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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 





Ίσως η ομορφότερη και σίγουρα η πιο δημοφιλής πρωτεύουσα 
της Θεσσαλίας, με πλούσια ιστορία που σε πάει πίσω στην αρχαία 
Ιωλκό, την πόλη των Αργοναυτών. Ο Βόλος χρωστάει τη γοητεία 
του κυρίως στην υπέροχη παραλία του, την καλή ρυμοτομία, το 
γειτονικό Πήλιο και φυσικά στα φημισμένα τσιπουράδικά του, 
μια… ιεροτελεστία που ξεκίνησε μάλλον από τους Μικρασιάτες 
πρόσφυγες του 1922 και έγινε θεσμός. Στο εσωτερικό της η πόλη 
σώζει αρκετά μνημεία και έχει όμορφες γωνιές για περιπάτους, 
τόσο στο κέντρο όσο και στα προάστια. Επιβάλλεται μια βόλτα 
στη συνοικία των Παλαιών για να φανταστείτε πόσο όμορφος 
ήταν ο Βόλος μέχρι το σεισμό του 1955, τον πολυχώρο 
Τσαλαπάτα, το μεσαιωνικό κάστρο και την πλατεία αλλά και στα 
γραφικά σοκάκια του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Ιωνίας. 
Η βόλτα στην παραλία ξεκινά από τα δυτικά, από το Δημοτικό 
Θέατρο Βόλου ( με τη μεγαλύτερη, όπως περηφανεύεται, σκηνή 
των Βαλκανίων ). Πιο πέρα το δημαρχείο του Βόλου, σχεδιασμένο 
από τον σπουδαίο Δημήτρη Πικιώνη.  

ΒΟΛΟΣ 

Δημαρχείο του Βόλου 

Παραλία του Βόλου 



Λίγο πιο πίσω από το μέτωπο της παραλίας, αλλά με θέα προς τη 
θάλασσα, το νεοκλασικό του Δημοτικού Ωδείου και πίσω του το μοντέρνο, 
σε μορφή γυάλινου πύργου, Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο ντε Κίρικο. Το βλέμμα 
σας θα κερδίσει το Ξενοδοχείο Αίγλη, καλαίσθητο δείγμα αρ νουβό. 
Απέναντί του αράζει ο αμαξάς της παραλίας. Ξεχωρίζει επίσης το 
κινηματοθέατρο Αχίλλειον, χτισμένο το 1925 σε σχέδια του Βολιώτη 
αρχιτέκτονα Κ. Αργύρη, που συνεχίζει να λειτουργεί και σήμερα. Οι 
ασημένιοι θόλοι των καπναποθηκών του Παπαστράτου κυριάρχησαν για 
χρόνια στις καρτ ποστάλ. Σήμερα εδώ στεγάζεται το πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Στην ανατολική άκρη της παραλίας δεσπόζει η εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου με το πάρκο. Χτισμένη το 1936 σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Αριστοτέλη Ζάχου έγινε σημείο αναφοράς της σύγχρονης πόλης. Ιδιαίτερο 
χρώμα προσδίδουν τα πολλά ποδήλατα που χρησιμοποιούν οι Βολιώτες 
για τις μετακινήσεις τους. 
 

Νεοκλασικό κτήριο του Δημοτικού Ωδείου 

Θέατρο   Αχίλλειον 

Το Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο 
Ντε Κίρικο»  οφείλει την 
ονομασία του στον 
σπουδαίο Ιταλό ζωγράφο, 
που γεννήθηκε στον Βόλο 
το 1888. 
Στο ισόγειο και ημιώροφο 
παρουσιάζονται οι 
επίσημες περιοδικές 
εκθέσεις, ατομικές και 
ομαδικές. 
Στους τρεις ορόφους του 
κτιρίου εκτίθεται μόνιμα το 
«Μουσείο Αλ.Κ. Δάμτσα» 
που περιλαμβάνει τη 
δωρεά του συλλέκτη 
Αλ.Δάμτσα στο Δήμο 
Βόλου, αποτελούμενη από 
350 έργα καλλιτεχνών. 

