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Ξεκινώ με τη φράση μιας παλιάς 
μας μαθήτριας που θέλοντας 
να περιγράψει με δύο λόγια το 
πέρασμά της από τη σχολική μας 
μονάδα μίλησε για την «αυτονόητη 
εδραίωση των σχολικών 
δράσεων». Αναφερόταν προφανώς 
και σε πολλά άλλα πράγματα: 
στο δημιουργικό κλίμα που κάνει 
το σχολείο ευέλικτο και την 
παρουσία των μαθητών σημαντική. 
Στα δίκτυα επικοινωνίας 
που θέτουν τις βάσεις μιας 
υγιούς κοινωνικοποίησης. Στη 
συνεργατικότητα που χαρακτηρίζει 
τον σύλλογο, στο κλίμα ηρεμίας 
και ευγένειας που καθιστά το 
μάθημα κατάθεση ψυχής εκ 
μέρους του εκπαιδευτικού. Στην 
αυτονόμηση και τον εμπλουτισμό 
των λειτουργιών . 
Το σχολείο πέρα από το σύνολο 
των υποχρεώσεων και των 
κανόνων είναι ένα ανοικτό 
κύτταρο, ένας βιόκοσμος που 
τροφοδοτεί και ανανεώνει τον 
πολιτισμό. Και αυτή είναι η 
ύψιστη διάκριση που μπορεί να 
του αποδοθεί.
Δέχθηκα την πρόσκληση που μας 
έγινε σε ένα θέμα τόσο οικείο 
αλλά και δύσκολο. Ενα κολάζ 
από εικόνες, ανθρώπους, τοπία, 
μιας πόλης που διατηρεί τη φήμη 
μιας εκ των πλέον όμορφων στην 
Ελλάδα. Χωρίς να αμφισβητώ 
την αξιοποιημένη από τον 
τουρισμό  εικόνα του κάθε τόπου, 
το δικό μου πρόταγμα σ’ αυτό 
το αφιέρωμα ήταν να βρεθούν 
τα σημεία και οι άνθρωποι που 
απλώνουν τον χώρο και δίνουν 
διάρκεια στις καταστάσεις . 
Στην κορύφωση μιας συγκυρίας 
που καθιστά αδύνατο να ζήσουμε 
την πόλη μας, θελήσαμε να 
παρουσιάσουμε κάποια από τα 
δικά της μικρά μυστικά. Επιλέξαμε 
ταυτόχρονα να έχουν λόγο και 
οι δικοί μας μαθητές, παλιοί και 
νέοι. Γιατί ο κόσμος τους, με τις 
αρετές και τις ανησυχίες, είναι η 
πόλη. Στο μικρό αυτό εγχείρημα η 
συμμετοχή όσων συνεργάστηκαν 
και κυρίως των μαθητών ήταν μια 
απόλυτα δημιουργική άσκηση. Τις 
ευχαριστίες όλων μας στην παλιά 
μας συντοπίτισσα, αρχισυντάκτρια 
της εφημερίδας για την 
εμπιστοσύνη που μας έδειξε.

Ο κ. Νίκος Ιωαννίδης  
είναι διευθυντής  

του 4ου Λυκείου Βόλου.

Aρθρο

Μία απόλυτα 
δηΜίόυργίκη 
ασκηση

Νίκος IωαΝΝίδης

Δούλεψαν και βοήθησαν στην έκδοση

Οι καθηγητές και καθηγήτριες: Νίκος Ιωαννίδης, Σπύρος Βλάχος, Βασιλική Μαντζώρου, Θεολόγης Παρδαλίδης, 
Βαγγέλης Σταθόπουλος, Ευαγγελία Κουτή, Απόστολος Διαμαντής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες: 

Ελπίδα Αναστασίου, Γιάννης-Μάρκος Βαζουβιάδης, Ζωή Βενιέρη, Αθηνά Βλαχοπούλου, Φάνης Βλάχος,Κατερίνα Βουρλιώτη, Αννια Γαλανούλη, 
Δήμητρα Γιάλβαλη, Κατερίνα Δελημήτη, Νεφέλη Δοσούλα, Ελένη Κακαλή, Αναστασία Κλάδη, Γωγώ Λιβογιάννη, Ειρήνη Λογοθετίδη, Αγγελική Μιμίκου, 

Σιλβάνα Μούκα, Γωγώ Μπαρτζώκα, Παναγιώτα Μπατζιάκα, Αφροδίτη Νάσκα, Βιολέτα Νικολαΐδου, Αννα Νικολάου, Ελένη Παπασίκα, Αννα Πέρα, Ζωή Πιέτρη, 
Βαλέρια Πλουμιστού, Αναστασία Πολύζου, Ελευθερία Πολυζώη, Εσμεράλδα Σούλα, Μαρία Σταθοπούλου, Μαρία Στεργιούλα, Βασίλης Χαμπέρης. 

Το ταξίδι του «Βήματος» στα σχολεία της 
περιφέρειας έκανε τη νέα στάση του στον 
Βόλο. Η μαθητική εφημερίδα που έφτιαξαν 
οι καθηγητές και οι καθηγήτριες, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του 4ου Λυκείου του Βό-
λου αποτελεί αφενός έναν ύμνο στην πόλη, 
αφετέρου μια σοβαρή ματιά στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αλλά και οι 
ενήλικοι σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο.
Ομως, οι συντελεστές αυτής της έκδοσης, σε 
πείσμα της πανδημίας, δεν περιορίστηκαν 
στα στενά όρια του σχολείου τους, ούτε καν 
στα – καθόλου στενά – όρια της πόλης. Βοη-
θούσης της τεχνολογίας, με τις συνεντεύξεις 
τους και τα θέματά τους, κατάφεραν να δώ-
σουν τον λόγο σε ξεχωριστά πρόσωπα που 
πρωταγωνιστούν στα δρώμενα του Βόλου ή 

έχουν ως κομβικό σημείο στη ζωή τους την 
πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Επίσης, φρόντισαν να μας ταξιδέψουν στις 
περισσότερο ή λιγότερο ξεχωριστές περιο-
χές της περιοχής και να αναδείξουν όμορφα 
σημεία μέσα και γύρω από τον Βόλο.
Δεν παρέλειψαν, μεταξύ πολλών άλλων, να 
δείξουν πώς συνδέεται η σύγχρονη εικόνα 
της πόλης με τη βιομηχανική άνθησή της, 
πολλές δεκαετίες πίσω, αλλά και τη συμ-
βολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
αρχιτεκτονική, πολιτιστική και πνευματική 
ζωή του Βόλου.
Ομως φτάνει με τους προλόγους. 
Ο λόγος δίδεται τώρα στο παρόν και στο 
μέλλον της πόλης του Βόλου, που δεν ξε-
χνάει και το παρελθόν...
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Σε μία από τις 
καθιερωμένες 

εκδηλώσεις, 
που γινόταν 
κάθε χρόνο 
στο σχολείο 

μας την 
Τσικνοπέμπτη 

με μουσική, 
παραδοσιακούς 

χορούς και 
πλούσια 

εδέσματα

Το παρελθόν, 
το παρόν
και το μέλλον
του Βόλου



Μια μαθήτρια και 
ένας πρωτοετής 
φοιτητής μιλούν  
για τις συνθήκες 
 της εκπαίδευσης 
μέσα στην πανδημία 
και για όσα χάνονται 
στις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που ζούμε

«Ανοίγοντας το κουτί του κορωνοϊού οι 
συμφορές κατακλύζουν την ανθρωπότητα 
και η κοινωνία  ασφυκτιά και πνίγεται στη 
δίνη των προβλημάτων». 
«Οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν», «οι τηλερ-
γαζόμενοι αγανακτούν», «οι εκπαιδευτικοί 
δίνουν τον δικό τους αγώνα» και εμείς, οι 
μαθητές; Η ζωή μας άλλαξε σε μια μέρα. 
Το σχολείο δεν είναι πια όπως το ξέραμε. 
Οι φίλοι είναι μακριά μας, μας λείπει το 
άγγιγμα, η αγκαλιά τους. Ακόμα, προσπα-
θούν να μας πείσουν πως είμαστε υποχρε-
ωμένοι να δεχόμαστε και να υπομένουμε 
κάθε απόφαση χωρίς καμία ένσταση και 
διαμαρτυρία, γιατί έτσι θέτουμε «σε κίνδυ-
νο» την κοινωνία! 
Τι γίνεται όμως με τα  όνειρά μας; Μήπως 
το μέλλον μας είναι υποθηκευμένο;
Η εξέλιξη, η καλλιέργεια και η συγκρότηση 
της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς 
μας είναι πλέον καταδικασμένες να ανα-
πτύσσονται στο ασφυκτικά στενό και μικρό 
περιβάλλον του σπιτιού μας. Σταδιακά, στη 
διάρκεια του εγκλεισμού, η όρεξη για αλ-
ληλεπίδραση και επικοινωνία μειώνεται, 
η επαφή με τη φύση και γενικότερα το πε-
ριβάλλον υποχωρεί, οδηγώντας  μας έτσι, 
σε πολλές περιπτώσεις, στην απομόνωση 
στην απώλεια κάθε επιθυμίας για συνα-
ναστροφή. Αρχίζουμε να περιοριζόμαστε 
αποκλειστικά στις δικές μας σκέψεις και 
συναισθήματα, γινόμαστε εσωστρεφείς, 
παραιτούμαστε από την προσπάθεια να ζή-
σουμε μια υγιή και στα πλαίσια του «φυσιο-
λογικού» καθημερινότητα, κατευθυνόμαστε 
προς τον πλανήτη των καταθλιπτικών και 
τοξικών συναισθημάτων, που αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο διάλυσης της ισορροπίας 
και της υγείας του ψυχισμού μας.
Ο κορωνοϊός ήρθε και αναίρεσε αυτό που 
πιστεύαμε τότε πως ήταν μια βάναυση για 
εμάς συνήθεια, το πρωινό ξύπνημα. Πλέον, 
δεν ξυπνάμε παρά δύο ή τρία λεπτά πριν 
αρχίσει το μάθημα, δεν σηκωνόμαστε από 
το κρεβάτι καθώς έχουμε αφήσει από το 
βράδυ τα βιβλία δίπλα στο κομοδίνο και 
παίρνουμε το κινητό ή το λάπτοπ μας, έτοι-
μοι να βυθιστούμε στον επτάωρο εικονικό 
εφιάλτη. Η τηλεκπαίδευση, αν και σωτήρια 
μέσα στην πανδημία, μας έχει απομακρύ-
νει σημαντικά από τις σχολικές συνήθειες. 

«Εξοικονόμηση χρόνου, αλλά  
προβληματική επικοινωνία»

Ας δούμε πώς την αντιμετωπίζουν οι μα-
θητές. Η συμμαθήτριά μας Αργυρώ Πα-
λιαρούτη απάντησε στις ερωτήσεις μας.

Με την αιφνίδια αλλαγή στον τρόπο 
παρακολούθησης των μαθημάτων 
σου πώς διαφοροποιήθηκε η 
καθημερινότητά σου;

«Με τις νέες αυτές συνθήκες δημιουργή-
θηκαν πολλές αλλαγές, σε όλους. Πρωτί-
στως, βρήκα περισσότερη άνεση, καθώς 
βρίσκομαι στον προσωπικό μου χώρο, αν 
και αρκετές φορές οι παρεμβολές από το 
οικογενειακό περιβάλλον δεν βοηθούν. Πα-
ράλληλα, έχω τη δυνατότητα να δουλεύω 
πάνω σε άλλα ζητήματα εξοικονομώντας 
χρόνο, αφού σταμάτησαν οι μετακινήσεις 
από το σχολείο στο σπίτι και αντίστροφα. 
Από την άλλη πλευρά, δημιουργείται απί-
στευτη κούραση λόγω της συνεχόμενης 
πολύωρης έκθεσής μας στις οθόνες των 
συσκευών. Προσωπικά στο τέλος της μέ-
ρας είναι συχνοί οι πονοκέφαλοι που αι-
σθάνομαι και μεγάλωσαν και τα θέματα 
οράσεως».

Πόσο αποτελεσματική, κατά τη 
γνώμη σου, είναι η «ηλεκτρονική» 
επικοινωνία των μαθητών με τους 
καθηγητές;

«Η επικοινωνία ήταν και εξακολουθεί να 
είναι προβληματική, καθώς αρκετά συχνά 
υπάρχει έλλειψη καλού σήματος και έτσι 

ΚείΜενο-ΣυνεντευξείΣ
|Μαρία Στεργίούλα, 
αφροδίτη ΝαΣκα

Ιωάννινα. Αν και μπορεί να δυσκολεύτηκα 
λίγο στην αναζήτησή της φοιτητικής κατοι-
κίας μου, σε γενικές γραμμές όλα πήγαν 
καλά. Η επικρατούσα όμως κατάσταση με 
εμποδίζει να βρίσκομαι εκεί και να χαρώ 
τον χώρο που δημιούργησα». 

Πώς αντιμετώπισες την καραντίνα 
ως μαθητής και πώς ως φοιτητής;

«Ως μαθητής, νομίζω, δεν πρόλαβα να συ-
νειδητοποιήσω τι συμβαίνει γύρω μου, δι-
ότι το μυαλό μου και η προσοχή μου ήταν 
στραμμένα στο διάβασμα και κατ’ επέκταση 
στις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις. 
Από την άλλη, όντας φοιτητής πλέον, βλέ-
πω μία άλλη καθημερινότητα. Μπορεί η 
καραντίνα να συνεχίζει να με κρατά στο 
σπίτι, ωστόσο αυτή τη φορά έχω άλλες υπο-
χρεώσεις. Η ζωή μου εφεξής στρέφεται 
γύρω από το πανεπιστήμιο, τα μαθήματα 
που κάνω, τις ατελείωτες τηλεδιασκέψεις 
με τους δικούς μου ανθρώπους, το διάβα-
σμα, τις πνευματικές μου αναζητήσεις και 
οτιδήποτε άλλο μου προσφέρει τέρψη και 
με κάνει να ξεχνιέμαι. Βέβαια, υπάρχουν 
και μέρες που η ψυχολογία μου δεν είναι 
και στα καλύτερά της, αφού αναλογίζομαι 
τι συμβαίνει γύρω μου».  

εχεις γνωρίσει τους συμφοιτητές 
σου και αν όχι, πώς νιώθεις γι’ αυτό;

«Είμαι ευγνώμων και ευτυχής που κατάφερα 
και γνώρισα, αν όχι όλους, τους περισσό-
τερους συμφοιτητές μου. Ευτυχώς έχουμε 
έναν πολύτιμο αρωγό να μας συνοδεύει 
και να μας λύνει σε πολλά επίπεδα τα χέ-
ρια, την τεχνολογία. Ας είναι καλά τα κοι-
νωνικά δίκτυα που συντηρούν την επαφή 
μεταξύ μας. Φαντάζεστε να μην υπήρχαν κι 
αυτά; Επιθυμία τόσο δική μου όσο και των 
συμφοιτητών μου είναι να τελειώσει αυτή 
η τρικυμία και να βρεθούμε διά ζώσης. 
Καταλήγοντας, η πανδημία μας έδωσε την 
ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο πιο αποτε-
λεσματική ήταν η διά ζώσης διδασκαλία, 
πόσο πιο πολλά πράγματα μας πρόσφερε 
η τάξη και πόσο πιο ευτυχισμένοι ήμασταν 
όταν πηγαίναμε σχολείο!».

μας επιβαρύνουν με περισσότερη δουλειά 
κι αν θέλεις να είσαι συνεπής η κούραση 
είναι διπλή. Επτά επιπλέον υποχρεωτικές 
ώρες μπροστά σε μια οθόνη σίγουρα δεν 
βοηθάνε στην εξάλειψη του φαινομένου 
του εθισμού των νέων στο Διαδίκτυο. Επι-
πλέον, επειδή μένουμε συνεχώς στο σπίτι η 
διαρκής τριβή με την οικογένεια επιφέρει 
συγκρούσεις, σύγχυση, καβγάδες και έτσι 
διαταράσσεται η ισορροπία και η αρμονία 
στο οικογενειακό περιβάλλον, γεγονός που 
μας επηρεάζει αρνητικά».

«Ως πρωτοετής δεν πέρασα  
το κατώφλι του πανεπιστημίου»

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όμως και τους 
περσινούς συμμαθητές μας, πρωτοετείς 
εφέτος σε... κλειστά πανεπιστήμια. Ας δού-
με πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση ο πρω-
τοετής φοιτητής Πέτρος Ραχούτης που 
απαντά στις ερωτήσεις μας.

Πώς ονειρεύτηκες το πρώτο σου 
έτος στη σχολή που πέρασες και 
πώς τελικά ήταν με την καραντίνα;

«Κανένας από τους εφετινούς πρωτοετείς 
φοιτητές δεν είχε φανταστεί ποτέ πως το 
πρώτο έτος θα διεξαχθεί κάτω από τις πιο 
ιδιάζουσες συνθήκες. Εγώ επέλεξα την επι-
στήμη της φιλολογίας, λόγω της έντονης 
αγάπης για τη γλώσσα. Η αλήθεια είναι 
ότι ποτέ δεν ονειρεύτηκα πώς θα είναι το 
πρώτο μου έτος στη σχολή. Πάντοτε σκε-
φτόμουν πως θα πάω σ’ ένα μεγάλο κτίριο, 
σε μία οποιαδήποτε πόλη, με πάρα πολλούς 
και κάθε λογής ανθρώπους, προκειμένου να 
λάβουμε τ’ απαραίτητα εφόδια γύρω από 
μία επιστήμη. Συνάμα να κοινωνικοποιη-
θούμε και σφυρηλατήσουμε τους εαυτούς 
μας. Εν τέλει, αυτή η νόσος αφενός δεν 
μου επέτρεψε να περάσω το κατώφλι του 
πανεπιστημίου, αφετέρου με έχει ακινη-
τοποιήσει στο σπίτι, μπροστά στην ψυχρή 
οθόνη του υπολογιστή». 

αντιμετώπισες κάποιο πρόβλημα με 
το σπίτι στον τόπο σπουδών σου;

«Ο τόπος σπουδών μου είναι τα πανέμορφα 

Ο κορωνοϊός άνοιξε
το κουτί της Πανδώρας
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εμποδίζεται η σύνδεση. Ακόμη, κάποιοι 
καθηγητές δεν γνωρίζουν ορισμένες ιδι-
ότητες της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα 
η κατάσταση να γίνεται πιο δύσκολη. Στα 
μείον της εξ αποστάσεως διδασκαλίας περι-
λαμβάνεται το γεγονός ότι κάποιος αριθμός 
παιδιών δεν έχει την οικονομική ευχέρεια 
ώστε να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία 
που απαιτούνται. Αντιθέτως, προτέρημα 
αποτελεί η κατάσταση αυτή για καθηγη-
τές που ασχολούνται με υπολογιστές, οι 
οποίοι με την προσθήκη προγραμμάτων 
μας προσφέρουν την καλύτερη κατανόηση 
των μαθημάτων».

Θεωρείς πως η κατάσταση αυτή, 
σε συνδυασμό με το αίσθημα της 
απομόνωσης, έχει επηρεάσει την 
απόδοσή σου και κατά συνέπεια την 
ψυχολογία σου; 

«Η βαθμολογία μου δεν επηρεάστηκε αρ-
νητικά, αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός 
ότι όλη αυτή η ρουτίνα είναι κουραστική. 
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες που πρέπει 
να παρακολουθώ, οι οποίες απαιτούν την 
ανάλογη αφοσίωση, γιατί θα δώσω και για 
πτυχίο Αγγλικών, έχουν ως αποτέλεσμα ο 
τρόπος αυτός εκμάθησης να μη βοηθάει, 
αλλά αντιθέτως η εκπαίδευση να επιβρα-
δύνεται. Πέρα από αυτό, οι καθηγητές, 
επειδή νομίζουν πως έχουμε πολύ χρόνο, 

Η εξέλιξη, η καλλιέργεια  
και η συγκρότηση της 
προσωπικότητας και της 
συμπεριφοράς μας είναι πλέον 
καταδικασμένες να αναπτύσσονται 
στο ασφυκτικά στενό και μικρό 
περιβάλλον του σπιτιού μας



Απόδραση 
στη φύση με 
τον... κωδικό 6

Η Μακρινίτσα δεν 
αποκαλείται άδικα 
«μπαλκόνι του 
Πηλίου». Η θέα 
στον Βόλο είναι 
απολαυστική
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Το νερό ζεστάθηκε και η μυρωδιά των 
βοτάνων απλώθηκε στο δωμάτιο. Πήραμε 
βαθιές ανάσες, γεμάτες μνήμες και συγκι-
νήσεις. Το έβαλα γρήγορα στο θερμός και 
ξεκινήσαμε για περπάτημα. Μήνυμα με 
κωδικό 6 για σωματική άσκηση. Δεν αντέ-
χεται εύκολα ο εγκλεισμός την άνοιξη. 
Τι προνόμιο να ζεις κοντά σε ένα τέτοιο 
βουνό και να μπορείς να περπατήσεις σε 
κάποιο μονοπάτι στο δάσος! 
Το Πήλιο, το βουνό των Κενταύρων. Ευ-
τυχώς υπάρχουν άνθρωποι που κρατούν 
τα μονοπάτια ανοιχτά, ακόμα και σε και-
ρό καραντίνας. Και στο Πήλιο μπορεί να 
βρει κανείς τόσο πολλά μονοπάτια και 
καλντερίμια ώστε να πάει παντού με τα 
πόδια. Αν το αντέχει βέβαια, γιατί δεν 
το λες και εύκολο. Διαδρομές που ενώ-
νουν τα χωριά μεταξύ τους, που οδηγούν 
σε κορυφές, που οδηγούν στη θάλασσα, 
σε μαγευτικές παραλίες. Κάποτε ήταν οι 
μοναδικοί δρόμοι που είχαν οι άνθρω-
ποι, τώρα αποτελούν διέξοδο για όσους 
θέλουν να ζήσουν άλλες εμπειρίες. Είναι 
κρίμα που κάποια από αυτά τα χάλασαν 
οι χωματόδρομοι που έχουν ανοιχτεί τα 
τελευταία χρόνια.

Προς τη Μακρινίτσα

Αφήσαμε το αυτοκίνητο στα όρια της πό-
λης και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε προς 
τη Μακρινίτσα, «το μπαλκόνι του Πηλί-
ου» όπως συνηθίζουμε να λέμε. Από τα 
πρώτα βήματα άλλαξε η διάθεσή μας για 
την πανδημία και τα κρούσματα. Η φύ-
ση είχε κάνει τη δουλειά της, οι εικόνες 
σκέπασαν τις σκέψεις. Και πώς να γινό-
ταν αλλιώς όταν γύρω μας είχαμε όλων 
των ειδών τη συντροφιά. Το βουνό αυτό 
μπορεί και συνδυάζει τόσους διαφορετι-
κούς τύπους βλάστησης. Πεύκα και ελιές 
στην αρχή, θάμνοι και πετρώδη εδάφη 
δίπλα, μεγάλα δέντρα με πλατιά φύλλα 
κοντά στο ρέμα, λουλούδια και βότανα. 

Μια ειδυλλιακή 
διαδρομή από 
τις παρυφές 
του Βόλου έως  
την κεντρική πλατεία 
της Μακρινίτσας  
– Τα νερά, τα βότανα,  
η αρχιτεκτονική, 
η ιστορία

Τής ΕλΕυθΕρίας Πολυζώη

Από την άλλη πλευρά οξιές, καστανιές 
και πλατάνια, παντού όμως λουλούδια 
και βότανα.
Θυμήθηκα όσα μας έλεγαν στο Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, 
όταν το είχαμε επισκεφθεί με το σχολείο 
πριν την πανδημία. Περισσότερα από 50 
βότανα φυτρώνουν εδώ, τα μισά σχεδόν 
από αυτά υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. 
Δεν θα ξεχάσω την ιστορία για το κενταύ-
ριο, το βότανο που ο μύθος λέει χρησιμο-
ποίησε ο Κένταυρος Χείρων, που έζησε 
εδώ, για να γιατρεύσει την πληγή που του 
έκανε ο Ηρακλής. Αλλωστε ο Χείρων ήταν 
αυτός που ήξερε πώς από τα βότανα που 

φύτρωναν στο Πήλιο να παρασκευάζει 
φάρμακα για να θεραπεύει ανθρώπους, 
θεούς και ζώα. Γι’ αυτό και οι θεοί του 
εμπιστεύτηκαν τη διαπαιδαγώγηση των 
διάσημων παιδιών τους. Ο Αχιλλέας, ο 
Ιάσονας, ακόμα και ο πατέρας της Ιατρι-
κής και γιος του Απόλλωνα, ο Ασκληπιός, 
από αυτόν έμαθε την τέχνη του. 

Νερό για όνειρα

Το νερό από το ρέμα δημιουργεί ένα 
κλίμα χαλάρωσης και βοηθάει τα όνειρα 
να έρχονται. Πέτρινα τοξωτά γεφύρια, 
άλλα μικρότερα και άλλα μεγαλύτερα, 
μαρτυρούν την τέχνη του παρελθόντος. 
Αλλωστε στο Πήλιο υπάρχουν πολλά. 
Ο ήχος του νερού δυναμώνει, δεν πή-
ρε τυχαία το όνομα Μέγα Ρέμα, αν και 
στην εποχή μας δεν έχει πάντα τόσο νε-
ρό. Παλιά όμως δεν σταματούσε ποτέ. 
Γι’ αυτό λειτουργούσαν τριγύρω τόσα 
βυρσοδεψεία, υπάρχει και περιοχή που 
λέγεται Ταμπάκικα. Ως τις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα λειτουργούσαν 
περίπου 40 βυρσοδεψεία και γνώριζαν 
μεγάλη άνθηση. Σαν να ακούγονται οι 
φωνές των ταμπάκηδων, τα μουλάρια 
που μεταφέρουν τα δέρματα, ο ήχος 
τους όταν πλένονται στις στέρνες για 
να καθαριστούν. Ερείπιά τους βρίσκου-
με στον δρόμο μας. Και πιο πλάι τους 
οι δριστέλες ή νεροτριβές, τα φυσικά 
πλυντήρια, ξύλινες κατασκευές που με 
τη βοήθεια του νερού που ερχόταν από 
το ρέμα έπλεναν τα υφάσματα. Μία μά-
λιστα λειτουργεί εποχιακά ως τις μέρες 
μας με τον παραδοσιακό τρόπο. 
Πρώτη στάση στην κεντρική πλατεία της 
Κουκουράβας, στην κρήνη της Χορεύ-
τρας, δίπλα από τον πύργο Σκοτεινιώτη 
ένα μεγαλοπρεπές πετρόχτιστο κόσμημα 
που ακόμα στέκει αγέρωχο. Αλλωστε είναι 
ξακουστή η αρχιτεκτονική, με κτίρια που 
διατηρούνται άριστα ως σήμερα. Διακρί-

νουμε και το παλιό αρχοντικό του Βαΐτζη 
χτισμένο από το 1761 και άλλα αρχοντι-
κά που δένουν με το τοπίο. Γεμίζουμε 
τα δοχεία με κρυστάλλινο νερό. Νερό 
κοινωνικό αγαθό. Γιατί να μην είναι πα-
ντού έτσι; Γιατί να μην μπορεί παντού ο 
διαβάτης να πιει λίγο καθαρό νερό, δωρε-
άν, για να ξαποστάσει; Στην περιοχή της 
Μακρινίτσας (σ’ αυτήν εντάσσεται και η 
Κουκουράβα) υπάρχουν 55 τέτοιες κρή-
νες, δημόσιες βρύσες δηλαδή, που οι πε-
ρισσότερες λειτουργούν ακόμα, πέτρινες 
και μαρμάρινες, εξαιρετικά έργα τέχνης.

