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Εισαγωγή Introduction 

Η εργασία που έχετε στα χέρια σας είναι το αποτέλε-

σμα της συμμετοχής των παιδιών της Στ’ Τάξης του 

Σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο TALKSCAPES που 

υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προ-

γράμματος ERASMUS+.  

Η εν λόγω εργασία δεν έχει ως σκοπό να παράσχει λε-

πτομερή περιγραφή του προφίλ της περιοχής μας. Α-

ποτελείται από κείμενα που επέλεξαν τα παιδιά για να 

συμπεριληφθούν εδώ μαζί με υλικό που συνέλεξαν για 

τη δημιουργία των παρουσιάσεων που δόθηκαν κατά 

την διεξαγωγή της εικονικής κινητικότητας που πραγ-

ματοποιήθηκε από τις 7—11 Φεβρουαρίου του 2021.  

 

The document that you have in your hands is the result 

of the participation of the sixth grade children of our 

school in the TALKSCAPES European Project which is 

implemented with the support of the European ERAS-

MUS+ Program. 

This paper is not intended to provide a detailed descrip-

tion of the profile of our region. It consists of texts that 

the children chose for inclusion here together with ma-

terial they collected to create the presentations given 

during the virtual mobility held from 7-11 February 

2021. 





Η Γη των Κενταύρων The Land of the Centaurs 

Ιn Greek mythology, a race of creatures, part horse and 

part man, dwelling in the mountains of Thessaly and 

Arcadia. Traditionally they were the offspring of Ixion, 

king of the neighbouring Lapiths, and were best known 

for their fight (centauromachy) with the Lapiths, which 

resulted from their attempt to carry off the bride of Pi-

rithous, son and successor of Ixion. They lost the battle 

and were driven from Mount Pelion.   

Στην ελληνική μυθολογία, μια φυλή πλασμάτων, εν 

μέρει άλογο και εν μέρει άνθρωπος, που κατοικεί στα 

βουνά της Θεσσαλίας και της Αρκαδίας. Παραδοσιακά 

ήταν απόγονοι του Ιξίωνα, βασιλιά των γειτονικών Λα-

πιθών, και ήταν περισσότερο γνωστοί για τον αγώνα 

τους (κενταυρομαχία) με τους Λάπιθες, που προέκυψε 

από την προσπάθειά τους να πάρουν τη νύφη του Πει-

ρίθου, γιου και διαδόχου του Ιξίωνα. Έχασαν τη μάχη 

και εκδιώχθηκαν από το Πήλιο. 

Μυθολογία Mythology 



Ο Κένταυρος Χείρων Centaur Chiron 

Chiron stood out from all the Centaurs for his wisdom 

and prudence, philanthropy and charity, his sense of 

justice and his academic ability, but also because he 

was immortal alone from the other Centaurs. He taught 

music to many of his famous apprentices, heros of 

Greek Mythology, the art of war, the art of hunting, 

medicine (and even surgery), and ethics. 

Ο Χείρωνας ξεχώριζε από όλους τους Κένταυρους για 

τη σοφία και τη σύνεσή του, kαι τη φιλανθρωπία, το 

αίσθημα δικαιοσύνης και την ακαδημαϊκή του ικανότη-

τα, αλλά και επειδή ήταν αθάνατος, μόνος αυτός από 

τους άλλους Κένταυρους. Δίδαξε μουσική σε πολλούς 

από τους διάσημους μαθητευόμενους του ήρωες της 

Ελληνικής Μυθολογίας,, την τέχνη του πολέμου, την 

τέχνη του κυνηγιού, την ιατρική (ακόμα και τη χειρουρ-

γική) και την ηθική. 

Μυθολογία Mythology 



Ο Ιάσωνας Jason 

Jason, in Greek mythology, leader of the Argonauts and 

son of Aeson, king of Iolkos in Thessaly. His father’s half

-brother Pelias seized Iolkos, and thus for safety Jason 

was sent away to the Centaur Chiron. Returning as a 

young man, Jason was promised his inheritance if he 

fetched the Golden Fleece for Pelias, a seemingly im-

possible task. After many adventures Jason abstracted 

the fleece with the help of the enchantress Medea, 

whom he married. On their return Medea murdered 

Pelias, but she and Jason were driven out by Pelias’ son 

and had to take refuge with King Creon of Corinth. Later 

Jason deserted Medea for Creon’s daughter; this deser-

tion and its consequences formed the subject of Euripi-

des’ Medea. 