Κέντρο Τέχνης «Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο» 



Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

Είναι ένα από τα παλαιότερα μουσεία της χώρας, χτισμένο το 1909. Ξεχωρίζουν τα νεολιθικά 
ευρήματα από το Σέσκλο και το Διμηνιό, γλυπτά της κλασικής εποχής και αλεξανδρινά ανάγλυφα 
από τη Δημητριάδα. 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΕΣΚΛΟΥ 

 Ο νεολιθικός οικισμός του Σέσκλου αναπτύχθηκε πάνω στο λόφο " Καστράκι " και 
στη γύρω περιοχή. Κατοικήθηκε από τα μέσα της 7 ης χιλιετίας μέχρι και την 4 η 
χιλιετία π . Χ . Στη Μέση Νεολιθική εποχή (5 η χιλιετία π . Χ .) ο οικισμός εκτείνεται 
σε μια μεγάλη έκταση , τουλάχιστον 100 στρεμμάτων . Πάνω στο λόφο " Καστράκι 
" σώζονται τα πέτρινα θεμέλια των σπιτιών , τα οποία είναι συνήθως μικρά με 
στενά δρομάκια ανάμεσά τους , που σχηματίζουν σε μερικά σημεία πλατείες . Ο 
οικισμός εντοπίσθηκε στο τέλος του 19 ου αιώνα . Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 
1901-1902 από τον Χρ . Τσούντα πάνω στο λόφο Καστράκι . Το 1956 ο Δ . Ρ . 
Θεοχάρης άρχισε νέα ανασκαφική έρευνα στο λόφο και από το 1972 ερεύνησε τη 
γύρω περιοχή έξω από το λόφο , όπου αποκαλύφθηκε μεγάλος οικισμός της 
Μέσης Νεολιθικής εποχής . Τα ευρήματα από τις ανασκαφές που ακολούθησαν 
κατέστησαν τον οικισμό του Σέσκλου έναν από τους σπουδαιότερους νεολιθικούς 
οικισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης . Η κεραμεική που βρέθηκε στον οικισμό 
αποτέλεσε τη βάση της χρονολόγησης των υποπεριόδων κυρίως της Μέσης 
Νεολιθικής για ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο . Ο οικισμός αποκτά στη Μέση 
Νεολιθική μεγάλη έκταση . Η περίοδος αυτή ταυτίζεται με το γνωστό " πολιτισμό 
του Σέσκλου " και χαρακτηρίζεται από την αύξηση της κεραμεικής και από τη 
βελτίωση της τεχνικής ψησίματος των κεραμεικών. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα 
αυτής της εποχής είναι σπάνια. Πρόκειται για ελλειψοειδή ορύγματα μέσα στο 
έδαφος με τοίχους που προεξείχαν από το έδαφος, φτιαγμένους από κλαδιά 
δένδρων και λάσπη. 
 
    
 
 
 

Το μέγαρο του Σέσκλου  

Τα κεραμεία 



Αργότερα, στην Αρχαιότερη 
Νεολιθική (6 η χιλιετία), τα σπίτια 
κτίζονται με πέτρινα θεμέλια, 
τοίχους από ωμά πλιθιά και δάπεδα 
Οι άνθρωποι της περιόδου αυτής 
ζούσαν από την κτηνοτροφία και τη 
γεωργία. Σε αυτή την περίοδο 
ανήκουν πολλά κοκάλινα εργαλεία, 
λεπίδες οψιανού και πυριτόλιθου, 
λίθινα εργαλεία και λίγα πήλινα 
ειδώλια από πατημένο πηλό. Στην 
περίοδο αυτή έχουμε κεραμική 
μονόχρωμη και διακοσμημένη, 
λίθινα και κοκάλινα εργαλεία, 
πήλινα ειδώλια.  

 

 

