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3 Εισαγωγή - Γενικές παρατηρήσεις

Γιατί η πόλη σας επιθυμεί να λάβει μέρος στο δια-
γωνισμό για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης;

Πρόκειται για την ανάγκη της πόλης να βρει την πρό-
τερη πολιτιστική της αίγλη, να ξεπεράσει την οικονο-
μική και θεσμική κρίση που την μαστίζει, να κάνει την
υπέρβαση των ορίων, να αναδείξει διαφορετικούς
λαούς και κουλτούρες, να διδάξει και να διδαχθεί πολι-
τισμό.
Στα χρόνια της ακμής όλοι οι μύθοι και οι συμβολισμοί
μετουσιώνονται σε τέχνη. Σ’ αυτή τη γη, στην οποία
γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε, μάθαμε
για την Αργοναυτική εκστρατεία, για το καράβι πάνω
στο οποίο συνυπήρχαν ποιητές, μουσικοί, ναυπηγοί,
ναυτιλλόμενοι και επιστήμονες, ήρωες και αθλητές. Για
την Αργώ, δηλαδή, που σαν σύμβολο συνύπαρξης δια-
φορετικών ανθρώπων, από διαφορετικούς τόπους,
μιλά πρώτη για το ευρωπαϊκό όραμα της συμβίωσης
μέσα από τη διαφορετικότητα. Έτσι, ο Βόλος αποτελεί
κοιτίδα πολιτισμού και αξιοποιεί στο έπακρο την έμ-
φυτη ανάγκη για αναζήτηση του καινούριου και άγνω-
στου, την αγάπη για τις τέχνες, τα γράμματα, τις
επιστήμες, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Αποτελεί
αφετηρία και σταυροδρόμι κουλτούρας υμνώντας με
τον καλύτερο τρόπο την πίστη, που ονομάζει την
γλώσσα του πολιτισμού απλή και διεθνή.
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη για την
απλή επιβίωση έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξουν οι
προτεραιότητες. Η ένδεια, οι σκληρές συνθήκες δια-
βίωσης, η μείωση των πόρων, η αύξηση της ανεργίας
και η κατάλυση θεσμών και αξιών, τοποθετούν τον πο-
λιτισμό σε δεύτερη μοίρα. Το κενό που δημιουργείται
αποκτά ειδικό βάρος, αβάσταχτο τις περισσότερες
φορές, επειδή ακριβώς η πολιτιστική μας κληρονομιά
ψάχνει να βρει διέξοδο. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα κατα-
νοητό, εάν δεχτούμε πως ο πολιτισμός απέκτησε ποι-
κίλες και διαφορετικές σημασίες, που σχετίζονται με
κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα. Έτσι, εκτός από τα αυ-
τονόητα προβλήματα, τίθεται και θέμα κοινωνικής συ-
νοχής και συλλογικής ταυτότητας. Επίσης,
απουσιάζουν οι ευεργετικές επιδράσεις του παραγό-
μενου πολιτιστικού έργου στην ευημερία, την ψυχική
ισορροπία, την αλληλοκατανόηση, την ιστορική δι-
δαχή, την εκπαίδευση και την ειρήνη.
Η ανακήρυξη της πόλης μας, σε Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, μας δίνει την ευκαιρία να φέ-
ρουμε στο προσκήνιο ένα αντίβαρο αξιών, που θα
αποκαταστήσει την ηθική στάση, θα καλλιεργήσει την
κριτική ματιά και θα συνδράμει στην συλλογική αυτο-
γνωσία. Μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τον
πολιτισμό, ως μοχλό ανάπτυξης, δημιουργώντας θέ-
σεις εργασίας, συνεισφέροντας στη δημιουργία και
την αναβάθμιση υποδομών, διευκολύνοντας την εισ-
ροή τεχνολογίας και προσφέροντας νέες ευκαιρίες σε
ανθρώπους, να παρουσιάσουν και να αναπτύξουν

πρωτοβουλίες, με όφελος για το κοινωνικό σύνολο.
Τέλος, μας δίνει την ευκαιρία να σας προσκαλέσουμε
σε ένα μέλλον, που σχεδιάζουμε να είναι ακόμη πιο
λαμπρό από το παρελθόν. Σας καλούμε σε ένα μέλλον
όπου ο πολιτισμός ανθεί σε κάθε δυνατό επίπεδο, αν-
ταλλάσσει ιδέες, μεταλαμπαδεύει μύθους και συμβολι-
σμούς, δημιουργεί προγράμματα διάδρασης,
επιτυγχάνει πνευματική εξέλιξη και αναδεικνύει την
ευγενή άμιλλα, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό
κάτω από το πρίσμα των αρχών και των αξιών που διέ-
πουν την Ευρώπη.

Μήπως το σχέδιο της πόλης σας περιλαμβάνει και
τη γειτονική περιοχή της; Εξηγήστε την επιλογή
αυτή.

Ο Βόλος είναι μια πόλη, που συνδυάζει φυσικό πλούτο,
ιστορία και πολιτισμό. Παρόλα αυτά θα ήταν μεγάλη
απώλεια να περιοριστούμε στα στενά όρια της πόλης
και να μην ασχοληθούμε με περιοχές του νομού Μα-
γνησίας, που μπορούν να εναρμονίσουν αρχαία ελλη-
νικά στοιχεία, σημεία σύγκλισης ιστορικών γεγονότων,
οικολογικές ιδιαιτερότητες, γαστρονομικές δημιουρ-
γίες, παράδοση και σύγχρονη εποχή. Ο νομός Μαγνη-
σίας έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς ως μια μικρο-
γραφία της Ελλάδας, επειδή ακριβώς συνδυάζει γεω-
γραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία, που απαντώνται
σε ξεχωριστά σημεία της επικράτειας. Με έδρα, λοι-
πόν, την πόλη του Βόλου στόχος μας είναι να δημιουρ-
γήσουμε ένα πολιτιστικό ταξίδι με ακτινωτά μονοπά-
τια, που από τη μία θα το εμπλουτίζουν ιστορικά και
σημειολογικά και από την άλλη θα αναδεικνύουν τις
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Αναφέρουμε επι-
γραμματικά ορισμένα από αυτά τα στοιχεία πολιτι-
σμού που συναντώνται στις γύρω περιοχές.

Βελεστίνο-Αρχαίες Φερές
Το όραμα της συναδέλφωσης του μεγάλου συγγρα-
φέα, πολιτικού, στοχαστή και αγωνιστή Ρήγα Βελε-
στινλή, μέσα από το Νεοελληνικό Διαφωτισμό, μας
φέρνει στο Βελεστίνο, τον τόπο που τον γέννησε. Εκεί
απαντάμε, επίσης, αρχαία ευρήματα που χρονολο-
γούνται από τη νεολιθική εποχή, καθώς και την οικο-
λογικού ενδιαφέροντος λίμνη Κάρλα, η επαναδημι-
ουργία της οποίας έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύ-
τερο έργο αποκατάστασης υγροβιότοπου, που έχει
γίνει ποτέ στην Ευρώπη. 
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Αλμυρός
Στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού βρίσκεται η Ανά-
βρα, το πρότυπο χωριό οικολογικής ανάπτυξης, όπου
οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται εντελώς με ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Εκεί, εκτός των άλλων, συ-
ναντάμε το Περιβαλλοντολογικό - Πολιτισμικό Πάρκο
«Γούρα», έκτασης 240 στρεμμάτων σε ένα χώρο ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους. Το πάρκο αποτελεί μια προ-
σπάθεια προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης τόσο
του φυσικού περιβάλλοντος όσο και των πολιτισμικών
στοιχείων και μνημείων (εκκλησίες, γεφύρια, νερόμυ-
λοι), που συνδέονται με αυτό, με απώτερο στόχο τη
διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Στον Αλμυρό βρίσκεται, επίσης, και το Δάσος Κουρί
που έχει χαρακτηριστεί περιοχή βιογενετικού αποθέ-
ματος και είναι ενταγμένο στο Natura 2000. Πρόκειται
για ένα δρυοδάσος, μοναδικό σε όλη την Ευρώπη,
όπου έχουν διαμορφωθεί μονοπάτια περιπάτου και
έχει αποκτήσει αξία ως χώρος περιβαλλοντικής ενημέ-
ρωσης, εκπαίδευσης και αναψυχής.

Πήλιο
Δεν είναι τυχαίο πως, σύμφωνα με τη μυθολογία, οι
δώδεκα Θεοί του Ολύμπου επέλεξαν το Πήλιο ως την
καλοκαιρινή τους κατοικία. Η γεωγραφική θέση και η
μορφολογία του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πολι-
τιστική του ανάπτυξη, ήδη από τον 17ο αιώνα.  Η μο-
ναδική πηλιορείτικη αρχιτεκτονική χαρακτηρίζει εκτός
από τις κατοικίες και πλήθος εκκλησιαστικών μνη-
μείων, κρηνών, πλακόστρωτων πλατειών, γεφυριών και
καλντεριμιών, που συνθέτουν ένα από τα πιο παραδο-
σιακά συμπλέγματα οικισμών στην Ελλάδα. 

Ακολουθώντας, λοιπόν, τα μονοπάτια του διαπιστώ-
νουμε πως το Πήλιο είναι ένας ζωντανός οργανισμός
πολιτισμού. Μπορούμε να σταθούμε στο θέατρο χι-
λίων διακοσίων (1200 θέσεων) και στη γιορτή του κά-
στανου στο Ξουρίχτι, αλλά και να ακούσουμε τους
ήχους του Διεθνούς Φεστιβάλ Πηλίου «Τέχνες και
Λόγος» με έδρα την Τσαγκαράδα. 
Στο συγκρότημα της μονής Πάου, η ίδρυση της οποίας
ανάγεται στις αρχές του 18ου αιώνα, λειτουργεί «Συνε-
δριακό Κέντρο» υπηρετώντας τις ακαδημαϊκές και πο-
λιτισμικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Επίσης, το ανακαινισμένο παλαιό μοναστήρι του Αγ.
Νικολάου, στο ίδιο συγκρότημα, αποτελεί έναν ιδανικό
χώρο, για τη διενέργεια πολιτισμικών και επιστημονι-
κών δράσεων.
Μια ένδειξη της πολυμορφίας του Πηλίου είναι και το
Τρίκερι. Δείγμα τρανό του ιστορικού μεγαλείου και της
παλιάς αρχοντιάς του είναι οι εκκλησίες με τα ξυλόγλυ-
πτα τέμπλα, τα πυργόσπιτα των καπεταναίων, τα γρα-
φικά έθιμα του γάμου, της Πασχαλιάς, της
Πρωτομαγιάς και η βαρύτιμη χρυσοποίκιλτη γυναικεία
φορεσιά. Επίσης, υπάρχει το Παλαιό Τρίκερι, το νησί -
κολαστήριο που έγινε τόπος εξορίας για χιλιάδες γυ-
ναίκες, κατά τον εμφύλιο πόλεμο, οι οποίες όμως παρά
τις κακουχίες αντιστάθηκαν διά του πολιτισμού δημι-
ουργώντας χορωδία, θεατρικές παραστάσεις, αλλά και
επετειακές και γιορτινές εκδηλώσεις.
Στο Χόρτο συναντάμε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Γ. Αγγε-
λίνη - Π. Χατζηνίκου», που δραστηριοποιείται από το
1984 οργανώνοντας κυρίως μουσικά σεμινάρια, με ση-
μαντικούς μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Διοργανώνει επίσης, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
ευρωπαϊκού επιπέδου, στο υπαίθριο θέατρο του Ιδρύ-
ματος, ενώ συνεργάζεται με πολλούς τοπικούς φορείς,
για την ανάπτυξη της περιοχής μέσω της εκπαίδευσης
και του πολιτισμού.
Ας μην ξεχνάμε και την περιβόητη πηλιορείτικη κου-
ζίνα, μέσα από την οποία έχει διασωθεί ό,τι πιο ζων-
τανό, άμεσο και απλό, από τον λαϊκό πηλιορείτικο
πολιτισμό, τα έθιμα και το συλλογικό μύθο και περι-
γράφεται με μαγειρέματα. Τα είδη των εδεσμάτων που
παρασκευάζονται στο Πήλιο ποικίλλουν, ανάλογα με
την εκάστοτε θρησκευτική ή κοινωνική γιορτή, το
γάμο, τα γεννητούρια, το είδος του πανηγυριού, το χτί-
σιμο του σπιτιού, το θάνατο, τις χαρές και τις λύπες της
κοινότητας.

Βόρειες Σποράδες
Το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μαγνησίας, φυσικά, δεν
μπορεί να εξαιρεθεί. Στη Σκιάθο απαντάμε την οικία
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ενός από τους μεγα-
λύτερους Έλληνες λογοτέχνες, που χαρακτηρίστηκε
ως «ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων», και όπου
μέσα από τα έργα του αναπαρίσταται πολύ καλά η ζωή
στο νησί κατά τον 19ο αιώνα. Στο νησάκι του Μπούρ-
τζι βρίσκονται τα χαλάσματα κάστρου που χτίστηκε το
1207 και καταστράφηκε το 1660. Βορειοανατολικά του
λιμανιού βρίσκεται η ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέ-
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ροντος  λίμνη Στροφιλιά, που αποτελεί υδροβιότοπο
για αποδημητικά πουλιά, μεταξύ των οποίων και μαύ-
ροι κύκνοι. 

Την ψηλότερη κορυφή της Σκιάθου κοσμεί η Ιερά
Μονή της Παναγίας της Ευαγγελίστριας, που χτίστηκε
το 1792 και διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη και λαογρα-
φικό - εκκλησιαστικό μουσείο, στο οποίο φυλάσσονται
ιερά σκεύη και εικόνες. Στο δε Καθολικό της Ιεράς
Μονής φυλάσσονται τα ιερά λείψανα περισσότερων
από είκοσι ενός Αγίων και Αγίων Πατέρων της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας.
Η Σκόπελος φημίζεται για τον Πεπαρήθιο Οίνο της ως
αφροδισιακό κρασί, καθώς και για το Ασκληπιείο, που
χαρακτηρίζεται ως ο αρχαιότερος οικισμός του Αι-
γαίου. Στη χώρα της, που έχει χαρακτηριστεί ως παρα-
δοσιακός οικισμός, είναι χτισμένη η «Οικία Παύλου
Νιρβάνα, Μουσείο Ιστορίας Σκοπέλου», που εκθέτει
την ιστορία της πόλης και του νησιού, από την αρχαι-
ότητα έως σήμερα και βρίσκεται υπό την επίβλεψη της
υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Θεσσαλίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Στο κέντρο
της χώρας, βρίσκεται επίσης το «Αρχοντικό Βακρά-
τσα», το οποίο λειτουργεί ως μουσείο και αποτελεί ένα
τυπικό δείγμα αρχοντικού της Σκοπέλου. Στον προαύ-
λιο χώρο του διοργανώνονται συχνά πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, επιστημονικές
ομιλίες και διαλέξεις. Στο λαογραφικό μουσείο, που
βρίσκεται στον οικισμό Γλώσσα, εκτίθενται οι παραδο-
σιακές φορεσιές του νησιού, είδη καθημερινής οικια-
κής χρήσης και έπιπλα. Στον ίδιο οικισμό λειτουργεί
και το «Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς- Βιβλιο-
θήκη Περσεύς του Ιδρύματος Ελληνισμού». 
Στην Αλόννησο έχουμε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, το πρώτο πάρκο τέ-
τοιου είδους στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη προστα-
τευμένη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης, όπου
φιλοξενούνται οι μεσογειακές φώκιες, Monachus
monachus. 
Εξαιτίας των βυζαντινών ναυαγίων της Αλοννήσου και
των γύρω περιοχών, δημιουργήθηκε το πρώτο Υπο-
βρύχιο Μουσείο της Ελλάδας, του οποίου οι εργασίες
τελείωσαν το 2015. Το έργο αποτελεί μέρος του «Πρό-
τυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης», της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, με τίτλο «Άνω Μαγνήτων Νήσοι»,
βραβευμένου σε προηγούμενο χρόνο από το Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης. 
Η Αλόννησος στεγάζει, επίσης, τη Διεθνή Ακαδημία
Κλασσικής Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, το μόνο ίδρυμα
παγκοσμίως, που ασχολείται αποκλειστικά με τη διδα-
σκαλία της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.
Ο νομός Μαγνησίας, λοιπόν, αποτελείται από μια ετε-
ρόκλητη γη, η οποία μπορεί να συμμετέχει στο σύνολό
της στην ανάδειξη του πολιτισμού μέσα από το θεσμό
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Εξηγήστε εν συντομία το συνολικό πολιτιστικό
προφίλ της πόλης σας.

Ο Βόλος είναι μία πόλη της οποίας οι κάτοικοι δεν μπο-
ρούν να αναπνεύσουν χωρίς δράσεις πολιτισμού. Λίγο
η ιστορία της, λίγο η πολιτιστική της κληρονομιά και
λίγο το γεγονός ότι πάντα αποτελούσε σταυροδρόμι
των λαών, συνδράμει σε αυτό τους το χαρακτηριστικό. 
Πόλη που κατοικείται ήδη από τη νεολιθική εποχή ο
Βόλος αλλάζει γεωγραφικά όρια και ονομασίες ξεκι-
νώντας από το Σέσκλο και το Διμήνι (7η - 8η χιλιετία
π.Χ.), την αρχαία Ιωλκό στους μυκηναϊκούς χρόνους
(1600 - 1100 π.Χ.), τις Παγασές στην κλασική περίοδο
(6ος αι. π.Χ.) και την Δημητριάδα στα πρωτοχριστια-
νικά και βυζαντινά χρόνια. Η προέλευση του σημερι-
νού ονόματος της πόλης αποδίδεται σε τέσσερις
εκδοχές, οι οποίες όμως, έχουν τη βάση τους στην αρ-
χαιότητα. Το τοπωνύμιο «Βόλος» χρησιμοποιήθηκε
πρωτίστως τον 14ο αιώνα.
Παράλληλα με τα όρια και την ονομασία της πόλης,
αλλάζει και ο πληθυσμός ως προς την καταγωγή και τα
κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του. Είναι
λοιπόν, απαραίτητο να γίνει μια μικρή ιστορική ανα-
δρομή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε σε όλη
της τη διάσταση την αιτία από την οποία προκύπτει η
πολιτισμική ποικιλομορφία του Βόλου και της Μαγνη-
σίας.

Αρχαιότητα

Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν περισσότερους
από σαράντα νεολιθικούς οικισμούς που θεωρούνται
από τους σημαντικότερους της Βαλκανικής Χερσονή-
σου. Εκεί, ανακαλύφθηκαν κοκάλινα και λίθινα εργα-
λεία, γραπτά κεραμικά και αντικείμενα από οψιδιανό
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της Μήλου, που δίνουν πληροφορίες για τα πολιτι-
στικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής. 
Στους Μυκηναϊκούς χρόνους η Ιωλκός (Βόλος) έγινε
σημαντικό οικονομικό και πνευματικό κέντρο, που
συνδέεται άμεσα με τον μύθο της Αργοναυτικής εκ-
στρατείας. Οι οικονομικές δραστηριότητες βασίζονταν
στην γεωργία και τη κτηνοτροφία, ενώ όλες οι εμπορι-
κές συναλλαγές γίνονταν από το λιμάνι. 
Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Βόλος γίνεται ισχυρός στρατιωτι-
κός σταθμός και ορμητήριο των Μακεδόνων, που έφε-
ραν μαζί τους τα δικά τους πολιτιστικά στοιχεία και
δημιούργησαν ανάκτορο, αγορά και θέατρο.

Πρωτοχριστιανικά και μεταβυζαντινά χρόνια
Από τον 6ο έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. έχουμε τη μετατό-
πιση τόσο του πληθυσμού όσο και του πολιτισμού από
την Ιωλκό σε άλλες περιοχές. 
Τα σημαντικότερα κέντρα των πρωτοχριστιανικών και
βυζαντινών χρόνων ήταν η Δημητριάδα και οι Φθιώτι-
δες Θήβες με τα αρχαία θέατρά τους. Οι σλάβικες επι-
δρομές στα τέλη του 6ου μ.Χ. αιώνα, έγιναν αιτία για
την μετεγκατάσταση των κατοίκων από τις Φθιώτιδες
Θήβες στον λόφο των Παλιών, στο κάστρο με την Ιου-
στινιάνεια οχύρωσή του. Στους επόμενους αιώνες, η
πόλη άρχισε να χάνει τη σημασία και την αίγλη της
όταν ξεκίνησαν οι επιδρομές των Σαρακηνών πειρα-
τών.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μ.Χ.
η Δημητριάδα δόθηκε στους Μελισσηνούς, ονομαστή
οικογένεια του Βυζαντίου. Το 1423 το κάστρο των Πα-
λιών έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, με αποτέλεσμα
τη μετανάστευση των κατοίκων στα υψώματα του Πη-
λίου.

Τουρκοκρατία
Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Βόλος έχασε την
όποια αίγλη του και η οικονομική και πνευματική δρα-
στηριότητα μεταφέρθηκε στο Πήλιο, μετατρέποντάς
το σε ένα από τα σημαντικότερα πρωτοβιομηχανικά
και πολιτιστικά κέντρα του ελλαδικού χώρου. 
Η σημερινή πόλη του Βόλου άρχισε να χτίζεται μετά το
1830. Η γεωγραφική της θέση, ήταν και πάλι εκείνη
που την κατέστησε οικονομικό κέντρο της Θεσσαλίας.

Νεότερη ιστορία 
Η ανάπτυξη και εξέλιξη του Βόλου, τόσο εμπορικά όσο
και πολιτιστικά, ήταν ραγδαία από την απελευθέρωσή
του από τον τουρκικό ζυγό και μετά.
Στη δεκαετία του 1890 ξεκινά η κατασκευή του Δημο-
τικού Θεάτρου, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν άλλα
δύο υπαίθρια, ο «Ορφεύς» και τα «Ολύμπια». 
Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και η ανάπτυξη της
παιδείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιομηχα-
νική επανάσταση, που συντελείται από τον 19ο αιώνα.
Ο συνδυασμός των προϊόντων από τον θεσσαλικό
κάμπο, το Πήλιο και τις Βόρειες Σποράδες με την βιο-

μηχανική παραγωγή του Βόλου, δημιουργούν μια συ-
νεχή ροή χρημάτων στην ολοένα αναπτυσσόμενη
πόλη, με πολιτιστικά συνεπακόλουθα. 
Οι Βολιώτες έμποροι ιδρύουν παραρτήματα των επι-
χειρήσεών τους στην Τεργέστη, τη Μασσαλία, την Αμ-
βέρσα και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, απ’ όπου
μεταφέρουν νέα ρεύματα μέσα από τα ερεθίσματα
που δέχονται οι ίδιοι. Ενδεικτική είναι η ίδρυση του Ερ-
γατικού Κέντρου Βόλου, το πρώτο στην Ελλάδα, που
αποτελεί δείγμα της ελεύθερης σκέψης που αναπτύσ-
σεται στη Μαγνησία και, φυσικά, απόρροια του Ελληνι-
κού διαφωτισμού του Ρήγα Βελεστινλή και της
Μηλιώτικης Σχολής. Χαρακτηριστικό της επίδρασης
της Δύσης και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού των
Βολιωτών είναι η μεταστροφή τους προς τη δυτική
μουσική, με ίδρυση αντίστοιχων μουσικών σχολών και
σχημάτων, ενώ βασική διασκέδαση των αστών της
εποχής αποτελούν οι «βεγγέρες». 
Στις αρχές του 20ου αιώνα η εκπαίδευση αποκτά στο
Βόλο θέμα μείζονος σημασίας με εκπροσώπους τρεις
σημαντικές προσωπικότητες. 

 Ο Αλέξανδρος Δελμούζος ηγείται της διεύθυνσης
του Ανώτερου Δημοτικού Παρθεναγωγείου Βόλου,
αλλά και του κινήματος του Δημοτικισμού. 

 Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης διευθύνει το ξακουστό
Παρθεναγωγείο Αργαλαστής στο Πήλιο. 

 Τέλος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συγγράφει και
καταγράφει τη ζωή και το παρελθόν του τόπου. Ζών-
τας μεταξύ Αθήνας και Σκιάθου, ξεκινά από την «αρ-
χαΐζουσα» για να καταλήξει κι αυτός στη δημοτική,
στα τελευταία χρόνια της ζωής του. 
Η ανταλλαγή πληθυσμών με την Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία το1914, τη Βουλγαρία το 1919 και η έλευση των
προσφύγων μετά την καταστροφή της Σμύρνης
το1922, αλλάζουν για πάντα το πληθυσμιακό μωσαϊκό
της Μαγνησίας, μεταφέροντας ταυτόχρονα νέες πολι-
τιστικές επιρροές, από την ανατολή. Έτσι, η Μαγνησία
μετατρέπεται σε πολιτισμική χοάνη. Η παράδοση του
τόπου αναμιγνύεται με εκείνες της ανατολής και της
δύσης, δημιουργώντας τη βάση ενός πολιτιστικού
χάρτη, μοναδικού στην Ελλάδα. 
Παρουσιάζεται, λοιπόν, ένα φαινόμενο όπου συνυπάρ-
χουν δυτικότροπες ορχήστρες, σμυρναίικα όργανα,
γκάιντες, νταούλια, ζουρνάδες και φλογέρες. Έτσι, η
πόλη του Βόλου αντηχεί με το ελληνικό ελαφρύ τρα-
γούδι του Αττίκ, τα ερωτικά της Σοφίας Βέμπο και το
«ευρωπαϊκό» τραγούδι του Νίκου Γούναρη. Στο με-
ταξύ, οι ερωτευμένοι υιοθετούν τις καντάδες υπό την
επήρεια του κρασιού και του τσίπουρου, το μικρασιά-
τικο ρεμπέτικο κερδίζει έδαφος και το δημοτικό τρα-
γούδι εξακολουθεί να ανθεί.
Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος σταμάτησε την ανάπτυξη
της πόλης τόσο οικονομικά και κοινωνικά όσο και πο-
λιτιστικά.
Μεταπολεμικά, ωστόσο, ο Βόλος αναγεννήθηκε από
τις στάχτες του. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής και οι
ιδιοσυγκρασία των κατοίκων του συντέλεσαν ώστε να
γίνει και πάλι ένα από τα σημαντικότερα πολεοδομικά
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και οικονομικά συγκροτήματα της Ελλάδας. Η βιομη-
χανική του ζώνη θα αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης,
με πλήθος εργοστασίων, που δημιουργούν θέσεις ερ-
γασίας και απασχολούν πάρα πολύ κόσμο.

Το βιοτικό και πνευματικό επίπεδο εξυψώνονται. Η
αγάπη και η ανάγκη για πολιτισμό καθοδηγούν τους
κατοίκους στη δημιουργία πολιτιστικών φορέων που
γρήγορα αποκτούν φήμη και δίνουν αίγλη στην πόλη.
Έτσι, από τη δεκαετία του 1970 ο πολιτισμός αποκτά
θεσμούς στη μουσική, το θέατρο και γενικότερα τις
παραστατικές τέχνες, στα εικαστικά, και την εκπαί-
δευση.
Το 1976 ιδρύεται το Δημοτικό Ωδείο Βόλου, σαν ωδείο
της Φιλαρμονικής του Δήμου Βόλου. 
Το «Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας» διοργανώνεται για
πρώτη φορά το 1978, και από τότε μέχρι σήμερα έχει
φιλοξενήσει τα σημαντικότερα ονόματα στην κιθάρα
παγκοσμίως, όπως αυτά των Leo Brower και Paul Gal-
braith. 
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τον
Βόλο το 1984, δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην
πόλη, ανεβάζοντας την εκπαιδευτική και πολιτιστική
στάθμη του νομού. 
Το 1988 εγκαινιάζεται το Νέο Δημοτικό Θέατρο Βόλου
με δύο σκηνές, χιλίων και χιλίων οχτακοσίων θέσεων,
αντίστοιχα. Η αγάπη του κοινού για το θέατρο και γε-
νικά τις παραστατικές τέχνες αποδεικνύεται τόσο με-
γάλη όση και η παιδεία που αποκτά μέσω αυτού.

Μάλιστα, μέχρι σήμερα ακούγεται να λέγεται μεταξύ
των Ελλήνων ηθοποιών η ρήση «άμα πετύχεις στο
Βόλο είναι σίγουρη η επιτυχία στην Αθήνα». Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως η Εθνική
Λυρική Σκηνή επιλέγει πολλάκις το Βόλο για να παρου-
σιάσει παραγωγές της, εξαιτίας ακριβώς αυτού του

υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου των Βολιωτών.
Η Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα δημιουργείται το
1992, και το ρεπερτόριό της καλύπτει ένα φάσμα
έργων διαφορετικών τεχνοτροπιών, από την προκλα-
σική μέχρι τη σύγχρονη μουσική και από την όπερα
στο μουσικό θέατρο. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πολ-
λαπλασίασε τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα και
το εξωτερικό. 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, ιδρύεται το 1994, ενώ την ίδια
χρονιά έγινε και η ανάπλαση του κτιρίου της Παλιάς
Ηλεκτρικής Εταιρίας σε θέατρο. 
Η λίστα είναι μεγάλη καθώς τις τελευταίες δεκαετίες η
πολιτιστική ανάπτυξη του Βόλου είναι τεράστια.
Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τον «Μουσικό Δεκέμ-
βρη», το «Κέντρο Μουσικού Θεάτρου», το «Φεστιβάλ
Παραστατικών Τεχνών», την «Εστουδιαντίνα Νέας Ιω-
νίας» την Φιλαρμονική, την παραδοσιακή ορχήστρα
και χορωδία «Ιωνία», τη «Βολιώτικη» και την «Πολυφω-
νική» χορωδία. 

Παράλληλα, σε ολόκληρη τη Μαγνησία έχουμε πλήθος
μουσείων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και φορέων, που
σχετίζονται τόσο με την μουσική και το θέατρο όσο
και με την τοπική παράδοση. Σημαντική είναι και η πα-
ρουσία του ιδιωτικού τομέα στα δρώμενα, με τη
διαρκή οικονομική ενίσχυση, μέσω χορηγιών. 

Ο πολιτισμός σήμερα
Φτάνοντας στο τώρα, ο σύγχρονος Βόλος λίγο θυμίζει
τις ένδοξες εναλλαγές του παρελθόντος.
Η υπάρχουσα κρίση, η πολιτική αστάθεια και η οικονο-
μική κατάσταση των capital controls έχουν επηρεάσει
τον πολιτισμό όχι τόσο ως προς τις δράσεις του, αλλά
ως προς την ποιότητα του περιεχομένου τους. 
Το Δημοτικό Θέατρο Βόλου, που κάποτε υπήρξε κό-
σμημα στην πόλη είναι κλειστό και λειτουργεί μόνο η
θερινή του σκηνή. Το κεντρικό κτίριο χρειάζεται ανα-
στήλωση, την οποία δρομολογήσαμε μέσω της έντα-
ξής του σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Η Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα με την τόσο πλού-
σια δράση, σταμάτησε την κανονική της λειτουργία
πριν από δέκα χρόνια, τα τελευταία πέντε έχει διαλυθεί
και η παρούσα επιτροπή δίνει τιτάνιο αγώνα για να την
επαναλειτουργία της. Ιστορικά κτίρια και κέντρα πολι-
τισμού χρήζουν άμεσης ανάπλασης, ενώ είναι απαραί-
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τητο να δημιουργηθεί ένας οργανισμός επικοινωνίας,
μέτρησης, προώθησης και προβολής της κουλτούρας
και του πολιτισμού, που θα συνδέει όλους τους φορείς
και θεσμούς.
Η διαρκής ύφεση είχε ως αποτέλεσμα την παύση της
λειτουργίας πολλών εργοστασίων ή τη μεταφορά τους
σε άλλες βαλκανικές χώρες. Έτσι, η πόλη έχει μεγάλο
ποσοστό ανεργίας, ενώ και οι πόροι που παρείχε μέχρι
πρότινος ο ιδιωτικός τομέας έχουν συρρικνωθεί. 
Ταυτόχρονα, το σχέδιο συνένωσης Δήμων και Κοινο-
τήτων «Καλλικράτης», οδήγησε σε ετερόκλητες συγ-
χωνεύσεις καλλιτεχνικών, αθλητικών οργανισμών και
συλλόγων, με δραματικά αποτελέσματα. Νομοτελει-
ακά, λοιπόν, μεγάλο μέρος της πολιτιστικής αίγλης των
προηγούμενων χρόνων βρίσκεται σε ύπνωση.
Παρόλα αυτά η καρδιά του Βόλου πασχίζει να χτυπή-
σει. Η ύπαρξη δεκαεννέα μουσείων στην πόλη του
Βόλου και η συνεχής δράση του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχουν κρατήσει ακόμα άσβεστη τη φλόγα
του πολιτισμού, περισσότερο επικεντρωμένη επί του
παρόντος στο κομμάτι του αθλητισμού, χωρίς όμως να
στερείται φαντασίας και δημιουργικότητας, παρά την
πενιχρή οικονομική κατάσταση. 
Χάρη στην αδιάκοπη προσπάθεια των εθελοντών, κυ-
ρίως, έχουμε αναδειχθεί σε πόλη μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κα-
λαθοσφαίρισης Εφήβων 2015 και το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Υδατοσφαίρισης Νέων Γυναικών 2015. 
Αποδεικνύουμε περίτρανα έτσι, πως η απόφαση να
χρισθεί ο Βόλος Ολυμπιακή πόλη το 2004 δεν ήταν
λανθασμένη διότι είναι από τις λίγες πόλεις στην Ελ-
λάδα που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τα Ολυμπιακά
έργα, προσφέροντας στον δημότη και τον επισκέπτη.
Χάρη στους εθελοντές μας και πάλι, η πόλη δημιούρ-
γησε ατζέντα μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων για
τα επόμενα δύο χρόνια (2016 - 2017). Οι ίδιοι εθελον-
τές κι ακόμα περισσότεροι είναι σύσσωμα συντεταγμέ-
νοι στους σκοπούς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης «Βόλος- Μαγνησία 2021».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αιγίδα του
οργανισμού σε δεκαπέντε θεατρικές ομάδες, οι οποίες
παρά τις δυσκολίες συνεχίζουν να παράγουν και να
παρουσιάζουν έργο. Για λόγους διαχείρισης, οι περισ-
σότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις παρουσιάζονται σε
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (Χριστούγεννα,
Καρναβάλι κλπ), ενώ παλιότερες δράσεις που αφο-
ρούν στην μουσική τις παραστατικές τέχνες, τα εικα-
στικά και τον κινηματογράφο έχουν μειωθεί κατά πολύ
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, λειτουργούν
μικρά λαογραφικά μουσεία και δραστηριοποιούνται
δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι, προσπαθώντας να δια-
τηρήσουν τα τοπικά πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά,
η αξία τους όμως χάνεται επειδή ακριβώς είναι διά-
σπαρτα και δεν έχουν έναν θεσμό να τα ενώνει.
Η διεύρυνση του χρονικού πολιτιστικού ορίζοντα, εν-
τάσσοντας όλη τη Μαγνησία στην ΠΠΕ, αποτελεί πρω-
ταρχικό στόχο της υποψηφιότητας «Βόλος- Μαγνησία

2021». Θέλουμε να αποτελέσουμε μια «ομπρέλα» κάτω
από την οποία, όχι απλά θα συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν τα παραπάνω αλλά και θα εμπλουτίσουν κι αυξή-
σουν σταδιακά τις δράσεις τους. Επίσης, εκτός από τη
δημιουργία νέων θεσμών και πολιτιστικών δράσεων,
φιλοδοξούμε να ενώσουμε όλα τα στοιχεία πολιτισμού
που είτε υπάρχουν ήδη είτε θα προκύψουν μέσα από
το σχεδιασμό μας.

Εξηγήστε την ιδέα του προγράμματος που θα υλο-
ποιηθεί, αν η πόλη οριστεί Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης.

Ο Βόλος εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, στο κέν-
τρο της Ελλάδας, όσο και του ρόλου του ως κύριο εμ-
πορικό λιμάνι της χώρας, λειτούργησε ως
πολυσυλλεκτικό χωνευτήρι λαών και πολιτιστικών
επιρροών. 
Οι κάτοικοί του είναι εδώ και αιώνες γνώριμοι με μια
συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών σε κάθε επίπεδο,
πράγμα που τους καθιστά ανθρώπους ανοιχτόμυα-
λους, με ευρύ φάσμα παιδείας και πολιτιστικής οπτι-
κής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίδιο το όνομα
της καταγωγής μας, ως Μάγνητες, λειτούργησε σαν
πόλος έλξης του ίδιου του πολιτισμού και της εξέλιξής
του στο πέρασμα του χρόνου, με μια συνεχώς αυξανό-
μενη ανάπτυξη. 

