
ΕΛΕΝΗ ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

1. Εισαγωγικά

Για τα πρώτα θέατρα του Βόλου καί τους διαμορφωτικούς τους παράγοντες έχει γίνει 
εκτενής λόγος στο ένατο κεφάλαιο της δίτομης πραγματείας μου Η Αρχιτεκτονική του 
Νεοελληνικού Θεάτρου. (Αθήνα 1994)1. Το 1995, λίγα χρόνια ύστερα από τη συγγραφή 
της πραγματείας (1985-1989) και ένα χρόνο μετά τη δημοσίευσή της, ήρθαν στο φως νε
ότερα στοιχεία για τη θεατρική ζωή του Βόλου και τις στέγες της2. Τα περισσότερα από 
τα στοιχεία αυτά τα οφείλουμε στην οργάνωση του τοπικού Δημοτικού Κέντρου Ιστο
ρικών Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκθεμάτων (του ΔΗ.Κ.Ι.3) από την ιστορικό - διευθύ
ντριά του Αίγλη Δημόγλον και στις δημοσιεύσεις του δικηγόρου - ερευνητή της ιστορίας 
του Βόλου Χρήστου Φώτου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΔΗ.Κ.Ι. και έφορος της Βιβλιοθήκης «Οι τρεις Ιεράρχαι»4.

Στο ΔΗ.Κ.Ι. ανακαλύφθηκαν, ταξινομήθηκαν και συντηρήθηκαν σχέδια αποτύπωσης 
και επισκευών του παλιού Δημοτικού Θεάτρου του Βόλου5 (1894/96), καθώς και διά
φορα έγγραφα που το αφορούν. Πρόκειται συγκεκριμένα για: (α) έγγραφα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Παγασών, τα οποία αναφέρονται στην επισκευή του Θεάτρου το 
1925-1926, μετά την αποχώρηση των φιλοξενούμενων σ’ αυτό Μικρασιατών προσφύ
γων, (β) σκαριφήματα, διαγράμματα και σχέδια της μελέτης του 1937 για τη ριζική ανά
πλαση του Θεάτρου, η οποία εκπονήθηκε από το δημομηχανικό Παγασών και εφαρμό

1. Η πραγματεία αυτή υπήρξε αρχικά τετράτομη διδακτορική διατριβή, η οποία υποστηρίχθηκε το 1989 
στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Η πραγματεία τυπώθηκε το 1994 σε δύο τόμους με επιμέλεια της συγγραφέως και με 
χορηγία του Ιδρύματος I. Φ. Κωστοπούλου και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Στο ένατο 
κεφάλαιο του πρώτου τόμου γίνεται εκτενής λόγος για το πρώτο Δημοτικό θέατρο και τις παλαιότερες χειμε
ρινές και θερινές σκηνές του Βόλου, βλ. Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Η Αρχιτεκτονική του Νεοελληνικού Θε
άτρου. 1720 -1940, Αθήνα 1994, τόμος Α', σ. 231 - 236 και 405 - 406 (σημειώσεις)

2. Αυτό έγινε στη διάρκεια τριήμερων εκδηλώσεων (15-19 Δεκεμβρίου 1995), αφιερωμένων στην Αννέτα και 
τον Πάνο Τσολάκη, που οργανώθηκαν από το Δήμο Βόλου. Η Αννέτα Τσολάκη (1878-1972), ιδρύτρια του Ω
δείου Τσολάκη και του ομώνυμου Παιδικού θεάτρου (1920-1940), υπήρξε πρωτοπόρος του βολιώτικου μουσι
κού θεάτρου αλλά και από τους θεμελιωτές της αξιόλογης μουσικής παράδοσης του Βόλου. Ο γιος της Πάνος 
Τσολάκης (1910-1984), αρχιτέκτων με σπουδές στην Ecole des Beaux Arts του Παρισιού, ήταν ο μελετητής του 
σημερινού Δημοτικού Θεάτρου του Βόλου, το οποίο αντικατέστησε την πρώτη Δημοτική Σκηνή του 19ου αιώνα.

3. Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκθεμάτων (ΔΗ.Κ.Ι.) ιδρύθηκε στις 19 Νο
εμβρίου 1991 (Φ.Ε.Κ. 966/25.11.1991) επί δημαρχίας Δημήτρη Πιτσιώρη. Αρχισε όμως να λειτουργεί ουσιαστι
κά το 1992. Στο ΔΗ.Κ.Ι μεταφέρθηκαν και άρχισαν να αξιοποιούνται επιστημονικά δημοτικά έγγραφα και σχέ
δια που, όντας αποθηκευμένα φίρδην μίγδην, ήταν απρόσιτα στην έρευνα. Από το 1992 το ΔΗ.Κ.Ι., υπό τη δι
εύθυνση της Αγλης Δημόγλου, έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα και συμμετοχή στις πολιτιστικές εκ
δηλώσεις του Δήμου: εκθέσεις, εκδόσεις, συμπόσια, συνέδρια, συναυλίες κ.ά.

4. Ο Χρήστος ΦΩΤΟΥ, ύστερα από συστηματική έρευνα του βολιώτικου τύπου, βρήκε πολλά στοιχεία για 
τη θεατρική κίνηση του Βόλου και τις στέγες της.

5. Τα σχέδια αυτά βρίσκονταν ανακατεμένα με άλλα στα υπόγεια του Δημαρχείου και κανείς αρμόδιος 
δεν γνώριζε την ύπαρξή τους. Γι’ αυτό και δεν τα βρήκα κατά την επιτόπια έρευνά μου στα τέλη της δεκαε
τίας του 1980.
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στηκε εν μέρει, και (γ) σχέδια αποτύπωσης του Δημοτικού Θεάτρου, φιλοτεχνημένα το 
1951 από τον εργοδηγό του Δήμου Ν. Μπολώτα.

Καρπός των ερευνών του Χρ. Φώτου ήταν, μεταξύ άλλων, τα άρθρα του «Η Επιθε
ώρηση στο Βόλο. 1894-1940» (Θεσσαλία 22.1.1995) και «Η Βολιώτικη Επιθεώρηση» 
(Θεσσαλία 29.1.1995)6, καθώς και η αδημοσίευτη εισήγησή του στο στρογγυλό τραπέζι 
της 17ης Δεκεμβρίου 1995 με θέμα «Το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου»7. Την εισήγησή 
του αυτή με τις εκτενείς σημειώσεις της, ο βολιώτης ερευνητής είχε την καλωσύνη να τη 
θέσει υπόψη μου. Από εκεί αντλήθηκαν κυρίως πρόσθετες πληροφορίες προερχόμενες 
από τον τοπικό ημερήσιο τύπο της εποχής8.

Τα νεότερα αυτά στοιχεία, μολονότι δεν κλονίζουν την αναδρομή μου στη βολιώτι
κη θεατρική αρχιτεκτονική, επιτρέπουν ωστόσο τη συστηματικότερη προσέγγισή της. 
Παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες για τις χειμερινές και θερινές σκηνές του Βόλου. Και 
κυρίως, φωτίζουν ικανοποιητικά την αρχιτεκτονική ιστορία και λειτουργία του πρώτου 
Δημοτικού Θεάτρου.

Πριν έρθω στο θέμα, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο Βόλος του 19ου αιώνα ήταν μια μι
κρή πόλη του νέου ελληνικού κράτους, που ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τη γεωγραφία, τη 
φύση και την ιστορική συγκυρία. Χάρη στη σημαντική γεωγραφική του θέση, το φυσικό 
του λιμάνι, την πηλειορίτικη παράδοση, τη φιλοπονία και το μεταναστευτικό δαιμόνιο 
των κατοίκων του αναδείχτηκε σε ανθηρό εμπορικό, ναυτιλιακό και βιομηχανικό κέντρο 
της Ανατολικής Μεσογείου9 (εικ. 1, 2).

Ομως, η βολιώτικη κοινωνία του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού δεν είχε ούτε 
την πολυμορφία, ούτε το «ευρωπαϊκό» ύφος της αθηναϊκής, της ερμουπολίτικης, της πα- 
τραϊκής, ή της πειραϊκής10. Και καθώς η βολιώτικη κοινωνική ζωή οικοδομήθηκε μα- 
κρυά από τις αρχές και εξουσίες του κέντρου, δεν ανέδειξε την εποχή αυτή κάποια στα
θερή ηγετική τάξη, όπως συνέβη λ.χ. στην Κέρκυρα ή στην Αθήνα. Στο Βόλο, όπου η 
Τουρκοκρατία κράτησε μέχρι το 1881, οι δυτικόφιλοι νεοαστοί και οι Πηλειορίτες της 
διασποράς νίκησαν πιό δύσκολα τους παραδοσιακούς προκρίτους11.

