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Το θέμα που αναδείχθηκε έπειτα από ψηφοφορία ήταν η 

Μαγνησία. Με την ομάδα μου αποφασίσαμε να επιλέξουμε το 

υπόθεμα ‘Βόλος’ καθώς θέλαμε να γνωρίσουμε περισσότερα 

πράγματα για την πόλη μας και να ενημερώσουμε τους 

συμμαθητές μας για τις πληροφορίες που συλλέξαμε. Ο Βόλος 

είναι μια όμορφη πόλη με αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία που αξίζει 

να γνωρίσουμε καλύτερα. Τέλος καταφέραμε και συνεργαστήκαμε 

επιτυχώς.

 

  

Σκοπός της εργασίας μας: 

Είναι να γνωρίσουμε εμείς και οι συμμαθητές μας βαθύτερα την 

πόλη στην οποία ζούμε, να την αγαπήσουμε και να φροντίσουμε 

να συνεχίσουμε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα ιστορία της. 

 

 

 

 

 



Η ιστορία του Βόλου. 

 Στα αρχαία χρόνια 

Η ευρύτερη περιοχή του Βόλου συγκεντρώνει μερικές από τις σημαντικότερες νεολιθικές 

θέσεις ολόκληρης της Βαλκανικής χερσονήσου. Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή 

έχουν φέρει στο φως σαράντα περίπου νεολιθικούς οικισμούς. Οι σημαντικότεροι 

νεολιθικοί οικισμοί ανακαλύφθηκαν από τον αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα στις αρχές του 

20ού αι. στο Σέσκλο και το Διμήνι. Όπου στους χώρους αυτούς, αναδείχθηκαν 

χαρακτηριστικά γραπτά κεραμικά, κοκάλινα και λίθινα εργαλεία, καθώς και αντικείμενα 

από οψιδιανό που προερχόταν από την Μήλο. 

Στην μυκηναϊκή περίοδο χρονολογείται η ίδρυση της Ιωλκού, σημαντικού οικονομικού και 

πνευματικού κέντρου της περιοχής, που συνδέεται άμεσα με τον ξακουστό μύθο της 

Αργοναυτικής εκστρατείας. Παλαιότεροι ερευνητές εκτιμούσαν ότι η θέση της Ιωλκού   

ήταν στα Παλιά. Ωστόσο, νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα τεκμηριώνουν την άποψη ότι η  

έδρα των βασιλιάδων της Ιωλκού δεν ήταν στα Παλιά, αλλά στο Διμήνι. Εκεί βρισκόταν το 

κέντρο των οικονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονταν στην γεωργία και την 

κτηνοτροφία, ενώ οι εμπορικές δραστηριότητες γίνονταν από το λιμάνι στα Πευκάκια. 

Στην κλασική περίοδο (6ος αι. π.Χ.) άκμασαν οι Παγασές, οι οποίες υπήρξαν επίνειο των 

Φερών.  

 Στα νεότερα χρόνια 

Δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, με βασιλικό διάταγμα της 31ης 

Μαρτίου 1883 (ΦΕΚ 126), ιδρύθηκε ο Δήμος Παγασών, ο προκάτοχος του σημερινού 

Δήμου Βόλου. Η ανάπτυξη της νέας πόλης ήταν ραγδαία. Η βιοτεχνική και γεωργική 

παράδοση του Πηλίου, το λιμάνι του καθώς και τα παροικιακά κεφάλαια που εισέρρευσαν 

στην περιοχή ήταν μερικοί από τους παράγοντες που ευνόησαν την οικονομική εξέλιξη 

της πόλης με κύριες κατευθύνσεις το εμπόριο και την βιομηχανία. Η ευνοϊκή θέση και η 

αλματώδης οικονομική εξέλιξη της πόλης προσέλκυσαν κατοίκους και επενδυτές από 

άλλες περιοχές. Η σύντομη κατάληψη του Βόλου κατά την διάρκεια του ελληνοτουρκικού 

πολέμου του 1897 δεν είχε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξή του.  

Το 1886, ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση του Βόλου με τη Λάρισα και την 

Καλαμπάκα. Το 1895 επίσης, άρχισε την λειτουργία της η σιδηροδρομική γραμμή Βόλου–

Λεχωνίων, που επεκτάθηκε έως τις Μηλιές το 1904. Παράλληλα, το 1892, ξεκίνησαν τα 

έργα διαμόρφωσης του λιμανιού που συνεχίστηκαν και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, για να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες διακίνησης εμπορευμάτων. 

