
`Μουσεία-
Μνημεία/Αρχαιολογικοί 
χώροι 

Ο Λόφος της Γορίτσας 

Πάνω στο λόφο της Γορίτσας που βρίσκεται στις 
βορειοανατολικές παρυφές της πόλης του Βόλου σώζονται 
τα ερείπια μιας αρχαίας πόλης του 4ου αι .π.Χ .Είναι ορατό 
το αρχαίο τείχος με 33 πύργους και ο προμαχώνας 14. Ο 
λόφος προσφέρει πανοραματική θέα στην πόλη του Βόλου 
και την γύρω περιοχή. 

Additional Info 

 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου:  
 Ξενάγηση: Online Ξενάγηση  

 
 

Περιοχή Παλαιών - Κάστρο Βόλου  

Στη λόφο των Παλαιών ,στην είσοδο της πόλης του Βόλου, 
αποκαλύφθηκαν τα ερείπια μιας μυκηναϊκής πόλης που 
είναι ορατά κάτω από το βυζαντινό τείχος απέναντι από το 
Μουσείο Τσαλαπάτα .Η πόλη αυτή μαζί με το Διμήνι και 
τα Πευκάκια αποτελούσαν το ανακτορικό κέντρο της 
Ιωλκού. 

Ο λόφος των Παλαιών κατοικείται συνεχώς από την 4η 
χιλιετία μέχρι σήμερα και αποτελεί τον ιστορικό πυρήνα 
της σύγχρονης πόλης του Βόλου. Στους Βυζαντινούς και 
Οθωμανικούς χρόνους η πόλη ορίζονταν από το τείχος που 
γκρεμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του το 1889 για να 
ενοποιηθεί η μικρή πόλη του Γόλου (Βόλου)με την 
σύγχρονη πόλη που μόλις άρχισε να αναπτύσσεται στην 
ανατολική πεδιάδα.  

Additional Info 

 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 



Αρχαιολογικός χώρος Νέας Αγχιάλου  

Περιοχή που βρίσκονταν η ομηρική Πύρασος, ενώ στην 
περιοχή έχουν βρεθεί ίχνη Νεολιθικής Υστεροελλαδικής, 
Πρωτογεωμετρικής, Γεωμετρικής και Κλασικής 
κατοίκησης. 

Στην Ύστερη Αρχαιότητα, κατά την παλαιοχριστιανική 
περίοδο (4ος αι. μ.Χ.)αποτέλεσε έδρα Επισκόπου και μέχρι 
τον 6ο αι. μ.Χ., αναπτύχθηκε στη θέση αυτή η 
παραθαλάσσια πόλη των «Φθιώτιδων Θηβών», το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Θεσσαλίας. Οι έρευνες 
αποκάλυψαν εννέα μεγάλες Βασιλικές με περίφημα 
ψηφιδωτά δάπεδα καθώς και ερείπια δημοσίων κτιρίων. Το 
1906 ιδρύθηκε η κωμόπολη της Νέας Αγχιάλου από 
Έλληνες της Ανατολικής Ρωμηλίας. Ο αρχαιολογικός 
χώρος είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος 

  

Μικροθήβες  

Στον λόφο «Κάστρο», που βρίσκεται κοντά στο σύγχρονο 
οικισμό των Μικροθηβών, σώζονται τα ερείπια της 
αρχαίας πόλης των Φθιωτίδων Θηβών των κλασσικών, 
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται τα ισχυρά της τείχη και πολλά δημόσια 
οικοδομήματα, όπως ο ναός του Ασκληπιού, ο ναός της 
Αθηνάς Πολιάδος, αλλά και το μνημειακό λίθινο θέατρο 
της αρχαίας πόλης με απεριόριστη θέα στο περίφημο 
«Κρόκιο πεδίο», τη σημερινή πεδιάδα του Αλμυρού.  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Νέα Αγχίαλος  
 Ώρες Επίσκεψης: 08:00 – 15:00  
 Τηλέφωνο: 24280-77057  
 Email: neanchealos.7eba@culture.gr  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 2€ και μειωμένο 1€  
 Ξενάγηση: 

 
 

 
Αρχαιολογικός χώρος του Διμηνίου  

Ο Αρχαιολογικός χώρος του Διμηνίου, 5 χλμ.δυτικά του 
Βόλου, δίπλα στο ομώνυμο χωριό, έγινε αρχικά γνωστός 



από τα ερείπια του μεγάλου και οργανωμένου νεολιθικού 
οικισμού(5Η χιλιετία) πάνω στο λόφο, που παρουσιάζει ένα 
μοναδικό αρχιτεκτονικό στοιχείο ,τους έξι λιθόκτιστους 
περιβόλους, ανάμεσα από τους οποίους ήταν κτισμένα τα 
νεολιθικά σπίτια. 

Με τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων αποκαλύφθηκε 
μια μεγάλη μυκηναϊκή πόλη που, σύμφωνα με νεότερες 
μελέτες, ταυτίζεται με την αρχαία Ιωλκό. Από τη πόλη 
αυτή μπορεί κανείς να επισκεφτεί ένα μεγάλο ανακτορικό 
συγκρότημα, με πτέρυγες εργαστηρίων, αποθηκών και 
χώρους λατρείας, που συνδέεται με δύο μεγάλους 
θολωτούς τάφους της ίδιας περιόδου. Επίσης έχει 
αποκαλυφθεί και τμήμα του υπόλοιπου πολεοδομικού 
ιστού της μυκηναϊκής πόλης με καλοχτισμένα σπίτια δεξιά 
και αριστερά ενός μεγάλου δρόμου που οδηγεί στο 
ανακτορικό συγκρότημα, στο οποίο εισέρχεται κανείς 
μέσω ενός μνημειακού προπύλου. Επισκέψιμος 
αρχαιολογικός χώρος που διαθέτει σύστημα αυτόνομης 
ξενάγησης  Ελληνικά και Αγγλικά. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Διμήνι, Βολος  
 Ώρες Επίσκεψης: 08:00 – 15:00 Τρίτη - Κυριακή  
 Τηλέφωνο: 24210 85960, 24210 25285  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 2€ και μειωμένο 1€  
 Ξενάγηση: 

 

 
 

Το Ανάκτορο των Μακεδόνων ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 

Η Δημητριάδα βρίσκεται 1,5 χλμ. νότια του Βόλου, στην 
περιοχή των Νέων Παγασών. Πήρε το όνομά της από τον 
ιδρυτή της, το Μακεδόνα βασιλιά Δημήτριο τον 
Πολιορκητή, ο οποίος στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. 
συνοίκισε τις μικρές κώμες της περιοχής για να 
δημιουργήσει μια πόλη με στρατηγική θέση, ισχυρή 
οικονομικά και πολιτικά. 

Οι ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως το μακεδονικό 
ανάκτορο και την αγορά, το αρχαίο θέατρο και άλλα 
σημαντικά δημόσια οικοδομήματα, ιδιωτικές οικίες του 
πολεοδομικού ιστού της πόλης, αλλά και μεγάλα τμήματα 
από τα νεκροταφεία της. Ο χώρος που κατέλαβε η αρχαία 



αυτή πόλη άρχισε να κατοικείται από το τέλος της 
Νεολιθικής εποχής και στη μυκηναϊκή περίοδο στη 
μαγούλα Πευκάκια ιδρύεται η μυκηναϊκή Νήλεια , πόλη 
που αποτελούσε το λιμάνι της μυθικής Ιωλκού από όπου 
ξεκίνησε η περίφημη Αργοναυτική εκστρατεία με αρχηγό 
τον Ιάσονα.  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών  
 Ώρες Επίσκεψης: κατόπιν ραντεβού  
 Τηλέφωνο: 24210 88091  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: ΔΩΡΕΑΝ  
 Ξενάγηση: 

 
 

 
Ο Νεολιθικός οικισμός του Σέσκλου 

Ο δεύτερος και παλαιότερος νεολιθικός οικισμός είναι το 
Σέσκλο,15 χλμ.δυτικά του Βόλου, στον ίδιο δρόμο μετά το 
Διμήνι και πολύ κοντά στο σύγχρονο χωριό Σέσκλο. 

