
Ιστορία. Η Μαγνησία κατά την αρχαιότητα ήταν χώρα περίοικος της Θεσσαλίας. Αυτό 
σημαίνει  ότι  και  μετά  την  κάθοδο  των  Θεσσαλών  διατήρησε  την  αυτονομία  της, 

απομονώθηκε  με  κάποιον  τρόπο  και  ανέπτυξε  ιδιαίτερη  οικονομική  δραστηριότητα, 

διατηρώντας συγχρόνως  και  τις πανάρχαιες  μαγνητικές  λατρείες,  λείψανα των οποίων 
επέζησαν  έως  τα  ιστορικά  χρόνια  και  μπορούν  να  εντοπιστούν μέσα στις  επιγραφικές 

μαρτυρίες που διασώθηκαν. Η Μαγνητική χώρα κατά την αρχαιότητα καταλάμβανε την 

ορεινή  λωρίδα  που  ξεκινάει  από  τις  εκβολές  του  Πηνειού  και  καταλήγει  στη 
χαρακτηριστική χερσόνησο των Τρικέρων. Τα ανατολικά της όρια ήταν το Αιγαίο, που 

περιβρέχει  τις  ανατολικές  ακτές  του  Κίσαβου  (Όσας),  του  Μαυροβουνίου  και  του 

Πηλίου, διαμελίζοντάς τις σε γραφικά λιμανάκια, μερικά από τα οποία έχουν συνδεθεί με 
σημαντικές στιγμές της ελληνικής  ιστορίας. Τα δυτικά της όρια ήταν η νοητή γραμμή 

που  ξεκινάει  από  τον Ομόλιο  των Τεμπών,  κόβει  την Όσα  στα  δύο,  κατεβαίνει  στον 

κάμπο  της  Αγιάς,  περνάει  από  την  αποξηραμένη  σήμερα  Βοιβηίδα  λίμνη  (Κάρλα)  και 
καταλήγει  στη  σημερινή παραθαλάσσια  θέση  του  Βόλου  Πευκάκια,  περικλείοντας  στη 

Μαγνητική  χώρα  και  την  αρχαία  πόλη  της  Δημητριάδος.  Ο  περίεργος  οριζόντιος 

διαμελισμός  της  Μαγνητικής  χερσονήσου  σχηματίζει  μια  αγκαλιά,  το  νοτιοανατολικό 
σκέλος  της  οποίας,  στραμμένο  προς  τα  δυτικά,  σχηματίζει  τον  απάνεμο  Παγασητικό 

κόλπο, που πήρε την ονομασία του από την Πελασγική πόλη Παγασαί. 

Ο  σημερινός  νομός  Μαγνησίας  έχει  διαφορετικά  όρια  και  άλλη  έκταση·  δεν 
περιλαμβάνει τις αρχαίες βόρειες περιοχές της Όσας και του Μαυροβουνίου. Αρχίζει από 
τα νοτιοανατολικά όρια του Αγιόκαμπου, προς τα δυτικά φτάνει έως το Βελεστίνο, τις 

Φερές  της  αρχαίας  Πελασγιώτιδος,  και  προς  τα  νότια  καταλήγει  στο  ακρωτήριο 

Σταυρός, το αρχαίο Πασείδιον. Σήμερα δηλαδή ανήκουν στον νομό Μαγνησίας περιοχές 
που  κατά  την  αρχαιότητα  ήταν  χώρες  της  Πελασγιώτιδος  και  της  Αχαΐας  Φθιώτιδος, 

όπως  είναι  οι  περιοχές  των  Παγασών,  του  Βελεστίνου,  της  Νέας  Αγχιάλου  και  του 

Αλμυρού. 

