτιότερα,  στο  τμήμα  που  ανήκει  στον  νομό  Λακωνίας,  η  ακτή  είναι  χαμηλή,  με 

πολλούς  όρμους:  Λιμενίου,  Δυρού,  Σπάθαρι,  Λαγκαδάκι,  Μεζάπου)  σχηματίζει  τους 
όρμους της Καρδαμύλης και των Κιτριών και βορειότερα του Αλμυρού, από τον οποίο 

αρχίζει  ο  μυχός,  προσχωσιγενής  και  βαλτώδης,  αποτέλεσμα  της  δράσης  του Πάμισου 

ποταμού.  Στον μυχό  του  κόλπου  τοποθετείται  και  η Καλαμάτα.  Στο  δυτικό  άκρο  του 
μυχού βρίσκεται ο όρμος του Πεταλιδιού, μετά τον οποίο η ακτή συνεχίζεται στα νότια, 

χαμηλή  και  αλίμενη,  σχηματίζει  το  ακρωτήριο  της Κορώνης  και φθάνει  στο  νοτιότερο 

σημείο,  στο  ακρωτήριο Ακρίτας. Μετά τον Ακρίτα η  ακτή,  στο  Ιόνιο  πια, παρουσιάζει 
έντονο  διαμελισμό  μέχρι  τη  Μεθώνη,  ενώ  όχι  μακριά  της  βρίσκονται  τα  νησάκια 

Βενέτικο,  απέναντι  από  τον  Ακρίτα,  Σχίζα,  Αγία Μαριανή  και  Σαπιέντζα·  ανάμεσα  στη 

Σαπιέντζα  και  στην  απέναντι  ακτή  σχηματίζεται  το  στενό  της  Μεθώνης.  Βορειότερα 
σχηματίζεται ο ιστορικός όρμος του Ναβαρίνου, με τη στενόμακρη νησίδα Σφακτηρία, η



λιμνοθάλασσα Διβάρι και μετά η ακτή συνεχίζεται στα βόρεια, χαμηλή και αλίμενη, με 

το  νησάκι  Πρώτη  απέναντι  από  την  ακτή  των  Γαργαλιάνων,  για  να  καταλήξει  στον 
Κυπαρισσιακό κόλπο. 

Η  περιοχή  της  Μεσσηνίας  παρουσιάζει  ιδιόμορφες  καιρικές  και  κλιματολογικές 
συνθήκες.  Όσον  αφορά  την  ατμοσφαιρική  θερμοκρασία,  οι  ανώτατες  ετήσιες  τιμές 

κυμαίνονται μεταξύ 18 0 C – 21 0 C και σημειώνονται στην πεδινή περιοχή που εκτείνεται 

βόρεια  του  Μεσσηνιακού  κόλπου,  ιδιαίτερα  στην  περιοχή  της  Μεσσήνης.  Η  δυτική 
παράκτια  λουρίδα  και  τα  παράκτια  τμήματα  στα  δυτικά  του  Μεσσηνιακού  κόλπου 

παρουσιάζουν  θερμοκρασίες  μεγαλύτερες  των  18 0  C,  ενώ  στο  εσωτερικό  αυτής  της 

περιοχής οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 16 0 C και 20 0 C. Στα ορεινά και, όπου δεν 
ασκείται  η  επίδραση  της  θάλασσας,  οι  μέσες  ετήσιες  θερμοκρασίες  δεν  υπερβαίνουν 

τους  16 0 C.  Κατά  τον  χειμώνα,  η  γειτνίαση με  τη  θάλασσα  και  οι  σχετικά  θερμοί  και 

υγροί άνεμοι του νοτίου και νοτιοδυτικού τομέα διατηρούν τις θερμοκρασίες σε υψηλά 
επίπεδα,  γι’  αυτό  και  ευδοκιμούν  στην  περιοχή  τα  όψιμα,  υπερόψιμα,  πρώιμα  και 

