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ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΑΡΑΑΝΗ
Αιευθοντοϋ Τουριστικού 'Οργανισμού Μαγνησίας

•
'Η περιοχή τοΰ Βόλου ύπήρξεν άπό τά πανάρχαια χρό
νια σημαντικόν κέντρον πολιτισμού. Ύπήρξεν ή κοιτίς
μιας μακρινής καί θελκτικής ιστορίας όπου οί άνθρωποι
συντροφευμένοι μέ τούς "Ηρωες, τούς Δαίμονες καί τούς
Θεούς έπραξαν έργα άξιόλογα καί πορεύτηκαν μέσα στό
χρόνο μιά πορεία πολύ ένδιαφέρουσα. Ή ιστορία αυτή
όσο πιό πίσω γυρίζουμε μέσα στό χρόνο, γίνεται βέβαια
παραμύθι. Μά καί πάλι όσο προχωρούμε μπροστά μέσα
στό χρόνο, τό παραμύθι αύτό γίνεται ιστορία. Αυτό συμ
βαίνει τώρα τελευταία μέ τις άνασκαφές πού έκανε στον
τόπο μας ό αρχαιολόγος κ. Θεοχάρης, πού έβγαλε μέ τήν
σκαπάνη στό φως τής ιστορίας τήν μυθική Ίωλκό.
"Αν άνέβης σήμερα τις κορδέλλες τής Πορταριας καί
ρίξης άπό ψηλά μιά ματιά στήν μικρή πεδινή έκταση, θά
ίδής νά άναπαύεται κάτω στά πόδια τοΰ είνοσίφυλλου Πήλιου μιάν ώραία πολιτεία... 'Ο Βόλος... 'Η πολιτεία μέ τά
όμορφα σπίτια καί τούς ίσους δρόμους, χτισμένη στά κρά
σπεδα τοΰ Πηλίου, επάνω στή μαλακή καί εύφορη γή. Δέν
χρειάζεται νά είσαι ειδικός γεωλόγος γιά νά νοιώσης ότι
ό τόπος αύτός μέ τήν άπαλή γραμμή, δημιουργήθηκε άπό
τις προσχώσεις τοΰ πηλού τοΰ... Πηλίου όρους. Καί δέν
χρειάζεται άκόμη νά είσαι ποιητής, γιά νά νοιώσης πό
σον επιτυχημένο είναι τό όνομα πού έδωσαν οί παλαιοί
στήν πόλη τοΰ Βόλου, όταν τήν ώνόμασαν «Νύμφη τοΰ
Παγασιτικοΰ». Μοιάζει στ’ άλήθεια σάν μιά ώραία πού
άναπαύεται νωχελικά στήν άκρογιαλιά... Κι’ ό Παγασιτικός χαϊδεύει μέ τά γαλάζια νερά του τις νταντελλένιες
άκρες τής φούστας της...
'Η ιστορία τής περιοχής τοΰ Βόλου άρχίζει μέσα βαθειά
άπ’ τό χρόνο. Καί πρώτο κτίσμα τής περιοχής είναι ή
«εύκτισμένη Ίαωλκός» καθώς τήν άποκαλεΐ ό "Ομηρος.