«Attracting Evolution», συνεπώς, σημαίνει το
εναρκτήριο λάκτισμα και σύνθημά μας, στην προσπά-
θεια να έλξουμε και να εντάξουμε τάσεις, θέσεις και
πολιτιστικά μηνύματα, όχι μόνο από τον ελλαδικό ή
ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο.
Στόχος και σκοπός μας είναι να εξελιχθούμε και να γί-
νουμε ακόμα περισσότερο πνευματικοί άνθρωποι, πιο
ενημερωμένοι, πιο δραστήριοι, με λίγα λόγια, ολοκλη-
ρωμένοι. 
Με το Βόλο, λοιπόν, να βρίσκεται στο κέντρο της Ελλά-
δας, απλώνουμε ακτίνες έλξης και διάδρασης, αρχικά
στις υπόλοιπες περιοχές του νομού Μαγνησίας, για να
εξαπλωθούμε σε δεύτερο στάδιο σε ολόκληρη τη
χώρα, σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο πολιτι-
στικό ενδιαφέρον και σε άλλες υποψήφιες πόλεις. Στη
συνέχεια η διάδοση επεκτείνεται στην Ευρώπη, αλλά
και σε χώρες του Νέου Κόσμου με πρωτοπόρα πολιτι-
στικά και επιστημονικά projects. Οφείλουμε να δώ-
σουμε έμφαση σε συνεργασίες με τις συνυποψήφιες
πόλεις της Ρουμανίας, αλλά και με πρώην υποψήφιες
πόλεις ECoC, ή με άλλες που θα πραγματοποιήσουν το
θεσμό έως το 2020.

«Attracting Evolution», σημαίνει πολίτες που εν-
τάσσονται και συντάσσονται στο πλευρό της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Βόλος Μαγνησία
2021» ως δημιουργοί, συνδημιουργοί, κοινό και εθε-
λοντές. Η πόλη σαν ζωντανός οργανισμός αλληλεπι-
δρά, μέσω των κατοίκων της, σε πολλαπλά επίπεδα,
έλκοντας νέα ρεύματα τέχνης και πολιτισμού. Δημι-
ουργείται έτσι ένα οικοδόμημα, όπου ο καθένας μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση, άμεσης ή έμμεσης
(online-διαδικτυακής) παρακολούθησης. 
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«Attracting Evolution», σημαίνει προσβασιμότητα
σε όλους. Παίζοντας με την ελληνική γλώσσα βλέ-
πουμε πως η λέξη «πολιτισμός» απ’ όπου έχουμε παρά-
γωγο το επίθετο «πολιτιστική» (cultural), δίνει και το
παράγωγο «πολιτισμένος» (civilized). Θεωρούμε, λοι-
πόν, πως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
πρέπει να έχει διττό ρόλο και όταν διαδίδει μηνύματα
πολιτισμού, αυτά να είναι σε δύο επίπεδα. Επομένως,
τόσο ως πολιτιστικά, όσο και ως πολιτισμένα όντα θε-
ωρούμε πως κάθε είδους αποκλεισμός είναι ανεπίτρε-
πτος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα «Βόλος
Μαγνησία 2021», είτε αυτός είναι κοινωνικός, είτε φυ-
λετικός είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής. Στην ομάδα
των εθελοντών μας, συνεπώς, συνυπάρχουν τόσο μει-
ονότητες όπως οι Ρομά και η κοινότητα των Αλβανών,
όσο και τα ΑμεΑ και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομά-
δες.

«Attracting Evolution», σημαίνει κάλεσμα για συμ-
μετοχή και σύμπραξη. 
Το πολιτιστικό όραμά μας περιλαμβάνει την ανάμιξη
του παλιού με το νέο, το «πάντρεμα» του εγχώριου με
το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, το συγκερασμό ετε-
ρόκλητων στοιχείων, με στόχο την εσοδεία όχι απλά
νέων παραγωγών, αλλά και νέων μορφών τέχνης. Άλ-
λωστε, η ίδια η τέχνη όπως έχει αποδείξει η ιστορία,
βρίσκει πάντα νέους δρόμους και διεξόδους. Ο συν-
δυασμός της μουσικής με το θέατρο γέννησε την
όπερα και ο συνδυασμός της ζωγραφικής με το θέα-
τρο τη σκηνογραφία. Έτσι κι εμείς φιλοδοξούμε να δη-
μιουργήσουμε τέτοιους συνδυασμούς, που θα
οδηγήσουν σε νέες πρωτοποριακές μορφές τέχνης,
αποδεικνύοντας περίτρανα  πως η ίδια η Τέχνη είναι
ένας ζωντανός και εξελισσόμενος οργανισμός.

«Attracting Evolution», σημαίνει συνεργασία, τόσο
σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταλ-
λαγή προγραμμάτων και καλλιτεχνών, όσο και η συμ-
παραγωγή αποτελούν έναν ακόμα βασικό παράγοντα
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας «Βόλος-Μαγνησία
2021». Η ανταλλαγή ιδεών συνιστούν τον καλύτερο
τρόπο, για να διδάξουμε και να διδαχθούμε τέχνη και
πολιτισμό, αλλά και για να σταχυολογήσουμε τα έργα
νέων πρωτοπόρων δημιουργών, οι οποίοι κάτω από
άλλες συνθήκες δεν θα είχαν τη δυνατότητα να τα πα-
ρουσιάσουν. Η διαφορετικότητα, η μίξη, η εξέλιξη και
η προσβασιμότητα, στο concept που σχεδιάζουμε,
παίζουν τους σημαντικότερους ρόλους και δημιουρ-
γούν νέα δεδομένα.

«Attracting Evolution», σημαίνει περιβάλλον και
οικολογική ανησυχία. Η περιοχή της Μαγνησίας απο-
τελεί έναν από τους τόπους με τη μεγαλύτερη βιοποι-
κιλότητα στην Ευρώπη. Η χλωρίδα των βουνών του
Πηλίου και της Όθρυος, η λίμνη Κάρλα, το θαλάσσιο
πάρκο με τις φώκιες Μονάχους μονάχους, οι υδροβιό-
τοποι της Στροφιλιάς και το δάσος Κουρί αποτελούν
μόνο ένα μέρος του φάσματος της οικολογίας του
νομού Μαγνησίας. Στον τομέα, λοιπόν, που αφορά στο
περιβάλλον και στην οικολογία σχεδιάζονται δράσεις
ειδικού περιεχομένου, που αφορούν τον πολιτισμό και
την ευαισθητοποίηση του κοινού. Με οδηγό τη γνω-

στή ινδιάνικη ρήση «Τη γη δεν την κληρονομήσαμε
από τους προγόνους μας, αλλά τη δανειστήκαμε από
τα παιδιά μας», στοχεύουμε στην περιβαλλοντική εκ-
παίδευση και την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδη-
σης. Όλα αυτά πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα
από σεμινάρια, διαλέξεις, ξεναγήσεις, περιπάτους,
αλλά και συμμετοχή του κοινού σε προγράμματα ευ-
ρωπαϊκού προσανατολισμού, σχετικά με το περιβάλ-
λον και την οικολογία.

«Attracting Evolution», σημαίνει κληρονομιά του
διαφωτισμού και του μοντερνισμού. Πυλώνες αυτής
της κληρονομιάς, ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Τζόρτζο
ντε Κίρικο. Οι διδαχές του μεγάλου Έλληνα στοχαστή
Ρήγα, ο οποίος πρεσβεύει ότι «εκ των γραμμάτων γεν-
νάται η προκοπή, με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα
έθνη», αφορούν στην απόλυτη ισότητα όλων των πολι-
τών ανεξαρτήτου θρησκείας, χρώματος, φύλου ή κα-
ταγωγής. 

Το έργο του ντε Κίρικο, από την άλλη, μεγαλώνει στη
γη της Μαγνησίας, επηρεάζεται από την ελληνική μυ-
θολογία και ιδιαίτερα την Αργοναυτική εκστρατεία,
ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τη δημιουργία της πόλης
του Βόλου. 
Αυτή την κληρονομιά, λοιπόν, αφομοιώνουμε και με-
ταλαμπαδεύουμε μέσα από τα φίλτρα των βασικών
αρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Έτσι, η φιλοσο-
φική διάσταση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
«Βόλος- Μαγνησία 2021» θα στηριχθεί σε αυτές τις
δύο μορφές του 19ου και 20ου αιώνα αντίστοιχα,
καθώς και στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από
αυτές. 
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1.1. Περιγράψτε την ισχύουσα πολιτιστική στρα-
τηγική της πόλης σας κατά τη στιγμή της αίτησης,
καθώς και τα σχέδια της πόλης για να ενισχυθεί η
ικανότητα του πολιτιστικού και του δημιουργικού
τομέα, μέσω της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων
σχέσεων μεταξύ των ανωτέρω τομέων στην πόλη
σας. Ποια είναι τα σχέδια για τη βιωσιμότητα των
πολιτιστικών δράσεων πέραν του έτους του τίτλου;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχουν οι υποδομές
και οι θεσμοί, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την
ικανότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών φο-
ρέων. Στην παρούσα κατάσταση και λόγω της δεδομέ-
νης οικονομικής κρίσης, που πλήττει ολόκληρη την
Ελλάδα, η πόλη του Βόλου και ο νομός Μαγνησίας, γε-
νικότερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι περισσότερο
με σχέδια αναπλάσεων, αναστηλώσεων και συντήρη-
σης, παρά με δημιουργία καινούριων έργων και υπο-
δομών. Ο σχεδιασμός της ΠΠΕ «Βόλος-Μαγνησία
2021», σε επίπεδο κτιριακών υποδομών και καλλιτεχνι-
κού σχεδιασμού, θα κινηθεί γύρω από τον πυρήνα που
θα συνθέσουν τρεις συντελεστές:
1. Το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο και πλάνο προ-

ϋπολογισμού 2016 - 2021 των Δήμων Μαγνησίας
και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2. Το μακροοικονομικό πλάνο της κυβέρνησης σε
επίπεδο ανάπτυξης.

3. Η άμεση συγχρηματοδότηση από τον ιδιωτικό
τομέα.

Η ανάπλαση της πόλης του Βόλου θα λειτουργήσει αρ-
χικά στο αστικό τοπίο κι αμέσως μετά σε πολιτιστικό
επίπεδο.
Προβλέπονται δημιουργικές παρεμβάσεις σε χώρους
και θεσμούς αντίθετους, με στόχο τη δημιουργία της
μεταξύ τους σύνδεσης και αλληλεξάρτησης. Ως Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης «Βόλος-Μαγνησία
2021», επιδιώκουμε να αφήσουμε μια παρακαταθήκη
πολιτιστικών και κοινωνικοοικονομικών συνδέσμων,
επικεντρωμένων στη μακροπρόθεσμη λειτουργία
τους. Αυτό σημαίνει πως θα δημιουργηθούν δομές πο-
λιτισμού, που επειδή ακριβώς θα είναι αυτοχρηματο-
δοτούμενες δεν θα επιτρέψουν τη μετακύλισή τους σε
στείρους θεσμούς, που δεν παράγουν κανένα έργο.
Ειδικότερα για τον σχεδιασμό της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης «Βόλος-Μαγνησία 2021», η
αναδημιουργία θεσμών και η δημιουργία νέων μοντέ-
λων ανάπτυξης συνοψίζονται στο τρίπτυχο «Αντίθεση
- Σύνθεση - Μεταμόρφωση» (Antithesis - Synthesis -
Metamorphosis). Αντίθεση ανάμεσα στο ένδοξο πολι-
τιστικό παρελθόν της πόλης και την τρέχουσα οικονο-
μική και πολιτιστική κατάσταση, που λειτουργεί ως η
πρώτη ύλη. Σύνθεση της πρώτης ύλης με δράσεις βα-
σισμένες σε καινοτόμες ιδέες και στους θεσμούς και
οργανισμούς που ήδη λειτουργούν.
Μεταμόρφωση της πόλης και του νομού με το αποτέ-
λεσμα της παραπάνω σύνθεσης.
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1  | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
& 

ΔΙΑΔΡΑΣΗ

Ανάπτυξη της προσβασιμότητας όλων των κατοίκων και επισκεπτών
σε όλους τους χώρους των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Ενδεικτικές δράσεις
α) «Πολιτιστικό Πολυεισιτήριο», που θα αφορά σε κύκλους εκδηλώσεων.
β) Επέκταση της πρόσβασης των ΑμεΑ, μέσα από την αστική ανάπλαση. 
γ) Διευκόλυνση των οικονομικά ευαίσθητων ομάδων με ειδικά εκπτωτικά

προγράμματα.
δ) Online διαδικτυακή πρόσβαση στην ΠΠΕ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του project 
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ».

Ενδεικτικές δράσεις
α) Προγράμματα παρουσίασης και συμμετοχής στην πρωτοβάθμια και δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών σε
σχέση με τον πολιτισμό, την δημιουργικότητα και τις νέες μορφές τέχνης.

β) Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για σχετικές διαλέξεις.
γ) Συμπόσια με διεθνείς προσωπικότητες σχετικές με τον πολιτισμό.
δ) Δημιουργία εκπαιδευτικού διαδικτυακού forum.

Η στρατηγική, η καινοτομία και οι βασικοί άξονες φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
& ΔΙΑΔΟΣΗ

Σύνθεση καινοτόμων ιδεών και αξιοποίηση θεσμών που ήδη 
λειτουργούν.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Ενίσχυση των Φεστιβάλ που ήδη υπάρχουν με αυξημένη συμμετοχή

νέων δημιουργών και καλλιτεχνών. Επίσης, μετατόπισή τους χρονικά και
σε άλλους χώρους.

β) Δημιουργία νέων Φεστιβάλ που αφορούν σε τέχνες μη διαδεδομένες.
γ) Καλλιτεχνικές φιλοξενίες (Αrtistic Residencies) και δημιουργία διάδρασης

με καλλιτεχνικούς φορείς του εξωτερικού.

ΕΡΕΥΝΑ

Συνεργασίες με εκπαιδευτικά και επιστημονικά ινστιτούτα του νομού,
αλλά και του εξωτερικού με στόχο την αναζήτηση της ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ανά-
μεσα στο παλιό και το νέο και τη ΣΥΝΘΕΣΗ τους σε νέα παραγόμενη
δημιουργία - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Σύμπραξη με τα μουσεία της πόλης για έρευνα και αναζήτηση υλικού

από τα ιστορικά αρχεία τους.
β) Θέσπιση διαγωνισμών με επίκεντρο τα αντικείμενα μελέτης και σπουδών

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αρχιτεκτονική - Χωροταξία).
γ) Συμπόσια με κοινωνιολογικά θέματα, που αφορούν σε έρευνες για τον

πολιτισμό στον πληθυσμό.

ΕΥΡΩΠΑΪKΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Ανάδειξη πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και δεσμών με
την Ευρώπη.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Προβολή μορφών διεθνώς αναγνωρισμένων, που επηρέασαν κι επηρεά-

στηκαν από τον Βόλο και την Ευρώπη.
β) Συμπαραγωγές με ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλες υποψήφιες πόλεις.
γ) Εφαρμογή του τρίπτυχου «Αντίθεση - Σύνθεση - Μεταμόρφωση» σε αλ-

ληλεπίδραση με τα πολιτιστικά στοιχεία των ΠΠΕ 2021.
δ) Ανακήρυξη του Βόλου σε «Κέντρο Ευρωμεσογειακής Πόλης της Μουσικής».
ε) Ευρωπαϊκός προσανατολισμός με τίτλο «Μαγνησία: μια αγκαλιά για όλους».
στ) Διαλέξεις με θέμα την ευρωπαϊκή διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Δημιουργικές παρεμβάσεις σε χώρους και θεσμούς. 
Διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Δημοτικό Θέατρο: 
- Αναστήλωση και μετονομασία του σε «ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΑΘΕΣΙΣ». 
- Μεταμόρφωσή του σε κέντρο τεχνών και σύγχρονης δημιουργίας.
- Δημιουργία δυναμικής πολυεπίπεδων παραγωγών (synthesis - metamor-

phosis).
β) Αύξηση των κονδυλίων για τον πολιτισμό στον ετήσιο προϋπολογισμό

της πόλης.
γ) Επικέντρωση στη νέα καλλιτεχνική δημιουργία, σε συνδυασμό με φορείς

και καλλιτέχνες της Ε.Ε.
δ) Ανασύσταση της Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας, μετατροπή της σε

εξαγώγιμο είδος και συνεργασία της με ελληνικούς κι ευρωπαϊκούς φορείς.
ε) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΜΑΝΑΚ»: το παρελθόν και οι σημαντικές ημερομηνίες

της Ευρώπης σαν αφορμή για στοχευμένες θεματικά δράσεις και η επί-
δρασή τους στο σήμερα.

στ) Αναστήλωση και ανάπλαση ιστορικών κτιρίων για να χρησιμοποιηθούν
ως πολιτιστικοί χώροι.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
& ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δράσεις που αποσκοπούν στη συγκέντρωση κεφαλαίων και σε χορη-
γίες.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις για τη χορηγία κεφαλαίων και υπη-

ρεσιών.
β) Διαλέξεις σε απλούς πολίτες με στόχο την οικονομική ενίσχυση πολιτιστι-

κών δράσεων.
γ) Προσπάθεια δημιουργίας προτύπων με βάση το θεσμό της «Αθηναϊκής

Χορηγίας» στον χρυσό αιώνα του Περικλή.
δ) Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης στον ιδιωτικό τομέα.
ε) Προβολή διαδικτυακού πολιτισμού σε σχέση με τα οικονομικά οφέλη.
στ) Δημιουργία εμπορικού κώδικα, που θα μεταλαμπαδεύει μηνύματα πολι-

τισμού.
ζ) Συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με στόχο την προστασία, συντή-

ρηση και ανάδειξη των αρχαίων θεατρικών χώρων στο Βόλο και τη Μα-
γνησία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του Βόλου και της Μαγνησίας.

Ενδεικτικά θέματα
α) Αρχαία θέατρα και αρχαιολογικά μουσεία.
β) Η γέννηση του ελληνικού διαφωτισμού στη Μαγνησία.
γ) Βιομηχανική επανάσταση και αστική κληρονομιά.
δ) Τζόρτζο ντε Κίρικο και μοντερνισμός.
ε) Θεόφιλος: μια γέφυρα με τη Μυτιλήνη.
στ) Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: «Ο Άγιος των γραμμάτων».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
& ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Ανάπτυξη της πράσινης οδηγίας της ΕΕ, για την προστασία της φύσης,
τη διασφάλιση υγείας και ποιότητας ζωής, την περιβαλλοντική εκπαί-
δευση και τον περιβαλλοντικό τουρισμό.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Project «Μονοπάτια», που αφορά στους ορεινούς όγκους του νομού

(Πήλιο - Όθρυς).
β) Αξιοποίηση του Θαλάσσιου Πάρκου και του καταδυτικού Αλοννήσου,

καθώς και του πρώτου υποβρύχιου μουσείου του νησιού.
γ) Συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Πάρκο Ανάβρας.
δ) Project: «Ιχνηλατώντας το νομό».
ε) Προώθηση των προγραμμάτων της λίμνης Κάρλας (υδροβιότοπος) και

του δάσους Κουρί (μοναδικό δρυοδάσος της Ευρώπης).
στ) Συνεργασία με περιβαλλοντικούς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτι-

κούς, για εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων σχετικά με την οικολογία.
ζ)  Project: «Ιχνηλατώντας την πόλη».
η) Αναπλάσεις βιομηχανικών κτιρίων και αξιοποίησή τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Εισφορά πολιτών, φορέων και οργανισμών στη διαδικασία σχεδια-
σμού, χάραξης και εφαρμογής των ενεργειών για την ΠΠΕ.

Ενδεικτικά στοιχεία
α) Η δύναμη του εθελοντισμού.
β) Προσπάθεια περίληψης όλου του πληθυσμού του νομού, με ενεργό συμ-

μετοχή.
γ) Διάδραση ειδικών ομάδων (κοινωνικά ευαίσθητων, ΑμεΑ, μειονοτήτων

κλπ).
δ) Συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
ε) Παραγωγή πολιτισμού με όλες τις ομάδες εκπροσώπων τέχνης..
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού.

Ενδεικτικά
α) Χρήση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Πολιτισμού (ECTN).
β) Ομάδες υποδοχής.
γ) Ομάδες ξεναγήσεων.
δ) Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
ε) Μονοπάτια μετακίνησης σε πολιτιστικούς χώρους με ποδήλατα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εμπλοκή προγραμματισμένων αθλητικών διοργανώσεων με την ΠΠΕ
και δημιουργία νέων με κοινωνικό προσανατολισμό.

Ενδεικτικά
α) Χρήση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλα τα αθλήματα.
β) Συνεργασία με τη δημοτική αρχή και εμπλοκή των εθελοντών της ΠΠΕ

στις προγραμματισμένες αθλητικές διοργανώσεις.
γ) Διοργάνωση αγώνων στίβου με θέματα αλληλεγγύης και πολιτισμού, με

συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και ενηλίκων.
δ) Δημιουργία αθλητικών κύκλων με αρχαιοελληνικά στοιχεία και συμμε-

τοχή αθλητών από ολόκληρο τον κόσμο σε εθελοντικό επίπεδο.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Εξασφάλιση προόδου σε σχέση με την τεχνολογία. Εξασφάλιση μακρο-
χρόνιας εξέλιξης και μετατροπής του νομού σε πολιτιστικό κέντρο της
Ευρώπης.

Ενδεικτικές δράσεις
α) Επέκταση διαδικτυακής προσβασιμότητας στην πόλη και το νομό.
β) Δημιουργία κατευθυντήριου app, που θα αφορά τόσο στα αξιοθέατα,

όσο και στις εκδηλώσεις.
γ) Project: «Από το χθες στο αύριο».
δ) Επαναλειτουργία του Μουτζούρη (το τρενάκι του Πηλίου).
ε) Εξασφάλιση προσβασιμότητας (δρόμοι, αεροδρόμιο, λιμάνι, ΚΤΕΛ, σιδη-

ρόδρομος).
στ) Διεθνής διαδικτυακή πύλη πολιτισμού.



1.2. Πώς εντάσσεται η δράση της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης σε αυτήν τη στρατη-
γική;

Ο κυριότερος ρόλος της ανάδειξης της πόλης σε Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι εκείνος του
«καταλύτη» σε δύο σημεία: 
α) σε σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και την εξέ-

λιξή της και
β) σε ό,τι αφορά στη σύνδεση μέσου και μακροπρό-

θεσμου πολιτιστικού, οικονομικού και κοινωνικού
πλάνου.

Η χαλάρωση αυτών των δεσμών σήμερα είναι μια
πραγματικότητα, που προήλθε από την ύφεση και τη
μερική αδιαφορία της πολιτείας, με αποτέλεσμα το πο-
λιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης και του νομού να οδηγη-
θεί σε κατάσταση ύπνωσης. Ο άμεσος αντίκτυπος
αυτής της κατάστασης επήλθε στο γενικότερο προφίλ
του Βόλου, ο οποίος ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα
και όχι μόνο, για την πρωτοπορία του σε όλους τους
τομείς.
Με εξαίρεση τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρόλο που
ψυχορραγεί συνεχίζει να δίνει λαμπρά παραδείγματα,
όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί πασχίζουν να ανασυνταχ-
θούν και να επαναλειτουργήσουν (Δημοτικό Θέατρο,
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Μουσικός Δεκέμβρης κ.α.). 
Λέγοντας λοιπόν «καταλύτης» αναφερόμαστε στη δυ-
νατότητα να αφυπνίσουμε την πόλη και να πραγματο-
ποιήσουμε μια επανεκκίνηση του πολιτισμού
(rebooting). Ταυτόχρονα επιχειρούμε να ενισχύσουμε
την ανασυγκρότηση της πολιτιστικής στρατηγικής και
να την επεκτείνουμε και σε τομείς, που στο παρελθόν
θεωρούνταν ήσσονος σημασίας (π.χ. περιβάλλον). 
Αυτός είναι ο καταλύτης της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης, ο συνδετικός κρίκος, δηλαδή, που
θα δώσει το στίγμα της επαναφοράς μιας πολιτιστικής
διάθεσης διαρκείας στην περιοχή της Μαγνησίας.
Στη χημεία ο καταλύτης επιταχύνει μια χημική αντί-
δραση, σε χρόνο μικρότερο του απαιτούμενου. Αυτόν
τον ρόλο θέλουμε κι εμείς να υιοθετήσουμε, στην προ-
σπάθεια να επαναφέρουμε την πρότερη αίγλη του
Βόλου και να την αναπτύξουμε μέσα από τα φίλτρα
της ευρωπαϊκής ιδέας. Κι ενώ στη Χημεία ο ρόλος του
καταλύτη παύει με το τέλος της αντίδρασης, στην πε-
ρίπτωση μας σχεδιάζουμε η έννοια «καταλύτης» να
αποτελέσει απλά την αφετηρία για να υλοποιήσουμε
τους στόχους μας. Έτσι,  στη μακροπρόθεσμη στρατη-
γική μας περιλαμβάνουμε ως αποτέλεσμα μια πόλη κι
έναν νομό, εξελισσόμενους πολιτιστικά σε βάθος χρό-
νου. Η θεσμοθέτηση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και
μετά το πέρας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης, στηριζόμενη στην αυτοχρηματοδότηση.
Οι άξονες στους οποίους θα στηριχθεί ο θεσμός της
ΠΠΕ, σε σχέση με τις δράσεις για την επίτευξη αυτού
του στόχου, είναι οι εξής:
1. Οι καινοτομίες, που συνδυάζονται με το παρελθόν
και την παράδοση, κινούμενες στο τρίπτυχο «Αντί-
θεση - Σύνθεση - Μεταμόρφωση».
2. Ο συγκερασμός διάδρασης, με την εκπαίδευση

ενηλίκων και ανηλίκων, με τοπικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
3. Ο εθελοντισμός σε όλους τους τομείς.
4. Η επιστημονική, αρχαιολογική και τεχνολογική
έρευνα, μέσα από εκπαιδευτικά ιδρύματα, διεθνείς
οργανισμούς, ιδιωτικά σωματεία, ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και δημόσια αρωγή.
5. Η πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την οικονομία του
τόπου και κατ’ επέκταση με τον τουρισμό.
6. Οι νέες δομές που θα δημιουργηθούν για τους σκο-
πούς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
και η εξέλιξή τους.
7. Η ανάπτυξη του αστικού τομέα (urbanism) και η
ανάπλασή του, με στόχο τη δημιουργία ενός μοναδι-
κού στην Ελλάδα και την Ευρώπη αστικού προφίλ. Ο
στόχος αυτός, μπορεί να επιτευχθεί με τη δύναμη της
τεχνολογίας και με την αρωγή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (αρχιτεκτονική που συμπεριλαμβάνει τη
μοναδικότητα του Πηλίου και την αστική – βιομηχα-
νική εικαστική της πόλης).
8. Προσβασιμότητα μέσα από το πρόγραμμα «Πολιτι-
σμός για όλους».
Ο τίτλος Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
«Βόλος- Μαγνησία 2021» θα πρέπει να παραμείνει
ενεργός και να συνεχίσει να παράγει, όχι μόνο τα
πρώτα χρόνια μετά το πέρας αυτής, αλλά και σε βάθος
χρόνου, σε συνέχεια του πολιτισμού που κληρονομή-
σαμε από τους προγόνους μας. 

1.3 Εάν απονεμηθεί στην πόλη σας ο τίτλος της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ποιος
νομίζετε ότι θα είναι ο μακροπρόθεσμος πολιτιστι-
κός, κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος για
την πόλη (καθώς και όσον αφορά στην αστική
ανάπτυξη);

Όπως είπε και ο Βρετανός ιστορικός Arnold J. Toynbee,
«ο πολιτισμός είναι μια κίνηση και όχι μια κατάσταση.
Είναι ένα ταξίδι και όχι ένα λιμάνι».
Με τη λογική αυτή στόχος μας είναι αυτό το ταξίδι να
αποκτήσει την έννοια που του έδωσε ο Καβάφης και
να αποτελέσει έναν δρόμο γεμάτο προορισμούς, που
δεν τελειώνει ποτέ.
Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας, λοιπόν, βασίζεται
στην προσεκτική οικονομική διαχείριση, με απώτερο
σκοπό την αυτοχρηματοδότηση μετά τη λήξη της ΠΠΕ,
για να υπάρχει συνέχεια. 
Αυτό μελετάται να γίνει τόσο με ιδίους πόρους, όσο
και με την ένταξη των θεσμών (νεοδημιουργηθέντων,
παλαιών και αναδημιουργηθέντων) σε ευρωπαϊκές πο-
λιτιστικές πλατφόρμες. Ένα μέσο είναι η διαρκής συ-
νεργασία με οργανισμούς, όπως για παράδειγμα, ο
«Luglio Musicale Trapanese» της Ιταλίας. 
Επίσης, μια από τις σημαντικότερες δράσεις θα είναι
και η ανακήρυξη της πόλης του Βόλου σε Πόλη Ευρω-
μεσογειακής Μουσικής, καθώς και η αναζήτηση πα-
ρόμοιων θεσμών, που δίνουν συνέχεια σε πολιτιστικά
θέματα.
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Attracting evolution
Η σύγχρονη μετατροπή του Δημοτικού Θεάτρου
Βόλου, με την αναστήλωσή του, σε πολυδύναμο χώρο
πολιτιστικών γεγονότων και συνεδριακό κέντρο, και η
μετονομασία του σε «Τεχνών Ανάθεσις», θα μπορέσει
να εξελίξει την έδρα της Μαγνησίας σε πόλο έλξης
πολλαπλών δράσεων. Το Δημοτικό Θέατρο Βόλου, σε
συνδυασμό με τα υπόλοιπα θέατρα του νομού Μαγνη-
σίας (ανοιχτά και κλειστά), τους αρχαιολογικούς χώ-
ρους της Δημητριάδας και των Φθιωτίδων Θηβών, τα
αρχαιολογικά και λοιπά μουσεία, τα Πνευματικά Κέν-
τρα και τα Δημοτικά Ωδεία πρόκειται να αποτελέσουν
ένα εκτεταμένο δίκτυο πολιτισμού, με συνεργασίες
τόσο από όλη την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.
Ο καταμερισμός προγραμματισμού και η μετακύλιση
εκδηλώσεων, με τροποποίηση του μεγέθους τους, θα
έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσίασή τους στο μεγα-
λύτερο πληθυσμιακά ποσοστό και φυσικά την αύξηση
της αυτοχρηματοδότησης.

Αντίθεση - Σύνθεση - Μεταμόρφωση
Το τρίπτυχο Αντίθεση - Σύνθεση - Μεταμόρφωση μπο-
ρεί να συνεχίζεται αέναα, λόγω της ποικιλομορφίας
πολιτιστικών θεμάτων. Η αντίθεση ανάμεσα στο πα-
ρελθόν και τη σύγχρονη πραγματικότητα της πόλης
και της ευρύτερης περιοχής, αποτελεί νομοτελειακά
μια φλόγα δημιουργίας στο πολιτιστικό παρόν της Μα-
γνησίας. 
Με την αναθέρμανση θεσμών όπως το «Φεστιβάλ Πα-
ραστατικών Τεχνών», την ανασύστασή του «Μουσικού
Δεκέμβρη»,  με ένταξή του στο σχεδιαζόμενο «Φεστι-
βάλ των 4 Εποχών» (Σύνθεση), την επαναδημιουργία
της Δημοτικής Συμφωνικής Ορχήστρας και συνύ-
παρξή της με άλλους μουσικούς φορείς (Φιλαρμονική,
χορωδίες, παραδοσιακά μουσικά σύνολα, τοπικά φε-
στιβάλ), καθώς και την ενίσχυση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, επιτε-

λείται η ανάδειξη πολιτιστικού προτύπου με την έν-
ταξη της πόλης στο θεσμό της ΠΠΕ. Ο μηχανισμός λει-
τουργίας θα δημιουργηθεί με την ταυτόχρονη
εξωτερίκευση των παραπάνω, όχι μόνο σε κλειστούς,
αλλά και σε ανοιχτούς χώρους και θέατρα (σύγχρονα
και αρχαία), πλατείες χωριών, καθώς και σε μοναστή-
ρια, σε μια συνεχή ροή που θα αυτοτροφοδοτείται. 

Νέες Δημιουργίες
Η ίδρυση του Μουσείου της Αργούς και ο συσχετισμός
της με το ναυπηγικό πολιτισμό και τη ναυσιπλοΐα της
Ευρώπης, θα παράσχουν συνεχή ροή επιστημονικού-
πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα την
ύπαρξη μιας μόνιμης γέφυρας επικοινωνίας με πανεπι-
στήμια του εξωτερικού και την αφορμή για καλλιτε-
χνική δημιουργία με επίκεντρο το νερό, τη θάλασσα
και κατ’ επέκταση το περιβάλλον. 
Παράλληλα η συμμετοχή ευρωπαίων καλλιτεχνών
(ξανά) σε φωτογραφικά και εικαστικά projects, σε συν-
δυασμό με το ΔΗΚΙ (Δημοτικό κέντρο Ιστορίας και Τεκ-
μηρίωσης Βόλου), Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης, καθώς και ιδιωτικά αρχεία θα προκαλέ-
σει μια συνεχή ροή καλλιτεχνικής ενημέρωσης (updat-
ing) και συνάρτησης με την Ευρώπη και τον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Επίσης, έχει δρομολογη-
θεί η επαφή και με την ΑΣΚΤ (Ανωτάτη Σχολή καλών
Τεχνών).

Κοινωνικός Τομέας
Ο κοινωνικός αντίκτυπος της ΠΠΕ στην πόλη σηματο-
δοτείται από το σύνθημά μας «Πολιτισμός για όλους»,
το οποίο μεταφράζεται στη δυνατότητα πρόσβασης,
που θέλουμε να παράσχουμε τόσο στον επισκέπτη της
ΠΠΕ, όσο και στον πολίτη της Μαγνησίας. Η προσβασι-
μότητα των ΑμεΑ, η δυνατότητα online παρακολούθη-
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Μακέτα για το Μουσείο της Αργούς από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



σης της ΠΠΕ και η οικονομική πολιτική προσέγγισης
των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων
πρόκειται να σηματοδοτήσουν το κοινωνικό μας προ-
φίλ. Η δράση μας, όμως, δεν σταματά εκεί. Η μελέτη,
που εκπονείται, έχει στόχο στη συνέχεια αυτής της κα-
τάστασης και μετά το 2021, ώστε να δημιουργηθεί μια
πόλη-πρότυπο σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επί-
πεδο και με τη δυνατότητα ύπαρξης διαρκών διαύλων
επικοινωνίας, τόσο με τον ντόπιο πληθυσμό όσο και με
οποιονδήποτε το θελήσει, μέσω διαδικτυακής προσέγ-
γισης και πρόσβασης. 
«Πολιτισμός για όλους» σημαίνει ΟΧΙ στον κοινωνικό
αποκλεισμό. Η συμμετοχή μειονοτήτων σε projects με
σχετικά θέματα, τόσο από τη Μαγνησία όσο και από
την Ευρώπη, καθώς και το πρωτοποριακό πρόγραμμα,
που εκπονείται αυτή τη στιγμή για την εισαγωγή πολι-
τιστικών δράσεων στις φυλακές, αποτελούν προτεραι-
ότητα για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
«Βόλος-Μαγνησία 2021». Η σύλληψη της ιδέας των πα-
ραπάνω δράσεων προκύπτει οπωσδήποτε από το τρί-
πτυχο Αντίθεση-Σύνθεση-Μεταμόρφωση.
Ξεφυλλίζοντας την ιστορία του ίδιου μας του τόπου,
εντυπωσιαστήκαμε από το γεγονός, ότι στην εποχή
του εμφυλίου πολέμου, στο κολαστήριο της νήσου
των Τρικέρων, εξόριστες γυναίκες δημιούργησαν ολό-

κληρο φεστιβάλ, εντός του χώρου κράτησής τους. 
Με αφορμή αυτές τις γυναίκες, που αντιστάθηκαν στις
απάνθρωπες συνθήκες κράτησής τους διά του πολιτι-
σμού, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός τόπου συνάν-
τησης νέων και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας,
αφιερωμένου στην ελευθερία και στην καταπολέμηση
του κοινωνικού αποκλεισμού. Η συνεργασία, με ευρω-
παϊκούς φορείς καταπολέμησης της κοινωνικής ανισό-
τητας και του αποκλεισμού, δίνει το έναυσμα ενός
νέου κοινωνικού προφίλ της πόλης.