υπερπρώιμα οπωροκηπευτικά και τροπικά ή υποτροπικά φυτά, όπως η μπανανιά κ.ά. Το 

καλοκαίρι οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σημειώνονται κυρίως στην πεδινή περιοχή που 
βρίσκεται βόρεια του Μεσσηνιακού κόλπου έως το Διαβολίτσι, ενώ οι θερμοκρασίες στα 

ανατολικά  και  δυτικά  αυτής της  περιοχής παρουσιάζουν μείωση.  Στο  δυτικό παράκτιο 

τμήμα  το  καλοκαίρι  είναι  δροσερό,  εξαιτίας  των  μελτεμιών  και  της  αύρας  που 
προέρχονται  από  τη  θάλασσα.  Το  ετήσιο  θερμομετρικό  εύρος  κυμαίνεται  περίπου 

μεταξύ 13 0 C και 19 0 C, δηλαδή η Μεσσηνία παρουσιάζει εύκρατο κλίμα. Ο παγετός στις 

παράκτιες  περιοχές  εκδηλώνεται  σπανιότατα  (παρατηρείται  από  τον  Δεκέμβριο  μέχρι 
τον Μάρτιο), ενώ στο εσωτερικό και στα τμήματα με μεγάλο υψόμετρο παρουσιάζεται 

συχνότερα.  Η  σχετική  υγρασία  του  αέρα  σημειώνει  τις  μεγαλύτερες  τιμές  της  στις 

παράκτιες περιοχές και ελαττώνεται όσο προχωρούμε στο εσωτερικό και στα ορεινά. Οι 
υγρότεροι μήνες είναι ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, με μέση τιμή που υπερβαίνει τους 

80 βαθμούς της υγρομετρικής κλίμακας, ενώ ξηρότεροι είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, 

με  εξαίρεση  τις  παράκτιες  περιοχές,  όπου  οι  μέσες  τιμές  τους  υπερβαίνουν  τους  60, 
συχνά  και  τους  70  βαθμούς  (για  παράδειγμα  στη Μεθώνη)·  προκύπτει  δηλαδή  ότι  οι 

παράκτιες  περιοχές  έχουν  πολύ  υγρό  κλίμα,  όχι  μόνο  τον  χειμώνα  αλλά  και  το 

καλοκαίρι.  Η  νέφωση  στο  μεγαλύτερο  τμήμα  της  Μεσσηνίας  είναι  σχετικά  μικρή,  με 
μέγιστο τον Ιανουάριο ή τον Δεκέμβριο και ελάχιστο τον Αύγουστο ή Ιούλιο. Ο ετήσιος 

αριθμός  αίθριων  ημερών  υπερβαίνει  τις  120  και  140  ημέρες  αντίστοιχα,  ενώ  των 

νεφοσκεπών  είναι  κατώτερος  και  του  50.  Αντίθετα  παρατηρείται  σημαντικός  αριθμός 
βροχοπτώσεων,  με  μέσο  ετήσιο  ύψος  βροχών  μεταξύ  800  και  1.500  χιλιοστών. 

Ειδικότερα  για  το φαινόμενο  της  βροχή πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  αυξάνεται  από  τις 

παράκτιες  περιοχές  του Ιονίου προς  το  ορεινό  κεντρικό συγκρότημα  (όπου  το  ετήσιο 
ύψος  υπερβαίνει  τα  1.200  χιλιοστά),  ελαττώνεται  προς  τη  μεσσηνιακή  πεδιάδα  και 

αυξάνεται  απότομα  στις  δυτικές  πλαγιές  του  Ταΰγετου,  στα  ψηλότερα  τμήματα  του 

οποίου  πλησιάζει  τα  1.500  χιλιοστά.  Η  ετήσια  πορεία  της  βροχής  διαγράφεται  απλά 
στους παράκτιους τόπους, με μέγιστο τον Δεκέμβριο και ελάχιστο κατά τον Ιούλιο, ενώ 

στις εσωτερικές περιοχές γίνεται διπλή, με δευτερεύον μέγιστο τον μήνα Μάιο, γεγονός



που  οφείλεται  στις  θερμικές  καταιγίδες.  Το  χιόνι  είναι  μάλλον  σπάνιο  στα  πεδινά  και 