  

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα νεολιθικό οικισμό που 
κατοικήθηκε από τα μέσα της 7ης χιλιετίας. Τα ορατά 
θεμέλια σπιτιών ανήκουν στην 6η χιλιετία κατά την οποία ο 
οικισμός έφθασε στην ακμή του και κατοικείται   τόσο η 
Ακρόπολη όσο και ο οικισμός. 
Στο τέλος της 6ης χιλιετίας ο οικισμός καταστράφηκε από 
φωτιά (οικία κεραμέα) και αργότερα στο ψηλότερο σημείο 
της Ακρόπολης χτίστηκε ένα Μέγαρο της 5ης χιλιετίας .Ο 
αρχαιολογικός χώρος Σέσκλου είναι οργανωμένος 
επισκέψιμος Αρχαιολογικός χώρος με κοινό εισιτήριο με 
τον αρχαιολογικό χώρο Διμηνίου. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Σέσκλο  
 Ώρες Επίσκεψης: 08:00 – 15:00 Τρίτη - Κυριακή  
 Τηλέφωνο: 24210-85960  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 2€ και μειωμένο 1€  



 Ξενάγηση: 

 
 

 
Ο μύθος των Αργοναυτών  

Η Ιωλκός αποτελούσε στη μυκηναϊκή περίοδο μια 
καλοχτισμένη πόλη στο μυχό του Παγασητικού κόλπου. 

  

            Σύμφωνα με το μύθο, στην Ιωλκό  βασίλευε ο 
Πελίας, που σφετερίστηκε το θρόνο από τον αδελφό του 
Aίσονα. Ο Αίσονας, για να προστατέψει το γιο του Ιάσονα, 
τον έστειλε να μαθητεύσει κοντά στο σοφό Κένταυρο 
Χείρωνα, πάνω στις κορυφές του δασωμένου Πηλίου. 
Όταν ο Ιάσονας μεγάλωσε, κατέβηκε από το Πήλιο και 
λίγο πριν φτάσει στην Ιωλκό έχασε το σανδάλι του στον 
ποταμό Άναυρο. Έτσι μονοσάνδαλος ο Ιάσονας 
παρουσιάστηκε στον Πελία και ζήτησε το θρόνο της 
Ιωλκού. Ο Πελίας, προκειμένου να διατηρήσει το θρόνο 
του, τον έστειλε στη μακρινή Κολχίδα, για να φέρει  πίσω 
στην Ιωλκό το χρυσόμαλλο δέρας από το κριάρι που είχε 
μεταφέρει εκεί ο Φρίξος. Ο Ιάσονας ταξίδεψε στις 
μακρινές ακτές της Μαύρης Θάλασσας με το μυθικό 
καράβι «Αργώ» και με τους συντρόφους του, τους 
Αργοναύτες, και ύστερα από πολλές περιπέτειες και με τη 
βοήθεια της Μήδειας, έφερε πίσω στην Ιωλκό το 
χρυσόμαλλο δέρας. 

Έτσι οργανώθηκε η περίφημη Αργοναυτική εκστρατεία, η 
πρώτη μεγάλη ναυτική εξόρμηση που σήμερα αποτελεί 
έναν από τους παγκόσμιους γνωστούς μύθους που έχει 
επηρεάσει για χιλιετίες τον παγκόσμιο πολιτισμό. 

Additional Info 

 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 



Μουσεία-
Μνημεία/Μνημεία-Συλλογές Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου ιδρύθηκε το 2012 
και φιλοξενεί εκθέματα από όλη την Ελλάδα, και κυρίως 
από τη Θεσσαλία. 

  

Αποτελείται από τρία τμήματα, την αίθουσα της Γης, την 
αίθουσα της Ζωής και την αίθουσα του Ανθρώπου. Η 
αίθουσα της Γης περιλαμβάνει τις διαδικασίες δημιουργίας 
του πλανήτη μας, των ορυκτών και των πετρωμάτων. Η 
αίθουσα της Ζωής περιλαμβάνει τις διαδικασίες 
δημιουργίας και εξέλιξης της ζωής στη Γη. Φιλοξενεί 
απολιθώματα, όπως αμμωνίτες, ιππουρίτες, μαστόδοντες 
και άλλα θηλαστικά που έζησαν στο χώρο της Ελλάδας 
πριν από εκατομμύρια χρόνια. Τέλος στην αίθουσα του 
ανθρώπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει μέσα 
στο χρόνο την εξέλιξη του ανθρώπου από τον 
αυστραλοπίθηκο μέχρι το σημερινό Homo sapiens. 

  

Το Μουσείο διοργανώνει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Εκδρομές για μικρούς και 
μεγάλους. 

Ώρες λειτουργίας 10:00-14:00 από Τρίτη έως Κυριακή. 
Δευτέρα κλειστό. Τιμή εισιτηρίου: 3 Ευρώ. Φοιτητικό-
Μαθητικό: 2 Ευρώ. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 
36555 και στην ιστοσελίδα του Μουσείου 
www.volosmuseum.gr 

Additional Info 

 Διεύθυνση: ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 1  
 Ώρες Επίσκεψης: 10:00 – 14:00 Τρίτη – Κυριακή 

και Σάββατο 11:00 – 14:00  
 Τηλέφωνο: 24210 36555  
 Email: volosmuseum@gmail.com  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 3€ ενήλικες, φοιτητές και παιδιά 

2€  
 Ξενάγηση: 

 
 



 
Το Ωδείο 

Από τα ωραιότερα διασωζόμενα νεοκλασικά κτήρια των 
αρχών του 20ού αι. Από το 1900 στέγαζε την  Εθνική 
Τράπεζα Βόλου. Ανήκει στο Δήμο Βόλου και από το 1988 
ανακαινισμένο φιλοξενεί το Δημοτικό Ωδείο Βόλου. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 1  
 Ώρες Επίσκεψης: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 

09:00-21:00, ΙΟΥΛΙΟ 09:00-15:00, ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ GROUP ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ  

 Τηλέφωνο: 24210-36992 & 24210-39594  
 Email: odio@kodv.gr  
 Web: www.kod.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: Είσοδος Ελεύθερη  

 
 

 
Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός  

Το κτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού: ένα 
κομψοτέχνημα με μνημειακό χαρακτήρα σε σχέδια του 
Ιταλού μηχανικού Εβαρίστο Ντε Κίρικο.  Συνδέεται  με τα 
έργα,  που ξεκίνησαν το 1882 στο Βόλο για τo θεσσαλικό 
σιδηροδρομικό δίκτυο,   που συνέδεσε το  θεσσαλικό 
κάμπο με το λιμάνι του Βόλου.  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Παπαδιαμάντη 1  
 Ώρες Επίσκεψης: ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ  
 Τηλέφωνο: 2421023625 2421023644 2421023424  
 Email: osevolos@otenet.gr  
 Web: Το σιδηροδρομικό μουσείο Βόλου  
 Τιμή Εισιτηρίου: Είσοδος Ελεύθερη  

 

 
 

Το γλυπτό της Αργούς  

Το γλυπτό της Αργούς,  το σύμβολο της πόλης.  Έργο του 



Πηλιορείτη γλύπτη Νικόλα (1965). 

  

Η Αργώ: Ο μύθος των Αργοναυτών αποτελεί πολιτιστική 
κληρονομιά του Βόλου. Με πρωτοβουλία του Δήμου 
Βόλου ανακατασκευάστηκε  η  ρεαλιστική εκδοχή  της  
αρχαίας πεντηκοντόρου.   Το πιο φημισμένο  καράβι της 
ελληνικής μυθολογίας, η «Αργώ», σήμερα σηματοδοτεί 
την  πανάρχαια ελληνική παράδοση ναυτοσύνης και 
πολιτισμού στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο και 
ζωντανεύει το μύθο του Ιάσονα και των Αργοναυτών. 