Το ότι η Μαγνησία κατοικήθηκε από τα πρώιμα προϊστορικά χρόνια αποδεικνύεται 

από  τους  δεκάδες  νεολιθικούς  οικισμούς  που  εντοπίστηκαν  και  έως  ένα  σημείο 
ερευνήθηκαν μέσα στην περιοχή της. Οι σπουδαιότεροι από αυτούς είναι το Σέσκλο, το 

Διμήνι, και η Πύρασος. Και στους τρεις αυτούς νεολιθικούς οικισμούς αποκαλύφθηκαν 

κατοικίες  που  ανάγονται  στις  πρώιμες  περιόδους  της  εποχής  του  λίθου.  Στο  Σέσκλο 
μάλιστα  και  στην  Πύρασο  αποκαλύφθηκαν  στοιχεία  πολιτισμού  των  αρχών  της  7ης 

χιλιετίας π.Χ. Τα πλούσια επιφανειακά ευρήματα, ωστόσο, αποδεικνύουν εύκολα ότι όλα 

τα  παράλια  της  δυτικής  πλευράς  του  Παγασητικού  αλλά  και  το  εσωτερικό  του 
σημερινού νομού Μαγνησίας, έως την ορεινή περιοχή της Μελίβοιας, ήταν κατοικημένα 

από τη νεολιθική εποχή. Η Μαγνησία ήταν πυκνά κατοικημένη από έναν πληθυσμό που 

είχε αναπτύξει αξιόλογο πολιτισμό, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο στην 
ανθρώπινη  ιστορία  στον  τομέα  διαμόρφωσης  βασικών  τρόπων  ζωής,  όπως  είναι  η 

επινόηση και η άσκηση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της κεραμικής, των εμπορικών 

συναλλαγών και των διάφορων αρχιτεκτονικών τρόπων.



Σύμφωνα με  τη μυθολογία,  γενάρχης  των Μαγνήτων ήταν  ο  γιος του Αιόλου  και 
πατέρας του μυθικού μουσικού Λίνου, ο Μάγνης. Γι’ αυτό και οι Μάγνητες θεωρούνταν 
αιολικός λαός, που διακρινόταν για την τόλμη του και  τις ναυτιλιακές του γνώσεις. Οι 

Μάγνητες συμμετείχαν στο Αμφικτιονικό συνέδριο και αποτελούσαν  ιδιαίτερη πολιτική 

ενότητα  μέσα  στον  ευρύτερο  θεσσαλικό  χώρο,  το Κοινό  των Μαγνήτων·  είχαν  δικές 
τους λατρείες, λάτρευαν ιδιαίτερα τους δικούς τους θεούς, όπως ήταν ο Ακραίος Δίας, η 

Ιωλκία Άρτεμις και ο Κορωπαίος Απόλλων,  και  διέπονταν από δικούς τους  νόμους  και 

πολιτική νοοτροπία. 

Φυσικά  οι  Μάγνητες  δεν  ήταν  ο  μόνος  λαός  που  κατοίκησε  μέσα  στα  όρια  του 

σημερινού  νομού  Μαγνησίας.  Η  επιστήμη  σήμερα,  βασισμένη  πιο  πολύ  σε 
γλωσσολογικές έρευνες, υποστηρίζει ότι από την περιοχή αυτή πέρασαν και κατοίκησαν 

και άλλα φύλα, τα οποία με την παρουσία τους και τα χαρακτηριστικά πολιτιστικά τους 

κατάλοιπα  διαμόρφωσαν  σε  μεγάλο  βαθμό  τη φυσιογνωμία  του  τόπου.  Τέτοια  φύλα 
ήταν οι Αίμονες, που πιστεύεται ότι ήρθαν στην περιοχή της Μαγνησίας στις αρχές της 

3ης χιλιετίας π.Χ.· οι Φλεγύες, που τοποθετούνται στην περιοχή της Βοιβηίδας λίμνης 

στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.· οι Πελασγοί, οι Φθιώτες Αχαιοί και το πιο ξακουστό 
από τα φύλα της ελληνικής μυθολογίας, οι Λάπηθες, οι οποίοι έγιναν τόσο γνωστοί, μαζί 