Ο Ιάσωνας, στην ελληνική μυθολογία, αρχηγός των Αρ-

γοναυτών και γιος του Αίσονα, βασιλιά της Ιωλκού στη 

Θεσσαλία. Ο ετεροθαλής αδερφός του πατέρα του Πε-

λίας κατέλαβε την Ιωλκό και έτσι για ασφάλεια ο Ιάσω-

νας στάλθηκε στον Κένταυρο Χείρωνα. Επιστρέφοντας 

ως νέος, ο Πελίας του υποσχέθηκε την κληρονομιά του 

εάν έφερνε το χρυσόμαλλο δέρας, ένα φαινομενικά 

αδύνατο έργο. Μετά από πολλές περιπέτειες ο Ιάσω-

νας αφαίρεσε το δέρας με τη βοήθεια της μάγισσας 

Μήδειας, την οποία παντρεύτηκε. Κατά την επιστροφή 

τους η Μήδεια δολοφόνησε τον Πελία, αλλά αυτή και ο 

Ιάσωνας εκδιώχθηκαν από τον γιο του Πελία και 

έπρεπε να καταφύγουν στον βασιλιά Κρέοντα της Κο-

ρίνθου. Αργότερα ο Ιάσονας εγκατέλειψε τη Μήδεια 

για την κόρη του Κρέοντα. αυτή η ερήμωση και οι συ-

νέπειές της αποτέλεσαν το θέμα της Μήδειας του Ευρι-

πίδη. 

Μυθολογία Mythology 



Η Αργώ Argo 

In Greek mythology the Argo (/ˈɑːrɡoʊ/; in Greek: 

Ἀργώ) was a ship built with the help of the gods that 

Jason and the Argonauts sailed from Iolcos to Colchis to 

retrieve the Golden Fleece. The ship has gone on to be 

used as a motif in a variety of sources beyond the origi-

nal legend from books, movies and more. 

Στην ελληνική μυθολογία η Αργώ ήταν ένα πλοίο που 

κατασκευάστηκε με τη βοήθεια των θεών που ο Ιάσω-

νας και οι Αργοναύτες έπλευσαν από την Ιωλκό στην 

Κολχίδα για να ανακτήσουν το Χρυσόμαλλο Δέρας. Το 

πλοίο έχει χρησιμοποιηθεί ως μοτίβο σε διάφορες πη-

γές πέρα από τον αρχικό μύθο, από βιβλία, ταινίες και 

άλλα. 

Μυθολογία Mythology 



Νεολιθικός Οικισμός  

Σέσκλου 

Neolithic Settlement of 

Sesklo 

The settlement at Sesklo gives its name to the earliest 

known Neolithic culture of Europe, which inhabited 

Thessaly and parts of Macedonia. The Neolithic settle-

ment was discovered in the 19th century and the first 

excavations were made by the Greek archaeologist, 

Christos Tsountas. 

 The oldest fragments researched at Sesklo place devel-

opment of the culture as far back as c. 7510 BC — c. 

6190 BC, known as proto-Sesklo and pre-Sesklo. They 

show an advanced agriculture and a very early use of 

pottery that rivals in age those documented in the near 

east. 

The people of Sesklo built their villages on hillsides near 

fertile valleys, where they grew wheat and barley. They 

kept herds of mainly sheep and goats, although they 

also had cattle, swine, and dogs. 

Their houses were small, with one or two rooms, built 

of wood or mudbrick in the early period. Construction 

techniques later became more homogeneous and all 

homes were built of adobe with stone foundations.  

Ο οικισμός στο Σέσκλο δίνει το όνομά του στον παλαιό-

τερο γνωστό νεολιθικό πολιτισμό της Ευρώπης, ο οποί-

ος κατοικούσε στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Μα-

κεδονίας. Ο νεολιθικός οικισμός ανακαλύφθηκε τον 

19ο αιώνα και οι πρώτες ανασκαφές έγιναν από τον 

Έλληνα αρχαιολόγο Χρήστο Τσούντα. 