Additional Info 

 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

 
Κινηματοθέατρο Αχίλλειον 

Το κινηματοθέατρο Αχίλλειον σε σχέδια του βολιώτη 
αρχιτέκτονα Κ. Ι. Αργύρη (1925),  ανήκει  στο Δήμο 
Βόλου με πολιτιστική χρήση 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Κουμουνδούρου & Ιάσονος, 38221  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421034991  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

 
Συγκρότημα Παπαστράτου– Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας  

Οι πρώην καπναποθήκες Παπαστράτου (1935) στην 
παραλία του Βόλου, από το 1985 στεγάζουν τμήματα και 



την έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και  
οργανωμένες αίθουσες συνεδρίων.  

  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Αργοναυτών & Φιλελλήνων 38221  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210-74767,74789,74800  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

 
Το Δημαρχείο Βόλου  

Το Δημαρχείο Βόλου, εμπνευσμένο  από την αρχιτεκτονική 
του Πηλίου κτίστηκε σε σχέδια του κορυφαίου 
αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη (1970)... 

  Φιλοξενεί τις μόνιμες εκθέσεις:  α) των χαρακτικών 
έργων, που φιλοτέχνησε ο γνωστός χαράκτης Α. Τάσσος 
και άλλοι σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες  με θέματα από 
την ιστορία της πόλης   και β)  φωτογραφιών του παλιού  
Βόλου, έργα  του Στέφανου Στουρνάρα. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Πλ. Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38001  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421350100  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

 
Ο λόφος της Επισκοπής  

Πάνω στο λόφο της Επισκοπής στον Άνω Βόλο βρίσκεται 
ο βυζαντινός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Additional Info 



 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου:  
 Ξενάγηση: Online Ξενάγηση  

 

 
 

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 
Τσαλαπάτα  

Σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού 
συγκροτήματος στον ελληνικό χώρο. Ο επισκέπτης 
εντάσσεται  στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και 
συνδέεται  με το σημαντικό απόθεμα της βιομηχανικής 
ιστορίας του Βόλου.  Φορέας λειτουργίας: Πολιτιστικό 
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. 
Τσαλαπάτα  

 Ώρες Επίσκεψης: Εκτός Τρίτης καθημερινά απο 
10:00 -17:00 Από 15 Μαρτίου έως 15 Οκτώβρη 
από 10:00 – 18:00  

 Τηλέφωνο: 24210 29844, 24210 31160  
 Email: piop@piraeusbank.gr  
 Web: Ιστοσελίδα Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου 

Πειραιώς (ΠΙΟΠ)  
 Τιμή Εισιτηρίου: 3€ και μειωμένο 1,50€  
 Ξενάγηση: Online Ξενάγηση  

 

 
 

Δημοτικό Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο ντε 
Κίρικο»  

Το Δημοτικό Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο ντε Κίρικο»: 
Σύγχρονο κτήριο  στον πεζόδρομο της οδού 
Μεταμορφώσεως, δίπλα από το Δημοτικό Ωδείο.  Στους 
εκθεσιακούς χώρους φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις 
και δυο μόνιμες δημοτικές συλλογές Ελλήνων 
καλλιτεχνών.  Οφείλει  το όνομά του  στο  μεγάλο 
ζωγράφο, γλύπτη και λογοτέχνη Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, που  



γεννήθηκε στο Βόλο (1888).  Είναι γνωστό, ότι ο Τζιόρτζιο 
Ντε Κίρικο, που, διεθνώς,   θεωρείται ένας από τους 
μεγαλύτερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα,  έζησε  τα 
πρώτα παιδικά του χρόνια, στο Βόλο, στην «πόλη των 
Αργοναυτών και στη σκιά του Πηλίου των Κενταύρων», 
και   επηρεάστηκε βαθύτατα από την αρχαία ελληνική 
παιδεία και τέχνη, αξίες που αποτύπωσε  στο έργο του,  
αφού τα περισσότερα  από τα  θέματά του στη ζωγραφική 
και τη γλυπτική είναι  απόλυτα ελληνικά.   

Additional Info 

 Διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 3  
 Ώρες Επίσκεψης: Τρίτη-Παρασκευή 10:00-13:00 & 

18:00-21:00 Σάββατο 10:00-13:00  
 Τηλέφωνο: 24210-31701  
 Email: στο facebook Giorgio de Chirico  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: ελεύθερη είσοδος  
 Ξενάγηση: 

 

 
 

Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Χατζηγιάννη 

Το δημοτικό παραδοσιακό υδροκίνητο ελαιοτριβείο 
Χατζηγιάννη είναι επισκέψιμο από σχολεία και επισκέπτες 
λειτουργώντας ως μουσείο τοπικής αγροτικής οικονομίας 
στο Κατηχώρι. Το παρακείμενο σπίτι «Χατζηγιάννη» 
λειτουργεί ως εκθετήριο φωτογραφιών και εργαλείων της 
αγροτικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής.  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Κατηχώρι  
 Ώρες Επίσκεψης: Κυριακή από 11:00-13:00 

καθημερινά κατόπιν ραντεβού  
 Τηλέφωνο: 24210-21664/39644  
 Email: diki@diki.gr  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: Είσοδος Ελεύθερη  
 Ξενάγηση: 

 



 
Μουσείο Τελωνειακής Ιστορίας Βόλου  

Το μουσείο στεγάζεται σε μια από τις 6 αποθήκες της 
πλατείας ταχυδρομείου δίπλα από την παραλία και 
απέναντι από το Δημαρχείο Βόλου. Περιλαμβάνει 
χρηστικά αντικείμενα (πλάστιγγες, στολές, σφραγίδες, 
συσκευές επικοινωνίας), φωτογραφικό και αρχειακό υλικό 
μέσω του οποίου αναγνωρίζεται η διαχρονική ιστορία και 
προσφορά της υπηρεσίας του Τελωνείου.  

Φορέας λειτουργίας: Τελωνείο Βόλου 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Πλατεία Τελωνείου, Λιμάνι Βόλου, 
Τ.Κ. 38333  

 Ώρες Επίσκεψης: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-
15:00  

 Τηλέφωνο: 24210-39500  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: ελεύθερη είσοδος  
 Ξενάγηση: 

 
 

 
Ιστορικό & Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς  

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς 
στεγάζεται στο διώροφο αρχοντικό Δ. Ζούλια. Μέσα από 
μια μόνιμη έκθεση, παρουσιάζονται στοιχεία της 
οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής, από 
τις αρχές του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα, με 
έμφαση στον τρόπο ζωής και δράσης των 
επανεγκαταστημένων Αιγυπτιωτών στον τόπο αυτό. 

Περιλαμβάνει τις αίθουσες Εκπαίδευσης, του Ξενοδοχείου 
«Θεοξένια», την αίθουσα του παλαιοτέρου Δήμου 
Ορμηνίου και της κοινότητας Πορταριάς, την αίθουσα 
«Αιγυπτιωτών», την αίθουσα Ιδιωτικής Ζωής των 
Πορταριτών, την αίθουσα Σπ. Πορφύρη, τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους Ορμηνίου-Πορταριάς  και στους 
διαδρόμους του εκτίθενται έργα της Χρυσούλας Ζώγια. 
Διαθέτει την ιστορική και Λαογραφική συλλογή του Δήμου 
Πορταριάς, το ιστορικό του αρχείο, καθώς και διάφορες 
δωρεές. 