Το βουνό των βοτάνων

Ανοίγουμε το θερμός και μοιραζόμαστε 
το τσάι. Μείγμα πολλών βοτάνων με βά-
ση την μπετόνικα, το παραδοσιακό τσάι 
του Πηλίου με το έντονο άρωμα, δυνα-
μωτικό και τονωτικό. Μαζί οι γεύσεις και 
τα αρώματα από το φασκόμηλο, το τίλιο 
και τη λουίζα δένουν υπέροχα. Το Πήλιο 
θα έπρεπε να λέγεται και βουνό των βο-
τάνων, ήδη στη διαδρομή συναντήσαμε 
ένα σωρό: φλισκούνι, ταράξακο, σκορ-
πίδι. Σαμπούκο, μολόχα και ρίγανη που 
εδώ μυρίζει αλλιώς. Δεν κόψαμε όμως 
τίποτα. Δεν μαζεύεις τα βότανα όποτε και 
όπως να ’ναι, είχε πει ο θείος Πάνος, που 
καλλιεργεί και τα αποστάζει στον Βόλο.
Από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει 
το καλντερίμι της Μακρινίτσας, ίσως 
το καλύτερα διατηρημένο πετρόχτιστο 
καλντερίμι του Πηλίου. Θα ανηφορίσει 
απότομα, θα περάσει μπροστά από την 
παλιά εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και 
πολλές κρήνες και θα τερματίσει θρι-
αμβευτικά στην κεντρική πλατεία της 
Μακρινίτσας, με τα τεράστια πλατάνια 
και τη μνημειακή κρήνη του χωριού. Ωρα 
για ελαφρύ κολατσιό και επιστροφή. Η 
ώρα όμως πέρασε, πρέπει να στείλουμε 
νέο μήνυμα πλέον. Με κωδικό 6 ξανά 
για σωματική άσκηση..



Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος θυμάται τα μαθητικά του χρόνια, 
εξυμνεί την πόλη του Βόλου και μιλάει για το Προσφυγικό και την πανδημία

«Ενωμένοι μπορούμε να 
διορθώσουμε τα τυχόν λάθη μας»
συνεντευξη στισ 
Ζωή Πιέτρή,  
ΓωΓω ΜΠαρτΖωκα, 
αννια Γαλανούλή
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Πώς βλέπετε τον ρόλο της 
έκκλησίας στην εποχή της 
πανδημίας; ή πιστή τήρηση των 
μέτρων την αφορά και σε ποιον 
βαθμό; τι έχετε να σχολιάσετε για 
τον περιορισμό του αριθμού των 
συμμετεχόντων στη Θεία λειτουργία 
ως μέτρο πρόληψης; 

«Από την πρώτη στιγμή αναζητήσαμε, ιδιαί-
τερα εδώ στον τόπο μας, τους πιο σωστούς 
τρόπους, ως ποιμαίνουσα Εκκλησία, για να 
συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. Και επειδή θέλουμε την ενότητα 
της κοινωνίας μας, πειθαρχήσαμε σε όλα 
τα μέτρα που αποφασίστηκαν, όσο και αν 
μας πόνεσαν και μας πονούν, δηλαδή ότι 
στερηθήκαμε την κοινή λατρεία, όπως τη 
βιώνουμε όλοι μαζί στην Ορθόδοξη Εκκλη-
σία μας. Ελπίζουμε σύντομα να ξαναδούμε 
τους Ναούς μας πλημμυρισμένους και πάλι 
από πιστούς».

Για τα ζητήματα ταυτότητας 
φύλου και το δικαίωμα στη 
διαφορετικότητα που γίνεται 
σταδιακά δεκτό από την πολιτεία, 
ποια είναι η γνώμη σας; 

«Για την ορθόδοξη πίστη και παράδοσή μας, 
ο κάθε άνθρωπος είναι μια ζωντανή εικόνα 
του Θεού, μια μοναδική προσωπικότητα και 
αξία. Αρα, έχει τον σεβασμό και την αγάπη 
μας. Γι’ αυτό και καταδικάζουμε κάθε στάση 
που οδηγεί σε καταστάσεις που έζησε στο 
παρελθόν η ανθρωπότητα, όπως ο ναζισμός 
και ο φασισμός. Λυπάμαι, όμως, που παρ’ 
όλες τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού στον 
χώρο της παιδείας, σήμερα φαινόμενα όπως 
ο εκφοβισμός (bullying) γίνονται όλο και πιο 
συχνά. Μήπως τελικά έχουμε ανάγκη από 
κάποιες αξίες που χάνονται με πρόσχημα 
την εξέλιξη και την πρόοδο;».

Ποια είναι η στάση σας στο θέμα των 
προσφύγων που έρχονται  στη χώρα 
μας; Πιστεύετε πως η έκκλησία και ο 

κλήρος μπορούν να συνεισφέρουν 
περισσότερο στην κατεύθυνση της 
στήριξης προς αυτούς;

«Πρέπει να σας πω ότι η τοπική μας κοι-
νωνία χάρη στην προσπάθεια όλων μας 
έχει αναδειχθεί σε πρότυπο υποδοχής και 
περίθαλψης προσφύγων. Εδώ, στον Βόλο, 
χειροκροτήσαμε τα παιδιά που υποδεχθή-
καμε στα σχολεία μας ως προσφυγόπουλα. 
Κι αυτό, γιατί είπαμε ότι κανείς δεν μπορεί 
να στερήσει από ένα παιδί τη χαρά του σχο-
λείου και της γνώσης. Επίσης, κανείς, όλα 
τα χρόνια δεν έμεινε νηστικός, άστεγος, 
χωρίς πρωινό στο σχολείο του. Είναι ένα 
έργο όλων μας που με χαροποιεί ιδιαίτερα».

Πιστεύετε πως η έκκλησία πρέπει 
να αγκαλιάζει και να υποστηρίζει 
τους νέους, ακόμα και όταν εκείνοι 
λειτουργούν έξω από τα λατρευτικά 
πλαίσια;  

«Η Εκκλησία, στην αυθεντική της μορφή, 
είναι ο ίδιος ο Χριστός! Πιστέψτε με, Αυτός 
είναι που αναζητεί και αγαπά τον κάθε νέο, 
ακόμα και αν προς στιγμήν τον αρνείται. Εί-
ναι Αυτός, που συγχώρησε τον ληστή επάνω 
στον Σταυρό. Είναι Αυτός, που χτυπά την 
πόρτα της ψυχής μας και περιμένει μέχρι 
εμείς να του ανοίξουμε για να μπει. Ναι, η 
Εκκλησία μας αγκαλιάζει όλους τους νέους 
και θέλει να τους στηρίξει σε κάθε δύσκολη 
στιγμή τους».

Σε όλη την έυρώπη ο υποχρεωτικός 
εγκλεισμός προκαλεί εντάσεις και 
συχνά βίαιες αντιπαραθέσεις. τα 
φαινόμενα αυτά δεν λείπουν και από 
τη χώρα μας. Πώς θα τα σχολιάζατε;

«Το μόνο όπλο που έχουμε πλέον για τις δύ-
σκολες στιγμές, παιδιά μου, είναι η ενότητά 
μας. Ενωμένοι μπορούμε να διορθώσουμε 
τα τυχόν λάθη μας. Διχασμένοι, θα χάσουμε 
κάθε δυνατότητα διεξόδου και το δίκιο μας. 
Ξέρω την κόπωση, νιώθω τον αγώνα όλων, 
θέλει υπομονή για να ξεφύγουμε. Φθάνουμε 
στο τέλος. Μας αξίζει το καλύτερο!».

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος μι-
λάει στο «Βήμα του Βόλου» για τα μαθητικά 
του χρόνια, τις «αταξίες του στο Λύκειο», 
την αγάπη της Εκκλησίας για όλους τους 
νέους, το προσφυγικό ζήτημα, αλλά και για 
τις δύσκολες μέρες της πανδημίας.

Περάσατε ευτυχισμένα παιδικά 
χρόνια; Ποιες είναι οι πιο έντονες 
μαθητικές σας αναμνήσεις; 

«Γεννήθηκα το 1956 στον Αγιο Δημήτριο 
Αττικής στην Αθήνα. Μεγάλωσα σε μια φτω-
χογειτονιά που παίζαμε στους χωματόδρο-
μους και πήγα σχολείο με 65 παιδιά στην 
τάξη! Είχα θαυμάσιους δασκάλους που μας 
έδειξαν την αξία της γνώσης και την ομορ-
φιά της ζωής. Από τότε έμαθα να μοιρά-
ζομαι σκέψεις και ιδέες, να συνεργάζομαι 
για κοινούς στόχους και προσπάθειες, να 
ακολουθώ περισσότερο την καρδιά μου και 
λιγότερο τη λογική. Με άλλα λόγια να κάνω 
στη ζωή μου αυτό που αγαπώ αληθινά».

Πείτε μας μια πράξη νεανικής 
αταξίας ή σκανδαλιάς που έχει 
εντυπωθεί στη μνήμη σας.

«Στο τότε Γυμνάσιο, σημερινό Λύκειο, τα-
λαιπώρησα τον καθηγητή της Φυσικής κρύ-
βοντας στο τραπέζι των πειραμάτων έναν 
μεγάλο μαγνήτη που είχα αφαιρέσει από 
μια ηχητική κόρνα της εποχής. Tο αποτέ-
λεσμα; Κανένα πείραμα για το μάθημα του 
μαγνητισμού να μην πραγματοποιείται! Μας 
είπε ότι το υπουργείο έστειλε ελαττωματικά 
όργανα στο σχολείο! Και κάτι άλλο: έπεισα 
καθηγητές και συμμαθητές σε σχολική εκ-
δρομή, μέσα στο λεωφορείο, ότι το πρώτο 
πρόγραμμα της ΕΡΤ μετέδιδε ειδήσεις του 
σχολείου μας. Είχα “μοντάρει” εκπομπή σε 
κασέτα της εποχής!».

έίκοσι χρόνια εδώ νιώθετε πλέον 
Βολιώτης; τι σας αρέσει και τι σας 
δυσαρεστεί στην πόλη; Ποια είναι τα 
σημεία που αγαπάτε να βρίσκεστε; 

Ποια είναι η γνώμη σας για 
την τηλεκπαίδευση και τις 
νέες τεχνολογίες;

«Μάλλον εγώ πρέπει να μάθω από 
εσάς. Ξέρετε περισσότερα. Ενα θέ-
λω να σας πω. Εσείς αγαπάτε τον 
υπολογιστή σας, το κινητό, το τά-
μπλετ. Να ξέρετε όμως ότι αυτά πο-
τέ δεν θα σας αγαπήσουν. Γι’ αυ-
τό εύχομαι στη ζωή σας ο Θεός να 
σας φέρει αυτούς που θα σας αγα-
πήσουν αληθινά και θα τους εμπι-
στευθείτε, χωρίς να σας διαψεύσουν 
ποτέ. Ο Χριστός μας είναι ο πρώτος 
απ’ αυτούς! Σας ευχαριστώ».

«Το κΙνηΤο Δεν
θα σασ αγαπησεΙ»

τη θεωρείτε προνομιακή πόλη για 
έναν νέο;

«Νιώθω πιο Βολιώτης απ’ τους Βολιώτες! 
Ζούμε στην ομορφότερη πόλη της Ελλάδας 
μας. Θαυμάζω το φυσικό περιβάλλον που 
συνδυάζει βουνό και θάλασσα, όπως και 
τη ρυμοτομία, τουλάχιστον στο κέντρο της. 
Με στενοχωρεί ότι αυτό δεν συνεχίστηκε 
στην επέκτασή της. Προσωπικά θέλω να 
βρίσκομαι στους πανέμορφους Ναούς της. 
Ξέρω πολλούς νέους από άλλα μέρη που 
θα ήθελαν να ζουν στην πόλη μας».

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος 
ως μαθητής στη Γ’ τάξη του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Αγίου Δημητρίου τη σχολική χρονιά 
1964-65, όγδοος από αριστερά στην τρίτη σειρά



Οι τοιχογραφίες  
στο σχολείο  

ως μήνυμα σεβασμού  
της διαφορετικότητας 

αλλά και ως μέσο 
αντιμετώπισης 

πολιτισμικών, 
μορφωτικών  

και κοινωνικών 
εμποδίων

Είναι κοινή συνείδηση πλέον ότι οι δη-
μόσιες τοιχογραφίες ομορφαίνουν τους 
χώρους, προσδίδουν αίσθηση ταυτότη-
τας και ενισχύουν την αυτοαντίληψη 
των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται 
σε αυτούς. Βοηθούν τις κοινότητες να 
ασπαστούν τον σεβασμό της διαφορε-
τικότητας. Γίνονται αφορμή να ξεπε-
ραστούν πολιτισμικά, μορφωτικά και 
κοινωνικά εμπόδια. Και είναι ίσως ο 
τέλειος τρόπος να φέρουν τους ανθρώ-
πους κοντά σε κάτι όμορφο. Η ιστορία 
των δημόσιων τοιχογραφιών οδηγεί 
στην ενθάρρυνση ολόκληρων συνοικιών 
στην Αμερική να καταθέσουν προτάσεις 
τέχνης και να τις υλοποιήσουν τονίζο-
ντας το αίσθημα ένταξης σε αυτές.

Ο Γιώργος εν δράσει

Πίσω στο 2015 λοιπόν. Στις αρχές του 
καλοκαιριού, λίγες μέρες πριν τη λή-
ξη των μαθημάτων, όπου ένας τελει-
όφοιτος μαθητής του σχολείου με ιδι-
αίτερες ανησυχίες ξεκινά μια ανάλογη 
απόπειρα. Ο Γιώργος, μέλος μιας ομά-
δας παιδιών του σχολείου (όλοι από 
μεταναστευτικές οικογένειες), έχει ήδη 
βραβευτεί με την παρέα του από τον 
τομέα Πολιτισμού του Δήμου για τη δη-
μιουργία ενός βίντεο που παρουσίαζε 
όψεις της πόλης και του Πηλίου. Είχε 
εκπονηθεί στα πλαίσια ενός ευρωπαϊ-
κού προγράμματος που μετείχε το σχο-
λείο. Περνά αρκετές μέρες, παρά την 
επίμονη ζέστη των ημερών, παρέα με 
άλλους μαθητές έχοντας ήδη εντρυφή-
σει στη θεματολογία και στις τεχνικές 
του έργου. Είναι ήδη σκιτσογράφος 
δίνοντας δείγματα της δουλειάς του 
στην εφημερίδα «Θεσσαλία» και σε λίγο 
εκπληρώνει το μεγάλο όνειρό του, να 
φοιτήσει στη Σχολή Καλών Τεχνών έχο-
ντας τελειώσει το Τμήμα Νοσηλευτικής.
Περιγράφει την παρουσία του στο σχο-
λείο: «Το σχολικό περιβάλλον μάς καλ-
λιέργησε αρχικά και στη συνέχεια μας 
βοήθησε να “ξεδιπλωθούν” οι καλλιτε-
χνικές μας ανησυχίες. Ενα μεγάλο ευχα-
ριστώ στη σχολική μονάδα, αλλά και σε 
όλους τους συμμαθητές μου, γιατί ποτέ 
δεν ήμασταν “ξένοι” ανάμεσά τους, δεν 
ήμασταν ποτέ οι “άλλοι”».

Το σχέδιο του καθηγητή

Στα 2016 καθηγητής των Καλλιτεχνικών 
στο σχολείο είναι ο ζωγράφος Πανα-
γιώτης Αλεξίου. Τα έργα του εξετίθεντο 
ήδη σε γκαλερί της Αθήνας. Χαρακτη-
ρίζονταν από το αισιόδοξο ύφος και 
τις επιλογές των χρωμάτων. Ιδιαίτερα 
αγαπητός στους μαθητές, αναλαμβάνει 
ένα εξαιρετικό εγχείρημα. Στον χώρο 
που παραδοσιακά τελείται η προσευχή 
και που – λόγω του σημείου – γεμίζει 
από κακέκτυπα συνθήματα, εκπονεί ένα 
καινούριο έργο.
Το σχολείο με αφορμή την ημέρα του 
ρατσισμού έχει αναλάβει μια σειρά από 

Των ΑθηνΑς ΒλΑχοπούλού,
ΓωΓως λιΒοΓιΑννη

ΠρΟϋΠΟθεση
η ενσωμάΤωση
σΤην κΟινΟΤηΤά
Η επαφή με τα έργα δεν 
ξεκινά βέβαια από τις 
καλλιτεχνικές ικανότητες ή 
τα μοναδικά οράματα των 
δημιουργών. Προϋποθέτει ότι 
η ίδια η κοινότητα θα στηρίξει 
και θα ενσωματώσει τις 
αναπαραστάσεις. Το στοίχημα θα 
συνεχίσει πάντως να είναι ανοικτό 
για μελλοντικές παρεμβάσεις.

Ενθυμούμενος εκείνη την περίοδο ο 
Παναγιώτης Αλεξίου θα πει: «Μετά τη 
δημιουργία του, ένα εικαστικό έργο 
συνεχίζεται με την αλληλεπίδρασή του 
με τους θεατές του. Ηταν πρωτόγνωρο 
για μένα να ασχοληθώ με ένα θεματικό 
γκράφιτι στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
του σχολείου ως καθηγητής του σχεδί-
ου. Ηθελα να δημιουργήσω μια εικόνα 
η οποία μέσα από τη ζωγραφική θα γί-
νει ένα σημείο σκέψης, έμπνευσης και 
πνευματικής ανατροφοδότησης πάνω 
σε καίρια ζητήματα και συγκεκριμένα 
αυτό του ρατσισμού. Ηταν πολύ ευχά-
ριστη η στήριξη που είχα και από τη δι-
εύθυνση του σχολείου αλλά και η χαρά 
μου από τον τρόπο που αγκάλιασαν οι 
μαθητές το έργο κατά την πορεία της 
δημιουργίας του».

άρχαιότητα και φύση

Το καλοκαίρι του 2019 το σχολείο 
υποδέχεται τον εικαστικό καλλιτέχνη 
Hitnes. Εχει ενταχθεί πλέον στο δίκτυο 
σχολείων στα οποία η Urban act εκτε-
λεί εικαστικές παρεμβάσεις. Ενας δη-
μιουργός με παγκόσμια παρουσία και 
οικολογικές ευαισθησίες, που έχει εκ-
θέσει έργα του σε όλο τον κόσμο, με 
μορφές ζώων και πουλιών που αντα-
ποκρίνονται στη βιόσφαιρα του κάθε 
τόπου. Ερχόμενος στο σχολείο λοιπόν, 
συνοδευόμενος από τη σύντροφό του 
που είναι φιλόλογος και συνεργάτης 
του, αποτυπώνει μια σειρά από αγγεία 
που εμπεριέχουν έντονες ζωικές ανα-
παραστάσεις, θέλοντας να δώσει το 
αποτύπωμα της αρχαιοελληνικής τέ-
χνης και του τρόπου που ενσωματώνει 
τη ζωντανή σχέση με τη Φύση.

εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των μα-
θητών και της κοινωνίας. Το έργο τέ-
χνης διαστάσεων 2,5 μέτρα πλάτος και 
3 μέτρα ύψος, επισκέπτονται δεκαπέντε 
ασυνόδευτοι ανήλικοι μετανάστες από 
τον ξενώνα της Μακρινίτσας που μαζί 
με τους εφήβους του σχολείου μοιρά-
ζονται σκέψεις και προβληματισμούς 
και βοηθούν στην υλοποίησή του. Ανα-
παριστά τρεις γυναικείες φιγούρες που 
δείχνουν την αδελφοποίηση ανθρώπων 
διαφορετικού χρώματος και την αποβο-
λή κάθε αισθήματος ρατσισμού. 

Οι τοίχοι που 
έχουν την τύχη  
να λένε ιστορίες...

Eργο του Hitnes – 
με αναφορές στην 

αρχαιότητα και 
στη φύση – στην 

πλάγια είσοδο  
του σχολείου

Εργο του Γιώργου, πρώην 
μαθητή του σχολείου, από 
τον ιούνιο του 2015
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Εργο του καθηγητή 
Παναγιώτη Αλεξίου 
με σαφές μήνυμα  
για τον σεβασμό  
της διαφορετικότητας



Ο προϊστάμενος του 
Τμήματος Μουσείων 

στη Διεύθυνση Αρχείων, 
Μουσείων και Βιβλιοθη-

κών Δήμου Βόλου μάς 
μιλάει για το Μουσείο  
της Πόλης του Βόλου

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 άρχισε 
να υιοθετείται από την τοπική αυτοδιοί-
κηση η ανάγκη για τη δημιουργία μουσεί-
ου της πόλης του Βόλου.Ακολούθησε μια 
σειρά συντονισμένων ενεργειών από την 
πλευρά των συνεργαζόμενων φορέων αλλά 
και ομάδων πολιτών που είχαν ως αποτέ-
λεσμα το 2000 να ληφθεί η απόφαση να 
διατεθεί η πρώην καπναποθήκη Παπάντου 
για τις ανάγκες ανέγερσης και λειτουργίας 
του Μουσείου και το 2014 το Μουσείο της 
Πόλης του Βόλου να ανοίξει τις πύλες του 
στο κοινό. Το Μουσείο έχει ως στόχο να 
αναδείξει τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο 
αστικό παρελθόν και στο παρόν αλλά και 

ΣυνένΤέυξη ΣΤιΣ ΑννΑ νικολΑου, 
Αγγελική ΜιΜικου, ΣιλβΑνΑ ΜουκΑ
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«Ενας 
ζωντανός 

χωρός 
πόλιτιςμόύ»

Ποιες προοπτικές βλέπετε για το μέλλον;
«Αν και απρόβλεπτοι παράγοντες, όπως η πανδημία που μας άλλαξε την κα-
θημερινότητα πάνω από έναν χρόνο, παραμονεύουν συνεχώς, εκτιμώ ότι το 
Μουσείο της Πόλης του Βόλου θα συνεχίσει τη δυναμική του πορεία. Θα συ-
νεχίσουμε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών και θα δίνουμε συ-
νεχώς αφορμές να διατηρήσουμε τη στενή σχέση με τους επισκέπτες μας και 
να τους αυξήσουμε. Αλλωστε το Μουσείο δεν είναι απλά ένα εκθετήριο αλλά 
ένας ζωντανός χώρος πολιτισμού με εκθέσεις, εκδηλώσεις, οργανωμένες περι-
ηγήσεις, δράσεις ανάδειξης νέων δημιουργών, πρωτοβουλίες για τη διάσωση 
και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, διαρκή φροντίδα για τη μελέτη 
και προβολή της ιστορίας και της φυσιογνωμίας του τόπου».

πρώτου μεγάλου έργου που έδωσε ώθηση 
στην ανάπτυξη της νέας πόλης, το Μουσείο 
συνομιλεί με την αδιάκοπη στους αιώνες 
ιστορία της περιοχής. 
Και μέσα από τις δράσεις μας νομίζω πως 
αξιοποιούμε τη θέση αυτή. Οργανώνου-
με πολιτιστικές διαδρομές με αφετηρία ή 
τερματισμό το Μουσείο, αναδεικνύοντας 
σημάδια τού χθες στην τωρινή εικόνα της 
περιοχής. Χρησιμοποιούμε, σε συνεργασία 
με την αρχαιολογική υπηρεσία, τον αύλειο 
χώρο του Μουσείου για εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες και εκδηλώσεις. Με τις μεγε-
θυσμένες φωτογραφίες της καθημερινής 
ζωής στα παράθυρα του Μουσείου και τις 
εντυπωσιακές συνθέσεις  με θέματα από 
την τοπική ιστορία στον τοίχο του Σιδηρο-
δρομικού Σταθμού, αυτός ο διάλογος με 
το παρελθόν της πόλης γίνεται αντιληπτός 
ακόμη και έξω από το Μουσείο».

H λειτουργία του Μουσείου αρχίζει 
με τα εγκαίνια της έκθεσης «βόλος 
– νέα ιωνία: τόσο μακριά τόσο 
κοντά», που ήταν αφιερωμένη 
στα 90 χρόνια από την ίδρυση του 
προσφυγικού συνοικισμού της 
νέας ιωνίας και στις επιπτώσεις 
της μαζικής εγκατάστασης των 
μικρασιατών προσφύγων στο βόλο. 
Τον  Μάιο του 2019 άνοιξε η μόνιμη 
πλέον έκθεση «βόλος 10+ ιστορίες». 
που βασίζεται στις δωρεές των 
πολιτών και αναπτύσσεται και στους 
δύο ορόφους του Μουσείου. Αυτή 

του βόλου. Μια περιοχή που τις 
τελευταίες δεκαετίες γνωρίζει 
πολεοδομική αναβάθμιση, 
καθώς αποκτά νέα φυσιογνωμία 
με την αλλαγή χρήσης των 
υποδομών της. Παλαιά κτίσματα 
μετατρέπονται σε σύγχρονες 
κατοικίες, σε χώρους εστίασης 
και διασκέδασης. Στεγάζεται στο 
κτίριο της παλιάς καπναποθήκης 
Παπάντου, που κτίστηκε περίπου 
το 1920. Στον αύλειο χώρο του 
βρίσκεται, αποκατεστημένο από 
την 7η εφορεία βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, το ανατολικό  σκέλος 
της οχύρωσης του κάστρου του 
βόλου. βγαίνοντας από την κεντρική 
είσοδό του αντικρίζει ο επισκέπτης 
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό που 
παραμένει ίδιος από το 1884 πάνω 
στο σχέδιο του εμπνευσμένου 
ιταλού μηχανικού εβαρίστο ντε 
κίρικο. ολα αυτά συνηγορούν 
στο να «συνομιλεί» κατά κάποιον 
τρόπο το Μουσείο με το παρελθόν 
και το παρόν. Πιστεύετε πως 
συμβαίνει αυτό και πώς επιδρά στη 
φυσιογνωμία του Μουσείου;

«Οσα περιγράψατε στο πλαίσιο της ερώ-
τησής σας ισχύουν και επισημαίνουν την 
καίρια, συμβολικά και ουσιαστικά, θέση 
του Μουσείου. Εξω ακριβώς από τα κατε-
δαφισμένα τείχη του Κάστρου στον λόφο 
των Παλαιών, περιοχή με συνεχή κατοίκηση 
από τη μυκηναϊκή εποχή, και εμπρός από 
τον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού, του 

«Για την ιστορία που έγραψαν
οι γονείς και οι παππούδες σας»

Το Μουσείο της Πόλης του βόλου  
με τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες 
από την καθημερινότητα της πόλης  
στα παράθυρά του

τη σημασία αυτής της σχέσης για τους σημερι-
νούς κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε μουσείο πόλης 
αποτελεί την αφετηρία για να ανακαλύψει κα-
νείς την πόλη στον χώρο και στον χρόνο. Το 
Μουσείο της Πόλης του Βόλου είναι από τα 
ελάχιστα τέτοιου είδους μουσεία που υπάρ-
χουν στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για το Μουσείο 
με τον Γιάννη Κουτή, ιστορικό, προϊστάμενο 
του Τμήματος Μουσείων στη Διεύθυνση Αρχεί-
ων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου.