Ή Ίωλκός ύπήρξεν μυθολογικό κέντρο άπό τά πιό ξακου
στά τοΰ άρχαίου κόσμου. Ή παράδοση θέλει νά πή πώς
ή Ίωλκός ιδρύθηκε άπό τον Κριθέα γιο τοΰ Αιόλου. Καί
γυναίκα του είχεν ό Κρηθέας τήν όμορφη Τυρώ, κόρη
τοΰ Θεσσαλοΰ Βασιλιά Σαλμωνέα... ’Από τήν Τυρώ γεν
νήθηκε ό Πελίας καί ό Αϊσονας. Καί γιος τοΰ Αϊσονα
ήτανε ό ξακουστός Ίάσονας, άρχηγός τής Άργοναυτικής
έκστρατείας... Έδώ φτάνουμε στά σύνορα τής ιστορίας καί
τοΰ μύθου. Γιατί άπό τήν Ίωλκό ξεκίνησεν ό Ίάσων μέ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ
Γεννηθείς έν Βάλω τφ 1913. Ήκολούθησε τό Τραπεζιτικόν στάδιον,
χρηματίσας Διευθυντής τού έν Σύρφ 'Υποκαταστήματος τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης. Έξή>θεν τής Τραπέζης κατά τήν έθελουσίαν έξο
δον. Τό 1958 διωρίσθη Διευθυντής τού Τουριστικού ’Οργανισμού
Μαγνησίας. Είναι συγγραφεύς, μέλος τής Ένώσεως Ελλήνων Λογο
τεχνών. Συνεργάτης πολλών έφημερίδων τοΰ Βόλου καί των ’Αθη
νών. Συνέγραψε τό Βιβλίον «Οί Θεοί Διασκεδάζουν» τό όποιον έσημείωσεν μεγάλην έκδοτικήν έπιτυχίαν. Ή έργασία του διά τό Πήλιον,
ιδίως εις τόν τύπον καί τά περιοδικά των ’Αθηνών, συνετέλεσε τά
μέγιστα είς τήν τουριστικήν προβολήν τοΰ Πηλίου. "Εκαμε διάλεξιν όργανωθεΐσαν άπό τήν 'Ιστορικήν καί Λαογραφικήν Εταιρείαν
των Θεσσαλών τό 1958 είς τόν «Παρνασσόν» μέ θέμα: «Τό Πή
λιον στή Μυθολογία», ή όποια σημείωσεν άξιόλογον έπιτυχίαν.

Φ
τήν Αργώ νά πάη νά πάρη τό χρυσόμαλλον δέρας άπό τήν
Κολχίδα. Είναι ή πρώτη άπόπειρα των άρχαίων προγό
νων μας, των άρχαίων Βολιωτών, καί ή πρώτη πιθανώτατα
τοΰ άρχαίου Έλληνικοΰ κόσμου, γιά τήν άνάπτυξη τοΰ
εξωτερικού εμπορίου. Είναι ένα παραμύθι πού συμβολίζει
τό έμπορικόν δαιμόνιον των προγόνων μας. 'Η Ίωλκός
είχε φτάσει στό κατακόρυφον τής άκμής της γύρω στά
1300 π.Χ.,έποχή στήν οποία άναφέρεται καί ό χαρακτηρι
σμός τοΰ 'Ομήρου «εύκτισμένη Ίαωλκός». Εννοείται ότι
θά πρέπει νά είχεν ιστορίαν πολλών αιώνων πριν άπό τήν
άκμήν της. Πριν δηλαδή χαρακτηρισθή «εύκτισμένη».
Ύστερα ή Ίωλκός παρήκμασε. Καθώς παρακμάζουν όλα
τά πράγματα είς τόν μάταιον έτοΰτο κόσμον, σέ σημείο
ώστε τό 510 π.Χ. νά θεωρείται τόπος εξορίας! Ό Ηρόδο
τος άναφέρει πώς όταν οί Αθηναίοι ήθελαν νά έξορίσουν
τόν Ιππία, τόν έστειλαν στήν Ίωλκό, άλλά αύτός όμως
προτίμησε τό Σίγειο των Περσών. "Υστερα άπό τήν παρα
κμή τής Ίωλκοΰ άναδείχτηκεν ή Δημητριάς. "Υστερα πα
ρακμάζει κι’ εκείνη καί στήν περιοχή μένει τώρα τό φρού
ριο του Γώλου, πού άλλοι θέλουν νά πουν ότι κρατάει τήν
ετυμολογία του άπό τήν Ίωλκό καί άλλοι όχι. Στό φρού
ριο αύτό μένει τούρκικη φρουρά. Είναι ισχυρότατα οχυ
ρωμένο καί κατοικεΐται άπό τούρκους. Οί Χριστιανοί γιά
ν’ άποφύγουν τήν πίεση τών κατακτητών, άνεβαίνουν έπάνω στό Πήλιο, καί δημιουργούν τά χωριά τους, μέ τόν
άκμάζοντα πολιτισμόν τους. Τό 1881 τό φρούριο τοΰ Γώ
λου γίνεται 'Ελληνικό μαζύ μέ ολόκληρη τήν Θεσσαλία.