Το 1919, το λιμάνι του Βόλου ήταν το πρώτο σε εξαγωγές καπνών στην Ελλάδα, με 

ποσοστό εξαγωγών 30%.  
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Ο Βόλος εξελίχθηκε προπολεμικά σε σημαντικό βιομηχανικό κέντρο. Οι κυριότεροι κλάδοι 

της βιομηχανίας ήταν τα τρόφιμα, το μέταλλο, ο καπνός, η υφαντουργία και η 

βυρσοδεψία. 

Παράλληλα με την οικονομική άνθηση, αναπτύχθηκε σημαντική πολιτιστική και κοινωνική 

δραστηριότητα. Το 1894 θεμελιώθηκε το Δημοτικό Θέατρο, ενώ το 1896 ιδρύθηκε ο 

Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου. Το 1898 εκδίδεται η εφημερίδα Θεσσαλία σαν συνέχεια 

των εφημερίδων Παγασαί και Νέα Θεσσαλία, και η οποία εκδίδεται στο Βόλο σχεδόν 

χωρίς καμία διακοπή ακόμα και σήμερα. Το 1908, άρχισε να λειτουργεί το Ανώτερο 

Δημοτικό Παρθεναγωγείο, το οποίο διηύθυνε ο πρωτοπόρος παιδαγωγός Αλέξανδρος 

Δελμούζος και που έμελλε να κλείσει βιαίως μόνον τρία χρόνια αργότερα. Το 1908 

επίσης ιδρύθηκε το Εργατικό Κέντρο Βόλου, το πρώτο στην Ελλάδα. Η οικονομική 

άνθιση της νέας πόλης του Βόλου προσέλκυσε και άτομα άλλων εθνικών ή θρησκευτικών 

ομάδων. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Βόλο υπάρχει εβραϊκή συναγωγή και καθολική 

εκκλησία, οι οποίες φτιάχτηκαν στις αρχές του 20ού αι. Στον Βόλο γεννήθηκε και ο 

διάσημος Ιταλός ζωγράφος Τζόρτζιο ντε Κίρικο, γιος του μηχανικού Εβαρίστο ντε Κίρικο, 

που σχεδίασε την σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Μηλεών.  

Η Μικρασιατική καταστροφή έφερε νέο αίμα στην αναπτυσσόμενη πόλη του Βόλου, που 

παρά την μεγάλη ανάγκη από εργατικά χέρια, έπεσε θύμα εκτεταμένου ρατσισμού. Οι 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αρχικά εγκαταστάθηκαν στους άδειους χώρους της 

πόλης. Γύρω από την Πλατεία Ρήγα Φεραίου, έστησαν ολόκληρη παραγκούπολη, η 

οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1930. Σιγά-σιγά, οι νέοι κάτοικοι του Βόλου 

μετακινήθηκαν προς τα ΒΔ προάστια της πόλης, στα «Προσφυγικά», που αργότερα 

αποτέλεσαν τον πυρήνα της Νέας Ιωνίας Βόλου.  

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ανέκοψε προσωρινά την εξέλιξη της πόλης. Την 

περίοδο 1941–1944 ο Βόλος δοκιμάστηκε σκληρά από την Ιταλική και αργότερα τη 

γερμανική κατοχή. Η περίοδος αυτή είναι η μόνη κατά την οποία, ο πληθυσμός της πόλης 

παρουσίασε μείωση. 

Μεταπολεμικά ο Βόλος εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά 

συγκροτήματα της Ελλάδας, από οικονομική και δημογραφική άποψη. Τον Μάιο του 

1947, με βασιλικό διάταγμα ιδρύθηκε ο Δήμος Νέας Ιωνίας Βόλου. Στις 26 Φεβρουαρίου 

του 1954, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγασών, αποφάσισε την μετονομασία της 

δημοτικής Αρχής σε «Δήμος Βόλου». Την επόμενη χρονιά, δύο σεισμοί, στις 19 Απριλίου 

και στις 21 Απριλίου 1955, κατέστρεψαν σχεδόν το ένα τέταρτο των κτισμάτων και η 

πόλη άλλαξε φυσιογνωμία. Ορισμένα από τα νεοκλασικά κτίρια του προπολεμικού Βόλου 
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χάθηκαν για πάντα και στην θέση τους εμφανίστηκαν τα μικρά μετασεισμικά σπίτια τα 

οποία αντικαταστήθηκαν με πολυκατοικίες.  

