
Αρχαιολογίαμνημεία. Σήμερα, στον νομό Μαγνησίας σώζονται λίγα από τα λείψανα 
των  ιστορικών  της  χρόνων.  Από  τις  επτά  σπουδαίες  μυκηναϊκές  πόλεις  του  ομηρικού 

καταλόγου  λαμπρή  εξαίρεση  αποτελούν  τα  ερείπια  της  Ιωλκού,  που  άρχισαν  να 

αποκαλύπτονται στις ανασκαφές του 1956, φέρνοντας στο φως το ανάκτορο του Πελία 
μαζί  με  άλλα  σημαντικά  ευρήματα  της  εποχής.  Από  τις  υπόλοιπες  πόλεις  με  μεγάλη 

πιθανότητα τοποθετείται η αρχαία Βοίβη πάνω στον μικρό λόφο του Αγίου Αθανασίου 

στα νοτιοανατολικά κράσπεδα της λίμνης Βοιβηίδος  (Κάρλας) όπου και σήμερα ακόμα 
σώζονται  λείψανα οχυρωματικού περιβόλου  και  πλήθος προϊστορικών οστράκων στην 

επιφάνεια του λόφου. Οι Γλαφυρές πιστεύεται ότι ήταν χτισμένες στον οχυρωμένο με 

αρχαϊκό τείχος λόφο που βρίσκεται στα Β του σύγχρονου οικισμού των Γλαφυρών. Η 
Μελίβοια  ταυτίζεται  με  την  τοποθεσία  Πολυδένδρι  του  Αγιόκαμπου,  όπου  κάθε  τόσο 

αρχαίοι  τάφοι  της  γεωμετρικής  και  της  κλασικής  εποχής  καθώς  και  άλλα  ευρήματα 

συνδέουν, υποθετικά μέχρι στιγμής, την θαυμάσια αυτή τοποθεσία με την πατρίδα του 
Φιλοκτήτη.  Τέλος  η  Ολιζών  τοποθετείται  στα  Ν  της  Μαγνησίας,  απέναντι  από  το 

ακρωτήριο  της  Εύβοιας  Αρτεμίσιο,  η  Θαυμακίη  στην  ανατολική  ακτή  της  Μαγνησίας 

κοντά  στο  σημερινό  χωριό  Πλατανιάς  και  η  Μεθώνη  στα  Α  του  μαγνητικού  χωριού 
Λεχώνια,  όπου  ένα  λόφος  περιβάλλεται  με  θαυμάσιο  πολυγωνικό  τείχος.  Από  τις 

μεταγενέστερες  πόλεις,  σήμερα  είναι  ορατά  και  μάλιστα  κοντά στον Βόλο,  τα  ερείπια 

των  τειχών  των  Παγασών και  της  Δημητριάδας,  όπου  σώζονται  σε  χιλιόμετρα  και  σε 
μερικά  σημεία  σε  ύψος  δύο  μέτρων.  Στην  περιοχή  του  ενός  από  τους  πύργους  του 

τείχους  της  Δημητριάδας  βρέθηκαν  οι  θαυμάσιες  και  μοναδικές  γραπτές  επιτύμβιες 

στήλες  που προέρχονται  από  το  νεκροταφείο  της  Πασικράτας  Αφροδίτης,  μαγνητικής 
χθόνιας θεότητας, και κοσμούν σήμερα το Μουσείο του Βόλου. Σημαντικά είναι επίσης 

τα  ερείπια  του μακεδονικού ανακτόρου  της Δημητριάδας,  που αποτελούν,  μαζί  με  το 

ανάκτορο  της  Βεργίνας,  τα  δύο  μεγαλύτερα  αρχιτεκτονικά  έργα  της  μακεδονικής 
περιόδου στη χώρα. Κοντά στο ανάκτορο σώζονται  τα λείψανα του ναού της  Ιωλκίας 

Αρτέμιδος  και  της  εμπορικής  αγοράς  και  πιο  Δ  το  αρχαίο  θέατρο  και  οι  πεσσοί  του 

ρωμαϊκού υδραγωγείου. 

Αλλά  και  σε  ολόκληρο  το  μήκος  των  ακτών  του  Παγασητικού  κόλπου  και  της 
πλευράς  του  Αιγαίου  λείψανα  αρχαίου  υλικού  θέτουν  τα  προβλήματα  της  παρουσίας 

μιας  χαμένης  αρχαίας  πολιτείας.  Στη Μηλίνα,  στη  Θεοτόκου,  στο  Λειφόκαστρο,  στην 

Μπούφα  –όπου  βρίσκεται  το  ιερό  του  Κορωπαΐου  Απόλλωνα–  και  τέλος  στη  Γορίτσα 
βρίσκονται κάθε τόσο και έχουν εντοπιστεί με βεβαιότητα αρχαία κινητά ευρήματα και 

ερείπια οικοδομημάτων. 

Όσο  για τις  υπόλοιπες  περιοχές του  νομού Μαγνησίας,  που  δεν  ανήκαν σε  αυτήν 
κατά  την  αρχαιότητα,  αλλά  βρίσκονται  σήμερα  μέσα  στα  όρια  του  νομού,  σπουδαία 

είναι τα ερείπια του μεγάλου ναού του Θαύλιου Δία στο Βελεστίνο (Φερές), καθώς και 
τα  λείψανα  τείχους  και  αρχαίου  θεάτρου  των  Φθιωτίδων  Θηβών  κοντά  στη  Νέα 

Αγχίαλο.  Στην  Κεφάλωση  του  Αλμυρού,  τέλος,  ένα  τείχος  με  αρχές  στη  μυκηναϊκή 

περίοδο σημειώνει τη θέση της αρχαίας Άλου.