Τι είναι εκείνο που κάνει ένα μουσείο 
πόλης ξεχωριστό και ποια η σημασία 
του για τους πολίτες αλλά και για τους 
επισκέπτες;

«Οταν το Μουσείο της Πόλης του Βόλου ξεκί-
νησε τη λειτουργία του, το 2014, ήταν το πρώτο 
στην Ελλάδα σύγχρονο μουσείο με αυτή τη θε-
ματική. Γι’ αυτόν τον λόγο τον Μάιο του 2016 
βραβεύτηκε από το Μουσείο Μπενάκη. 
Ενα μουσείο πόλης μπορεί να θεωρηθεί ξεχωρι-
στό, ίσως γιατί δεν υπάρχουν πολλά μουσεία να 
του μοιάζουν: δεν είναι ούτε αρχαιολογικό ούτε 
λαογραφικό ούτε βιομηχανικό ούτε εικαστικό 
ούτε μονοθεματικό. Και, ακόμη, δεν αναφέρε-
ται στο απώτερο παρελθόν της 
περιοχής αλλά στην πρόσφατη 
ιστορία, αυτή που έζησαν ή, αν 
θέλετε, “έγραψαν” οι γονείς 
και οι παππούδες σας. Και τα 
εκθέματά του είναι, κυρίως, 
του 20ού αιώνα. Και εφόσον η πόλη ορίζεται 
ως ο χώρος και οι άνθρωποί του έχει έντονα 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου έγινε από 
τους Βολιώτες, με τους Βολιώτες, για όλους 
τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Οι 
συμπολίτες βρίσκουν σε αυτό κάτι από τον εαυ-
τό τους, τις μνήμες τους, τον περίγυρό τους. Και 
οι επισκέπτες, όπως διαπιστώσαμε στα 6 χρόνια 
λειτουργίας του, θα μάθουν πολλά και ενδιαφέ-
ροντα, που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν 
καλύτερα την πόλη και θα διευκολύνουν την 
περιήγησή τους στην περιοχή». 

ή θέση του Μουσείου είναι στα 
βόρεια της συνοικίας των Παλαιών, 
της ιστορικότερης συνοικίας εντός 
του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Γιάννης 
Κουτής 



Μια μαγική πύλη
σε μια άλλη ζωή

Τα Πεζούλια  
στην παραλία 

του Βόλου 
περιλαμβάνουν 

ένα σούπερ 
κοκτέιλ ανθρώπων, 
αποκλείοντας μόνο 

την ξενοφοβία,  
την ομοφοβία  

και τον ρατσισμό

ΚυριΑΚη 11 ΑΠριλιΟυ 2021 9TO BHMA

παρουσιάζει την πορεία του βόλου 
από τους πρώτους οικιστές στα 
μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη 
του 20ού μέσα από 10 θεματικές 
ενότητες και πολλές παράλληλες 
ιστορίες. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα 
των εκθέσεων αυτών; Ποιες από τις 
περιοδικές εκθέσεις ξεχωρίζετε και 
για ποιον λόγο; 

«Αναφερθήκατε σε δύο μεγάλες εκθέσεις, 
αρκετά διαφορετικές, που σηματοδότησαν 
την έως τώρα λειτουργία του Μουσείου. Η 
πρώτη άνοιξε στην επέτειο των 90 χρόνων 
από την ίδρυση του προσφυγικού συνοικι-
σμού της Νέας Ιωνίας και ήταν αφιερωμένη 
στη συμβολή των μικρασιατών προσφύγων 
στην ανάπτυξη του Βόλου. Πρώτος στόχος 
της ήταν να κάνει γνωστό το Μουσείο και 
να το επισκεφθούν και άνθρωποι που δεν 
συνηθίζουν τέτοιου είδους επισκέψεις. Γι’ 
αυτό είχε θεματικές ενότητες, όπως ενδυ-
μασία, κατοικία, διασκέδαση, ποδόσφαι-
ρο. Ακόμη, στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση 
των συμπολιτών μας σε θέματα όπως συλ-
λογική μνήμη της πόλης και διάσωση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από απλά 
καθημερινά στοιχεία.
Και η έκθεση πέτυχε και τους δύο στόχους. 
Σε πέντε χρόνια λειτουργίας την επισκέφθη-
καν περισσότερα από 50.000 άτομα, ενώ 
οι συλλογές του Μουσείου εμπλουτίστηκαν 
με μεγάλο αριθμό νέων δωρεών. 
Η νέα, μόνιμη έκθεση “Βόλος 10+ ιστορί-
ες” ξεκίνησε το 2019 με σκοπό ακριβώς την 
ανάδειξη των δωρεών προς το Μουσείο. 
Μέσα από αυτές και με την αξιοποίηση της 
πολυετούς συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ “Σχεδιάζο-
ντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου”) η 
νέα έκθεση διαρθρωμένη σε 10 ενότητες 
παρουσιάζει την εξέλιξη της νέας πόλης 
του Βόλου, από τους πρώτους οικιστές στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα έως τα πρώτα 
χρόνια του αιώνα που διανύουμε, και αποτε-
λεί ταυτόχρονα μια μελέτη για το φαινόμενο 
της αστικοποίησης στη χώρα μας. 
Στα επτά πλέον χρόνια λειτουργίας του το 
Μουσείο έχει φιλοξενήσει περισσότερες 
από 40 περιοδικές εκθέσεις, με πολύ με-
γάλο θεματικό εύρος και με τη συνεργασία 
σχεδόν όλων των τοπικών φορέων και συλ-
λόγων που δραστηριοποιούνται στον χώρο 
του πολιτισμού.
Δεν θα ξεχωρίσω κάποια, γιατί όλες συνέ-
βαλαν στο να έρθει καινούριος κόσμος στο 
Μουσείο και όλες ανέδειξαν κάτι από όλα 
και όλους που συνθέτουν τον τωρινό Βόλο. 
Προτρέπω τους αναγνώστες σας να μπουν 
στην ιστοσελίδα του Μουσείου, www.vmoc.
gr, και να δουν τον αναλυτικό κατάλογο με 

όλες τις εκθέσεις και εκδηλώσεις που έγι-
ναν στο Μουσείο.
Αυτές οι εκδηλώσεις με την ποικιλία περιε-
χομένου αλλά και συνδιοργανωτών δίνουν 
την ευκαιρία στον πολίτη να έρχεται και να 
ξαναέρχεται στο Μουσείο. Και αυτό είναι 
απαραίτητο σε μουσείο μιας πόλης που ούτε 
πολύ μεγάλο πληθυσμό έχει ούτε χιλιάδες 
τουριστών, που δεν είναι απλά διερχόμενοι 
για το Πήλιο ή τις Σποράδες».

Στο Μουσείο συνδυάζεται η γραπτή 
ιστορία, μέσα από τις πληροφορίες, 
καθώς και από διάφορα αντικείμενα 
του παρελθόντος, με την προφορική 
ιστορία, μέσα από βίντεο με 
μαρτυρίες που προβάλλονται 
κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του επισκέπτη στον χώρο. Πόσο 
δύσκολο ήταν να συγκεντρωθούν 
όλες αυτές οι μαρτυρίες και να 
συνδυαστούν; Ποια είναι η απήχησή 
τους στο κοινό που επισκέπτεται το 
Μουσείο;

«Η προσπάθεια αποτύπωσης της συλλογικής 
μνήμης της πόλης μέσα από μαρτυρίες των 
ίδιων των κατοίκων ξεκίνησε εδώ και πάνω 
από 20 χρόνια σε στενή συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ιδιαίτερα με τα 
εργαστήρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
(Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας) και Οπτικοακουστι-
κής Τεκμηρίωσης (Τμήμα Αρχιτεκτόνων).
Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών 
μέσων έχει αρκετά θετική απήχηση, κυρί-
ως στους νεότερους – όπως είναι φυσικό 
– επισκέπτες της έκθεσης. Και τους κινεί 
το ενδιαφέρον με διαδραστικό τρόπο να 
ανακαλύψουν πτυχές της ιστορίας και της 
φυσιογνωμίας της πόλης τους».

Το σχολείο μας βρίσκεται πολύ 
κοντά στο Μουσείο και γι’ αυτό 
πολύ συχνά το επισκεπτόμαστε 
και παρακολουθούμε τις 
δραστηριότητές του, όπως και 
πολλά άλλα σχολεία. είχαμε μάλιστα 
την ευκαιρία να μας ξεναγήσετε 
στο κάστρο των Παλαιών στο 
πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων. Πώς βλέπετε την 
ανταπόκριση των μαθητών στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Μουσείου;

«Καθώς η μαθητική κοινότητα όλων των 
βαθμίδων αποτελεί το μισό και λίγο παρα-
πάνω κομμάτι των επισκεπτών του Μουσεί-
ου, κύριο και σταθερό μέλημά μας είναι η 
υποστήριξη αυτών των επισκέψεων με εκ-
παιδευτικά προγράμματα και πρωτότυπες 
δράσεις, που δεν θα κουράσουν αλλά θα 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 
Και επειδή η σχέση μαζί τους είναι αμφί-
δρομη, νομίζω ότι και η ανταπόκριση που 
βρίσκουμε είναι πολύ ικανοποιητική».

ή πανδημία και τα μέτρα κατά της 
διάδοσης της COVID-19 έχουν 
αλλάξει τους ρυθμούς της ζωής 
μας και συνεπώς τη σχέση μας με 
τα μουσεία. Ποιες μεθόδους θα 
μπορούσε να αξιοποιήσει ή αξιοποιεί 
το Μουσείο για να διατηρήσει 
ζωντανή την επαφή με το κοινό;

«Οι ανάγκες απομακρυσμένης επαφής με 
το κοινό, που επέβαλαν οι συνθήκες της 
πανδημίας, οδήγησαν στην αξιοποίηση του 
Διαδικτύου μέσα από την ιστοσελίδα www.
vmoc.gr, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται με 
νέες ενότητες και στήλες όπως:
Ηχητικοί περίπατοι στη δεκαετία του 1940, 
Πολιτιστικές διαδρομές στον Βόλο, Παιχνί-
δια τοπικής ιστορίας, τις μόνιμες στήλες “Η 
μνήμη είναι η αφορμή”, “10+ ιστορίες”, 
“Νέα αποκτήματα”, τρισδιάστατη περιήγηση 
στη μεγάλη έκθεση “Βόλος - Νέα Ιωνία, τόσο 
μακριά τόσο κοντά”, με την οποία ξεκίνησε 
η λειτουργία του Μουσείου Πόλης το 2014.
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους μα-
θητές είτε μέσα από τις υποδομές της τη-
λεκπαίδευσης είτε ατομικά να επισκεφθούν 
τη σελίδα του Μουσείου, για να μάθουν, 
να παίξουν και να κάνουν τις παρατηρή-
σεις τους». 

Στον Βόλο, όπως και σε άλλες πόλεις, κάποιες λέξεις δεν έχουν την ίδια σημασία 
όπως αλλού. Αλλάζουν, μετουσιώνονται και γίνονται ένα από αυτά τα πράγματα που 
σε κάνουν το λιγότερο να χαμογελάς, όταν τα θυμάσαι.
Μια από αυτές τις λέξεις για εμάς τα παιδιά ή για όσους δεν έχουν σκοτώσει το παιδί 
μέσα τους είναι τα Πεζούλια: γένους ουδετέρου, πληθυντικού αριθμού, ουσιαστικού 
αφηρημένου (για να μιμηθούμε την ποιήτρια). Και ως γνωστόν, τα αφηρημένα ουσι-
αστικά ζούνε μέσα από εμάς και για εμάς, δηλώνουν αξίες και χρήζουν προστασίας 
(ή μήπως και όχι;).
Για τους Βολιώτες τα Πεζούλια είναι συγκεκριμένος τόπος στην παραλία του Βόλου, 
δίπλα στο Πανεπιστήμιο, στο πάρκο του Αγ. Κωνσταντίνου, κοντά στις καφετέριες της 
παραλίας αλλά και σε άλλα μέρη στα οποία χρειάζεσαι χρήματα για να καθίσεις. Ενώ 
αντίθετα, τα Πεζούλια ήταν και είναι πάντα εκεί, φιλόξενα και χωρίς προϋποθέσεις 
να υποδεχθούν τις παρέες που μόνο με τη συντροφιά και τη θέα προς τη θάλασσα 
και το δυτικό κομμάτι της πόλης ανοίγουν το μυαλό και δίνουν διέξοδο ή και «έξο-
δο» καμιά φορά σε συζητήσεις και έρωτες.
Τα Πεζούλια λοιπόν δεν ανήκουν σε κανέναν συγκεκριμένα, γιατί είναι όλων. Μαθη-
τές, φοιτητές αλλά και άλλα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σύχναζαν εκεί από πάντα, 
χωρίς να αποκλείεται σε κανέναν να περάσει εκεί τον χρόνο του. Οι μόνοι που δεν 
χώρεσαν και δεν θα χωρέσουν ποτέ στα Πεζούλια είναι οι διακρίσεις, η ξενοφοβία, 
η ομοφοβία και ο ρατσισμός.
Ενα σούπερ κοκτέιλ ανθρώπων, που συζητούν, επικοινωνούν αλλά και φροντίζουν 
τον χώρο είναι ό,τι θα δει κανείς στον Βόλο σε αυτό το σημείο. Γκραφιτάδες αφή-
νουν συχνά το στίγμα τους, μουσικοί ομορφαίνουν το τοπίο, διαμορφώνουν και 
αποτυπώνουν την πραγματικότητα με ήχους, ενώ η σύγχρονη αυτή Αγορά ανοίγει τις 
πύλες της σε όλους τους ευαίσθητους νέους ανθρώπους ή απλά σε όσους θέλουν να 
ξεφύγουν ατενίζοντας τη θάλασσα.
Η οικειότητα και η αποδοχή είναι το κλίμα στα Πεζούλια, σε μια πόλη που αλλάζει 
συνέχεια. Για εμάς που συχνάζουμε εκεί, ακόμα και τώρα στην πιο δύσκολη τάξη του 
Λυκείου, είναι σαν μια μαγική πύλη για μια διαφορετική ζωή, μια ζωή που επιλέγουμε 
εμείς και που δεν μας την επιβάλλει κανένα ρεύμα και καμιά μόδα. 
Ειδικά σε αυτήν τη χρονική συγκυρία όμως της πανδημίας, με δεδομένη την τήρηση 
των μέτρων, τα Πεζούλια έχουν γίνει καταφύγιο και για όσους μέχρι πριν από δώδε-
κα μήνες σύχναζαν σε άλλα σημεία, πιο εμπορικά. Ποια λοιπόν θα ήταν η καλύτερη 
απόδειξη ότι το αγαπημένο σημείο των νέων δεν είναι ψεύτικο αλλά η μόνη παρηγο-
ριά σε έναν κόσμο που μπορεί κάποτε να φαίνεται αφιλόξενος;
Τα Πεζούλια λοιπόν είναι ένας χώρος ανοιχτός. Γκρι τα ίδια, επιτρέπουν τα πολύ-
χρωμα όνειρα. Ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση εξασφαλίζουν τη θέαση των πραγμά-
των από πολλές σκοπιές. Πλαισιωμένα από τα πεύκα και τη θάλασσα συνδυάζουν 
το φως και τη σκιά στις καλύτερες και στις χειρότερες στιγμές μας. Φιλόξενα με τα 
αγαπημένα αδεσποτάκια μας που μας αναγνωρίζουν και συμμετέχουν στις παρέες 
μας, χλευάζουν τον καιρό που περνάει και αντέχουν για τον καθένα και την καθεμία 
μας που αναζητάει την επικοινωνία.
Γιατί τελικά τα Πεζούλια είναι ιδέα, ένα όραμα που πραγματοποιείται κάθε μέρα, ένα 
οχυρό απέναντι στη μονοδιάστατη αντίληψη όσων δηλώνουν και αισθάνονται νέοι.

Τα Πεζούλια, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία 
της πανδημίας, με δεδομένη την τήρηση 

των μέτρων, έχουν γίνει καταφύγιο και 
για όσους μέχρι πριν από δώδεκα μήνες 
σύχναζαν σε άλλα σημεία, πιο εμπορικά

Τα Πεζούλια, σε ζωγραφική 
απεικόνιση της μαθήτριας 
 Αθηνάς βλαχοπούλου

ΤηΣ ΑννιΑΣ γΑλΑνουλή



Η 91χρονη Ευαγγελία 
Τράκα-Σκαμάγκα 
αφηγείται στην 
εγγονή της εικόνες 
από τη σκληρή 
καθημερινότητά της 
και τις αναμνήσεις της 
από τον πόλεμο και τον 
σεισμό του 1955

«Γεννήθηκα στον Βόλο το 1930 στην πε-
ριοχή της Νεάπολης κι εδώ έζησα όλα τα 
χρόνια μου. Η οικογένειά μου είχε έρθει 
από τη Βουλγαρία, πρόσφυγοι ήτανε. Οι 
δικοί μου ήρθανε στο Βόλο αλλά ήτανε 
κι άλλα σόγια που βρήκανε καλύτερα 
στις Σοφάδες της Καρδίτσας και μεί-
νανε εκεί. Ο Βόλος ήτανε τότε σαν ένα 
μεγάλο χωριό, πολύ αραιοκατοικημένο 
και η δική μας η περιοχή ήτανε σα να 
λέμε προάστιο. Ητανε πολλοί Βολιώτες 
πλούσιοι που μένανε στο “κέντρον” αλ-
λά είχανε και σπίτια εδώ στη Νεάπολη, 
εξοχικά. Ημασταν και κοντά στη θάλασ-
σα, στις Αλυκές. Τότε δεν υπήρχανε οι 
δρόμοι που είναι σήμερα. Για να πας 
στην πόλη πιο γρήγορα μπορούσες να 
πας με την “μπενζίνα” (σ.σ.: μηχανοκί-
νητο πλοιάριο).
Εδώ στη Νεάπολη ήτανε ανοιχτωσιά, 
χωράφια άλλα καλλιεργημένα, άλλα 
ρουμάνια. Και μπαξέδες. Κάθε μπαξές 
και το σπίτι του, άλλα μικρά κι άλλα με-
γάλα. Εμείς είχαμε μποστάνι και βάζαμε 
αγγούρια, κολοκύθια κι άλλα τέτοια. Ο 
παππούς σου μετά έβαλε και δέντρα, 
ροδακινιές, κυδωνιές. Εγώ δούλευα από 
μικρή στο χωράφι, μαζί με την αδερφή 
και τον αδερφό μου. Μικρή ήμουνα αλλά 
για να δουλεύω ήμουνα μεγάλη.
Μόλις σχολούσα από το σχολείο που πή-
γαινα στα Παλιά μ’ έπαιρνε ο πατέρας 
μου και πηγαίναμε και μαζεύαμε τρέβλα, 
την ήμερη αντράκλα, τη δεματιάζαμε κι 
εκείνος πήγαινε και τα πουλούσε μετά 
στα Παλιά. Πήγαινε όμως ζαρζαβάτια 
παντού με τη σούστα (σ.σ.: κάρο, άμαξα) 
ως ψηλά, στον Ανω Βόλο, σε κάτι μανά-
βηδες που τον γνωρίζανε ότι είχε καλά 
πράγματα. Εμάς τα παιδιά μετά το σχο-
λείο μας έδινε η μάνα μας ένα κομμάτι 
ψωμί κι από πάνω βάζαμε ένα παστό 
ψάρι και περπατούσαμε και τρώγαμε 
και πηγαίναμε στο χωράφι να δουλέψου-
με μέχρι να αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο 
πατέρας μου σηκωνόταν χαράματα να 
πάει πάλι στο χωράφι κι ήταν από τους 
ανθρώπους εκείνης της εποχής που όλα 
τα κάνανε μοναχοί τους και με τη βο-
ήθεια των συγγενών και των γειτόνων. 
Ως και χτισίματα κάνανε μοναχοί τους, 
δεν περιμένανε από κανέναν.

QQQ

Στο μπαξέ μας είχαμε πηγάδι και μια με-
γάλη στέρνα που μαζεύαμε το νερό και 
κάτω από τη στέρνα υπήρχε ένα “κλειδί”, 
το λέγαμε που το ανοιγοκλείναμε με μια 
μεγάλη πέτρα για να πηγαίνει το νερό στο 
μπαξέ όταν ποτίζαμε. Με τον πατέρα μου 
πήγαινα και μαζεύαμε τα ροδάκινα όταν 
γινόντανε και τα καλύτερα τα έβαζε πά-
νω πάνω στα καλάθια. Εγώ τα ζήλευα κι 
ήθελα να φάω από κανένα αλλά ο πατέ-

ΕπιμΕλΕια ΕλΕυθΕρία Πολυζώη

λοιπόν ο Σωτήρης στο σπίτι μας, με είδε, 
με λιμπίστηκε και με ζήτησε να παντρευ-
τούμε. Ο πατέρας μου επειδή είχαν γίνει 
φίλοι και του άρεσε το παλικάρι μ’ έδω-
σε. Ετσι παντρεύτηκα τον παππού σου. Ο 
Σωτήρης ήτανε θαλασσινός, είχανε καΐκι 
με τον πατέρα του και δούλευε στη θά-
λασσα. Δόξα τω Θεώ, δούλευε εκείνος, 
δούλευα κι εγώ, τα καταφέραμε να μεγα-
λώσουμε παιδιά, να τα σπουδάσουμε να 
τα αποκαταστήσουμε. Εχω δουλέψει πολύ 
στη ζωή μου γι΄ αυτό είμαι γερό κόκαλο.
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Τι θυμάμαι από τον πόλεμο; Πολλά πράγ-
ματα δεν τα ένιωθα, παιδάκι ήμουνα αλλά 
δε θα ξεχάσω δύο πράγματα. Το πρώτο 
είναι η μέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος. 
Εμείς είχαμε πάει στο σχολείο, όμορφα 
κι ωραία και ο δάσκαλος μας έλεγε για 
την Αφρική, Γεωγραφία και ακούστηκε η 
σειρήνα και ήρθανε πολλοί άνθρωποι και 
μας λέγανε “Φύγετε, φύγετε, πόλεμος” κι 
αρχίσανε τα παιδιά να πηδάνε τους σο-
βάδες και να τρέχουνε κι εγώ έψαχνα τον 
αδερφό μου γιατί μέσα στη σαστιμάρα 
μου είχα ξεχάσει πως δεν είχε έρθει σχο-
λείο εκείνη την ημέρα. Το δεύτερο είναι 
που βομβαρδίσανε το λιμάνι του Βόλου 
και τραντάχτηκε όλη η γης μέχρι σε μας. 
Τους φοβόμουνα τους βομβαρδισμούς. 
Αλλά ο πατέρας μου και κάτι άλλοι εί-
χανε σκάψει ένα λαγούμι και κάθε που 
ακουγότανε η σειρήνα όλη η οικογένεια 
και οι γείτονες κρυβόμασταν εκεί μέσα 
ίσα που κρατούσε ο συναγερμός και μετά 
βγαίναμε με χίλιες προφυλάξεις.
Πείνα πολλή, όπως λένε, δεν είχαμε. Ας 
είναι καλά τα χωράφια και τα ζώα μας! 
Βέβαια και οι Ιταλοί και μετά οι Γερμανοί 
μας τ΄ αρπάζανε. Είχανε βάλει και δικούς 
μας Ελληνες να ζυγίζουνε και να δίνουνε 
το μερίδιο που έπρεπε σ΄ αυτούς και ό,τι 
περίσσευε σε μας. Αυτοί πολλές φορές 
κάνανε τα στραβά μάτια και παίρναμε 
περισσότερο.
Δύσκολο πράγμα ο πόλεμος! Κανείς να 
μην το δει και να μην το ζήσει.
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Θυμάμαι πάλι και τους μεγάλους σεισμούς 
του ‘55. Παναγίτσα μου! Τι ήταν κι εκεί-
νο. Η γης να τρέμει και να ακούγεται ένα 
βουητό! Ενα μέρος από το σπίτι που είχε 
φτιάξει ο παππούς σου σαρίστηκε (σ.σ.: 
γκρεμίστηκε). Εμείς φοβόμαστε και καθό-
μασταν έξω σε κάτι πρόχειρες κατασκευές 
με λινάτσες. Επειδή όμως ήμασταν πολλοί 
και είχαμε και μωρά παιδιά πήγε η μάνα 
μου και παρακάλεσε και μας δώσαν ένα 
αντίσκηνο. Μπροστά στο αντίσκηνο αυτό 
έχουμε βγάλει και τη φωτογραφία.
Δε βαριέσαι! Τα φτιάξαμε πάλι όλα από 
την αρχή και καλύτερα».