        

 Σύγχρονη εποχή 

Η βιομηχανική ανάπτυξη που γνώρισε ο Βόλος έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια δεν 

είχε ανάλογη συνέχεια κατά το δεύτερο μισό του 20ού αι. Μεγάλα εργοστάσια όπως η 

καπνοβιομηχανία Ματσάγγου, οι σιδηρουργίες Γκλαβάνη και Σταματελόπουλου, και η 

υφαντουργία Παπαγεωργίου έπαψαν να λειτουργούν. Η λειτουργία της Βιομηχανικής 

Ζώνης από το 1969 οδήγησε σε μία προσωρινή βιομηχανική άνθιση με την εγκατάσταση 

νέων βιομηχανιών. Όμως στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η αποβιομηχάνιση του 

Βόλου άρχισε να γίνεται πλέον γεγονός.  

Σήμερα, στην περιοχή εξακολουθούν να λειτουργούν ορισμένες μεγάλες βιομηχανικές 

μονάδες. 

 Το 1984 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τον Βόλο και σχολές ή τμήματα 

σε όλες τις θεσσαλικές πόλεις. Το Πανεπιστήμιο, το οποίο δέχτηκε τους πρώτους 

φοιτητές το 1989 και φιλοξενεί σήμερα περίπου 15000 φοιτητές και πάνω από 500 άτομα 

εκπαιδευτικό και τεχνικό προσωπικό, έδωσε μία νέα πνοή στην πνευματική ζωή του 

Βόλου. 

 

Το 2004, ο Βόλος έγινε «ολυμπιακή πόλη», αφού φιλοξένησε ορισμένους αγώνες 

ποδοσφαίρου στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αγώνες έγιναν στο νέο 
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υπερσύγχρονο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες των 

Ολυμπιακών Αγώνων.  

Αξιοποιώντας την παράδοση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ο Βόλος διοργάνωσε 

το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυμναστικής και τμήμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 

Μπιλιάρδου το 2006. 

 

Ο τουρισμός του Βόλου. 

                              Ένας μυθικός προορισμός 

Ο Βόλος, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια 

της χώρας, βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας κτισμένος στον μυχό του Παγασητικού 

κόλπου και σε απόσταση αναπνοής από το βουνό του Πηλίου, συνδυάζει όλη τη γοητεία 

της θάλασσας με τη μυστηριακή ομορφιά του βουνού των Κενταύρων. Η όμορφη πόλη 

συνδέεται με την περίφημη Αργοναυτική Εκστρατεία, ένα από τα σημαντικότερα έπη του 

ελληνικού μυθολογικού κύκλου.Έτσι, η πόλη χαρακτηρίζετραι ως έναν από τους 

καλύτερους προορισμούς, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι,όχι μόνο για χαλαρώση και 

διασκέδαση αλλά και για διεύρυνση πνευματικών οριζόντων. 

                             Το κόσμημα του Παγασητικού 

Ο Βόλος είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις της ελληνικής επικράτειας. Ο πλούτος της 

περιοχής και η μεγάλη του ιστορία αποτυπώνονται στην αρχιτεκτονική δομή της πόλης, 

που αποπνέει αυτοπεποίθηση και αρχοντιά. Τα πολλά αρχοντικά, τα δημόσια μέγαρα, 

μουσεία βιομηχανικές εγκαταστάσεις των αρχών του 20ου αιώνα και οι ιστορικές 

εκκλησίες κάνουν την περιήγηση στον Βόλο πραγματικά απολαυστική. 
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Η θάλασσα δημιουργεί ένα υπέροχο παραλιακό μέτωπο με γραφικά μαγαζιά, ανάμεσά 

τους και τα περίφημα τσιπουράδικα, όπου θα απολαύσετε το παραδοσιακό τσίπουρο και 

ξεχωριστούς θαλασσινούς μεζέδες. Η πεζοδρομημένη παραλιακή λεωφόρος 

Αργοναυτών και το επιβατικό λιμάνι στο δυτικό άκρο της, με την εκπληκτική θέα προς το 

ανοικτό πέλαγος, είναι το δημοφιλέστερα σημεία συνάντησης και περιπάτου για τους 

κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. 

 

Διαδρομές & βήματα 

 

Τα αξιοθέατα του Βόλου είναι τόσα πολλά, που θα χρειαστείτε όλες σας τις δυνάμεις για 

μια πλήρη περιήγηση. Αν το περπάτημα σας κουράζει, μην ανησυχείτε καθόλου. Με ένα 

εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων 

10 χλμ. και χιλιάδες ποδήλατα να κινούνται αθόρυβα και οικολογικά το «έργο» σας θα 

γίνει πιο ευχάριστο και σίγουρα πιο ξεκούραστο! Τα σπουδαία βιομηχανικά κτίρια, 

σημαντικά δείγματα της οικονομικής άνθησης του Βόλου το α’ μισό του 20ου αι. σίγουρα 

θα κερδίσουν την προσοχή σας. Η μεγάλη συνοικία της Νέας Ιωνίας, δημιούργημα του 

προσφυγικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, έχει διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τη 

φυσιογνωμία της πόλης. Τα αστικά μέγαρα στο κέντρο, προς το λιμάνι και το 

σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και οι εργατικές συνοικίες στα περίχωρα, αποτελούν ένα 

ενιαίο  οικιστικόπλαίσιο, ιδιαίτερα γοητευτικό.  