Στη Μέση Νεολιθική ( 5 η χιλιετία) ο οικισμός αποκτά μια μεγάλη και πρωτοφανή 
έκταση. Η περίοδος αυτή ταυτίζεται με το γνωστό πολιτισμό του Σέσκλου και 
χαρακτηρίζεται από τη γραπτή κεραμική, από τη βελτίωση της τεχνικής του 
ψησίματος των πήλινων αντικειμένων, που επιτυγχάνει θαυμάσια κόκκινα 
χρώματα, και ακόμα από την μεγάλη χρήση των λίθινων εργαλείων και την άφθονη 
χρήση του οψιανού, που προέρχεται από τη Μήλο. Στο Καστράκι τα οικήματα είναι 
συνήθως μικρά, με στενά δρομάκια ανάμεσα τους, που σχηματίζουν σε ορισμένα 
σημεία πλατείες. Έξω από το Καστράκι, στον οικισμό που εκτείνεται προς τα 
δυτικά, τα σπίτια είναι κάπως πιο άνετα, με διάταξη σαφώς προμελετημένη. Μια 
τέτοια οικιστική οργάνωση, αποτελούμενη από 500- 800 σπίτια, είναι η μοναδική 
που έχει ανασκαφεί στη Θεσσαλία. Όλα τα σπίτια έχουν λίθινο θεμέλιο, πλίθινη 
ανωδομή, δίκλινη στέγη με δοκούς , σκεπασμένη με πηλό και με μία οπή για την 
έξοδο του καπνού. Γύρω από τα σπίτια υπάρχουν μεγάλοι τοίχοι, που δεν θα 
πρέπει να θεωρηθούν ως οχυρωματικά τείχη, αλλά απλά ως τοίχοι αναλημματικοί, 
που δεν αποκλείεται να δηλώνουν και κάποια πρόνοια προφύλαξης ή απομόνωσης. 

 



ΠΟΡΤΑΡΙΑ 

   

  

Ένα από τα δημοφιλέστερα χωριά του Πηλίου αλλά και ολόκληρης της χώρας, η Πορταριά 

συνδυάζει την ατμόσφαιρα του αυθεντικού πηλιορείτικου οικισμού και την αξεπέραστη 

θέα στην πόλη του Βόλου και του Παγασητικού με την έντονη τουριστική ανάπτυξη. Οι 

επισκέπτες της την επιλέγουν για διακοπές όλους τους μήνες του χρόνου, με περίοδο 

αιχμής το χειμώνα. Η γραφικότητά της, η φυσική ομορφιά και η κοντινή απόσταση τόσο 

από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου όσο και από τη θάλασσα την καθιστούν ιδανικό 

προορισμό και ορμητήριο για εξορμήσεις σε όλο το Πήλιο. Πολυτελή ξενοδοχεία, 

παραδοσιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και ταβέρνες ( από τα 

καλύτερα του Πηλίου ), καφέ, μπαρ και καταστήματα με σουβενίρ και είδη λαϊκής τέχνης 

συνθέτουν έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό για όλα τα γούστα. Δέντρα και 

λουλούδια στολίζουν τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα πέτρινα παραδοσιακά σπίτια και τις 

πλατείες, ενώ σε ολόκληρο το χωριό υπάρχουν σπουδαία αρχοντικά, περίτεχνες λιθόχτιστες 

βρύσες, εκκλησιές και μνημεία. Ιδιαίτερα όμορφες και γραφικές είναι η πλατεία Μελίνας 

Μερκούρη, που είναι και η κεντρική του χωριού, περιτριγυρισμένη από ταβέρνες και καφέ, 

η πλατεία Αδάμενας από όπου και ξεκινάει το μονοπάτι για την Πηγή Μάνας με τα 

αιωνόβια πλατάνια, αλλά και η πλατεία Ταξιαρχών με την υπέροχη θέα και το γραφικό 

πέτρινο εκκλησάκι. 



ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ 

Ένα από τα πιο γραφικά χωριά του Πηλίου, είναι η Μακρινίτσα, με παλιά σπίτια, 

αρχοντικά, θησαυρούς της αρχιτεκτονικής παράδοσης, σκαρφαλωμένα στη πλαγιά του 

βουνού, που αντικρίζοντάς τα από μακριά δημιουργούν την εντύπωση πως "κρέμονται" 

από τον ουρανό και "φυτρώνουν" από τη γη.Η φυσική της θέα, της έχει προσδώσει και 

την επωνυμία "το μπαλκόνι του Πηλίου", αφού έχει καταπληκτική πανοραμική θέα στο 

Βόλο και τη θάλασσα του Παγασητικού. Το βουνό, που η μυθική λαϊκή διήγηση το 

καταγράφει σαν τη θερινή κατοικία των 12 θεών του Ολύμπου και τη μυθική χώρα των 

Κενταύρων, δεσπόζει στο Νομό Μαγνησίας. Στις καταπράσινες βουνοπλαγιές του, που 

προσφέρονται για χειμερινό ski και πεζοπορία και στις πρασινογάλαζες θάλασσες, που 

το περιβάλλουν, οι επισκέπτες απολαμβάνουν τις φυσικές ομορφιές βουνού και 

θάλασσας. Το γραφικό, ξακουστό τρενάκι κάνει μια πανέμορφη διαδρομή μέσα στη 

φύση, από τα Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές. 