 Τα παλαιότερα θραύσματα που ερευνήθηκαν στο Σέ-

σκλο τοποθετούν την ανάπτυξη του πολιτισμού ήδη 

από τον περ. 7510 π.Χ. — περ. 6190 π.Χ., γνωστό ως 

πρωτο-Σέσκλο και προ-Σέσκλο. Δείχνουν μια προηγμέ-

νη γεωργία και μια πολύ πρώιμη χρήση κεραμικής που 

συναγωνίζεται σε ηλικία αυτά που τεκμηριώνονται 

στην εγγύς Ανατολή. 

Οι κάτοικοι έχτισαν τα χωριά τους σε πλαγιές κοντά σε 

εύφορες κοιλάδες, όπου καλλιεργούσαν σιτάρι και κρι-

θάρι. Διατηρούσαν κοπάδια κυρίως αιγοπροβάτων, αν 

και είχαν και βοοειδή, χοίρους και σκύλους. 

Τα σπίτια τους ήταν μικρά, με ένα ή δύο δωμάτια, χτι-

σμένα με ξύλο ή πλίνθο την πρώιμη περίοδο. Οι τεχνι-

κές κατασκευής αργότερα έγιναν πιο ομοιογενείς και 

όλα τα σπίτια χτίστηκαν από πλίθα με πέτρινα θεμέλια.  

Ιστορικά Χρόνια  History 



Νεολιθικός Οικισμός  

Διμηνίου 

Neolithic Settlement of  

Dimini  

Ιστορικά Χρόνια  History 

Dimini is a Neolithic settlement in central Greece, near 

the Mesolithic settlement of Sesklo, and west of the 

modern city of Volos, in Thessaly, Greece. 

The excavations on the low hill revealed an extensive 

stone age settlement that was originally much closer to 

the west shore of Pagasitikos Gulf. The site was inhabit-

ed continuously from the late Neolithic period (4800-

4500 BCE) in mud brick houses built over foundations 

made of local stone, all enclosed in a roughly circular 

external low wall which was also made of local slate 

stone. 

The complexity of the building construction, town plan-

ning, and the unearthed artefacts denote a thriving and 

sophisticated stone age community. The function of the 

perimeter wall as defensive has been questioned, but 

the existence of several large communal buildings atop 

the hill is evidence of a well-organized community with 

a rich social culture. 

Το Διμήνι είναι ένας νεολιθικός οικισμός στην κεντρική 

Ελλάδα, κοντά στον μεσολιθικό οικισμό Σέσκλο, και 

δυτικά της σύγχρονης πόλης του Βόλου, στη Θεσσαλία, 

Ελλάδα. 

Οι ανασκαφές στον χαμηλό λόφο αποκάλυψαν έναν 

εκτεταμένο οικισμό της λίθινης εποχής που αρχικά βρι-

σκόταν πολύ πιο κοντά στη δυτική ακτή του Παγασητι-

κού κόλπου. Η τοποθεσία κατοικούνταν αδιάκοπα από 

την ύστερη νεολιθική περίοδο (4800-4500 π.Χ.) σε σπί-

τια από τούβλα από λάσπη χτισμένα πάνω σε θεμέλια 

από τοπική πέτρα, όλα κλεισμένα σε έναν περίπου κυ-

κλικό εξωτερικό χαμηλό τοίχο που ήταν επίσης κατα-

σκευασμένος από τοπική σχιστόλιθο. 

Η πολυπλοκότητα της κατασκευής του κτιρίου, η πολε-

οδομία και τα αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν υπο-

δηλώνουν μια ακμάζουσα και εκλεπτυσμένη κοινότητα 

της λίθινης εποχής. Η λειτουργία του περιμετρικού τεί-

χους ως αμυντικού έχει αμφισβητηθεί, αλλά η ύπαρξη 

πολλών μεγάλων κοινόχρηστων κτιρίων στην κορυφή 

του λόφου είναι απόδειξη μιας καλά οργανωμένης κοι-

νότητας με πλούσια κοινωνική κουλτούρα. 



Φθιώτιδες Θήβες Fthiotic Thebes  

Fthiotic Thebes or Thessalian Thebes is the name of two 

ancient cities of Thessaly which are located close to 

each other. The first is located north of the village of 

Mikrothives in Magnesia and flourished during the Hel-

lenistic period, while the second, also called Christian 

Thebes, flourished during the early Christian (early Byz-

antine) period, until the 7th c. and is located in Nea An-

chialos. 