Η δημογραφική ανάπτυξη του Βόλου υπήρξε εντυπωσιακή ως τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Κατά την απογραφή του 1881 είχε μόλις 4.987 κατοίκους, το 1896 θα φτάσει 
τους 16.644, το 1920 τους 30.046, οι οποίοι, μετά την έλευση των Μικρασιατών προσφύ
γων, θα αυξηθούν ραγδαία, φθάνοντας τους 41.275 το 1923 και τους 47.892 το 192812. Το

6. Στα δύο αυτά άρθρα, όπως και σε άλλα δημοσιεύματά του, ο Χρηστός Φώτου υπογράφει με το ψευ
δώνυμο «Ορέστης Ρώης».

7. Η εισήγηση αυτή έγινε σε ημερίδα στις 17 Δεκεμβρίου 1995, την τρίτη μέρα των εκδηλώσεων του Δή
μου Βόλου που ήταν αφιερωμένες στην Αννέτα και τον Πάνο Τσολάκη, βλ. σημείωση 2.

8. Η εισήγηση αυτή θα δημοσιευτεί στα πρακτικά του τριημέρου 15-17.12.1995, βλ. σημειώσεις 2 και 7.
9. Βλ. μεταξύ άλλων : Δ. Κ. ΤΣΟΠΟΤΟΥ, Ιστορία του Βόλου, Βόλος, Καλλιτεχνικός Οργανισμός Δήμου 

Βόλου, 1991, σ. 286-312, Γιάννη ΚΟΡΔΑΤΟΥ, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα, εκδ. « 20ός Αι
ώνας», 1960, σ. 837, 943 - 946, Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Θεσσαλία, Λάρισα, Περιφερειακές εκδόσεις «έλλα»3,1995, σ. 
122 -124, τα πρακτικά της ημερίδας της 4ης Απριλίου του 1993 με θέμα Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι και Τζιόρ- 
τζιο ντε Κίρικο, Βόλος, έκδοση ΔΗ.Κ.Ι., 1995, σ. 9-65 (εισήγηση Χρήστου ΦΩΤΟΥ «Ο Βόλος και οι Θεσσαλι- 
κοί Σιδηρόδρομοι 1882 -1906»).

10. Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ, ό.π., σ. 945 - 970 και Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ό.π., τόμος Α, σ. 202 - 204, 228 - 231.
11. Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ό.π., σ. 145 -146,177 - 178,202 - 204,228 - 231
12. Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ, ό.π., σ. 958 και Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού, τόμος Γ, 1934 σ. 227.
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αξιόλογο αυτό αστικό κέντρο, όπως άλλωστε και οι άλλες σημαντικές πόλεις την Επτά
νησου και του νέου ελληνικού κράτους, δεν είχε πληθυσμό συγκρίσιμο μ’ εκείνο των αυ
τοδύναμων θεατρικών κέντρων της Ευρώπης. Με τους 16.665 κατοίκους του το 1896, ο 
Βόλος αντιστοιχούσε στο 1% περίπου του πληθυσμού του Βερολίνου (1890) και στο 
3,6% του πληθυσμού που είχε το Μιλάνο το 189013. Γι αυτό και δεν μπόρεσε να δημι
ουργήσει μόνιμη θεατρική ζωή ή να συντηρήσει δικούς του επαγγελματικούς θιάσους14.

2. Οι θερινές και χειμερινές σκηνές πριν το 1940.

Φωτογραφίες, σχέδια και αρχιτεκτονικές πληροφορίες για τα πρώτα θερινά και χειμερι
νά θέατρα του Βόλου δεν έχουν βρεθεί. Πρέπει, όμως, να ήταν εντελώς υποτυπώδη, αν 
κρίνει κανείς από κάποιες νύξεις στις θεατρικές στήλες των τοπικών εφημερίδων, ή από 
δημοσιευμένες εντυπώσεις επισκεπτών τους15. Και όμως, σε αυτές τις υποτυπώδεις σκη
νές δόθηκε η πλεισψηφία των θεατρικών παραστάσεων του 19ου αιώνα.