Το κτήριο έχει κηρυχθεί διατηρητέο από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, και στον αύλειο χώρο του πραγματοποιούνται 
πολιτιστικές δράσεις, κυρίως τους θερινούς μήνες που το 
Μουσείο παραμένει ανοικτό τις Κυριακές από τις 10.30 
έως τις 13.30. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Πορταριά  
 Ώρες Επίσκεψης: Σάββατο και Κυριακή 11:00-

14:30 καθημέρινες κατόπιν ραντεβου  
 Τηλέφωνο: 24210-21664/39644  
 Email: diki@diki.gr  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 2€ εως 17 ετών δωρεάν και από 5 

άτομα και πάνω 1€  
 Ξενάγηση: Online Ξενάγηση  

 

 
 

Μουσείο Λαϊκής τέχνης & ιστορίας Πηλίου  

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου 
στεγάζεται στο Αρχοντικό Τοπάλη, το οποίο κτίστηκε το 
1844 και αποτελεί δωρεά  της οικογένειας Τοπάλη το 1932 
στην Κοινότητα Μακρινίτσας, προκειμένου να στεγαστεί 
σ’ αυτό ο ιστορικός και λαογραφικός πλούτος του χωριού 
και του Πηλίου. 

Η λαογραφική συλλογή περιλαμβάνει ένα πλήθος 
εκθεμάτων που σήμερα ξεπερνούν τα 1500 αντικείμενα 
μεταξύ των οποίων μια σειρά τοιχογραφιών λαϊκής 
ζωγραφικής από Αρχοντικά του 18ου και του 19ου αιώνα  
από την περιοχή του Πηλίου, μια  πλούσια συλλογή 
παλιών φωτογραφιών των αρχών του αιώνα μας, χάλκινα, 
ξύλινα και κεραμικά σκεύη οικιακής χρήσης, τον 
εξοπλισμό της απόσταξης του τσίπουρου, εικόνες, 
χαλκογραφίες και μικροαντικείμενα εκκλησιαστικής 
τέχνης, παραδοσιακές φορεσιές του Πηλίου, ιστορικά 
κειμήλια της Μακρινίτσας, όπως το λάβαρο της 
Επανάστασης του 1878, ο εξοπλισμός της κλωστικής και 
της υφαντικής τέχνης, μάλλινα υφαντά, ‘κιλίμια’ και ένα 
πλήθος άλλων αντικειμένων που καλύπτουν ολόκληρο το 
φάσμα της λαϊκής τέχνης της ευρύτερης περιοχής. To 1998 
ενέταξε στη συλλογή του μια σειρά θαλασσογραφιών του  
Ν. Χριστόπουλου. 

             Ο βασικός στόχος με την έκθεση του λαογραφικού 



υλικού ήταν και είναι το Αρχοντικό Τοπάλη, όπου 
στεγάζεται το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας 
Πηλίου, να μη χάσει το ζεστό χαρακτήρα του σπιτιού, 
«…που λες και μόλις το στόλισαν οι ιδιοκτήτες για να σε 
υποδεχθούν …», όπως εύστοχα σημειώνει ένας επισκέπτης 
στο βιβλίο εντυπώσεων.  

            Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας  Πηλίου 
αποτελεί ένα μοναδικό πολιτιστικό χώρο για την περιοχή, 
στο οποίο διοργανώνονται περιοδικές εκθέσεις καθ’ όλη 
την διάρκεια του έτους και στους χώρους του τα τελευταία 
χρόνια υλοποιούνται σε συνεργασία με  το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας εκπαιδευτικά 
προγράμματα.  

Additional Info 

 Διεύθυνση: ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ  
 Ώρες Επίσκεψης: Σάββατο και Κυριακή 11:00-

14:30 καθημέρινες κατόπιν ραντεβου  
 Τηλέφωνο: 24210-21664/39644  
 Email: diki@diki.gr  
 Web: www.diki.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: 2€ εως 17 ετών δωρεάν και από 5 

άτομα και πάνω 1€  
 Ξενάγηση: Online Ξενάγηση  

 

 
 

Μουσείου Θεόφιλου  

Το αρχοντικό Χατζηαναστάση, γνωστό ως οικία Κοντού 
και Μουσείο Θεόφιλου, βρίσκεται στην Ανακασιά. Το 
1905, το αρχοντικό αγοράστηκε από τον Γιάννη Κοντό, ο 
οποίος προέβη σε εργασίες προσαρμογής του στα 
νεοκλασικά πρότυπα της εποχής. 

  

Το 1912, ξεκίνησε η διακόσμηση της σάλας του 
τελευταίου ορόφου από το μεγάλο λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο 
Χατζημιχαήλ. 

Η οικία Κοντού είναι ένα από τα σημαντικότερα νεότερα 
μνημεία της περιοχής, καθώς τόσο η ίδια, όσο και ο 
ζωγραφικός της διάκοσμος διατηρούνται σε άριστη 
κατάσταση. Αποτελεί μοναδική περίπτωση πηλιορείτικου 
αρχοντικού που διασώζει ολοκληρωμένο ζωγραφικό 



πρόγραμμα του Θεόφιλου. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Θεοφίλου 211 Ανακασιά  
 Ώρες Επίσκεψης: Δευτέρα – Παρασκευή 07:00- 

14:30  
 Τηλέφωνο: 24210 47340 - 49151  
 Email: ynbo@culture.gr  
 Web: www.odysseus.culture.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: Είσοδος Ελεύθερη  
 Ξενάγηση: 

 
 

 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης  

Στεγάζεται σε νεόδμητο διώροφο στο κέντρο της Νέας 
Ιωνίας (Χρ. Λούλη 33α). Ιωνία. Φιλοξενεί την έκθεση 
«Κατοχή κι Αντίσταση 1941-44» με υλικό από τις 
συλλογές του πρώην Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και 
Τεκμηρίωσης. Διαθέτει επίσης, αρχεία των τοπικών 
οργανώσεων Αντιστασιακών, βιβλιοθήκη ιστορικής και 
κοινωνικοανθρωπολογικής κυρίως θεματικής, αντικείμενα, 
φωτογραφίες και άλλο τεκμηριωτικό υλικό που 
συγκεντρώθηκε το διάστημα 2006-2008 από το Δήμο Ν. 
Ιωνίας. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Χρ. Λούλη 33α  
 Ώρες Επίσκεψης: Τρίτη από 18:00-20:00 

καθημερινά κατόπιν ραντεβού  
 Τηλέφωνο: 24210-21664/39644  
 Email: diki@diki.gr  
 Web: www.diki.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: ελεύθερη είσοδος  
 Ξενάγηση: 

 

 



 
Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Βόλου  

Το Μουσείο του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου : Mια 
ενδιαφέρουσα συλλογή από αυθεντικές φορεσιές της 
περιοχής, κοσμήματα και υφαντά,  στεγασμένη στο 
μοναδικό αντιπροσωπευτικό  δείγμα αστικής και 
αρχιτεκτονικής κατοικίας του Βόλου, του τέλους του 19ου 
αι.   

Additional Info 

 Διεύθυνση: Κοραη 79, 38333  
 Ώρες Επίσκεψης: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 

Σάββατο και Κυριακή κατοπιν ραντεβου τηλεφωνο  
 Τηλέφωνο: 24210 33938, 6972843685  
 Email: likioelinidonvolou@gmail.com  
 Web: www.lib.uth.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: Είσοδος Ελεύθερη  
 Ξενάγηση: 

 

 
 

Μουσείο Λυκείου Ελληνίδων Βόλου  

Το Μουσείο του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου : Mια 
ενδιαφέρουσα συλλογή από αυθεντικές φορεσιές της 
περιοχής, κοσμήματα και υφαντά,  στεγασμένη στο 
μοναδικό αντιπροσωπευτικό  δείγμα αστικής και 
αρχιτεκτονικής κατοικίας του Βόλου, του τέλους του 19ου 
αι.   