Οικονομικός τομέας και αστική ανάπτυξη
Το ευρύ φάσμα αναπλάσεων που σχεδιάζεται, στηρί-
ζεται στο αστικό τοπίο του Βόλου σε συνδυασμό με τη
μοναδικότητα της Πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής και
δίνει πνοή σε δύο φιλόδοξα σχέδια ενοποίησης: τα
projects «Ιχνηλατώντας την πόλη» και «Ιχνηλατώντας
το νομό». Ταυτόχρονα, θα δημιουργηθεί ένα app, που
θα δίνει πρόσβαση σε ιστορικές, καλλιτεχνικές και του-
ριστικές πληροφορίες. Όλα αυτά θα λειτουργήσουν ως
μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, προσφέροντας στον

επισκέπτη και πέρα από το 2021 τη δυνατότητα και το
κίνητρο να περπατήσει στα χνάρια του Χείρωνα και
του Ιάσονα, στα πατήματα του Ρήγα και του Γαζή, στις
γέφυρες του ντε Κίρικο και τα σοκάκια του Παπαδια-
μάντη. 

1.4. Περιγράψτε τα σχέδιά σας για την παρακολού-
θηση και την αξιολόγηση του αντίκτυπου του τίτ-
λου στην πόλη σας και για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ειδικότερα, θα
μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα
ερωτήματα:

Ο Ρήγας Βελεστινλής
στο 22ο άρθρο των
«Δίκαιων του ανθρώ-
που» περιγράφει τη ση-
μασία της γνώσης στην
ελευθερία, όπως αυτή
εκφράζεται μέσα από

το διακύβευμα του Διαφωτισμού. Με αναγωγή στη
σύγχρονη εποχή μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε
πως ο Πολιτισμός με τη διττή του μετάφραση (Culture
& Civilization), αποτελεί τη διασφάλιση της ελεύθερης
σκέψης και της ελευθερίας του ατόμου. Το δίπολο
αυτό συμπληρώνεται με τη συνεισφορά του συνόλου,
τόσο σε επίπεδο εθελοντισμού, όσο και σε επίπεδο
συμμετοχής στην ΠΠΕ ως κοινό και ως συνδημιουργία. 
Ο στόχος «Πολιτισμός για όλους» αποτελεί για μας το
στοίχημα της αύξησης της πολιτιστικής στάθμης του
νομού, με αντίκτυπο στον κάτοικο της Ελλάδας και της
Ευρώπης. Τα «γράμματα», λοιπόν, δεν αντιπροσω-
πεύουν τη στείρα γνώση, αλλά τη δημιουργία ενός πο-
λίτη που εξελίσσεται μέσα από τον πολιτισμό και
εξελίσσει το χώρο που τον περιβάλλει, σε πολυεπίπε-
δες διαστάσεις. 
Με βάση αυτό το σκεπτικό καλούμαστε να απαντή-
σουμε στα ερωτήματα της ΠΠΕ, που αφορούν στην
αξιολόγηση του σχεδιασμού μας, στον αντίκτυπο και
την επιτυχία όπως θα την ορίσουμε. Θέτοντας όρια και
παραμέτρους στα ερωτήματα αυτά και με γνώμονα
πάντα τη διαφάνεια, προχωρούμε προς τη θεσμοθέ-
τηση επίσημης αξιολόγησης, προς επίτευξη πλήρους
διαύγειας.

α) Ποιος θα διεξάγει την αξιολόγηση;
Η μονομερής αξιολόγηση θα απέκλειε κάθε προσπά-
θεια διαφάνειας. Γι’ αυτό το λόγο προχωρούμε σε
διπλή αξιολόγηση, όπου σε διάφορους χρόνους οι επι-
πτώσεις και η διάδοση θα αξιολογούνται, παράλληλα
και συγκριτικά. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τα τμή-
ματά του (Παιδαγωγικής, Οικονομικών Επιστημών,
Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας, Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας Πολεοδομίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης) θα διεκπεραιώσει το
εξωτερικό σκέλος της αξιολόγησης. Η παράλληλη
συμμετοχή του Πανεπιστημίου στα σχέδια ανάπλασης
της πόλης θα επιτρέψει το παράδοξο της εκ των έσω
εξωτερικής αξιολόγησης, από μεριάς του, και την έξω-
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θεν εσωτερική από την επιτροπή του ανεξάρτητου
φορέα, που έχει ήδη δημιουργηθεί και που θα αναλά-
βει την υλοποίηση της ΠΠΕ. Οι τομείς της αστικής ανά-
πτυξης, του περιβάλλοντος, της προσβασιμότητας και

του ιστορικού τομέα, θα δοθούν κατά κύριο λόγο στην
πανεπιστημιακή επιτροπή, ενώ ο αμιγώς καλλιτεχνικός
σχεδιασμός και η υλοποίησή του στην εσωτερική επι-
τροπή του ανεξάρτητου φορέα.
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2016 - Μετατροπή ανεξάρτητου φορέα, που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της ΠΠΕ, από ΑΜΚΕ σε ΜΚΥΟ.
- Επαφές με τους Δήμους του νομού Μαγνησίας για τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα της ΠΠΕ.
- Επαφές με ιδιωτικούς φορείς-Φεστιβάλ για τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα της ΠΠΕ.
- Αναλυτική επεξεργασία της μακροπρόθεσμης στρατηγικής.
- Ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας με τις νικητήριες πόλεις ΠΠΕ 2021 (Ρουμανίας & τρίτης χώρας).
- Σύγκληση επιτροπών αξιολόγησης και ορισμός χρονοδιαγράμματος. 

2017 - Πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού και ένταξη μεταπτυχιακών φοιτητών για τη διεκπεραίωση της
αξιολόγησης.

- Προκαταρτική αξιολόγηση και εκτίμηση.

2018 - Ετήσια παραμετροποίηση δεικτών ανάπτυξης.
- Συγκριτική ανάλυση με βάση τη διαδικασία της ΠΠΕ, παραλληλισμός με παρελθούσες ΠΠΕ και

προσαρμογή δεδομένων.
- Έκδοση και παρουσίαση αποτελεσμάτων (Πανεπιστημιακή κοινότητα, Πολιτιστικοί Φορείς και Σύλ-

λογοι, Κοινωνική Διαστρωμάτωση). 
- Α' Διαμορφωτική Έκθεση Αξιολόγησης.

2019 - Ετήσια παραμετροποίηση δεικτών ανάπτυξης.
- Παρακολούθηση της ανάπτυξης και εισήγηση διαρθρωτικών αλλαγών, τροποποιητικές ενέργειες

για τη σύγκλιση του σχεδιασμού.

2020 - Ορισμός συμπληρωματικών παραμέτρων κατά τη διαδικασία εξέλιξης της ΠΠΕ.
- Έκδοση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.
- Β' Διαμορφωτική Έκθεση Αξιολόγησης.

2021 - Εκτενής παρακολούθηση της ΠΠΕ, μέσω διαρκών αναφορών και τριμηνιαίων εκθέσεων.
- Επίσημος απολογισμός μετά το πέρας 9μηνου και παρουσίασή του.

2022 - Ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων μερών με ταυτόχρονη παρουσίαση.
- Τελική Έκθεση Αξιολόγησης εντός του έτους.

2026 - Ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων μερών με ταυτόχρονη παρουσίαση.
- Τελική Έκθεση Αξιολόγησης εντός του έτους.
- Μορφοποίηση του συνόλου αξιολόγησης και του Αντίκτυπου.
- Έκδοση και Παρουσίαση.

β) Θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και ορόσημα μεταξύ του ορισμού της πόλης 
και του έτους του τίτλου στο σχέδιο αξιολόγησής σας;

γ) Ποιες βασικές μελέτες ή έρευνες - αν υπάρχουν -
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε;

Δυστυχώς, για πολλούς από τους δείκτες που έχουν
επιλεχθεί για τη διεξαγωγή αυτής της αξιολόγησης,
δεν υπάρχει, επί του παρόντος, οποιαδήποτε προ-
ηγούμενη έρευνα, κυρίως επειδή δεν υπήρχε στο πα-
ρελθόν, η ανάγκη για συγκεκριμένα δεδομένα, που να
σχετίζονται με τον πολιτιστικό προγραμματισμό του
Δήμου και της Περιφέρειας.
Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα θεσμικά όργανα και Δη-
μόσιες Υπηρεσίες που μπορούν να επιτύχουν μια
πλήρη και ενδελεχή έρευνα. Αυτά περιλαμβάνουν:

τα τμήματα Πληροφορικής, Οικονομικών, Αρχιτεκτονι-
κής και Πολεοδομίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, την ΕΛΣΤΑΤ, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τo
Σύνδεσμο Καταναλωτών, τo Σύλλογο Μουσείων, τον
Εμπορικό Σύλλογο, την Ένωση Ξενοδόχων, την Αντι-
δημαρχία Παιδείας και Πολιτισμού, τον τουριστικό
τομέα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, φυσικά, την Ορ-
γανωτική Επιτροπή της ΠΠΕ. Θα συμπεριληφθούν επί-
σης στην έρευνα, πληροφορίες από συνεντεύξεις με
την καλλιτεχνική κοινότητα, τους πολίτες, τα περιο-
δικά, τα blogs και τα social media.
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δ) Τι είδους πληροφορίες θα παρακολουθείτε και
θα ελέγχετε;

Αν και είναι αρκετά δύσκολο, μερικές φορές έως αδύ-
νατο, να μετρηθεί η έκταση των επιπτώσεων μιας σει-
ράς εκδηλώσεων, όπως αυτών που περιέχονται στο
πρόγραμμα μιας πόλης, που ορίζεται ως Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, είναι δυνατόν να παρακο-
λουθηθούν και να παρουσιαστούν οι σημαντικότερες
αλλαγές που αφορούν στην οργάνωση και τη διαχεί-
ριση του πολιτιστικού τομέα, όπως η βελτίωση της ορ-
γανωτικής ικανότητας των φορέων της τέχνης. Πρέπει
επίσης να αναφερθεί η ώθηση της τοπικής δημιουργι-
κότητας, η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού,
στον τομέα του πολιτισμού, ο σχηματισμός των θεσμι-
κών ικανοτήτων στο σύνολό τους και η εξέλιξη στη
στρατηγική του μάρκετινγκ για την προσέλκυση δια-
φορετικού κοινού.
Επιπλέον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η συγκε-
κριμένη έρευνα δεν εστιάζεται μόνο στην αστική
ζώνη, αλλά περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή και

τους τρόπους με τους οποίους τα διάφορα μέρη αλλη-
λεπιδρούν μεταξύ τους και με άλλους ευρωπαίους
εταίρους.
Στη συνέχεια, είναι επίσης πολύ δύσκολο να ολοκλη-
ρωθεί η ανάλυση των «μαλακών», άυλων αποτελεσμά-
των της ΠΠΕ, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της
τοπικής υπερηφάνειας, η βελτίωση της συνοχής και
της αίσθησης της κοινότητας, τα επίπεδα της σύνδε-
σης μεταξύ των τοπικών πολιτιστικών δραστηριοτή-
των και του κοινού σε ένα διαπολιτισμικό διάλογο.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας (5+1 έτη) θα συλλέγον-
ται από ποικίλες πηγές τόσο ποσοτικά όσο και ποι-
οτικά δεδομένα. Υπάρχουν φορείς που μπορούν να
συλλέξουν πληροφορίες και να διεξάγουν έρευνες,
ορισμένοι λειτουργούν ήδη στην περιοχή (όπως Πανε-
πιστήμιο και Δημόσιες Υπηρεσίες), ενώ άλλοι θα δημι-
ουργηθούν ειδικά για τους σκοπούς της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης και θα διαχειρίζονται από
την ίδια την Οργανωτική Επιτροπή.
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• Εύρος 
• Διαφορετικότητα
• Ποιότητα των Τεχνών 
& του Πολιτισμού 

• Ευρωπαϊκή Διάσταση

• Συνολικός αριθμός εκδηλώσεων
• Ποικιλία των εκδηλώσεων
• Εκδηλώσεις εντός της αστικής περιοχής
• Εκδηλώσεις στην περιφέρεια
• Εκδηλώσεις με έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση
• Εκδηλώσεις που είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκών

συμπαραγωγών
• Δραστηριότητες που φιλοξενούν Ευρωπαίους και

Διεθνείς Καλλιτέχνες
• Συνολικό κόστος του Πολιτιστικού Προγράμματος

της ΠΠΕ

Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

Πρόσβαση 
και συμμετοχή
στον πολιτισμό

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ΠΠΕ - προβλεπόμενη 
αύξηση

• Ποσοστό (%) των κατοίκων που παρακολουθούν και
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις

• Μειονότητες που εμπλέκονται ή και συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις

• ΑμεΑ και ηλικιωμένοι που εμπλέκονται ή και συμμετέ-
χουν στις εκδηλώσεις

• Σχολεία που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις
• Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών (application για πλη-

ροφορίες, πρόγραμμα, κρατήσεις)
• Πρόγραμμα πολλαπλού εισιτηρίου
• Ειδικές μεταφορές (για τις εκδηλώσεις μεγαλύτερης εμ-

βέλειας)

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ 

• Ερωτήσεις στους
κατοίκους της
περιοχής                        

• Σχολικά συμβούλια  
• Σύλλόγοι ΑμεΑ
• Στατιστική Υπηρεσία

(σε τοπικό και περι-
φερειακό επίπεδο)

Ενίσχυση του τομέα 
του πολιτισμού και
σύνδεση με άλλους 
τομείς

• Στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη πολιτιστική 
ανάπτυξη της πόλης

• Συνολική επένδυση σε πολιτιστικές υποδομές και 
εγκαταστάσεις

• Εκδηλώσεις που προκύπτουν από τη συνεργασία 
μεταξύ τοπικών φορέων

• Συμμετοχή των ιδιωτών (εκθέσεις, ιδιωτικές συλλογές)

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ 

• Τοπικοί πολιτιστικοί
σύλλογοι
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Υποδομές • Ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου μέχρι το 2019
• Δημιουργία ενός Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου

μέχρι το 2020
• Επέκταση των χώρων του Δημοτικού Ωδείου, προκει-

μένου να δημιουργηθούν ειδικές τάξεις κατάλληλα
εξοπλισμένες για παιδιά με ειδικές ανάγκες (κινητική
αναπηρία, κώφωση, τύφλωση) και μια αίθουσα εκδη-
λώσεων

• Μετατροπή των υπαρχόντων εγκαταλελειμμένων κτι-
ρίων σε κέντρα Καλλιτεχνικής Κατάρτισης για AμεA
και ηλικιωμένους

• Δημιουργία Μουσείου Τζόρτζο ντε Κίρικο 
• Δημιουργία Μουσείου Design (σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ιδιωτική συλλογή)
• Δημιουργία του Μουσείου της Αργούς
• Δημιουργία Κέντρου Τοπικής Γαστρονομίας (διατή-

ρηση της παράδοσης με τη χρήση των τοπικών μονα-
δικών προϊόντων και παρουσίαση της μαγειρικής
τέχνης των μειονοτήτων που υπάρχουν στην περιοχή)

• Ανάπτυξη υποδομών για τη βελτίωση της πρόσβασης
σε χώρους πολιτισμού για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

• Ανάπτυξη υποδομών (μεταφορές - ποδηλατοδρόμοι)
που θα επιτρέψουν σε ντόπιους και επισκέπτες να
έχουν καλύτερη πρόσβαση και να κυκλοφορούν εύ-
κολα στην πόλη και τους πολιτιστικούς χώρους

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

• Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας (τμήματα
Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδομίας 

• Τοπικές αρχές
(Δήμος και Περιφέ-
ρεια) 

• Ερωτήσεις στους
κατοίκους της
περιοχής

• Ποσοστό του προϋπολογισμού που καλύπτεται από τα
δημόσια ταμεία

• Ποσοστό του προϋπολογισμού που καλύπτεται από
άλλες πηγές (εταιρίες, ιδιώτες, κονδύλια της ΕΕ, εισιτή-
ρια, συγκέντρωση χρημάτων)

• Ποσοστό του προϋπολογισμού από ειδικούς φόρους
(λόγω ΠΠΕ)

• Αριθμός εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού
• Αριθμός εθελοντών στον τομέα του πολιτισμού
• Αύξηση της ικανότητας υλοποίησης των τοπικών πολι-

τιστικών φορέων (των έργων, του προϋπολογισμού,
των εργαζόμενων, των υποδομών)

• Αριθμός πρωτοβουλιών για την προώθηση της τοπι-
κής πολιτιστικής κληρονομιάς

• Αριθμός των φορέων και Πολιτιστικών Κέντρων για
την προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς

• Ποσοστό των παλαιών, παραδοσιακών και ιστορικών
χώρων που χρησιμοποιούνται ή επαναχρησιμοποι-
ούνται για τους σκοπούς της ΠΠΕ (αρχαία θέατρα, εκ-
κλησίες, μοναστήρια, κήποι των μουσείων,
αρχαιολογικοί χώροι, δρυόδασος, πλατείες χωριών με
αιωνόβια δέντρα, παλιά σχολικά κτίρια, κυματοθραύ-
στης, κλπ)

• Ποσοστό των σχεδίων που αφορούν ή και αναμει-
γνύουν παραδοσιακές μορφές τέχνης με νέες τεχνικές
καλλιτεχνικής έκφρασης

Βιωσιμότητα • Φορέας διαχείρι-
σης της ΠΠΕ

• Τοπικές αρχές
(Δήμος και Περιφέ-
ρεια) 

• Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (Τμήμα Οι-
κονομικών)

Διατήρηση
και ανάπτυξη
της πολιτιστικής
κληρονομιάς

• Φορέας διαχείρι-
σης της ΠΠΕ

• Τοπικές αρχές
(Δήμος και Περιφέ-
ρεια), 

• Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (Τμήματα
Αρχιτεκτονικής,
Αρχαιολογίας και
Ιστορίας)

•Ερωτήσεις στους       
κατοίκους της        
περιοχής
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• Αριθμός των περιοχών που περιλαμβάνονται (ιστορι-
κές γειτονιές, βιομηχανικές περιοχές, λιμάνι, λιμενικός
σταθμός, παραθαλάσσια και εσωτερική περιοχή της
πόλης για την ανάπτυξη του μεταφορικού δικτύου)

• Αριθμός ανακαινισμένων κτιρίων
• Αριθμός δημόσιων χώρων που θα αποκατασταθούν
• Αριθμός περιοχών αστικού πράσινου που θα αποκα-

τασταθούν
• Ποσοστό παρέμβασης για την προσαρμογή συγκεκρι-

μένων δομών ή και περιοχών της πόλης για τις ανάγ-
κες των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ράμπες
πρόσβασης, ηχητικά φανάρια, οδηγός όδευσης τυ-
φλών, πινακίδες οδού σε σύστημα μπράιγ)

ΣΤΟΧΟΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΙΚΤΕΣ
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Ανάπτυξη & Ανάπλαση
Αστικών Περιοχών

• Φορέας διαχείρι-
σης της ΠΠΕ    

• Τοπικοί πολιτιστι-
κοί σύλλογοι 

• Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (Τμήματα
Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδομίας) 

• Τοπικές αρχές
(Δήμος και Περιφέ-
ρεια) 

• Σύλλογοι ΑμεΑ
• Ένωση Τυφλών

New Design • Αριθμός παρεμβάσεων (σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας) σε υφιστάμενα κτίρια με την ενσω-
μάτωση νέων τμημάτων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα
υλικά και τεχνικές

• Αριθμός ανακαινισμένων κτιρίων μέσω «ανοιχτής
πρόσκλησης» σε καλλιτέχνες «Street Art»

• Αριθμός προγραμμάτων που προωθούν νέο τρόπο
ζωής (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
με βάση τα ενεργειακά κτίρια

• Φορέας διαχείρι-
σης της ΠΠΕ

• Τοπικοί πολιτιστι-
κοί σύλλογοι 

• Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας (Τμήματα
Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδομίας) 

• Ερωτήσεις στους
κατοίκους της
περιοχής

• Social Media

Κοινωνική Συμμετοχή • Ποσοστό σχολείων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις
ΠΠΕ

• Ποσοστό διαδραστικών εκδηλώσεων
• Αριθμός πολιτών που συμμετέχουν ως εθελοντές

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

• Δήμοι, σχολεία
• Ινστιτούτο Κοινωνι-  

κών Ερευνών 
• Ερωτήσεις στους

κατοίκους

Κοινωνική 
Συνδεσιμότητα

• Συνεργασία με τις μειονότητες (Ρομά, εβραϊκή & ιτα-
λική κοινότητα, κλπ)

• Ποσοστό των πρωτοβουλιών που αφορούν σε άτομα
με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους

• Ποσοστό των πρωτοβουλιών που αφορούν δημόσι-
ους φορείς (ορφανοτροφείο, φυλακές ανηλίκων, φυ-
λακές ενηλίκων, αγροτικές φυλακές, γηροκομείο)

• Ποιότητα της συνεργασίας

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

• Τοπικοί σύλλογοι μει-
ονοτήτων

• Δημόσιοι φορείς
• Ινστιτούτο Κοινωνι-

κών Ερευνών
• Ερωτήσεις στους κα-

τοίκους

Κοινωνική 
Δημιουργικότητα 
και Καινοτομία

• Ποσοστό των δράσεων που αφορούν σε νέες τεχνικές
• Ποσοστό έργων που συμπεριλαμβάνουν τη χρήση

των νέων τεχνολογιών (κυρίως για ΑμεΑ)
• Ποιότητα και διάρκεια των εν λόγω έργων 
• Συνεργασία με εγχώριους και ξένους εταίρους για την

εισαγωγή πιλοτικών πολιτιστικών προγραμμάτων

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

• Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας
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Διακρατική Συνεργασία • Ποσοστό των συμπαραγωγών και της συνεργασίας με
τους εταίρους της ΕΕ

• Ποσοστό των συμπαραγωγών και της συνεργασίας με
άλλους διεθνείς εταίρους

• Ποσοστό των πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέ-
ματα της ΕΕ

• Ποιότητα των έργων

Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

Διεθνές Προφίλ • Ποσοστό πρωτοβουλιών για την προώθηση της συζή-
τησης σχετικά με θέματα της ΕΕ

• Ποσοστό πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των διαφό-
ρων πτυχών της ιστορίας, ταυτότητας και κληρονομιάς
της ΕΕ, που ήδη υπάρχουν στην πόλη

• Δημιουργία πολιτιστικών ευκαιριών για τη νεολαία –
start up (ντόπιοι και ξένοι)

• Προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών ανταλ-
λαγών στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΠΕ

Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

Προώθηση της Πόλης • Ποσοστό θετικής κάλυψης από τα ΜΜΕ
• Αναγνωρισιμότητα της πόλης στην Ευρώπη
• Ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πρόγραμμα της

ΠΠΕ
• Αύξηση της αίσθησης στους πολίτες ότι ανήκουν σε

έναν κοινό πολιτιστικό χώρο

• Γραφεία παρακο-
λούθησης των
μέσων ενημέρω-
σης 

• Φορέας διαχείρι-
σης της ΠΠΕ

• Ερωτήσεις στους
κατοίκους

• Φορείς ΕΕ

Μακροπρόθεσμη 
Ανάπτυξη

• Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πόλης
• Αύξηση της απασχόλησης στον πολιτιστικό και τον δη-

μιουργικό τομέα
• Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας που να οφείλεται

στην πολιτιστική αναγέννηση
• Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τις περιφερειακές

και εθνικές οικονομίες
• Δημόσιες επενδύσεις για τη μετατροπή των χώρων και

τον εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών εγκαταστάσεων
• Ιδιωτικές επενδύσεις για τη μετατροπή των χώρων και

τον εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών εγκαταστάσεων
• Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις
• Προσέλκυση νέων επενδυτών

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

• ΕΛΣΤΑΤ
• Τοπικές αρχές

(Δήμος και Περιφέ-
ρεια) 

• Ένωση
Καταναλωτών

• Εμπορικός
Σύλλογος

Τουριστική Ανάπτυξη • Συνεισφορά του τουρισμού στην τοπική οικονομία
• Ανάπτυξη πολιτικής πολιτιστικού τουρισμού
• Ένταξη της πόλης ανάμεσα στους πλέον επιτυχημέ-

νους τουριστικούς προορισμούς
• Προσέλκυση επισκεπτών
• Αύξηση της διάρκειας της επίσκεψης
• Σύνταξη προφίλ επισκέπτη για την ΠΠΕ
• Αύξηση της ποιότητας και ποσότητας των εγκαταστά-

σεων (με δυνατότητα πρόσβασης ΑμεΑ)
• Αύξηση της συνδεσιμότητας (εναέρια, ναυτική, επίγεια)
• Αύξηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πεζο-

πορία, ορειβασία, καταδύσεις, ολιστικές θεραπείες)
• Αύξηση του αριθμού των πολιτών (εργαζόμενοι και

εθελοντές) που εμπλέκονται με τον τουρισμό

• Τουριστικά γραφεία
(έρευνα για τους του-
ρίστες και τους επι-
σκέπτες

• Διεθνής έρευνα για
την άποψη των του-
ριστών)

• Στατιστικά στοιχεία
(ΕΛΣΤΑΤ)

• Τοπικές αρχές
(Δήμος και Περιφέ-
ρεια)
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Δημιουργικός Τομέας • Αύξηση παραγωγών του θεάτρου
• Αύξηση παραγωγών κινηματογράφου και φεστιβάλ

(σε συνεργασία με τους υπάρχοντες διεθνείς φορείς
• Υποστήριξη των νέων στο ξεκίνημά τους σε δημιουρ-

γικούς τομείς
• Αύξηση της παραγωγής και της έρευνας σε πλατφόρ-

μες πολυμέσων

• Φορέας διαχείρισης
της ΠΠΕ

• Τοπικές αρχές
(Δήμος & Περιφέρεια)

• Παν/μιο Θεσσαλίας, 
• Τοπικοί πολιτιστικοί

φορείς

Μάρκετινγκ • Απήχηση στα ΜΜΕ
• Βελτίωση της εικόνας της πόλης (δημιουργία εικόνας σε

βάθος χρόνου για την πόλη και τον πολιτισμό της)
• Δημιουργία ενός «Brand» της πόλης ως εργαλείο διά-

δοσης, για τη στήριξη και την ανάπτυξη της μοναδικό-
τητας και της ελκυστικότητας της πόλης

• Προώθηση των τοπικών δημιουργικών προϊόντων και
των εγκαταστάσεων

• Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

• ΕΛΣΤΑΤ
• Οργανισμός Παρα-

κολούθησης των
Μέσων Ενημέρωσης

ε) Πώς θα ορίσετε την  «επιτυχία»;
Οι τέσσερις ομόκεντροι κύκλοι γύρω από τους οποί-
ους θα κινηθεί η ΠΠΕ «Βόλος-Μαγνησία 2021» είναι η
«Έλξη της εξέλιξης» (Attracting evolution), ο «Πολι-
τισμός για όλους» , το τρίπτυχο «Αντίθεση-Σύνθεση-
Μεταμόρφωση» και τέλος ο στόχος «Χτίζοντας το
κοινό του αύριο».
Η υλοποίηση αυτών των στόχων-δράσεων σε επίπεδο
ατόμου-κοινωνικού συνόλου-κοινωνίας και ο αντίκτυ-
πος σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν τον άξονα, που
θα χαρακτηρίσει την επιτυχία της ΠΠΕ. Ο σχεδιασμός
πολιτιστικών δράσεων μπορεί να γίνει από κάθε πόλη,
όμως η ποιότητα χρονοδιαγράμματος της ΠΠΕ θα κα-
θορίσει την εξελικτική διαδικασία. 
Επιτυχία σημαίνει στην περίπτωσή μας να αξιοποι-
ήσουμε το υπάρχον πολιτιστικό δυναμικό και να το με-
τουσιώσουμε, μέσα από τις αντιθέσεις και τη
διαδικασία της σύνθεσης, σε συμμετοχή της ευρωπαϊ-
κής προοπτικής και συμμετοχής, προκειμένου να πα-
ραγάγουμε έναν «Πολιτισμό για όλους». 
Επιτυχία σημαίνει προσβασιμότητα και πάταξη του
κοινωνικού αποκλεισμού, σημαίνει αναθέρμανση θε-
σμών και τέλος, σημαίνει δημιουργία ενός ενημερωμέ-
νου κοινού, που θα συντηρήσει στο μέλλον, με τη
αυτοχρηματοδότηση, τους νέους θεσμούς. 
Σε όλα αυτά μένει να προστεθεί η ανάπτυξη σταθερών
δεσμών με την Ευρώπη και το καλλιτεχνικό δυναμικό
της, διότι αλλιώς ο Βόλος θα οδηγηθεί με μαθηματική
ακρίβεια στην περιθωριοποίηση. Για να παραμείνει ο
θεσμός της ΠΠΕ ενεργός και μετά το 2021, ας σκε-
φτούμε λίγο σαν επιστήμονες. Ο πολιτισμός λειτουργεί
μόνο εντός συγκοινωνούντων δοχείων, με δράσεις και
αλληλεπιδράσεις μεταξύ εγχώριων και διεθνών καλλι-
τεχνών, μεταξύ φορέων και κοινωνίας. 
Με άλλα λόγια είναι απαραίτητη η κοινωνικοποίηση
του πολιτισμού και αυτός είναι ο λόγος που επαναλαμ-
βανόμαστε λέγοντας ξανά και ξανά «Πολιτισμός για
όλους». Δεν είναι προσφορά, είναι σχέση ένταξης του

ενός στο σύνολο και του συνόλου στον έναν. Θέλουμε
όταν σβήσουν τα φώτα της ΠΠΕ, ο Βόλος να παραμεί-
νει φωτεινός και θέλουμε το μοντέλο ανάπτυξης και
στρατηγικής μας να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον ως
πρότυπος οδηγός για τις επόμενες υποψήφιες πόλεις. 
Καταλήγοντας, σκοπεύουμε να λαμβάνουμε διαρκείς
ενημερώσεις, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
προκειμένου να μείνουμε πιστοί στο πλάνο, που
έχουμε σχεδιάσει και να το υλοποιήσουμε από την
πρώτη έως και την τελευταία του λέξη.

στ) Σε τι βάθος χρόνου και πόσο τακτικά θα πραγ-
ματοποιείται η αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη διάρ-
κεια της δεκαετίας 2016-2026 με γνώμονα τόσο το εύ-
λογο (5 έτη πριν και 5 έτη μετά), όσο και το γεγονός
των δημοτικών εκλογών που θα μεσολαβήσουν (2019
και 2023). Το τελευταίο, προστίθεται διότι θα παρασχε-
θούν, σε τρεις διαφορετικές δημοτικές αρχές, απολογι-
σμοί (προόδου και τελικός), με πλήρη διαφάνεια. 
Ειδικότερα:
2016: Αρχή συλλογής στοιχείων.
2017: Προκαταρτική αξιολόγηση και εκτίμηση.
2018: Α' Διαμορφωτική Έκθεση Αξιολόγησης.
2020: Β' Διαμορφωτική Έκθεση Αξιολόγησης.
2022: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης.
2026: Έκδοση και παρουσίαση (έντυπη και ηλεκτρο-
νική-πολυμέσα) του συνόλου της αξιολόγησης και
του αντίκτυπου της ΠΠΕ.
Η ανάλυση της πορείας προς την ΠΠΕ, μέσα από την
εξελικτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με ταυτό-
χρονη συμπαρουσίαση σχολίων από Έλληνες και Ευ-
ρωπαίους πολίτες και καλλιτέχνες, αποτελεί την
επιτομή της διάδρασης, μέσα από τη σχέση του ατό-
μου με το κοινωνικό σύνολο. Για αυτό το λόγο πέρα
από το έντυπο και φωτογραφικό υλικό, σημαντική θε-
ωρούμε και την προσθήκη ακουστικού υλικού (συνεν-
τεύξεις-δημοσκοπήσεις) για την ΠΠΕ.



Αν δει κανείς τον χάρτη της Ελλάδας, θα διαπιστώσει
πως ο Βόλος και η Μαγνησία βρίσκονται κυριολεκτικά
στο κέντρο της χώρας. Αυτή η γεωγραφική θέση,
καθώς και το λιμάνι του Βόλου κατέστησαν την πε-
ριοχή σταυροδρόμι, από τους αρχαίους ακόμα χρό-
νους. Οι σημαντικοί εμπορικοί δεσμοί με την ανατολή
και τη δύση και η διαρκής ανασύσταση του πληθυ-
σμιακού δυναμικού διατήρησαν ένα προφίλ, που κατά
κύριο λόγο είχε ευρωπαϊκό προσανατολισμό, σε ό,τι
αφορά τον πολιτιστικό τομέα, ενώ το κοινωνικό του
προφίλ στη βάση των ανθρώπινων σχέσεων ήταν και
παραμένει ανατολικότερο. 
Το δίλημμα στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε απάν-
τηση είναι να υιοθετήσουμε πολιτιστικά τον ανατολικό
ή το δυτικό τρόπο ζωής; Ή μήπως να παραμείνουμε
όπως είμαστε, με διττό, δηλαδή προφίλ;
Αφήνοντας τα ερωτήματα να απαντηθούν στην πο-
ρεία, υπογραμμίζουμε πως η ευρωπαϊκή διάσταση
πρέπει να λειτουργεί αμφίδρομα, έτσι ώστε να υπάρχει
μεταλαμπάδευση και αλληλοδιδαχή ανάμεσα στις ευ-
ρωπαϊκές πόλεις.
Στα μέρη μας, η νοοτροπία εκφράζεται μέσα από την
τοπική κουλτούρα. Έτσι, όταν μια νοικοκυρά ψήνει
πίτα, μοιράζει κομμάτια στους γείτονες. Σε ένα τσιπου-
ράδικο μπορεί κανείς να συναντήσει φίλους στο δι-
πλανό τραπέζι, να τους κεράσει και να τον κεράσουν.

Βγαίνοντας για καφέ μπορεί να συμβεί το ίδιο κι επί-
σης οι δύο να γίνουν τρεις, πέντε, δέκα κι όταν τελικά
φύγει ο πρώτος, το τραπέζι να εξακολουθήσει να είναι
κατειλημμένο από φίλους και γνωστούς. Αν κάποιος
βγάλει καλή ψαριά, θα φωνάξει φίλους για να τη μοι-
ραστούν.
Κάπως έτσι είναι ο τρόπος ζωής στον τόπο μας. Τρό-
πος, που δεμένος με τη δίψα των γηγενών για πολιτι-
σμό και άλλες κουλτούρες, 
ήθη και έθιμα, αποτελεί άριστο παράδειγμα για το πώς
μπορεί να αλληλεπιδράσει, αλλά και να τοποθετήσει
ένα λιθαράκι στον ευρύ
τερο ευρωπαϊκό τρόπο, σε σχέση με την κοινωνικοποί-
ηση, τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικότερα τον πολιτι-
σμό. Ευρώπη - Μαγνησία: δούναι και λαβείν.

2.1. Προσδιορίστε το εύρος και την ποιότητα των
δραστηριοτήτων:
Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευ-
ρώπης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της με-
γαλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των
Ευρωπαίων πολιτών.

Ο Βόλος και η Μαγνησία βιώνουν τα τελευταία διακό-
σια και πλέον χρόνια την πολιτιστική ποικιλομορφία εκ
των πραγμάτων. Οι καθεστωτικές εναλλαγές και η δια-
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μόρφωση του πληθυσμιακού μωσαϊκού, έχουν καθο-
ρίσει την κοινωνία της περιοχής, με πλήθος πολιτισμι-
κών ερεθισμάτων, τόσο από περιοχές της Δύσης, όσο
και της Ανατολής.

Πολιτισμός για όλους
Με την Ελλάδα ενιαίο και αναπόσπαστο πλέον τμήμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανταλλαγή πληροφοριών
και κατανόησης εκτινάσσεται σε άλλη σφαίρα διαλό-
γου, επιτρέποντας την εφαρμογή της αρχής των συγ-
κοινωνούντων δοχείων. Έτσι, το πρόγραμμα
«Πολιτισμός για όλους» δεν αφορά μόνο στην προ-
σβασιμότητα, αλλά και στη συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, φορείς, και
οργανισμούς. Σε αυτόν τον τομέα, καθοριστικό ρόλο
παίζει η οργάνωση, η ποιότητα και η βαθιά κατανόηση
του οράματος της ΠΠΕ.