Θυμίζω ότι από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880 ώς τα εγκαίνια του Δημοτι
κού Θεάτρου στις 2.2.1897, οι ξένοι και ελληνικοί θίασοι - δραματικοί, μελοδραματικοί, 
οπερετικοί, κωμειδυλλιακοί και ποικιλιών - έδιναν παραστάσεις: (α) στα υπαίθρια κα
φενεία του Καμηλάκη, του Γιαννόπουλου και του Τσαγκόπουλου, τα οποία είχαν εξελι
χθεί σε πραγματικά θέατρα ποικιλιών16, (β) στα υπαίθρια θέατρα «Ορφεύς» και «Ολύ
μπια» (1895) του Σπάλλα17 και (γ) στα υποτυπώδη χειμερινά θέατρα «Απόλλων» του 
Χαρ. Τσιμά που βρισκόταν στην παραλία18 και «Αλκαζάρ»19.

Οι δημοσιευμένες εντυπώσεις επισκεπτών του Βόλου και ο ημερήσιος τύπος (Θεσ
σαλία και Φωνή των Εξω Ελλήνων) δίνουν μιά αρκετά κατατοπιστική εικόνα της θεα
τρικής κίνησης του 19ου αιώνα. Το 1887, ο Κουρτίδης μας πληροφορεί ότι στο ξύλινο υ
παίθριο θέατρο της πόλης παίζει η στρατιωτική Φιλαρμονική και «παριστάνονται δρα
ματικοί νουβωτέ ως η «Σαμία η Ορφανή» και ο «Κρομμύδας»20. Από την επισκόπηση 
της θεατρικής ειδησεογραφίας αυτών των χρόνων, ο Χρ. Φώτου παρατηρεί ότι οι γνω
στότεροι ελληνικοί θίασοι εμφανίζονται στο Βόλο με τα ίδια έργα που έπαιξαν και στην 
Αθήνα. Ενδεικτικά αναφέρει τα εξής : Το 1890 ο θίασος Ανδρονόπουλου παρουσιάζει

13 Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, τόμος Α’, ό.π„ σ. 100, 204, 389 (σημείωση 580).
14 Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ό.π., σ. 100, 204
15 Το 1887 ο ταξιδιώτης ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, στο γλαφυρό του δημοσίευμα στην Εστία για τα ψυχαγωγικά θεά

ματα και ακροάματα του Βόλου, κάνει λόγο για « ξύλινο περίβολο» του θερινού θεάτρου, το οποίο πρέπει να 
έμοιαζε με την πρώτη υπαίθρια σκηνή του Νέου Φαλήρου. Από σχόλια των τοπικών εφημερίδων της εποχής 
( Θεσσαλία, Νέα Θεσσαλία, Ο Βώλος, Φωνή του Λαού, Φωνή των έξω Ελλήνων) προκύπτει ότι με πιιθανή ε
ξαίρεση το υπαίθριο « περικαλλές θέατρον» Ολύμπια του Π. Σπάλλα, οι πρώτες θερινές και χειμερινές σκη
νές του Βόλου πρέπει να ήταν εντελώς υποτυπώδεις. Βλ. μεταξύ άλλων Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ, ό.π., σ. 945 - 949, Νέα 
Θεσσαλία 29 Οκτωβρίου, 5 και 19 Νοεμβρίου 1894 - 11 Φεβρουάριου, 10 και 17 Μαΐου, 7 Ιουνίου και 2 Αυ- 
γούστου, 10 Σεπτεμβρίου, 5 και 12 Νοεμβρίου 1895 και Ο Βώλος, 27 Φεβρουάριου, 8 Μαρτίου, 2, 9,15 και 30 
Απριλίου 1893.