Additional Info 

 Διεύθυνση: Κοραη 79, 38333  
 Ώρες Επίσκεψης: Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-14:00 

Σάββατο και Κυριακή κατοπιν ραντεβου τηλεφωνο  
 Τηλέφωνο: 24210 33938, 6972843685  
 Email: likioelinidonvolou@gmail.com  
 Web: www.lib.uth.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: Είσοδος Ελεύθερη  
 Ξενάγηση: 

 
 



 
Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή  

Το Λαογραφικό Κέντρο του Κίτσου Μακρή στεγάζεται 
στο διώροφο σπίτι του ονομαστού λαογράφου και   
δωρήθηκε από την οικογένειά  του στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (1989). Περιλαμβάνει  μοναδικά εκθέματα 
λαϊκής τέχνης 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Κίτσου Μακρή 38, 38222  
 Ώρες Επίσκεψης: Δευτερα-Παρασκευή 08:00-14:00  
 Τηλέφωνο: 24210-37119  
 Email: kmakris-center@lib.uth.gr  
 Web: www.lib.uth.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: Ελεύθερη είσοδος  
 Ξενάγηση: 

 

 
 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου  

Tο Aρχαιολογικό Mουσείο Bόλου (1909), νεοκλασικού 
ρυθμού και από τα παλαιότερα ελληνικά μουσεία, 
κτίστηκε με δωρεά του Αλέξανδρου Αθανασάκη, από την 
Πορταριά για να στεγάσει τις περίφημες επιτύμβιες 
γραπτές στήλες  Δημητριάδας (3ος αι. π.Χ.). Χρονολογικά 
τα εκθέματα καλύπτουν όλες τις αρχαιολογικές περιόδους. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος έκθεσής τους,  
ώστε ο  επισκέπτης να έχει πιο άμεση επαφή με την 
πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής  και να κατανοεί με 
ευκολία τη λειτουργία τους. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Αθανασάκη 1, 380 01  
 Ώρες Επίσκεψης: Εκτός Δευτέρας καθημερινά 

08:00-17:00  
 Τηλέφωνο: 24210-25.285  
 Email: igepka@culture.gr  
 Web: www.culture.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: : εως 18 ετών δωρεάν, φοιτητές 

δωρεαν, ανω των 65 ετων 2€ και κατω των 65 ετών 
3€  

 Ξενάγηση: 

 



Πινακοθήκη Χρυσούλας Ζώγια  

Το κόκκινο σπίτι ή γνωστό στους Βολιώτες το σπίτι με το 
τριαντάφυλλο, ανήκε στην Χρυσούλα Ζιώγια. Το 
εσωτερικό του σπιτιού κοσμούν 400 περίπου έργα της 
ζωγράφου. Την προσοχή επίσης κεντρίζει η επίπλωση του 
σπιτιού, οι αμέτρητες σημειώσεις της ιδιοκτήτριας, οι 
φωτογραφίες  της, τα προσωπικά αντικείμενα, τα 
ζωγραφισμένα μπουκάλια.  Φορέας λειτουργίας: Δήμος 
Βόλου. 

  

Το κόκκινο σπίτι στη συμβολή των οδών Βλαχάβα και 
Γαζή, γνωστό στους βολιώτες ως το "Σπίτι με το 
τριαντάφυλλο", λειτουργεί ως μουσείο - πινακοθήκη της 
ζωγράφου Χρυσούλας Ζώγια. Πρόκειται για ένα χώρο 
τακτοποιημένο με περισσή φροντίδα από την ίδια τη 
ζωγράφο για να παρουσιάσει τόσο το έργο της όσο και τον 
χαρακτήρα της. 

  Στο σπίτι - μουσείο βρίσκονται 200 περίπου έργα της 
ζωγράφου αντιπροσωπευτικά της διαδρομής της: 
προσωπογραφίες της περιόδου της μαθητείας της, 
τοπιογραφίες, παλιά αρχοντικά και αποδόσεις εσωτερικών 
εκκλησιών.Το βλέμμα του επισκέπτη θα κερδίσουν όμως 
και η επίπλωση του σπιτιού, οι αμέτρητες σημειώσεις της 
ιδιοκτήτριας που βρίσκονται παντού, φωτογραφίες της, 
προσωπικά αντικείμενα, εκατοντάδες ζωγραφισμένα 
μπουκάλια και πολλά άλλα που αποκαλύπτουν την 
ιδιαίτερη προσωπικότητα της ιδιοκτήτριας. 

Additional Info 

 Διεύθυνση: Ανθ. Γαζή και Βλαχάβα  
 Ώρες Επίσκεψης: ΠΕΜΠΤΗ 18:00-20:00  
 Τηλέφωνο: 24210-21664/39644  
 Email: diki@diki.gr  
 Web: www.diki.gr  
 Τιμή Εισιτηρίου: Ελεύθερη είσοδος  
 Ξενάγηση: 

 



Μουσεία-
Μνημεία/Εκκλησίες-
Ιερές μονές 

Ιερά Μονή Αγίου Λαυρεντίου  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Αγιος Λαυρέντιος  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24280-96226  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου:  

Ξενάγηση: Online Ξενάγηση 
 

Ιερά Μονή Παναγίας Γοργοϋπηκόου Φυτόκου  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Φυτόκο  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210 60011  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου, Αγίου Βλασίου  

Additional Info 

 Διεύθυνση: ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Τ.Κ. 
385 00  

 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24280-93736  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 

 



 
Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Μακρινίτσας 

 Additional Info 

 Διεύθυνση: Μακρινίτσα  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24280-99171  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

 
Ιερά Μονή Αγίου Ιγνατίου Ανακασιάς  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Ανακασιά,  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210 42201  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Σάρωφ Πορταριάς  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Πορταριά  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210 40669  
 Email:  
 Web:  

 
 

Ιερά Μονή Οσίου Σεραφείμ Σάρωφ Πορταριάς  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Πορταριά  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210 40669  
 Email:  



 Web:  

 

 
Η Συναγωγή  

Additional Info 

 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

Παναγία Τρύπα  

Additional Info 

 Διεύθυνση: Τέρμα Αναύρου  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210 22.955  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου:  
 Ξενάγηση: Online Ξενάγηση  

 

 
 

Καθολική εκκλησία Βόλου  

Additional Info 

 Διεύθυνση:  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο:  
 Email:  
 Web:  



 Τιμή Εισιτηρίου: 

 

 
Ιερός Ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος  

Additional Info 

 Διεύθυνση: 504ου Συντάγματος Ελλάς-Πλάτωνος  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421024077  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 

 
 

Ιερός ναός της Ευαγγελίστριας  
Additional Info 

 Διεύθυνση: Πλατειά Ευαγγελίστριας , Νέα Ιωνία  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421060160  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

Ελληνική Ευαγγελική εκκλησία  
Additional Info 

 Διεύθυνση: Τ.Οικονομάκη 55 – Κουμουνδούρου  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 24210-39294  
 Email:  
 Web:  



 Τιμή Εισιτηρίου: 

 

 
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου  
Additional Info 

 Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Νικολάου  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421025409  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου  
Additional Info 

 Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421025630  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 
 

Ο ναός της Αγίας Τριάδας  
Additional Info 

 Διεύθυνση: Πλαστήρα-Τσιτσιλιάνου  
 Ώρες Επίσκεψης:  
 Τηλέφωνο: 2421026704  
 Email:  
 Web:  
 Τιμή Εισιτηρίου: 

 



ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ-
ΒΙΩΣΤΕ/ΓΕΥΣΕΙΣ-
ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΓΑΛΑ ΕΒΟΛ  
Γάλα και τυροκομικά προϊόντα ΕΒΟΛ 