Πολύ πρό τοΰ 1881 είχε άρχίσει νά κτίζεται γύρω στό
φρούριο τοΰ Γώλου ή σημερινή πόλις τοΰ Βόλου, πού,
θά ήμποροΰσε νά πή κανείς, είναι δημιούργημα τοΰ άκμάζοντος εμπορικά πληθυσμού τοΰ Πηλίου. Οί πηλιορεΐτες
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οί άποτραβηγμένοι λόγω τής τουρκικής κατοχής στό Πήλιο, είχαν δημιουργήσει έναν άκμαιότατο τοπικό πολιτι
σμό, καί έμπόριο καί συναλλαγές. Ήταν φανερό πώς ή
άνάγκη τής επικοινωνίας μέ τήν θάλασσα ήταν έπιτακτική.
Ή δημιουργία τοΰ λιμανιού τοΰ Βόλου είναι πιά βέβαιη.
Τό καινούργιο αυτό λιμάνι ονομάζεται σέ ένα θέσπισμα
τοϋ 1856 «Νέα πόλις τοΰ Βόλου». Κατά τούς γλωσσολό
γους τό Γ εύκολα γίνεται Β. Τότε γίνονται καί τά εγκαίνια
τής πρώτης εκκλησίας τοϋ Βόλου, πού ήτανε ό "Αγιος Νι
κόλαος. Μετά τήν απελευθέρωση χτίστηκαν οί άλλες εκ
κλησίες. Ή ’Ανάληψη στά 1890. Ή Μεταμόρφωση στά
1891. Οί "Αγιοι Θεόδωροι στά 1892. Ό "Αγιος Κωνσταν
τίνος στά 1898. "Οταν τό κάστρο τοϋ Γώλου έγινε Ελλη
νικό, τότε άρχισε μιά κάθοδος των Πηλιορειτών πρός τό
λιμάνι πού έδημιούργησε τήν αλματώδη άνάπτυξη τοΰ Βό
λου. Τά σπίτια άρχισαν σιγά νά έπεκτείνωνται από τόν
γύρω τοΰ κάστρου χώρον — από τά «Παλαιά» δηλαδή —
πρός Άνατολάς, κατά τήν παραλία. Ό ρυθμός είναι τα
χύς καί συνετέλεσε στήν αλματώδη άνάπτυξη τοϋ λιμα
νιού. Τό λιμάνι τοϋ Βόλου είναι τό δημιούργημα των χω
ριών τοΰ Πηλίου καί τά χωριά τοΰ Πηλίου είναι τά... θύ
ματα τοΰ άναπτυσσομένου Βόλου. "Οσο ό Βόλος ακμάζει
εμπορικά, βιομηχανικά καί ναυτικά τόσο τά χωριά τοΰ
Πηλίου διαρρέουν πρός Βόλον καί φθείρεται ή άκμή τους.
Οί Πηλιορεΐτες γίνονται τώρα Βολιώτες. Κι’ όταν πιά ό
Βόλος έξελίσσεται σέ λιμάνι ολοκλήρου τής Θεσσαλικής
ένδοχώρας, τότες γίνεται ένα από τά μεγαλύτερα εμπορικά
ναυτικά καί βιομηχανικά κέντρα τής Ελλάδος. Ό πληθυ
σμός τής πόλεως αυξάνει άλματωδώς. Τό 1881, έτος τής
άπελευθερώσεως, είχε 5908 κατοίκους. Τό 1889 11.029. Τό
1896 16.788. Τό 1910 23.360. Τό 1920 30.046. Τό 1923
41.273 κάτοικοι. Τό 1928 47.892. Τό 1940 54.919 καί τό
1951 65.090 κάτοικοι. Σήμερα ίσως έχει περισσότερους.
"Υστερα ήρθαν άσχημα χρόνια γιά τόν Βόλο. Τό λιμάνι
κλονίστηκε από τήν άνάπτυξη τών χερσαίων συγκοινω
νιών. Οί βιομηχανίες ανίκανες νά συναγωνιστούν τό Κέντρον μαράθηκαν. Ό τόπος φτώχυνε καί στό τέλος ό Εγ
κέλαδος χτύπησε τήν πόλι τοΰ Βόλου μέ τήν οργή του καί
τήν έσώριασε σέ ερείπια. Οί τελευταίοι σεισμοί υπήρξαν
φοβερό χτύπημα γιά τήν ώραία Νύμφη τοΰ Παγασιτικοΰ.