16 Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ό.π., σ. 233 και Ο Βώλος, 30 Απριλίου 1893.
17 Νέα Θεσσαλία, 10 Μαΐου και 7 Ιουνίου 1895 και 17 Φεβρουάριου 1894.
18 Νέα Θεσσαλία, 29 Οκτωβρίου, 5 και 19 Νοεμβρίου 1894,11 Φεβρουάριου και 17 Μαΐου 1895.
19 Ο Βώλος, 27 Φεβρουάριου και 8 Μαρτίου 1893,2 Απριλίου και 9 Απριλίου 1893.
20 Γ. ΚΟΡΔΑΤΟΥ, ό.π. σ. 948 - 949.
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στον θερινό «Απόλλωνα» τον «Πατριάρχη Γρηγόριο Ε'» του Σπυρ. Ζαβιτσκχνου, τη 
«Φανστα» και τη «Μερόπη» του Βερναρδάκη. Τρία χρόνια αργότερα, το 1893, θα εμ
φανιστεί στο χειμερινό θεατρίδιο Αλκαζάρ ο θίασος των Δημ. και Αικατερίνης Βερώνη 
με το κωμειδύλλιο του Δ. Κόκκου «Η λύρα του Γερονικόλα». Το κοσμικότερο χειμερι
νό θέατρο «Απόλλων» του Χαρ. Τσιμά θα φιλοξενήσει στα 1894 δύο ελληνικούς θιάσους 
: το θίασο Δ. Καζούρη - Θ. Ποφάντη, τον Οκτώβριο, ο οποίος θα ανεβάσει το «Γενικό 
Γραμματέα» του Ηλία Καπετανάκη και το θίασο της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου, έ
να μήνα αργότερα, ο οποίος παρουσίασε μεταξύ άλλων τα κωμειδύλλια «Η Λύρα του 
Γερονικόλα» του Δ. Κόκκου και «Η τύχη της Μαρούλας» του Δ. Κορόμηλά και το δρα
ματικό ειδύλλιο του Κορόμηλά «Ο Αγαπηηκός της Βοσκοπούλας»21.

Η τύχη των ιδιωτικών χειμερινών σκηνών του 19ου αιώνα, μετά τα εγκαίνια του Δη
μοτικού Θεάτρου στις 2 Φεβρουάριου του 1897, δεν είναι γνωστή. Μπορεί, όμως, κανείς 
να υποθέσει βάσιμα ότι θα τα καταδίκασε η τουρκική κατοχή του Βόλου από τις 26 Α
πριλίου 1897 έως τις 25 Μαΐου 189822, αλλά και η υποτονική θεατρική του ζωή κατά την 
περίοδο 1900 - 1910.23 Από τα μέσα της δεκαετίας του 1920, λόγω των επανειλημμένων 
κακοτυχιών του Δημοτικού Θεάτρου (ζημιές από σεισμούς και από τη φιλοξενία μικρα- 
σιατών και ρωσοπόντιων προσφύγων, αυθαίρετες χρήσεις κ.ά)24 , χειμερινές παραστά
σεις δίνονταν και σε άλλες αίθουσες, όπως ήταν το κινηματοθέατρο «Αχίλλειον»25, η αί
θουσα του ζυθοπωλείου «Αργυλλά» και η μικρή σκηνή των «Κυμάτων»26.

Αντίθετα, η λειτουργία των υπαίθριων θεάτρων και κινηματοθεάτρων του Βόλου 
δεν αντιμετώπισε ποτέ κρίση. Τα θερινά λαϊκά θεάματα και ακροάματα παραμένουν

21. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την εισήγηση του Χρήστου ΦΩΤΟΥ για το Δημοτικό Θέατρο του 
Βόλου. Βλ. σημείωση 7.

22. Η κατοχή αυτή ήταν συνέπεια της ταπεινωτικής ήττας του ελληνικού στρατού κατά τον ελληνοτουρ
κικό πόλεμο του 1897