Οι οδοί Ιάσονος, Δημητριάδος και Ερμού μαζί με τους κάθετους δρόμους (πολλοί από 

τους οποίους έχουν πεζοδρομηθεί) συγκροτούν την «καρδιά» του ιστορικού κέντρου, 

όπου συγκεντρώνεται μεγαλύτερο μέρος της εμπορικής κίνησης και της νυκτερινής ζωής, 

με πρωταγωνιστές τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που αποτελούν ζωντανό 

κύτταρο της πόλης. 

 

Αξίζει ακόμα να επισκεφθείτε: 

- Την πεζοδρομημένη λεωφόρο Αργοναυτών, στην οποία ξεχωρίζουν η «Αργώ» (στο 

λιμάνι), έργο του γλύπτη Νικόλα και «σήμα κατατεθέν» της πόλης, αλλά και το σκαρί της 

σύγχρονης Αργούς (κατασκευασμένο κατ’ εικόνα του αρχαίου), ένα σπουδαίο ναυπηγικό 

επίτευγμα, που γεμίζει με συγκίνηση τους ρέκτες της ιστορίας. 

- Το πανέμορφο κτίριο Παπαστράτου (1926) με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που σήμερα 

φιλοξενεί υπηρεσίες και σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 



- Τη συνοικία «Παλιά» στον δυτικό τομέα του Βόλου – υπολογίζεται πως κατοικείται 

διαρκώς από το 3.000 π.Χ., ενώ σύμφωνα με μια εκδοχή ταυτίζεται με την αρχαία Ιωλκό 

– για να θαυμάσετε τα ρωμαϊκά λουτρά, τα ερείπια του κάστρου (μέσα 6ου αι. μ.Χ.), την 

οθωμανική πυριτιδαποθήκη (1600), την πλατεία Αγίων Θεοδώρων και το πρώην 

εργοστάσιο Τσαλαπάτα (1925), που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας. 

- Την δενροσκεπή πλατεία Ρήγα Φεραίου - την μεγαλύτερη της πόλης - με το 

εντυπωσιακό Δημαρχείο και το κτίριο του Δημοτικού θεάτρου με τη μεγαλύτερη σκηνή 

των Βαλκανίων. 

- Το μεγάλο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου με την ομώνυμη εκκλησία (έργο του 

σημαντικού αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου, 1936) και το πάρκο Αναύρου με την υπαίθρια 

γλυπτοθήκη. 

- Το κινηματοθέατρο Αχίλλειο (1925)σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κ. Αργύρη. 

- Τον κατάφυτο λόφο Γορίτσας με την ομώνυμη εκκλησιά της Παναγιάς (1892)στην 

κορυφή για μια πανοραμική θέα της πόλης και την Παναγιά της Τρύπας, χτισμένη σε 

σπηλιά, δίπλα στη θάλασσα. 

 

 

Τα ήθη και τα έθιμα του Βόλου. 

Ο Βόλος είναι μια αξιολάτρευτη πόλη και η ιστορία της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, και τα 

ήθη και έθιμα που λαμβάνονται σήμερα, έιναι μοναδικά. Τα έθιμα είναι, ουσιαστικά, 

παραδοσιακές παραδόσεις και βασίζονται, κυρίως, στα Χριστούγεννα και στο Πάσχα. 

Χαρακτηριστικό έθιμο είναι η βασιλόπιτα την Πρωτοχρονιά. Οι γυναίκες του σπιτιου την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς ζυμώνουν το χριστόψωμο, το οποιο, είναι έργο θείο και 

έθιμο χριστιανικό. 

 

 Ένα άλλο έθιμο έιναι το Σιτάρι των Αγίων Θεοδώρων, τότε το βράδυ της Παρασκεύης 

της Καθαροβδομάδας, παραμονή των Αγίων Θεοδώρων, οι κοπέλες ζητούν από τρία 

πρωτοστέφανα και από έναν παντρεμένο Θόδωρο, λίγα σπυριά σιτάρι. Αυτά τα πάνε 

στην εκκλησία να διαβαστούνε και όταν γυρίσουν σπίτι τους τα σπέρνουν κάτω από το 

προσκέφαλό τους ή πίσω από την πόρτατου δωματίους τους. 