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου είναι 
Συνεταιριστική Οργάνωση (ΝΠΙΔ) και ιδρύθηκε το 1926. 
Από το 1926 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται στον 
Συνεταιριστικό τομέα σε εμπορικές αλλά και παραγωγικές 
πράξεις. 
Οι βασικοί μέτοχοι της ΕΑΣ Βόλου είναι οι 
συνεταιριζόμενοι αγρότες που αριθμούν 4.565 φυσικά 
μέλη. Τα μέλη αυτά συνιστούν 38 Πρωτοβάθμιους 
Συνεταιρισμούς, οι οποίοι με την σειρά τους συνιστούν την 
ΕΑΣ Βόλου. 
Κυρίες επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΕΑΣ Βόλου 
είναι η υποβοήθηση των συνεταιριζόμενων αγροτών στην 
προμήθεια πρώτων υλών, στην εμπορία και στην 
παραγωγή προϊόντων. Είναι στην ουσία επιχείρηση με 
κάθετη παραγωγική διαδικασία. 
Η ΕΑΣ Βόλου από την ίδρυση της δραστηριοποιήθηκε σε 
συνεταιριστικά θέματα. Από την 10ετία του 1950 κινήθηκε 
στον χώρο της μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων 
με το εργοστάσιο γάλακτος ΕΒΟΛ το οποίο βρίσκεται 
στην Α' Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου. Από την 
δεκαετία του 1960 δραστηριοποιείται και στην 
τυροκόμηση ενώ από το 1996 εισήγαγε νέα μονάδα στην 
παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή πρόβειου 
γιαουρτιού. 
Τα παραγόμενα προϊόντα είναι: το γάλα, σε τρεις μορφές 
(πλήρες, ελαφρύ, σοκολατουχο), με δίκτυο πωλήσεων στον 
Νομό Μαγνησίας και στη Βόρεια Εύβοια, το βούτυρο 
(νωπό με πωλήσεις μέσω εμπόρων σε όλη την επικράτεια), 
και τα τυροκομικά (σε τρεις τύπους -φέτα ΠΟΠ, 
ημίσκληρο και μυζήθρα- με κατανάλωση σε όλη την 
Ελληνική επικράτεια). 
Τα προϊόντα ΕΒΟΛ παρασκευάζονται σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και αυστηρούς ελέγχους. Η διαρκής προσπάθεια 
και η επιτυχία των προϊόντων είναι  ότι βασίζονται σε 
ντόπιους παραγωγούς  και είναι ολόφρεσκα και υγιεινά. 
Ένα σημείο υπεροχής του γάλακτος ΕΒΟΛ από τη στιγμή 
που θα αρμεχθεί φθάνει στο ποτήρι του καταναλωτή σε 
λιγότερο από 24 ώρες.  

 



 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΨΑ  
Αναψυκτικά ΕΨΑ 

 Όλα άρχισαν το 1924. Την ιδέα για τη δημιουργία μιας 
πρότυπης μονάδας εμφιάλωσης στην Αγριά, παράλληλα 
με τα ψυγεία, είχαν οι τότε ιδιοκτήτες Αδελφοί 
Κοσμαδόπουλοι. Μετά από πρόσκληση τους ένας 
Γερμανός μηχανικός εγκαθίσταται στο Βόλο και 
δημιουργεί τη διάσημη συνταγή της λεμονάδας που 
μέχρι σήμερα παραμένει μυστική.  

Η παραγωγή αρχίζει. Με τη λειτουργία του 
εργοστασίου η ΕΨΑ παρέχει ρεύμα και σε όλη τη γύρω 
περιοχή. 
Το 1936 ιδιοκτήτης της ΕΨΑ γίνεται η Εθνική 
Τράπεζα. Η εταιρεία επενδύει σε νέες εγκαταστάσεις 
και μηχανήματα. Η γυάλινη φιάλη με τη μπίλια 
αντικαθίσταται από τη φιάλη με μηχανικό πώμα. Ενα 
χρόνο αργότερα η λεμονάδα ΕΨΑ κερδίζει το "Χρυσούν 
Βραβείο Ποιότητας" στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. 
Το 1940 ο Αριστείδης Αλεξανδρίδης, ένας απλός 
υπάλληλος της τράπεζας, δέχεται συγχαρητήρια: Η 
πρωτότυπη φιάλη που έχει σχεδιάσει από μεράκι για τη 
λεμονάδα είναι πραγματικά εντυπωσιακή: Μοντέρνα 
για την εποχή φόρμα, έντονος χαρακτήρας και ένας 
ανάγλυφος ρόμβος που δηλώνει ότι το προϊόν έχει 
βραβευτεί. Μια σημαντική καινοτομία το νέο πώμα 
crown που καταργεί για πάντα το μηχανικό πώμα. 
Το 1969, σαράντα πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της 
ΕΨΑ, η Εθνική Τράπεζα αποδέχεται την πρόταση των 
αδελφών Μοσκαχλαϊδη και Νίκου Τσαούτου και έτσι η 
ΕΨΑ έρχεται στα χέρια των σημερινών ιδιοκτητών της. 
Οι νέες επενδύσεις που γίνονται αυξάνουν την 
παραγωγή στις 16.000 φιάλες την ώρα. 
Από τότε η οικογένεια των προϊόντων ΕΨΑ μεγάλωσε 
εντυπωσιακά. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, με 
βιολογικό καθαρισμό, με ISO και HACCP με νέες 
συσκευασίες και νέα προϊόντα όπως η σόδα, η 
πορτοκαλάδα με ανθρακικό, η lemon cola, το ΤΟΝΙΚ 
και το τσάι με λεμόνι, η ΕΨΑ εδραιώνεται με την 
ποιότητα της στην προτίμηση του καταναλωτή. Το 
μόνο που δεν έχει αλλάξει στην "Εταιρεία Ψυγείων 
Αγριάς" τα τελευταία  χρόνια είναι η ρετρό φιάλη με 
τον έντονο συλλεκτικό χαρακτήρα 

 



 
ΤΣΙΠΟΥΡΟ  
Τσίπουρο και τσιπουράδικα 

Ο Βόλος, η πόλη των Αργοναυτών, η πρωτεύουσα του 
νομού Μαγνησίας είναι μια πόλη σύγχρονη με σημαντική 
πολιτιστική ανάπτυξη. 
Η παραλία του σημείο αναφοράς της πόλης με τους 
ψαράδες και τα ψαροκάϊκα, τα μαγαζιά της, τα όμορφα 
κτίρια, τη θέα στον Παγασητικό και το υπέροχο βουνό των 
Κενταύρων, να υπόσχεται μαγικές εξερευνήσεις με οδηγό 
το θρόισμα από το πέρασμα των μυθικών πλασμάτων του. 
Τα τσιπουράδικα του Βόλου είναι μια ιστορία γεύσεων που 
έχει τις ρίζες της στις αρχές του αιώνα. 
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν ο επισκέπτης της πόλης δεν 
γνώριζε την ατμόσφαιρα των τσιπουράδικων και δεν 
απολάμβανε τη μυσταγωγία του τσίπουρου συνοδευόμενου 
από μεζέδες όπου κυριαρχούν τα κάθε είδους θαλασσινά. 
Στον Βόλο τα περίπου 400 τσιπουράδικα δίνουν το χρώμα 
της λαϊκής διασκέδασης και αποτελούν τον βασικό τόπο 
συνάντησης κι επικοινωνίας. 
Η ιστορία τους ξεκινά κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 
΄20, όταν πρωτοπαρουσιάστηκαν κάποια λιγοστά μαγαζιά 
που σέρβιραν τσίπουρο. Τότε καθιερώθηκε και το 25αρι με 
συνοδεία κάποιων μεζέδων, θαλασσινών κυρίως, όπως 
χταποδάκι, καραβίδες και άλλα πολλά. Η παράδοση λέει 
ότι οι μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν τη συνήθεια του 
τσίπουρου με τους θαλασσινούς μεζέδες. 
Σήμερα, κάθε 25αρι προϋποθέτει και διαφορετικό μεζέ- 
μια ιεροτελεστία που διατηρήθηκε από εκείνα τα χρόνια. 
Το 25αρι είναι ένα μικρό μπουκάλι με τσίπουρο όσο ένα 
μικρό ποτήρι. Κάθε θαμώνας παραγγέλλει ένα 25αρι, όσες 
φορές αντέχει. Κάθε 25άρι συνοδεύεται από, ιδιαίτερους 
για κάθε τσιπουράδικο, μεζέδες. 
Μπορείτε λοιπόν να καθίσετε σε ένα από τα πολλά 
τσιπουράδικα της πόλης και απλά να παραγγέλνετε 25άρια 
για σας και την παρέα σας, αφήνοντας την επιλογή των 
μεζέδων στους υπεύθυνους του τσιπουράδικου που 
επιλέξατε, ανάλογα με τον ρυθμό του τσίπουρου που 
παραγγέλλετε. 