23. Η υποτονική θεατρική κίνηση της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα οφείλεται και στην περιορισμέ
νη υποστήριξη του επαγγελματικού θεάτρου από το βολιώτικο κοινό. Οι εύποροι Βολιώτες έλαμπαν με την 
απουσία τους από τις παραστάσεις γνωστών αθηναϊκών θιάσων, όπως ήταν οι θίασοι της Αικατερίνης Βε
ρώνη, του Ευτύχιου Βονασέρα, του Δημητρίου Κοτοπούλη κ.ά. Αντίθετα, το μουσικό θέατρο - επιθεώρηση 
και οπερέτα - θα έχει τόση απήχηση στη βολιώτικη κοινωνία, ώστε να υπάρξει και εγχώρια μουσικοθεατρική 
παραγωγή. Τον Ιούλιο του 1911 λ.χ. παρουσιάστηκε η επιθεώρηση «Το Πανόραμα του Βόλου» από το θίασο 
Βασ. Στεφάνου κατ’ απομίμηση του «Πανοράματος» του Μωραϊτίνη, ενώ μεγάλη επιτυχία θα γνωρίσουν η ε
πιθεώρηση «Βολιώτικο αεράκι» που ανέβηκε από το θίασο Ξύδη το Νοέμβριο του 1933 και η «Μπόμπα» του 
βολιώτη επιθεωρησιογράφου Κώστα Βουλγαρόπουλου, που παρουσιάστηκε από τον ίδιο θίασο το Νοέμβριο 
του 1934 στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Αττίκ και η Σοφία Βέμπο, δύο πρώτου με
γέθους αστέρια του ελληνικού θεάτρου ήταν Βολιώτες. Βλ. Ορέστη Ρώη, «Η Επιθεώρηση στο Βόλο». 1894 - 
1940, Θεσσαλία 22.1.1995, του ίδιου, «Η Βολιώτικη Επιθεώρηση». Θεσσαλία, 29.1.1995.

24. Στο Δημοτικό Θέατρο είχαν φιλοξενηθεί πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής του 1922 και 
στα 1939 Ρωσοπόντιοι πρόσφυγες. Βλ. Θεσσαλία, 30 Νοεμβρίου 1939 και 17 και 26 Οκτωβρίου 1940.

25. Το «Αχίλλειον», το σημαντικότερο χειμερινό κινηματοθέατρο του μεσοπολεμικού Βόλου το οποίο δια
τηρήθηκε ως τις μέρες μας, υπήρξε ένας χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων: κινηματογράφου, μουσικών εκ
δηλώσεων, παραστάσεων επαγγελματικού και ερασιτεχνικού θεάτρου κ.ά. Το «Αχίλλειον», μοντέρνας μορ
φολογίας, χτίστηκε στην παραλία του Βόλου με σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου I. Αργύρη - Χατζη- 
αργύρη και άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1925. Φωτογραφία του εσωτερικού του στα 1946 δημοσι
εύτηκε από τον Φώτη Ν. Βογιατζή στο βιβλίο του Το Θέατρο στο Βόλο, Αθήνα, Εκδόσεις Μνήμες, 1989, σ. 
30.

26. Βλ. μεταξύ άλλων: Φ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗ, Το Θέατρο στο Βόλο, ό.π., σ 23, Ορέστη ΡΩΗ, «Η Επιθεώρηση 
στο Βόλο 1894 -1940», ό.π., και του ίδιου «Η Βολιώτικη Επιθεώρηση», ό.π.
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πάντα δημοφιλή27 και οι ασακές υπαίθριες σκηνές εκσυγχρονίζονται ή αντικαθίστανται 
από άλλες, πολύ αρτιότερες. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν δύο μεσοπολεμικά κινηματοθέ
ατρα : ο διαμορφωμένος σε κινηματοθέατρο κήπος της Εξωραϊστικής Λέσχης του Βό
λου (πρώην μέγαρο Σαραφόπουλου)28 και η μοντέρνας τεχνοτροπίας «Θέτις»(εικ. 3), 
που σχεδιάστηκε από τον αξιόλογο αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριο29.

2. Το Δημοτικό Θέατρο (1894/96)

Για το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, που σχεδιάστηκε το 1894 από τον κωνσταντινοπο- 
λίτη αρχιτέκτονα Νικάλαο Δημάδη με τη συνεργασία του πατέρα του Κωνσταντίνου30