Φθιώτιδες Θήβες ή Θεσσαλικές Θήβες ονομάζονται 

δύο αρχαίες πόλεις της Θεσσαλίας που βρίσκονται η 

μια κοντά στην άλλη. Η πρώτη βρίσκεται βόρεια του 

χωριού Μικροθήβες της Μαγνησίας και άκμασε κατά 

την ελληνιστική περίοδο, ενώ η δεύτερη, που ονομάζε-

ται και Χριστιανικές Θήβες, άκμασε κατά την παλαιο-

χριστιανική (πρωτοβυζαντινή) περίοδο, έως τον 7ο αι. 

και βρίσκεται στη Νέα Αγχίαλο. 

Ιστορικά Χρόνια  History 



Η Αλως Alos 

Ιστορικά Χρόνια  History 

Alos was an ancient Greek city of Thessaly, built on the 

northeastern foothills of Mount Othris and the plain of 

Almyros, about 100 meters from the sea. Its location 

was of great strategic importance in antiquity, as it con-

trolled the narrow passage from the Pagasitikos to the 

Gulf of Malia and consequently the road from north to 

south Greece. 

 

The city is mentioned in the Iliad Youth Catalog (B 682), 

while in Herodotus (7, 173) it is known as an important 

port during the Persian Wars. In 346 BC. Philip II of 

Macedonia destroyed it. In the early Hellenistic period, 

around 302 BC, the city was probably re-established as 

a port of Achaia Fthiotida. A new catastrophe probably 

suffered from an earthquake in 265 BC.  

Η Αλος ήταν μια αρχαία ελληνική πόλη της Θεσσαλίας, 

χτισμένη στους βορειοανατολικούς πρόποδες του 

όρους Όθρυς και στην πεδιάδα του Αλμυρού, περίπου 

100 μέτρα από τη θάλασσα. Η θέση της ήταν μεγάλης 

στρατηγικής σημασίας στην αρχαιότητα, καθώς έλεγχε 

το στενό πέρασμα από τον Παγασητικό προς τον Μα-

λιακό κόλπο και κατά συνέπεια τον δρόμο από τη βό-

ρεια προς τη νότια Ελλάδα. 

Η πόλη αναφέρεται στον Κατάλογο Νέων της Ιλιάδας (Β 

682), ενώ στον Ηρόδοτο (7, 173) είναι γνωστή ως σημα-

ντικό λιμάνι κατά τους Περσικούς Πολέμους. Το 346 

π.Χ. Ο Φίλιππος Β' της Μακεδονίας το κατέστρεψε. 

Στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο, γύρω στο 302 π.Χ., η 

πόλη πιθανότατα επανιδρύθηκε ως λιμάνι της Αχαΐας 

Φθιώτιδας. Μια νέα καταστροφή πιθανότατα υπέστη 

από σεισμό το 265 π.Χ. 



Τουρκοκρατία Turkish Occupation  

During the Turkish occupation, the economic and intel-

lectual activity of the region was transferred to Pelion, 

which was favored by the privileged status granted to it 

by the Ottoman conquerors. From the 17th c. and until 

the Greek Revolution of 1821, Pelion developed into 

one of the most important first industrial and intellec-

tual centers of Greece. At the same time, the castle of 

Volos was an exclusive area of the Ottomans, where the 

settlement of Christians was forbidden or avoided.  

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η οικονομική και 

πνευματική δραστηριότητα της περιοχής μεταφέρθηκε 

στο Πήλιο, το οποίο ευνοήθηκε από το προνομιακό 

καθεστώς που του παρείχαν οι Οθωμανοί κατακτητές. 

Από τον 17ο αι. και μέχρι την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821, το Πήλιο εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντι-

κότερα πρώτα βιομηχανικά και πνευματικά κέντρα της 

Ελλάδας. Ταυτόχρονα, το κάστρο του Βόλου ήταν απο-

κλειστική περιοχή των Οθωμανών, όπου απαγορεύο-

νταν ή αποφεύγονταν η εγκατάσταση χριστιανών. 

Ιστορικά Χρόνια  History 



Η απελευθέρωση του Βό-

λου από τους Οθωμανούς 

Liberation of Volos from 

the Ottomans  

Ιστορικά Χρόνια  History 

The current city of Volos began to be built outside the 

old Castle shortly after 1830. Its favourable geograph-

ical position, due to the port, contributed to its devel-

opment into an economic centre of Thessaly. After the 

Russo-Turkish War of 1877 and the conference of Con-

stantinople (1881), Thessaly was ceded to the modern 

Greek state, and on November 2, 1881, the Greek Army 

entered the city of Volos. 