Φωτογραφίες από  τη Μακρινίτσα 



ΜΗΛΙΕΣ 

Ολόκληρο το Πήλιο κλείνουν μέσα τους οι Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα χωριά του 

βουνού των Κενταύρων, αφετηρία του διάσημου «Μουτζούρη», του μικρού τρένου που 

φτάνει μέσα από μια όμορφη διαδρομή μέχρι τα Άνω Λεχώνια. Παλιό κεφαλοχώρι με 

μακρά ιστορία, με την ονομαστή Σχολή των Μηλεών να αποτελεί κέντρο του 

απελευθερωτικού αγώνα του 1821 και πνευματική εστία της εποχής. Χαρακτηριστικό του 

οικισμού είναι η αυθεντική πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με πυργόσπιτα και αρχοντικά, 

πολλά από τα οποία έχουν σήμερα μετατραπεί σε ξενώνες, προσφέροντας μια ιδιαίτερη 

εμπειρία διαμονής. Η κεντρική πλατεία είναι το σημείο συνάντησης ντόπιων και 

επισκεπτών, με τα μεγάλα πλατάνια να χαρίζουν τη σκιά τους σε όσους επιλέγουν να πιουν 

τον καφέ τους ή να γευματίσουν στις παραδοσιακές ταβέρνες-καφενεία της. Περιμετρικά 

υπάρχουν πολλά σπουδαία κτίρια, όπως η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η 

Βιβλιοθήκη, το Λαογραφικό Μουσείο καθώς και το Ευδόξειο Πνευματικό Κέντρο. Η 

τουριστική κίνηση του χωριού κινείται επίσης γύρω από την πλατεία, όπου υπάρχουν 

πολλά μικρά μαγαζάκια με σουβενίρ και είδη λαϊκής τέχνης άλλα και εμπορικά 

καταστήματα. Διάσπαρτες στο χωριό είναι και οι βρύσες, πολλές από αυτές σκεπαστές για 

να προστατεύονται από τη βροχή. Από την πλατεία ξεκινούν τα πλακόστρωτα παλιά 

καλντερίμια που οδηγούν στις γειτονιές των Μηλέων. Ένα από αυτά, αφού διασχίσει το 

χωριό, μετατρέπεται σε μονοπάτι και φτάνει μέχρι την Τσαγκαράδα, ενώ ένα άλλο περνά 

από το σιδηροδρομικό σταθμό και καταλήγει στο χωριό Καλά Νερά. Οι Μηλιές έχουν 

έντονη τουριστική ανάπτυξη προσφέροντας πολλές επιλογές διαμονής και διασκέδασης. 

Ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, παραδοσιακές ταβέρνες με ντόπια κουζίνα, καφέ και 

μπαρ είναι στη διάθεση των επισκεπτών του χωριού. 



Ο διάσημος «Μουτζούρης» 

Αρχοντικό δείγμα αυθεντικής πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής 

Μηλιές 



Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και συνέθεσαν την εργασία είναι: 

α/α α/α 

1 ΑΒΝΤΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜΙΑ 19 ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 20 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

3 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 21 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

4 ΓΑΛΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 22 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

5 ΓΙΑΚΟΥΠΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 23 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

6 ΖΕΚΑ ΚΛΑΡΑ 24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

7 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 25 ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ 26 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

9 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 27 ΠΟΥΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 28 ΡΙΖΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

11 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 29 ΣΑΛΑ ΑΝΙΣΑ ΑΝΝΑ 

12 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 30 ΣΙΚΟΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

13 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 31 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

14 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 32 ΦΑΛΤΑΣ ΜΑΡΙΑΜ 

15 ΛΑΤΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 33 ΦΩΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

16 ΛΕΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 34 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

17 ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 35 ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

18 ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 