27. Στο βιβλίο του Φ. Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΗ Το Θέατρο στο Βόλο, (σ 23) διαβάζουμε: «Γύρω στα 1900 η στενή τό
τε παραλία του Βόλου σφύζει από ζωή. Στα παραλιακά καφενεία, ζαχαροπλαστεία και ζυθοπωλεία συγκε
ντρώνεται η ανερχόμενη αστική τάξη. Τραγουδίστριες διασκεδάζουν το κοινό στο “Αυτοκρατορικόν”, στη 
Λέσχη Φερεντίνου, στα ζυθοπωλεία Αργυλά, Στάμου. Ορχήστρες διαθέτουν και άλλα κέντρα, αλλά υπάρχει 
και η τοπική Φιλαρμονική. Οι θίασοι και τα θέατρα σκιών πηγαινοέρχονται και τα καλοκαίρια οι ακτές γεμί
ζουν. Η νεολαία δίνει το παρόν στο “ Παγασαίον”. Ακόμη εντονότερη ήταν η μουσικοθεατρική κίνηση στα 
χρόνια του Μεσοπολέμου».

28. Το νεομπαρόκ τεχνοτροπίας μέγαρο του τραπεζίτη Σαραφόπουλου, το οποίο στέγασε αργότερα τη 
Λέσχη της Εξωραϊστικής, οικοδομήθηκε το 1894 με σχέδια των αρχιτεκτόνων Κωνσταντίνου και Νικολάου Κ. 
Δημάδη. Ο Νικόλαος Δημάδης είχε εκπονήσει και τα αρχικά σχέδια του Δημοτικού Θεάτρου με τη συνεργα
σία του πατέρα του Κωνσταντίνου.

29. Ο Περικλής Σακελλάριος (1905 - 1985) υπήρξε από τους γνωστότερους και πιό δραστήριους αρχιτέ
κτονες της περιόδου 1930 - 1970. Ο Σακελλάριος γεννήθηκε στην Κέρκυρα, τελείωσε το Κολλέγιο Καλβίνου 
της Γενεύης και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο του Gratz από όπου αποφοίτησε το 1930. Κατά 
την τετραετία 1931 - 1935 υπηρέτησε στο Δήμο Παγασών όπου, ως βοηθός του αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζά- 
χου (1872 - 1939), ασχολήθηκε με τις μελέτες των τριών ναών του Βόλου: του Αγίου Νικολάου, του Αγίου 
Κωνσταντίνου και της Μεταμορφώσεως. Από το 1937 ώς το 1946 εργάστηκε στην Υπηρεσία Μελετών του Υ
πουργείου Υγιεινής. Μετά το 1946 και μέχρι το θάνατό του έκανε ελεύθερο επάγγελμα σχεδιάζοντας πολλές 
αξιόλογες κατοικίες, ξενοδοχεία, πρωτοποριακές λουτρικές εγκαταστάσεις, κτίρια υγείας και πρόνοιας και 
κτίρια γραφείων. Στα έργα του περιλαμβάνονται οι διασκευές των ανακτόρων του Τατοίόυ και του Ψυχικού 
και η κατασκευή του βασιλικού θερέτρου “Mon Repos” στην Κέρκυρα. Υπήρξε αρχιτέκτων του Γεωργίου Β', 
συνεργάτης αρχιτέκτων του W. Gropius στο κτίριο της Αμερικανικής Πρεσβείας της Αθήνας, τεχνικός σύμ
βουλος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερι
κών. Το 1966 τιμήθηκε με τον Ταξιάρχη του Βασ. Τάγματος Φοίνικος. Βλ. Αρχιτεκτονική, 6/24 Νοέμβριος - 
Δεκέμβριος 1960, σ. 34 και Αρχιτεκτονική, 57, Μάιος - Ιούνιος 1966, σ. 137.