Τέλος, γνωστά έθιμα είναι Τα κάλαντα των Χριστουγέννων, τα νυχτοκάλαντα των Φώτων 

και η Πασχαλιά, η οποία θεωρείται μεγάλη γιορτή και φροντίζουν να μην λείψει κανείς 

από το σπίτι. 

 

 

Τα αξιοθέατα του Βόλου. 

Τα αξιοθέτα του Βόλου είναι τόσα πολλά, που ο καθένας μας θα χρειαστεί όλες του τις 

δυνάμεις για μια πλήρη περιήγηση. Ωστώσο η μεγάλη συνοικία της Νέας Ιωνίας, 

δημιούργημα του προσφυγικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, έχει διαμορφώσει σε 

μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της πόλης.  

Από τα πιο κορυφαία αξιοθεάτα είναι: 

1. Λεωφόρος Αργοναυτών, όπου, στην οποία ξεχωρίζουν η Αργώ, ένα 

σπουδαίο ναυπηγικό επίτευγμα. 

2. Το κάστρο του Βόλου, στη σημερινή συνοικία Παλαιά στο δυτικό τομέα τα 

πόλης, χτίστηκε στα μέσα του 6ου μ.Χ. αιώνα.Στην συνοικία των Παλαιών και 

στο υπόγειο γκαράζ του πολυχώρου Village μπορεί κανείς να θαυμάσει τα 

εντυπωσιακά αναδεδειγμένα από την αρχαιολογική Υπηρεσία Ρωμαϊκά 

Λουτρά. 

3. Το μεγάλο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου με την ομώνυμη εκκλησία, έργο 

του αρχιτέκτονα Αρ. Ζάχου το 1936, και το πάρκο Αναύρου με την υπαίθρια 

γλυπτοθήκη. 

4. Το κινηματοθέατρο Αχίλλειο σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κ. Αργύρη το 1925. 

5. Τον λόφο Γορίτσας με την ομώνυμη εκκλησιά της Παναγιάς στην κορυφή για 

μια πανοραμική θέα της πόλης. 

6. Το υπέροχο κτήριο Παπαστράτου, όπου σήμερα φιλοξενεί υπηρεσίες και 

σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλιάς. 

7. Ιερός Ναός Άγιου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε το 1934. Στο προαύλιο του 

Ναού διατηρείται το παλιό καμπαναριό, έργο του Ιταλού γλύπτη Previsan το 

1884. 

 

Επιπλέον: 



1. Το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης με εκθέματα που κατατάσσονται στην 

Προϊστορική περίοδο μέχρι και τη Βυζαντινή. Εκεί φυλάσσονται μερικά εξαιρετικά 

προϊστορικά ευρήματα από την περιοχή. 

2. Το συγκρότημα Τσαλαπάτα, ένα πολυχώρο που παλιότερα ήταν μία από τις 

πρώτες βιομηχανίες Πλινθοκεραμοποιίας στην Ελλάδα την οποία ιδρύσανε οι 

αδερφοί Τσαλαπάτα το 1926. Σήμερα στεγάζει το περίφημο μουσείο 

Πλινθοκεραμοποιίας «Ν.&Σ. Τσαλαπάτα» καθώς και μαγαζιά τα οποία 

προσφέρουν πόντους στη διασκέδαση της πόλης. 

3. Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντε Κίρικο. Bρίσκεται ακριβώς δίπλα στο κτίριο του 

Δημοτικού Ωδείου. Στεγάζει το Μουσείο Αλέκου Κ. Δάμτσα και στους εκθεσιακούς 

του χώρους φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις εικαστικών και επιλογή έργων της 

Δημοτικής Συλλογή. 

4. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου που φιλοξενεί πετρώματα, ορυκτά και 

απολιθώματα από τη Θεσσαλία και την Ελλάδα γενικότερα. 

5. Το εντομολογικό μουσείο 

6. Tο τυπογραφικό μουσείο της εφημερίδας Η Θεσσαλία 

7. Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλίας. 

 

 

Επίλογος: 

Με ξεχωριστή γοητεία, ιδιαίτερο χρώμα και κύριο 

χαρακτηριστικό τη θέση του ανάμεσα στον Παγασητικό Κόλπο 

και το επιβλητικό Πήλιο, ο Βόλος είναι ένας προορισμός που 

μπορεί να σας προσφέρει πολλές εμπειρίες. Για αυτό και όλοι 

εμείς πρέπει να συμβάλλουμε στην φροντίδα της πόλης μας με 

σκοπό να διατηρηθεί το όνομα του.   

 