ημιορεινά και  εκδηλώνεται κυρίως από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο. Το πιο πρώιμο 
χιόνι  σημειώθηκε  στην  Καλαμάτα  στις  18  Νοεμβρίου  1913  και  το  πιο  όψιμο  στην 

Κυπαρισσία  στις  28  Μαρτίου  1931.  Οι  άνεμοι  στα  δυτικά  παράκτια  τμήματα  της 

Μεσσηνίας  παρουσιάζουν,  κατά  τον  Ιανουάριο,  σχετικά  μικρές  εντάσεις,  εκτός  της 
περιοχής  της  Μεθώνης,  όπου  παρατηρείται  αύξηση  της  συχνότητας  των  ισχυρών 

ανέμων.  Στα  εσωτερικά  διαμερίσματα  εμφανίζονται  συχνότερα οι  άνεμοι  του  βόρειου 

και βορειοανατολικού τομέα με σχετικά μικρές εντάσεις. Κατά τον Ιούλιο, στην περιοχή 
της Κυπαρισσίας, είναι συχνότεροι οι νότιοι και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι (θαλάσσιες αύρες) 

μικρής μάλλον έντασης. 

Ανθρωπογεωγραφία  και  οικονομική  γεωγραφία.  Ο  νομός  Μεσσηνίας  είναι  ο 
τέταρτος σε έκταση νομός της Πελοποννήσου, μετά τους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας 

και  Αχαΐας.  Η  περιοχή  της  Καλαμάτας,  η  οποία  είναι  το  σημαντικότερο  λιμάνι  της 
Πελοποννήσου,  μετά  την  Πάτρα,  παρουσίαζε  παλαιότερα  αξιόλογη  βιομηχανική  και 

εμπορική  δραστηριότητα,  αφού συνιστούσε  το  κύριο εξαγωγικό  και  εισαγωγικό λιμάνι 

της  νοτιοανατολικής  Πελοποννήσου.  Η  ανάπτυξη,  όμως,  των  οδικών  συγκοινωνιών 
εξασθένισε  τη  σημασία  της  και  παρατηρήθηκε  το  φαινόμενο  της  συγκέντρωσης  της 

βιομηχανικής δραστηριότητας σε περιοχές κοντινές προς την περιφέρεια Πρωτευούσης 

(Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Εύβοια και βορειοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου). 
Η βιομηχανία πάντως παραμένει σημαντικός κλάδος για την οικονομία της Μεσσηνίας, 

σε  σύγκριση  με  πολλές  άλλες  περιοχές  της  χώρας,  αλλά  πρωτεύουσα  θέση  στην 

οικονομία  του  τόπου  καταλαμβάνει  ο  αγροτικός  τομέας.  Τα  κύρια  αγροτικά  προϊόντα 
του νομού Μεσσηνίας είναι το ελαιόλαδο, οι βρώσιμες ελιές, η κορινθιακή σταφίδα, τα 

σύκα,  τα  εσπεριδοειδή  και  τα  κηπευτικά. Μετά  το  1960  άρχισε  να  επεκτείνεται  στον 

νομό  Μεσσηνίας  η  καλλιέργεια  πρώιμων  κηπευτικών  σε  θερμοκήπια,  η  οποία  με  την 
πάροδο των δεκαετιών έφθασε να καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής. 

Στη  διάρκεια  της  δεκαετίας  του  1990  παρατηρήθηκε  στη  Μεσσηνία  μια  αξιόλογη 
ανάπτυξη  των  μεθόδων  της  βιολογικής  καλλιέργειας  και  κτηνοτροφίας,  με  εμφανείς 

τάσεις  επέκτασης. Παράλληλα με  την  αγροτική ανάπτυξη  και  σε  απόλυτη αρμονία με 
την  κλασική  εκδοχή του τουρισμού αναπτύσσεται  ο  αγροτουρισμός,  σε παράκτιες και 

ορεινές περιοχές της Μεσσηνίας, συμβάλλοντας με τη σειρά του στην οικονομική άνθιση 

της περιοχής και στη συγκράτηση του φαινομένου της εσωτερικής μετανάστευσης.