Από  την  παλαιοχριστιανική  εποχή,  εκτός  από  τα  πολύ  σημαντικά  και  εξαιρετικά 
πλούσια  ευρήματα  της Νέας Αγχιάλου,  υπολείμματα  της  ζωής  βρέθηκαν  και  σε  άλλες 
θέσεις.  Στη  Δημητριάδα  έχουν  αποκαλυφθεί  δύο  βασιλικές:  η  πρώτη  βρίσκεται  στο 

κέντρο  της  χριστιανικής  Δημητριάδας  κοντά  στο  βόρειο  λιμάνι  της  πόλης,  και  είναι 

τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, ευρύχωρο αίθριο, βαπτιστήριο και άλλα προσκτίσματα· 
το δάπεδό της κοσμείται με ψηφιδωτά δάπεδα και φέρει σε δύο σημεία –μπροστά στη 

σολέα και στον νάρθηκα– την επιγραφή «ΔΑMΟΚΡΑTΙΑ Η ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗ»· διασώζονται 

επίσης στον νότιο τοίχο και στο αίθριο σπαράγματα τοιχογραφιών, που αποτελούν ένα 
από  τα  λίγα  γνωστά  παραδείγματα  τοιχογράφησης  των  αρχών  του  5ου  αι.  μ.Χ.  Η 

δεύτερη  βασιλική  (τρίκλιτη  με  νάρθηκα)  βρίσκεται  έξω  από  τα  τείχη  της  αρχαίας 

Δημητριάδας,  κοντά  στο  νότιο,  το  εμπορικό  λιμάνι,  στην  πλαγιά  του  υψώματος  του 
Προφήτη  Ηλία.  Στη  θέση  Λάι  επίσης  υπάρχουν  ερείπια  μιας  παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής  και  στα  Πλατανίδια  λείψανα  ψηφιδωτών  και  τοίχων  ενός  εκτεταμένου 

κτιριακού  συνόλου.  Ακόμα  υπολείμματα  από  τη  ζωή  της  εποχής  αυτής  –τάφοι, 
επιγραφές,  τείχη  κλπ.–  έχουν  βρεθεί  στη  θέση  της  αρχαίας  Ιωλκού,  όπου  στα 

μεσαιωνικά  χρόνια  αναπτύχθηκε  ο  Γόλος  (=  Βόλος).  Τέλος  κιονόκρανα  και  άλλα 

ευρήματα  έχουν  εντοπιστεί  στη  θέση  Τσιγκέλι,  εκεί  δηλαδή  όπου  πιστεύεται  ότι 
βρισκόταν ένας από τους δύο μεσαιωνικούς Αλμυρούς. 

Από  τη  βυζαντινή  εποχή  το  μοναδικό  αλώβητο  από  νεότερες  επισκευές  μνημείο 
είναι  η  εκκλησία  του  Αγίου  Νικολάου  στα  Κανάλια.  Αυτή  είναι  ένα  μικρό  μονόχωρο 

δρομικό κτίσμα που απολήγει στα Α σε τριγωνική αψίδα. Πολύ ενδιαφέροντα στο μικρό 

αυτό  ναΐδριο  είναι  τα  κεραμοπλαστικά  κοσμήματα  γύρω  από  τα  παράθυρα  και  οι 
τοιχογραφίες του 13ου και του 17ου αι. στο εσωτερικό του. Τα υπόλοιπα μνημεία από 

την εποχή αυτή έχουν επισκευαστεί στα χρόνια της τουρκοκρατίας. 

Η Επισκοπή στον Άνω Βόλο, η οποία πρέπει αρχικά να ήταν σταυροειδής με τρούλο 
(13ου αι.), ανακαινίστηκε το 1639 από τον επίσκοπο Κάλλιστο. Σήμερα το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον  στο  μνημείο  αυτό παρουσιάζει  το  πλήθος  των  βυζαντινών  γλυπτών,  που 

βρίσκονται εντοιχισμένα στους εξωτερικούς τοίχους. 

Από  την  εποχή  της  τουρκοκρατίας  έχουν  διασωθεί  πολλά  μνημεία,  ιδιαίτερα  στα 
ορεινά, όπου είχε καταφύγει ο ελληνικός πληθυσμός. Τα πιο αξιόλογα είναι οι δύο μονές 

Ξενιάς  –Άνω  και  Κάτω  Μονή  Ξενιάς–  που  έχουν  χτιστεί  επάνω  σε  παλαιότερους 
βυζαντινούς  ναούς  και  το  ενδιαφέρον  τους  σήμερα  περιορίζεται  κυρίως  στις 

μεταβυζαντινές  τοιχογραφίες  και  στις  φορητές  εικόνες.  Άλλοι  μικρότεροι  ενοριακοί 

μεταβυζαντινοί  ναοί  με  αξιόλογες  τοιχογραφίες  και  ξυλόγλυπτα  τέμπλα  βρίσκονται 
στους  Κωφούς,  στους  Κοκκοτούς,  στην  Ανάβρα,  στην  Όθρυ  και  στο  Πήλιο,  όπου  ο 

αριθμός των μοναστηριών και των ναών είναι πολύ μεγάλος.