Η ζωή μου,
όπως την έζησα
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ρας μου όταν με έπαιρνε είδηση με έδινε 
χαστούκι. Παραφύλαγα κι εγώ πότε δε θα 
με βλέπει και τότε έκρυβα κανένα από τα 
καλά στην ποδιά μου γιατί ήθελα να δώ-
σω και στα αδέρφια μου.
Ο πατέρας μου δε μιλούσε και συνεννο-
ούνταν με νοήματα και με τα χέρια. Του 

άρεσε όμως πολύ η μουσική και όσα λε-
φτά περίσσευαν πήγαινε κι έπαιρνε πλά-
κες για τα γραμμόφωνα. Εκεί που πήγαι-
νε στα χωράφια ήταν κι ένα παλικάρι 18 
χρονών τότε, ο Σωτήρης, που τον έδωσε 
σημασία τον πατέρα μου γιατί οι περισ-
σότεροι δεν τον δίναν σημασία. Ερχότανε 

η οικογένεια μπροστά 
στο αντίσκηνο μετά  

τους σεισμούς του 1955

η αραιοκατοικημένη 
Νεάπολη το 1950

Εικόνα από  
την αγροτική ζωή  
στον Βόλο στα μέσα  
του 20ού αιώνα



Η ιστορικός και 
συγγραφέας θυμάται τα 

παιδικά της χρόνια και 
μιλάει για αυτό το κάτι 

μαγικό που συμβαίνει όταν 
ξανάρχεται στην πόλη

«Ο Βόλος μού έδωσε
ό,τι χρειαζόμουν»

βγείτε έξω και να πετύχετε τους 
φίλους σας; Δίνονταν ραντεβού; 

«Οταν ήμασταν μικρά, στο Δημοτικό, η 
γειτονιά ήταν το βασίλειό μας. Κυκλοφο-
ρούσαμε ελεύθερα ό,τι ώρα θέλαμε, με 
όποιο παιδί θέλαμε. Ραντεβού δεν υπήρ-
χαν. Οποιος έβγαινε από το σπίτι έμπαινε 
στο παιγνίδι. Κάποια στιγμή άρχιζαν να 
φωνάζουν οι γονείς μας να μαζευτούμε για 
διάβασμα ή φαγητό, οπότε το διαλύαμε.
Οταν μεγαλώσαμε υπήρχε ένα γενικό ρα-
ντεβού στην παραλία όπου βολτάραμε μέ-
χρι να συναντηθούμε με την παρέα μας και 
να αράξουμε στη Μινέρβα για Σικάγο και 
πάστα φούρνου».
 

Ποια ήταν τα στέκια; Υπήρχαν 
καφετέριες, μπαρ, μαγαζιά που 
μπορούσαν να στεγάσουν τον 
μαθητόκοσμο, ή κάτι τέτοιο ήταν 
απαγορευμένο;

«Μετά τα 15 που αρχίσαμε να βγαίνουμε 
εκτός γειτονιάς ελεύθερα βρισκόμασταν 
πολύ στη Μινέρβα για καφέ, το βράδυ Σαβ-
βάτου καμιά ντίσκο (συχνάζαμε κυρίως στο 
Big Ben ή στο Sanitarium που έδιναν μάχη 
οι ροκάδες με τους καρεκλάδες) – εκτός αν 
γινόταν κανένα πάρτι. Κάναμε και πολλές 
επισκέψεις στα σπίτια (κατά προτίμηση σε 
σπίτια φίλων με μαμά ανεκτική που μαγεί-
ρευε πολύ νόστιμα!). Κορυφαία έξοδος 
πάντως ήταν το καλοκαίρι η ντίσκο στα 
πευκάκια, όπου πηγαίναμε μεγαλύτεροι (17 
και 18 χρονών) με βαρκάκι, πολύ ρομαντι-
κά και ακούγαμε και live rock»! 

Οι περισσότεροι ονειρεύονταν 
να φύγουν να σπουδάσουν σε 
μεγαλύτερες πόλεις (όπως Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη) πιστεύοντας 
ότι εκεί θα ήταν πιο ελεύθεροι και 
δημιουργικοί;

«Εννοείται! Το πρώτο καθήκον του εφήβου 
τότε ήταν να απλώσει τα φτερά του και να 
την κοπανήσει όσο το δυνατόν μακρύτερα 
από το σπίτι του. Να γεμίσει νέες εικόνες, να 
συναντήσει νέους ανθρώπους, νέες εμπειρί-
ες. Εγώ ανυπομονούσα να κάνω το πρώτο 
μου μεγάλο ταξίδι στο εξωτερικό και το 
έκανα στο τέλος του πρώτου έτους. Γύρισα 
όλη την Ευρώπη με το τρένο και τα πόδια!»

Τη δεκαετία του 1970 και του 
1980 ένα από τα βασικά σημεία 
αναφοράς για τη διασκέδαση ήταν 
τα πάρτι σε σπίτια με αφορμή τα 
γενέθλια ή τη γιορτή συμμαθητών. 
Ισχυε κάτι τέτοιο, και αν ναι, θα 
μπορούσατε να μας δώσετε μια 
εικόνα;

«Βέβαια, τα πάρτι (σημειωτέον δεν κάναμε 
μόνο στα γενέθλια πάρτι, τα κάναμε και 
χωρίς συγκεκριμένο λόγο) ήταν ό,τι καλύ-
τερο μπορούσε να σου συμβεί. Καλές και 

οι ντίσκο αλλά ήταν λίγο απρόσωπες. Τα 
πάρτι είχαν υπέροχη μουσική του δικού 
μας γούστου, τους δικούς μας φίλους αντί 
άσχετους θαμώνες, τα φλερτ μας και τα 
ποτά μας εντελώς δωρεάν. Τι άλλο μπορεί 
να ονειρευτεί ένας έφηβος;». 

Πώς γινόταν η επικοινωνία εκτός 
σχολείου; Πώς κανονίζονταν οι 
συναντήσεις; Από το σχολείο; Ο 
ρόλος του τηλεφώνου; Βγαίνατε στη 
γειτονιά;

«Στο Δημοτικό, όπως είπαμε, κυκλοφορού-
σαμε όλοι στην ίδια γειτονιά. Αν ήθελες κάτι 
από τον Νικόλα, χτυπούσες την πόρτα του 
σπιτιού του και του το ‘λεγες. Απλά πράγ-

Η Λένα Διβάνη είναι καθηγήτρια Ιστορί-
ας της Εξωτερικής Πολιτικής στη Νομική 
Σχολή Αθηνών. Εχει δημοσιεύσει ιστορικές 
μελέτες και πολλά άρθρα για τη σύγχρονη 
Ελλάδα και τη σχέση της με τις Μεγάλες 
Δυνάμεις αλλά και τους γείτονές της στα 
Βαλκάνια, για τις μειονότητες και τον εθνι-
κισμό στη ΝΑ Ευρώπη. Παράλληλα έχει 
δημοσιεύσει ως λογοτέχνης μυθιστορή-
ματα και συλλογές διηγημάτων, που έχουν 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν 
διασκευαστεί για την τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο, έναν συγκεντρωτικό τόμο 
με τα θεατρικά της έργα και πολλά παι-
δικά βιβλία. Συνεργάστηκε με το Κέντρο 
Ελληνικού Πολιτισμού σε θέματα ομογέ-
νειας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου 
Βιβλίου και του Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης Εργων του Λόγου. 
Ξεχάσαμε το βασικότερο. Γεννήθηκε και 
πέρασε τα μαθητικά της χρόνια στον Βό-
λο. Πόλη για την οποία τρέφει ιδιαίτερη 
νοσταλγία και υπάρχει συνέχεια στις ανα-
φορές της.
Της ζητήσαμε να μας απαντήσει σε κάποιες 
ερωτήσεις και το έκανε με μεγάλη χαρά, 
στέλνοντας την αγάπη της σε όλα τα παι-
διά του σχολείου.

Ο Βόλος ήταν και είναι μια πόλη 
όπου τα παιδιά, διαχρονικά, 
απολάμβαναν πολύ περισσότερες 
ελευθερίες σε σχέση με 
συνομηλίκους τους σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. Ισχυε αυτό 
στα χρόνια που μεγαλώσατε, τόσο 
σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο φίλων και συμμαθητών σας;

«Ισχυαν τόσο πολύ που έμεινα με το στό-
μα ανοιχτό όταν πήγα στην Αθήνα για να 
σπουδάσω και διαπίστωσα ότι ήμασταν 
έτη φωτός μακριά από τα άλλα παιδιά με-
γάλων πόλεων της επαρχίας αλλά και τα 
περισσότερα από την Αθήνα. Δεν θυμάμαι 
καμία καταπίεση από τους γονείς μου. Πή-
γαινα στα πάρτι, βολτάριζα με το αμόρε 
στην παραλία χωρίς πρόβλημα, αλώνιζα με 
το ποδήλατο όλη μέρα χωρίς να μου ζητάει 
κανείς τον λόγο – όλα ήταν πολύ σουηδικά 
ευτυχώς! Υπήρχαν φυσικά οικογένειες που 
καταπίεζαν και περιόριζαν τα παιδιά τους, 
αλλά ήταν λίγες».

Πόσο καθαριστικό ρόλο έπαιζε 
ο παράγοντας «γειτονιά» εκείνη 
την εποχή; Μπορούσατε απλώς να 

ΣυνέντέυξΗ ΣτιΣ 
ΠΑνΑγΙώΤΑ ΜΠΑΤζΙΑκΑ,  
κΑΤΕρΙνΑ ΒΟΥρλΙώΤη

Το σήμερα που ’ναι παιδάκι του χθες.  
Η Λένα Διβάνη σε δύο φωτογραφίες  μιας εφηβείας 

που διαρκεί. Με τη μαθητική ποδιά στο κέντρο μιας 
ανέμελης παρέας στον Βόλο και σήμερα

Δίνοντας το στίγμα της μαθητι-
κής της πορείας θα πει κάποτε 
σε μια συνέντευξή της: «Το σχο-
λείο δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. 
Ημουν πολύ καλή μαθήτρια, χω-
ρίς να διαβάζω. Στην Εκθεση 
θυμάμαι, που ήμουν καλή, μου 
έλεγαν στο φροντιστήριο “μη 
γράψεις έτσι, γιατί δεν θα πε-
ράσεις”. Δεν μπορούσα να το 
δεχθώ. Και κινδύνευσα να μην 
περάσω – πήρα 9 στην Εκθεση».

Λένα Διβάνη
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«Καλή μαθήτρια
χωρις διαβαςμα»

ματα. Οταν μεγαλώσαμε, με το τηλέφωνο 
κανονίζαμε τα πάντα φυσικά. Δυστυχώς το 
σταθερό γιατί δεν είχαμε κινητά, που σημαί-
νει ότι έπρεπε να μιλάς και λίγο ψιθυριστά 
να μην ακούνε τα πάντα οι γονείς σου».

Τα μαθητικά χρόνια είναι 
καθοριστικά για τον καθένα μας. 
κοιτώντας εκείνη την εποχή, πόσο 
τυχερή νιώθετε που μεγαλώσατε σε 
μια πόλη σαν τον Βόλο; Τι στέρησε ή 
τι έδωσε παραπάνω αυτή η πόλη σε 
σχέση με άλλες περιοχές; 

«Ο Βόλος δεν μου στέρησε απολύτως τίποτα 
και μου έδωσε ό,τι χρειαζόμουν: Ομορφιά, 
άπλα, βουνό, θάλασσα, την παρέα μου δί-
πλα μου, τα σχολεία μου δίπλα μου επίσης, 
χρόνο να αναπτυχθώ όπως ήθελα και κο-
σμοπολίτικο πνεύμα. Νιώθω πολύ τυχερή 
που είμαι Βολιωτοπούλα!»

κοιτώντας τον Βόλο σήμερα, τι 
σας αρέσει, τι σας στενοχωρεί, 
τι νοσταλγείτε; Πώς τον 
βλέπετε σήμερα με τα μάτια της 
ταξιδιώτισσας που επιστρέφει;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν τον βλέπω με τα 
σημερινά μου μάτια. Γίνεται κάτι μαγικό 
όταν πατάω το πόδι μου στον Βόλο. Ακρο-
βατώ ασταμάτητα ανάμεσα στη σημερινή 
μου ηλικία και την τότε. Δεν βλέπω την πόλη 
και τους ανθρώπους όπως είναι αλλά σαν 
ένα ονειρικό μείγμα του παρελθόντος, του 
παρόντος και του μέλλοντος...».
Ανανεώσαμε το ραντεβού μας με την κυ-
ρία Διβάνη σε μια μελλοντική εκδήλωση 
του σχολείου. Θα ‘χει πολλά να μας πει, 
είναι σίγουρο.



Το πρωτοποριακό πρόγραμμα μαθημάτων του Ιδρύματος  
που ιδρύθηκε το 1908 και οι αντιδράσεις του Τύπου και του κόσμου  
που οδήγησαν στο κλείσιμό του το 1911

Η δραματική ιστορία
του ΠαρθεναγωγείουΜια ιδιαίτερη χρονική περίοδος για τα εκ-

παιδευτικά πράγματα στον Βόλο, αλλά και 
συνολικά για τη χώρα, ήταν αυτή του Με-
σοπολέμου. Για να καλύψουμε αυτή την 
περίοδο ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ειδικού. 
Απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κ. Γεώργιο 
Κοντομήτρο, διδάκτορα Ιστορίας Εκπαί-
δευσης και πρώην σχολικό σύμβουλο, ο 
οποίος απάντησε στις ερωτήσεις μας.

Μπορείτε να μας περιγράψετε σε 
αδρές γραμμές τα εκπαιδευτικά 
πράγματα του Μεσοπολέμου, όπως 
το είδος δημόσιων σχολείων, τον 
αριθμό, τον τρόπο λειτουργίας τους 
στην περιοχή του Βόλου;

«Στην περίοδο του Μεσοπολέμου, που ας 
ορίσουμε συμβατικά ότι καλύπτει το χρονι-
κό διάστημα από το 1920 ως το 1940, στην 
πόλη του Βόλου λειτουργούσαν, όπως και 
στην υπόλοιπη χώρα, σχολεία πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια (δημόσια και ιδιω-
τικά), ενώ σε κάποια στιγμή διαφάνηκε η 
προοπτική να λειτουργήσει και τριτοβάθμιο 
ίδρυμα, αν η Πάντειος Σχολή, ευεργέτημα 
του Ζαγοριανού Πάντου, ιδρυόταν στον 
Βόλο, όπου υπήρχε η υποδομή του κτιρίου 
της Εμπορικής Σχολής Βόλου. Προσχολι-
κή αγωγή προσφερόταν μόνο σε ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια. Επίσης παρεχόταν ιδιωτικά 
και ενισχυτική διδασκαλία (φροντιστήρια 
και κυρίως κατ’ οίκον διδασκαλία, τα γνω-
στά και σήμερα βέβαια ιδιαίτερα). 
Η περίοδος του Μεσοπολέμου γενικά ήταν 
μια περίοδος εκπαιδευτικών μεταρρυθ-
μιστικών προσπαθειών τελεσφόρων και 
ατελέσφορων. 
Το 1929 σημειώνεται μεγάλη μεταβολή: όλα 
τα δημοτικά έγιναν εξατάξια, καταργήθη-
καν τα ελληνικά σχολεία και τα γυμνάσια 
έγιναν εξατάξια. 
Αλλη σημαντική αλλαγή, για την οποία δεν 
έλειψαν οι αντιδράσεις, ήταν η μεικτοποίη-
ση των δημοτικών σχολείων, καθιερώθηκε 
δηλαδή η συνεκπαίδευση των φύλων, κάτι 
που σήμερα είναι αυτονόητο. Τότε όμως 
δεν ήταν λόγω διαφόρων προκαταλήψεων. 
Στις πόλεις ως το 1929 διακρίνονταν σε 
Αρρεναγωγεία για τα αγόρια και σε Παρ-
θεναγωγεία για τα κορίτσια. Ετσι η χωριστή 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση των φύλων δι-
ήρκεσε στη χώρα μας ως το 1976. 

Την πόλη του Βόλου συνοδεύει πλούσια ιστορία στον χώρο 
της εκπαίδευσης, την οποία θα ήταν δύσκολο να την καλύ-
ψουμε στο πλαίσιο μόλις δύο σελίδων. Ωστόσο, αξίζει να 
σταθούμε παραπάνω σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
και στη λειτουργία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου του Βόλου, 
που αποτέλεσε σταθμό στην εκπαιδευτική πορεία της πόλης 
– με αντίκτυπο και στα εκπαιδευτικά δεδομένα της Ελλάδας. 
 
Μαθήματα και λειτουργία του Παρθεναγωγείου

Το Παρθεναγωγείο ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 1908 
με διευθυντή τον Αλέξανδρο Δελμούζο. Κάποιες από 
τις ιδιαιτερότητες που χαρακτήριζαν τη διδασκαλία του 
Ανώτερου Παρθεναγωγείου ήταν η χρήση της δημοτικής 
γλώσσας και η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και κα-
θηγητών και όχι η παραδοσιακή μονόπλευρη διδασκαλία 
του δασκάλου.Επίσης, το πρόγραμμα μαθημάτων ήταν αρ-
κετά πρωτοποριακό για τα δεδομένα ενός παρθεναγωγείου 
εκείνης της εποχής, καθώς μειώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας 
των Αρχαίων Ελληνικών και αντικαταστάθηκαν από κείμενα 
κλασικών συγγραφέων σε νεοελληνική μετάφραση. 
Μαθηματικά, Φυσιογνωστικά-Φυσικά, Ιστορία, Θρησκευτι-

κά και Γεωγραφία, Μουσική, Ιχνογραφία, Γυμναστική και 
Οικοκυρικά Υγιεινή-Νοσηλευτική και Ιστορία της Τέχνης 
ήταν επίσης μέρος του εβδομαδιαίου προγράμματος.

Χωρίς βιβλία και με περιπάτους

Ακόμα, εκτός από τα γαλλικά, δεν χρησιμοποιούνταν βιβλία 
για τα υπόλοιπα μαθήματα γιατί προτιμήθηκε η μέθοδος συ-
γκράτησης σημειώσεων.  Τέλος, ένα ή δυο απογεύματα της 
εβδομάδας οι μαθήτριες και οι καθηγητές έκαναν εκπαιδευ-
τικούς περιπάτους στην εξοχή. Το Παρθεναγωγείο είναι συν-
δεδεμένο με μια υπόθεση γνωστή ως «Τα Αθεϊκά του Βόλου». 
Η υπόθεση αυτή οδήγησε στο κλείσιμο του Παρθεναγωγείου 
το 1911, όπως και σε μια ακολουθία δικών, όπου κατηγορού-
μενοι βρέθηκαν μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και 
ο ίδιος ο Δελμούζος.

Δυσκολίες και δυσφήμηση

Ηδη από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του πολλοί δεν υπο-
στήριζαν τη λειτουργία του Ανώτερου Παρθεναγωγείου και 
στρέφονταν κατά της διοίκησης, που τη θεωρούσαν ανίκανη 
λόγω του νεαρού της ηλικίας του διευθυντή, που ήταν τότε μόλις 
28 ετών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί μια μεγάλη 
μερίδα γονέων και να διακόψουν τη φοίτηση των θυγατέρων 

Των Φάνη Βλάχου, άννάς Πέρά, Βάςίλη χάΜΠέρη
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Βόλος και εκπαίδευση

Η Δημόσια 
Εμπορική Σχολή 
Βόλου σε καρτ 
ποστάλ περίπου 
το 1930 (Συλλογή 
Σταύρου 
Μπατουδάκη)

Η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα 
στον Βόλο 
την περίοδο 
του Μεσοπολέμου 
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τους στο ίδρυμα. Η κατάσταση κορυφώθηκε στις 10 Φεβρου-
αρίου της ίδιας χρονιάς, όταν έκανε μια αιφνίδια επίσκεψη 
στο ίδρυμα ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Γερμανός Μαυρομ-
μάτης, ο οποίος ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι δεν γινόταν η 
πρωινή προσευχή, όπως και από την άρνηση της φιλολόγου 
Πηνελόπης Χριστάκου να τον ασπαστεί χαρακτηρίζοντας τις 
πράξεις αυτές υποκρισία και φαρισαϊσμό. Επειτα από αυτό το 
γεγονός ακολούθησαν δημοσιεύματα σε τοπικές εφημερίδες, 
τα οποία κατηγορούσαν το Παρθεναγωγείο για αθεΐα αλλά και 
δημοσιεύματα που αθώωναν το Παρθεναγωγείο και χαρακτή-
ριζαν το συμβάν ως παρεξήγηση.

Εντονες αντιδράσεις και δίκη 

Στις 2 Μαρτίου του 1911 έγινε στον Βόλο λαϊκό συλλαλητήριο 
κατά της λειτουργίας του Παρθεναγωγείου, ενώ την ίδια μέρα, 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η 
διακοπή λειτουργίας του Παρθεναγωγείου. Ακολούθησε η δι-
καστική δίωξη των υπευθύνων του σχολείου και η παραπομπή 
τους σε δίκη.
Τελικά, έπειτα από συνεχόμενες αναβολές και παραπομπές 
από το ένα εφετείο στο άλλο, ξεκίνησε η δίκη στις 16 Απριλίου 
του 1914 και τερματίστηκε τον ίδιο μήνα, στις 28, στο Εφετείο 
Ναυπλίου. Στη δίκη οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.

Σε επίπεδο εσωτερικών μεταρρυθμίσεων 
έγιναν προσπάθειες καθιέρωσης του Σχο-
λείου Εργασίας ή αλλιώς Νέου Σχολείου 
στην πρωτοβάθμια κυρίως εκπαίδευση. Για 
το σχολείο αυτό έγινε πολύς λόγος τότε. 
Επρόκειτο για το σχολείο της δράσης και 
της ζωής. Υπήρχε η φιλοδοξία να μεταβλη-
θεί το σχολείο από δασκαλοκεντρικό σε μα-
θητοκεντρικό. Ετσι η αποστήθιση θα άφη-
νε τη θέση της στην υποβοηθούμενη από 
τον δάσκαλο βέβαια έρευνα του μαθητή, 
ο οποίος θα αποκτούσε γνώσεις μετά από 
τη δική του ενεργοποίηση και συνεργαζό-
μενος με τους συμμαθητές του σε ομάδες 
εργασίας. Αφηνόταν επίσης χώρος για τη 
δημιουργία ομάδων ενδιαφερόντων και 
έτσι θα μπορούσαν οι μαθητές, συνεργα-
τικά πάντα, να ασχοληθούν με θέμα ευρύ-
τερου ενδιαφέροντος που δεν κάλυπτε το 
σχολικό πρόγραμμα. Ετσι από το σχολείο 
της μετάδοσης των γνώσεων θα περνούσα-
με στο σχολείο της δράσης και της ζωής, 
στο σχολείο Εργασίας, όπως το ονόμασαν. 
Το σχολείο αυτό ευνοούσε την πλούσια 
σχολική ζωή (παρουσίαση στο κοινό των 
δημιουργημάτων των μαθητών σε εκθέσεις 
ζωγραφικής, γλυπτικής, παρουσίαση θεα-
τρικών και μουσικών εκδηλώσεων), ενώ 
οι εκδρομές είχαν διδακτικό χαρακτήρα, 
αφού ήταν ευκαιρία οι ομάδες ενδιαφε-
ρόντων να μελετήσουν τη φύση. Βεβαίως 
αυτή η μεταβολή είχε τις δυσκολίες της. Οι 
εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και ολόκληρη 
η κοινωνία δεν ήταν εύκολο να αλλάξουν 
νοοτροπία από τη μια στιγμή στην άλλη, 
υπήρξαν όμως και λαμπρά αποτελέσματα. 
Σημειώνεται ότι δεν διδάσκονταν σε όλα τα 
σχολεία τα ίδια εγχειρίδια και τα σχολικά 
βιβλία βέβαια δεν προσφέρονταν δωρεάν. 
Στον Βόλο τα δημοτικά σχολεία κατά τη 
διάρκεια του Μεσοπολέμου αυξήθηκαν 
πολύ λόγω της αύξησης του πληθυσμού 

που επέφερε η οικονομική ανάπτυξη και 
βέβαια η έλευση των προσφύγων. Λειτούρ-
γησαν γύρω στα είκοσι δημοτικά. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται το δημοτικό σχολείο 
του Ορφανοτροφείου και το σχολείο του 
Ασύλου, το οποίο δημιούργησαν νεαρές 
Βολιώτισσες για την περίθαλψη ορφανών 
παιδιών, προσφύγων κυρίως. Υπήρξαν βέ-
βαια λειτουργικά ζητήματα που είχαν σχέση 
κυρίως με το διδακτηριακό. 
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπήρξαν 
σημαντικές εξελίξεις. 
Το 1921 ιδρύθηκε το Γυμνάσιο Θηλέων, 
αντικατέστησε το Ανώτερο Παρθεναγωγείο 
της τοπικής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. 
Με την ίδρυση του γυμνασίου αυτού, που 
ήταν ισότιμο με τα άλλα γυμνάσια, αυτο-
μάτως το Γυμνάσιο που λειτουργούσε ως 
τότε μετονομάστηκε σε Γυμνάσιο Αρρέ-
νων. Στο γυμνάσιο φοίτησε από τα μέσα 
της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα και 
ορισμένος αριθμός κοριτσιών με πολλές 
προϋποθέσεις, αφού οι προλήψεις ήθελαν 
τα κορίτσια να μην είναι σε θέση να αντε-
πεξέλθουν στις μαθησιακές απαιτήσεις του 
γυμνασίου, ενώ προβάλλονταν και λόγοι 
“ηθικής” και άλλοι. 
Το ίδιο έτος, το 1921, υπήρξε μία σημα-
ντική εξέλιξη στα εκπαιδευτικά πράγματα 
του Βόλου. Πρόκειται για την ίδρυση του 
Πρακτικού Λυκείου εν Βόλω, ισότιμου με 
τα γυμνάσια. Ηδη από το προηγούμενο έτος 
η πολιτεία είχε αρχίσει να εφαρμόζει αυτόν 
τον θεσμό, καθώς συνειδητοποιήθηκε πως 
χρειαζόταν να καλλιεργηθούν οι κλίσεις 
των μαθητών στα μαθήματα των θετικών 
επιστημών. Στην αρχή παραξενεύτηκαν οι 
Βολιώτες με την ίδρυση αυτού του σχολείου, 
κυρίως λόγω της ονομασίας του “Πρακτι-
κό”, η οποία παρέπεμπε σε κάποιου είδους 
τεχνική εκπαίδευση. Μέχρι και υπηρεσίες 
έκαναν ερωτήματα στην κεντρική διοίκη-

ση, ιδίως ερωτούσαν αν ήταν ισότιμο με 
τα γυμνάσια! Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα 
την ισχνή προσέλευση μαθητών, σε σημείο 
που υπήρξαν σκέψεις να μεταφερθεί στη 
Λάρισα. Ομως το πείσμα των εκπαιδευτι-
κών που το στελέχωσαν το καταξίωσε και 
έλαβε τη θέση που του άξιζε. 
Στο τέλος της δεκαετίας του 1930, όταν 
αποφασίστηκε η κατάργηση των πρακτικών 
λυκείων με ταυτόχρονη μεταρρύθμιση των 
γυμνασίων, με διακλάδωση δηλαδή στις 
μεγάλες τάξεις σε κλασικά και πρακτικά 
τμήματα ιδρύθηκε και το Β΄ Γυμνάσιο Αρ-
ρένων Βόλου. 
Στον Βόλο λειτούργησε και η Σχολή Από-
ρων με πρωτοβουλία πολιτών, όπως ο ια-
τρός Δ. Σαράτσης, πασίγνωστος στο πανελ-
λήνιο για την εισηγητική έκθεση ίδρυσης 
του Ανώτερου Παρθεναγωγείου (1908-
1911), ο ιδρυτής του “Ταχυδρόμου” Αλ. 
Μέρος. Η Σχολή Απόρων λειτούργησε βρά-
δια σε διδακτήρια της πόλης. Αφορούσε 
την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού 
των ανήλικων εργαζόμενων παιδιών. Τα 
παιδιά αυτά ήταν “διπλά παράνομα” εί-
χε δηλώσει ο Σαράτσης στον τότε υπουρ-
γό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου, όταν 
εκείνος επισκέφτηκε την πόλη. Παράνομα, 
γιατί, παρά τον νόμο, δεν φοιτούσαν στα 
σχολεία και επειδή εργάζονταν, παρότι 
ανήλικα. Οι ιδρυτές της Σχολής ήταν πρω-
τοπόροι και φρόντιζαν για τον εφοδιασμό 
της με σύγχρονο εποπτικό υλικό, όπως ο 
σχολικός κινηματογράφος, ο προπομπός 
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. 
Στον Βόλο λειτούργησαν επίσης και ιδιωτι-
κά εκπαιδευτήρια αξιόλογα. Ορισμένα μά-
λιστα λειτουργούσαν σε όλες τις βαθμίδες: 
προσχολική αγωγή, δημοτική εκπαίδευση, 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ελληνικά σχο-
λεία - γυμνάσια). 
Τα σχολεία εκείνη την περίοδο έπαιζαν 

σημαντικό πολιτιστικό ρόλο. Παρουσίαζαν 
στο Δημοτικό Θέατρο και αλλού θεατρικές 
παραστάσεις, ακόμη και αρχαία δράματα, 
μουσικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστη-
ριότητες με μεγάλη απήχηση. Σε σχολεία 
του Βόλου υπηρέτησαν ζωγράφοι πανελ-
λήνιας απήχησης, όπως ο Πούλακας και ο 
Γρύσπος, και μουσικοί, όπως ο Κόντης, η 
Τσολάκη και η Οικονομάκη. Στο ενεργητι-
κό των μαθητών εγγράφεται και η έκδοση 
μαθητικών περιοδικών, έστω βραχύβιων». 
 