Συνύπαρξη πολιτισμών
Η συνεργασία και συνύπαρξη ανθρώπων των τεχνών
από διαφορετικές χώρες αποτελεί το έναυσμα για δια-
πολιτισμικό διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών και τοπικής
κοινωνίας, αλλά και μεταξύ τοπικής κοινωνίας και Ευ-
ρώπης, μέσω του αντικτύπου. Ο κάθε πολίτης και ο
κάθε επισκέπτης, αποκτώντας πρόσβαση στην Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μεταλαμβάνει των
αξιών του τοπικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
αλληλεπιδρά, είτε μέσα από τη συμμετοχή, είτε μέσα
από το διαδίκτυο. Από την άλλη, η πρωτοτυπία των
τριών πολιτιστικών πρωτευουσών από το 2021 μας
δίνει τη μοναδική ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα
τριγωνισμό εντός της Ευρώπης και να προχωρήσουμε
από κοινού σε πολιτιστικά προγράμματα, που θα αν-
ταλλάσσουν κουλτούρες και έθιμα. Οι προαπαιτούμε-
νες σχέσεις, μεταξύ των ΠΠΕ 2021 θα φέρουν στην
κυριολεξία την έννοια της Δύσης στο Νότο και την
Ανατολή (Ελλάδα και Ρουμανία, αντίστοιχα) και όπου
αλλού αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3η
ΠΠΕ). 

Εθελοντισμός
Η δύναμη των ανθρώπων έχει αναδείξει το Βόλο σε
πόλη Εθελοντισμού, αποδεικνύοντας τη σημασία, που
έχει για το Βολιώτη και το Μάγνητα η ευρωπαϊκή και
διεθνής παρουσία στον τόπο του. Έχοντας στα χέρια
μας ένα από τα μεγαλύτερα σώματα εθελοντών, σκο-
πεύουμε να ξεναγήσουμε τον επισκέπτη (Έλληνα ή
ξένο) της ΠΠΕ στο αστικό τοπίο του Βόλου, μέσα από
το πρόγραμμα «Ιχνηλατώντας την πόλη», αλλά και την
ευρύτερη περιοχή με τα προγράμματα «Ιχνηλατώντας
το νομό», «Μονοπάτια» και «Τραινάκι Πηλίου». Επίσης,
σχεδιάζεται η πρόταση ανταλλαγής εθελοντών ανά-
μεσα στις τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που θα ανα-
λάβουν τον θεσμό για το 2021. 

Διευρωπαϊκή Συνεργασία
Τέλος, οι καλλιτεχνικές φιλοξενίες (Artistic residen-
cies), σε συνδυασμό με την προσπάθεια αναθέρμαν-
σης του θεσμού της Αθηναϊκής Χορηγίας σε σύγχρονη

μορφή, θα δώσουν άλλο νόημα στην ανάπτυξη του
διαπολιτισμικού διαλόγου, χρησιμοποιώντας το πα-
ρελθόν, τόσο της Ελλάδας, όσο και προγενέστερων
ΠΠΕ, προς την ανάπτυξη ενός αειφόρου μέλλοντος.
Επίσης, από τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων με
ακαδημαϊκές συμμετοχές και πολιτιστικά θέματα, μπο-
ρεί να προκύψουν πρότυπα για μια βατή διευρωπαϊκή
συνεργασία σε όλους τους τομείς.

Ανάδειξη των κοινών πτυχών των ευρωπαϊκών πο-
λιτισμών, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της
ιστορίας, καθώς και της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και των σύγχρονων ευρωπαϊκών θεμάτων.

Είναι αλήθεια πως υπάρχει διαφορετικότητα ανάμεσα
στις κοινωνίες της Ευρώπης. Κάθε πόλη έχει τη δική
της ταυτότητα, που προσδιορίζεται από τα ιστορικά
της αφηγήματα, την τοπική της παράδοση, τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, σε σχέση
με τους υπόλοιπους λαούς πολιτισμικά και γεωπολι-
τικά, και τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε απέ-
ναντι σε άλλες ιστορικές και πολιτιστικές κληρονομιές
και περιόδους.

Παρόλα αυτά οι κοινές πτυχές στους ευρωπαϊκούς πο-
λιτισμούς υπάρχουν και μάλιστα, οι ρίζες τους ξεκι-
νούν από την αρχαιότητα.
Είναι γνωστό ότι η αρχαία Ελλάδα και ο πολιτισμός της
επηρέασαν όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο
των κόσμο. Στη Μαγνησία ειδικότερα, οι μύθοι του
Κένταυρου Χείρωνα και της Αργοναυτικής Εκστρα-
τείας, επέδρασαν ιδιαίτερα ως προς την εκπαίδευση
και την εξερεύνηση, αντίστοιχα.
Στην πορεία της ιστορίας της, η Μαγνησία υπήρξε
σταθμός και πέρασμα διαφόρων πληθυσμών, που αλ-
ληλεπίδρασαν πολιτισμικά, αφήνοντας στοιχεία, που
τελικά ενσωματώθηκαν στην πολιτιστική της ταυτό-
τητα.
Την πρώτη, όμως, ουσιαστική σύνδεση με την Ευ-
ρώπη, κάνει ο Ρήγας Βελεστινλής ως Διαφωτιστής,
τόσο με το Σύνταγμά του, όπου συνιστούσε τη συνερ-
γασία των λαών, για την εδραίωση και προκοπή της
δημοκρατικής πολιτείας, όσο και με τη μεταφορά της
νέας ευρωπαϊκής γνώσης στην Ελλάδα και το Βαλκα-
νικό χώρο, μεταφράζοντας έργα των Ντιντερό, ντ'
Αλαμπέρ, Ρουσσώ, Βολταίρου και Μοντεσκιέ. 

25 Ευρωπαϊκή διάσταση



Από τότε μέχρι σήμερα και με τη δημιουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι ευρωπαϊκές ταυτότητες
υπόκεινται σε μετασχηματισμό, σε μια προσπάθεια να
ενταχθούν στο όραμα για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό πολι-
τισμό. Ο Βόλος και η Μαγνησία δεν θα μπορούσαν να
αποτελέσουν εξαίρεση.
Τα θεμελιώδη διακυβεύματα, που αφορούσαν ζητή-
ματα όπως ο εκσυγχρονισμός και ο εξευρωπαϊσμός,
πραγματοποιήθηκαν στα μέρη μας πολύ νωρίτερα
από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, μέσα από την
πολυπολιτισμικότητα, το εμπόριο, την θετική καλλιτε-
χνική συνέργεια και αλληλεπίδραση, ανάμεσα σε γηγε-
νείς και Ευρωπαίους, και τέλος μέσα από τους
ευρύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, όπως η
μετανάστευση. Ξεφυλλίζοντας δηλαδή την πολιτιστική
κληρονομιά του Βόλου και της Μαγνησίας, ανακαλύ-
πτουμε συνδέσεις και κοινά χαρακτηριστικά με άλλους
ευρωπαϊκούς τόπους, σε τομείς όπως η μουσική, η αρ-
χιτεκτονική, η γαστρονομία, τα εικαστικά, το περιβάλ-
λον και πολλά άλλα. 
Οι παραπάνω διαδικασίες συνέτειναν στη δημιουργία
μιας βάσης, που ως ΠΠΕ «Βόλος-Μαγνησία 2021» μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη θεμελίωση ενός
μείγματος συνθηκών, δράσεων και προγραμμάτων, με
καθαρά ευρωπαϊκή διάσταση.
Όλα τα projects, που σχεδιάζουμε, χαρακτηρίζονται
μεν από την τοπική παράδοση και κουλτούρα, συνδέ-
ονται δε, μέσα από το τρίπτυχο «Αντίθεση - Σύνθεση -
Μεταμόρφωση», με την Ευρώπη.
Για παράδειγμα, στον καλλιτεχνικό τομέα υπάρχουν
συνεργασίες τοπικών παραδοσιακών φορέων με διε-
θνείς προσωπικότητες και συνδυασμός δράσεων με
ημέρες παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Για το περιβάλλον
και την οικολογία έχουμε ανάπτυξη προγραμμάτων,
ακολουθώντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα, που έχει
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη γαστρονομία σχε-
διάζουμε να ιδρύσουμε Ινστιτούτο Γαστρονομίας, που
εκτός των άλλων θα προωθεί ιδιαιτερότητες της χλω-
ρίδας της Μαγνησίας (βότανα) στην Ευρώπη. 

Στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, αξιοσημείωτος είναι ο
παραλληλισμός υλικών και τεχνικών από τη Μαγνησία
και την Ευρώπη, καθώς και η ίδρυση μουσείου Design,
με μόνιμη συλλογή, αλλά και συμμετοχή διεθνώς ανα-
γνωρισμένων σχεδιαστών. 
Υπό το πρίσμα των τρεχόντων ευρωπαϊκών θεμάτων,

εκείνο που χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή επικαιρότητα
στις μέρες μας είναι η καυτή υπόθεση των προσφύ-
γων. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής, καλείται να αντιμε-
τωπίσει πρώτη αυτό το ζήτημα, που από τη φύση του,
όμως είναι ευρωπαϊκό. Μάλιστα, το «Πρώτο Πανελλή-
νιο Συνέδριο της Ένωσης Δικαίου Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης», πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, λίγες
μέρες πριν την κατάθεση του φακέλου. Θεωρούμε πως
η ένταξη και προώθηση των προσφύγων στην Ευ-
ρώπη είναι μείζον θέμα Πολιτισμού (Culture & Civiliza-
tion). Από την άλλη, η λύση δεν μπορεί να αφορά έναν
μόνο θεσμό. Η ΠΠΕ, μέσα από μηχανισμούς, μπορεί να
προωθήσει την αγαστή συνεργασία φορέων κοινωνι-
κής μέριμνας και δικαιοσύνης από όλη την Ευρώπη, σε
συνδυασμό με τους πολιτικούς φορείς, που δρώντας
κάτω από το ίδιο πλαίσιο, μπορούν να δώσουν απαν-
τήσεις στο φλέγον αυτό ζήτημα.
Ένα ακόμα ευρωπαϊκό θέμα έχει να κάνει με τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό, που περιλαμβάνει τις μειονότητες,
τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και τα ΑμεΑ. Ο απο-
κλεισμός των ομάδων αυτών οφείλεται κυρίως στην
άγνοια των πολιτών και την αμέλεια του κράτους, ανα-
φορικά με την ενημέρωση, τη σωστή νομοθεσία και
εφαρμογή της και τις υποδομές. Ως ΠΠΕ «Βόλος-Μα-
γνησία 2021», σχεδιάζουμε κινητοποιήσεις, που έχουν
να κάνουν τόσο με την ενημέρωση, μέσα από συμπό-
σια και διαλέξεις και την δημιουργία υποδομών προ-
σβασιμότητας, όσο και από την ίδρυση φορέων και τη
δημιουργία δράσεων (καλλιτεχνική συμμετοχή, pet
therapy κλπ), με πρότυπα αντίστοιχες κινητοποιήσεις
της Ευρώπης.

Συμμετοχή Ευρωπαίων καλλιτεχνών, συνεργασία
με φορείς και  πόλεις σε διαφορετικές χώρες και
διακρατικές συνεργασίες. Αναφέρετε ορισμένους
Ευρωπαίους και διεθνείς καλλιτέχνες, φορείς και
πόλεις με τους οποίους προβλέπεται συνεργασία
και προσδιορίστε το είδος των εν λόγω συνεργα-
σιών. Αναφέρετε τις διακρατικές σχέσεις που η
πόλη σας έχει ήδη δημιουργήσει ή σχεδιάζει να δη-
μιουργήσει.

Συνεργασία με φορείς και πόλεις σε άλλες
χώρες καθώς και διακρατικές συνεργασίες
Ο εμπλουτισμός και η αφομοίωση νέων ιδεών στον
πολιτισμό είναι η διαχρονική βάση της ελληνικής ευ-
φυΐας. Μια τέτοια επικοινωνία και συνεργασία μπορεί
να είναι ευεργετική και καθοριστικής σημασίας για πο-
λιτιστική εξέλιξη στο σήμερα (Attracting Evolution),
αρκεί να τοποθετείται σε υγιή βάση, ώστε να αποφευχ-
θεί ο κίνδυνος αντιφατικότητας και ηθικής εκτροπής.
Για μας οι πολιτιστικές ανταλλαγές (Αντίθεση) μπο-
ρούν να περιέχουν πλήθος θετικών στοιχείων, που να
προσαρμόζονται σε τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότη-
τες (Σύνθεση) και στη συνέχεια, να εξελίσσονται (Με-
ταμόρφωση).
Αυτός είναι ο άξονας συνεργασίας, που στοχεύει η ΠΠΕ
«Βόλος-Μαγνησία 2021», τόσο με Ευρωπαίους καλλιτέ-
χνες, όσο και με φορείς από άλλες πόλεις και κράτη.
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Έτσι στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής, η ευρωπαϊκή
παρουσία, σχεδόν σε όλα τα projects, που σχεδιά-
ζουμε, είναι απαιτητή. Έως και τη χρονιά της ανάληψης
του θεσμού (2021) επιδιώκουμε να κορυφωθεί η αύ-
ξηση της συμμετοχής Ευρωπαίων καλλιτεχνών, με την
επανάληψη Καλλιτεχνικών Φιλοξενιών (Artistic resi-
dencies) από τη μία, την συνεργασία με διεθνείς καλλι-
τεχνικές παραγωγές από την άλλη και την
επιστημονική σύνδεση από μια τρίτη σκοπιά.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη πολλαπλών συμπράξεων,
έχουμε εξασφαλίσει ήδη επιστολές υποστήριξης και
συνεργασίας της πόλης μας με το Δουβλίνο, την Κραϊ-
όβα, τη Βραΐλα, το Μπρασώφ, το Βουκουρέστι, το Γκό-
τσο, το Τράπανι, την Φιλιππούπολη, τη Μασσαλία, το
Λεμάν και το Πλέβεν, καθώς και με τις αδελφοποιημέ-
νες με δήμους της Μαγνησίας πόλεις, Τουρτούρ στη
Γαλλία (Τσαγκαράδα), Νιούπορτ - Ροντ Άιλαντ στις
Η.Π.Α. (Σκιάθος). 
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πρόγραμμα
εξευρωπαϊσμού και διεθνοποίησης του καλλιτεχνικού
σχεδιασμού μας. Το γενικότερο πλάνο αφορά στις αν-
ταλλαγές και μεταφορές τοπικών παραδοσιακών σχη-
μάτων, καθώς και την μετακίνηση δράσεων των
φεστιβάλ αμφότερων από τη μία χώρα στην άλλη.
Οι ίδιοι άξονες αφορούν όλους τους τομείς στους
οποίους δρα η ΠΠΕ.
Ενεργό όσο λίγα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη σύζευξη
τέχνης και επιστήμης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
προσφέρει την «ομπρέλα» του δικτύου συνεργασιών
του, τόσο με ευρωπαϊκά, όσο και με διεθνή εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα και φορείς. Για παράδειγμα, το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα Erasmus δίνει τη βάση για να
αναπτυχθεί  ένα πρότυπο πολιτιστικής ανάπτυξης,
μέσα από την εκπαίδευση, το οποίο αποτελεί αφετη-
ρία για το project «Χτίζοντας το κοινό του αύριο».
Στον τομέα του περιβάλλοντος οι δυνατότητες συνερ-
γασίας είναι τεράστιες. Η γεωγραφική και οικολογική
ιδιαιτερότητα του νομού, προσφέρει γόνιμο έδαφος
για συσχετισμό με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Με
αυτά τα στοιχεία και σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις
των κλιματολογικών αλλαγών σε όλο τον πλανήτη,
έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες, ώστε να κληθούν
μέσω της ΠΠΕ, επιστήμονες από όλο τον κόσμο για να
πάρουν θέση και να κάνουν διαλέξεις, ενώ παράλληλα,
οι συζητήσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως πηγές για
καλλιτεχνική δημιουργία και επιστημονική έρευνα. 

Ευρωπαίοι και διεθνείς καλλιτέχνες, φορείς
και πόλεις και πρόβλεψη  συνεργασίας
Βαδίζοντας, σε ένα άστατο οικονομικό μονοπάτι λόγω
ύφεσης, η πρόβλεψή μας οφείλει να περιοριστεί στη
συμμετοχή ευρωπαίων και διεθνών καλλιτεχνών στο
πενήντα τοις εκατό (50%) του καλλιτεχνικού σχεδια-
σμού, με ενδεχόμενη προσαύξησή τους, ανάλογα με
το ύψος των χορηγιών, που θα μπορέσουμε να απο-
κτήσουμε. Το σκέλος αυτό είναι κάτι στο οποίο θεω-
ρούμε πως πρέπει να απαντήσουμε με απόλυτη
ειλικρίνεια, θέτοντας στόχο και όχι ποσό, λόγω της οι-

κονομικής ρευστότητας στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά,
όταν πρόκειται για πολιτισμό πάντα υπάρχουν δρόμοι,
που μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Έτσι, θέλοντας να
επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ παράδοσης, τέχνης,
νέων δράσεων, τοπικών και ευρωπαϊκών έργων ανα-
φέρουμε ενδεικτικά Ευρωπαίους και διεθνείς καλλιτέ-
χνες και φορείς με τους οποίους προβλέπουμε
συνεργασία:

dissonArt ensemble, της Κύπρου με συμμετοχή
σε δεκάδες διεθνή φεστιβάλ

Γιώργος Μουτσιάρας, μαέστρος της Ορχήστρας
Εγχόρδων της Χάγης

Ερρίκος Φρεζής, μαέστρος, Πρύτανης στο Πανεπι-
στήμιο Τεχνών του Βερολίνου και διευθυντής του
τμήματος Φωνητικής και Όπερας

Ι Solisti Veneti και ο φημισμένος μαέστρος Clau-
dio Scimone, με περισσότερες από 300 ηχογραφή-
σεις στη Μπαρόκ μουσική και συνεργασία με
κορυφαίους σολίστ από όλο τον κόσμο

Chicago Symphony Orchestra μια από τις σημαν-
τικότερες ορχήστρες του κόσμου

Bolshoi Theatre, σε συνεργασία με την Makvala
Kasrashvili, assistant to Music Director και Chief
Conductor

Βαγγέλης Παπαθανασίου (Vangelis), Βολιώτης
καλλιτέχνης παγκοσμίου φήμης και πρωτεργάτης
του ηλεκτρονικού ήχου, βραβευμένος με Όσκαρ

Alexandre Desplat, συνθέτης μουσικής επένδυ-
σης ταινιών, με καταγωγή από το Βόλο κατά το
ήμισυ, τιμώμενος με πληθώρα διεθνών βραβείων,
μεταξύ των οποίων και Όσκαρ

Μέσω της συνεργασίας με το Κεντρικό Ισραηλι-
τικό Συμβούλιο της Ελλάδος:

Radu Lupu, πιανίστας παγκοσμίου φήμης, ρουμά-
νος εβραϊκής καταγωγής που ζει στη Λωζάννη

Itzhak Perlman, βιολιστής παγκοσμίου φήμης,
που ζει στην Αμερική 

Woody Allen and the New Orleans Jazz Orchestra

Στο πλαίσιο συναυλιών που διοργανώνουμε προς
τιμή των ΑμεΑ:

Andrea Bocelli, ιταλός τενόρος, που τυφλώθηκε
σε ηλικία 12 ετών 

Christian Guyot, κωφός περκασιονίστας που διδά-
σκει στο ωδείο Viry-Chatillion στο Παρίσι, ειδικός
στη τζαζ μουσικοθεραπεία για κωφά παιδιά

Nobuyuk Tsujii, τυφλός πιανίστας παγκοσμίου
φήμης, ιαπωνικής καταγωγής

Kenny G, παγκοσμίου φήμης σαξοφωνίστας, που
υποφέρει από άσθμα

Ινστιτούτο Isa & Giorgio de Chirico στη Ρώμη, για
τη δημιουργία του μουσείου «Τζόρτζο ντε Κίρικο»,
από τη μία και έναν αριθμό εκδηλώσεων σχετικές
με την εικαστική τέχνη από την άλλη
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Συμμετοχή σε διαλέξεις:

Bharat Gupt, Ινδός μουσικολόγος, ειδικός στη
μουσική στα Ινδικά Θέατρα και την παράδοση

Heiner Goebbels, Γερμανός συνθέτης και σκηνο-
θέτης, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους
του σύγχρονου μουσικού θεάτρου

Πρόκειται, λοιπόν, για διαδρομές διαπολιτισμικού δια-
λόγου, που προωθούν τη διακρατική κυκλοφορία δη-
μιουργικών έργων. Η φύση της συνεργασίας αφορά
στην ειδικότητα του καθενός, σε σχέση με τον καλλιτε-
χνικό σχεδιασμό, που προτείνει η ΠΠΕ Βόλος-Μαγνη-
σία 2021.
Επίσης χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η
Ρωσία, η Ουκρανία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, αλλά και οι
γείτονες χώρες των Βαλκανίων μέσα από καλλιτεχνι-
κούς φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, έχουν κληθεί
να δώσουν το πολιτιστικό τους στίγμα στην ΠΠΕ
«Βόλος- Μαγνησία 2021». 

Υπάρχουσες διακρατικές συνεργασίες 
και τα σχέδια για τη δημιουργία νέων
Αν βρισκόμασταν στο 2005 και πίσω, θα μπορούσαμε
να σας παρουσιάσουμε μια πλειάδα συνεργασιών και
καλλιτεχνών από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. 
Σήμερα, παρά τις προσπάθειες του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η συμμετοχή ξένων καλλιτεχνών και συνερ-
γασιών περιορίζεται στο ελάχιστο. Στον αντίποδα
ιδιωτικοί φορείς του νομού, και κυρίως στο Πήλιο, πα-
ραμένουν ενεργοί στις πολιτιστικές ανταλλαγές, σε μι-
κρότερο όμως βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Ιδιαίτερα
σπουδαίο, βέβαια είναι και το Skopelos International
Film Festival for Youth (SIFFY), το οποίο από το 2009
διοργανώνει διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου με δη-
μιουργίες παιδιών 12 έως 18 ετών (υπό την καθοδή-
γηση σκηνοθετών διεθνούς φήμης) και με
θέματα από όλο τον κόσμο.
Σημαντική είναι και η ανακήρυξη της
πόλης του Βόλου σε «Πόλη Ευρωμεσογει-
ακής Μουσικής» και η συνεργασία της σε
πρώτη φάση με το «Luglio Musicale Tra-
panese» (Ιταλία) και του «Teatru tal-Opra
Aurora» (Gozo στη Μάλτα). Όλα αυτά δη-
μιουργούν την αρχή ενός δικτύου πολιτι-
σμού, που φιλοδοξούμε να ενταχθεί
μέσω της ΠΠΕ σε μια μεγαλύτερη πλατ-
φόρμα, με περισσότερες ανταλλαγές και
αυξημένα ανταποδοτικά οφέλη.
Η ΠΠΕ «Βόλος-Μαγνησία 2021» αποτελεί την ιδανική
ευκαιρία για αναθέρμανση των διευρωπαϊκών και διε-
θνών συμμετοχών και ανταλλαγών, χάρη στο σχέδιο
ανασύνταξης θεσμών υπό ύπνωση. 
Το Φεστιβάλ των 4 Εποχών, που σχεδιάζουμε, έχει σαν
στόχο του, μεταξύ άλλων, την ανασύσταση του «Μου-
σικού Δεκέμβρη» και του «Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών». Η υποστήριξη των διεθνών δράσεων του Πη-
λίου, μέσω της ΠΠΕ, και η ταυτόχρονη ενίσχυσή τους

για επιπρόσθετο ευρωπαϊκό δυναμικό αποτελεί
γραμμή χάραξης στρατηγικής, αλλά και διαμόρφωσης
ενός ιδιαίτερου θεσμού μουσικής και τέχνης. Το «Μου-
σικό Χωριό» στο Βόλο (Άη Λαυρέντης), το «Διεθνές Φε-
στιβάλ Πηλίου», το έργο του Ιδρύματος Γ. Αγγελίνη &
Π. Χατζηνίκου και το SIFFY στη Σκόπελο, βρίσκονται
επί σειρά ετών σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διε-
θνείς φορείς και καλλιτέχνες, αναδεικνύοντας τη σύγ-
χρονη και νεανική δημιουργία, χρειάζονται όμως έναν
θεσμό σαν αυτόν της ΠΠΕ, για να μπορέσουν να συ-
ζευχθούν και να αποτελέσουν μία πολυπολιτισμική ον-
τότητα. 
Από την άλλη προσδοκούμε στην ποσόστωση του
δέκα τοις εκατό εντός του καλλιτεχνικού σχεδιασμού
ατόμων ΑμεΑ και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων,
όπως οι μετανάστες και οι Ρομά. Η εύρεση μόνιμου
χώρου, όπου θα εγκατασταθεί έκθεση από μετανάστες
και θα παρουσιάζεται εκ περιτροπής ο πολιτισμός
τους, αποτελεί ένα από τα φιλόδοξα σχέδια της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Βόλος-Μαγνησία
2021».

2.2. Μπορείτε να εξηγήσετε τη στρατηγική σας για
να προσελκύσετε το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου
ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού; 

Βουνά με χιόνια, νησιά με μαγευτικές παραλίες, χωριά
μοναδικής αρχιτεκτονικής, μια συγκλονιστική γαστρο-
νομία, υψηλή ποιότητα ζωής, χαμηλή εγκληματικό-
τητα, ξεχωριστή ιδιαιτερότητα των τοπικών
προϊόντων. 
Η συνύπαρξη μοναδικότητας και διαφορετικότητας, η
Αντίθεση των εικόνων και των ερεθισμάτων, η Σύν-
θεσή τους και η
Μεταμόρφωσή
τους σε νέες τέ-
χνες και δεδομένα.
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Αυτά είναι επιγραμματικά τα στοιχεία που χαρακτηρί-
ζουν τον Βόλο και τη Μαγνησία. Για να μπορέσουμε
όμως να τα αξιοποιήσουμε, ανεξάρτητα από την του-
ριστική τους αξία, θα πρέπει να καταστρώσουμε μια
στρατηγική ικανή να προσελκύσει το ευρύτερο ευρω-
παϊκό και διεθνές κοινό.
Αυτό συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ενός θετικού,
ελκυστικού προφίλ του τόπου, που θα ορίσει το όραμα
της ΠΠΕ, καθώς και τα πρότυπα ανάπτυξης στους το-
μείς της τέχνης, της επιστήμης, της εκπαίδευσης, του
περιβάλλοντος, του τουρισμού, των υποδομών, του
ελεύθερου χρόνου και των κοινωνικών σχέσεων. Περι-
λαμβάνει επίσης εργαλεία, διαδικασίες και σχεδια-
σμούς που μπορούν να ενταχθούν στην κατάστρωση
της στρατηγικής. Αυτά είναι:

Υιοθέτηση επικοινωνιακής τακτικής, που κυρίως
θα συμπεριλαμβάνει:

• ανάλυση του κοινού (ηλικία, ανάγκες, καταγωγή,
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα)

• ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία

• διαδικτυακές προβολές μέσω ταξιδιωτικών sites
παγκόσμιας εμβέλειας

• online συμμετοχή μέσω του site της ΠΠΕ

• παρουσία και παρουσιάσεις σε διεθνείς εκδηλώ-
σεις με υψηλή απήχηση στη διεθνή προώθηση και
προβολή της εικόνας της ΠΠΕ

• Συνεργασίες με ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ

• Social media όπως facebook, twitter, instagram,
You Tube, Google+

• Δημιουργία app πολιτιστικού τουρισμού και ενη-
μέρωσης ειδικά για την ΠΠΕ

Συμμετοχή

• Υποδοχή προτάσεων νέων καλλιτεχνών, φορέων
και οργανισμών από όλη την Ευρώπη 

• Στενότερη συνεργασία με οργανώσεις Μαγνήτων
της διασποράς

• Ενεργοποίηση των εθελοντών (περισσότεροι από
10.000 μέχρι στιγμής)

• Ένταξη των απλών κατοίκων της περιοχής στις πο-
λιτιστικές δράσεις, που έχουν να κάνουν με την το-
πική παράδοση

Τουριστική ικανότητα και φέρουσα τουριστική
ικανότητα

• Κλίνες (συνεργασία με τον Σύλλογο ξενοδόχων του
νομού)

• Γλωσσικές ανάγκες

• Επικοινωνιακές απαιτήσεις

• Ποιότητα υποδοχής

• Ομάδες ξενάγησης

• Χρήση του πολιτιστικού app

Συνεργασία με επιχειρήσεις

• Διαφήμιση της ΠΠΕ σε συσκευασίες εξαγώγιμων
προϊόντων

• Διαφήμιση της ΠΠΕ σε διεθνείς εκθέσεις και οργα-
νισμούς μέσω των επιχειρήσεων

• Συμμετοχή της τοπικής αγοράς με κοινούς παρο-
νομαστές εξυπηρέτησης και διάδοσης της ΠΠΕ

• Ένθεση του λογότυπου της ΠΠΕ Βόλος-Μαγνησία
2021 στα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούν για
τη διεθνή αλληλογραφία τους σε έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή

• Αγαστή συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία και
τα ξενοδοχεία, για την προώθηση της ΠΠΕ στους
αλλοδαπούς πελάτες τους 

Απόλυτη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή πανε-
πιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς

• Ενίσχυση της εμπλοκής διεθνών ομάδων αποφοί-
των στην προβολή του διεθνούς προφίλ της ΠΠΕ

• Συμμετοχή στη δημιουργία δράσεων για τα proj-
ect «Χτίζοντας το κοινό του αύριο» και «Πολιτισμός
για όλους» και προώθησή τους σε αντίστοιχα ευ-
ρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα

• Ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων για την διεξα-
γωγή ερευνητικών εργασιών και σύνταξη άρθρων

• Αλληλεπίδραση φοιτητικών κοινοτήτων με αντί-
στοιχες ευρωπαϊκές

Επαφές με επίσημους φορείς και ευρωπαϊκούς φο-
ρείς πολιτισμού

• Ενημέρωση των προξενείων που φιλοξενεί ο
Βόλος (Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ολ-
λανδία) σε σχέση με τις καλλιτεχνικές δράσεις της
ΠΠΕ

• Έναρξη αλληλογραφίας με στόχο τη συνεργασία
με διεθνώς αξιόλογα ιδρύματα (π.χ. UNESCO, Uni-
versity Network of the European Capitals of Cul-
ture)

• Επαφή και συνεργασία με το σωματείο «Echanges
Culturels en Méditerranée» στη Μασσαλία της Γαλ-
λίας

• Επαφή και συνεργασία με το Φεστιβάλ Σύγχρονης
Μουσικής «Figures Sonores» στην Αλγερία 

• Επαφή και συνεργασία με το Φεστιβάλ  «La via dei
concerti» στην Ιταλία (Parma, Bologna, Trento,
Verona, Milano)

• Επαφή για συνεργασία με το Φεστιβάλ της Αβινιόν

• Επαφή για συνεργασία με το Holland Festival,
στην Ολλανδία 
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Η παραπάνω στρατηγική εμπεριέχει και τα Σύμφωνα
Συνεργασίας που είτε έχουν ήδη υπογραφεί με άλλες
πόλεις (Ρουμανία), είτε πρόκειται να υπογραφούν.
Πέρα από την φιλοσοφική τους έννοια, τέτοια Σύμ-
φωνα είναι απαραίτητα για την υλοποίηση προγραμ-
μάτων του σχεδιασμού μας, που έχουν ευρωπαϊκό
χαρακτήρα, και δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς
διεθνοποίηση.
Άλλα projects, έχουν σκοπό να αποταθούν στην εναλ-
λακτικότητα και την καινοτομία κι έτσι οι διεθνείς συμ-
μετοχές είναι απαραίτητες. Αναφέρουμε ενδεικτικά
τον συσχετισμό.
• Το project «Γαστρονομία και Αρχιτεκτονική», όπου
φοιτητές αρχιτεκτονικής από όλο τον κόσμο καλούν-
ται να διαχειριστούν τις πρώτες ύλες της μαγειρικής
και της ζαχαροπλαστικής ως πρώτη ύλη για τη δημι-
ουργία έργου τέχνης. 

• Με δύο θάλασσες, μια λίμνη, ένα φράγμα και άφθο-
νες πηγές, το Νερό αποτελεί σημείο αναφοράς του
νομού, τόσο στην παράδοση και την ιστορία του
τόπου, όσο και στη σύγχρονη τεχνογνωσία και οικολο-
γία. 

Η γενεσιουργός και κινητήρια δύναμή του, σε συνάρ-
τηση με το ολοένα αυξανόμενο θέμα της διαχείρισής
του, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν πεδίο ενδιαφέ-
ροντος, όχι μόνο της ευρωπαϊκής ζώνης, αλλά και ολό-
κληρου του πλανήτη. Σχεδιάζεται έτσι, συνέδριο με
θέμα το νερό, μέσα από το οποίο θα προκύψουν τόσο
συμπεράσματα σε ακαδημαϊκό κι επιστημονικό επί-
πεδο, όσο και καλλιτεχνικοί συμβολισμοί και δράσεις.

• Η δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού με τη δη-
μιουργία «Ζώνης ελεύθερης σκέψης», στο Νησί των
Τρικέρων, όπου υπήρξε το κολαστήριο γυναικών κατά
τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, έχει σαν σκοπό την
προσέλευση της νέας γενιάς και της ανάπτυξης της φι-
λοσοφικής διάστασης του ευρωπαϊκού σκέπτεσθαι. 

• Ο θεσμός της «Λευκής Νύχτας», έτσι όπως τη σχεδιά-
ζουμε, σε μια σύμπραξη δηλαδή εμπορίου και πολιτι-

σμού, μπορεί να προβάλλει μία εναλλακτική προσέγ-
γιση στο θέμα του επισκέπτη. Περιδιαβαίνοντας σε μια
ανοιχτή αγορά τη νύχτα, όπου εικαστικά, μουσική και
παραστατικές τέχνες θα συνυπάρχουν, προτείνουμε
ένα διαφορετικό τρόπο πολιτιστικού και όχι μόνο του-
ρισμού. Στην περίπτωσή μας, η ευρωπαϊκή διάσταση
θα δοθεί με την πρόταση στις άλλες δύο Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2021, για ταυτόχρονη
πραγματοποίηση της «Λευκής Νύχτας» στην ίδια ημε-
ρομηνία και με κοινά δελτία τύπου.

2.3 Σε ποιο βαθμό σκοπεύετε να αναπτύξετε δε-
σμούς μεταξύ του πολιτιστικού σας προγράμμα-
τος και του πολιτιστικού προγράμματος των
άλλων πόλεων που κατέχουν τον τίτλο της Πολιτι-
στικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης;

Για μας μια από τις κεντρικές έννοιες του θεσμού της
ΠΠΕ είναι η διάδοση μέσω της συνένωσης. Στόχος μας,
λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, που θα
συμπεριλαμβάνει τόσο τις ΠΠΕ έως το 2021 όσο και
κάποιες από τις πόλεις που κατέθεσαν υποψηφιότητα,
αλλά δεν κέρδισαν τον τίτλο. 
Παραγωγές που ξεχώρισαν στην εξελικτική διαδικασία
του θεσμού, μέσω της θεματολογίας ή της πρωτοτυ-
πίας τους, εντάσσονται στη λογική της ανταλλαγής
που σχεδιάζει η ΠΠΕ Βόλος-Μαγνησία 2021. Έχουμε
ήδη δρομολογήσει επαφές για αυτόν το σκοπό με το
Δουβλίνο, τη Φιλιππούπολη, τη Μασσαλία, το Σίμ-
πιου, την Κραϊόβα, την Κλουζ-Ναπόκα, το Βουκου-
ρέστι, τη Βραΐλα και συνεχίζουμε επαφές και με άλλες
πόλεις.
Παράλληλα, εντός της ελληνικής επικράτειας προχω-
ρήσαμε σε Σύμφωνο Συνεργασίας με τις πόλεις Κέρ-
κυρα και Μυτιλήνη-Λέσβος, που προτίθενται να
καταθέσουν πρόταση υποψηφιότητας για το 2021.
Σχηματίζουμε έτσι μια νοητή γραμμή πολιτισμού, ξεκι-
νώντας από τη Δύση (Κέρκυρα) και καταλήγοντας
στην Ανατολή (Μυτιλήνη-Λέσβος) με επίκεντρο το
Βόλο, στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας μικρογραφίας
εντός της Ελλάδας. Στο ίδιο πλαίσιο και με προαπαι-
τούμενο κάποια από τις τρεις πόλεις να κερδίσει τον
τίτλο, θέλουμε να συμπράξουμε, τόσο με ενσωμάτωση
καλλιτεχνικών ιδεών, όσο και με παρουσίαση παραγω-
γών της νικήτριας πόλης στις άλλες δύο. Ο καλλιτεχνι-
κός σχεδιασμός των δράσεων εν μέρει στηρίζεται στις
διαφορές, αλλά και στα κοινά σημεία αναφοράς, του-
λάχιστον με τις συνυποψήφιες πόλεις της Ρουμανίας
(Αντίθεση). Συνδυάζοντας και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της Κέρκυρας και της Μυτιλήνης-Λέσβου θέ-
λουμε να προχωρήσουμε σε μια Σύνθεση, που θα
γεννήσει μια διαφορετική προοπτική στις ΠΠΕ (Μετα-
μόρφωση). 
Ένα από τα παραδείγματα αφορά στην ανταλλαγή
φοιτητών, μέσω του δικτύου του ΠΘ, σε projects όπως
η δημιουργία Μουσείου Design στο χώρο του παλιού
τελωνείου και Virtual Οικομουσείου Πηλίου, που
προσφέρει άλλη διάσταση στην έννοια της ΠΠΕ.
Σχεδιάζουμε «Καλλιτεχνικές Φιλοξενίες» μεταξύ των
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ΠΠΕ με τέτοιο τρόπο ώστε, με θεματολογίες σαν το
Νερό ή δράσεις όπως «Από το Θεόφιλο, στο Τζόρτζο
ντε Κίρικο», να καθιερώνεται η συνύπαρξη Ελλήνων,
Ρουμάνων και λοιπόν Ευρωπαίων.
Άλλα παραδείγματα που μπορούμε να παραθέσουμε
είναι:

«Βαμβάκι-Μετάξι-Μαλλί-Δέρμα-Μέταλλο»
είναι η πεντάτευχος της ενδυμασίας και η δημιουργία
του χθες και του σήμερα. Δημιουργούμε, δηλαδή μια
πλατφόρμα μεταφερόμενης δημιουργίας, σε άλλες
ΠΠΕ, όπου συγκρίνουμε τις τάσεις και τα υλικά που αλ-
λάζουν την όψη, καθώς και τη χρήση της ένδυσης.