με τον ήρωα αρχηγό τους Θησέα, για τους αγώνες τους με τα τέρατα του Πηλίου, τους 

Κενταύρους, που και αυτοί με τη σειρά τους αναφέρονται ως κάτοικοι της Μαγνησίας. 
Τέλος  ως  κάτοικοι  της  Μαγνητικής  χώρας  αναφέρονται  και  οι  Μινύες,  των  οποίων  η 

παρουσία,  σύμφωνα με  μια  τελευταία  επιστημονική  άποψη,  καθίσταται  προβληματική 

και  ως  ένα  σημείο  ασαφής.  Ωστόσο  οι  Μινύες  συνδέονται  με  την  αρχαία  πόλη  της 
Μαγνησίας,  την  περίφημη  Ιωλκό,  και  μάλιστα  με  την  πρώτη  πανελλήνια  πολεμική 

επιχείρηση, την Αργοναυτική εκστρατεία. 

Για  το  έθνος  των  Μαγνητών  και  τις  σπουδαίες  πόλεις  του  κατά  την  εποχή  του 
Τρωικού πολέμου  εξαιρετική πηγή θεωρείται ο Όμηρος.  Στον  γνωστό νηών κατάλογο 
αναφέρονται ως εταίροι του μεγάλου τρωικού έργου, οι Μάγνητες με αρχηγό τους τον 

τραγικό βασιλιά Φιλοκτήτη και τον Εύμηλο, οι οποίοι οδήγησαν τα μαγνητικά καράβια 

που επάνδρωσαν οι  επτά σπουδαιότερες πόλεις  της Μυκηναϊκής Μαγνησίας. Οι πόλεις 
αυτές  ήταν  η  Ιωλκός,  η Μεθώνη,  η  Ολιζών,  η  Θαυμακίη,  η Μελίβοια,  η Βοίβη  και  οι 

Γλαφυρές. Μετά  τα μυκηναϊκά  χρόνια  οι  πόλεις  αυτές  άρχισαν  να παρακμάζουν·  έτσι 

εξήντα  χρόνια  μετά  τα  Τρωικά,  όταν  κατέβηκαν  οι  Θεσσαλοί,  κατέστησαν  τους 
Μάγνητες  φόρου  υποτελείς.  Το  κοινό  όμως  των  Μαγνητών  συνέχισε  να  ακολουθεί 

αυτόνομο  την  ιστορική  του  μοίρα.  Άλλες  πόλεις  ιδρύθηκαν  στα  παράλια  του 

Παγασητικού  και  στην  πλευρά  του  Αιγαίου.  Στα  έργα  των  νεότερων  από  τον Όμηρο 
συγγραφέων  –Στράβων,  Πλίνιος,  Πλούταρχος,  Σκύλαξ–  αναφέρονται  καινούργιες 

πόλεις,  όπως  η  Δημητριάδα,  η  Νήλεια,  η  Κορώπη,  τα  Σπάλαθρα  και  το  Ορμίνιο  στις 

ακτές  του  Παγασητικού,  καθώς  και  η  Κασθαναία,  η  Ριζούντα,  και  η  Ευρυμενάς  στην 
πλευρά  του  Αιγαίου·  άλλες  μαγνητικές  πόλεις  που  αναφέρονται  είναι  η  Άμμυρος,  το 

Δώτιον,  η  Λακέρεια  και  το  Συκούριον.  Βέβαια  μέσα  στα  όρια  του  σημερινού  νομού 

Μαγνησίας πρέπει να αναφερθούν και οι πελασγικές πόλεις Φερές με το επίνειό τους τις



Παγασές·  και  ακόμα  οι  πόλεις  της  Αχαΐας  Φθιώτιδος  Πύρασος,  Φθιώτιδες  Θήβες  και 

