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Νεολιθική Εποχή- Διμήνι

Ιωλκός-Αργοναυτική
Εκστρατεία

Ελληνιστική εποχή-
Δημητριάς

Το κάστρο των Παλαιών
(Τουρκοκρατία)

1881-Απελευθέρωση- Η
πόλη του Βόλου

Χάρτης Ιστορικής
επισκόπησης της

περιοχής



Χάρτης με τα αξιοθέατα της πόλης.
Γνώρισε τη φυσιογνωμία της !



Φωνές,
αγωνίσματα,

αθλητικό ηχοτοπίο.
(απόγευμα)

Ψαλμοί
εκκλησίας

Κυριακή πρωί

Κίνηση
επιστροφή απ’τη

δουλειά
(μεσημέρι)Ψαράδες

φωνάζουν
για τα
φρέσκα

ψάρια που
πουλάνε,
(πρωί).

Κίνηση στους
δρόμους και στα
μαγαζιά, παιδιά
στο σχολείο

(πρωί)

Κόσμος στις
καφετέριες, θόρυβος

(απόγευμα).
Κόσμος στις
ταβέρνες και
τα κρασάδικα.

(βράδυ)

Φοιτητές
μιλούν έξω
από το

Πανεπιστήμιο
, το πρωί.

Χάρτης ήχου της πόλης



Χάρτης συναισθημάτων
(Η αγαπημένη μου διαδρομή)

Έπρεπε να περάσω
από το νοσοκομείο
για να φτάσω.
Ένιωθα θλίψη,
ένταση. Μόλις

μπήκα στο μουσείο
τα συναισθήματα
αυτά έγιναν δέος,

χαρά για εξερεύνηση
(9 π.μ)

Νιώθω
ελεύθερη και η

θέα της
θάλασσας με

ηρεμεί
(11π.μ).

Ο κόσμος και η
κίνηση με κάνουν να
βιαστώ και να νιώσω
κούραση (11:30π.μ).

Νιώθω και πάλι
τη χαρά της

μάθησης. Μπαίνω
σε ένα

περιβάλλον που
πρέπει να

σεβαστώ τους
κανόνες όπως η
ησυχία, αλλά δε
με ενοχλεί, ηρεμώ

(13:00 μ.μ.)

Βγαίνω από τη
βιβλιοθήκη και
ακούω να κάνουν
πρόβα. Νιώθω
πληρότητα!
(15:00μ.μ.)



Γευστικός χάρτης πόλης
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- Οι δημοφιλέστερες απαντήσεις:
- φυσικό περιβάλλον και κλίμα
- ανθρώπινες δραστηριότητες
- Ανθρώπινη παρουσία (συγγενείς)
- Αγάπη προς την πόλη
- Ρυμοτομία

Το φυσικό περιβάλλον είναι το πρώτο σημείο στο οποίο επικεντρώνονται οι απαντήσεις στην
ερώτηση αυτή. Η παραλία με τη θάλασσα και το βουνό συνθέτουν την «εικόνα» της πόλης του
Βόλου. Σε άμεση σχέση βρίσκεται η ρυμοτομία της πόλης με την επισήμανση ότι αυτή τα
τελευταία χρόνια έχει αισθητικά αναβαθμιστεί (κόμβοι, χώροι πρασίνου).



- Καθαριότητα
- Αέρια ρύπανση
- Κίνηση στο κέντρο
- Έλλειψη χώρων στάθμευσης
- Νοοτροπία κατοίκων

Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή επικεντρώνονται στις ανθρώπινες δράσεις μέσα
στο φυσικό περιβάλλον, γεγονός που αφενός φανερώνει  την έμφαση που δίνουν οι
ερωτηθέντες όλων των ηλικιών στην καλή ποιότητα διαβίωσης και αφετέρου στην
ατομική και συλλογική ευθύνη. Η καθαριότητα της πόλης, η ρύπανση του αέρα, η
κίνηση στο κέντρο σε συνδυασμό με την έλλειψη χώρων στάθμευσης είναι τα
βασικά προβλήματα. Αξιοπρόσεκτη είναι η απάντηση «νοοτροπία των κατοίκων», η
οποία όμως δεν αναλύεται περαιτέρω.



- Πράσινο, χώροι στάθμευσης
- Καθαριότητα
- Θέατρο
- Δρόμοι εκτός του κέντρου
- Νοσοκομείο
- Εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης

Η έμφαση αρχικά δίνεται στην αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της πόλης(πράσινο,
στάθμευση, καθαριότητα). Εξίσου σημαντική είναι η επισήμανση της έλλειψης θεάτρου,
γεγονός που επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική- πολιτιστική παράδοση της πόλης. Τα έργα
υποδομής φαίνεται να προβληματίζουν ιδιαίτερα του κατοίκους των συνοικιών που βρίσκονται
μακριά από το κέντρο. Το νοσοκομείο παρότι ανανεωμένο και εξοπλισμένο στο μυαλό των
κατοίκων έχει ελλείψεις. Εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης επιζητεί η νεότερη ηλικιακή
ομάδα.



Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις, διότι οι ηλικιακά μεγαλύτερη δηλώνουν το
«πουθενά αλλού», ενώ οι νεότεροι το «εξωτερικό». Αυτό πιθανόν θα μπορούσε να ερμηνευτεί
ως αγάπη προς την πόλη, συνήθεια, καταστάλαγμα της γνώμης των πρώτων, ενώ στον
αντίποδα βρίσκεται μάλλον η αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών. Από τις κοντινότερες
πόλεις ως προτάσεις εμφανίζονται η Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα.



- Πανέμορφη πόλη
- Ήσυχη και απλή
- Αέρας, κύματα
- Κόσμος, φασαρία, θόρυβος
- Παλαιά κτήρια
- Πολυκατοικίες

Αναλύοντας τις απαντήσεις συγκεντρώνουμε επίθετα ποιητικά, γεμάτα συναισθήματα:
πανέμορφη πόλη, η καλύτερη της Ελλάδας, μικρή, ήσυχη και απλή. Αφουγκραζόμαστε τον
ηχητικό παλμό της σε όλο το εύρος του: αέρας και κύματα, κόσμος, φασαρία και θόρυβος.
Κυριαρχεί και εδώ η αντίθεση ανάμεσα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει και η οικιστική αντίθεση στην πόλη που αφορά τα δείγματα της παλιάς
αρχιτεκτονικής και της πολυκατοικίας.



- Παγασητικός, Πήλιο
- Αργώ, Μουτζούρης
- Παλαιά
- Άγιος Κων/νος, άγιος Νικόλαος
- Το μεγάλο ρολόι στο λιμάνι
- Το Πανεπιστήμιο
- Το Πανθεσσαλικό Στάδιο
- Παραδοσιακά προϊόντα, Τσιπουράδικα

Πολλά και ευδιάκριτα είναι τα στοιχεία με τα οποία γίνεται αναγνωρίσιμη η πόλη μας. Πρώτα το φυσικό
περιβάλλον, κατόπιν τα μνημεία που σηματοδοτούν την ιστορία του τόπου σε συνδυασμό με τη μυθολογία
και την παράδοση. Οι εκκλησίες της πόλης από τις οποίες ξεχωρίζουν ο άγιος Κων/νος στην παραλία και ο
πολυούχος άγιος Νικόλαος στο κέντρο. Πλάι στο παλιό και το καινούριο: Το μεγάλο ρολόι στο λιμάνι, το
Πανεπιστήμιο- κτήριο Παπαστράτου στην παραλία, το Πανθεσσαλικό στάδιο, το άγαλμα της ελευθερίας και
το μοναδικό πλέον θερινό σινεμά. Τις αισθήσεις συμπληρώνουν οι γεύσεις: τα φρέσκα ψάρια, τα πεινιρλί, τα
παραδοσιακά προϊόντα και τα ονομαστά τσιπουράδικα με τους μεζέδες.



- Βόλτα στην παραλία
- Νεοκλασικά κτίρια
- Σταθμός Ο.Σ.Ε
- Δαντελωτά ακρογυάλια
- Γορίτσα
- Θερινοί κινηματογράφοι

Η βόλτα στην παραλία κυριαρχεί στις αναμνήσεις των κατοίκων της όλων των ηλικιών, με στάση –
πού αλλού;- στα τσιπουράδικα. Τα κτίρια επίσης κρύβουν αναμνήσεις: είναι αυτές των ιδιοκτητών
τους, απεικονίζουν ένα αλλοτινό μεγαλείο ή στέκουν θαρραλέα στη φθορά και την εγκατάλειψη. Για
άλλους όμως η πόλη είναι η παρέα και οι συγγενείς, ο λόφος της Γορίτσας, η Ερμού δηλαδή ο
κεντρικός δρόμος της αγοράς με τον κόσμο και τους καστανάδες το χειμώνα.



- Θάλασσα
- Το βουνό όλες τις εποχές με τη βλάστηση και τα νερά που τρέχουν
- Τα παλιά κτίρια της πόλης

Το παραλιακό μέτωπο φαίνεται ότι συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πόλη. Ο
συνδυασμός βουνού και θάλασσας και η γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε αυτά συνδέονται
άρρηκτα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Η ρυμοτομία της πόλης σχετίζεται με την
ευκολία και την προσβασιμότητά της. Οι Βολιώτες όμως αγαπούν την πόλη τους και για την
ιστορία της, την οποία βλέπουν ζωντανή στα παλαιά κτίρια που ανακαινισμένα έχουν δοθεί σε
νέες χρήσεις.



Η πόλη του Βόλου γίνεται αντιληπτή
- Από τη γεωγραφική της θέση και τις φυσικές ομορφιές της
- Από τα κτίρια, παλαιότερα και σύγχρονα, που διηγούνται την ιστορία και παράδοσή της
- Από τα στέκια και την κίνησή της
- Από τη συνοχή των κατοίκων της
- Από τις γαστρονομικές της γεύσεις
- Από την πολιτισμική και καλλιτεχνική της δραστηριότητα

Η γεφύρωση του υλικού και του άυλου πολιτισμού στην πόλη μας φανερώνουν την αειφόρο
ανάπτυξη μιας πόλης με μακραίωνη ιστορία, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε όλες τις εποχές
του χρόνου.
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