 



 
ΜΕΛΙ 
Μέλι και άλλα προϊόντα μέλισσας 

  

   Μέλι, ένα μοναδικό φυσικό προϊόν, βασικό συστατικό 
για την ισορροπημένη διατροφή. Η χρήση του είναι 
γνωστή από την αρχαιότητα όχι μόνο ως εξαιρετική 
εύγευστη τροφή αλλά και ως φάρμακο λόγω των 
αντιμικροβιακών και πολλών άλλων ιδιοτήτων του. Μέχρι 
και σήμερα δεν έχουν σταματήσει  να ανακαλύπτονται όλο 
και νέες ευεργετικές ιδιότητες του μελιού. 
Στην καθημερινή μας διατροφή, πέρα από την αυτούσια 
κατανάλωσή του και σε συνδυασμό με ένα σωρό τροφές 
(γιαούρτι, δημητριακά κ.α) 
   Ένας ανεξάντλητος συνδυασμός χρωμάτων, γεύσεων και 
αρώματος χαρακτηρίζουν το αγνό ανεπεξέργαστο μέλι μας 
πηγές όλων αυτών είναι η χλωρίδα της περιοχής από την 
οποία προέρχεται. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του μελιού 
διαφέρουν ανάλογα με τα άνθη που επισκέπτονται οι 
μέλισσες δηλαδή την πηγή της πρώτης ύλης (νέκταρ). Η 
περιοχή μας και ειδικά το Πήλιο με αρκετές γύρω περιοχές 
δίνει δεκάδες διαφορετικά είδη μελιού, μοναδικής 
θρεπτικής αξίας, γεύσης και αρώματος. Οι ανοιξιάτικες και 
καλοκαιρινές ανθοφορίες του Πηλίου αποτελούνται από 
ιδιαίτερη μεγάλη γκάμα αυτοφυών φυτών, με μεγάλη 
αναλογία σε αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά (ρίγανη, τσάι 
του βουνού, φασκόμηλο, λεβάντα, θυμάρι κ.ά) δίνοντας 
μέλια με τα μοναδικά μείγματά τους (ανθόμελα) αμιγή ως 
προς τη φυτική τους προέλευση, που χαρακτηρίζονται από 
ιδιαίτερη γεύση και άρωμα. 
    Η πλούσια αυτή γκάμα μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις 
γευστικές απαιτήσεις και να προσθέσει στη διατροφή μας 
βιταμίνες, οργανικά οξέα, πρωτεΐνες και ένζυμα και πολλά 
άλλα συστατικά που πολλές φορές στερείται η σύγχρονη 
τυποποιημένη διατροφή. 
    Ας γνωρίσουμε λοιπόν και ας γευτούμε τους 
διατροφικούς αυτούς φυσικούς θησαυρούς, ας γνωρίσουμε 
και τα μέλια του τόπου μας ανάλογα με τη φυτική τους 
προέλευση ώστε να προμηθευόμαστε από αξιόπιστο 
προμηθευτή αγνό ποιοτικό μέλι που ταιριάζει απόλυτα στα 
γούστα μας. 

  

Απόσπασμα από περιοδικό ΕΝ ΒΟΛΩ τεύχος 10, Κέντρο 
Μελισσοκομίας Θεσσαλίας, Γ. Σαμαράς 



ΚΡΑΣΙ 

Το κρασί στη Μαγνησία 

 Νέα Αγχίαλος (Ο.Π.Α.Π.) 

Το 1969 μία νέα πραγματικότητα δημιουργήθηκε στο 
χώρο του κρασιού. Η εισδοχή της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή κοινότητα δημιούργησε την ανάγκη 
δημιουργίας ενός εθνικού πλαισίου εναρμονισμένου με 
την κοινοτική νομοθεσία που θα σέβεται και θα 
προωθεί το εμφιαλωμένο κρασί. Με νόμους που 
ψηφίστηκαν το 1971-72 η Ελλάδα απέκτησε περιοχές 
με ονομασία προέλευσης. Περιοχές που ιστορικά είχαν 
παραγωγή κρασιού αλλά και ενεργούς μέχρι τότε 
αμπελώνες εντάχθηκαν στο νέο σύστημα ταξινόμησης 
αλλά και εν μέρει αξιολόγησης 

και δημιουργήθηκαν οι Ονομασίες Προέλευσης Ανωτέρας 
Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) 
Το σύστημα αυτό προέβλεπε ότι από συγκεκριμένες 
περιοχές θα παράγονται κρασιά από τις τοπικές και μόνο 
ποικιλίες και με ορισμένες προϋποθέσεις όπως την 
στρεμματική απόδοση, περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, 
καλλιεργητική τεχνική κ.λ.π. 
Η Ν.Αγχίαλος ορίστηκε ως η μοναδική περιοχή της 
Θεσσαλίας που μπορεί να παράγει κρασί λευκό με την 
ονομασία Ο.Π.Α.Π. Όταν αναφερόμαστε στην Ν.Αγχίαλο 
εννοούμε και τις Μικροθήβες, Αιδίνιο, Κρόκιο αφού 
περιλαμβάνονται στην ζώνη που καλύπτει η ονομασία 
Αγχιάλου. Στην ονομασία Αγχίαλος υπάρχει η 
ποικιλίαΡοδίτης η οποία μπορεί να συμπληρωθεί και από 
την ποικιλία Σαββατιανό σε ποσοστό κατώτερο του 20%. 
Αυτή την στιγμή δικαίωμα παραγωγής οίνου με την 
ένδειξη Ο.Π.Α.Π. έχουν μόνο ο Συνεταιρισμός 
Αγχιάλουκαι ο Δημήτρης Τιμπλαλέξης . Επίσης πρέπει 
να αναφέρουμε και την προσπάθεια της Οικογένειας 
Αποστολάκη για κρασιά βιολογικής καλλιέργειας από τον 
Αμπελώνα του Κροκίου. 
  

Η ιδιαιτερότητα της Ν.Αγχιάλου 
  

 Τι είναι αυτό που προσδίδει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα στο 
κρασί της Αγχιάλου; 
Η απάντηση έρχεται άμεσα και σχετίζεται με 
την γειτνίαση των αμπελιών με τη θάλασσα γεγονός που 
τόσο άμεσα συμβαίνει μόνο στο νησιωτικό αμπελώνα και 



κυρίως της Σαντορίνης. Ο αμπελώνας της Αγχιάλου είναι 
κατεξοχήν πεδινός και αναφερόμαστε σε υψόμετρα που 
σπάνια φτάνουν τα200 μέτρα ενώ ένα μέρος των 
αμπελώνων κατεβαίνει μέχρι εκεί που αρχίζει το νερό. 
Χάρη στην «συμβίωση» των αμπελιών με το θαλασσινό 
στοιχείο συναντάμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που 
είναι η ύπαρξη νεύρου πράγμα αδιανόητο για κρασί με 
χαμηλό αλκοολικό βαθμό αλλά και 
μία έντονη ξηρότητα που όμοια της δεν συναντάμε σε 
άλλα κρασιά. 
Σαφή αναφορά σε αυτή την ιδιαιτερότητα γίνεται από τον 
Τιμπλαλέξη σε ένα κρασί που ονομάζεται «Κοκαρέλλα». 
Στις αρχαίες Φθιώτιδες Θήβας τα κύρια υλικά για την 
παραγωγή αγγείων ήταν τα κοχύλια που ονομάζονταν 
Κοκαρέλλες. Είναι πράγματι πρωτόγνωρο το φαινόμενο σε 
έναν αμπελώνα να συναντάμε το Θαλάσσιο στοιχείο και 
κάτι τέτοιο είναι φανερό από την ύπαρξη εκατοντάδων 
κοχυλιών! (Κοκαρέλλες) στα  καλλιεργούμενα εδάφη 
κυρίως των Μικροθηβών. 