Μελετώντας την εκπαιδευτική 
ιστορία αυτής της περιόδου, 
είδαμε πως υπήρχαν σχολεία 
συνδεδεμένα με την εργασία και 
την παραγωγή όπως η έμπορική 
ςχολή που σταμάτησε τη λειτουργία 
της το 1977. Μιλήστε μας λίγο 
γι’ αυτά. Πιστεύετε ότι αυτός ο 
τύπος σχολείου χρειάζεται και στη 
σημερινή εποχή;

 «Η Εμπορική Σχολή Βόλου ιδρυτικά είναι 
ένα παράδειγμα επιτυχούς σύνδεσης της 
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονο-
μίας και της κοινωνίας. Ιδρύθηκε από τον 
Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, καθώς στις αρ-
χές του περασμένου αιώνα η αλματώδης 
εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη της 
πόλης απαιτούσε επιτακτικά τη στελέχω-
ση των επιχειρήσεων (εμπορικοί οίκοι, βι-
ομηχανίες, τράπεζες κ.ά.) με γνώστες των 
θεμάτων. Διήνυσε μια λαμπρή διαδρομή 
παίζοντας σημαντικό ρόλο στην οικονομι-
κή ανάπτυξη του Βόλου αλλά και όλης της 
Θεσσαλίας. Η σύνδεση της εκπαίδευσης 
με την οικονομία είναι πάντα ζητούμενο. 
Σήμερα υπάρχουν βέβαια τέτοιες θεσμο-
θετήσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Το ζητούμενο είναι πάντα η προσαρμογή 
της εκπαίδευσης σε ένα ταχύτατα εξελισ-
σόμενο εργασιακό περιβάλλον». 

Για έναν έφηβο του σήμερα ο 
Μεσοπόλεμος φαντάζει μια πάρα 
πολύ μακρινή εποχή. Τι ανησυχίες 
και προβλήματα σχετικά με το 
σχολείο είχαν οι τότε μαθητές; 
υπάρχουν σχετικές καταγραφές;

«Οι μαθητές εκείνης της εποχής είχαν να 
αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα. 
Ας σταθούμε στη δευτεροβάθμια. Οι μαθη-
τές που κατάγονταν από τα χωριά, καθώς 
δεν υπήρχαν εκεί δευτεροβάθμια σχολεία, 
ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν ενοί-
κια και τη διατροφή τους στον Βόλο, ώστε 
ελάχιστοι ολοκλήρωναν τις σπουδές τους. 
Ολοι οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να κα-
ταβάλλουν σημαντικά εκπαιδευτικά τέλη, 
στα οποία δεν μπορούσαν να ανταποκρι-
θούν όλες οι οικογένειες. Η συμπεριφορά 
τους εκτός του σχολείου, η αμφίεσή τους 
κ.λπ. ήταν αντικείμενο ασφυκτικού ελέγχου 
από τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία και 
τον τοπικό Τύπο. Είχαν να αντιμετωπίσουν, 
ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις, μεγάλη αυστη-
ρότητα στη βαθμολογία, αφού η απόρριψη 
εθεωρείτο ευεργετική για τη συνέχιση των 
σπουδών. Το 1928 λ.χ. από την Α΄ τάξη του 
Πρακτικού Λυκείου προήχθησαν 21 μαθη-
τές, απορρίφθηκαν 20 και παραπέμφθηκαν 
σε επαναληπτικές 10. Αυτά δεν αναιρούν 
βέβαια το αυτονόητο ότι η παιδαγωγική 
σχέση δεν έλειψε ποτέ. Ο εκπαιδευτικός 
είναι αδύνατο να επιτελέσει έργο, αν δεν 
διαπνέεται από την πρώτη παιδαγωγική 
αρχή, την αγάπη προς τον παιδαγωγούμε-
νο. Η έρευνα των αρχείων των σχολείων, 
όπως και οι πλούσιες αναφορές στον το-
πικό Τύπο, προσφέρουν αρκετό υλικό για 
όποιον θέλει να μελετήσει την εποχή εκείνη 
και να κατανοήσει εκείνους τους μαθητές».

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος, πρώτος από 
αριστερά στη φωτογραφία, με καθηγητές  
και φοιτήτριες του Ανώτατου Παρθεναγωγείου 
Βόλου, του οποίου διετέλεσε διευθυντής  
το σύντομο διάστημα της λειτουργίας του



Οδηγούμε στην ομίχλη προς το χωριό 
Κανάλια Μαγνησίας. Γύρω μας όλα είναι 
τόσο διαφορετικά. Ενώ έχουν περάσει μό-
λις δεκαπέντε λεπτά από την αναχώρησή 
μας από το σχολείο, βρισκόμαστε μέσα 
σε ένα τοπίο που θυμίζει σκηνικό ταινίας. 
Η ομίχλη πυκνή και λευκή, μόλις που σε 
αφήνει να μαντέψεις τα περιγράμματα 
των δέντρων, που και αυτά έχουν επίσης 
λευκά άνθη, σαν για να συμφωνήσουν με 
το σύννεφο τριγύρω μας.
Είναι ανθισμένες αμυγδαλιές, μας λένε 
οι καθηγητές μας, εδώ οι κάτοικοι ζούνε 
από τα αμύγδαλα. Ξαφνικά σταματάμε 
για επίσκεψη σε ένα εκκλησάκι παλιό 
αλλά πανέμορφο, βυζαντινή κληρονομιά. 
Είναι ο Αϊ-Νικόλας, μας ενημερώνουν, 
για να προστατεύει τους ναυτικούς και 
εμείς γελάμε, σίγουροι πια πως η ταινία-
μυστήριο εξελίσσεται σε κωμωδία. Ναυτι-
κοί στη μέση του κάμπου; Ταξιδιώτες και 
ψαράδες στα χωράφια με τις αμυγδαλιές; 
Κι όμως να που δεν μας κοροϊδεύει κα-
νείς. Το εκκλησάκι έχει πράγματι τοιχο-
γραφίες που σχετίζονται με τη ναυτική 
ζωή των παλιών κατοίκων. Γιατί εδώ οι 
κάτοικοι δεν ήταν πάντα αγρότες. Εδώ 
υπήρχε μέχρι το 1962 μια μεγάλη λίμνη, 
η λίμνη Κάρλα, με τη δική της ζωή και 
τον δικό της παραλίμνιο πολιτισμό.

Στο Μουσείο

Σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο Μουσείο Λι-
μναίου Πολιτισμού Κάρλας και του «Κέ-
ντρου για τη Μελέτη του Περιβάλλοντος 
και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη λί-
μνη Βοιβηίδα - Κάρλα» (ΚΕΜΕΒΟ), όπου 
μας υποδέχεται ο πρόεδρός του κ. Σωτή-
ρης Γκανάτσιος. Πριν από την ξενάγηση 
στο Μουσείο μάς λέει ότι ήταν Ιούνιος του 
2000 που η πολιτεία πήρε την απόφαση 
να κάνει την επανασύσταση της λίμνης 
Κάρλας (που αποξηράνθηκε με κρατική 
απόφαση το 1962), ένα έργο χρηματο-
δοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Λίγο αργότερα γεννήθηκε και η ιδέα ότι 
αφενός ο λιμναίος πολιτισμός έπρεπε να 
διασωθεί και να προβληθεί και αφετέρου 
να προστατευθεί το περιβάλλον με στόχο 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της 
Κάρλας, στόχοι που όπως διαπιστώσαμε 
υπηρετούνται με ανιδιοτελή αφοσίωση 
από το ΚΕΜΕΒΟ.
Μπαίνουμε στο Μουσείο και μεταφερό-
μαστε σε μια άλλη εποχή. Σε αυτό βέβαια 
βοηθάει και το ίδιο το κτίριο, που έχει 
τη δική του ιστορία να πει. Είναι ο πα-
λιός κινηματογράφος των Καναλίων, που 
λειτούργησε από το 1968 έως το 1981, 
έπειτα χρησίμευσε ως «σπαστήρας» αμυ-
γδάλων, ενώ από το 1994 και μετά ήταν 
εγκαταλελειμμένος. Πριν προλάβει να 
τον καταστρέψει ο χρόνος όμως, ξανα-
ζωντάνεψε μετά από χρόνια ερήμωσης 
για να αποτελέσει τη συνέχεια ενός άλλου 
χώρου πολιτισμού. 

Μοναδικά εκθέματα

Μέσα τα εκθέματα είναι μοναδικά και 
όπως μας ενημερώνει ο κ. Γκανάτσιος 
συγκεντρώθηκαν μετά από προσπάθεια. 
Το ομοίωμα της καλύβας στο κέντρο του 
Μουσείου, δίπλα στη σωσμένη βάρκα με 
όλα της τα εξαρτήματα και εργαλεία δί-
νουν ανάγλυφη την εικόνα της ζωής και 
της δουλειάς των ψαράδων. Τα βιβλιάρια 
των ψαράδων, τα δίχτυα τους αλλά και οι 
φωτογραφίες τους μαζί με τις φωτογραφί-
ες των στεριανών που τους περίμεναν μας 
κάνουν να καταλάβουμε πόση σημασία 
έχουν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις τόσο 
στο περιβάλλον όσο και στον πολιτισμό. 
Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι οι ζωές των 
ανθρώπων δεν χωράνε σε καλούπια, μια 
που μπροστά μας ξεδιπλώνεται η εικό-
να μιας κοινωνίας γυναικοκρατούμενης 
και μιας λίμνης ανδροκρατούμενης, μιας 
ρευστής οργάνωσης και πραγματικότητας 

Της Ελπίδας αναςταςίου
Πουλιά στη λίμνη Κάρλα
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Μια λίμνη  
που επιμένει...

οι περιπέτειες  
της Κάρλας,  
από την 
αποξήρανση ως  
την επανασύσταση, 
και το Μουσείο  
που δημιουργήθηκε 
για να πει  
την ιστορία της

αφού ο χώρος από λίμνη έγινε πεδιάδα και 
μετά ξανά λίμνη, συμπαρασύροντας και 
τις ανθρώπινες ζωές, που από ψαράδες 
έγιναν αγρότες, χωρίς να λείψουν όμως 
και οι αδικίες, δημιουργώντας το θέμα 
των ακτημόνων.
Φεύγοντας, δεν παραλείπουμε να σταματή-
σουμε στην επανασυσταμένη λίμνη για να 
παρατηρήσουμε την ορνιθοπανίδα. Η επα-
νασύσταση είναι μια προσπάθεια αποκα-
τάστασης της φύσης και έφερε μία ελπίδα, 
τόσο για την αναγέννηση του περιβάλλοντος 
όσο και για την ανάπτυξη της περιοχής. 
Εκτός από εμάς εκεί συναντούμε και εκ-
προσώπους οικολογικής οργάνωσης που 
καταγράφουν τα πτηνά. Ερωδιοί, γεράκια, 
αετοί, πάπιες, κύκνοι, κορμοράνοι είναι οι 
πιο συχνοί επισκέπτες ενώ την άνοιξη έρχο-
νται τα φλαμίνγκο και οι πελεκάνοι. Μας 
φαίνεται παραμυθένιο ότι όλα αυτά είναι 
τόσο κοντά στην πόλη μας, όσο παραμυθέ-
νια ήταν και η πίστη των παλιών κατοίκων 
στον Ηταυρο, το «τέρας» της λίμνης με το 
μουγκρητό, που δεν ήταν τίποτα άλλο από 
τον μικρόσωμο ερωδιό με τη βροντερή φω-

νή, που κρυβόταν στα καλάμια και τρόμαζε 
τους ναυτικούς της λίμνης. 

Προβλήματα στην όαση

Στην επιστροφή, παρατηρώντας τις κυρίως 
κτηνοτροφικές και γεωργικές εργασίες, 
θυμόμαστε τα λόγια του κ. Γκανάτσιου για 
τους κατοίκους των παρακάρλιων χωριών 
που περίμεναν να δουν την παλιά λίμνη με 
όλη την ποικιλία της μπροστά στα χωριά 
τους κι επειδή τίποτε δεν συγκρίνεται με 
τη φυσική λίμνη, απογοητεύτηκαν, αλλά 
παράλληλα με λαχτάρα και με χαρά μιλούν 
για τη νέα λίμνη. Οπως ακόμη και για μια 
σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νέα 
μορφή της Κάρλας (νεκρά ψάρια, αγελάδες, 
ρύπανση), που δείχνουν πως βρίσκεται σ’ 
έναν αγώνα δρόμου για την επιβίωσή της, 
για να αποδείξει ότι έχει τους δικούς της 
νόμους και δεν ξέρει από γραφειοκρατία 
και αρμοδιότητες. Και για να βεβαιώνει ότι 
είναι πραγματικά μια όαση ομορφιάς και 
ζωής, μια νέα έμπνευση για την ιδιαίτερη 
πολιτισμική ταυτότητα που αναγεννιέται 
μαζί με τη λίμνη που επιμένει.

ΑΠ
Ε/
ΜΠ

Ε

Η αλιευτική δραστηριότητα στη λίμνη, 
όπως παρουσιάζεται στο Μουσείο 
Λιμναίου Πολιτισμού Κάρλας



Ο καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής 

στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας μιλάει  
για τον τρόπο που  

η επανάχρηση  
των βιομηχανικών 

κτιρίων καθόρισε τον 
χαρακτήρα του Βόλου

Η πόλη ως ανοιχτό μουσείο

συνέδρια και ημερίδες. Η ύπαρξή του λοι-
πόν συμβάλλει στην ενίσχυση της πολιστι-
στικής εικόνας του Βόλου, καθώς δεν είναι 
μόνο ένα μουσείο αλλά είναι και χώρος 
πολιτισμού. Είναι εργαλείο για την πόλη 
του Βόλου».  

Οι φορείς για την επανάχρηση

Οι φορείς που πήραν την ευθύνη της επα-
νάχρησης ήταν πρώτα το Πανεπιστήμιο 
που αξιοποίησε τα κτίρια για να στεγάσει 
τα τμήματα και τις υπηρεσίες του. Το πιο 
πρόσφατο παράδειγμα είναι η αποκατά-
σταση του Καπνεργοστασίου Ματσάγγου, 
στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών, και έχει βραβευθεί από 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής ως 
ποιοτικό κτίριο επανάχρησης. Ο δεύτερος 
φορέας ήταν οι δήμοι Βόλου και Ν. Ιωνίας, 
και ανάμεσα στα πολλά κτίρια που έχουν 
αποκατασταθεί ξεχωρίζει το λιθόκτιστο 
διαμάντι της βόρειας και δυτικής αρχιτε-
κτονικής, το Κτίριο Σπίρερ, στο οποίο λει-
τουργούν υπηρεσίες του δήμου, το Δημοτικό 
Κέντρο Ιστορίας και παράλληλα η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη. Αυτό το πετυχημένο πείραμα 
πιστώνεται όχι μόνο στους φορείς, στους 
δημάρχους, στους πρυτάνεις κ.λπ. αλλά και 
στους ίδιους τους πολίτες της πόλης καθώς 
έκαναν αγώνα για αυτό.

Οι αντιδράσεις 

Κατά τον κ. Αδαμάκη υπήρχε ομοφωνία 
απόψεων σε μεγάλο βαθμό, καθώς μέσα 

Ο Βόλος ξεκίνησε ως εμπορική αποβάθρα 
το 1841 στην ανατολική παραλία και όχι 
ως κανονική πόλη. Τότε εκεί κατέβαιναν οι 
πηλιορείτες έμποροι και έκαναν τις αγορα-
πωλησίες τους, στήνοντας τα μαγαζιά τους. 
Καθώς ο Βόλος μεγάλωνε, δεν διέθετε χώ-
ρους με κανονικό πολεοδομικό σχέδιο για 
δημόσια χρήση. Πολύ αργότερα και για να 
καλυφθούν τα πολεοδομικά κενά επιχει-
ρήθηκε η επανάχρηση των βιομηχανικών 
κτιρίων που είχαν απομείνει σε παρακμή 
από την ακμάζουσα βιομηχανική περίοδο 
της πόλης. Ετσι από 40 εργοστάσια που 
υπήρχαν εκείνη την περίοδο, τα 27 σήμερα 
λειτουργούν με νέες χρήσεις και έδωσαν 
ζωή στην πόλη. Το πείραμα των  βιομη-
χανικών κτιρίων (ανάμεσά τους η Κίτρινη 
Αποθήκη, η Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου, 
η Καπναποθήκη Παπαστράτου, το κτίριο 
της Παλιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου, 
το Μεταξουργείο Ετμεκτζόγλου) αποτελεί 
το πλέον πετυχημένο σε όλη την Ευρώπη. 
Κρίνοντας πληθυσμιακά, ο Βόλος είναι μια 
πόλη μεσαίου αριθμού κατοίκων και κατά 
συνέπεια η ωφέλεια από την επανάχρηση 
των βιομηχανικών κτιρίων υπήρξε μεγάλη.
Μιλήσαμε με τον «πρωτομάστορα» αυτού 
του επιτυχημένου εγχειρήματος, που είναι 
ο καθηγητής της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κώστας Αδα-
μάκης. Ο πατέρας του ήταν βιομηχανικός 
εργάτης αλλά φρόντισε να δώσει στα παιδιά 
του όλα τα εφόδια, σπουδάζοντάς τα. Αυτό 

ήταν το πρώτο έναυσμα για να ασχοληθεί με 
τα βιομηχανικά κτίρια και, όπως μας είπε 
ο ίδιος, «όσο πιο πολύ ασχολείσαι με κάτι 
τόσο πιο πολύ το αγαπάς». Γλαφυρά μάς 
παρουσίασε την εξέλιξη της πόλης.

Η ακμή και ο μαρασμός

«Ο Βόλος ήταν μια ακμάζουσα βιομηχα-
νική πόλη-λιμάνι που στο τέλος του 19ου 
αιώνα έπεσε σε μαρασμό, η βιομηχανία της 
εξέπεσε και τα εργοστάσιά της έκλεισαν. Η 
ναυαρχίδα αυτών, το εργοστάσιο Τσαλα-
πάτα στην είσοδο της πόλης, καταλάμβανε 
25 στρέμματα που ήταν εγκαταλελειμμένα, 
χωρίς καν φως. Η ανακατασκευή του πρό-
σφερε ένα μοναδικό ιστορικό-βιομηχανικό 
μουσείο στην πόλη, το οποίο παράλληλα εί-
ναι το καλύτερο σε όλη την  Ευρώπη. Ακόμα 
υπήρξε οικονομική και πολιτισμική ωφέ-
λεια, καθώς αυξήθηκαν η επισκεψιμότη-
τα και ο τουρισμός. Σήμερα ένα κομμάτι 
του έχει ενοικιαστεί από το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και χρησιμοποιείται ως κέντρο 
ερευνών όπου δουλεύουν πάνω από 100 
άτομα. Ακόμα λειτουργεί και ως χώρος για 

Συνέντέυξη ΣτιΣ 
Βιολέτα Νικολαΐδου,  
έλέυθέρια Πολυζώη,  

έσμέραλδα σουλα

Κίτρινη  
Αποθήκη

Μεταξουργείο 
Ετμεκτζόγλου

Εργοστάσιο 
Πλινθοκεραμοποιίας 
Τσαλαπάτα

Παλιά Ηλεκτρική Εταιρεία από κινητοποιήσεις και συνέδρια έγινε φα-
νερό ποια θα είναι η ωφέλεια της πόλης. 
«Η κοινωνία λοιπόν», είπε, «και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης πείστηκαν, ελάχιστοι 
αντέδρασαν με άσχημο τρόπο, οι οποίοι 
μπήκαν στο περιθώριο. Εκτοτε η πόλη κι-
νείται στη λογική του ότι την πολιτιστική 
μας κληρονομιά είναι αναγκαίο να την 
καταγράφουμε, να τη διασώζουμε και, 
τέλος, να τη χρησιμοποιούμε εκ νέου, βρί-
σκοντας κονδύλια που υπάρχουν από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και από κάποια άλλα 
προγράμματα. Η ανταπόκριση των νέων 
είναι απολύτως θετική, καθώς οι φοιτη-
τές ξέρουν την ιστορία των βιομηχανικών 
κτιρίων, έχουμε φροντίσει να τους ενημε-
ρώσουμε για αυτήν και με αυτόν τον τρό-
πο έχει δημιουργηθεί η αγάπη τους προς 
αυτά. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα που 
λειτουργούν και ζουν σε τέτοια κτίρια, και 
όλοι γνωρίζουμε ότι οι νέοι έχουν μεγάλη 
φαντασία και ότι τους αρέσει να βλέπουν 
κάτι καινούργιο».

Για τους νέους αρχιτέκτονες

Μια προστιθέμενη αξία των βιομηχανι-
κών κτιρίων είναι ότι βοηθούν πολύ στην 
επαγγελματική κατάρτιση των νέων αρχι-
τεκτόνων, τόνισε ο κ. Αδαμάκης. «Παρα-
κολουθώντας το μάθημα “Βιομηχανικά 
κτίρια - νέες χρήσεις” που διδάσκεται 
στο τμήμα μας έχουν τη δυνατότητα να 
δουν από κοντά όλες τις λεπτομέρειες 
κατασκευής κι επιπλέον υπάρχουν για 
όλα τα έργα φωτογραφικά αρχεία που 
καλύπτουν όλη τη διάρκεια της κατασκευ-
ής τους. Πολλοί φοιτητές έχουν εμπνευ-
στεί από τα βιομηχανικά κτίρια και έχουν 
πραγματοποιηθεί εκθέσεις αρχιτεκτονι-
κών έργων από τις δουλειές τους. Το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι πρωτοπόρο 
σε αυτόν τον τομέα, καθώς δεν υπάρχει 
πουθενά αλλού κάτι παρόμοιο. Καταλη-
κτικά, ο Βόλος αποτελεί μια περιοχή η 
οποία μπορεί να δώσει τροφή στους φοι-
τητές με πολλά παραδείγματα. Κατά την 
άποψή μου είναι πάντα πολύ σημαντικό 
να αναδεικνύουμε την ιστορική πολιτι-
στική μας κληρονομιά».

Καπνοβιομηχανία 
Ματσάγγου
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Κώστας  
  Αδαμάκης



Η ισπανίδα  καθηγήτρια Λατινικών και 
Αρχαίων Ελληνικών στο High School 
Almenara Maria Jose Cabezas Cabello 
μιλάει για την επιλογή της να σπουδάσει  
την ελληνική γλώσσα, για τον δεσμό της  
με τον Βόλο, αλλά και το πώς βιώνει  
την πανδημία στην πατρίδα της

A mal tiempo, 
buena cara...

«Επισκέφθηκα τον Βόλο σε μια οργανω-
μένη εκδρομή στην Ελλάδα με το SEEC 
(Spanish Society of Classical Studies) 
το 2012. Ηταν μια έκπληξη για μένα το 
πόσο κοντά ήταν η θάλασσα μέσα στην 
πόλη, δίπλα στον δρόμο. Καταφέρα-
με να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο του Βόλου. Ηταν σύντομη αλ-
λά γοητευτική εμπειρία και είχε μεγάλη 
επίδραση πάνω μου. Σκεφτόμουν από 
τότε πόσο ωραίο θα ήταν να μπορούσα 
μια μέρα να επισκεφθώ την αρχαία Δη-
μητριάδα, τους νεολιθικούς οικισμούς 
στο Διμήνι και το Σέσκλο, τη Γορίτσα, 
τη Νέα Αγχίαλο και τόσα ακόμα ιστο-
ρικά μέρη».

Υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα 
στον Βόλο και στη δική σας πόλη;

«Φυσικά, υπάρχουν πολλές ομοιότητες 
μεταξύ του Βόλου και της Velez: είναι και 
οι δύο μεσογειακές πόλεις, πολύ όμορ-
φες, που κατοικούνται από τα αρχαία 
χρόνια. Οι Φοίνικες, οι Ελληνες και οι 
Ρωμαίοι έφτασαν εδώ τον 8ο αιώνα π.Χ., 
άλλωστε και οι έλληνες καθηγητές που 
ήρθαν στην πόλη μας διαπίστωσαν αυτές 
τις ομοιότητες. Ακόμα και τα ονόματά μας 
είναι παρόμοια. Γι’ αυτό κοινή απόφαση 
είναι  τα δύο σχολεία να αδελφοποιη-
θούν, κάτι που έχουμε θέσει σε τροχιά 
υλοποίησης».

