
Γεωγραφικά στοιχεία και κλίμα. Το ανάγλυφο του νομού Μαγνησίας διαμορφώνεται 
βασικά από τους ορεινούς όγκους ΜαυροβουνίουΠηλίου και του βόρειου τμήματος της 

Όθρυος,  μεταξύ  των οποίων  σχηματίζονται  οι  πεδιάδες  του  Αλμυρού  και  του Βόλου 

Βελεστίνου, τις οποίες χωρίζει η χαμηλή βουνοσειρά του Χαλκοδονίου. Το Μαυροβούνι, 
ασβεστολιθικό  και  κρυσταλλικό  όρος  με  πολλά  δάση,  ιδίως  στο  νότιο  τμήμα  του, 

καταλαμβάνει το βορειότερο τμήμα του νομού και συνεχίζεται στον νομό Λαρίσης, όπου 

βρίσκεται  και  η  ψηλότερη  κορυφή  του  (1.054  μ.).  Προέκτασή  του  προς  τα  νότια 
αποτελεί το Πήλιο, το βασικό βουνό του νομού Μαγνησίας. Η Όθρυς κλείνει τον νομό 

Μαγνησίας προς τα νότια και τον χωρίζει από τον νομό Φθιώτιδος· η ψηλότερη κορυφή 

της (Γερακοβούνι, 1.726 μ.) βρίσκεται στα σύνορα ακριβώς των δύο νομών, αρχίζει από 
το  ακρωτήριο  Σταυρός,  στην  είσοδο  του  Παγασητικού,  και  προχωρεί  στα  δυτικά  με 

κορυφές  ολοένα ψηλότερες,  για  να φτάσει  στον ψηλότερο όγκο  της στο  νοτιοδυτικό 

τμήμα  του  νομού  (Ξεροβούνι,  1.454  μ.·  Αραπάς  1.291  μ.).  Προς  την  ακτή  του 
Παγασητικού και απέναντι από το Τρίκερι, υψώνεται απομονωμένο το Χλωμό όρος. Η 

πεδιάδα του Αλμυρού, που απλώνεται μεταξύ του Χαλκοδονίου και της Όθρυος, είναι η 

βασική πεδιάδα  του  νομού Μαγνησίας. Η πεδιάδα ΒόλουΒελεστίνου,  χαμηλή περιοχή 
μεταξύ Χαλκοδονίου και Πηλίου, αποτελεί συνέχεια της μεγάλης πεδιάδας της Λάρισας. 

Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η αποξηραμένη σήμερα λίμνη Κάρλα ή Βοιβηίς. Η ακτή 

του  νομού Μαγνησίας  στο  Αιγαίο  είναι  γενικά  αλίμενη,  καθώς  το Μαυροβούνι  και  το 
Πήλιο  κλείνουν  απότομα  προς  τη  θάλασσα,  και  μόνο  σε  λίγα  σημεία  σχηματίζονται 

χαμηλές  παραλιακές  ζώνες,  όπου  βρίσκονται  μερικά  από  τα  ωραιότερα  χωριά  του 

Πηλίου.  Πιο  νότια,  μετά  το  ακρωτήριο  Σηπιάς,  η  ακτή  κάμπτεται  προς  τα  δυτικά  και 
σχηματίζει την είσοδο του Παγασητικού κόλπου, ο οποίος έχει σχηματιστεί από ευρεία 

καταβύθιση ύστερα από διαρρήξεις, στις οποίες οφείλονται και οι σεισμοί της περιοχής. 

Ο  Παγασητικός  αρχίζει  από  τα  ακρωτήρια  Καβούλια  (στο  Τρίκερι)  δεξιά  και  Σταυρός 
αριστερά. Ο εσωτερικός διαμελισμός του παρουσιάζει αρκετή ποικιλία: στη δυτική ακτή 

του  σχηματίζονται  οι  όρμοι  Πτελεού,  Νιε,  Μαλιάπολης,  Σούρπης  και  ο  μεγαλύτερος 

όρμος του Αλμυρού· στον μυχό του σχηματίζεται ο κόλπος του Βόλου· στον ανατολικό 
του βραχίονα, που σχηματίζεται από το Πήλιο, η ακτή παρουσιάζει μεγαλύτερη ποικιλία· 

ανατολικά της εισόδου του βρίσκονται  τα νησάκια Παλαιό Τρίκερι, Πυθού, Στρογγύλη 

κ.ά. 

Το υδρογραφικό δίκτυο της Μαγνησίας είναι περιορισμένο. Η Όθρυς διαρρέεται από 
μικρούς  ποταμούς,  οι  οποίοι  αποχετεύουν  συγχρόνως  και  την  πεδιάδα  του  Αλμυρού: 

Πλατανόρεμα, Koκάριος, Χολόρεμα. Τα νερά του Πηλίου αποχετεύονται κατευθείαν στο 

Αιγαίο. 

Το  κλίμα  της  Μαγνησίας  παρουσιάζει  αρκετές  διαφοροποιήσεις  στις  διάφορες 

περιοχές  της,  γενικά  όμως  είναι  εύκρατο,  επειδή  η  περιοχή  δέχεται  την  ευεργετική 
επίδραση  της  θάλασσας.  Ο  Βόλος  έχει  μέση  ετήσια  θερμοκρασία  16,9°C,  με  μέση 

Ιανουαρίου  7,6°C  και  Ιουλίου  26,6°C.  Οι  βροχοπτώσεις  δεν  είναι  μεγάλες  (500600 

χιλιοστά)· εξαίρεση αποτελεί το ανατολικό Πήλιο.



Οικονομία.  Ο  νομός  Mαγνησίας  είναι  η  πιο  ανεπτυγμένη  βιομηχανικά  περιοχή  της 
Ελλάδας,  μετά τους  νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης  και  Αχαΐας. Η  αγροτική παραγωγή 
του  αποτελείται  από  σχετικά  μεγάλη  ποικιλία  προϊόντων  και  το  εισόδημα  από  το 

εμπόριο, τον τουρισμό, τις μεταφορές, την αλιεία κλπ. είναι αξιόλογο. 

Η  οικονομία  του  νομού Μαγνησίας  βασίστηκε  στη  δημιουργία  και  στην  ανάπτυξη 
της  πόλης  και  του  λιμανιού  του  Βόλου,  που  έγινε  το  συγκοινωνιακό,  εμπορικό  και 

βιομηχανικό κέντρο ολόκληρης της Θεσσαλίας. 

Στον  νομό  Μαγνησίας,  σε  αντίθεση  με  τους  άλλους  νομούς  της  Θεσσαλίας  οι 
δεντροκαλλιέργειες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο και αποτελούνται 

κατά τα τρία τέταρτα από ελιές και κατά το υπόλοιπο από αμυγδαλιές, μηλιές, αχλαδιές 

κλπ., ενώ η Σκόπελος παράγει το μεγαλύτερο τμήμα των εγχώριων δαμάσκηνων. Στον 
νομό Μαγνησίας παράγεται επίσης ντομάτα και άλλα λαχανικά και κηπευτικά. 

Ο νομός Μαγνησίας είναι άλλωστε ο πιο πυκνοκατοικημένος νομός της περιφέρειας 
Θεσσαλίας.  Αυτό  οφείλεται  στην  ύπαρξη  του  Βόλου,  μεγάλου  αστικού  κέντρου  της 

χώρας (82.439 κάτ.).