  

  

(απόσπασμα: περιοδικό ΕΝ ΒΟΛΩ, τεύχος 10, κείμενο 
Βασίλης Κατσαρός) 

 
 Χαλβάς Παπαγιανόπουλος 

  

Η Χαλβαδοποιία Παπαγιαννόπουλου λειτουργεί στο Βόλο 
ανελλιπώς, από το 1919 έως σήμερα. Ο ιδρυτής της 
Κων/νος Παπαγιαννόπουλος, από τη Φθιώτιδα, αφού 
θήτευσε επί χρόνια σε σημαντικούς οίκους εμπορίου στην 
Κωνσταντινούπολη εγκαταστάθηκε στο Βόλο και αγόρασε 
ένα μέρος από το σημερινό κτίριο του εργοστασίου (2ας 
Νοεμβρίου-Κουντουριώτου), καθώς και τα πρώτα 
μηχανήματα, τα οποία ήταν υπερσύγχρονα για την εποχή 
τους. 
Μετά το θάνατο του Κων/νου Παπαγιαννόπουλου (1938), 
την επιχείρηση ανέλαβε ο γιος του Στυλιανός, ο οποίος 
είχε σπουδάσει Οικονομικές Επιστήμες στη Μασσαλία, 
μιλούσε πολλές ξένες γλώσσες, διέθετε αξιόλογες 
μηχανολογικές γνώσεις, επιχειρηματική δεξιότητα και 
αξιοθαύμαστη εργατικότητα. Διατηρούσε αλληλογραφία 
με μεγάλους ευρωπαϊκούς οίκους, ενημερωνόταν συνεχώς 
για τις εξελίξεις επάνω στη δουλειά του και 
προμηθεύονταν από το εξωτερικό διάφορες πρώτες ύλες, 



αρώματα και υλικά συσκευασίας. 
Τα προϊόντα που παρήγαγε τότε το εργοστάσιο ήταν: 
ταχίνι, χαλβάς, βανίλια γλυκό, καραμέλες, κουφέτα, 
παστοκύδωνο κ.ά., δηλ. μια μεγάλη γκάμα ζαχαρωδών 
προϊόντων. Ο Στυλιανός Παπαγιαννόπουλος κατάφερε να 
καταστήσει την επιχείρηση από τις μεγαλύτερες και πιο 
εύρωστες του είδους σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Το 1972 πέθανε ο Στυλιανός Παπαγιαννόπουλος και την 
επιχείρηση ανέλαβαν οι γιοι του Κώστας (πτυχιούχος της 
Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς) και ο Γιάννης 
(Πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης).Και οι δυο, μερικά χρόνια πριν αναλάβουν 
την επιχείρηση, είχαν σταθεί πλάι στον πατέρα τους και 
είχαν μυηθεί στα μυστικά της δουλειάς. 
Επί των ημερών τους η επιχείρηση επεκτάθηκε με νέες 
εγκαταστάσεις και καινούργια μηχανήματα και αυξήθηκε 
η γκάμα των προϊόντων, αφού προστέθηκαν σε αυτά 
μαρμελάδες, κομπόστες και νέες γεύσεις χαλβά. 
Δυστυχώς ο Κώστας Παπαγιαννόπουλος πέθανε ξαφνικά 
το 1993 σε ηλικία μόλις 48 ετών και έτσι σταμάτησε η 
παράλληλη πορεία των δύο αδελφών. 
Σήμερα η επιχείρηση συνεχίζει την πορεία της σε άλλη 
έδρα και βάση με διευθυντή το Γιάννη Παπαγιαννόπουλο. 
Παράγονται σ’ αυτή όλα τα παλιά αγνά παραδοσιακά 
προϊόντα με κορυφαίο το χαλβά. 
Ο χαλβάς είναι φυσικό υγιεινό προϊόν που έχει ως πρώτη 
ύλη το ευεργετικό σουσάμι. Παρασκευάζεται και σήμερα 
στη Χαλβαδοποιία Παπαγιαννόπουλου με το γνωστό 
παραδοσιακό τρόπο, χωρίς συντηρητικά και χημική 
επεξεργασία και λόγω των συστατικών του που είναι 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία αποτελεί μία πλήρη υγιεινή 
διατροφή. 

 
 

ΚΑΣΤΑΝΑ ΠΗΛΙΟΥ  
H καστανιά είναι είναι φυτό φυλλοβόλο ύψους 10- 30 
μέτρα . Το κύριο χαρακτηριστικό της καστανιάς 
Πηλίου είναι ο μεγάλος σε μέγεθος καρπός του.Τα 
κάστανα, γνωστά κατά την αρχαιότητα κασταναϊκά 
κάρυα, τρώγονται ψητά ή βραστά όπως σήμερα. Στο 
Βυζάντιο χρησιμοποιούσαν τα κάστανα στην μαγειρική 
(γέμιση για κοτόπουλο και γαλοπούλα). 
Η περιοχή που εντοπίζεται είναι όλο σχεδόν το Πήλιο και 
ειδικότερα τα χωριά  Κισσός, Μούρεσι, Ανήλιο, Αγ. 
Δημήτριος, Πουρί, Μακρυράχη, Τσαγκαράδα, Ζαγορά, 
Ξουρίχτι, Καλαμάκι, Λαμπινού, Μακρινίτσα, και 
Πορταριά.  



(Απόσπασμα από το έντυπο, Γεύσεων πάθος, Εταιρία 
Ανάπτυξης Πηλίου) 

 

 
ΜΗΛΟ ΦΙΡΙΚΙ  
Λατινικό όνομα Pijrus Malus ή Malus Communis. 
Ανήκει στο γένος πύρους ή άπιος της οικογένειας των 
Μηλοειδών. Το φιρίκι αποτελεί μία από τις 22 ποικιλίες 
μήλων που υπάρχουν στη χώρα, με μικρό μέγεθος, 
σχήμα κυλινδρικό, χρώματος πρασινοκίτρινο με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε σάκχαρο και ιδιαίτερο άρωμα. 
Η περιοχή που εντοπίζεται βρίσκεται στο Πήλιο, στα 
γραφικά χωριά Κισσός, Μούρεσι, Ανήλιο, Αγ. Δημήτριος, 
Πουρί, Μακρυράχη, Τσαγκαράδα, Ζαγορά, Δράκεια, Αγ. 
Λαυρέντιος, Αγιος Βλάσιος , Νεοχώρι, Ξουρίχτι, Κισσός 
Πουρί και  Μηλιες, Πορταριά , Μακρινίτσα. 
Η ποικιλία φιρίκι καλλιεργείται στο Πήλιο τουλάχιστον 
από τον 18ο αιώνα. Μέχρι το 1960 αποτελούσε την κύρια 
ποικιλία μηλοπαραγωγής στο Πήλιο.  

(Απόσπασμα από το έντυπο, Γεύσεων πάθος, Εταιρία 
Ανάπτυξης Πηλίου) 

 
Απολαύστε-
Βιώστε/Γεύσεις-
Προϊόντα/Κατάλογος 
Τοπικών Επιχειρήσεων 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται συνεταιρισμοί   που 
 ασχολούνται με την παρασκευή τοπικών προιόντων 

 