Τι ενώνει τις μεσογειακές 
χώρες και τις πόλεις στον Νότο 
της Ευρώπης από τη δική σας 
εμπειρία;

«Ολες οι μεσογειακές χώρες της Ευρώ-
πης μοιάζουν στην αγάπη των κατοίκων 
τους για τη ζωή, τις ισχυρές φιλίες και την 
καλή και υγιεινή διατροφή. Οι λαοί μας 
είναι ιδιαίτερα φιλικοί και ανοιχτόκαρ-
δοι και πολύ παθιασμένοι με ό,τι ασχο-
λούνται. Θα έλεγα ότι παντού συναντάς 
μια ζέση για ζωή».

Η πανδημία έχει βάλει φραγμούς 
στη φυσική επικοινωνία. Πώς το 
βιώνουν αυτό οι μαθητές σας και 
γενικά η σχολική κοινότητα στη 
χώρα σας;

«Στην Ισπανία υπάρχει ένα ρητό που λέ-
ει: “A mal tiempo, buena cara”, που ση-
μαίνει ότι σε άσχημες στιγμές ένα καλό 
πρόσωπο. Με γνώμονα αυτό προχωρά-
με και πραγματικά η ανταπόκριση των 
παιδιών είναι καταπληκτική. Είναι πολύ 
υπομονετικά και ελαστικά και προσαρμό-
στηκαν στην τρέχουσα κατάσταση. Μας 
έχουν εκπλήξει όλους με το πόσο καλά 
ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες».

Πώς εξελίσσεται η κατάσταση 
στη χώρα σας; Υπάρχουν 
απαγορεύσεις; Πώς αισθάνονται 
οι μεγαλύτεροι; 

«Ολα τα καταστήματα είναι ανοιχτά (και 
τα σχολεία εννοείται, το lockdown διήρ-
κεσε μέχρι τις αρχές Μαρτίου). Τα εστι-
ατόρια μένουν ανοιχτά μέχρι τις 9.30 
μ.μ. (αν και σε άλλες πόλεις της επαρ-
χίας κλείνουν στις 6.30 μ.μ.). Υπάρχει 
βέβαια το περιμετρικό κλείσιμο επαρ-
χιών και αυτόνομων κοινοτήτων, όπου 
κανείς δεν μπορεί να εισέλθει ή να φύγει 
χωρίς λόγο.
Ο νόμος επιτρέπει τη συνάντηση μέχρι 6 
ατόμων, ωστόσο στην τάξη έχουμε έως 
και 30 μαθητές. Δυστυχώς δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα για αυτό. Πάντως τον 
Μάρτιο άρχισαν οι εμβολιασμοί εκπαι-
δευτικών. Ο πατέρας μου που είναι 96 
ετών και έχει ζήσει τον ισπανικό εμφύλιο 
πόλεμο, πιστεύει ότι ζούμε μια τρομερή 
κατάσταση όχι μόνο λόγω της οικονο-
μικής κρίσης που αποφέρει στη χώρα, 
αλλά και λόγω της έλλειψης ελευθερίας 
που πρέπει να υπομείνουν οι πολίτες».

Στην επιμέλεια της συνέντευξης 
συνέδραμαν οι καθηγητές  

της Νεφέλης Δοσούλα. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν περιο-
ρίζεται στη σχολική τάξη, αλλά σε κάθε 
χώρο και με κάθε τρόπο που μπορεί να 
αυξήσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των 
μαθητών. Ενα μέσο για να συμβεί αυτό 
είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
υλοποιούνται κάθε χρόνο. Το σχολείο 
μας συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα κάθε χρόνο και αξιοποιεί 
όλες τις δυνατότητες που αυτά δίνουν. 
Σε ταξίδι, στο πλαίσιο ενός προγράμμα-
τος στην πόλη Vélez-Màlaga της Νότιας 
Ισπανίας, είχαμε μια ιδιαίτερη συνάντηση 
με την κυρία Maria Jose Cabezas Cabello, 
καθηγήτρια Λατινικών και Αρχαίων Ελλη-
νικών του High School Almenara. 
Μια καλή φίλη λοιπόν της χώρας, της 
πόλης και του σχολείου μας πλέον, που 
πιστεύουμε ότι έχει να μας πει πολλά σε 
μια δύσκολη εποχή. 

Με δεδομένο ότι στη σημερινή 
εποχή οι επιλoγές στον 
επαγγελματικό στίβο είναι 
απεριόριστες, δώστε μας το 
στίγμα της δικής σας επιλογής 
και τον αντίκτυπο στην 
καθημερινότητά σας.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 
ήθελα να είμαι καθηγήτρια. Οταν επισκέ-
φθηκα με το σχολείο μου μερικούς αρ-
χαιολογικούς χώρους στη Νότια Ισπανία, 
παθιάστηκα τόσο πολύ και επέλεξα να 
διδάξω Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά».

Κατά πόσο η δική σας αντίληψη 
συμφωνεί με αυτή των σημερινών 
μαθητών; Υπάρχουν ομοιότητες ή 
σημαντικές διαφορές;

«Ορισμένα πράγματα, όπως ο Κλασικός 
Κόσμος, δεν θα αλλάξουν ποτέ. Οσο μά-
λιστα η ζωή αλλάζει, οι βασικές αρχές της 
κλασικής φιλοσοφίας παραμένουν στα-
θερές και επίκαιρες. Προσπαθώ να με-
ταδώσω στους μαθητές μου τις κεντρικές 
αρχές αυτές του κόσμου και έτσι αυτοί, 
ίσως όχι όλοι βέβαια, να συνειδητοποι-
ήσουν ότι ισχύουν ακόμα και σήμερα». 

Εφέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. 
Πραγματοποιούνται προγράμματα 
στο σχολείο σας; Οι μαθητές σας 
ανταποκρίνονται;

«Αυτή τη σχολική χρονιά είχα την ιδέα να 
συνδέσω τους μαθητές μου με άλλους μα-

συνΕντΕυξΗ στΗ
ΝΕφΕλΗ ΔΟσΟΥλα

Ποιο είναι το όραμα 
των μαθητών σας για 
το μέλλον; σκέφτεστε 
μελλοντικές δράσεις 
που θα μπορούσαν να το 
ενισχύσουν;

«Παρά την κρίση που περνάμε, 
οι μαθητές μου συνεχίζουν να 
είναι αισιόδοξοι για το μέλλον. 
Πιστεύω ότι όσο μπορούμε και 
σκεφτόμαστε θετικά και είμαστε 
ενεργοί με τους μαθητές μας, 
μπορούμε από κοινού να σκε-
φτόμαστε και να συνεχίζουμε 
να βρίσκουμε κοινές δραστη-
ριότητες». 

«ΑισιοδοξιΑ  
πΑρΑ την κριση»
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θητές από την Ιταλία και την Ελλάδα, ακο-
λουθώντας την παράδοση των Ισπανών της 
Κλασικής Εποχής. Οι μαθητές μου έδειξαν 
μεγάλο ενδιαφέρον και παρακινήθηκαν 
διότι ήθελαν να γνωρίσουν μαθητές από 
άλλες χώρες με παρόμοιο υπόβαθρο. Και 
άλλοι καθηγητές από το σχολείο μου εν-
διαφέρθηκαν για την πρότασή μου αυτή 
και συμμετέχουν στη δράση».

Πώς προέκυψε η συνεργασία των 
σχολείων;

«Αρχικά, εξαιτίας της πανδημίας, έπρεπε 
να ανακαλύψω νέους τρόπους διδασκα-
λίας για να διατηρήσω το ενδιαφέρον 
των μαθητών μου. Δεν μπορούσαμε να 
ταξιδέψουμε ή να επισκεφθούμε αρχαι-
ολογικούς χώρους, δεν μπορούσαμε να 
παρακολουθήσουμε κλασικά έργα ή να 

διοργανώσουμε τις αρχαιοελληνικές ή 
ρωμαϊκές γιορτές, όπως τα προηγούμενα 
χρόνια. Ετσι μου ήρθε η ιδέα να συνδέ-
σουμε τους μαθητές μου με έλληνες και 
ιταλούς μαθητές, καθώς όλοι μοιραζό-
μαστε την ίδια πολιτιστική κληρονομιά. 
Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ιταλό 
καθηγητή κ. Antonio di Cristofaro και 
τους έλληνες καθηγητές κ. Νικόλαο Ιω-
αννίδη και κ. Θεολόγο Παρδαλίδη, γιατί 
χωρίς τη δική τους συνεργασία δεν θα 
μπορούσα να υλοποιήσω αυτή τη δράση».

Εχετε ταξιδέψει πολύ και μεταξύ 
άλλων περιοχών της Ευρώπης 
έχετε έρθει και στον Βόλο. Πώς 
προέκυψε αυτό το ταξίδι και ποιες 
είναι οι εντυπώσεις σας από την 
πόλη μας;

«Ηταν σύντομη αλλά 
γοητευτική εμπειρία 
και είχε μεγάλη 
επίδραση πάνω 
μου. σκεφτόμουν 
από τότε πόσο 
ωραίο θα ήταν να 
μπορούσα μια μέρα 
να επισκεφθώ την 
αρχαία Δημητριάδα, 
τους νεολιθικούς 
οικισμούς στο 
Διμήνι και το 
σέσκλο, τη Γορίτσα, 
τη Νέα αγχίαλο 
και τόσα ακόμα 
ιστορικά μέρη» 
τονίζει η Maria Jose 
Cabezas Cabello για 
την επίσκεψή της 
στον Βόλο



Η αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μιλάει για τη σχέση  
του Ιδρύματος με τον Βόλο σε πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο

«Το Πανεπιστήμιο 
αλλάζει την πόλη»

κά προγράμματα, προσελκύουν όχι μόνο 
φοιτητές αλλά και νέους ερευνητές, είτε 
ως καθηγητές είτε ως ερευνητικό προσω-
πικό. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι 
επί της ουσίας ο μεγαλύτερος εργοδότης 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δηλαδή απα-
σχολεί εργασιακά όχι μόνο το μόνιμο και 
διοικητικό προσωπικό του αλλά και το 
ερευνητικό προσωπικό. Αυτό λέει πολλά».

Πώς βλέπετε την εξέλιξη του 
Πανεπιστημίου από την εποχή της 
ίδρυσής του;

«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο 
έκανε την αρχή του με μικρή ποικιλία τμη-
μάτων και μικρό αριθμό φοιτητών. Τώρα 
όμως έχει εξελιχθεί σε ένα ίδρυμα με πολύ 
περισσότερα τμήματα και περισσότερους 
φοιτητές. Μάλιστα, τα τμήματα του Βόλου 
είναι συνήθως η τρίτη κατά προτίμηση 
επιλογή των φοιτητών ανάμεσα στα ομο-
ειδή τμήματα της Αθήνας και της Θεσσα-
λονίκης. Το επίπεδο των εγκαταστάσεων 
είναι ικανοποιητικό, όχι όμως αρκετό. 
Επιπροσθέτως, είναι γνωστό πως λόγω 
των πολλών συγκυριών που συμβαίνουν, 
όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση, 
η χώρα μας αδυνατούσε να βελτιώσει και 
να καλύψει τις υποδομές των πανεπιστη-
μίων, με αποτέλεσμα να μένουν στάσιμα, 
με απαρχαιωμένο εξοπλισμό. Παρ’ όλα 
αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα 
προς τα μπροστά έχοντας περισσότερες 
φιλοδοξίες και θέληση να αλλάξει η επι-
μέρους κατάσταση. Κατά συνέπεια, έχουν 

ήδη μπει σε εφαρμογή τα σχέδια για το 
χτίσιμο νέων χώρων, όπου θα στεγαστούν 
τα τμήματα του Πανεπιστημίου και οι φοι-
τητές του. Για παράδειγμα, αναμένεται 
η ολοκλήρωση των νέων πολυτεχνικών 
σχολών και των κτιρίων στην Παλιά Βαμ-
βακουργία».
 

Ποια η σχέση του Πανεπιστημίου 
με την τοπική κοινωνία;

«Η πόλη αλλάζει και εξελίσσεται σε πνευ-
ματικό και πολιτιστικό επίπεδο. Ο τρόπος 
εκπαίδευσης που λαμβάνει χώρα στις αί-
θουσες σε συνδυασμό με την παρουσία 
15.000 νέων έχει αποτέλεσμα τη ριζική 
αλλαγή της κοινωνικής υπόστασης. Ετσι, 
υπάρχει ένα πρωτόγνωρο δυναμικό νέ-
ων ανθρώπων στην πόλη που προέρχεται 
από τις τοπικές κοινωνίες και όχι μόνο, οι 
οποίοι έρχονται στην πόλη με τη ζωντάνια 
τους, με τα όνειρά τους, με τις δραστη-
ριότητές τους, με αποτέλεσμα την ανα-
πόφευκτη αλλαγή της πόλης. Επίσης, το 
Πανεπιστήμιο αλλάζει την πόλη μέσα από 
τις δράσεις του, και ειδικά μέσα από τις 
πολιτισμικές και εκπαιδευτικές δράσεις 
που πραγματοποιούνται. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι η σύνδεση των τμημά-
των μας με τα σχολεία της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι θύ-
λακες πολιτιστικής παραγωγής της πόλης, 
καθώς και οι υποδομές του Πανεπιστη-
μίου. Το τελευταίο παράδειγμα συγκεκρι-
μένα είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι αν 
επικεντρωθούμε στην τοπική ιστορία του 

Η Ιωάννα Λαλιώτου είναι αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του 
οποίου είναι και αντιπρύτανης. Η ακαδη-
μαϊκή της πορεία περιλαμβάνει μερικούς 
πολύ εντυπωσιακούς σταθμούς – Αθήνα, 
Βρετανία, Φλωρεντία, Νέα Υόρκη – και 
είναι επιστήμονας με παγκόσμιο βεληνε-
κές. Επέλεξε τον Βόλο και από το 2005 
ζει με την οικογένειά της σε αυτόν. Σε μια 
φιλική και πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα 
απάντησε στις ερωτήσεις μας για το Πα-
νεπιστήμιο και τη σχέση του με την πόλη. 

Πολλοί υποψήφιοι φοιτητές 
τοποθετούν τις σχολές του 
Βόλου ψηλά στις επιλογές του 
μηχανογραφικού τους. Για ποιον 
λόγο νομίζετε πως γίνεται αυτό;

«Βασικό κίνητρο αποτελεί η γεωγραφική 
θέση της πόλης. Η εύκολη προσβασιμό-
τητα από οδικά δίκτυα, η τοποθεσία και 
το φυσικό κάλλος είναι σημαντικοί πα-
ράγοντες που γοητεύουν τους νέους αν-
θρώπους. Η πόλη του Βόλου συνδυάζει 
θάλασσα και βουνό και είναι ο ιδανικό-
τερος προορισμός ειδικά για τους νέους. 
Επιπλέον η περιοχή μας αποτελεί ιστορι-
κό τόπο, με αρχαιολογικό απόθεμα από 
διάφορες χρονικές περιόδους. Τα τμή-
ματα του Πανεπιστημίου και το επίπεδο 
σπουδών που προσφέρει, το οποίο είναι 
πάρα πολύ υψηλό και αποτυπώνεται σε 
όλες τις αξιολογήσεις και τα ανταγωνιστι-

ΣυνέντέυξΗ ΣτουΣ 
ΕλΠίδα αναστασίου, 
ίωαννη-Μαρκο ΒαζουΒίαδη, 
ΕλΕνη κακαλη

Πώς επέδρασε η Covid-
19 στην εκπαιδευτική 
διαδικασία;

«Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί το 
γεγονός πως η Covid-19 έχει φέρει τα 
πάνω κάτω. Επομένως, ο τρόπος εκ-
μάθησης σε όλες τις βαθμίδες άλλα-
ξε. Η εκπαίδευση χωρίς τους φοιτητές 
διά ζώσης δεν είναι εκπαίδευση, αλ-
λά μια λύση ανάγκης. Εχει ουσιαστικά 
διακοπεί το είδος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας που χρειάζεται το Πανε-
πιστήμιο, ακόμα και αν συνεχίζονται 
τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Συ-
νεπώς, οι φοιτητές δεν είναι σε θέση 
να παρακολουθούν εργαστήρια και 
κλινικές, εφαρμοσμένα δηλαδή αντι-
κείμενα στα οποία πρέπει να είναι 
παρόντες για να πραγματοποιηθούν 
σωστά. Παράλληλα, έχουν διακοπεί 
και οι περισσότερες από τις δράσεις 
του Πανεπιστημίου».

Ιωάννα Λαλιώτου
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«Λύση αναγκησ
η εκπαίδεύση
εξ αποστασεωσ»
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το «κτίριο Παπαστράτου»  
στην παραλία του Βόλου που 
πλέον φιλοξενεί την Πρυτανεία 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
αλλο ένα παράδειγμα που 
το Πανεπιστήμιο συνέβαλε 
στη διατήρηση όμορφων 
αρχιτεκτονικών κτιρίων της πόλης



Η εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοι-
νωνική δραστηριότητα του 4ου ΓΕΛ 
Βόλου έχει αναδειχτεί αρκετές φορές 
στον τοπικό Τύπο του Βόλου. Η εφη-
μερίδα «Θεσσαλία», με έτος ίδρυσης 
το 1898, έχει φιλοξενήσει με εκτενή 
δημοσιεύματα τη δράση της λυκεια-
κής κοινότητας παρουσιάζοντας ενδι-
αφέρουσες πτυχές της σχολικής ζωής.
Συνομιλήσαμε με τον δημοσιογράφο 
της εφημερίδας «Θεσσαλία» Φώτη 
Σπανό – που εδώ και 21 χρόνια ασχο-
λείται επισταμένως με τα θέματα εκ-
παίδευσης – ο οποίος απάντησε στις 
ερωτήσεις που του απευθύναμε για τη 
σχέση του Τύπου με τη σχολική ζωή. 

Πώς ο τύπος μπορεί να 
βοηθήσει στην προώθηση των 
εκπαιδευτικών ζητημάτων; 

«Ο Τύπος, και ιδιαίτερα ο έντυπος, 
στοχεύοντας στη διάχυση της ενη-
μέρωσης, αλλά και της γνώσης, της 
παιδείας, δεν μπορεί παρά να έχει 
σχέση με τη σχολική πραγματικότητα, 
τον κατεξοχήν χώρο όπου μεταλα-
μπαδεύονται αξίες και ιδανικά στις 
νέες γενιές. Σε αυτό το πλαίσιο η εφη-
μερίδα “Θεσσαλία” εδώ και χρόνια 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 
εξελίξεις στην εκπαίδευση, δημοσι-
εύοντας καθημερινά μέσα από τις 
σελίδες της θέματα για τα σχολεία 
αλλά και το Πανεπιστήμιο». 

τα θέματα των ρεπορτάζ 
ποικίλλουν; 

«Ασφαλώς. Ενα σχολείο μπορεί να 
δώσει πολλά θέματα. Είναι τα κτιρι-
ακά ζητήματα και γενικότερα αυτά 
των υποδομών, αλλά βέβαια και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχο-
λεία, οι απόψεις και οι σκέψεις των 
μαθητών για την κοινωνία, οι έρευνες 
που διεξάγονται από την ίδια την εκ-

παιδευτική κοινότητα, οι κοινωνικές 
δράσεις που κορυφώθηκαν στα χρό-
νια της κρίσης. Το σχολείο αποτελεί 
έναν ζωντανό οργανισμό. 
Και βέβαια η προσέγγιση ενός θέ-
ματος πρέπει να γίνεται με σεβασμό 
στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς 
και τους γονείς. Ετσι χτίζονται οι σχέ-
σεις εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευ-
τικούς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της 
σχολικής κοινότητας».

 Ποια είναι η άποψή σας από τα 
δημοσιεύματα που έχετε κάνει 
για το 4ο ΓΕλ Βόλου;

«Το 4ο ΓΕΛ Βόλου είναι ένα σχολείο 
που βρίσκεται στη συνοικία της Νεάπο-
λης, η οποία κυριαρχείται από τα εργα-
τικά στρώματα που μάλιστα μέσα στην 
κρίση έχουν κτυπηθεί από την ανεργία 
και την υποαπασχόληση. Ωστόσο αυτό 
δεν το εμπόδισε το Λύκειο να εξελιχθεί, 
να αυξήσει το μαθητικό δυναμικό του 
και να σημειώνει πολλές επιτυχίες. Εν-
δεικτικά σε δύο διαφορετικές χρονιές 
πανελλαδικών εξετάσεων τελειόφοιτοί 
του είχαν την υψηλότερη βαθμολογία 
στον Νομό Μαγνησίας και από τις υψη-
λότερες πανελλαδικά. 
Τα ρεπορτάζ που έχουμε κάνει με 
τους μαθητές και τους καθηγητές του 
σχολείου, πάντα με τη συνεργασία 
του διευθυντή κ. Νίκου Ιωαννίδη, ο 
οποίος έχει προσδώσει και έναν άλλο 
αέρα εξωστρέφειας και καινοτομί-

ας, είναι ποικίλα, όπως παρουσίαση 
ερευνών και αποτελεσμάτων από εκ-
παιδευτικά προγράμματα (για το πε-
ριβάλλον, τον πολιτισμό, την αγωγή 
υγείας), τις συνεργασίες μέσω Eras-
mus, το κοινωνικό έργο που υλοποι-
είται, τις παρεμβάσεις στις υποδομές. 
Πολλές φορές έχουν παρουσιαστεί 
οι απόψεις καθηγητών και μαθητών 
για διάφορα ζητήματα. Πρόκειται 
για ένα Λύκειο με έντονη διάθεση για 
σύνδεση με το κοινωνικό γίγνεσθαι». 

Πόσο σημαντικό είναι να 
παρουσιάζονται οι σχολικές 
δράσεις μέσα από την 
εφημερίδα; 

«Τα σχολεία μόνο οφέλη έχουν από 
την εξωστρέφεια και την επικοινωνία 
με τον κόσμο μέσω των ΜΜΕ. Πρώ-
τον, ενθαρρύνονται οι μαθητές και 
νιώθουν μια ηθική ικανοποίηση από 
την προβολή της προσπάθειάς τους. 
Δεύτερον, ενημερώνεται η κοινωνία 
ότι το σχολείο δεν συνδέεται μόνο 
με τη διδασκαλία και το μάθημα, αλ-
λά αποτελεί κάτι πολύ ευρύτερο που 
μορφώνει και διαπαιδαγωγεί. Τρίτον, 
παροτρύνονται και άλλα σχολεία να 
προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις 
προς όφελος όλων.
Ο Τύπος έρχεται ως στυλοβάτης των 
προσπαθειών του σχολείου δίνοντας 
μια άλλη διάσταση στο αγαθό της 
ενημέρωσης». 

Η δημιουργική σχέση 
της σχολικής ζωής  
με τον έντυπο Τύπο

το 4ο ΓέΛ μέσα 
από τις σελίδες 
της εφημερίδας 

«Θεσσαλία» - 
Συνομιλώντας με 

τον δημοσιογράφο 
που εδώ και 21 

χρόνια ασχολείται 
επισταμένως με τα 

θέματα εκπαίδευσης

Βόλου θα δούμε ότι μία σειρά κτιρίων 
που υπάρχουν σήμερα στον Βόλο δεν θα 
υπήρχαν με τον ίδιο τρόπο αν δεν ήταν 
το Πανεπιστήμιο. Λόγου χάριν τα παλιά 
παραδοσιακά, κυρίως βιομηχανικά, κτί-
ρια, τα οποία με την αποβιομηχάνιση της 
πόλης ήταν ανενεργά, επαναχρησιμοποι-
ούνται σήμερα σαν εκπαιδευτικά κτίρια, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτίριο 
Παπαστράτου, οπου στεγάζεται το κεντρι-
κό κτίριο του Πανεπιστημίου. Πρέπει να 
επισημάνουμε ότι η τοπική κοινωνία έχει 
αγκαλιάσει όλες τις προσπάθειες και τις 
ενέργειες του Πανεπιστημίου, δίνοντας την 
αίσθηση μιας πόλης δεμένης μεταξύ της. 
Ενα παράδειγμα είναι η θεατρική ομάδα 
του Πανεπιστημίου στην οποία συμμε-
τέχουν  φοιτητές, η οποία τα τελευταία 
χρόνια έχει δώσει πολλές παραστάσεις 
σε σχολεία και σωφρονιστικά ιδρύματα 
ανηλίκων και έχει συνεργαστεί και με άλ-
λες θεατρικές ομάδες του Βόλου». 

οι φοιτητές λαμβάνουν τα 
κατάλληλα εφόδια για την 
καλύτερη εύρεση εργασίας. 

«Το κάθε γνωστικό αντικείμενο που σπου-
δάζει κάθε παιδί το καθιστά απολύτως 
προετοιμασμένο όσον αφορά τις γνώσεις 
του. Αλλά οι γνώσεις που έχει κανείς δεν 
είναι μια εξασφάλιση της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας, διότι δεν εξαρτάται μόνο 
από αυτές αλλά και από τη μορφή που έχει 
η αγορά εργασίας σε κάθε συγκυρία. Από 
πλευράς γνώσεων οι φοιτητές είναι απο-
λύτως καταρτισμένοι, και αυτό φαίνεται 
μάλιστα από το γεγονός ότι όταν βγαίνουν 
στη διεθνή αρένα και στον ανταγωνισμό 
έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία στην αποκατά-
στασή τους. Το γεγονός όμως ότι υπάρχει 
μια δυσκολία απορρόφησης πτυχιούχων 
στην αγορά εργασίας έχει να κάνει με τη 
μορφή της παθογένειας της αγοράς ερ-
γασίας, δηλαδή το κατά πόσο η αγορά 
στην Ελλάδα θέλει και έχει ανάγκη υψηλά 
εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, στο 
Πανεπιστήμιο υπάρχουν μαθήματα και 
δράσεις νεανικής επιχειρηματικότητας, 
διότι πλέον προσπαθούν να εκπαιδεύουν 
τους φοιτητές στο να σκέφτονται και οι 
ίδιοι ως δημιουργοί θέσεων εργασίας».

Πώς έχει επηρεάσει το 
Πανεπιστήμιο το φαινόμενο του 
brain drain;

«Η δυνατότητα ενός ιδρύματος να προ-
σελκύσει υψηλού επιπέδου και υψηλής 
εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό είναι 
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητά του. Αυ-
τό είναι κάτι το οποίο εμείς φαίνεται να 
πετυχαίνουμε και αποτυπώνεται σε όλες 
τις προκηρύξεις που γίνονται για καθη-
γητές αλλά και για νέους ερευνητές σε 
ερευνητικά προγράμματα».