Η σημερινή πόλη του Βόλου άρχισε να χτίζεται έξω από 

το παλιό Κάστρο λίγο μετά το 1830. Η ευνοϊκή γεωγρα-

φική της θέση, λόγω του λιμανιού, συνέβαλε στην ανά-

πτυξή της σε οικονομικό κέντρο της Θεσσαλίας. Μετά 

τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877 και το συνέδριο 

της Κωνσταντινούπολης (1881), η Θεσσαλία παραχω-

ρήθηκε στο νεοελληνικό κράτος και στις 2 Νοεμβρίου 

1881 ο Ελληνικός Στρατός εισήλθε στην πόλη του Βό-

λου. 



Νέα Αγχίαλος Nea Aghialos  

Having a continuous presence from the 5th century BC. 

on the shores of the Black Sea, the Greeks of Palea An-

chialos (Pomorie, Bulgaria) were forced to flee their 

homeland when, on July 30, 1906, their city was set on 

fire. 

 

The uprooted inhabitants fled to Greece. At first they 

lived concentrated in Athens. Many refugees supported 

the view to settle partially in various cities of Greece, 

but in the end the opinion prevailed to gather everyone 

in a settlement so that there is a hearth with the name 

of the old homeland, Anchialos.   

Έχοντας συνεχή παρουσία από τον 5ο αιώνα π.Χ. στις 

ακτές της Μαύρης Θάλασσας, οι Έλληνες της Παλαιάς 

Αγχιάλου (Πομόριε, Βουλγαρία) αναγκάστηκαν να ε-

γκαταλείψουν την πατρίδα τους όταν, στις 30 Ιουλίου 

1906, η πόλη τους πυρπολήθηκε. 

Οι ξεριζωμένοι κάτοικοι κατέφυγαν στην Ελλάδα. Στην 

αρχή ζούσαν συγκεντρωμένοι στην Αθήνα. Πολλοί πρό-

σφυγες υποστήριξαν την άποψη να εγκατασταθούν 

μερικώς σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, αλλά τελικά 

επικράτησε η άποψη να συγκεντρωθούν όλοι σε έναν 

οικισμό ώστε να υπάρχει μια εστία με το όνομα της 

παλιάς πατρίδας, Αγχίαλος. 

Ιστορικά Χρόνια  History 



Η Μικρασιατική Καταστρο-

φή (1922) 

The Asia Minor Catastro-

phe (1922)  

Ιστορικά Χρόνια  History 

The Asia Minor catastrophe brought new blood to the 

developing city of Volos, which, despite the great need 

for labor, fell victim to widespread racism.  

Refugees from Asia Minor initially settled in the empty 

spaces of the city. Around Riga Fereou Square, they 

built an entire slum, which was destroyed by fire in 

1930.  

Slowly, the new inhabitants of Volos moved to the NW 

suburbs of the city, which later formed the core of Nea 

Ionia Volos.  

Η Μικρασιατική καταστροφή έφερε νέο αίμα στην ανα-

πτυσσόμενη πόλη του Βόλου, τους πρόσφυγες από την 

Ιωνία, οι οποίοι, παρά την μεγάλη ανάγκη για εργατικά 

χέρια, έπεσαν θύματα εκτεταμένου ρατσισμού.  

Μικρασιάτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά 

στους άδειους χώρους της πόλης. Γύρω από την πλα-

τεία Ρήγα Φεραίου έχτισαν μια ολόκληρη παραγκού-

πολη, η οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1930.  

Σιγά-σιγά οι νέοι κάτοικοι του Βόλου μετακόμισαν στα 

ΒΔ προάστια της πόλης, που αργότερα αποτέλεσαν τον 

πυρήνα της Νέας Ιωνίας Βόλου. 



Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος - 

Ιταλο-γερμανική Κατοχή 

της Μαγνησίας 

II World War - Italo-

German Occupation of 

Magnesia  

In the period 1941–1944, Magnesia and particularly 

Volos was severely tested by the Italian and later the 

German occupation. This period is the only one during 

which the population of the city decreased. Many 

members of the resistance organizations, as well as or-

dinary civilians, were tragically killed in the city streets, 

in the execution sites (such as Eleftherias Square) and in 

the Yellow Warehouse, which the Germans and their 

local collaborators used as a prison.  