«Το τραινάκι του Πηλίου» ως σύμβολο μεταφο-
ράς πολιτισμού και η ιστορία των σιδηροδρόμων με
γραμμές στενού εύρους. Η συνύπαρξη και η επίδραση
της παρουσίας τεχνιτών και μηχανικών στην ιστορία
του τόπου, που προβάλλουν τη διαφορετικότητα και
δίνουν αφορμή για διαλέξεις και καλλιτεχνική δημι-
ουργία εντός της Ευρώπης.

«Γηραιοί, παραμύθι και λαϊκή σοφία», ένα
project όπου το αρχέτυπο παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο και συνδυάζεται με τη γνώση και τη σοφία. Από
τους παππούδες και τις γιαγιάδες με τις διδαχές και τα
παραμύθια τους, έως και τα αιωνόβια δέντρα στη Μα-
γνησία και την Ευρώπη, όλα αξιοποιούνται και γίνον-
ται φορείς εναλλακτικής εκπαίδευσης και έμπνευσης
για ανταλλαγή πολιτιστικής δημιουργίας

31 Ευρωπαϊκή διάσταση





33

3.1. Ποιο είναι το καλλιτεχνικό όραμα και στρατη-
γική για το πολιτιστικό πρόγραμμα του έτους;

Attracting Evolution
H πολιτιστική εξέλιξη είναι ένα από εκείνα τα πράγ-
ματα, που όλοι λέμε ότι ξέρουμε τι είναι, αλλά κανείς
δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει. Αποφεύγοντας να προ-
σεγγίσουμε επιστημονικές έννοιες, δίνουμε έναν απλό
ορισμό, λέγοντας πως πρόκειται για την αλλαγή της
ανθρώπινης συμπεριφοράς ατομικά, αλλά και σε κοι-
νωνικό επίπεδο, σε σχέση με τον πολιτισμό. Κάποια
κομμάτια της πολιτιστικής εξέλιξης παράγονται γρηγο-
ρότερα σε σχέση με το παρελθόν κι αυτό συνάδει με
τις ολοένα ταχύτερες εναλλαγές στις κοινωνίες, αλλά
και με την ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας συγ-
κρινόμενης με την εξέλιξη της ηθικής.
Όλα αυτά είναι βάσεις που η ΠΠΕ «Βόλος-Μαγνησία
2021» θα χρησιμοποιήσει για να στηρίξει το όραμά
της. Φιλοδοξούμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε προ-
ηγούμενο στον θεσμό της ΠΠΕ. Θέλουμε, δηλαδή, να
εντάξουμε στον καλλιτεχνικό μας σχεδιασμό πολιτι-
στικά στοιχεία και προγράμματα, τόσο ΠΠΕ, όσο και
πόλεων που «ηττήθηκαν» στην πορεία του διαγωνι-
σμού. Άλλωστε αυτή είναι και μία έννοια της Αντίθε-
σης, όπως την εννοούμε. Η δημιουργία δεσμών με
πόλεις, τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας, που συμμε-
τείχαν στην κούρσα της ΠΠΕ, βρίσκεται κάτω από τη
σκέπη του Πολιτισμού για όλους. Η δημιουργικότητα
και η καινοτομία δε γνωρίζει νικητές και νικημένους,
αλλά συμβαλλόμενους και αντισυμβαλλόμενους. Η
προοπτική της ένταξης όλων στον καλλιτεχνικό σχε-
διασμό έχει σαν νοοτροπία την ένταξη και ειδικών
δράσεων για τον κοινωνικό αποκλεισμό. Projects,
όπως η καλλιτεχνική δημιουργία από ΑμεΑ, αλλά και
για ΑμεΑ, θεωρούνται προαπαιτούμενα. 
Projects, που αφορούν στις μειονότητες των Ρομά ή
των μεταναστών, θεωρούνται επίσης προαπαιτούμενα.
Τέλος η προσβασιμότητα της 3ης ηλικίας αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι του οράματός μας για την ΠΠΕ. 
Το στοίχημα δεν είναι απλά να ταιριάξουμε το παλιό
με το νέο ή το ελληνικό με το ευρωπαϊκό. Το στοίχημα
είναι να τα ταιριάξουμε έτσι, ώστε μέσα από τη Σύν-
θεση να προχωρήσουμε στην καινοτομία και σε θε-
σμούς, οι οποίοι και μετά το 2021 θα είναι ενεργοί και
θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση, για τις
επερχόμενες ΠΠΕ. Το στοίχημα με άλλα λόγια είναι η
Μεταμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης, σε
δείγμα ενός πολιτιστικού έργου, που θα συμπεριλαμ-
βάνει τη διττή έννοια της λέξης πολιτισμός (Culture &
Civilization).
Έτσι, λοιπόν, με φάρο το τρίπτυχο, που αναφέραμε πα-
ραπάνω, οραματιζόμαστε συνεργασίες, όπου η καλλι-
τεχνική δημιουργία θα συγκεραστεί με το ενδιαφέρον
για το περιβάλλον και η παραδοσιακή φορεσιά θα

συνδράμει ως ενδυματολογική παρέμβαση, στο σύγ-
χρονο θέατρο και την όπερα. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές μεταξύ των τεχνών δημι-
ουργούν έναν οδηγό, όπου από το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής φτάνουμε στις τέχνες και την αλληλεπί-
δρασή τους. 
Η πρόκληση εδώ είναι να τοποθετήσουμε σε έναν
«καμβά» πολιτισμού και κοινωνικοποίησης εντελώς
διαφορετικά πράγματα και μέσα από την εκπαίδευση
την έρευνα και την τέχνη να τα συνδέσουμε. Ένα «παι-
χνίδι» που θα περιλαμβάνει ιδέες για το πώς για παρά-
δειγμα μπορούμε να συνδέσουμε το περιβάλλον με
την  όπερα, με έναρξη και ανοδική κίνηση από το
2017, κορύφωση το 2021 και διατήρηση στα χρόνια
που θα ακολουθήσουν. 
Το όραμά μας, λοιπόν, συμπεριλαμβάνει μια περιοχή,
όπου ο ντόπιος και ο ξένος πιο απλά θα διδάξει και θα
διδαχτεί πολιτισμό. 

Στρατηγική
Ο δρόμος, που επιλέξαμε, είναι αυτός της συνδημιουρ-
γίας. Πέρα από την ομάδα που έχει αναλάβει να φέρει
εις πέρας το σχεδιασμό της ΠΠΕ και της συγγραφής
του φακέλου, η πόρτα μας ήταν, είναι και θα παραμεί-
νει ανοιχτή σε κάθε νέα ιδέα. Η δεξαμενή του νομού
έχει να προσφέρει πολλά και εκτός της πόλης του
Βόλου, ενώ οι ιδιωτικοί πολιτιστικοί και κοινωνικοί φο-
ρείς, που δραστηριοποιούνται, έχουν καταθέσει ήδη
ένα εξαιρετικό υλικό. 
Από την άλλη το ΠΘ έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο
των Συμποσίων και του συντονισμού των ΜΚΥΟ, ενώ
τέλος η επίσημη ιστοσελίδα της υποψηφιότητας και η
κοινωνική δικτύωση μας έχει προσφέρει μια πληθώρα
πληροφοριών και προτεινόμενων projects. Εδώ, λοι-
πόν, επανέρχεται η ρήση του Ρήγα, ότι «εκ των γραμμά-
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των γεννάται η προκοπή, με την οποία λάμπουν τα ελεύ-
θερα έθνη». Η συνεργασία με άλλα λόγια της επιστημο-
νικής κοινότητας της Μαγνησίας, με το καλλιτεχνικό
όραμα και τέλος με τον απλό πολίτη, αποτελούν το δί-
αυλο επικοινωνίας και σχεδιασμού, μέσα από τον
οποίο σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τις δρά-
σεις μας και να κληροδοτήσουμε τις επόμενες γενιές.
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά μας παίζει το proj-
ect «Χτίζοντας το κοινό του αύριο». Η κάθε ΠΠΕ υπάρ-
χει για να αφήνει έργο πίσω της, το οποίο όμως οφείλει
να συνεχίσει να γεννά και να παράγει. Αν δεν κερδί-
σουμε το στοίχημα του νέου κοινού, τότε δεν θα
έχουμε πράξει ΠΠΕ, αλλά άλλο ένα σύνολο φεστιβαλι-
κών εκδηλώσεων, πρωτότυπο μεν φεστιβαλικό δε. Γι’
αυτό το λόγο έχουν σχεδιαστεί συγκεκριμένες στοχευ-
μένες δράσεις, όπου η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η
έρευνα και η συμμετοχή, συμπορεύονται, προκειμέ-
νου να αυξηθεί το συμμετοχικό ενδιαφέρον.   
Πέρα όμως από αυτό η διατηρησιμότητα της ΠΠΕ
εξαρτάται και από τα οικονομικά της δεδομένα και
εδώ για μας υπάρχει μόνο μια λέξη, πλήρης αυτοχρη-
ματοδότηση, μετά το 2021. Η αλληλεξάρτηση με το
δημόσιο δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά για να συμβάλ-
λει ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να έχει λόγο και δεν
υπάρχει καλύτερος από την καινοτομία. Η οργάνωση
Συνεδρίων για την επαναφορά του θεσμού της Αθη-
ναϊκής Χορηγίας, σε συνδυασμό με την αναζήτηση ευ-
ρωπαϊκής χρηματοδότησης, μέσα από τη δημιουργία
πολιτιστικών πλατφόρμων, αποτελεί μέρος της οικονο-
μικής μας στρατηγικής. 
Η επένδυση στην παρουσία καλλιτεχνών δεν είναι
δουλειά της μιας βραδιάς. Αυτός που έρχεται να παίξει
μουσική, εκπαιδεύει μέσα από ένα master class. Αυτός
που σκηνοθετεί ηθοποιούς, συνεργάζεται παράλληλα
και με μια ερασιτεχνική ομάδα και διδάσκει. Αυτός που
συμμετέχει στις «Καλλιτεχνικές φιλοξενίες», συγχρωτί-
ζεται με τους κατοίκους της περιοχής και δημιουργεί
σε ανοιχτό χώρο. Αυτά είναι κάποια απλά παραδείγ-
ματα για τη στρατηγική, που θα χρησιμοποιήσουμε,
για την πραγματοποίηση των στόχων μας. 
Τέλος η αποδεδειγμένη, από το παρελθόν, συμμετοχή
των εθελοντών του νομού είναι η δύναμη που θα εξα-
σφαλίσει την ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της
ΠΠΕ 2021.

3.2. Περιγράψτε τη δομή του πολιτιστικού προ-
γράμματος, συμπεριλαμβανομένου του εύρους
και της ποικιλίας των δράσεων/κύριων γεγονότων
που θα σηματοδοτήσουν το έτος.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα θα στηριχθεί σε τέσσερις
βασικές ιδέες του σχεδιασμού:

Κάτω από αυτούς τους πυλώνες τοποθετούνται οι
ενέργειες, που αφορούν στις επιμέρους ενότητες των
δράσεων. Χαρακτηριστικά και με αφετηρία το φυσικό
μας περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, αρχίζουμε ένα
πολιτιστικό μονοπάτι, από όπου ξεκινά το ταξίδι μας
από την οικολογία και τη γαστρονομία ως το Φεστιβάλ
των 4 εποχών.
Αναπτύσσουμε λοιπόν ένα μοντέλο πολιτιστικού σχε-
διασμού, όπου οι δράσεις υφαίνονται μεταξύ τους και
σχηματίζουν μια Χάρτα Πολιτισμού. Η μία δράση
γεννά την επόμενη και οι τέσσερις πυλώνες τις αγκα-
λιάζουν ή διασταυρώνονται, ανάλογα με τη μορφή του
project. Οι θεματικές ενότητες Δωδέκατη Νύχτα, Φε-
στιβάλ 4 εποχών και Ζώνη Ελεύθερης Σκέψης απο-
τελούν τις ναυαρχίδες του προγραμματισμού μας, ενώ
οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς και ΜΚΥΟ προσδί-
δουν, σε συνεργασία με το ΠΘ, τη δυνατότητα διεύ-
ρυνσης του οράματός μας, προς όλους τους τομείς.
Η καινοτομία και η δημιουργία συνδυάζονται με τη δυ-
ναμική και την αλληλοεπίδραση, με την Ευρώπη και
τον υπόλοιπο κόσμο. 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, 
Κοινωνικός τομέας 
 Τα ορεινά μονοπάτια του νομού, μέσα από τη δράση
«Ιχνηλατώντας το νομό», δίνουν την ευκαιρία στον επι-
σκέπτη-πολιτιστικό τουρίστα να έρθει σε επαφή με τη
μοναδική φύση και χλωρίδα του νομού, αλλά και με
την αστική παρέμβαση του Εβαρίστο ντε Κίρικο, στο
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Πολιτισμός για όλους

Αντίθεση-Σύνθεση-Μεταμόρφωση 

Έλξη της εξέλιξης

1 2
3

4



Πήλιο, ή το αιολικό πάρκο της Ανάβρας και την ενερ-
γειακή αυτονομία. | 1

 Οι υδροβιότοποι των λιμνών Κάρλα και Στροφιλιά,
σε συνδυασμό με το θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου γί-
νονται αφορμή για συναντήσεις επιστημόνων και καλ-
λιτεχνών (Συνέδριο με θέμα το νερό), αλλά και για

«Καλλιτεχνικές Φιλοξενίες», ενώ το θέατρο που θα κα-
τασκευαστεί στην Κάρλα (2016), θα αποτελέσει ορμη-
τήριο των σύγχρονων μορφών τέχνης. | 3

 Ανάπλαση φυσικού τοπίου με προσβάσεις για τα
ΑμεΑ χρησιμοποιώντας το πράσινο ως μέσο αρχιτε-
κτονικών παρεμβάσεων. | 2

 Στο Project «Γορίτσα», δημιουργία μονοπατιού ρε-
φλεξολογίας και ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις περιοχές
Πλάκες και Αλυκές. | 2 | 4

Γαστρονομία
 Τσίπουρο και τοπική γα-
στρονομία: η μύηση του ευ-
ρωπαίου στα μυστικά της
«τσιπουροκατάνυξης». Τρια-
κόσιες εξήντα πέντε (365)
ημέρες εκδηλώσεων με
αφορμή την καρδιά της Μα-
γνησιακής γαστρονομικής
ψυχαγωγίας. | 2

 Δημιουργία Ινστιτούτου Γαστρονομίας: συγκέν-
τρωση παραδοσιακών συνταγών κι έκδοσή τους, επι-
δράσεις από τις πληθυσμιακές εισροές, παραγωγή του
τόπου και Συμπόσιο (Φεστιβάλ 4 εποχών). | 2

 Συμπόσιο για τη διατροφή και την αστικοποίησή
της. Τα κρυμμένα διδάγματα των παλιών συνταγών και
των βοτάνων. | 2

 «Γαστρονομία και Αρχιτεκτονική», ένα φιλόδοξο
project, όπου νέοι αρχιτέκτονες καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν τις πρώτες ύλες του φαγητού, σαν πρώτες
ύλες έργου τέχνης. Παιχνίδι «αθωότητας» με στόχο τη
νέα δημιουργία. | 3 | 4

Αρχιτεκτονική
 Παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πλίνθοι, άχυρο, ξύλο:
πειραματισμοί και Συμπόσιο παραλληλισμού υλικών
και τεχνικών από τη Μαγνησία και την Ευρώπη. | 3

 Παρουσίαση προτάσεων για την ανάδειξη του δι-
κτύου των ήδη αξιοποιημένων με νέες χρήσεις βιομη-
χανικών κτιρίων, του πολεοδομικού συγκροτήματος
της πόλης Βόλου. | 1
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Αστική ανάπτυξη και Αναπλάσεις

 Aξιοποίηση του Πεδίου του Άρεως με τη δημιουργία
πολιτιστικού χώρου για εκδηλώσεις, θεματικού πάρ-
κου των Κενταύρων, χώρων πρασίνου και κυρίως του
μουσείου της Αργούς. | 4

 Αναστήλωση του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου. | 4

 Κατεδάφιση κτιρίου του Υγειονομικού και δημιουρ-
γία πλατείας πολιτιστικών εκδηλώσεων μπροστά από
το κτίριο Σπίρερ. | 4

 Ανάπλαση περιοχής παλιού Λιμεναρχείου στην πε-
ριοχή Παλιά. | 4

 Δημιουργία Μουσείου Design στο χώρο του Τελω-
νείου. | 3 | 4

 Δημιουργία μουσείου Τζόρτζο ντε Κίρικο. | 3

 Επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής στε-
νού εύρους Βόλος-Μηλιές με αφετηρία το λιμάνι του
Βόλο (ταυτόχρονα, συνέδριο που θα αναλύει κοινά και
διαφορές  ανάμεσα σ’ αυτή του Βόλου κι εκείνες των
Καλαβρύτων και της Ρουμανίας). | 4

Φως και Ήχος 
 ΑΙΓΑΙ-Ω:  Μια έκθεση διερευνά το Αιγαίο, τις αίγες, τα
τραγούδια (ωδές των τράγων), τον κύκλο της ζωής με
βάση την κτηνοτροφία και εντέλει θέματα εξουσίας
(χωρικής, κοινωνικής, φυλετικής) και ιστορίας. | 1 | 3

 Κωπηλατώντας στο φως και τον ήχο: διοργάνωση
λεμβοδρομιών με ειδικό φωτισμό και με ταυτόχρονη
μουσική, ειδικά διαμορφωμένη γι’ αυτό το σκοπό (δια-
γωνισμός σύνθεσης). | 1 | 2 | 3

 Τραινάκι Πηλίου, παρεμβάσεις με φως και ήχο σε
σταθμούς του τραίνου (Καλλιτεχνικές Φιλοξενίες σε
συνεργασία με τους Artspirators, Ζωγραφική & Γλυ-
πτική). | 1 | 2 | 3

Κινηματογράφος
 Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ (Φεστιβάλ 4 εποχών). | 1 | 2

 Argo Film Festival. | 1

 SIFFY, Skopelos International Film Festival 
for Youth. | 3

 Video art. | 1 | 2 | 3

Εικαστικά
 Υιοθέτησε ένα άγαλμα:  ζωντανή γλυπτική με αναθέ-
σεις δημιουργίας υπαίθριων έργων, μέσω Καλλιτεχνι-
κών Φιλοξενιών (Λαύκος, Ίδρυμα Φάμπα). | 3

 Συνέδριο: «Τζόρτζο ντε Κίρικο και Μοντερνισμός».
Το έργο του διαπρεπούς καλλιτέχνη και η επίδρασή
του στη σύγχρονη τέχνη. | 2 | 3

 Από τον Ιερώνυμο Μπος στον Τζόρτζο ντε Κίρικο και
από εκεί στον Θεόφιλο και τη λαϊκή ζωγραφική.  Διαρ-
κής έκθεση της εξέλιξης της τέχνης της ζωγραφικής
και των καλλιτεχνικών ρευμάτων. | 1 | 2 | 3

 Έκθεση του Νίκου Χριστόπουλου «Ζαγοριανά Καρά-
βια». | 2
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Μακέτα του ΠΘ 
για το Μουσείο της Αργούς 



 Ανοιχτή έκθεση φωτογραφίας, σε συνεργασία με το
Φωτογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το ΔΗΚΙ,
αναδρομή στην ιστορία του Βόλου, «Ιχνηλατώντας την
πόλη» στον κυματοθραύστη του λιμανιού. | 2

 Καλλιτεχνικές Φιλοξενίες με θέμα την απεικόνιση
του νομού. | 1 | 4

 Street Art/Transform it: αλλάζουμε την πόλη μέσω
καλλιτεχνικών φιλοξενιών. Παρεμβαίνοντας στις φθο-
ρές του χρόνου των αστικών κτιρίων, ομορφαίνουμε
την πόλη (Ιχνηλατώντας την πόλη). | 4

Μουσική και Παραστατικές τέχνες
 «Δωδέκατη Νύχτα»: 12 μήνες, 12 projects, με αφετη-
ρία την τέχνη της μεταμφίεσης και της εναλλαγής των
ρόλων, σε 12 διαφορετικούς τόπους. | 1 | 2 | 3 | 4

 «Τεχνών Ανάθεσις» και Δημοτικό Ωδείο Βόλου:
συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο και το Λύκειο
Βόλου και δημιουργία Υπερορχήστρας με συμμε-
τοχή και άλλων ευρωπαίων μαθητών (Φεστιβάλ 4
εποχών). | 1 | 2 | 3 | 4
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 Παραδοσιακή και λαϊκή μουσική των Βαλκανίων
(δεσμός με Λέσβο, Φεστιβάλ 4 εποχών). | 2 | 3

 Από τη μονοφωνία της Ανατολής στην πολυφωνία
της Δύσης: διεθνές χορωδιακό φεστιβάλ με συμμετοχή
εκκλησιαστικών και ερασιτεχνικών χορωδιών (Φεστι-
βάλ 4 εποχών). | 2

 Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας (Φεστιβάλ 4
εποχών).  | 2 | 3

 Δίκτυο Πηλίου: διεθνείς συναντήσεις καλλιτεχνών
μέσω τριών φορέων (Τέχνες και Λόγος, Μουσικό
Χωριό, Ίδρυμα Γ. Αγγελίνη & Π. Χατζηνίκου), ανταλλα-

γές με την Ευρώπη (Παραστατικές Τέχνες, Εικαστικά,
Λογοτεχνία, Φεστιβάλ 4 εποχών. | 1 | 2 | 3 | 4

 Από τα Χάλκινα της Συμφωνικής στις Φιλαρμονικές,
τους Ρομά και τη Jazz (Δεσμός με Κέρκυρα, Φεστιβάλ
4 εποχών). | 1 | 2 | 3 | 4

 Πολιτιστικό Αλμανάκ: μουσικές συνεργασίες-συναυ-
λίες σε συνδυασμό με ημέρες παγκόσμιου ενδιαφέ-
ροντος. | 1 | 2 | 3 | 4

 The Carmen project: μια σύγχρονη μεταφορά στους
καταυλισμούς των σύγχρονων Ρομά (Φεστιβάλ 4 επο-
χών). | 1 | 2 | 3

 Τα έργα του Τζόρτζο ντε Κίρικο αφορμή για σκηνο-
γραφία θεάτρου και διαγωνισμός. | 1 | 4

 Από το Θέσπι στους σύγχρονους μονολόγους (Φε-
στιβάλ 4 εποχών). | 1 | 4

 Μονόπρακτος Παπαδιαμάντης, σειρά θεατροποι-
ημένων διηγημάτων του Σκιαθίτη λογοτέχνη. | 2 | 3

Αντίθεση-Σύνθεση-Μεταμόρφωση
 Μιούζικαλ, οπερέτα και σύγχρονο μουσικό
θέατρο. | 2 | 3

 Μουσικός Δεκέμβρης 
(Φεστιβάλ 4 εποχών). | 1 | 2 | 3 | 4

 Ανάπτυξη των δράσεων του Δημοτικού Ωδείου

Βόλου με σκοπό τη δημιουργία ετήσιου προγράμμα-
τος παραστάσεων μέσα από τη συνεργασία με αντί-
στοιχες σχολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δημιουργία νέων τμημάτων μάθησης για άτομα με ει-
δικές ανάγκες και μουσικοθεραπεία. | 1 | 2 | 3

 Χορός (Φεστιβάλ 4 εποχών).  | 1 | 2 | 3 | 4

 Πρόγραμμα μεθόδου Strasberg, υπό τη Lella Heins,
Συγγραφέας και καθηγήτρια του Actors Studio στη
Νέα Υόρκη. | 3

Κοινωνικός αποκλεισμός
 Δημιουργία «Ζώνης Ελεύθερης Σκέψης» στο νησί-
κολαστήριο των Τρικέρων: τόπος συνάντησης νέων
και καλλιτεχνών με φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές ανα-
ζητήσεις. | 1 | 2 | 3 | 4

 Ρομά και Μετανάστες: συνέδριο για την αντιμετώ-
πιση του ζητήματος, με ομιλητές μέλη των κοινοτήτων,
δημιουργία μόνιμου πολιτιστικού κέντρου-εκθεσιακού
χώρου μεταναστών. | 1 | 2 | 3 | 4

 Προώθηση του προγράμματος «Ανακαλύπτοντας
Διαφορετικούς Πολιτισμούς»: ένα ταξίδι σε συνεργα-
σία με της Μειονότητες που έχουν ενσωματωθεί στον
κοινωνικό ιστό της περιοχής, όπως η Εβραϊκή Κοινό-
τητα, με σεμινάρια και δράσεις στα σχολεία, διοργά-
νωση συναυλιών και παραστάσεων, γευσιγνωσία της
ιδιαίτερης κουζίνας τους. | 1 | 2 | 3

Κοινωνική κινητοποίηση
 Ίδρυση Φορέα καλλιτεχνικής κατάρτισης για ΑμεΑ.
Πρόσβαση και συμμετοχή στα δρώμενα. | 1 | 2 | 3 | 4
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 Δημιουργία δικτύου ιππικών ομίλων του νομού μέσα
από τη δράση «Ιχνηλατώντας το νομό», για εξερεύ-
νηση του φυσικού τοπίου και σημείο αφετηρίας για
Pet Therapy. | 1

 Τρίτη Ηλικία: δημιουργία πολυχώρου καλλιτεχνικής
και τεχνικής κατάρτισης (πχ, ιντερνέτ), διαδραστικό

πρόγραμμα στα σχολεία, διοργάνωση παραστάσεων
και εκθέσεων.  1 | 2

Νέες τεχνολογίες
 Δημιουργία Virtual Οικομουσείου Πηλίου. | 1

 Πολιτιστικό app. | 1

Πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο

«Αργώ εν εξελίξει»
Ένα ανάποδο ταξίδι της Αργούς, προς τα παράλια της
βόρειας και δυτικής Μεσογείου, όπου το πλοίο-σύμ-
βολο των Μαγνήτων  θα μεταφέρει το μήνυμα ειρήνης
και συνένωσης των λαών, μέσα από τη  συμμετοχή
εθελοντών κωπηλατών, από όλη την Ευρώπη. Αφετη-
ρία ο Βόλος και τέρμα η Βαρκελώνη (ολυμπιακή πόλη)
και από εκεί οι κωπηλάτες οδεύουν πεζοί, με σκοπό το
προσκύνημα του Ιάκωβου του Αδελφόθεου. 

3.3. Πώς θα επιλεγούν οι εκδηλώσεις και οι δρα-
στηριότητες που θα αποτελέσουν το πολιτιστικό
πρόγραμμα για το έτος; 

Η επιτροπή μας αποτελείται από στελέχη διαφόρων ει-
δικοτήτων, τόσο πολιτιστικής όσο και τεχνοκρατικής
κατεύθυνσης. Εκ των πραγμάτων λοιπόν η σωστή δια-
χείριση της ΠΠΕ, είναι πάνω από όλα, χωρίς όμως αυτό
να σημαίνει και εκπτώσεις στην ποιότητα. Στη γλώσσα
μας υπάρχει ένα πολύ ωραίο γνωμικό «ουκ εν τω
πολλώ το ευ», με άλλα λόγια, να είμαστε συνετοί. Έτσι,
σε καμία περίπτωση δε θα επιτρέψουμε την επιλογή
ενός προγράμματος ανέφικτου, με τους σημερινούς
οικονομικούς όρους. Για όλους αυτούς τους λόγους η
ομάδα πολιτιστικού σχεδιασμού έχει προχωρήσει στην
εκπόνηση ενός προγράμματος, στο οποίο ισορροπούν

αρμονικά η ποιότητα, η ποσότητα, η ποικιλομορφία
και η καλοδιαχείριση. Η συμμετοχή της Ευρώπης δε θα
περιοριστεί σε αδελφοποιημένες πόλεις με τις αντί-
στοιχες του νομού μας ή τις προηγούμενες ΠΠΕ, αλλά
θα ενσωματώσει και δράσεις από πόλεις, που δεν κα-
τάφεραν να γίνουν της ΠΠΕ. Οι παραδοσιακές , αλλά
και οι νέες μορφές τέχνης θα συγκεραστούν κάτω από
τη σκέπη του τρίπτυχου Αντίθεση-Σύνθεση-Μετα-
μόρφωση. Ο πολίτης, Έλληνας και Ευρωπαίος αποκτά
δικαίωμα στον πολιτιστικό σχεδιασμό, με δράσεις που
μπορεί να εισηγηθεί, είτε αυτόνομα είτε σε συγκεκρι-
μένα καλέσματα, που θα λάβουν χώρα στο διάστημα
2017-2019, υλοποιώντας την έννοια «Πολιτισμός για
όλους», αλλά κι από όλους. Με ιδιαίτερη ευαισθησία
απέναντι στους μελλοντικούς κατοίκους του τόπου
μας, συμπεριλαμβάνουμε πληθώρα περιβαλλοντικών
δράσεων, πολλών πολιτιστικών εκπαιδευτικού χαρα-
κτήρα, καθώς και Συνέδρια έρευνας, προκειμένου να
«Χτίσουμε» το κοινό του αύριο. Τέλος, οι δράσεις που
έχουν λάβει χώρα στο νομό (κρατικές-δημοτικές, με
ιδιωτική πρωτοβουλία) μάς οδηγούν σαν πυξίδα προς
τα πάνω, όπου η εξέλιξη είναι μονόδρομος. Ελκόμαστε
προς το καλύτερο και επιθυμούμε να τραβήξουμε και
την Ευρώπη προς τα πάνω, προς ένα υψηλότερο δη-
λαδή, πολιτιστικό επίπεδο, χωρίς διακρίσεις και απο-
κλεισμούς, αλλά προς την ελευθερία.



3.4. Πώς θα συνδυάζει το πολιτιστικό πρόγραμμα
τις τοπικές μορφές της πολιτιστικής κληρονομιάς
και τις παραδοσιακής τέχνης με νέες, καινοτόμες
και πειραματικές πολιτιστικές εκφάνσεις;

Όταν το βασικό μας σλόγκαν είναι η έλξη της εξέλιξης,
ξεκαθαρίζουμε από την αρχή πως πατάμε σε μια βάση
και αυτή δεν είναι άλλη από την παράδοση του τόπου,
οι μύθοι και η ιστορία του. Πρόσωπα όπως ο Χείρωνας
και οι Αργοναύτες δίνουν το έναυσμα για δημιουργία,
ήδη από το παρελθόν. Ο Τζόρτζο ντε Κίρικο δημιουρ-
γεί ονειροφανταζόμενος Κενταύρους, βλέπει χωριά
και χορούς και τα συνδυάζει με τα αστικά κτίρια του
Βόλου. 
Η πολιτιστική παράδοση του λαϊκού ζωγράφου Θεόφι-
λου, δίνει την αφορμή για εργαστήρι, όπου οι σύγχρο-
νες τεχνικές απεικόνισης τροποποιούν, μεταγράφουν
και προβάλλουν τα έργα με νέα δεδομένα. Η απεικό-
νιση μέσω video art, πάνω σε εγκαταλελειμμένα βιο-
μηχανικά κτίρια της πόλης του Βόλου, παντρεύει την
παράδοση με τη νέα μορφή τεχνολογίας και τις νέες
μορφές τέχνης.
Συνδυάζοντας τις τεχνικές οικοδόμησης και διαφορε-
τικότητας μεταξύ των περιοχών της Μαγνησίας, μπο-
ρούμε να θυμίσουμε στους Ευρωπαίους αξίες, όπως η
χρήση ντόπιων υλικών στο χτίσιμο και ως εκ τούτου,
την οικιακή οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η ξερολιθιά και η κατασκευή αναβαθμίδων,
που χρησιμοποιήθηκε ως κυριότερο μέσο προστασίας
κατά της διάβρωσης του εδάφους. Η προσέλευση
νέων φοιτητών και εθελοντών και η ανταλλαγή παρα-
δοσιακής γνώσης, όπως οι παραδοσιακοί τοίχοι από
ιτιά και κοπριά της κεντρικής Ευρώπης ή οι νέοι τοίχοι
από συμπιεσμένο χώμα, σε συνδυασμό με την ανά-
πτυξη νέων τεχνικών από το σήμερα, δίνουν νέους
οδηγούς μέσα από την παράδοση.
Τέλος ο συνδυασμός κλασσικής και λαϊκής μουσικής
είναι κάτι, που ήδη από τη δεκαετία του ’60 δημιούρ-
γησε στην Ελλάδα το κίνημα του έντεχνου. Αυτοί οι
μουσικοί πειραματισμοί συνεχίζονται και σήμερα με
τη συμμετοχή του παραδοσιακού στοιχείου, και την
παραγωγή πολυθεαμάτων, όπου μουσική και παρα-
στατικές τέχνες συνυπάρχουν. Στο project ΑΙΓΑΙ-Ω η
κτηνοτροφία και η μορφή της κατσίκας (αίγας) και του
τράγου δίνουν το λάκτισμα για ένα ταξίδι από τη θά-
λασσα του Αιγαίου στους καταυλισμούς των Βλάχων
και των Σαρακατσάνων, ενώ η μουσική παράγει τραγ-
ούδια, και οι μάσκες τραγ-ωδία. 

3.5. Πώς έχει συμπεριλάβει η πόλη ή πώς σχεδιάζει
να συμπεριλάβει τοπικούς καλλιτέχνες και πολιτι-
στικές οργανώσεις κατά το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση του πολιτιστικού προγράμματος;
Παρακαλείσθε να αναφέρετε συγκεκριμένα παρα-
δείγματα και τοπικούς καλλιτέχνες και πολιτιστι-
κούς οργανισμούς, με τους οποίους προβλέπεται
συνεργασία και προσδιορίστε το είδος των συνερ-
γασιών

Η χρήση του γηγενούς καλλιτεχνικού δυναμικού και

των αντίστοιχων φορέων, αποτέλεσε από την αρχή
σκέψη μας, όχι μόνο για την εκπροσώπηση της ΠΠΕ
εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας. Οι συνεχείς επαφές με
τους φορείς του «Μουσικού Χωριού», του Φεστιβάλ
«Τέχνες και Λόγος» και του Ιδρύματος Γ. Αγγελίνη & Π.
Χατζηνίκου έχουν ήδη αποφέρει καρπούς, δημιουρ-
γώντας ένα στρατηγικό σχέδιο για τη μουσική, τη λο-
γοτεχνία και τις παραστατικές τέχνες, όπου συναυλίες,
εργαστήρια και εκδηλώσεις θα φιλοξενήσουν γνω-
στούς Έλληνες σύγχρονους δημιουργούς, αλλά και
σύγχρονους Ευρωπαίους. Ονόματα όπως αυτά του
Άρη Χριστοφέλη και του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου,
με συμμετοχή στη διεθνή δισκογραφία της μουσικής
μπαρόκ, έχουν ήδη συμπράξει στο παρελθόν και ανα-
μένεται η εκ νέου συμμετοχή τους. Σύγχρονοι καλλιτέ-
χνες όπως η καταγόμενη από τη συνυποψήφια πόλη
της Ελευσίνας Μάρθα Φριντζήλα με την τριπλή της
ιδιότητα (ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδίστρια),
αναμένεται επίσης να προσφέρει στην ΠΠΕ. 
Η συμμετοχή όλων των συνόλων που σύμπραξαν στην
επίσημη εκδήλωση ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς
μας (Συμφωνική Ορχήστρα, Ιωνία Ορχήστρα και Χο-
ρωδία Παραδοσιακής Μουσικής, Φιλαρμονική της
πόλης του Βόλου και Πολυφωνική Χορωδία), αποτε-
λούν εγγύηση για το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Ταυτό-
χρονα άλλα παραδοσιακά σύνολα μουσικής και χορού,
συντάσσονται στο πλευρό της ΠΠΕ, από όλη την επι-
κράτεια του νομού προκειμένου να δώσουν το στίγμα
της παράδοσης. 