Ποιες πιθανές αλλαγές θα θέλατε 
να υλοποιηθούν, αν ήταν στο χέρι 
σας, με στόχο τη βελτίωση των 
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και των 
άλλων σχολικών βαθμίδων;

 «Αρχικά, χρειάζονται μεγαλύτερη χρη-
ματοδότηση και περισσότερες και καλύ-
τερες υποδομές, κυρίως εργασιακές, για 
να γίνεται η εφαρμοσμένη διδασκαλία. 
Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει περισσότερο ανθρώπι-
νο διδακτικό προσωπικό, περισσότερους 
καθηγητές δηλαδή, λόγω έλλειψης όπως 
και σε όλα τα ιδρύματα. Τέλος, είναι ανα-
γκαία η στήριξη όσον αφορά τους φοιτη-
τές, όπως στέγαση και σίτιση, έτσι ώστε 
το Πανεπιστήμιο να προσελκύσει μελλο-
ντικούς φοιτητές, ακόμα και αυτούς που 
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοι-
κίας τους. Αυτοί είναι τρεις παράγοντες 
που θα βοηθούσαν και τους ίδιους τους 
καθηγητές να είναι καλύτεροι σε αυτό 
που προσφέρουν αλλά και τους φοιτητές 
με υψηλές δυνατότητες και περιορισμένα 
οικονομικά μέσα να μπορούν απρόσκοπτα 
να ακολουθούν τις σπουδές τους».
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ΣυνέντέυξΗ ΣτΗν 
αναστασία Πολυζου

«Τα σχολεία 
μόνο οφέλη 
έχουν από την 
εξωστρέφεια 
και την 
επικοινωνία 
με τον κόσμο 
μέσω  
των ΜΜΕ»

Φώτης Σπανός



Το ξεχωριστό χωριό του Βορείου Πηλίου  
με τη σημαντική συμβολή στον αγώνα  
για την ελευθερία και την αισιοδοξία  

για ένα μέλλον θεμελιωμένο  
σε δημοκρατικές και ελεύθερες συνειδήσεις

Η Κερασιά  
θ’ ανθίσει  

και φέτος...

πυρπόληση κτιρίων και ιδιοκτησιών στις 4 
Απριλίου του 1944. Το ολοκαύτωμα και η 
δίωξη από τους κατακτητές υπήρξαν εξο-
ντωτικά για τους κατοίκους, με αποτέλεσμα 
οι υλικές ζημιές να είναι εμφανείς μέχρι 
σήμερα, θυμίζοντας τη θυσία της Κερασιάς 
και τη μετατροπή της σε μαρτυρικό χωριό. 

Οι δεσμοί με το σχολείο

Οι δεσμοί του χωριού με το σχολείο ξεκι-
νούν το 2016. Σε μια επετειακή εκδήλωση  
για την 28η Οκτωβρίου, το σχολείο μας εί-
χε προχωρήσει στην παρουσίαση μέρους 
ανέκδοτου φωτογραφικού  υλικού από  την 
αντίσταση στο χωριό,  που είχε  επιμεληθεί 
ο καθηγητής θεολόγος κ. Σπύρος Βλάχος, 
μέλος του ΚΙ.ΠΟ.ΚΕ. Εχει χαραχθεί έκτοτε 
στη μνήμη των παλαιοτέρων συμμαθητών η 
ετήσια εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την 
καταστροφή του χωριού. Μια διδακτική επί-
σκεψη με αφορμή το γεγονός, που συνδύαζε 
την ξενάγηση στα μουσεία του χωριού και 
άφηνε σε όλους το αποτύπωμα της άνοιξης, 
σε ένα μέρος που αποπνέει ελευθερία. Οπως 
μας εξήγησαν και οι κάτοικοι στην πλατεία, 
μετά την ολική καταστροφή του χωριού οι 
διασωθέντες αναγκάστηκαν  να φύγουν και 
να αναζητήσουν σε άλλα γειτονικά χωριά ή 
στον Βόλο μια γωνιά να μείνουν, χωρίς όμως 
να παραδοθούν στη λήθη, με αποτέλεσμα 
να επιστρέψουν μετά από χρόνια όσοι από-
μειναν για να φτιάξουν το κάτω χωριό, να 
ξεκινήσουν από την αρχή, να γίνουν φύλακες 
της παρακαταθήκης και μεταλαμπαδευτές 
της ιστορίας του χωριού τους.

Το πνευματικό τέκνο

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει αναφο-
ρά σε έναν σύγχρονο λογοτέχνη που κατα-
γόταν από το χωριό. Ο συγγραφέας Ηλίας 
Λεφούσης υπήρξε τακτικό μέλος της Εται-
ρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και συνεργάτης 
πολλών εφημερίδων πανελλαδικής κυκλο-
φορίας και περιοδικών. Αρχισε να γράφει 
από το 1956. Το έργο του περιλαμβάνει 22 
βιβλία, με κορυφαίο την «Ασημίνα Λαΐου, ο 
Εθνικός Δρυμός των δακρύων» που κέρδισε 
το κρατικό βραβείο πεζογραφίας το 1985. 
Το βιβλίο έγινε και κινηματογραφικό έργο, 
από τον σκηνοθέτη Τάσο Ψαρρά για την 
κρατική τηλεόραση το 1989.
Αυτό που μας έκανε όμως τη μεγαλύτερη 
εντύπωση είναι ο συνδυασμός της ιστορικής 
συνείδησης και κληρονομιάς των ντόπιων 
με την αισιόδοξη θέαση του μέλλοντος. Αν 
και οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν την κα-
τάστασή τους ως «στενάχωρη», με κύριες 
ενασχολήσεις αυτές της κτηνοτροφίας και 
της υλοτομίας, επιμένουν να χαμογελάνε στη 
ζωή και να αγωνίζονται για ένα καλύτερο 
μέλλον με στόχο να προστατεύσουν τα πα-
ραδοσιακά τους επαγγέλματα που συνειδητά 
επιλέγουν και ασκούν αλλά και – γιατί όχι; 
– να τιμήσουν ή και να αναβιώσουν πολύ 
παλιότερες τέχνες που αναπτύχθηκαν στην 
Κερασιά, όπως η τέχνη των μαχαιροποιών 
και της κατασκευής γεωργικών εργαλείων. 
Εξάλλου, το επάγγελμα αυτό είχε κάνει γνω-
στή την Κερασιά, εκείνη την εποχή, στην 
υπόλοιπη Θεσσαλία και όχι μόνον, ενώ ο 
«Κερασιώτης» είχε εξελιχθεί σε συνώνυμο 
ενός κοφτερού μαχαιριού.

Κοφτερά μυαλά και μαχαίρια

Παλιά κοφτερά μαχαίρια λοιπόν αλλά και 
σύγχρονα κοφτερά μυαλά θα γνωρίσει ο 
επισκέπτης της Κερασιάς, αυτού του τόπου 
που δεν ησυχάζει, δεν εφησυχάζει στα πα-
λιά, δεν φοβάται τα καινούρια, δεν μιμείται 
τα ξένα, δεν απορρίπτει τα διαφορετικά. 
Φεύγοντας από το χωριό, τα συναισθήμα-
τα είναι για όλους ανάμεικτα. Εκπληξη για 
αυτόν τον κρυμμένο θησαυρό, συγκίνηση 
για τη συμβολή του χωριού στον αγώνα για 
ελευθερία και πάνω από όλα αισιοδοξία 
για ένα Αύριο θεμελιωμένο σε δημοκρατι-
κές και ελεύθερες συνειδήσεις, ένα Αύριο 
που επικοινωνεί με το Τώρα και το Χθες και 
κοινωνεί τις αξίες των ανθρώπων σε πλήρη 
αρμονία, με μια υπόσχεση: Η Κερασιά θ’ 
ανθίσει και φέτος...

Φύση, θρύλοι, τοξωτά γεφύρια, καλντερί-
μια, μονοπάτια της εξοχής και της ιστορίας. 
Αυτή είναι η εικόνα του Πηλίου που έχουμε 
όταν επισκεπτόμαστε τα ξακουστά χωριά 
του. Εκτός όμως από τα ξακουστά χωριά, 
αυτά που υποδέχονται τον τουρισμό – χει-
μερινό και καλοκαιρινό –, υπάρχουν και 
εκείνα που απευθύνονται σε ταξιδιώτες, σε 
ανήσυχα πνεύματα, σε περιηγητές και όχι 
απλώς σε τουρίστες. Ενα από αυτά είναι 
και η Κερασιά.
Χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Βορείου 
Πηλίου, την επισκεφθήκαμε με το σχολείο 
χωρίς κανείς να είναι προετοιμασμένος για 
το ξεσκέπασμα της ομορφιάς και της ιστο-
ρίας που βρίσκεται τόσο κοντά στον Βόλο, 
τόσο καλά κρυμμένη από τις πιο εύκολες και 
ανέξοδες λύσεις διασκέδασης. Φτάνοντας, 
αντικρίζει κανείς ένα οικείο τοπίο: ζωηρή 
βλάστηση, φροντισμένα σπίτια, η εκκλησία 
και το Δημοτικό Σχολείο του χωριού. Τίποτα 
που να προϊδεάζει τον επισκέπτη για τον ρό-
λο του χωριού αυτού στο διάβα του χρόνου. 
Μέχρι που φτάσαμε στο πέτρινο μουσειακό 
κτίριο του Κέντρου Ιστορίας - Πολιτισμού 
Κερασιάς (ΚΙ.ΠΟ.ΚΕ.). Σκοπός του Kέντρου 
είναι η έκθεση αντικειμένων που αφορούν  
ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα 
συναφή θέματα της ευρύτερης περιοχής, κα-
θώς και η  ευαισθητοποίηση παιδιών, νέων 
και ενηλίκων. Στην εξαιρετική δουλειά που 
γίνεται στο Μουσείο συγκαταλέγεται και 
η αξιοποίηση του φωτογραφικού υλικού 
των φωτογράφων αδελφών Στουρνάρα. Ο 
ρόλος τους στάθηκε καθοριστικός, ώστε η 
περιοχή της Μαγνησίας να διαθέτει σήμερα 
ίσως το  πληρέστερο φωτογραφικό υλικό 
της περιόδου της  Κατοχής και της Εθνικής 
Αντίστασης.

Τόπος ελευθερίας

Παρατηρήσαμε λοιπόν το φωτογραφικό αρ-
χείο και κυρίως κουβεντιάσαμε για το χωριό, 
για το οποίο οι ντόπιοι περήφανα δηλώνουν 
ότι είναι τόπος ελεύθερων ανθρώπων και 
ελεύθερων ιδεών. Και πώς θα μπορούσε να 
είναι διαφορετικά, αφού υπάρχουν μαρτυ-
ρίες ότι από πολύ παλιά, κατά τη διάρκεια 
της υποδούλωσης του Γένους, οι αγωνιστές 
κατά της Τουρκοκρατίας χρησιμοποίησαν 
τις δύσβατες τοποθεσίες της Ανω Κερασιάς 
ως λημέρια συνεχίζοντας μέχρι το τέλος του 
19ου αιώνα και παραδίδοντας τη σκυτάλη 
για τον αέναο αγώνα για ελευθερία στους 
μεταγενέστερους. 
Ειδικά κατά τη διάρκεια του αγώνα ενάντια 
στον ναζισμό και στη διάρκεια της Κατοχής, 
η Κερασιά έγινε φάρος ελπίδας και αντί-
στασης. Σύσσωμοι οι κάτοικοι του χωριού 
δέχθηκαν πρόθυμα τον αγώνα  και διέθεσαν 
τα υπάρχοντά τους και τα σπίτια τους για την 
εξυπηρέτηση του εθνικού σκοπού. Στα σπίτια 
του χωριού είχαν εγκατασταθεί η Επιμελη-
τεία, Συνεργεία Ραπτικής, Μαγειρεία, Νοσο-
κομείο και η έδρα της OSS (αμερικανικής 
αποστολής). Τον Οκτώβριο του 1943 έγινε 
η σύσταση του 54ου Συντάγματος και λίγες 
μέρες μετά η σύσταση της 16ης Μεραρχίας 
του ΕΛΑΣ. Το 54ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ με 
δράση στο Πήλιο και στην Οθρυ, είχε όλα 
τα χαρακτηριστικά μονάδος τακτικού στρα-
τού και έφτασε να αριθμεί περί τους 3.000 
στρατιώτες. Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε κα-
τακτητές και αντάρτες ήταν πάντα δυναμικές 
και επικίνδυνες. Η άνοιξη του 1944 όμως 
ήταν η εποχή που αυτές οι μάχες πήραν την 
πιο σκληρή μορφή τους, όταν στο σχολείο 
σε μια πολύωρη νυχτερινή συνεδρίαση των 
στρατιωτικών και των πολιτικών στελεχών 
του 54ου Συντάγματος τον Μάρτιο του 1944, 
ελήφθη η κρίσιμη απόφαση για τη μάχη εκ 
παρατάξεως του 2ου Τάγματος, με γερμα-
νικές δυνάμεις οι οποίες από τον Βόλο ορ-
μώμενες, πραγματοποιούσαν πολυήμερες 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή. 
Οι Ναζί κατακτητές, μην μπορώντας να κάμ-
ψουν την αντίσταση των Ελλήνων, προχώ-
ρησαν στην ολοσχερή σχεδόν καταστροφή 
της Ανω και Κάτω Κερασιάς με την πλήρη 

Της ΑνΑστΑσίΑσ ΚλΑδη

Η γέφυρα  
του Κερασιώτη 

ποταμού

Το εντευκτήριο του 
Κέντρου Ιστορίας - 
Πολιτισμού Κερασιάς

Η εκκλησία 
των Αγίων 
Αποστόλων 
στην Πάνω 
Κερασιά
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Εκδήλωση στην Κερασιά 
με συμμετοχή του 4ου Λυκείου



Η ιστορική «Μινέρβα» είναι ένας χώρος που έχει ταυτιστεί  
με την πόλη, που έχει τον αέρα της Ιστορίας στα τραπέζια του...

Η παραλιακή  
«Εκκλησία του δήμου»

λιτό σκηνικό, σαν λέσχες και αρχικά ως 
χώροι ανάγνωσης. Με τη διαφορά των 
τάσεων κοινωνικής προέλευσης και πλού-
του να κυριαρχούν στη συνέχεια μετά 
την απελευθέρωση και όλον τον 20ό αι-
ώνα στην Αθήνα και στη Σαλονίκη. Στον 
αντίποδα όλων αυτών φαντάζει σχεδόν 
μαγικά, ερχόμενο κι αυτό από την Πόλη, 
το καφέ-ζαχαροπλαστείο. Με τις γεύσεις 
γλυκισμάτων και πρόχειρων εδεσμάτων 
να συνοδεύουν τους καφέδες. Συνταγή 
που τόσο μοναδικά, σε πείσμα των και-
ρών, συνεχίζει να υιοθετεί η «Μινέρβα».
«Είναι σχεδόν σίγουρο», αναφέρει ο συ-

νομιλητής μου, «πως Βόλος και “Μινέρ-
βα” ταυτίζονται. Και όχι μόνο για κάθε 
της κάτοικο, αλλά και για όσους είχαν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν την πόλη, για 
τουρισμό, ή και επαγγελματικά. Εχει σαν 
μαγαζί την αύρα του. Παραλία, ξεκούρα-
ση, διασκέδαση με εκλεκτούς φίλους».
Τι εκφράζει η «Μινέρβα»; Τον τόπο όπου 
ξεκουραζόταν ο μαθητής, που έπινε τον 
καφέ του ο συνταξιούχος, που γευόταν 
την πόλη ο φοιτητής.
Η λιτή αισθητική είναι χαρακτηριστικό 
που ο ιδιοκτήτης κράτησε, ως επιλογή 
μάλλον, για να μην αλλοιώσει μέσα στον 
χρόνο το στίγμα του. Του προσδίδει αυ-
τή την απλότητα, που κρατά αυθεντική 
την πορεία του. Καθημερινοί άνθρωποι, 
άλλοτε όχι και τόσο απλοί, γίνονται όλοι 
κοινωνοί μιας αισθητικής που αν μη τι 
άλλο αναδεικνύει την αίσθηση ισότη-
τας. Γέροντες για τον πρωινό τους κα-
φέ, μαθητές σε κάποια κοπάνα από το 
σχολείο, φοιτητές με τις παρέες τους, 
ζευγάρια, οικογένειες. Μοναχικοί και 
ξεχασμένοι ακόμη από τη σκληρότητα 
της ζωής. Κάθε είδους άνθρωποι πλαι-
σιώνουν το ψηφιδωτό του μαγαζιού. Τις 
μεσημεριανές και πρωινές ώρες είναι 
οι νέοι που θα το κατακλύσουν. Οπως 
και το απόγευμα. Θα παίξουν τάβλι, θα 
αράξουν με έναν καφέ, γλυκό ή παγωτό 
το καλοκαίρι. Θα απολαύσουν τις χαρές 
της ηλικίας με τους ομοίους τους. Μόνο 
που τις νυχτερινές ώρες το μαγαζί απο-
κτά μια άλλη όψη.
Μέσα στη θλίψη που απλώνεται σιγά σι-
γά στην παραλία, μοναχικοί άνθρωποι, 
άνθρωποι που θέλουν απλώς να ησυχά-
σουν αλλά και να κοινωνήσουν ιδέες, για 
κάποιον μυστήριο λόγο συναντιούνται σε 
αυτόν τον χώρο. Ενα στοχαστικό καφε-
νείο όλων των ηλικιών. Εχοντας συντεθεί 
ως το κρυφό σχολειό της πόλης, μέσα 
στις δεκαετίες. Από τη δεκαετία του ’80 
που υφίσταται αυτό σαν «παράδοση».

Σύνθεση προσωπικοτήτων

Η ησυχία που προσφέρει, η προσιτή φύ-
ση του χώρου και του ιδιοκτήτη, μια 

αίσθηση μυστηρίου που διαχέεται όσο 
πέφτει η νύχτα,  «μια σύνθεση προσω-
πικοτήτων που αν μη τι άλλο σε κεντρί-
ζουν». 
«Η εξιστόρηση ενός καφενείου μοιάζει 
λοιπόν με την ανάγνωση ενός βιβλίου 
Ιστορίας» προσθέτω.

Με τον αέρα της Ιστορίας 

«Θα συμφωνήσω απόλυτα» απαντά ο 
Νίκος. «Οχι, η “Μινέρβα” δεν είναι ένα 
φιλολογικό καφενείο, τον ρόλο αυτόν 
τον διεκδίκησαν άλλα στέκια της πόλης 
μέσα στον χρόνο» συνεχίζει. «Αλλά ένα 
μαγαζί είναι κάτι περισσότερο από το 
στίγμα του στον χρόνο. Είναι ένας χώρος 
που την ψυχή προσδίδει ο κόσμος του. 
Οι τριβές τους. Ο χρόνος που επιλέγουν 
να περάσουν εκεί. Οι διαφυγές και ό,τι 
δεν γίνεται αντιληπτό στους πολλούς. 
Και είναι δυστυχώς λίγα τα καταστήμα-
τα εκείνα που συνθέτουν μια παράδοση 
ετών. Που έχουν τον αέρα της Ιστορίας 
στα τραπέζια τους».
Ξαναγυρνώ στις μνήμες του περσινού 
καλοκαιριού. Η παντελής απουσία δια-
σκέδασης στην πόλη, τα take away ως 
η μόνη αναλαμπή και ένα βουβό ακρο-
ατήριο αργά το βράδυ να απολαμβάνει 
ευλαβικά, τρώγοντας κάτι πρόχειρο, τη 
θέρμη των συνομιλητών γύρω από ένα 
τραπέζι, που αναζητούν εναγωνίως τις 
κρυμμένες αιτίες των πραγμάτων ενά-
ντια στο πνεύμα ιδιώτευσης της εποχής.
Ο Νίκος πάλαι ποτέ μαθητής και 
πτυχιούχος ήταν εκεί. Ως νέος άνθρω-
πος, μου γέννησε μια τεράστια αίσθηση 
χαράς και αισιοδοξίας. Το αντίδοτο στη 
«Μινέρβα» είναι η διάρκεια. Κι ό,τι δι-
αρκεί θεραπεύει, σκέφτομαι. Αφήσαμε 
εκτός την αναφορά στην πάστα και στο 
παγωτό. Ούτως ή άλλως αποτελούν μια 
μυστική τελετουργία που ολοκληρώνε-
ται με τους τίτλους του τέλους.

Επιμέλεια κειμένου και ερωτήσε-
ων προς στον Νίκο Καλογήρου: Αν-
νια Γαλανούλη, με τη σύμφωνη 
γνώμη της ομάδας.

Νύχτα Αυγούστου 2020. Τα φώτα ενός 
περιπολικού λούζουν την παραλία του 
Βόλου. Περνά αργά, σηματοδοτώντας 
το τέλος κάθε δραστηριότητας. Τα γκαρ-
σόνια στη «Μινέρβα» μαζεύουν τα τελευ-
ταία ποτήρια. Μια αίσθηση ερημιάς δι-
αχέεται παντού, κάποια τελευταία ποτά 
σερβίρονται με τα φώτα κλειστά, η ζέστη 
συνεχίζει ανυπόφορη και η μυρωδιά της 
θάλασσας γίνεται αποπνικτική. Θυμίζει 
τα πραγματικά προβλήματα που ποτέ δεν 
λύθηκαν στην κεντρική προβλήτα του λι-
μανιού. Σε εξέλιξη η πρώτη πράξη των 
μέτρων για την πανδημία, η λειτουργία 
των μαγαζιών σε μια πόλη που βρίσκεται 
σε επιτήρηση διακόπτεται, χωρίς να απα-
γορεύεται ακόμη η κυκλοφορία. Σε λίγο 
συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Νυχτερινοί 
μεταμεσονύκτιοι θαμώνες πλημμυρίζουν 
τη σκοτεινή προθήκη του μαγαζιού με 
έναν απώτερο σκοπό. Θα ξεκινήσει κά-
ποια συζήτηση, που είχαν προαναγγεί-
λει από την προηγουμένη, και μετά θα 
συνεχίσουν τη συζήτηση που διέκοψε 
το ξημέρωμα εν μέσω έντασης, χωρίς 
ασφαλή συμπεράσματα. Κυρίες και κύρι-
οι, καλωσορίσατε στον θαυμαστό κόσμο 
της «Μινέρβα». 

Συνομιλητές από κάθε χώρο

Εχοντας την ανάγκη να αναζητήσει κα-
νείς την ταυτότητα των συνομιλητών, θα 
βρει ανάμεσά τους πανεπιστημιακούς, 
γιατρούς, ταξιδευτές, φοιτητές, εργαζο-
μένους, άνεργους και άεργους διανοου-
μένους. Κοινός τόπος η θέρμη για συζή-
τηση, η ανάγκη στοχασμού και το πάθος 
για τεκμηρίωση των απόψεων που θυμίζει 
άλλες εποχές. Ενα καφέ που θα μπορού-
σε να αποτυπώσει την εικόνα της πόλης, 
«μιας πόλης ευτυχισμένης που συνεχώς 
αλλάζει σχήμα και χάνεται», κρυμμένης 
καλά μέσα σε μια οδυνηρή συγκυρία. 
Που ασφυκτιά ταυτόχρονα όπως όλες 
μπροστά στον φόβο της πανδημίας. 
 «Λαϊκός καφενές με μπιλιάρδα στις αρ-
χές του περασμένου αιώνα, πέρασε στην 
αστική café society μόλις έπιασε παραλία, 
ωστόσο ποτέ δεν έκανε κάστινγκ στην 
πελατεία της. Ολοι οι μπαμπάδες του 
κόσμου ερχόντουσαν εδώ για το ούζο 
του απεριτίφ, οι κυρίες για τον ελληνικό, 
εμείς για την πορτοκαλάδα ΕΨΑ και όλοι 
μαζί για το διάσημο, περιβόητο γλυκό 
της με το σουρεαλιστικό όνομα “πάστα 
φούρνου”» γράφει η Ελένη Ψυχούλη.  

Από τον καφενέ στο καφενείο                    

Πριν ξεκινήσω τη συζήτηση με τον Νί-
κο, στέκομαι στα ντοκιμαντέρ και στο 
έντυπο υλικό για το πέρασμα από τον 
οθωμανικό καφενέ της Τουρκοκρατίας 
στο ελληνικό καφενείο.
Οι καφενέδες λειτουργούν συνέχεια για 
πολλές δεκαετίες στην Πόλη με το ίδιο 

Η «Μινέρβα» γυμνή 
από καρέκλες και 

έρημη, περιμένει την 
επόμενη μέρα. Η  

σημαία του Βυζαντίου 
ως εγγύηση της ιερής 

παράδοσης που κρατά 
από το 1935
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Κάρτα της «Μινέρβα» με 
την τιμολόγηση σε δραχμές, 
που αποδεικνύει τον πλούτο 
και την πληρότητα των 
αγαθών που προσέφερε. 
Ο ιδιοκτήτης Θεόδωρος 
Νιάρχος ήταν πατέρας του 
ποιητή Θανάση Νιάρχου 
και παππούς των αδερφών 
Προσήλια, των σημερινών 
ιδιοκτητών



Οι βολεϊμπολίστριες που ξεκίνησαν από το 4ο Λύκειο Βόλου,  
αργότερα στελέχωσαν την Αργώ και ακόμη μεσουρανούν  
στα γήπεδα εντός και εκτός συνόρων

Οι μαθήτριες που
έλαμψαν στον φιλέ

χρόνως ενεργό μέλος της ομάδας βόλεϊ 
που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία 
του αμερικανικού πρωταθλήματος, μας 
λέει χαρακτηριστικά: «Υπήρξα μέλος 
των ομάδων των Ηρακλή Κηφισιάς, 
Παναθηναϊκού και Αιγάλεω. Παρά τις 
ευκαιρίες που μου παρείχε η ζωή στην 
Αθήνα, ποτέ δεν ξέχασα τα πανέμορφα 
χρόνια που πέρασα με την οικογένειά 
μου στον Βόλο και την εμπειρία μου 
στο σχολείο». 
Η Βασιλική Διάλλα, παίκτρια της ΑΕΚ 
για δεύτερη χρονιά και ταυτόχρονα της 
Εθνικής, συμμετείχε από μικρή με τη 
φανέλα της Εθνικής στο Πανευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα Nεανίδων. Με την 4η 
θέση διασφάλισε τα μόρια για την εί-
σοδο στη Γυμναστική Ακαδημία όπου 
σπουδάζει. Διακατέχεται από «όμορφες 
και γλυκές αναμνήσεις για το σχολείο», 
θεωρεί εύστοχη την επιλογή της εκείνο 
το διάστημα αφού ουσιαστικά έθεσε τις 
βάσεις για την καριέρα της.