’Αλλά άν ό Δαίμονας ’Εγκέλαδος έγκρέμισε σέ έρείπια
τόν Βόλο, ό Λαός του δέν έλύγισε, γιατί είναι ζωντανός
καί δυναμικός. Μέ τήν βοήθεια τής Κυβερνήσεως ξαναέχτισε τήν πόλι του. Ή πόλις τοΰ Βόλου ξαναγεννήθηκε
άπό τά έρείπια της καθώς ό Φοίνικας ξαναγεννιέται από
τήν τέφραν του.
Τώρα ή πόλις τοΰ Βόλου πορεύεται πάλι τήν πορεία της
μέσα στόν χρόνο πρός τήν άκμή. Νέες δυνατότητες προ
όδου παρουσιάζονται, ανάμεσα στις όποιες σοβαρή θέση
κατέχει ό Τουρισμός. Καί στόν τομέα αυτόν ό Βόλος καί
ή περιοχή τοΰ Πηλίου κρύβουν θησαυρούς, πού άν άξιοποιηθοΰν καθώς πρέπει, ήμποροΰν νά στηρίζουν τήν πάσχουσαν οικονομίαν τοΰ τόπου, καί νά δημιουργήσουν μίαν
βάσιν μελλοντικής οικονομικής άναπτύξεως, μέσα εις τά
πλαίσια καί τών άλλων τομέων, καθώς είναι ό Βιομηχανι
κός καί ό Γεωργικός.
Εις τό θέμα τής τουριστικής προβολής καί άναπτύξεως
τοΰ τόπου, γόνιμον έργον έχει έπιτελέσει μέχρι τοΰδε ό
Τουριστικός ’Οργανισμός Μαγνησίας, τελών ύπό τήν προ
εδρίαν τοΰ κ. Νομάρχου Μαγνησίας. ’Αλλά καί ό Ελλη
νικός ’Οργανισμός Τουρισμοΰ άναγνωρίσας τήν σπουδαιότητα τήν οποίαν έχει ή περιοχή Βόλου-Πηλίου διά τόν
Ελληνικόν Τουρισμόν, άνήγειρε εις τόν Νομόν Μαγνη
σίας τρεις τουριστικός μονάδας, άξιολόγου τουριστικής
ακτινοβολίας. Τά ξενοδοχεία «Ξενία» Τσαγκαράδας, «Ξε
νία Βόλου» καί «Ξενία Πορταριάς». ’Επίσης ό Ε.Ο.Τ. λει
τουργεί τό ξενοδοχεΐον «Πηλεύς» Χανίων Πηλίου, άνεγερθέν υπό τοΰ Τουριστικοΰ Όργανισμοΰ Μαγνησίας

καί δωρηθέν εις τόν Ε.Ο.Τ. "Ηδη ό Ε.Ο.Τ. έκτιμών τήν
γόνιμον δράσιν τοΰ Τουριστικού ’Οργανισμού Μαγνη
σίας έπιχορηγεΐ τό εν Βάλω Γραφεΐον μέ προοπτικήν νά
ένταξη τοΰτο εις τάς ΰπηρεσίας του, ώς έγινε καί διά τά
λοιπά τουριστικά κέντρα τής Χώρας. Όμοίως ό Ε.Ο.Τ.
έπρογραμμάτισε τήν κατασκευήν πλάζ εις Αλυκές (Ν.
Παγασές) Βόλου, εις τήν οποίαν θά άνεγερθοΰν σύγχρο
νοι έγκαταστάσεις καί κέντρα αναψυχής. Ή πλάζ 'Αλυ
κών θά καταστή ουτω πλάζ ολοκλήρου τής Θεσσαλίας.