Άλος.  Βέβαια,  οι  περισσότερες  από  αυτές  ήταν  μικρές  και  ασήμαντες  πόλεις,  που 
ιδρύθηκαν σε  αγροτικές  θέσεις  ή  σε  επίκαιρα  λιμάνια που  εξυπηρετούσαν  το  εμπόριο 

της  μεσόγειας  θεσσαλικής  χώρας.  Σταδιακά  λοιπόν  έφθιναν  και  παρακμάζανε  έως  τις 

αρχές  του 3ου  αι.  π.Χ.,  οπότε  οι  περισσότερες  συνοικίστηκαν  από  τον  Δημήτριο  τον 
Πολιορκητή,  για  να  αποτελέσουν  τη  μεγάλη  πόλη  της  Δημητριάδας,  κοντά  στην 

πελασγική  πόλη  των  Παγασών,  την  οποία  οι  Φεραίοι,  ηγεμόνες  πια  της  Θεσσαλίας, 

οργάνωσαν  τον  6o  αι.  π.Χ.  ως  δικό  τους  επίνειο  για  να  ανταγωνιστούν,  όπως  το 
κατόρθωσαν, το άλλο σημαντικό επίνειο των Θεσσαλών, την Ιωλκό. 

Έως την  ίδρυση της Δημητριάδας, το 293 π.Χ., η Μαγνησία, παρά το γεγονός ότι 
ήταν  μια  «περίοικος  χώρα»  με  ιδιαίτερους  οικονομικούς  και  άλλους  πολιτιστικούς 

προσανατολισμούς, ακολούθησε την υπόλοιπη Θεσσαλία στις μεγάλες ιστορικές στιγμές. 

Έτσι ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι οι Μάγνητες μαζί με τους Περραιβούς, τους Δόλοπες και 
τους Αχαιούς έδωσαν «γην και ύδωρ» στους Πέρσες, όπως όλοι οι υπόλοιποι Θεσσαλοί, 

και στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., όταν ο Φίλιππος νίκησε τους Φεραίους τυράννους και 

κατέλυσε την πολιτική και τη στρατιωτική δύναμη των Θεσσαλών, η Μαγνησία έγινε μια 
μικρή  και  ασήμαντη  επαρχία  του μακεδονικού  κράτους με μοναδικό  κέντρο ακμής τη 

μακεδονική  Δημητριάδα.  Η  νέα  αυτή  υποτέλεια  των  Μαγνητών,  όπως  και  όλων  των 

άλλων θεσσαλικών κοινών, διατηρήθηκε έως τον 2o αι. π.Χ. οπότε ο Τίτος Φλαμινίνος, 
Ρωμαίος ύπατος και νικητής των Μακεδόνων, έδωσε πάλι στους Θεσσαλομάγνητες την 

πολιτική και στρατιωτική ανεξαρτησία τους. 

Στη  βυζαντινή  περίοδο,  η  Μαγνησία,  όπως  και  η  υπόλοιπη  Θεσσαλία,  δέχτηκε 
αλλεπάλληλες  –περισσότερο  ή  λιγότερο  καταστροφικές–  επιδρομές,  ενώ  συγχρόνως 
στα  παράλια  η  απειλή  των  πειρατών  ήταν  μια  μόνιμη  πληγή.  Κατά  την 

παλαιοχριστιανική  εποχή η πιο  σημαντική πόλη του Παγασητικού ήταν οι  χριστιανικές 

Φθιώτιδες  Θήβες  (Νέα  Αγχίαλος).  Η  Δημητριάδα  είχε  χάσει  τη  θέση  της  μετά  τη 
ρωμαϊκή κατάκτηση και οι άλλες πόλεις,  των οποίων τα ερείπια έχουν επισημανθεί σε 

διάφορες  θέσεις  –Ιωλκός,  Λάι,  Πλατανίδια,  Τσιγκέλι  κ.α.–  δεν  φαίνεται  να  είχαν  τη 