Όλοι οι παραπάνω σε συνεργασία με το ολοένα ανα-
πτυσσόμενο δίκτυο εθελοντών, και τις προτάσεις που
προέρχονται από την κοινότητα, καθώς και εθνικοί φο-
ρείς, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βο-
ρείου Ελλάδος, διάφορα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., οι Κρατικές
Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Αθήνα ΠΠΕ
1985, Θεσσαλονίκη ΠΠΕ 1997), η Εθνική Λυρική Σκηνή
και τέλος η Καμεράτα (Armonia Atenea), αναμένεται
να έχουν δώσουν ισχυρό το παρών στον πολιτιστικό
σχεδιασμό, με συμπράξεις Ευρωπαίων καλλιτεχνών.
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4  | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

4.1. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε και να απο-
δείξετε ότι διαθέτετε ευρεία και ισχυρή πολιτική
στήριξη και σταθερή δέσμευση από τις αρμόδιες
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές δημόσιες
αρχές.

Η παρούσα δημοτική αρχή με τη σύμφωνη γνώμη της
συντριπτικής πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβου-
λίου, ψήφισε υπέρ της υποψηφιότητας της πόλης του
Βόλου για την ΠΠΕ 2021, καθώς και στην προσέγγιση
των υπολοίπων Δήμων του νομού, οι οποίοι και αντα-
ποκρίθηκαν άμεσα με αντίστοιχες αποφάσεις των Δη-
μοτικών τους Συμβουλίων. Όλα αυτά έλαβαν χώρα
εντός του 2015 (2 Φεβρουαρίου) και υπό τους σημερι-
νούς διοικούντες, όμως ήδη υπήρχε απόφαση από την
προηγούμενη Δημοτική αρχή (14 Φεβρουαρίου 2014),
βάσει της οποίας ξεκινούσε η προσπάθεια διεκδίκη-
σης. Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω θα μπορούσαμε να
παρουσιάσουμε μελέτες που είχαν πραγματοποιηθεί
για αυτό το σκοπό και που αποδεικνύουν την πρόθεση
της πόλης ήδη από το 2012. Παράλληλα, πρόκειται να
ληφθεί αύξηση του προϋπολογισμού για πολιτιστικές
δράσεις, σε περίπτωση ανάληψης της ΠΠΕ, μέσα από
το ετήσιο, αλλά και το πενταετές πλάνο του Δήμου
Βόλου, σε ποσό που ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια €,
κλιμακούμενα από το 2017 ως το 2021. 
Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία ανεξάρ-
τητου φορέα (ΑΜΚΕ, η οποία θα μετατραπεί σε ΜΚΥΟ),
ο οποίος θα αναλάβει να διαχειριστεί την ΠΠΕ, αλλά
και τη σύνταξη του φακέλου της υποψηφιότητας. Η
ευελιξία του ιδιωτικού τομέα διασφαλίζει έτσι, την εύ-



ρυθμη λειτουργία της ΠΠΕ, χωρίς να υποπέσει στα
γραφειοκρατικά γρανάζια της καθυστέρησης, ενώ
ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τη συμμετοχή στο συμ-
βούλιο των μειονοτήτων.
Στην παρούσα φάση και κατόπιν εμπλοκής του νυν
Δημάρχου με τη δικαιοσύνη, για υποθέσεις που δεν
έχουν τελεσιδικήσει, και παρά την υποστήριξη του Δη-
μοτικού Συμβουλίου προς την υποψηφιότητά μας,
προσφύγαμε στις Βρυξέλλες, προκειμένου να λάβουμε
μια απάντηση, ως προς το καυτό ερώτημα της υπο-
γραφής, που θα δεσμεύσει την πόλη και την υποψη-
φιότητα, έτσι ώστε να αποφύγουμε και ενδεχόμενες
ενστάσεις. Η απάντηση που λάβαμε μας ικανοποίησε
γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα υπογραφής του φακέ-
λου από άλλο αιρετό μέλος του παρόντος Δημοτικού
Συμβουλίου, το οποίο θα προσυπογράψει και τη Δή-
λωση Τιμής (Declaration of Honour), δημιουργώντας
προηγούμενο στις ΠΠΕ.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας και ο Περιφε-
ρειάρχης, δήλωσαν με απόφασή τους τη στήριξη της
υποψηφιότητά μας. Αντίστοιχη θέση για όλες τις υπο-
ψήφιες ελληνικές πόλεις έχει πάρει και το Υπουργείο
Πολιτισμού, ενώ η υποψηφιότητά μας έτυχε μεγάλης
ανταπόκρισης από το Υπουργείο Τουρισμού, στην
προσπάθεια ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού, τόσο
έγγραφα όσο και έμπρακτα, μέσω χρηματοδότησης.

4.2. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε και να απο-
δείξετε ότι η πόλη σας έχει ή θα έχει επαρκείς και
βιώσιμες υποδομές για να ανταποκριθεί στον
τίτλο. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε να
απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
α) Εξηγήστε εν συντομία πώς η Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης θα κάνει χρήση και θα ανα-
πτύξει τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης.

Η παράδοση του θεάτρου στην Ελλάδα, σε συνδυα-
σμό με την μακρά περίοδο ζέστης του μεσογειακού
νότου (Απρίλη με Οκτώβρη), έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία ανοιχτών θεάτρων, σχεδόν σε κάθε πε-
ριοχή του νομού μας, συχνά με μεγάλη χωρητικότητα,
ήδη από την αρχαιότητα. Σίγουρα δεν έχουν όλα το
μέγεθος του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου, η χωρη-
τικότητά τους όμως, σε συνδυασμό τον τοπικό πληθυ-
σμό δεν είναι αμελητέα. Έτσι, εντός της πόλης
υπάρχουν τα ανοιχτά θέατρα στο Βόλο (1800 θέσεις)
και τη Νέα Ιωνία (1500 θέσεις), στο Ξουρίχτι του Πη-
λίου υπάρχει επίσης ανοιχτό θέατρο (1000 θέσεις),
στη Σκιάθο (800 θέσεις), στη Σκόπελο (500 θέσεις)
και σχεδιάζεται εντός του 2016 η κατασκευή ανοιχτού
θεάτρου στη λίμνη Κάρλα (800 θέσεων). Μικρότερο
είναι το Υπαίθριο θέατρο Χόρτου (300 θέσεις), ενώ
υπάρχει και πληθώρα πλατειών σε διάφορα χωριά,
συνδεδεμένα με κληροδοτήματα, όπως η Νανοπού-
λειος Σχολή (Έργο τέχνης από την Unesco 1985) στην
Τσαγκαράδα, με χωρητικότητα προαύλιου χώρου 600
θέσεων και εσωτερικού 200 θέσεων. 
Σε ότι αφορά στους κλειστούς χώρους η ύπαρξη του
Δημοτικού Θεάτρου, του οποίου η αναστήλωση ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί το 2019 (χωρητικότητας 900

θέσεων), και η αναμόρφωσή του σε πολυχώρο πολιτι-
σμού, η ταυτόχρονη ύπαρξη του θεάτρου της Παλιάς
Ηλεκτρικής Εταιρείας (220 θέσεις), δείγμα εξαιρετικής
αστικής ανάπλασης, αλλά και του κλειστού θεάτρου
Νέας Ιωνίας (325 θέσεις), δίνουν ένα πρώτο δίκτυο
κλειστών χώρων, εντός της πόλης του Βόλου, καθώς
και το  Πανθεσσαλικό Στάδιο (22.700 θέσεις), το
οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της Ολυμπιάδας
(2004). 

Επίσης, στο Βόλο υπάρχει το συνεδριακό κέντρο της
Μητρόπολης Δημητριάδος (600 θέσεις) και στο Βελε-
στίνο υπάρχει το Πνευματικό Κέντρο (600 θέσεις). 
Το αρχαίο θέατρο (600 θέσεις) και ο αρχαιολογικός
χώρος (ανάκτορο) που χρησιμοποιούνται για πολιτι-
στικές εκδηλώσεις στη Δημητριάδα, προσδίδουν μια
ελληνικότητα από άποψη υποδομών, με συμμετοχή
Ευρωπαίων δε καλλιτεχνών στο σχεδιασμό. Όλοι οι
παραπάνω χώροι μπορούν να φιλοξενήσουν σχεδόν
κάθε είδος παραστατικών τεχνών και μουσικής.
Οι αναπλάσεις που θα λάβουν χώρα σε αστικά κτίρια,
όπως αυτό του παλιού Τελωνείου, όπου σκοπεύουμε
να στεγάσουμε το μουσείο Βιομηχανικού Σχεδια-
σμού (Design), καθώς και οι υπάρχουσες υποδομές
του ΠΘ, με τα βιομηχανικά του κτίρια στο Πεδίον του
Άρεως και το κτίριο της καπνοβιομηχανίας Παπαστρά-
του, (σήμα κατατεθέν της πόλης του Βόλου), αποτε-
λούν την υποδομή για την ίδρυση εκπαιδευτικών
χώρων, προσφέρονται δε για διοργάνωση Συνεδρίων-
Συναντήσεων μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων. 
Τέλος το Εκθεσιακό Κέντρο του Δήμου Βόλου, στον
Πεδίον του Άρεως, πρόκειται να μετατραπεί σε πολυ-
δύναμο συνεδριακό κέντρο, χωρητικότητας 1500-
2000 θέσεων, ενώ η γενική ανάπλαση του
περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργία Θεματικού
πάρκου και Μουσείου Αργούς, κλείνουν τη βεντάλια
της παρέμβασης. 
Θεωρούμε πως η κατάλληλη στελέχωση από νέο δυ-
ναμικό, σε συνδυασμό με τη υψηλή συμμετοχή του
εθελοντισμού, του οποίου η δράση είναι αδιαμφισβή-
τητη στην περιοχή μας, θα αποτελέσουν το εχέγγυο
της βιωσιμότητας της ΠΠΕ. 

β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πόλης όσον
αφορά στην προσβασιμότητα (περιφερειακές,
εθνικές και διεθνείς μεταφορές);
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Η Μαγνησία αν και βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας
στην προσβασιμότητα παρουσιάζει τόσο θετικά όσο
και αρνητικά στοιχεία. Ο νομός έχει δύο αεροδρόμια,
τον Εθνικό Αερολιμένα Σκιάθου «Αλέξανδρος Πα-
παδιαμάντης» (JSI), του οποίου η επέκταση σε διεθνή
έχει ήδη ξεκινήσει και ο Κρατικός Αερολιμένας Νέας
Αγχιάλου (VOL). Ο μεν πρώτος εξυπηρετεί κυρίως το
νησιωτικό τμήμα του νομού, ενώ το ηπειρωτικό τμήμα
εξυπηρετείται από τον δεύτερο. Δυστυχώς, αν και η
υποδομή είναι εξαιρετική (ο αεροδιάδρομος είναι ο
δεύτερος μεγαλύτερος της Ελλάδας), το αεροδρόμιο
της Νέας Αγχιάλου, παρουσιάζει πτωτική κίνηση κατά
τα τελευταία δύο χρόνια. Με αφορμή την υποψηφιό-
τητα της περιοχής για ΠΠΕ 2021, έχει ήδη εκπονηθεί
μελέτη για τη δημιουργία φορέα διαχείρισής του, η
οποία προσβλέπει στην αξιοποίησή του και ανάδειξή
του σε κεντρικό αεροδρόμιο της Κεντρικής Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η απόστασή του είναι 24 χλμ
από την πόλη του Βόλου, ενώ απέχει μόλις 3 χλμ από
τον αυτοκινητόδρομο Ε 75 (κόμβος Αλμυρού). Η
σύνδεσή του μέσω ΚΤΕΛ, ανάλογα με τα δρομολόγια,
προσφέρει τη δυνατότητα μετάβασης του επισκέπτη
στο κέντρο της πόλης του Βόλου εντός 30 λεπτών, ενώ
στο ίδιο σημείο βρίσκονται και οι αφετηρίες των υπό-
λοιπων υπεραστικών γραμμών μέσω των οποίων συν-
δέεται ο νομός, αλλά και των αστικών λεωφορείων
(Αστικό ΚΤΕΛ), τα οποία μέσα από 12 διαφορετικές
γραμμές καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης., ενώ υπάρ-
χει και μελέτη για την κατασκευή τροχιόδρομου
(tram), που θα συνδέει το Βόλο με το αεροδρόμιο,
αλλά και με τους παραθαλάσσιους οικισμούς, με μεγα-
λύτερο αυτόν της Νέας Αγχιάλου. 
Σε ό,τι αφορά στην οδική σύνδεση της Μαγνησίας με
την υπόλοιπη Ελλάδα ο νομός διαπερνάται από την
Ευρωπαϊκή Οδό Ε 75, ενώ ο Βόλος συνδέεται μέσω
δύο κόμβων Αλμυρού (27 χλμ) και Βελεστίνου (20 χλμ).
Η δε απόσταση του Βόλου από την Αθήνα είναι περί-
που 3,5 ώρες, ενώ από τη Θεσσαλονίκη 2,5 ώρες και η
σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό (Α 2) γίνεται μέσω
Καλαμπάκας ή μέσω Θεσσαλονίκης.

Σιδηροδρομικά ο Βόλος συνδέεται με το κύριο δίκτυο
μέσω Λάρισας με την υπόλοιπη Ελλάδα, μέσω Inter-
city, αλλά και με απλό τραίνο, ενώ στα σχέδια του ΟΣΕ
συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτροδότηση του δικτύου ως
το 2018, που θα μειώσει χρονικά την πρόσβαση στην

Αθήνα σε τρεις ώρες και ένα τέταρτο, από πέντε ώρες,
που είναι τώρα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως η υπεραστική λεω-
φορειακή γραμμή για την Αθήνα πραγματοποιεί το
δρομολόγιο σε τέσσερις περίπου ώρες. 

Επίσης, η Μαγνησία διαθέτει και ένα αληθινό κό-
σμημα, το τραινάκι του Πηλίου, τον Μουτζούρη, έργο
του Εβαρίστο ντε Κίρικο, το οποίο αυτή τη στιγμή
πραγματοποιεί το δρομολόγιο Άνω Λεχώνια-Μηλιές,
ενώ στα σχέδια του ΟΣΕ είναι και η επαναλειτουργία
του, με αφετηρία το Λιμάνι του Βόλου ή την περιοχή
του Αναύρου (γραμμή στενού εύρους). 
Τέλος η ποικιλομορφία του νομού (ηπειρωτικός και
νησιωτικός) συνδράμει στην προσβασιμότητα του
νομού με πέντε ενεργούς επιβατικούς και εμπορικούς
λιμένες (Βόλος, Σκιάθος, Γλώσσα, Σκόπελος, Αλόννη-
σος), αλλά και άλλες τρεις αμιγώς επιβατικές προσβά-
σεις στις περιοχές Άη Γιάννη, Πλατανιά και
Κατηγιώργη, οι οποίες στο παρελθόν συνδέονταν
ακτοπλοϊκά με τη Θεσσαλονίκη (Ιπτάμενα δελφίνια)
και των οποίων γραμμών η επαναφορά είναι υπό συ-
ζήτηση.

Το γενικότερο ακτοπλοϊκό δίκτυο συμπεριλαμβάνει
συνδέσεις με τις Β. Σποράδες, την Εύβοια και τον Άγιο
Κωνσταντίνο Φθιώτιδος.

γ) Ποια είναι η ικανότητα ανταπόκρισης της πόλης
όσον αφορά στη διαμονή των τουριστών;

Η τουριστική δυναμική του νομού, σε συνδυασμό με
την αυξημένη προσβασιμότητά του, η οποία προγραμ-
ματίζουμε να βελτιωθεί, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρ-
χει ήδη εξαιρετική υποδομή στο νομό στο θέμα της
διαμονής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως στο ηπει-
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ρωτικό τμήμα της Μαγνησίας υπάρχουν 246 ξενοδο-
χεία, που μεταφράζονται σε 4.665 δωμάτια και 9.236
κλίνες. Αν σε αυτά συμπεριλάβουμε και τις υποδομές
της νησιωτικής Μαγνησίας οι αριθμοί σχεδόν διπλα-
σιάζονται και ειδικότερα μιλάμε για σύνολο 400 ξενο-
δοχείων, 10.143 δωματίων και 19.940 κλινών. Σε όλα
αυτά δεν έχουν συμπεριληφθεί λοιπές εγκαταστάσεις,
όπως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, θεσμός για όσους
έχουν πραγματοποιήσει τις διακοπές τους στην Ελ-
λάδα, ούτε τα κάμπινγκ. Σίγουρα όλες οι μονάδες δε
λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά με
δεδομένο το μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι και την πε-
ρίοδο του Πάσχα, που ξεκινούν στην ουσία από τον
Απρίλη και διαρκούν ως τα τέλη Οκτώβρη, μιλάμε για
μια ευρεία περίοδο 7 μηνών, όπου θα μπορούσε να
γίνει μια μερική ανισοκατανομή του προγραμματι-
σμού της ΠΠΕ, καλύπτοντας μεγαλύτερο κοινό. Η φυ-
σική ομορφιά του τόπου μας προσδίδει αυξημένη
επισκεψιμότητα στην περιοχή, αλλά ο στόχος μας,
όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, είναι να
αποταθούμε και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
όπως ο πολιτιστικός και ο περιβαλλοντικός, ο οποίος
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πρώτο. 
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε και στην προσβασιμότητα
των ΑμεΑ, καθώς υπάρχουν ήδη στο νομό προσβάσεις
σε περισσότερα από 70 ξενοδοχεία, ενώ αναμένεται
εν όψει της ΠΠΕ να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα,
όπου αυτό είναι εφικτό (υπάρχει πάντα η δυσκολία
στον ορεινό όγκο, λόγω ιδιαιτερότητας του εδάφους,
σε συνδυασμό με το χαρακτηρισμό παραδοσιακών οι-
κισμών, όπου δεν επιτρέπονται οι παρεμβάσεις). Γίνεται
λοιπόν εύκολα κατανοητό πως η Μαγνησία όχι μόνο
θέλει, αλλά και μπορεί να πραγματοποιήσει την ΠΠΕ.
Δεν είναι τυχαίο πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί
και η κίνηση των κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του
Βόλου, αλλά και σε αυτά της Σκιάθου και της Σκοπέλου. 

δ) Όσον αφορά στις πολιτιστικές, αστικές και του-
ριστικές υποδομές, ποια είναι τα έργα (συμπερι-
λαμβανομένων των έργων ανακαίνισης) που η
πόλη σας σχεδιάζει να εκτελέσει σε σχέση με τη
δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώ-
πης, από τώρα και έως το έτος του τίτλου; Ποιο
είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό
το έργο; 

Η δημιουργία του Μουσείου Βιομηχανικού Σχεδια-
σμού στο χώρο του παλιού Τελωνείου αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της ΠΠΕ
Βόλος Μαγνησία 2021. Η αστική κληρονομιά του
Βόλου, σε συνδυασμό με την εργοστασιακή αισθητική,
δημιουργεί τις απόλυτες προϋποθέσεις για την ένταξη
ενός τέτοιου εγχειρήματος στο σχεδιασμό των ανα-
πλάσεων της πόλης. Η μελέτη έχει ήδη προταθεί από
το ΠΘ και η υλοποίησή του προβλέπεται να καλυφθεί
από τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και εθνικών πόρων,
με ολοκλήρωσή του το 2018. Η μεταφορά σε αρχικό
στάδιο 6.500 εκθεμάτων από τη συλλογή-Μουσείο του
Στέργιου Δελιαλή θα αποτελέσει τη βάση, η οποία
ευελπιστούμε να αυξηθεί στο έπακρο. (Έλξη της εξέλι-
ξης και Πολιτισμός για όλους).

Η μετατροπή του Εκθεσιακού Κέντρου Δήμου Βόλου
σε πολυχώρο εκθέσεων και παραστάσεων, χωρητικό-
τητας 1500 - 2000 ατόμων, θα δημιουργήσει ένα από
τους μεγαλύτερους κλειστούς χώρους εκδηλώσεων
στην Ελλάδα Από την άλλη, η αναστήλωση του Δημο-
τικού Θεάτρου Βόλου, σε πολυδύναμο πολιτιστικό
κέντρο, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς.
Και τα δύο έργα πρόκειται να ξεκινήσουν εντός του
2016 και αναμένεται η ολοκλήρωσή τους ως το 2019.
Όπως και στην παραπάνω περίπτωση η συγχρηματο-
δότηση θα καλυφθεί τόσο από εθνικούς όσο και από
ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης έχει προβλεφθεί ένα
σχέδιο γενικής αστικής ανάπλασης της πόλης με τη
χρηματοδότηση της περιφέρειας (12 εκατομμύρια €,
2016-2018) (Χτίζοντας το κοινό του αύριο, Αντίθεση-
Σύνθεση-Μεταμόρφωση).
Όπως αναφέραμε και δύο ερωτήματα πιο πάνω, η επα-
ναλειτουργία του Μουτζούρη, με αποκάλυψη των
γραμμών και αφετηρία από το λιμάνι του Βόλου ή τον
Άναυρο και τερματικό σταθμό τις Μηλιές, θα προσφέ-
ρει ξανά μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, μέσα από
την οργιώδη φύση του Πηλίου. Για το συγκεκριμένο
σκοπό έχει ήδη εισηγηθεί το κονδύλι (3 εκ. €) καθώς η
σύνδεση του τραίνου με την πολιτιστική κληρονομιά
του Εβαρίστο ντε Κίρικο αποτελεί έναν από τους ση-
μαντικότερους ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς, προ-
ωθώντας ταυτόχρονα και τον τουρισμό, πολιτιστικό
και μη (ολοκλήρωση 2020). 
Η στέγαση πολιτιστικού κέντρου μεταναστών στο κτί-
ριο της Κίτρινης Αποθήκης (πρώην καπναποθήκες της
ΒΑΤ και μετέπειτα αρχηγείο της Γκεστάπο, περιουσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης), και η πλήρης
αλλαγή της χρήσης του με την αρωγή του ΠΘ, σηματο-
δοτεί και την ελπίδα, να ανθίσει η δημιουργία και η
συμφιλίωση των λαών (Αντίθεση-Σύνθεση-Μεταμόρ-
φωση). 
Προσβλέποντας στην προσβασιμότητα μέσω του πυ-
λώνα μας «Πολιτισμός για όλους», ο Δήμος Βόλου
έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση Wi-Fi στο κέντρο
της πόλης και προβλέπεται η επέκτασή του σε όλο το
νομό, μέσω της περιφέρειας. 
Τέλος η αναστήλωση και πλήρης αποκατάσταση του
αρχαίου θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών in situ, μέσω του
προγράμματος «Πολιτιστικές διαδρομές», θα δημι-
ουργήσει μια μικρή Επίδαυρο στην καρδιά της Ελλά-
δας, με τη βοήθεια της περιφέρειας και της ΕΕ.
(Πολιτισμός για όλους).



5.1. Εξηγήστε πώς ο τοπικός πληθυσμός και η κοι-
νωνία των πολιτών σας έχουν συμμετάσχει στην
προετοιμασία της αίτησης και πώς θα συμμετά-
σχουν στην υλοποίηση του έτους.

Η διαρκής πολιτική αναταραχή των τελευταίων ετών
με εναλλαγή κυβερνήσεων, συγκυβερνήσεων, πρό-
ωρων εθνικών εκλογών, δημοψηφισμάτων, αλλά και
δημοτικών εκλογών, κάτω από την επιβολή μνημονίων
και επιβολής σκληρών μέτρων, οδήγησαν πολλές Ελ-
ληνικές πόλεις στη λήψη της απόφασης για την υπο-
ψηφιότητα της ΠΠΕ 2021, σχεδόν την τελευταία
στιγμή ή τις οδήγησαν σε παραίτηση. Στη δική μας πε-
ρίπτωση, σίγουρα δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς τον σχε-
διασμό μας, αλλά ούτε και τόσο αργά. Με την
απόφαση για διεκδίκηση της ΠΠΕ 2021 η πρώτη μας
δράση ήταν η ίδρυση ενός ανεξάρτητου φορέα με τρι-
πλό ρόλο: της αφύπνισης και ενημέρωσης του νομού,
της συγγραφής του φακέλου και της διεξαγωγής της
ίδιας της ΠΠΕ. Ξεκινήσαμε από ένα πυρήνα ο οποίος

επεκτεινόταν σιγά-σιγά προς τα έξω, συμπεριλαμβά-
νοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στις ανάλογες
θέσεις. Έτσι, σιγά-σιγά σχηματίστηκε μια ομάδα από
μουσικούς, σκηνοθέτες, ερμηνευτές, αρχιτέκτονες,
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ακαδημαϊκούς, συγγραφείς, οικονομολόγους, ελεύθε-
ρους επαγγελματίες και φοιτητές. 
Ανοίγοντας τον κύκλο προς τα έξω συμπεριλήφθηκαν
συνεργάτες ή φορείς, που εκπροσωπούν με τη σειρά
τους άλλους φορείς, όπως η Ιερά Μητρόπολη Δημη-
τριάδος, μα και κοινωνικές ομάδες μειονοτήτων, σαν
την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου, ή τα ΑμεΑ. Ο κύκλος
μας συνεχίζει να ανοίγει ακόμα και τώρα με πρόβλεψη
έως το 2021 να θέσει εντός του ακόμα και τον τελευ-
ταίο κάτοικο του νομού.
Προκειμένου να συντάξουμε το όνειρο της πολιτιστι-
κής λειτουργήσαμε επίσης σε τριπλό επίπεδο. Πέρα
από τις καινοτόμες προτάσεις της επιτροπής, σημαν-
τικό ρόλο έπαιξε και το πολιτιστικό παρελθόν και
παρόν της πόλης και του νομού, ενώ δημιουργήθηκε
και δίαυλος επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους
και τις ιδιαίτερες ομάδες. Πρωτότυπες ιδέες από την
πανεπιστημιακή κοινότητα, συνεχή ανταλλαγή μηνυ-
μάτων μέσα από τα social media και μαζικές συγκεν-
τρώσεις πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
δημιούργησαν ένα γενικότερο κλίμα ευφορίας, που
αντικατοπτρίστηκε στη δημιουργία μιας ολοένα αυξα-
νόμενης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γύρω από την
ΠΠΕ. 
Εθελοντικές οργανώσεις όπως οι Ροταριανοί, οι Σο-
ροπτιμίστριες, οι Inner Wheelers και οι ΑΧΕΠΑΝΣ
ήταν από τους πρώτους που στάθηκαν στο πλευρό
μας και βοήθησαν ενεργά με την εθελοντική συμμε-
τοχή τους, τόσο στο κομμάτι της διάδοσης της ΠΠΕ,
όσο και με την ενεργή δράση τους στη συγκέντρωση
εθελοντών. Για αυτό το σκοπό, πέρα από τις ενέργειές
μας, οι παραπάνω ομάδες προχώρησαν σε έτερα καλέ-
σματα λοιπών εθελοντικών ομάδων, οι οποίες εντάχ-
θηκαν στο δίκτυο, με αποτέλεσμα μετά την κοινή
συντονισμένη δράση μας να έχουμε ξεπεράσει τον
αριθμό των 10.000 εθελοντών σε μόλις τρεις μήνες,
ενώ η έλευσή τους συνεχίζει να αυξάνει με ραγδαίο
ρυθμό.

Το γενικότερο εθελοντικό κίνημα ξεκίνησε στην πε-
ριοχή μας, σε μεγάλο βαθμό το 2002, με αφορμή την
Ολυμπιάδα Αθήνα 2004, όταν ο Βόλος υπήρξε μια από
τις τέσσερις συνεργαζόμενες ολυμπιακές πόλεις, γι-
γαντώθηκε τη χρονιά της διοργάνωσης και παρέμεινε
ως τις μέρες μας, ολοένα αυξανόμενο. Αυτός είναι άλ-
λωστε και ο λόγος που ο Βόλος έχει χαρακτηριστεί διε-
θνώς ως «Πόλη του Εθελοντισμού», αλλά και πόλη
των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, οι οποίες
πραγματοποιούνται, εξαιτίας κυρίως αυτών των ίδιων
εθελοντών. 
Για τις ανάγκες της επικοινωνίας της ΠΠΕ εντός νομού,
αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο σχεδιάστηκε μια με-
γάλη ανοιχτή μουσική εκδήλωση στην παραλία του
Βόλου, τον Οκτώβριο 2015, η οποία συγκέντρωσε
ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 500 εθελοντές (καλλιτέ-
χνες και διοργάνωση), ενώ την ίδια ημέρα της πραγμα-
τοποίησής της προσήλθαν και εγγράφηκαν αθρόα
πάνω από 200 άνθρωποι, κάθε ηλικίας, μέσα σε δύο
ώρες. Η συγκεκριμένη  εκδήλωση είχε προγραμματι-
στεί για τις 5 Οκτωβρίου 2015, αλλά είχε μια αναπάν-
τεχη αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών και
μεταφέρθηκε για τις 18 του ίδιου μήνα. Αυτό δεν εμ-
πόδισε ούτε τον κόσμο που παραβρέθηκε, ούτε το σύ-
νολο των εθελοντών να επιστρέψει στον ίδιο χώρο,
δέκα μέρες μετά, για να επαναλάβουν τη βούληση των
Μαγνήτων να διεκδικήσουν την ΠΠΕ 2021. Κάπως έτσι
μεταδώσαμε το μήνυμα της ΠΠΕ και κάπως έτσι συνέ-
χισε και συνεχίζει το ρεύμα και από τους άλλους δή-
μους του νομού, με παραδείγματα όπως αυτό της
κοινότητας Προμυρίου, όπου όλο το χωριό εγγράφηκε
σύσσωμο στη λίστα των εθελοντών μας. Αυτοί είναι οι
Μάγνητες και έτσι έχουμε μάθει να πράττουμε. Χαρα-
κτηριστική ήταν η δήλωση της Γενικής Καλλιτεχνικής
Διευθύντριας της υποψηφιότητας Βόλος-Μαγνησία
2021, κυρίας Μαρίτας Παπαρίζου, όταν σε συνέδριο
μεταξύ ΠΠΕ στην Κραϊόβα (Σεπτέμβριος 2015) είπε
πως «από τη στιγμή που αποφασίζουμε να συμμετά-
σχουμε σαν υποψήφιοι, πρέπει να λειτουργούμε σαν
νικητές πράττοντας και όχι απλά σχεδιάζοντας». Με
βάση αυτή τη φιλοσοφία λοιπόν έχουμε ήδη ξεκινήσει
να πράττουμε και να προχωρούμε στην αναθέρμανση
και αναβίωση θεσμών, να προετοιμάζουμε ένα μέλλον
που θέλουμε για την περιοχή, με έμπνευση το θεσμό
της ΠΠΕ. Πολύ απλά «Χτίζουμε» το κοινό του αύριο,
οραματιζόμαστε έναν Πολιτισμό για όλους, Μεταμορ-
φώνουμε Συνθέτοντας μέσα από τις Αντιθέσεις και Έλ-
κουμε την ίδια την Εξέλιξη, αναγνωρίζοντας παράλλη-
λα την ανάγκη του απλού κόσμου να εκφραστεί πολιτι-
στικά, μέσα από ένα τόσο αναγνωρισμένο θεσμό. 
Επειδή όμως όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν σχεδια-
σμό και στρατηγική, σημαντικός είναι ο ρόλος που κα-
λείται να παίξει η εκπαίδευση, μέσα από την ΠΠΕ.
Συνεχείς δράσεις μέσα από το ΠΘ, με τη συμμετοχή
φοιτητών και καθηγητών, που θα αφορούν στα proj-
ects της Αρχιτεκτονικής, αλλά και η εμπλοκή τους σε
ζητήματα περιβάλλοντος δημιουργεί την αρχή ενός
ιστού, που εξαπλώνεται προς τη δευτεροβάθμια και
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με παρουσία και συμμε-
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τοχή της νέας γενιάς σε projects όπως η «Αισθητική
στη Γαστρονομία». Οι τρεις άλλωστε βασικοί πολιτι-
στικοί φορείς του Πηλίου, όλοι μαζί εδώ και τριάντα
χρόνια παράγουν πολιτισμό και εκπαίδευση, μέσα από
εργαστήρια, αποδεικνύοντας την άρρηκτη σχέση των
προαναφερομένων. Για την πραγματοποίηση των ετή-
σιων εγχειρημάτων τους, έχουν κάθε χρόνο αρωγούς
τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που αναμένεται να εκδηλω-
θεί στα επόμενα χρόνια και να κορυφωθεί το 2021
εντός όλου του νομού. 

5.2. Πώς θα δημιουργήσει ο τίτλος στην πόλη σας
νέες και βιώσιμες ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα
πολιτών ώστε να παρακολουθήσουν ή να συμμε-
τάσχουν σε πολιτιστικές δράσεις, ιδίως οι νέοι, οι
εθελοντές, οι περιθωριοποιημένες και ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των
μειονοτήτων; Παρακαλούμε να αναφερθείτε ανα-
λυτικά και στην προσβασιμότητα των  ατόμων με
αναπηρία και των ηλικιωμένων σε αυτές τις δρά-
σεις. Καθορίστε τα σχετικά μέρη του προγράμμα-
τος που έχουν σχεδιαστεί για τις διάφορες αυτές
ομάδες. 

Η έννοια του «Πολιτισμός για όλους» θέτει τη βασική
φιλοσοφία πάνω στην οποία έχει σχεδιαστεί η ΠΠΕ
Βόλος-Μαγνησία 2021. Η θεσμοθέτηση του Πολυεισι-
τήριου, εμπνευσμένου από τις κάρτες απεριορίστων
διαδρομών της Αθήνας (1η ΠΠΕ), στοχεύει στη δυνα-
τότητα πρόσβασης σε μεγαλύτερο αριθμό δραστηριο-
τήτων, με οικονομικότερο κόστος, επιτρέποντας στους
νέους, αλλά και στις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες
την ευκολότερη πρόσβαση, στα δρώμενα της ΠΠΕ. 
Από την άλλη η ΠΠΕ online, δίνει την ευκαιρία στον
καθένα που θέλει να παραβρεθεί, αλλά δεν μπορεί να
το καταφέρει, λόγω απόστασης ή άλλων προβλημά-
των, να παρακολουθήσει τα τεκταινόμενα.

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων περιμένει σε ολό-
κληρο το νομό να ενεργοποιηθεί μέσω του εθελοντι-
σμού.  Η δημιουργία μόνιμων δεσμών με τους
θεσμούς που ήδη υπάρχουν, αλλά κι εκείνους που
πρόκειται να αναβιώσουμε ή να ιδρύσουμε, θεωρείται
αναγκαία για τη συμμετοχή όλων και την μεγέθυνση
του εθελοντικού κινήματος που χτυπά στην καρδιά
της Μαγνησίας. Από το σχεδιασμού προκύπτει πως οι

συμμετοχές των εθελοντών δεν περιορίζονται μόνο
στις εκδηλώσεις της ΠΠΕ, αλλά και σε projects υποδο-
χής και ξενάγησης σε όλο το νομό, των επισκεπτών
της ΠΠΕ, με προσανατολισμό στην κουλτούρα της πε-
ριοχής και την αστικοποίησή της. 