Πολλά έγιναν λοιπόν στόν τουριστικόν τομέα εις τήν
περιοχήν τοΰ Βόλου. Καί πολλά όμως απομένουν ακόμη
νά γίνουν. Καί πρώτον τό οδικόν κύκλωμα τοΰ Πηλίου.
Ή όλοκλήρωσις τής άσφαλτοστρώσεώς του προχωρεί,
έλπίζεται δέ συντόμως νά έπιταχυνθή ό ρυθμός έκτελέσεως τών έργων, διά τής έγκρίσεως τών απαραιτήτων πι
στώσεων, ιδίως νά ρυθμισθή τό θέμα τοΰ δανείου Πολυμέρη. ’Επίσης ζωτικώτατον θέμα διά τόν τουρισμόν τής
περιοχής είναι τό θέμα τών ξενώνων τοΰ Πηλίου. Ή του
ριστική κίνησις εις τήν περιοχήν αύξάνει μέ τόσον ταχύν ρυθμόν, ώστε αί κλΐναι νά μήν έπαρκοΰν. Ή άντιμετώπισις τοΰ όξυτάτου αύτοΰ προβλήματος μέ κλίνας ξενο
δοχείων ΰψηλοΰ κόστους, δέν είναι φυσικά δυνατή, έπειδή
άπαιτοΰνται χιλιάδες κλινών διά τήν κάλυψιν τών άναγκών τών μεγάλων τουριστικών αιχμών, θά άπητοΰντο δέ
διά τήν άνέγερσιν νέων ξενοδοχείων έκατοντάδες εκατομ
μυρίων, πράγμα άνέφικτον. Ή μόνη λύσις είναι ή μετα
τροπή τών καταλλήλων μεγάλων οικιών τοΰ Πηλίου, τών
παλαιών αρχοντικών, εις ξενώνας μέσου τύπου (καθαρό
κρεββάτι, ντούς, θέρμανσι), τούς όποιους νά λειτουργούν
οί ίδιοκτήται. Τά κτίρια είναι έτοιμα, ή βελτίωσις τοΰ
έξοπλισμοΰ καί τών έσωτερικών έγκαταστάσεων, θά στοι
χίση έλάχιστα κατά κλίνην, έν σχέσει μέ τό κόστος κλί
νης ξενοδοχείου, καί έπιπλέον θά άλλάξη έπί τά βελτίω
ή οικονομία τών κατοίκων τοΰ ώραίου αύτοΰ βουνοΰ, έπειδή ό Τουρισμός φέρει εισοδήματα. Σχετική είσήγησις
έπί τοΰ θέματος έχει γίνει άπό τόν Τουριστικόν ’Οργανι
σμόν Μαγνησίας πρός τόν Ε.Ο.Τ. καί πρός τήν Κυβέρνησιν καί έχει υίοθετηθή. Συντόμως πρόκειται νά άρχίση
ή χορήγησις τών πιστώσεων διά ξενώνας.
Ό Τουρισμός διά τήν περιοχήν Βόλου-Πηλίου είναι
θέμα ζωτικόν. Εις τήν ώραίαν αύτήν περιοχήν ένυπάρχει
τουριστικός θησαυρός πολύτιμος πρός άξιοποίησιν. Είναι
αί φυσικαί καλλοναί τοΰ τόπου. Οί μαγευτικές πλάζ. Τό
μοναδικό Πηλίο, μέ τόν συνδυασμό θάλασσας-βουνοΰ. Τά
γραφικά νησιά τών Σποράδων καί έπί πλέον ή προνομιακή
θέσις τής περιοχής εις τόν συγκοινωνιακόν χώρον τής
Ελλάδος. "Ολα αυτά καθιστοΰν τήν θεσσαλικήν αυτήν πε
ριοχήν σπουδαΐον εθνικόν Τουριστικόν κεφάλαιον, τό ό
ποιον προβαλλόμενον καί άξιοποιούμενον καταλλήλως, δύναται νά καταλάβη θέσιν μεταξύ τών άξιολογωτέρων του
ριστικών τόπων, όχι μόνον εις τόν ελληνικόν άλλά καί
εις τόν διεθνή τουρισμόν.
Πήλιον: Χιόνια στά Χάνια (φωτ. Δημ. Θεοδωρίδη).
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