σημασία  των  Φθιώτιδων  Θηβών.  Τον  6o  αι.  μ.Χ.  εισέβαλαν  στη  χώρα  αλλεπάλληλα 
κύματα  βαρβάρων  επιδρομέων  και  ο  Ιουστινιανός  ενίσχυσε  την  άμυνα:  έχτισε  στη 

Δημητριάδα καινούργια τείχη, επειδή τα παλιά είχαν γκρεμιστεί από τη ρωμαϊκή εποχή, 

και  επισκεύασε  τα  τείχη  των  Φθιώτιδων Θηβών.  Μετά  τα  μέσα  όμως  του  7ου  αι.  η 
ακμάζουσα  αυτή  πόλη,  οι  Φθιώτιδες  Θήβες,  καταστράφηκε  ολοκληρωτικά  από  τους 

επιδρομείς και δεν εμφανίστηκε ξανά στην ιστορία. Τότε ενισχύθηκε η Δημητριάδα και 

ιδιαίτερα  οι  δύο  γνωστοί,  κυρίως  από  τις  βυζαντινές  πηγές,  μεσαιωνικοί  Αλμυροί  που 
βρίσκονταν στην παραλία της σημερινής ομώνυμης κωμόπολης. Τον 12o αι. ο Αλμυρός, 

στον  οποίο  στο  μεταξύ  είχαν  εγκατασταθεί  Βενετοί,  Πιζάτοι,  Γενοβέζοι  και  Εβραίοι, 

εξελίχθηκε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Την εποχή αυτή ήταν η πιο σημαντική πόλη της 
περιοχής  και  η  ακμή  αυτή  εξηγεί  τη  συνήθεια  που  υπήρχε  να  ονομάζουν  τον 

Παγασητικό, κόλπο του Αλμυρού. Μετά το 1204 η Μαγνησία και η κεντρική Θεσσαλία 

δόθηκε  στον  Φράγκο  ηγεμόνα  του  βασιλείου  της  Θεσσαλονίκης  Βονιφάτιο  τον



Μομφερατικό,  ο  οποίος  τις  διαμοίρασε  σε  υποτελείς  του  ηγεμόνες.  Από  τότε  η 

Δημητριάδα  και  η  περιοχή  της  ανήκαν  στη  γνωστή  βυζαντινή  οικογένεια  των 
Μελισσηνών. 

Στα  χρόνια  που  ακολούθησαν  η  Δημητριάδα  και  οι  άλλες  παραλιακές  πόλεις 
δέχτηκαν  αλλεπάλληλες  επιδρομές  και  σταδιακά  παρακμάσανε.  Με  την  τουρκική 

μάλιστα  κατάκτηση  η  παρακμή  έλαβε  μεγάλες  διαστάσεις:  οι  κάτοικοι  άφησαν  τα 

παράλια και εγκαταστάθηκαν στα ορεινά, κυρίως στο Πήλιο· οι δύο μεσαιωνικοί Αλμυροί 
ερημώθηκαν  και  οι  κάτοικοί  τους  ίδρυσαν  στα  μεσόγεια  τον  σημερινό Αλμυρό·  γύρω 

στο 1600 έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι της Δημητριάδας προς τα χωριά του Πηλίου 

και  κυρίως  στον  Άνω  Βόλο,  όπου  είχε  εγκατασταθεί  και  ο  επίσκοπος,  ενώ  κάτω,  το 
φρούριο  του  Γόλου,  η  παλιά  δηλαδή  Ιωλκός,  είχε  γίνει  έδρα  της  τοπικής  τουρκικής 

διοίκησης.  Από  την  εποχή  αυτή  και  μετά,  τα  χωριά  του  Πηλίου  γνώρισαν  μεγάλη 

πνευματική  και  οικονομική  ακμή  έως  το  1881,  οπότε  με  την  απελευθέρωση  της 
Θεσσαλίας αναπτύχθηκε ο Βόλος.