Δυστυχώς στην ερώτηση «τι είναι τα ΑμεΑ;» το μεγα-
λύτερο ποσοστό του πληθυσμού απαντά αναφερό-
μενο σε άτομα με κινητικά προβλήματα κι ένα
μικρότερο ποσοστό σε τυφλούς. Τι γίνεται όμως με
τους κωφούς, τα σπαστικά παιδιά, τα άτομα με σύν-
δρομο Down κι όλους εκείνους τους ανθρώπους που
έχουν χαρακτηριστεί ως άτομα με ειδικές ανάγκες;
Πρώτο μας μέλημα είναι η προσβασιμότητα και προς
αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, με το σχεδιασμό
έργων που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή στα άτομα με
κινητικές αναπηρίες. Για τους τυφλούς, πέρα από τη
συνεργασία με διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα, η πιο
απλή λύση είναι και η καλύτερη: οι εκτυπώσεις σε σύ-
στημα Braille, σε συνεργασία με τον Οίκο Τυφλών και
το Δήμο Καλλιθέας Αττικής, με τον οποίο έχουμε συ-
νάψει συνεργασία. Μέσω του Δημοτικού Ωδείου
Βόλου, σχεδιάζονται ήδη δράσεις που αφορούν στην
εκμάθηση μουσικής σε κωφούς, ενώ το project “Art
Therapy” απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ΑμεΑ. 
Η σοφία των ηλικιωμένων, μέσα από την εκπαίδευση,
μπορεί να λειτουργήσει ενημερώνοντας τη νέα γενιά
για τις χαμένες παραδοσιακές τέχνες και την τέχνη του
παραμυθιού, προσφέροντας ενεργή συμμετοχή τους
στην ΠΠΕ. Ταυτόχρονα η δυνατότητα εκπτώσεων
μέσω μαζικής έκδοσης εισιτηρίων (στα ΚΑΠΗ) προ-
σφέρει την ευκαιρία ομαδικής παρακολούθησης, που
δημιουργεί και αφορμή για μεταξύ τους συζήτηση και
αναζήτηση, μέσω του πολιτισμού.
Η υποψηφιότητα ΠΠΕ Βόλος-Μαγνησία 2021 βρίσκε-
ται σε συνεχή επαφή με την κοινότητα των Αθίγγανων
του Βόλου, η οποία είναι διασπαρμένη σε τέσσερα δια-
φορετικά σημεία της πόλης. Η συνεργασία μεταξύ των
Δήμων Καλλιθέας Αττικής, υποψηφιότητας Βόλος-Μα-
γνησία 2021 και ΠΠΕ Φιλιππούπολη 2019 με τη συμπα-
ραγωγή της όπερας Κάρμεν και την ενεργή συμμετοχή
τους, δίνει μια μόνο αφορμή για τον τρόπο σκέψης και
δράσης μας, ενώ η συμμετοχή τους σε δρώμενα αλλη-
λοεξαρτώμενα με τους Βλάχους ή τους Σαρακατσά-
νους σκοπεύει να αποτυπώσει την ιστορία του νομαδι-
κού πολιτισμού εντός της Μαγνησίας.
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Τέλος το φλέγον ζήτημα των μεταναστών δίνει έναυ-
σμα για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου και πολυ-
χώρου έκθεσης της κουλτούρας τους, σε συνδυασμό
με την ίδρυση Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. 

5.3. Εξηγήστε τη συνολική στρατηγική σας για την
ανάπτυξη κοινού, και ιδίως τη σχέση με την εκπαί-
δευση και τη συμμετοχή των σχολείων.

Από την αρχή δηλώσαμε ευθαρσώς ότι η κατάσταση
στη χώρα δεν είναι όπως θα επιθυμούσαμε, από την
άλλη η σημερινή πραγματικότητα στην πόλη του
Βόλου, αλλά και το νομό δε θυμίζει σε τίποτα το έν-
δοξο παρελθόν. Σίγουρα δεν ξεκινάμε από το μηδέν
και αυτό γιατί το κοινό της Μαγνησίας έχει πολιτιστικό
υπόβαθρο, το οποίο όμως δεν βρίσκει εκτόνωση . Η
χρυσή ευκαιρία της ΠΠΕ μας δίνει τη δυνατότητα να
θέσουμε ξανά σε κίνηση τα γρανάζια της πολιτιστικής
μηχανής μας και να χαράξουμε νέους δρόμους. 
Η ανάπτυξη του κοινού βρίσκεται κάτω από τον πυ-
λώνα «Χτίζοντας το κοινό του αύριο». Η υπάρχουσα
κοινωνία και οι δομές της αποτελούν τη θεμελιώδη
βάση πάνω στην οποία στοχεύουμε να αναπτύξουμε
το οικοδόμημά μας. Γνωρίζοντας τις αδυναμίες, στις
οποίες έχει περιέλθει ο κοινωνικός τομέας, αναπτύσ-
σουμε τη στρατηγική μας στον άξονα ενημέρωσης-
συμμετοχής, με άλλα λόγια στην ένταξη του
κοινωνικού συνόλου σαν ομάδα στη δράση της ΠΠΕ
και όχι σαν μεμονωμένα άτομα. 
Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο κίνημα του εθελοντισμού και τη δι-
κτύωσή του, διότι μέσω αυτού επιτυγχάνεται τόσο η
διάδοση, όσο και η συμμετοχή των κοινωνικών δομών,
στην προσπάθειά μας. Η προβολή της δυναμικής του
αποτυπώνεται στα πρόσφατα μεγάλα αθλητικά γεγο-
νότα, και συμπεριλαμβάνει μέσα από αυτόν την έννοια
του «Πολιτισμού για όλους». 
Η ιδέα του Πολιτιστικού Αλμανάκ, μέσω του οποίου
προτείνονται δράσεις αλληλένδετες με σημαντικές
ημερομηνίες της Ευρώπης, δίνει την αφορμή για εκ-
παίδευση του κοινού, με παράλληλη συμμετοχή του. 
Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω
της προσβασιμότητας, αλλά και της συμμετοχής ατό-
μων ΑμεΑ στον πολιτιστικό σχεδιασμό, προσβλέπει
στην εξωτερίκευση της ΠΠΕ και την περαιτέρω διεύ-
ρυνση του κοινού της. 

Το κομμάτι περιβάλλον σήμερα αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα ζητήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν ένας από τους κυριότερους μοχλούς δράσης και
εκπαίδευσης του κοινού, με πολιτιστικές διαστάσεις,
εγείροντας θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Με
αφετηρία την Κάρλα και την Αλόννησο, μια διαδρομή
που θα διασχίσει το νομό και θα ενώσει τις τέχνες με
την επιστήμη. 
Σημαντική θέση όμως έχουν και κάποιες ξεχωριστές
νύχτες, όπως οι καλοκαιρινές πανσέληνοι, με τις
οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η ελληνική ψυχή.
Το καλοκαίρι στη Μεσόγειο κρατά πολύ και ειδικότερα
το 2021 η βραδιά της πανσελήνου του Σεπτέμβρη
συμβαίνει το βράδυ που γίνεται η μετάβαση στην φθι-
νοπωρινή ισημερία, σηματοδοτώντας μια ξεχωριστή
βραδιά. Η συγκεκριμένη νύχτα αποτελεί και την εναρ-
κτήρια της Βαλκανιάδας Αστρονομίας. 
Η θέσπιση του Καλλιτέχνη-δασκάλου έχει ήδη προ-
αναφερθεί μέσα από τις Καλλιτεχνικές Φιλοξενίες, με
τα open-air projects, αλλά και με την οργάνωση Mas-
terclasses. Χτίζουμε με άλλα λόγια το κοινό του αύριο,
μπροστά στο ίδιο το κοινό.
Επειδή, όμως, όταν λέμε τη λέξη δάσκαλος η σκέψη
πηγαίνει στο θεσμό του σχολείου, έχουμε αναπτύξει
τρία επίπεδα, όπου θα κινηθούμε, τόσο για την εμ-
πλοκή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη
του κοινού, όσο και για την ιδία συμμετοχή του στα πε-
πραγμένα. Με βάση τις παλιότερες δράσεις, που λάμ-
βαναν χώρα διαδραστικά, μέσω προγραμμάτων του
Δημοτικού Ωδείου Βόλου και της ΕΛΣ, σκοπεύουμε να
επεκτείνουμε την ομπρέλα σε όλο το νομό, με τη βοή-
θεια και του Δημοτικού Ωδείου Αλμυρού, αλλά και της
Φιλαρμονικής της Σκιάθου, δημιουργώντας εργαστή-
ρια, μέσα από τα οποία τα παιδιά μαθαίνουν συμμετέ-
χοντας και εντάσσονται σε ένα γενικότερο
ενημερωμένο και αφυπνισμένο κοινό. Επίσης, αξιοποι-
ούνται προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που
απευθύνονται στους μαθητές και μπορούν να αποτε-
λέσουν αφετηρία για μια σειρά δράσεων μέσα στα
σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Η συμμετοχή
της τρίτης ηλικίας σε αντίστοιχα προγράμματα, όπου
οι μικροί θα διδάξουν τους μεγάλους κι οι μεγάλοι
τους μικρούς, σχεδιάζεται προκειμένου να υπάρξει μια
γενικότερη αντιμετώπιση του κοινού σαν όλο και όχι
σαν υποσύνολα. Η ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη
δημιουργία, μέσα από τα εικαστικά και τις παραστατι-
κές τέχνες, με τη δημιουργία εκθέσεων και παρουσιά-
σεων, παράλληλα με αντίστοιχες παιδιών από άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις, πάνω στο ίδιο θέμα, θα αποτελέσει
όχι απλά μια ευκαιρία για προβολή, αλλά και μια υπέ-
ροχη αφορμή για συζήτηση πάνω στη συγκριτική αν-
τιμετώπιση του ίδιου ζητήματος. Στα θέματα που
προτείνουμε βασικό ρόλο παίζει το περιβάλλον, γιατί
όταν μιλάμε για το κοινό του αύριο οφείλουμε να σκε-
φτόμαστε τον κόσμο, που θέλουμε να τους παραδώ-
σουμε.
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6  | ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

• Προϋπολογισμός της πόλης για τον πολιτισμό:
Ποιος ήταν ο ετήσιος προϋπολογισμός για τον πο-
λιτισμό στην πόλη κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων 5 ετών (με εξαίρεση τις δαπάνες για την
παρούσα αίτηση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης); (Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα).

Η πόλη τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνώσει τις εισ-
ροές προς τον πολιτιστικό τομέα, τόσο λόγω της ύφε-
σης, αλλά και εξαιτίας της αναπροσαρμογής, λόγω του
σχεδίου συνένωσης δήμων και κοινοτήτων «Καλλικρά-
της». Τα κάτωθι ποσά σίγουρα δεν αντιστοιχούν ούτε
σε αυτά που θέλει, αλλά ούτε και σε αυτά που μπορεί η
πόλη του Βόλου, αλλά με δεδομένο το γεγονός πως
ούτε το Δημοτικό θέατρο λειτουργεί, ούτε και η Συμ-
φωνική, αντιλαμβανόμαστε πως το αληθινό οικονο-
μικό μέγεθος του Βόλου, εν όψει της ΠΠΕ θα
διαμορφωθεί προς τα πάνω δραματικά και οριστικά.
Τα παρακάτω ποσά αποτελούν αμιγείς δράσεις και δεν
συμπεριλαμβάνουν ούτε μισθοδοσίες, ούτε προϋπο-
λογισμούς των λοιπών Δήμων της Μαγνησίας, αλλά
μόνο της πόλης του Βόλου, ενώ για τις αναπλάσεις,
που προβλέπονται και θα ενσωματωθούν στο πρό-

γραμμα της ΠΠΕ, έχουν εξασφαλιστεί από την Περιφέ-
ρεια μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, 11,5 εκ €, ενώ προβλέ-
πονται μέσω τομεακής δράσης του ΥΠΠΟ άλλα 5 εκ. €,
2 εκ. € μέσω συμβάσεων παραχώρησης και άλλα 5 εκ.
€ μέσω αυτοχρηματοδότησης ή σύμβασης παραχώρη-
σης. Παράλληλα έχουν γίνει και επαφές με το Υπουρ-
γείο Τουρισμού για την ανάδειξη της περιοχής και τη
χρηματοδότηση επιπρόσθετων υποδομών. Ο λόγος
που αναγράφουμε οικονομικά στοιχεία μόνο από το
Δήμο Βόλου είναι πως η κεντρική έδρα της ΠΠΕ θα
είναι η πόλη του Βόλου, αλλά οι δράσεις αφορούν
στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

2011 445.565 0,38 %

2012 494.385 0,49 %

2013 342.628 0,32 %

2014 354.327 0,37 %

Τρέχον 323. 417 0,35 %

Έτος Ετήσιος Προ-
ϋπολογισμός
της πόλης
(σε ευρώ)

Ετήσιος προϋπολογισμός
της πόλης (σε ποσοστό %
του ετήσιου προϋπολογι-
σμού της πόλης)

Σε περίπτωση που η πόλη σχεδιάζει να χρησιμο-
ποιήσει τα κεφάλαια από τον ετήσιο προϋπολογι-
σμό της σε σχέση με τον πολιτισμό για τη
χρηματοδότηση του έργου «Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης», παρακαλείσθε να αναφέ-
ρετε το ποσό αυτό, ξεκινώντας από το έτος
υποβολής της υποψηφιότητας μέχρι το έτος της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Με βάση την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, η
επιλογή της υποψηφιότητάς μας έχει να καταμαρτυρή-
σει τη φειδώ σε σχέση με τα τεκταινόμενα. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουμε πως για το 2015 και μέχρι το τέλος
του δε θα έχουν ξοδευτεί περισσότερα από 20.000 €
μεικτά και τα οποία προορίζονται ως επί το πλείστον,
ως έξοδα για τη σύνταξη του φακέλου. Για την επί-
τευξη της συγγραφής του συνεργάστηκε ολόκληρη
ομάδα εθελοντών, όχι για λόγους οικονομίας ή από έλ-
λειψη ρευστού, αλλά επειδή ο εθελοντισμός ήταν και
παραμένει σημαία μας, σε ό,τι αφορά στην ΠΠΕ 2021.
Φυσικά αυτό το κεφάλαιο εξάχθηκε από το Δήμο
Βόλου, ενώ υπολογίζεται πως πέρα από τις ετήσιες δα-
πάνες, που έχουν ψηφιστεί για το 2016, θα υπάρξει και
αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, με αύξηση
κατά 500.000 € για τα έτη που θα ακολουθήσουν έως
το 2020 και 1.000.000 € για τη χρονιά του τίτλου και τις
δύο επόμενες και επαναφορά στα 500.000 € για τα έτη
που ακολουθούν. Όλα αυτά βέβαια αφορούν στις προ-
σαυξήσεις και όχι στα ίδια κεφάλαια του προϋπολογι-

σμού του Δήμου Βόλου και των υπόλοιπων Δήμων της
Μαγνησίας, που θα ενταχθούν στις δαπάνες της ΠΠΕ
2021. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τις υπηρεσίες πο-
λιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής, ο
Δήμος Βόλου έχει εγκρίνει για το 2016, το ποσό των
12.944.257,02 €, συμπεριλαμβανομένων μισθοδοσιών,
από το οποίο η ΠΠΕ θα αξιοποιήσει το ποσό των
30.000 €  το οποίο αντιστοιχεί σε 6,7 %  του ετήσιου
προϋπολογισμού για τον πολιτισμό και αθλητισμό (κα-
θαρό ποσό, εκτός μισθοδοσιών και εξόδων συντήρη-
σης).

- Ποιο είναι το ποσό του συνολικού ετήσιου προ-
ϋπολογισμού που προβλέπει η πόλη να δαπανήσει
για τον πολιτισμό μετά το έτος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης (σε ευρώ και σε ποσο-
στό % του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού);

Η σκέψη μας είναι να παραμείνει η προσαύξηση του 1
εκ. €, από τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου μόνο,
για τα επόμενα δύο έτη, που αντιστοιχεί στο 1,11% του
ετήσιου, κατά μέσο όρο, το οποίο θα ενδυναμώσει την
παρουσία και την κληρονομιά της ΠΠΕ, δίνοντάς της
ταυτόχρονα και τον απαιτούμενο χρόνο προσαρμογής
για τη μετάβαση από το στάδιο του χρηματοδοτούμε-
νου θεσμού σε αυτόν της αυτοχρηματοδότησης. Για τα
δε έτη που θα ακολουθήσουν, προτείνουμε τη συνέ-
χιση της επιχορήγησης στα 500.000 €, έως την υλοποί-
ηση της αποκλειστικής αυτοχρηματοδότησης. 
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• Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου
• Έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:

Να εξηγήσετε τον συνολικό προϋπολογισμό (δη-
λαδή, τα κονδύλια   που είναι ειδικά διαθέσιμα για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών). Ο προϋπολο-
γισμός καλύπτει τη φάση της προετοιμασίας, το
έτος του τίτλου, την αξιολόγηση και τις δράσεις με
μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο για την πόλη.
Παρακαλούμε, επίσης, να συμπληρώσετε τον πα-
ρακάτω πίνακα.

Σε ό,τι αφορά το συνολικό προϋπολογισμό της ΠΠΕ,
αυτός ανέρχεται στα 21.000.000 €. Αυτό το ποσό επι-
μερίζεται μεταξύ Δήμου Βόλου, Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, Ελληνικής Πολιτείας και ΕΕ,  ενώ υπάρχει και
στόχος χορηγιών, από τον ιδιωτικό τομέα ύψους

1.500.000 €, χωρίς αυτό να απαγορεύει και την αναζή-
τηση μεγαλύτερων κονδυλίων (Αθηναϊκή χορηγία). Ει-
δικότερα ο οικονομικός μας σχεδιασμός διαχωρίζεται
στο αμιγές πρόγραμμα της ΠΠΕ, τη διαφήμιση και την
αξιολόγηση και τέλος τις μισθολογικές δαπάνες. Το
πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο
μέρος του κόστους, με εκτίμηση περί το 75%, ενώ η
διαφήμιση και η αξιολόγηση το 10% και οι μισθολογι-
κές δαπάνες το υπόλοιπο 15%. Η μεν πόλη του Βόλου
έχει ήδη συζητήσει την έγκριση της επιπρόσθετης
χρηματοδότησης, ενώ αναμένουμε και τις επίσημες
υπόλοιπες αναφορές-προγραμματικές συμβάσεις για
τους υπόλοιπους εμπλεκομένους, τις οποίες αναμέ-
νουμε να έχουμε στα χέρια μας πριν την παρουσίαση
του φακέλου (Φεβρουάριος 2016). 

Διαχείριση

Συνολικά έσοδα για την
κάλυψη λειτουργικών
δαπανών (σε ευρώ)

Από τον δημόσιο
τομέα 
(σε ευρώ)

Από τον δημόσιο
τομέα 
(σε ποσοστό %)

Από τον ιδιωτικό
τομέα
(σε ευρώ)

Από τον ιδιωτικό
τομέα
(σε ποσοστό %)

23.000.000 € 21.500.000 € 93,4 % 1.500.000 € 6,6 %

• Έσοδα από τον δημόσιο τομέα:
Ποια είναι η ανάλυση των εσόδων που θα προέλ-
θουν από τον δημόσιο τομέα για την κάλυψη λει-
τουργικών αναγκών; Παρακαλούμε, συμπληρώστε
τον παρακάτω πίνακα:

Έσοδα από το δημόσιο
τομέα για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

σε ευρώ %

Εθνική κυβέρνηση 11.000.000 € 51,16 %

Πόλη 3.000.000 € 13,96 %

Περιφέρεια 3.000.000 € 13,96 %

2.500.000 € 11,62 %

Άλλο 2.000.000 € 9,30 %

Σύνολο 21.500.000 € 100 %

Ε.Ε. (μη συμπεριλαμβα-
νομένου του βραβείου 
«Μελίνα Μερκούρη»)

Όπως έχουμε αναφέρει και πιο πάνω, λόγω της ιδιά-
ζουσας οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, ακόμα
δεν έχουν δεσμευτεί οι φορείς, εκτός της πόλης, η
οποία έχει ήδη συζητήσει και αναμένεται να επικυρώ-
σει τη δέσμευση, αμέσως μετά την κατάθεση του φα-
κέλου. Η κατανομή όμως των τελευταίων ετών, έχει να
μας καταδείξει πως ο στόχος που θέτουμε είναι από-
λυτα υλοποιήσιμος. 

Έχουν οι αρχές των δημόσιων οικονομικών (πόλη,
περιφέρεια, κράτος) ήδη ψηφίσει ή έχουν αναλά-
βει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών; Αν όχι, πότε θα το κά-
νουν;

Εντός Δεκεμβρίου και άμα τη καταθέσει των υποψη-
φιοτήτων, αναμένονται οι επαφές με τους φορείς της
Περιφέρειας και της Ελληνικής Πολιτείας. Ως τότε τόσο
η υποψηφιότητά μας, όσο και κάποιες πόλεις, με τις
οποίες είμαστε σε επαφή, τελούμε εν αναμονή.

Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης
για να ζητήσετε οικονομική στήριξη από τα προ-
γράμματα/κονδύλια της Ένωσης ώστε να καλύ-
ψετε τις λειτουργικές δαπάνες;

Βάσει του οργανογράμματος που παρατίθεται στις
επόμενες σελίδες, η γενική διεύθυνση θα είναι συγχω-
νευμένη με την καλλιτεχνική. Ως εκ τούτου η αναζή-
τηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έγκειται στην
αγαστή συνεργασία μεταξύ αυτής με τον οικονομικό
τομέα και το τμήμα μάρκετινγκ. Η εκπόνηση μελετών
με τη βοήθεια του ΠΘ, προς την κατεύθυνση των προ-
γραμμάτων Creative Europe και Erasmus+, αποτελεί
μία από τις προτεραιότητες της ΠΠΕ Βόλος-Μαγνησία
2021. Η πρωτοτυπία του σχεδιασμού μας, σε συνδυα-
σμό με την αμέριστη στήριξή μας στον κλάδο των
ΑμεΑ και τις δράσεις για την πάταξη του κοινωνικού
αποκλεισμού των μειονοτήτων, μας δίνει ένα ισχυρό
πάτημα, για να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση και να
επικοινωνήσουμε μέσω της ΠΠΕ την αξία, που προσδί-
δουμε στον όρο Πολιτισμός για όλους.
Από την άλλη, η προσπάθειά μας να Χτίσουμε το κοινό
του αύριο, μας δίνει την καλύτερη ευκαιρία σύνδεσης
της εκπαίδευσης με την ΠΠΕ και κατ’ επέκταση τη δυ-
νατότητα περαιτέρω χρηματοδότησης. Τέλος το τρί-
πτυχο Αντίθεση-Σύνθεση-Μεταμόρφωση, αλλά και η



ίδια η δυναμική της Έλξης της εξέλιξης δημιουργούν
ακόμα μία βάση πάνω στην οποία θα κινήσουμε τις
προσπάθειές μας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την
πρόθεσή μας να ενταχθούμε σε πολιτιστικές πλατφόρ-
μες και σε δίκτυα φεστιβάλ, χρησιμοποιώντας για αφε-
τηρία τη συνεργασία με το Τράπανι και το Γκότσο,
αλλά και αυτήν ανάμεσα στο Βόλο και τη Φιλιππού-
πολη, με τη συνέργεια του Δήμου  Καλλιθέας Αττικής.
Και οι δύο αυτές δράσεις έχουν σαν κύριο άξονα την
όπερα, θέμα ιδιαίτερα αγαπητό σε μια πόλη, που επί
σειρά ετών φιλοξενούσε το Μουσικό Δεκέμβρη και το
Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών. Με γνώμονα λοιπόν
την τέχνη του μελοδράματος, όπου εμπλέκονται τεχνι-
κοί, μουσικοί, ερμηνευτές, σκηνοθέτες, χορευτές και
τόσοι άλλοι, ντόπιοι και ξένοι, μας προσφέρεται η κα-
λύτερη σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαϊκής διά-
στασης, μιας και η ίδια η γέννηση της όπερας
οφείλεται στην απόπειρα αναγέννησης της αρχαίας ελ-
ληνικής τραγωδίας. 
Θεωρούμε επομένως πως η ίδια η φύση του καλλιτε-
χνικού και πολιτιστικού μας σχεδιασμού θα μας οδη-
γήσει στην κατάλληλη πορεία, ώστε να επιτύχουμε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ίσως να ξεπερά-
σουμε και το προσδοκώμενο των 2,5 εκ €. Για τη μεγα-
λύτερη ευελιξία στην επίτευξη του στόχου μας
καθοριστικό ρόλο θα παίξουν και οι υπάρχοντες ιδιω-
τικοί φορείς του Πηλίου, καθώς και άλλες ΜΚΥΟ ή
ΑΜΚΕ του νομού, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν την
απορροφησιμότητα των κονδυλίων, συμπράττοντας,
πάντα, με την ΠΠΕ 2021. 
Τέλος το κομμάτι των Καλλιτεχνικών Φιλοξενιών, σε
συνδυασμό με επιλεγμένα Συνέδρια και τα open air
projects, μας δίνουν την πεποίθηση, πως θα εξασφαλί-
σουμε, υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία των
μερών του φορέα, που θα διεκπεραιώσει την ΠΠΕ, επι-
πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ.

• Έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα:
Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης
για να ζητήσετε οικονομική στήριξη από ιδιώτες
χορηγούς; Ποιο είναι το σχέδιο για τη συμμετοχή
χορηγών στη δράση; 

Η δυνατότητα χορηγιών έχει περιοριστεί τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα, όμως σαν απόγονοι του πολυμή-
χανου Οδυσσέα, καλούμαστε να θέσουμε σε πλήρη
εφαρμογή το γνωμικό «πενία τέχνας κατεργάζεται».
Θεωρώντας πως στο διάστημα έως το 2018 θα έχει
ομαλοποιηθεί η οικονομική κατάσταση και θα ανοίξει
και πάλι το κεφάλαιο των χορηγιών, έχουμε ήδη κάνει
επαφές με ελληνικές τράπεζες, καθώς και με εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στους τομείς των αναψυκτι-
κών, των γαλακτοκομικών, των σιτηρών, του χάλυβα,
των τσιμέντων και της ενέργειας, οι οποίες έχουν την
έδρα τους ή υποκαταστήματα στο νομό. Παράλληλα
πέρα από την προσέγγιση για αναζήτηση κεφαλαίων,
η τακτική μας συμπεριλαμβάνει και συνεργασία με κά-
ποιες από τις εταιρείες, ιδιαίτερα σε καινοτόμες δρά-
σεις, που αφορούν στην ενέργεια.

Στρατηγική
Για την περαιτέρω προώθηση του σχεδίου μας έχουμε
εκπονήσει συγκεκριμένες δράσεις, όπως αυτή, που τιτ-
λοφορούμε «Let’s stick together», κατά την οποία,
πάντα σε συνεργασία με τον εμπορικό σύλλογο Βόλου
και το Επιμελητήριο Μαγνησίας, κάθε επιχείρηση μπο-
ρεί ,έναντι αντιτίμου, να κολλήσει στην πρόσοψή της
το ειδικό αυτοκόλλητο της ΠΠΕ, δείχνοντας παράλ-
ληλα και την υποστήριξή της προς την ΠΠΕ.
«Υιοθέτησε ένα μνημείο» και  «Υιοθέτησε ένα κτίριο»
είναι δύο από τις στοχευμένες δράσεις, που θα χρησι-
μοποιηθούν για την προσέλκυση χορηγών. Στην πε-
ριοχή μας άλλωστε αυτό έχει ήδη συμβεί με τη
δημιουργία του Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας Τσα-
λαπάτα, όπου η Τράπεζα Πειραιώς υιοθέτησε ένα εγ-
καταλελειμμένο εργοστασιακό χώρο και τον
μετέτρεψε σε μοναδικό, στην Ελλάδα μουσείο. Εφόσον
λοιπόν έγινε άπαξ, μπορεί να επαναληφθεί. Αυτό βέ-
βαια δε σημαίνει πως θέτουμε τον πήχυ μόνο πολύ
ψηλά και ότι απευθυνόμαστε μόνο στα μεγάλα βαλάν-
τια. Ένα μνημείο μπορεί και να είναι και ένα μικρό έργο
τέχνης, του οποίου η «υιοθεσία» θα είναι ασφαλώς μι-
κρότερης κλίμακας. 
Σε ότι αφορά στη γενικότερη στρατηγική μας, δημι-
ουργήσαμε την πεντάτευχο των κινήτρων για προσέλ-
κυση επενδυτών. Συγκεκριμένα οι δράσεις μας
στοχεύουν προς:
 Επέκταση των επιχειρήσεων, μέσω των προϊόντων
και του τουρισμού
 Συνεργασίες, μέσω συμπαραγωγών
 Δημοσιότητα-Διαφήμιση, κατά τη διάρκεια των δρά-
σεων, ως χορηγικά ανταποδοτικά
 Συνέργεια των επενδυτών, πάνω στην ανάπτυξη και
διάδοση του brand name της πόλης, του νομού και
της ΠΠΕ
 Συνέδριο για την επαναφορά του θεσμού της Αθη-
ναϊκής χορηγίας
Παράλληλες δράσεις  αφορούν στους τομείς συγκέν-
τρωσης κεφαλαίων, με τη διοργάνωση συναυλιών και
συνεδρίων, αλλά και με συνεργασία με μικρότερες
καλλιτεχνικές, αθλητικές και εθελοντικές κοινότητες,
το αντίτιμο των οποίων θα πηγαίνει προς όφελος της
ΠΠΕ.
Merchandising με στόχο τη διάδοση του «city brand»
και την εισροή κεφαλαίων. Η εκτύπωση του λογότυ-
που της ΠΠΕ, καθώς και χαρακτηριστικών κτιρίων του
νομού, πάνω σε καθημερινά χρηστικά αντικείμενα (έν-
δυση, υπόδηση, αναπτήρες, στιλό, μπρελόκ, θήκες κι-
νητών, κούπες κ.α.).
Ο τουριστικός τομέας του νομού, με το αυξημένο δί-
κτυο των τουριστικών γραφείων, μπορεί να συνδράμει
με ποσοστιαία αναλογία επί των εκδοθέντων εισιτη-
ρίων, που έχουν προορισμό το νομό,  υπέρ της ΠΠΕ.
Τέλος οι μεμονωμένες δωρεές, τόσο από πολίτες, όσο
και από κληροδοτήματα μπορούν να συνδράμουν και
αυτές με τη σειρά τους στη γενικότερη προσπάθειά
μας.

52Διαχείριση
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• Λειτουργικές δαπάνες:
Παρακαλούμε να αναλύσετε την κατανομή των
λειτουργικών δαπανών, συμπληρώνοντας τον πα-
ρακάτω πίνακα.
Κατανομή των λειτουργικών δαπανών:

• Προϋπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών:
Ποια είναι η κατανομή των εσόδων που θα προέλ-
θουν από τον δημόσιο τομέα για την κάλυψη των
κεφαλαιακών δαπανών σε σχέση με το έτος του
τίτλου; Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον παρα-
κάτω πίνακα:

Διαχείριση

Πρόγραμμα δαπανών 
(σε ευρώ) 17.250.000 €

Πρόγραμμα δαπανών 
(σε ποσοστό %) 75 %

Προώθηση και μάρκετινγκ 
(σε ευρώ) 2.300.000 €

Προώθηση και μάρκετινγκ 
(σε ποσοστό %) 10%

Ημερομίσθια γενικά έξοδα 
και διοίκηση (σε ευρώ) 3.450.000 €

Ημερομίσθια γενικά έξοδα 
και διοίκηση (σε %) 15%

Άλλο(παρακαλούμε, αναφέρετε) 
(σε ευρώ) 0

Άλλο (παρακαλούμε, αναφέρετε) 
(σε ποσοστό %) 0%

Σύνολο λειτουργικών 
δαπανών 23.000.000 €

Έσοδα από τον δημόσιο τομέα 
για την κάλυψη κεφαλαιακών
αναγκών

σε 
ευρώ

%

Εθνική κυβέρνηση 6 εκ. € 26,09%

Πόλη 1 εκ. € 4,35%

Περιφέρεια 1 εκ. € 4,35%

1,5 εκ. € 6,52%

Άλλο 0 0%

Σύνολο 9,5 εκ. € 41,31%

Ε.Ε. (μη συμπεριλαμβανομένου
του βραβείου «Μελίνα Μερ-
κούρη»)

Έχουν οι αρχές των δημόσιων οικονομικών (πόλη,
περιφέρεια, κράτος) ήδη ψηφίσει ή έχουν αναλά-
βει χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την κάλυψη
των κεφαλαιακών δαπανών; Αν όχι, πότε θα το κά-
νουν;

Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, είμαστε σε
επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά
λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, εν όψει των πολυ-
νομοσχεδίων και της επιβολής μέτρων, είναι αδύνατη
η παρούσα δέσμευση εκ μέρους τους, αν και υπάρχει
η αμέριστη υποστήριξή τους, πάνω σε όλα τα ζητή-
ματα.  Μολαταύτα έχει ήδη εξασφαλιστεί ένα αρκετά
μεγάλο κονδύλι, που αφορά στην αστική ανάπλαση,
μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας και της Περιφέρειας, χρημα-
τοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.  Παράλληλα αναμένουμε
ένα κονδύλι από τομεακή δράση του ΥΠΠΟ, ενώ υπάρ-
χουν και σχέδια Συμβάσεων παραχώρησης ή αυτοχρη-
ματοδότησης.

Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης
για να ζητήσετε οικονομική στήριξη από τα προ-
γράμματα/κονδύλια της Ένωσης για να καλύψετε
τις κεφαλαιακές δαπάνες;

Όλες οι προγραμματιζόμενες αναπλάσεις και υποδο-
μές, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο με την πραγματοποίηση και την εύρυθμη
λειτουργία της ΠΠΕ, ειδικότερα σε τομείς που αφο-
ρούν τον αστικό ιστό και δράσεις, όπως «Ιχνηλατώντας
το νομό». Συγκεκριμένα έχουν ήδη καλυφθεί μέσω έν-
ταξης στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Θεσσαλίας), τα μεγαλύτερα
απαιτούμενα κονδύλια, αλλά στα επόμενα χρόνια σκο-
πεύουμε να αποταθούμε και σε άλλα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, για υποδομές, οι οποίες δεν
συμπεριλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα, μέσω δια-
κρατικών συνεργασιών και φορέων πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. 

Αν το κρίνετε απαραίτητο, παρακαλούμε εισάγετε
εδώ έναν πίνακα που να αναλύει ποια ποσά θα δα-
πανηθούν για νέες πολιτιστικές υποδομές στο
πλαίσιο του έτους του τίτλου

Επισκευή-ενίσχυση φέροντα
οργανισμού και ανακαίνιση
του Δημοτικού Θεάτρου - 
Συνεδριακού Κέντρου 
Δήμου Βόλου

Επέκταση δικτύου 
πεζοδρόμων και δρόμων
ήπιας κυκλοφορίας στον 
κεντρικό ιστό

7.000.000 €

1.000.000 €

ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Ανάπλαση περιοχής 
Παλαιού Λιμεναρχείου 
στα «Παλιά» του Βόλου

500.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Κατεδάφιση του κτιρίου του
Υγειονομικού διαμόρφωση
πλατείας και ανάδειξη του
κτιρίου Σπίρερ

320.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Έργο Κόστος Χρηματοδότηση
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β. Οργανωτική δομή
Τι είδους διαχείριση και διοικητική δομή που θα
υλοποιήσει τη δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας της Ευρώπης προβλέπεται;

Η απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά
τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη
2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης
αριθ. 1622/2006/ΕΚ αποτέλεσε την αφορμή, ώστε η
πόλη του Βόλου, δια μέσου της Δημοτικής Αρχής, να
αποφασίσει την διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστι-
κής Πρωτεύουσας για το έτος 2021.

Στη διεκδίκηση και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της
συγκεκριμένης απόφασης, αποφασίσθηκε να συμπερι-
ληφθεί και το σύνολο των Δήμων του Νομού Μαγνη-
σίας, προβάλλοντας την όλη προσπάθεια σαν «Βόλος-
Μαγνησία 2021».
Οι λόγοι για τους οποίους αποφασίστηκε η διεκδίκηση
ήταν και είναι το γενικό σκεπτικό της συγκεκριμένης
απόφασης του Ε.Κ.
Βασικά αποσπάσματα του σκεπτικού αυτού παρατί-
θενται πιο κάτω:
 Η βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτι-
σμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών μεταξύ
των μελών κρατών.
 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα πρέπει να
προωθούν την πολιτισμική πολυμορφία και τον διαπο-
λιτισμικό διάλογο, τον πολιτισμό ως καταλύτη δημι-
ουργικότητας στο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την
απασχόληση, καθώς και τον πολιτισμό ως ζωτικό στοι-
χείο στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης.
 Η προστασία και η προαγωγή της πολιτισμικής πο-
λυμορφίας, στην ενίσχυση της διαπολιτισμικότητας
και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την
αξία της πολιτισμικής πολυμορφίας σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο
 Ότι όπως προκύπτει η ύπαρξη και η δράση των
μέχρι σήμερα Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώ-
πης έχουν σταδιακά καταστεί από τις πλέον φιλόδοξες
πολιτιστικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη και συγκατα-
λέγονται μεταξύ αυτών που εκτιμούν περισσότερο οι
ευρωπαίοι πολίτες.
 Ότι εκτός από τους αρχικούς στόχους των πολιτιστι-
κών πρωτευουσών της Ευρώπης, που ήταν να αναδεί-
ξουν τον πλούτο και την πολυμορφία των ευρωπαϊκών
πολιτισμών και τις κοινές πτυχές των εν λόγω πολιτι-
σμών, καθώς και να προαγάγουν τη βαθύτερη αμοι-
βαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, οι
πόλεις που φέρουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρω-
τεύουσας της Ευρώπης προσέθεσαν σταδιακά και μια
νέα διάσταση, αξιοποιώντας τον αντίκτυπο μόχλευ-
σης, που έχει αυτός, για να προωθήσουν τη γενικότερη
ανάπτυξή τους, βάσει των διάφορων στρατηγικών και
προτεραιοτήτων τους.
 Τέλος η επίτευξη των εν λόγω στόχων θα πρέπει να
συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν σε έναν κοινό πολιτισμικό χώρο και στην τό-
νωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλληλοκα-
τανόησης.