Την περίοδο 1941–1944 η Μαγνησία και ιδιαίτερα ο 

Βόλος δοκιμάζονται σκληρά από την ιταλική και αργό-

τερα τη γερμανική κατοχή. Αυτή η περίοδος είναι η 

μόνη κατά την οποία ο πληθυσμός της πόλης μειώθη-

κε. Πολλά μέλη των αντιστασιακών οργανώσεων, κα-

θώς και απλοί πολίτες, σκοτώθηκαν τραγικά στους 

δρόμους της πόλης, στους τόπους εκτελέσεων (όπως η 

Πλατεία Ελευθερίας) και στην Κίτρινη Αποθήκη, την 

οποία οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους χρη-

σιμοποιούσαν ως φυλακή. 

Ιστορικά Χρόνια  History 



Οι σεισμοί του Βόλου The earthquakes of Volos  

Ιστορικά Χρόνια  History 

Two earthquakes, on April 19 and April 21, 1955, de-

stroyed almost a quarter of the buildings and the city 

changed its appearance. Some of the neoclassical build-

ings of pre-war Volos were lost forever and in their 

place appeared the small post-earthquake houses. 

These beautiful post-earthquake detached houses were 

replaced in the off-season (1970–2000) by apartment 

buildings.  

Δύο σεισμοί, στις 19 Απριλίου και στις 21 Απριλίου 

1955, κατέστρεψαν σχεδόν το ένα τέταρτο των κτιρίων 

και η πόλη άλλαξε όψη. Κάποια από τα νεοκλασικά του 

προπολεμικού Βόλου χάθηκαν για πάντα και στη θέση 

τους εμφανίστηκαν τα μικρά μετασεισμικά σπίτια. Αυ-

τές οι όμορφες μετασεισμικές μονοκατοικίες αντικατα-

στάθηκαν εκτός εποχής (1970–2000) από πολυκατοικί-

ες. 



Ο σεισμός του Αλμυρού, 

1980 

The earthquake of Almy-

ros, 1980  

On July 9, 1980, a strong earthquake shook the Pa-

gasitic Gulf. The prefectures of Magnesia, Fthiotida and 

Larissa were mainly affected. 24 people were injured. 

5222 buildings were destroyed, 14726 were severely 

damaged and 10688 smaller. In Almyros, Nea Anchialos 

(VIII +) and Aidini (VIII) the greatest tensions and most 

damages were observed in buildings, but buildings in 

Volos were also damaged. Farsala, Lamia and villages of 

the prefectures of Karditsa, Larissa and Fthiotida were 

less affected. In Nea Anchialos small cracks were ob-

served in the ground. Earthquakes preceded the main 

earthquake, the largest of which occurred just 1.5 

minutes ago and had a magnitude of 5.4. The largest 

earthquake had a magnitude of 6.1.  

Στις 9 Ιουλίου 1980, ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τον 

Παγασητικό κόλπο. Κυρίως επλήγησαν οι νομοί Μα-

γνησίας, Φθιώτιδας και Λάρισας. Τραυματίστηκαν 24 

άτομα. Καταστράφηκαν 5222 κτίρια, 14726 υπέστησαν 

σοβαρές ζημιές και 10688 μικρότερα. Στον Αλμυρό, τη 

Νέα Αγχίαλο (VIII +) και το Αϊδίνι (VIII) οι μεγαλύτερες 

εντάσεις και οι περισσότερες ζημιές παρατηρήθηκαν 

σε κτίρια, αλλά ζημιές υπέστησαν και κτίρια στον Βόλο. 

Λιγότερα επλήγησαν τα Φάρσαλα, η Λαμία και χωριά 

των νομών Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας. Στη Νέα 

Αγχίαλο παρατηρήθηκαν μικρές ρωγμές στο έδαφος. 

Οι σεισμοί προηγήθηκαν του κύριου σεισμού, ο μεγα-

λύτερος εκ των οποίων σημειώθηκε μόλις πριν από 1,5 

λεπτό και είχε μέγεθος 5,4 Ρίχτερ. Ο μεγαλύτερος σει-

σμός είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ. 

Ιστορικά Χρόνια  History 