Επιστροφή στην Αργώ

Η Ιωάννα Παρισάκη, απόφοιτος της 
Γυμναστικής Ακαδημίας και παίκτρια 
ομάδων όπως η Αλεξανδρούπολη και 
το Αιγάλεω, είχε μια επιπλέον ιδιότητα: 
ήταν παίκτρια του beach volley. Πανελ-
ληνιονίκης και βαλκανιονίκης έχοντας 
φτάσει δύο φορές στην ένατη θέση σε 
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα για την 
ηλικία της. Είναι η πρώτη που γύρισε 
στην πόλη της, αναλαμβάνοντας ρόλο 

στην παλιά της ομάδα, την Αργώ. Λέ-
ει χαρακτηριστικά ότι ήταν απόλυτα 
ανθρώπινη και υποδειγματική η σχέ-
ση με το σχολείο και τους καθηγητές, 
πρότυπες οι συνθήκες προετοιμασίας, 
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για 
όλους αυτούς που τη βοήθησαν.
Η Νάντια Γεωργουλά, φοιτήτρια Μορι-
ακής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του 
Sheffield και παίκτρια στην πανεπιστη-
μιακή ομάδα, θα πει χαρακτηριστικά: 
«Περνούσα το μεγαλύτερο μέρος της 
ημέρας τόσο στην τάξη όσο και στο 
γήπεδο. Από το παράθυρο δίπλα στο 
θρανίο μου, φρόντιζα να βλέπω το 
στεγασμένο γήπεδο βόλεϊ όπου και 
προπονούμασταν». Εχοντας πάντα συμ-
μετοχή στα προγράμματα και στις εκ-
δηλώσεις του σχολείου, είχε συλλέξει 
φωτογραφικό υλικό σε κάποιο ταξίδι 
ευρωπαϊκού προγράμματος στην Κων-
σταντινούπολη που βραβεύτηκε από 
τον δήμο. «Θα ήταν παράλειψη να μην 
αναφερθώ στην εδραίωση των εξωσχο-
λικών δραστηριοτήτων στη σχολική 
μονάδα» συμπληρώνει.

Οι νεότερες

Αφήσαμε για το τέλος δυο νεότερες παί-
κτριες: την Ελίνα-Μαρία Γερολυμάτου 
και τη Μαριάννα Καλαποδά.
Η Ελίνα με σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
της Καρδίτσας, στο Τμήμα Διατροφής 
και Διαιτολογίας και μετά από μια επι-
τυχή πορεία στις ομάδες της Λάρισας 

και του Ασκληπιού, αποφάσισε να εντα-
χθεί ξανά στην παλιά της ομάδα που 
πλέον αγωνίζεται στην Α2 κατηγορία. 
«Ατέλειωτες ώρες προπόνησης στο 
γυμναστήριο, με τους καθηγητές και 
το σχολείο να είναι συμπαραστάτες 
της προσπάθειας» θυμάται. 
Η Μαριάννα είναι από το 2017 μέλος 
της εθνικής ομάδας νεανίδων και πλέ-
ον παίκτρια του Αίαντα Ευόσμου Θεσ-
σαλονίκης που αγωνίζεται στην πρώτη 
εθνική κατηγορία. Φοιτήτρια στο Τμή-
μα Φυσικής Αγωγής Σερρών. «Ηταν 
αναγκαίο να απουσιάζω συχνά για την 
υλοποίηση των απαραίτητων ταξιδιών 
και προπονήσεων έχοντας το σχολείο 
αρωγό. Με αυτή τη βοήθεια, έβαλα τις 
βάσεις για την αθλητική και ακαδη-
μαϊκή μου καριέρα».
Και με αυτή την τόσο εύστοχη και πε-
ριεκτική αφήγηση της Μαριάννας κλεί-
νουμε την αναφορά στα κορίτσια αυτά 
που συνεχίζουν να συνδυάζουν αρμο-
νικά την αθλητική τους εξέλιξη με τις 
σπουδές και την επιστημονική πορεία. 
Σε όλες τις μνήμες των κοριτσιών ήταν 
έκδηλη η αγωνία για το αν θα μπορού-
σαν να συνδυάσουν την αγάπη για τον 
αθλητισμό και τη γνώση. Το σχολείο 
και οι συμμαθητές τους θα τις θυμού-
νται πάντα για τις χαρές που μοιράστη-
καν μαζί τους. Ευχόμαστε σύντομα να 
αγωνίζονται ελεύθερα, χωρίς τα όποια 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν λόγω της 
συγκυρίας που διανύουμε.

Ολα ξεκίνησαν στα μέσα περίπου της 
προηγούμενης δεκαετίας. Aπό μια πα-
ρέα κοριτσιών που ασχολούνταν με το 
βόλεϊ και ήταν μαθήτριες του 4ου Λυκεί-
ου Βόλου. Συμπαίκτριες στη γυναικεία 
ομάδα βόλεϊ Αργώ, που έκανε τις προ-
πονήσεις της στο κλειστό γυμναστήριο 
του σχολείου. Αρκετά συχνό φαινόμενο, 
ικανό στην πορεία να δημιουργήσει μια 
απόλυτα οικεία και θετική συνθήκη, 
από τη στιγμή που και ο προπονητής 
της ομάδας Βαγγέλης Σταθόπουλος είχε 
ενταχθεί ως γραμματέας στο δυναμικό 
του σχολείου. Είχε διατελέσει συνεργά-
της προπονητής της Εθνικής Ελλάδας 
σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες, με 
συμμετοχή σε πολλές διεθνείς διορ-
γανώσεις (Μεσογειακούς, Παγκόσμιο, 
Πανευρωπαϊκό και Βαλκανικό Πρω-
τάθλημα). 

Πρωταγωνίστρια

Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν ότι η 
ομάδα σε μικρό χρονικό διάστημα άρ-
χισε να πρωταγωνιστεί παίζοντας σε 
όλους τους τελικούς και κερδίζοντας 
αρκετά περιφερειακά πρωταθλήματα 
στη Θεσσαλία, πλησιάζοντας μάλιστα 
και στην κατάκτηση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος το 2014. Η ομάδα του 
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ήταν βέβαια 
ανίκητη εκείνη τη χρονιά, αφού κατέ-
κτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σχο-
λικών ομάδων και η απειρία των κορι-
τσιών δεν επέτρεψε το θαύμα.
«Ο αγώνας ήταν μάθημα για όλες 
μας καθώς παίξαμε με διακεκριμέ-
νες παίκτριες του ελληνικού βόλεϊ και 
συμμετείχαμε σε έναν αγώνα υψηλού 
επιπέδου για την τότε ηλικία μας» θα 
πει η Νάντια, μια από τις βασικές της 
ομάδας, εκφράζοντας τα συναισθήματα 
όλων για εκείνη τη μέρα. 

Με πιστό κοινό

Οπως συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις οι τελικοί των αγώνων ήταν από 
τα σημαντικά γεγονότα της χρονιάς για 
το σχολείο. Πολλοί μαθητές ακολου-
θούσαν την ομάδα στους αγώνες δημι-
ουργώντας ένα πιστό κοινό, που ποτέ 
δεν ξέφευγε βέβαια από τα πλαίσια 
κοσμιότητας. Το ίδιο το άθλημα αλλά 
και οι σχέσεις που είχαν δημιουργηθεί 
γύρω από την ομάδα δεν θα άφηναν να 
συμβεί το παραμικρό. Αμεση επίδρα-
ση στην ομάδα ασκούσε ο γυμναστής 
του σχολείου Παύλος Κανιούρας που 
απολάμβανε τη μερίδα του λέοντος στα 
συνθήματα της κερκίδας, απόδειξη της 
αγάπης των μαθητών προς το πρόσωπό 
του. Πολλοί καθηγητές και πολύ περισ-
σότερο γονείς ήταν στην κερκίδα των 
αγώνων αφού η ομάδα διασφάλιζε την 
ποιότητα και το θέαμα. Για χρόνια η 
ομάδα δημιουργούσε μια αίσθηση ανα-
φοράς και περηφάνιας για το σχολείο 
και τους μαθητές. Τα κορίτσια λοιπόν 
αυτά προχώρησαν ακολουθώντας η κα-
θεμιά τη δική της πορεία. Είναι κοινό 
χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες 
εντάχθηκαν σε ομάδες της Α1 κατηγο-
ρίας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονί-
κη και ασχολούνται με τον αθλητισμό 
ακολουθώντας τα βήματα που χάραξαν 
όσο ήταν μαθήτριες. Μια πορεία που 
επιτεύχθηκε βέβαια με σκληρή προπό-
νηση και σποραδικές απογοητεύσεις.

Οι αναμνήσεις

Ποια ήταν λοιπόν η dream team του 
σχολείου και τι κάνουν τώρα αυτά τα 
κορίτσια;
Η Λήδα Κάστανου, υπότροφος στο τρί-
το έτος στο Bradley University και συγ-
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Ποια είναι τα προβλήματα ενός νέου μαθητή που αποφασίζει να κάνει πρωταθλη-
τισμό, ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας; Βοηθά η εξέλιξη και τα κίνητρα που 
του δίνονται, ώστε να αποφασίσει να συνδυάσει τις υποχρεώσεις και τη φοίτηση 
στο σχολείο και ποια είναι συνήθως η καθημερινότητά του; 
Πριν από δύο χρόνια, ο Χρήστος Κουτσουνίδης, μαθητής στη Β’ Λυκείου, πραγ-
ματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα παίδων υδατο-
σφαίρισης με αποτέλεσμα να τραβήξει τα βλέμματα του ομοσπονδιακού τεχνικού. 
Μια ξαφνική ίωση του στέρησε το δικαίωμα της συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα στο οποίο είχε κληθεί να συμμετάσχει. Η πολύ καλή του πορεία, τον 
καθιστά σήμερα υποψήφιο τερματοφύλακα της Εθνικής Εφήβων. Λόγω ιδιαίτε-
ρων συνθηκών η ομάδα δεν μετέχει ακόμη σε αγώνες. Περιμένει λοιπόν τη μετά 
COVID εποχή για το βάπτισμα του πυρός στον διεθνή χώρο, και την ίδια στιγμή 
μετέχει ως παίκτης του ΟΥΚ Βόλου στο πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής ανδρών. Είναι 
αναγκασμένος να περνά συνεχή COVID τεστ ακολουθώντας την ομάδα του για τις 
αγωνιστικές ανάγκες σε όλη τη χώρα, πέρα από τις απαγορεύσεις μετακίνησης. 
«Η κατάσταση ενός νέου που βρίσκεται στη θέση μου είναι πάρα πολύ συγκε-
κριμένη, προσδιορισμένη από τις απαιτήσεις και τα προβλήματα που συχνά 
σε ξεπερνούν. Χρειάζεται συνεχώς να τα ιεραρχείς, να γνωρίζεις αν προηγεί-
ται ή ακολουθεί η μαθητική σου ιδιότητα. Οι προπονήσεις που μπορούν να 
σε βοηθήσουν να εξελιχθείς είναι σκληρές και επίπονες. Λόγω της πολύωρης 
ενασχόλησης με το διάβασμα, την πολύωρη φοίτηση στο σχολείο και το φρο-
ντιστήριο έχω αποφασίσει να μην αθλούμαι καθημερινά με το όποιο κόστος, 
περιορίζοντας τη δραστηριότητά μου πέρα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις 
στις τρεις-τέσσερις ή και πέντε προπονήσεις εβδομαδιαία, ανάλογα. Φίλοι 
μου που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο προπονούνται νωρίς το πρωί πριν την 
έναρξη του σχολείου, γεγονός που το θεωρώ ασύμφορο λόγω των μετακινή-
σεων, αφού θα έπρεπε να στερηθώ πολύτιμες ώρες από τον ύπνο που κρίνω 
ως απαραίτητο. Η κατανόηση που δείχνει το σχολείο συχνά και οι καθηγητές 
είναι πολύτιμη, χωρίς αυτή δεν θα μπορούσα να συνεχίσω, είναι πολύ εύκολο 
για ένα παιδί στο Λύκειο να χάσει την επαφή αν δεν έχει τη συνεχή υποστήριξη».
«Πολλές φορές αισθάνομαι», λέει ο Χρήστος, «ότι σχολείο και αθλητισμός εί-
ναι δύο διαφορετικοί δρόμοι. Δρόμοι που παρ’ όλα αυτά κρύβουν και οι δύο 
θετικά στοιχεία και χωρίς έναν από τους δύο αδυνατώ να αντιληφθώ τον εαυ-
τό μου. Γι’ αυτό και πρέπει να τους κάνω να πλησιάσουν. Οι γονείς μου με 
προτρέπουν συνήθως να δώσω περισσότερη βάση στα μαθήματα, αφού δεν 
σκέφτομαι ακόμα να ακολουθήσω επαγγελματικά, κάτι που προς στιγμήν πι-
στεύω είναι και το σωστό. Οσο καλός και να είσαι οι ευκαιρίες επαγγελματι-
κής επιτυχίας ως παίκτης του πόλο δεν είναι πολλές. Οι παρέες μου από την 
άλλη παραξενεύονται όταν τους λέω ότι έχω προπόνηση και δεν θα βγω μαζί 
τους. Κάτι που γίνεται συχνά. Με συμβουλεύουν λοιπόν να το σταματήσω ή να 
το περιορίσω σημαντικά για να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Δεν κατα-
λαβαίνουν ίσως τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που έχει αυτός ο δρόμος. 
Ούτε την αποφυγή της καθημερινής ρουτίνας που μου προσφέρει. Θέλω να 
πιστεύω ότι εγώ θέτω τους περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τις δικές 
μου προτεραιότητες. Μας λείπει σε όλους η αίσθηση οικειότητας και κοινω-
νικότητας που είχαμε αποκτήσει με τους φίλους μας πριν την καραντίνα. Και 
για να είμαστε ρεαλιστές, έχουμε μείνει λίγο πίσω, μέσω του webex. Η κατα-
νόηση των μαθημάτων είναι αρκετά δύσκολη. Πάνω-κάτω και οι συμμαθητές 
μου έχουν το ίδιο σκεπτικό».
Δεν ξέρουμε πόσο απέχουμε από τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχολείου, που 
θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτών των παιδιών με δεδομένη τη 
χρόνια πλέον έλλειψη αθλητικών σχολείων. Αρκετά προβληματισμένη στο παρελ-
θόν η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσε 
τα κράτη-μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστάσεις στις οποίες γίνεται 
εκμετάλλευση του ταλέντου παιδιών με προοπτική την επιτυχία στον αθλητισμό 
και επέμεινε στο πλαίσιο των αθλητικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, στις 
οποίες λαμβάνουν μέρος παιδιά, να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα 
και το ανώτερο συμφέρον των τελευταίων. Το σίγουρο στην περίπτωση του Χρή-
στου είναι ότι η ωριμότητα και η αυτοπειθαρχία αποτελούν χαρακτηριστικά που 
ο ίδιος ανέπτυξε από πολύ νωρίς λόγω της ενασχόλησής του και μπορούν να τον 
προσανατολίσουν στις μελλοντικές του επιλογές.

Φέρνοντας πιο κοντά
σχολείο και αθλητισμό

1. H Νάντια Γεωργουλά (όρθια 
με την ελληνική σημαία) στην 
ομάδα του Πανεπιστημίου του 
Σέφιλντ. 

2. Η Μαριάννα Καλαποδά 
αγωνίστηκε από το 2017 στην 
Εθνική Νεανίδων και είναι 
πλέον παίκτρια του Αίαντα 
Ευόσμου Θεσσαλονίκης. 

3. Η Ελίνα-Μαρία Γερολυμάτου, 
έπειτα από μια επιτυχή πορεία 
στις ομάδες της Λάρισας και 
του Ασκληπιού, αποφάσισε να 
ενταχθεί ξανά στην παλιά της 
ομάδα, που πλέον αγωνίζεται 
στην Α2 κατηγορία.

4. Η Ιωάννα Παρισάκη είναι 
η πρώτη αθήτρια που γύρισε 
στην πόλη αναλαμβάνοντας 
ρόλο στην Αργώ, αφού πρώτα 
σημείωσε σημαντικές επιτυχίες 
(και) στο μπιτς βόλεϊ.

5. Η Λήδα Κάστανου είναι 
υπότροφος στο τρίτο έτος 
στο Bradley University και 
συγχρόνως ενεργό μέλος της 
ομάδας βόλεϊ που αγωνίζεται 
στην πρώτη κατηγορία του 
αμερικανικού πρωταθλήματος.

6. Η Βασιλική Διάλλα είναι 
πλέον παίκτρια της ΑΕΚ και 
ταυτόχρονα της Εθνικής.
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Μια συνέντευξη με τον μαθητή  
και πολίστα Χρήστο Κουτσουνίδη

Ο Χρήστος Κουτσουνίδης εν δράσει κάτω από τα δοκάρια του ΟΥΚ Βόλου

Των Κατερίνας Βούρλίώτη, Μαρίας ςταθοπούλού
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Με τη φωτογραφική μηχανή, την κιθάρα, το κρασί του, αλλά πάνω  
από όλα με την καλλιτεχνική ψυχή του φρόντιζε πάντα να μοιράζεται  
τη γνώση, την εμπειρία και τη διορατικότητά του

Ο πολυτάλαντος
Μιχάλης Πόρναλης

προβάλλεται ο πολιτισμός και η παράδοση 
της Ελλάδας. 
Ανάμεσα στα πολλά καλλιτεχνικά ταλέντα 
του Μ. Πόρναλη βρίσκεται και η μουσική. 
Οι αρμονικοί ήχοι της κιθάρας συνοδευόμε-
νοι με τις φωνές καλών φίλων παίζουν γνω-
στούς σκοπούς. Το παρεΐστικο συγκρότημα 
με το όνομα Red Wine Band δεν αργεί να 
μεταφερθεί σε διάφορες μουσικές σκηνές 
του Βόλου, καθώς και σε οικεία μπαρ τόσο 
για τις νεότερες όσο και για τις μεγαλύτερες 
γενεές. Φιλοδώρημά τους το χειροκρότημα 
και η ευχαρίστηση των ακροατών.

Δυσπιστία και αποδείξεις

Στις αναμνήσεις του τότε παιδικού μου μυα-
λού, ο θείος μου ήταν εκείνη η ταξιδιάρα 
ψυχή, που για να μας κάνει να γελάσουμε 
έλεγε «Εχω ταξιδέψει μέχρι την Κίνα!», τη 
στιγμή που η αδερφή μου κι εγώ ανταλλάσ-

σαμε σκανταλιάρικες ματιές όλο δυσπιστία. 
Προσπαθούσε να μας πείσει δείχνοντάς 
μας φωτογραφίες και εξιστορώντας μας 
τις εμπειρίες του, ώσπου στο τέλος τον πι-
στεύαμε. Θυμάμαι που πάντα μας επέτρεπε 
να κάνουμε «έφοδο» στο φωτογραφικό του 
υλικό, δίχως να φοβάται μήπως δύο πιτσι-
ρίκια το ανακατέψουν. Γεμάτος περηφάνια 
μας έδειχνε τον κόπο του και μας χάριζε 
καρτ ποστάλ και ημερολόγια. Σε στιγμές 
ξεγνοιασιάς και παιχνιδιού, ερχόταν πά-
ντα για να μάθει τι σκαρώναμε θέλοντας 
να συμμετάσχει μαζί μας. Δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τα μεγάλα οικογενειακά τραπέζια, τις 
φορές που φωτογράφιζε τα φαγητά και 
τους παρευρισκόμενους, αλλά κι εκείνες 
που παρακαλούσε εμάς τα παιδιά για με-
ρικά κλικ. Ούτε και τον τρόπο που αφοσι-
ωνόταν στη μουσική, παρασύροντας τους 
γύρω του στη χαρά. 

Σαν να μην έφυγε ποτέ

Πίσω από αυτή τη βαθιά καλλιτεχνική 
ψυχή που αναγνωρίζει το ωραίο ακόμη 
και στις πιο απλές του μορφές, ο Μιχάλης 
Πόρναλης είναι απλά ο Μιχάλης˙ ένας 
ζεστός άνθρωπος που απολαμβάνει τη 
ζωή στο έπακρο, διασκεδάζει με τους 
φίλους του παίζοντας κιθάρα, μοιράζεται 
τη γνώση, την εμπειρία και τη διορατι-
κότητά του. Παρόλο που δεν βρίσκεται 
πλέον στη ζωή, μιλάμε για αυτόν σαν 
να μην έφυγε ποτέ. Και αυτό γιατί μέ-
νει πάντα στις καρδιές μας, άλλοτε ως 
ο φωτογράφος του Πηλίου και άλλοτε 
ως ο δικός μας, πάντοτε ευδιάθετος και 
δημιουργικός Μιχάλης.  

Η Αθηνά Βλαχοπούλου είναι ανιψιά του 
Μιχάλη Πόρναλη. Η ίδια επιμελήθηκε και 

την επιλογή των φωτογραφιών.

Οταν η μία εποχή διαδέχεται την επόμενη, 
με τα χρώματα του ανοιξιάτικου πράσινου 
να παραχωρούν τη θέση τους στους φθι-
νοπωρινούς τόνους του πορτοκαλί... τότε 
είναι που ο φωτογραφικός φακός του Μι-
χάλη Πόρναλη έρχεται να απαθανατίσει 
τις στιγμές αυτές, παγιδεύοντας λίγη από 
την ομορφιά της φύσης μέσα σε ένα κομ-
μάτι χαρτί. 
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα, αλλά η αγάπη του 
για τον μαγευτικό Βόλο τον κέρδισε από 
νωρίς, γι’ αυτό και εγκαταστάθηκε στην 
πόλη το 1985. Αφορμή της καλλιτεχνικής 
του πορείας στάθηκε η πρώτη του φωτο-
γραφική μηχανή, δώρο των γονιών του, και 
αφετηρία μιας ζωής γεμάτη  εξερεύνηση. 
Επειτα από μία περίοδο φωτογραφικής 
αναζήτησης, ο φακός του Μιχάλη Πόρναλη 
εστιάζει κυρίως στην απεικόνιση των τοπίων 
και της κοινωνικής ζωής της Μαγνησίας, 
γεγονός που τον αναδεικνύει εύλογα ως 
τον φωτογράφο του Πηλίου. 
Με πυξίδα την καλλιτεχνική του ματιά, ο 
οδοντίατρος στο επάγγελμα Μιχάλης Πόρ-
ναλης δίνει πνοή τόσο στους κρυμμένους 
θησαυρούς αυτής της πόλης όσο και στα 
συνηθισμένα για τους κατοίκους της τοπία. 
Μικρές και μεγάλες παραλίες με κρυστάλλι-
να νερά, ορμητικοί χείμαρροι που κατηφο-
ρίζουν προς τη θάλασσα, αλλά και παραδο-
σιακά αρχοντικά που στέκονται επιβλητικά 
στις γωνιές των χωριών, είναι μόνο μερικές 
από τις εικόνες που αποτυπώνει στα ταξί-
δια του, στις λεγόμενες φωτοδιαδρομές. 

«Αδραξε τη μέρα»

Με σύντροφό του τη φωτογραφική μηχανή, 
μία φίλη παρά ένα απλό εργαλείο στα χέρια 
του, ο Μιχάλης Πόρναλης κάνει πράξη το 
ρητό «άδραξε τη μέρα». Ιδιαίτερα τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, οι εξερευνήσεις άλλοτε 
στην άκρη του Αιγαίου και άλλοτε σε αυτήν 
του Παγασητικού, όσο και στο Τρίκερι, τη 
Σκιάθο και τη Σκόπελο, δεν έχουν τέλος. 
Εικόνες με ψαράδες, ξέγνοιαστους παραθε-
ριστές ή και εντελώς μοναχικές θάλασσες... 
Εικόνες μεστές από αναμνήσεις και ζωή. 
Ομως ο ίδιος δεν στέκεται μόνο στην απει-
κόνιση αξέχαστων τοπίων. Οπως αναφέρει 
σε ένα από τα βιβλία του, συνάντησε αρ-
κετούς τοπικούς γαστρονομικούς παραδεί-
σους στις καλλιτεχνικές του περιπλανήσεις. 
Φυσικά, δεν παραλείπει να τα μεταφέρει 
σε όλους εμάς μέσα από δύο βιβλία, που 
περιλαμβάνουν γεύσεις και αρώματα. Ως 
λάτρης του καλού φαγητού και της παρέας, 
συγκεντρώνει από κάθε γωνιά του Πηλίου 
παραδοσιακές συνταγές φαγητών και γλυ-
κών όλο νοστιμιά. Τσίπουρο, ψάρια, σπε-
τσοφάι , όστρακα, αλλά και μικρές ταβέρ-
νες στις ακτές των ακρογιαλιών, αποπνέουν 
τον αέρα της γλυκιάς φιλοξενίας, με το 
στοιχείο της παράδοσης να δεσπόζει πάντα.   

Πάθος για μάθηση

Ολα αυτά τα ταξίδια έχουν ως αποτέλεσμα 
να τον διαμορφώσουν σε έναν άνθρωπο της 
διδαχής, με πάθος για μάθηση. Και όταν 
τα διδάγματα συναντούν το μεράκι και την 
αφοσίωση, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί 
παρά να είναι κάτι εξαίσιο. Ετσι συνέβη και 
με το κρασί. Η αγάπη του για τον οίνο τον 
συνεπαίρνει και τον οδηγεί στο να παράγει 
το δικό του, προσδίδοντας μέσα σε αυτό 
κάτι από τις προσωπικές του εμπειρίες και 
αναμνήσεις. Δεν διστάζει να ακολουθεί δι-
άφορες τεχνοτροπίες, προκειμένου να έχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα: βαθύ κόκκινο 
χρώμα με μία έντονη αρωματική επίγευση. 
Το έργο του έχει επίσης αναδειχθεί σε πάνω 
από τριάντα εκθέσεις, ατομικές και ομαδι-
κές, στον Βόλο και στην Αθήνα, ενώ παράλ-
ληλα έχει αποτυπωθεί σε αρκετά βιβλία με 
τη μορφή λευκώματος και σε ημερολόγια. 
Ωστόσο, η ενέργεια και η φήμη του δεν 
παραμένουν μόνο εντός συνόρων. Αξιο-
σημείωτες είναι οι συνεργασίες του με το 
National Geographic, μέσω του οποίου 

Της ΑθηνΑς ΒλΑχοπούλού

Κάποιες από τις υπέροχες 
φωτογραφίες 
του Μιχάλη Πόρναλη 
με τον Βόλο και τη 
Μαγνησία στο επίκεντρο
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