ΒΑΣΙΚΟ
Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, είναι σημαντικό
για τις πόλεις που φέρουν τον τίτλο να επιδιώξουν την
ανάπτυξη δεσμών μεταξύ, αφενός του πολιτιστικού
και του δημιουργικού τους τομέα και αφετέρου το-
μέων όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, το περιβάλλον,
η αστική ανάπτυξη ή ο πολιτιστικός τουρισμός.
Επίσης σημαντικό για τις πόλεις που φέρουν τον τίτλο
είναι να επιδιώξουν να προωθήσουν την κοινωνική έν-
ταξη και τις ίσες ευκαιρίες και να καταβάλουν κάθε

Διαχείριση

Παρέμβαση στο φωτισμό 
της αστικής περιοχής

700.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Κατεδάφιση κτιρίου στην
οδό Μαιάνδρου-Καισαρείας
και διαμόρφωση χώρου

200.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Κατεδάφιση κτιρίου πρώην
κινηματογράφου «Νίκη» 
και δημιουργία χώρου 
στάθμευσης

180.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
στο Πολεοδομικό 
Συγκρότημα με τη δημιουργία
κυκλικών κόμβων

250.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Διαμόρφωση τεσσάρων 
αποθηκών Τελωνείου 
Βόλου

500.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Παρέμβαση στην οδό 
Μαιάνδρου με δημιουργία
θέσεων πάρκινγκ και 
διαπλάτυνση πεζοδρομίου

400.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Επέκταση δικτύου 
ποδηλατοδρόμων στον
αστικό ιστό Βόλου - 
Νέας Ιωνίας

500.000 € ΠΕΠ 
Θεσσαλίας/
ΕΣΠΑ

Κατασκευή Μουσείου 
«Αργούς»

5.000.000 € Τομεακή  
δράση
ΥΠΠΟ

Μελέτη Μουσείου 
«Αργούς»

150.000 € Αυτοχρημα-
τοδότηση

Αντικατάσταση συμβατικών
φωτιστικών Δημοτικού 
Φωτισμού με σύγχρονης τε-
χνολογίας για εξοικονόμηση
ενέργειας τουλάχιστον 50 %

5.000.000 € Σύμβαση
Παραχώρησης
ή Αυτοχρημα-
τοδότηση

Αποπεράτωση κτιρίου 
στάθμευσης αυτοκινήτων
στη διασταύρωση των οδών
Δημητριάδος και Φιλελλή-
νων

2.000.000 € Σύμβαση
Παραχώρησης

Έργο Κόστος Χρηματοδότηση



προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ευρύτερη δυ-
νατή συμμετοχή όλων των συνιστωσών της κοινωνίας
των πολιτών στην προετοιμασία και την εκτέλεση του
πολιτιστικού προγράμματος, με ιδιαίτερη μέριμνα για
τους νέους και τις περιθωριοποιημένες και μειονε-
κτούσες ομάδες.
Από το σύνολο όλων των προαναφερθέντων προκύ-
πτει ότι ο φορέας οργάνωσης, προώθησης και εκτέλε-
σης των επιδιωκόμενων στόχων με την διεκδίκηση του
τίτλου, πρέπει να έχει ευελιξία δράσης καθώς και απε-
ριόριστες και πολύπλευρες δυνατότητες αντιμετώπι-
σης πλήθους συναφών παραμέτρων με τις επιδιώξεις
της υπ΄αριθμ. 445/2014/ΕΕ απόφασης του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου. 
Για τον λόγο αυτόν με την υποστήριξη της Δημοτικής
Αρχής και κυρίως με την εθελοντική συμμετοχή ατό-
μων, με διάθεση προσφοράς για το κοινωνικό σύνολο
της πόλης, ιδρύθηκε αστική εταιρία μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα, με την
επωνυμία «ΒΟΛΟΣ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ 2021».
Μέριμνα της εταιρίας αξιοποιώντας τις ιδιότητες, τις
γνώσεις και την υποδομή των μελών της θα είναι: 
 Η διεκδίκηση του τίτλου « Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» για τον Δήμο Βόλου και η διεξαγωγή- σε
περίπτωση επιλογής – του προγράμματος που αφορά
τον ως άνω τίτλο.
 Η διατήρηση και προώθηση του νέου ελληνικού πο-
λιτισμού. 
 Η διατήρηση και προώθηση όλων των παραστατι-
κών τεχνών, των πλεονεκτημάτων της ζωής στην περι-
φέρεια και ιδιαιτέρως του Βόλου. 
 Η ανάδειξη και προβολή διαφόρων φυσιολατρικών
δραστηριοτήτων, λογοτεχνικών δρώμενων, καθώς και
φιλοσοφικών αναζητήσεων.
 Η προώθηση της παραδοσιακής ελληνικής γαστρο-
νομίας εντός και εκτός Ελλάδας.
 Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα πραγματο-
ποιηθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Μέσα στο πλαίσιο του
Καταστατικού και των Νόμων και ειδικότερα με τα
ακόλουθα μέσα που ενδεικτικά αναφέρονται.
Πρόκειται για ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι βασικό-
τερες των οποίων είναι:
 Να διερευνήσει και να επιδιώξει εφόσον κρίνεται
σκόπιμο, τη δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης
από προγράμματα και ταμεία της Ένωσης.
 Να πραγματοποιεί συχνές συνεδριάσεις εμπειρο-
γνωμόνων, με σκοπό την παρακολούθηση και επί-
σκεψη για την μεγαλύτερη ανταλλαγή εμπειριών
μεταξύ των πρώην, των νυν, των μελλοντικών και των
υποψήφιων πόλεων που έφεραν και θα φέρουν τον
τίτλο. 
 Να έχει την φροντίδα της διοργάνωσης και παραγω-
γής καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
πάσης φύσεως, δημιουργία φεστιβάλ, συνεδρίων και
λοιπών πολιτιστικών δρώμενων.
 Να επιδιώκει την έκδοση βιβλίων, δημιουργία

προγραμμάτων, οπτικών και ακουστικών παραγω-
γών, αφισών και γενικών εγγράφων σχετικών με το
αντικείμενο του σκοπού της εταιρίας.
 Να προκαλεί το ενδιαφέρον για την δημιουργία και
λειτουργία εργαστηρίων και σχολών τέχνης, επίσης
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών γεγονότων πάσης
φύσεως
 Να έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με τα αρμό-
δια υπουργεία, τις μονάδες, τις υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων
και ιδιωτών, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστι-
κής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ. τοπικής παρέμ-
βασης και ανάπτυξης,
 Να συνεργάζεται με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου και Ιδρύματα για την προαγωγή,
οργάνωση και πραγματοποίηση όλων των κατα-
στατικών σκοπών.
 Να επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας με πα-
ρεμφερείς συλλόγους, εταιρείες μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
 Να φροντίζει για την διοργάνωση διαλέξεων, ημε-
ρίδων, συζητήσεων, ομιλιών, εκθέσεων, προβολών,
συναυλιών, θεατρικών και χορευτικών παραστά-
σεων, αθλητικών εκδηλώσεων και γενικότερα καλ-
λιτεχνικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων με
γνώμονα την ανάπτυξη των πολιτιστικών αξιών.
 Να συστήνει  επιτροπές που θα φροντίζουν για την
διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων καθώς και
για την μελέτη σχετικών θεμάτων με την επίτευξη των
σκοπών της εταιρίας.
 Να προκαλεί την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ, αφε-
νός του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα
της περιοχής και αφετέρου τομέων όπως η εκπαί-
δευση, η έρευνα, το περιβάλλον, η αστική ανάπτυξη ή
ο πολιτιστικός τουρισμός.
 Να οργανώνει δραστηριότητες κληρονομιάς, εν-
σωματωμένες σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική πο-
λιτικής για τον πολιτισμό, που μπορεί να έχουν διαρκή
πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
 Να κάνει γνωστό πως η επίτευξη των εν λόγω στό-
χων συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος του
ανήκειν σε έναν κοινό πολιτισμικό χώρο και στην τό-
νωση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αλλη-
λοκατανόησης. 
 Να πείσει για τον αντίκτυπο μόχλευσης που θα έχει
ο τίτλος για την προώθηση της γενικότερη ανάπτυξής
της περιοχής, βάσει των στρατηγικών και προτεραι-
οτήτων τους. 
Η λειτουργία της εταιρίας «Βόλος-Μαγνησία 2021»
σε όλες τις ενέργειες, θα επιδιώξει να κινείται εντός
των όρων του ιδρυτικού καταστατικού της.
Μέριμνά της είναι η εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών
επιτυχίας, κυρίως η εκμετάλλευση της υποψηφιότητας
σε πρώτη φάση για ανάδειξη και καθιέρωση των δυ-
νατοτήτων της πόλης αλλά και της περιοχής.
Έχοντας την ακράδαντη πεποίθηση του επιτυχούς
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αποτελέσματος οι συγκεκριμένες ενέργειες θα προ-
γραμματιστούν για εφαρμογή πριν, κατά τη διάρκεια
της θητείας αλλά και έχοντας την δυνατότητα συνε-
χούς εκσυγχρονισμού-εμπλουτισμού και μετά.
Εκτός από την προσφορά των ιδρυτικών μελών, η εται-
ρία σκοπεύει την επιτυχία των προσπαθειών της, στην
παρουσία των χιλιάδων εθελοντών ντόπιων αλλά και
φίλων από παντού.

Ο συγκεκριμένος εθελοντισμός είναι η ευχάριστη έκ-
πληξη, κοινή δε ομολογία ύπαρξής του, η υποχρέωση
των υποστηρικτών του, προς όλα αυτά τα περιβαλλον-
τικά- πολιτιστικά που προσφέρει η περιοχή.
Απώτερος σκοπός να δοθεί η δυνατότητα διάδοσης
του πολιτισμού αλλά και ιστορίας της στους ευρωπαϊ-
κούς και υπόλοιπους λαούς.

Διαχείριση

Πώς θα οργανωθεί αυτή η δομή σε επίπεδο διαχείρισης; Παρακαλούμε να καταστήσετε σαφές ποιος θα
είναι το/τα πρόσωπο/-α που έχει/έχουν την τελική ευθύνη για το σύνολο της διαχείρισης του έργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτή η δομή έχει το προ-
σωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία
για να σχεδιάσει, να διαχειριστεί και να υλοποιήσει
το πολιτιστικό πρόγραμμα για το έτος του τίτλου;

Ήδη από την απόφαση της ανάληψης της διεκδίκησης
της ΠΠΕ 2021, υπήρξε μία συνεχής εναλλαγή προσω-
πικού και μια αρκετά σκληρή επιλογή, ώστε να κατα-
σταλάξουμε στη σημερινή μορφή της ομάδας. Τα
βιογραφικά από μόνα τους δεν αρκούσαν και κατά
τους μήνες που προηγήθηκαν της  συγγραφής του φα-
κέλου, έγινε στην ουσία η επιλογή των «άριστων»,
όπου δοκιμάστηκε η αφοσίωση στο όραμα της ΠΠΕ, η
θέληση του εθελοντισμού, η πρωτοτυπία, η φαντασία
και η οργανωτική ικανότητα, σε συνδυασμό με τη συ-
νεργασία και την επαγγελματική συνέπεια. Ορόσημο
αποτέλεσε η εκδήλωση της 18ης Οκτωβρίου 2015,
όπου έγινε μία «φυσική επιλογή». Σίγουρα τηρήσαμε
κριτήρια στην επιλογή των ιδρυτικών μελών της ΑΜΚΕ
και θα βάλουμε ακόμα αυστηρότερα για τη μετατροπή
της σε ΜΚΥΟ, όμως ταυτόχρονα θα συμπεριλάβουμε,
όπως έχουμε δηλώσει από την αρχή, και συγκεκριμέ-
νες ομάδες (π.χ. ΑμεΑ). Από την άλλη η ανάληψη από
ένα άτομο της Γενικής και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

μπορεί να φαντάζει σε μερικούς περίεργη, όμως είναι
αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα, καλλιτέχνης, Βολιώ-
τισσα που μας ένωσε, μας ενέπνευσε και μας έκανε
ομάδα. Γι’ αυτό το λόγο και της έχει δοθεί εν λευκώ ο
διπλός αυτός ρόλος και δεν είναι άλλη από την κυρία
Μαρίτα Παπαρίζου. Η εμπειρία της από τις διεθνείς
σκηνές, καθώς και η εμπειρία των υπολοίπων στελε-
χών από διοργανώσεις όπως Ολυμπιάδες, Διεθνείς εκ-
θέσεις και Συνέδρια, Διοργάνωση μεγάλων
καλλιτεχνικών events, αποτελούν εγγύηση για το συν-
τονισμό και την υλοποίηση της ΠΠΕ.

Πώς θα βεβαιώσετε ότι υπάρχει η κατάλληλη συ-
νεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και της
δομής αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της καλ-
λιτεχνικής ομάδας;

Όπως έχουμε αναφέρει και στην αρχή σχεδόν του φα-
κέλου η αρχή για τη διεκδίκηση της ΠΠΕ 2021 έγινε
από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία μάλι-
στα εκπόνησε και την πρώτη μελέτη με ανάθεση στον
ακαδημαϊκό και συνθέτη κ. Δημήτρη Μαραγκόπουλο,
νυν Καλλιτεχνικό Διευθυντή της αντίστοιχης υποψη-
φιότητας της Κέρκυρας. Η παρούσα Δημοτική Αρχή,



με τη σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου όχι μόνο ενέκρινε εκ νέου
τη διεκδίκηση της υποψηφιότητας, αλλά διεύρυνε και
τον τοπικό ορίζοντα της ΠΠΕ, εντάσσοντας με τη σύμ-
φωνη γνώμη των υπόλοιπων Δημοτικών Συμβουλίων
και τους υπόλοιπους Δήμους του νομού. Η παρουσία
της Μαρίτας Παπαρίζου υπήρξε καταλυτική μιας και
τύγχανε κοινής αποδοχής, από όλες τις παρατάξεις.
Θεωρούμε, λοιπόν, πως με βάση τις παρούσες συνθή-
κες και ανεξαρτήτων πιθανών μελλοντικών αλλαγών,
λόγω των Δημοτικών εκλογών του 2019, πως δεν πρό-
κειται να υπάρξει παρά μόνο αγαστή συνεργασία με-
ταξύ αρχών και δομής. Η διευρυμένη από την άλλη
δύναμη των εθελοντών και η παρουσίαση της εκδήλω-
σης της 18ης Οκτωβρίου απέδειξε με τον πλέον κατα-
φανή τρόπο πως θέλουμε και μπορούμε να
συνεργαστούμε όλοι στο μέγιστο βαθμό. 

Σύμφωνα με ποια κριτήρια και βάσει ποιας διαδι-
κασίας έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν ο γενικός δι-
ευθυντής και ο καλλιτεχνικός διευθυντής; Ποια
είναι - ή θα είναι - τα αντίστοιχα προφίλ τους; Πότε
θα διορισθούν; Ποιοι θα είναι οι αντίστοιχοι τομείς
δράσης τους;

Η επιλογή μας για την κοινή ανάληψη της Γενικής και
Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης από ένα άτομο έχει να κάνει
όπως είπαμε και πιο πάνω με το όραμα που μας εμφύ-
σησε, αλλά και με το μέγεθος της προσωπικότητάς
της. Πέρα από την οποιαδήποτε τεχνογνωσία, η οποία
υπάρχει πιστοποιημένη, τόσο λόγω καλλιτεχνικής
(15ετής), όσο και λόγω εκπαιδευτικής και διοικητικής
πείρας (5ετής), η κοινή αποδοχή από το σύνολο της
πολιτικής ηγεσίας, του καλλιτεχνικού χώρου, αλλά και
του κοινωνικού συνόλου, καθώς και η εθελοντική της
προσφορά, μέχρι και την φάση της προεπιλογής, συνέ-
βαλαν στο μέγιστο βαθμό για την επιλογή της, σε
αυτόν το ρόλο. Επομένως με τη μετάβαση της υποψη-
φιότητας στη δεύτερη φάση αναλαμβάνει και έμμισθα
τα καθήκοντά της, γιατί όπως έχουμε ήδη ξαναπεί «δε
σχεδιάζουμε, αλλά πράττουμε». Οι τομείς δράσης της
πέρα από τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και τις λοιπές
διαστάσεις του, συμπεριλαμβάνουν το συντονισμό με-
ταξύ των υφισταμένων, αλλά και τη δραστηριοποίησή
της στο θέμα των χορηγιών και της χρηματοδότησης,
σε συνεργασία με τον  οικονομικό τομέα, το τμήμα
μάρκετινγκ και το ΠΘ. Λειτουργώντας ως ενδιάμεσος
κρίκος ανάμεσα στο ΔΣ της ΜΚΥΟ και το υφιστάμενο
δυναμικό, έχει την απόλυτη ευθύνη για την τελική εκ-
πόνηση του προγραμματισμού, της υλοποίησης και
της διάδοσης της ΠΠΕ. 

γ. Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτης
ανάγκης
Έχετε διενεργήσει/προγραμματίσει άσκηση αξιο-
λόγησης κινδύνου; 

Ζώντας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, πιστεύουμε
ότι κάθε πολίτης αυτής της χώρας έχει εκπαιδευτεί
στην αντιμετώπιση κινδύνου. Πολλαπλές εκλογές και

εναλλαγές κυβερνήσεων, δημοψήφισμα, Καλλικράτης,
μνημόνια, τρόικα, δυσβάσταχτη οικονομική πολιτική
είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα με τα οποία ήρθε
αντιμέτωπος ο Έλληνας. Ακριβώς λόγω αυτών των
συνθηκών θέσαμε σε εφαρμογή το ρητό «των φρονί-
μων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Όπως
ξεκαθαρίσαμε από την αρχή, προτείνουμε μια υλοποι-
ήσιμη ΠΠΕ και όχι μια ουτοπική. Θέσαμε συγκεκριμέ-
νους στόχους, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τους
πραγματοποιήσουμε, εκτιμώντας εκ των προτέρων
τους πιθανούς κινδύνους και την αντιμετώπισή τους. 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα του έργου σας;

Μία από τις κύριες δυσκολίες μας ήταν η εμπλοκή του
παρόντος Δημάρχου με τη δικαιοσύνη, για υποθέσεις
που δεν έχουν τελεσιδικήσει. Η αδυναμία του να προ-
συπογράψει την υποψηφιότητα και τη Δήλωση Τιμής
μας οδήγησε στις Βρυξέλλες, όπου λάβαμε επίσημη
απάντηση, η οποία έχει αναρτηθεί και στον επίσημο
ιστότοπο των ΠΠΕ, λύνοντας το γόρδιο δεσμό με υπο-
γραφή έτερου μέλους της Δημοτικής Αρχής.  
Θεωρούμε πως η υποψηφιότητά μας είναι ρεαλιστική
και αυτό το μετρούμε στα συν. Στοχεύοντας σε φιλο-
δοξίες υλοποιήσιμες επιθυμούμε το σχεδιασμό μιας
ΠΠΕ, που θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί υπό τις πα-
ρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν την ατυχή ιστορία της Κύπρου και της
Πάφου. 
Η ενσωμάτωση ολόκληρου του νομού, με την ιδιαί-
τερη γεωποικιλομορφία του, προσμετράται στα υπέρ
μας, αλλά σίγουρα ενέχει και τον κίνδυνο δυσκολίας
συντονισμού, όταν εμπλέκονται περισσότεροι από
ένας Δήμοι. 
Σίγουρα η ευρεία αποδοχή από παρόν Δημοτικό Συμ-
βούλιο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, όπως και η αυ-
ξημένη τουριστική κίνηση του νομού, καθ’ όλο σχεδόν
το χρόνο, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του ελληνι-
κού δημοσίου, σε συνδυασμό με τα capital controls,
τον τελευταίο χρόνο, έχουν δημιουργήσει καθυστερή-
σεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων
υποδομών, τις οποίες  προσδοκούμε να επιλύσουμε,
μέσω της ΠΠΕ.
Πιστεύουμε πως η δομή του οργανισμού, που έχουμε
επιλέξει, αποτελεί την ιδανικότερη λύση, λόγω της ευε-
λιξίας της ΜΚΥΟ, όμως δυστυχώς αυτή η μορφή έχει
κατηγορηθεί πολλάκις στην Ελλάδα και όχι μόνο, για
διασπάθιση δημόσιου και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η ένταξη στο φορέα μελών τόσο από τις πολιτικές
αρχές, όσο και από απλούς πολίτες και τέλος από μέλη
κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, διασφαλίζει την εγκυ-
ρότητα και τη διαφάνεια του οργανισμού.
Τέλος, επειδή είναι όμορφο να κλείνουμε αισιόδοξα,
ένα από τα μεγαλύτερα ατού της υποψηφιότητας
Βόλος-Μαγνησία 2021 είναι οι εθελοντές μας, πάνω
από 10.000 μέλη και συνεχίζουμε.
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Πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε τα μειονεκτήματα, με τη χρήση εργαλείων για ελαχιστοποίηση κινδύνου και για
προγραμματισμό, με σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης κ.λπ.;

Διαχείριση

Ρεαλισμός Οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, 
capital controls

Ευρεία στήριξη Δημοτικών και Περιφερειακού
Συμβουλίου

Δικαστικές περιπέτειες παρόντος Δημάρχου 
Βόλου

Επέκταση της ΠΠΕ με    την ενσωμάτωση όλου
του νομού

Δυσκολία συντονισμού

Εθελοντές 10.000+ Ελληνική Γραφειοκρατία

Ευελιξία ΜΚΥΟ Φήμη των ΜΚΥΟ

Δέσμευση χρηματοδότησης από το Δήμο Βόλου Καθυστέρηση δέσμευσης χρηματοδότησης 
από την ελληνική πολιτεία

Υπέρ Κατά

Οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, 
capital controls

Αναζήτηση ευρύτερης ευρωπαϊκής και ιδιωτικής
χρηματοδότησης

Δικαστικές περιπέτειες παρόντος Δημάρχου
Βόλου

Επιλύθηκε με προσφυγή στην επιτροπή των
Βρυξελλών και ορισμό νέου αιρετού εκπροσώπου
της πόλης για την υπογραφή του φακέλου και τη
διεκπεραίωση της ΠΠΕ

Δυσκολία συντονισμού Καταμερισμός πολιτιστικού προγραμματισμού
τόσο χρονικά, όσο και τοπικά προσαρμοσμένου
στις ανάγκες και την επισκεψιμότητα

Ελληνική Γραφειοκρατία Ίδρυση της ΜΚΥΟ για επίτευξη ευελιξίας σχεδια-
σμού και υλοποίησης  μέσω συμβάσεων Ιδιωτικού
δικαίου

Φήμη των ΜΚΥΟ για κακοδιαχείριση Ενσωμάτωση στο φορέα εκπροσώπων που θα
διασφαλίζουν από ιδρύσεώς της την πολυμορφία
τη φερεγγυότητα και τη διαύγεια

Καθυστέρηση δέσμευσης χρηματοδότησης από
την ελληνική πολιτεία

Υπογραφή δεσμευτικών προγραμματικών συμφω-
νιών οι οποίες θα δεσμεύσουν τυχόν επόμενες Αρχές

Καιρικές συνθήκες Εναλλακτικός σχεδιασμός στέγασης εκδηλώσεων σε
κλειστούς  ή προστατευόμενους χώρους

Εναλλαγή μελών στην ΜΚΥΟ ή στο οργανό-
γραμμα του φορέα

Έχει ήδη συμβεί και υπάρχει δεξαμενή στελεχών

Καθυστερήσεις υλοποίησης (λόγω οικονομικών,
περιβαλλοντικών, πολιτικών συνθηκών)

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός υλοποίησης της
ΠΠΕ μας δίνει τη δυνατότητα εκτεταμένου χρονικού
ορίζοντα, μέσα στον οποίο έχουν προβλεφθεί και
καθυστερήσεις για διάφορους λόγου

Κατά Αντιμετώπιση
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δ. Μάρκετινγκ και επικοινωνία
Θα μπορούσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμά σας να
συνοψιστεί με ένα σλόγκαν;

Attracting evolution, σημαίνει να θεωρείς την εξέλιξη
στόχο. Σημαίνει να θες να κατευθυνθείς προς εκείνη
και να συμπαρασύρεις μαζί σου και την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Σημαίνει να γίνεσαι γιγάντιος μαγνήτης-Μάγνης
και να δημιουργήσεις γύρω σου ένα πεδίο αλληλεπί-
δρασης, όπου το παλιό θα συναντηθεί με το νέο, το ελ-
ληνικό με το ευρωπαϊκό και το διεθνές και τέλος οι
άνθρωποι με τους ανθρώπους. Ας πλεύσουμε, λοιπόν,
καθοδηγούμενοι από την Αργώ, σε μια εξελικτική θά-
λασσα πολιτισμού και τεχνών, στην προσπάθειά μας
για μια καλύτερη κοινωνία. 

Ποια είναι η σχεδιαζόμενη στρατηγική μάρκετινγκ
και επικοινωνίας για το έτος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης;
(ιδίως όσον αφορά στη στρατηγική για τα μέσα
ενημέρωσης και την κινητοποίηση ευρύτερου κοι-
νού. Στο στάδιο της τελικής επιλογής, πρέπει να
ληφθούν υπ’ όψιν, ιδιαίτερα οι σχέσεις που προ-
βλέπονται ή έχουν αναπτυχθεί με τον έντυπο Τύπο
και τον οπτικοακουστικό τομέα, με σκοπό την εξα-
σφάλιση της κάλυψης της εκδήλωσης και των σχε-
δίων που σχετίζονται με αυτήν τη στρατηγική).

Η ΠΠΕ Βόλος-Μαγνησία έχει υπολογίσει τα 10% του
συνολικού της προϋπολογισμού για το μάρκετινγκ,
την επικοινωνία και την αξιολόγηση. Όμως ήδη από
την ανάληψη της διεκδίκησης του τίτλου έχει υπάρξει

κινητοποίηση στον τοπικό και πανελλαδικό τύπο,
καθώς και στα οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης, με
αποκορύφωμα την προβολή της εκδήλωσης της 18ης
Οκτωβρίου 2015. Όλα αυτά όμως αφορούν σε τοπικό
επίπεδο και ο στόχος μας είναι τόσο σε μεμονωμένο
όσο και σε επίπεδο συνεργασίας, μέσω των τριών ΠΠΕ
2021, να προχωρήσουμε σε διεύρυνση της επικοινω-
νίας, μέσω διεθνών ΜΜΕ. Παράλληλα το διαδίκτυο
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς
μας και η δράση της ΠΠΕ online αποτελεί μαζί με τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης  την πρεσβεία μας στην
Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτός είναι και ένας από τους
λόγους που το τμήμα νέων τεχνολογιών και κοινωνι-
κής δικτύωσης, υπάρχει ως συγκεκριμένη αρμοδιό-
τητα εντός του οργανογράμματος. Η ενσωμάτωση
όλου του νομού στην ΠΠΕ έχει ως αποτέλεσμα και τη
διάδοσή της για λόγους γεωπολιτικούς, ενώ η διαδικα-
σία των καλλιτεχνικών καλεσμάτων και των Καλλιτε-
χνικών Φιλοξενιών απευθύνονται όχι μόνο στην
καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά και στην πανευρω-
παϊκή διάσταση και επικοινωνία.

Πώς θα κινητοποιήσετε τους πολίτες σας να δια-
δώσουν το έτος στον υπόλοιπο κόσμο;

Εάν καταφέραμε σε ένα μήνα να συγκεντρώσουμε 700
εθελοντές σε μια βραδιά (500 μουσικοί και διοργανω-
τές & 200 εγγραφέντες) φανταστείτε τι μπορούμε στα
τέσσερα χρόνια, που προηγούνται του τίτλου, καθώς
και στο ίδιο το 2021. Με 10.000 εθελοντές ήδη, έχουμε
10.000 φωνές που μιλούν και 20.000 χέρια που φτιά-
χνουν μια τεράστια αγκαλιά, που ολοένα μεγαλώνει. Η
Μαγνησία και οι φίλοι της είναι ήδη στο παιχνίδι και τα

Διαχείριση



μηνύματα που μας έρχονται αυξάνονται μέρα με τη
μέρα με γεωμετρική πρόοδο. Ο εθελοντής είναι από
μόνος του κοινωνικοποιημένος και κινητοποιημένος
και το κίνημα του εθελοντισμού στο Βόλο είναι αποδε-
δειγμένα το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Άνθρωποι κάθε
ηλικίας, φύλου, φυλής, ανεξαρτήτων οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών, πέρα από κάθε κοινωνικό απο-
κλεισμό μας αγκάλιασαν και τους αγκαλιάσαμε.
Στη δράση «Αργώ εν εξελίξει» το αντίγραφο του μυκη-
ναϊκού σκαριού θα πλεύσει στη βόρεια Μεσόγειο, με-
ταφέροντας το μήνυμά μας, ειδικά μετά από τα
τελευταία γεγονότα στο Παρίσι, για ειρήνη, εκφράζον-
τας το νόημα του πολιτισμού και της ΠΠΕ.
Επειδή θεωρούμε πως είμαστε πολίτες όχι μόνον της
Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, σχεδιάσαμε
την ενέργεια ενός «κυνηγιού θησαυρού», όπου οι πολί-
τες ψάχνουν για πρωτότυπα αντίγραφα της  Χάρτας
του Ρήγα, εκτός των 53 γνωστών σημείων (53+), επι-
κοινωνώντας με αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή διά-
σταση, εντός του έτους της ΠΠΕ, μα και την πρώτη
ιδέα της συνύπαρξης των λαών.

Πώς σκοπεύει η πόλη να τονίσει ότι η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μία δράση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης;

Ο θεσμός της ΠΠΕ ξεκίνησε από την Ελλάδα, οπότε
μπορεί να μην είμαστε καλοί σε πολλά πράγματα, αλλά
η προβολή των δράσεων που δημιουργήσαμε δεν
είναι ένα από αυτά. Το ίδιο το project «Αργώ εν εξελί-
ξει» τονίζει την ανάδειξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού,
με το ταξίδι του στη βόρεια Μεσόγειο και το προσκύ-
νημα ως τη Γαλικία. Από την άλλη συγκεκριμένα προ-
γραμματισμένα Συνέδρια έχουν ως σκοπό την
προβολή της ΕΕ μέσα από το θεσμό της ΠΠΕ, της κλη-
ρονομιάς που κουβαλά και των αξιών που εκπροσω-
πεί. Με δεδομένη την υπάρχουσα
κοινωνικοοικονομική πολιτική κατάσταση, το καυτό
θέμα των μεταναστών, τον θρησκευτικό φονταμεντα-
λισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό η ΠΠΕ είναι η κα-
λύτερη ευκαιρία της ΕΕ για να δείξει τη δράση της.
Τέλος η υιοθέτηση των συμβόλων της ΕΕ μέσα από τη
διαδικασία του merchandising και της συνεχούς πα-
ρουσίας Ευρωπαίων, καλλιτεχνών, επιστημόνων, επι-
σκεπτών θα θυμίσει στους Μάγνητες την ταυτότητά
τους και τη συμμετοχή τους στο σύγχρονο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι, που ανάγεται στο 18ο αιώνα. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σε λίγες γραμμές, εξηγήστε τι κάνει την αίτησή σας
τόσο ξεχωριστή σε σχέση με τις υπόλοιπες.

O  νομός Μαγνησίας έχει δυναμικό 200.000 περίπου
κατοίκων, οι οποίοι έχουν επιτύχει να διατηρήσουν
ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό μέσα από
δράσεις και συλλόγους. Η έμφυτη ανάγκη τους να
συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να αναπτύσ-
σονται και να εξελίσσονται συνεχώς μας οδηγεί στο να
διεκδικήσουμε και να αναδειχθούμε, μέσα από τον
θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Οι δεσμοί που μπορούν να δημιουργηθούν με άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις, και κυρίως με την ΠΠΕ της Ρουμα-
νίας, αλλά και αυτήν της τρίτης χώρας, είναι το έναυ-
σμα που χρειαζόμαστε για να αποδείξουμε πως η
οικονομική κρίση και κάθε κρίση μπορεί να αντιμετω-
πιστεί δια μέσου του πολιτισμού.

Προσθέστε τυχόν πληροφορίες που κρίνετε
αναγκαίες

O  νομός Μαγνησίας έχει δυναμικό 200.000 περίπου
κατοίκων, οι οποίοι έχουν επιτύχει να διατηρήσουν
ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό μέσα από
δράσεις και συλλόγους. Η έμφυτη ανάγκη τους να
συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να αναπτύσ-
σονται και να εξελίσσονται συνεχώς μας οδηγεί στο να
διεκδικήσουμε και να αναδειχθούμε, μέσα από τον
θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Οι δεσμοί που μπορούν να δημιουργηθούν με άλλες
ευρωπαϊκές πόλεις, και κυρίως με την ΠΠΕ της Ρουμα-
νίας, αλλά και αυτήν της τρίτης χώρας, είναι το έναυ-
σμα που χρειαζόμαστε για να αποδείξουμε πως η
οικονομική κρίση και κάθε κρίση μπορεί να αντιμετω-
πιστεί δια μέσου του πολιτισμού.

60Πρόσθετες πληροφορίες



61 Πρόσθετες πληροφορίες

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑμεΑ: Άτομα με ειδικές Ανάγκες
ΑΜΚΕ: Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία
ΑΝΕΒΟ: Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Βόλου
ΑΣΚΤ: Ανωτάτη Σχολή καλών Τεχνών
ΔΗΚΙ: Δημοτικό κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου 
ΔΗΠΕΘΕ: Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
ΔΟΕΠΑΠ: Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού Βόλου
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΣΠΑ: Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
ΜΚΥΟ: Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΠΑ: Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΕΠ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΠΕ: Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
ΠΘ: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΥΠΠΟ: Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόεδρος Φορέα «VOLOS-MAGNESIA 2021»: 
Τοκαλή - Μποντού Γεωργία, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βόλου
Γενική & Καλλιτεχνική Διεύθυνση:
Μαρίτα Παπαρίζου, Μεσόφωνος
Συγγραφή φακέλου:
Γιώργος Αχλαδιώτης 
Επιμέλεια Σύνταξης:
VΚ
Τεκμηρίωση & Μετάφραση:
Φωτεινή Παπαθανασίου
Επιμέλεια μετάφρασης: 
Κωνσταντίνα Βαΐτση
Ομάδα Σύνταξης:
Παρασκευή Καζάκου, Αναστάσιος Καπουρνιώτης, Νίκος Παπατόλιος
Ειδικοί σύμβουλοι:
Μαρία Παπαδημητρίου, ΠΘ
Δημήτριος Καραμπερόπουλος, Δρ Ιστορίας Ιατρικής ΠΑ
Επιμέλεια Χαρτών:
Megaprint
Φωτογραφικό υλικό:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργύρης Ζαφειρίδης, Μιχάλης Πόρναλης, 
Κώστας Κλιτσογιάννης, Νατάσα Καρακατσάνη,Τζον Γερόπουλος, Βιβλιοθήκη ΔΗΚΙ Βόλου, Δημήτρης Δακτυλάς, 
Δημοτικό Ωδείο Βόλου, Δημοτική Σχολή Χορού, Κέντρο Μουσικού Θεάτρου Βόλου
Γραφικά-Lay out:
Megaprint
Εκτύπωση:
View CreativeView Creative
Εκτύπωση σελιδοδείκτη «VOLOS-MAGNESIA 2021» Attracting Evolution:
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης Νομού Μαγνησίας
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AΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
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11.317
EΘΕΛΟΝΤΕΣ

KAI...
ΣYΝΕΧΙΖΟYΜΕ!

Ready to go!