30. Οι κωνσταντινουπολίτες αρχιτέκτονες Κωνσταντίνος και Νικόλαος Δημάδης ανέπτυξαν μεγάλη δραστη
ριότητα στο Βόλο κατά τις δεκαετίας 1880 και 1890. Με σχέδιά τους οικοδομήθηκαν πολλά δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια από τα οποία τα γνωστότερα ήταν το μέγαρο Σαραφόπουλου (Δέσχη Εξωραϊστικής, ό.π.) και το πρώτο 
Δημοτικό Θέατρο του Βόλου (1894 - 1896). Ο Κωνσταντίνος Δημάδης προερχόταν από οικογένεια εμπειροτε
χνών αρχιτεκτόνων. Σπούδασε στη Βιέννη και τη Γερμανία και, με έδρα του την Κωνσταντινούπολη, φιλοτέχνη
σε τα σχέδια σημαντικών κτιρίων σε διάφορες πόλεις του τουρκοκορατούμενου ελληνισμού. Τα γνωστότερα έρ
γα του είναι η Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι, το Ζωγράφειο Παρθεναγωγείο στο Βόσπορο, οι ναοί του 
Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Τριάδος επίσης στην Κωνσταντινούπολη, το Ελληνικό Γυμνάσιο Αρρένων 
στην Ανδριανούπολη κ.ά. Ο γιός του Νικόλαος Δημάδης, απόφοιτος της Σχολής του Γένους, διακρίθηκε σε πολ
λούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Σχέδιά του βραβεύτηκαν στους διαγωνισμούς του Ζαππείου Παρθεναγω
γείου της Ανδριανούπολης και της Ριζαρείου Σχολής καθώς και στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για το ναό του 
Αγίου Ανδρέα της Πάτρας. Βλ. Χρ. ΦΩΤΟΥ, “Ο Βόλος και οι Θεσσαλικοί Σιδηρόδρομοι. 1882 -1906”, στο Θεσ- 
σαλικοί Σιδηρόδρομοι και Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, ό.π., σ. 27 και βιογραφικά σημειώματα Κ. Δημάδη και Ν. Δημά
δη που συνέταξε ο αρχιτέκτων Σάββας Τσιλένης, Ενημερωτικό Δελτίο TEE, τεύχος 1986/12.1.1998, σ. 81-82.
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Το πρώτο Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Σχέδια 
αποτύπωσης του Ν. Μπολώτα, εργοδηγού του 
Δήμου, στα 1951: Κάτοψη ισογείου (εικ. 2), 
κάτοψη β' σειράς θεωρείων και ά εξώστη (εικ. 
1) (Πηγή: ΔΗ.Κ.Ι.)

Το μικρό Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρας (1871/72), έργο του Ernst Ziller στα τέλη της 
δεκαετίας του 1930 (Πηγή: Φωτογρ. αρχείο Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ)
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4

5

Το πρώτο Δημοτικό Θέατρο 
Βόλου. Σχέδια επέκτασης και 
ανάπλασης του 1937 
(Πηγή: ΔΗ.Κ.Ι.), Ανασχεδίαση 
Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ:
Τομή Α-Β κατά μήκος (εικ. 4), 
τομή Α-Α' κατά πλάτος της 
αίθουσας (εικ. 5), τόμη Ε-Ζ 
κατά μήκος της σκηνής και 
των παρασκηνίων (εικ. 6).

6
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και εγκαινιάστηκε στις 2 Φεβρουάριου του 189731, υπάρχουν αρκετά νεότερα στοιχεία. 
Σχέδια της αρχικής μελέτης του Δημοτικού Θεάτρου δεν βρέθηκαν. Εξακολουθούμε ε
πομένως να αγνοούμε την πρόταση των δύο αρχιτεκτόνων προς τη Δημοτική Αρχή και 
τις αλλαγές που της έγιναν κατά την εκτέλεσή της. Δεν είμαστε δηλαδή σε θέση να ξέ
ρουμε αν η πρόταση Δημάδη κακόπαθε ή βελτιώθηκε στην πράξη και πόσο.

Τα μόνα γνωστά στοιχεία της μελέτης Δημάδη αφορούν στη συμπλήρωσή της από 
το δημομηχανικό και στην περικοπή της αμοιβής των μελετητών. Από το ασαφές συμ
βολαιογραφικό συμφωνητικό του Δήμου Παγασών με τον αρχιτέκτονα Ν. Δημάδη (της 
12ης Οκτωβρίου 1894) προκύπτει ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή για τη μελέτη του Δημο
τικού Θεάτρου και τη συστηματική επίβλεψη της κατασκευής του ήταν 3.000 δρχ., δη
λαδή ποσοστό 12% επί του αρχικού προϋπολογισμού των 25.000 δρχ.32. Ο αρχιτέκτων 
έλαβε ως προκαταβολή 600 δρχ., προφανώς για τη σύνταξη των σχεδίων της μελέτης, η 
οποία, από πλευράς πληρότητας, θα πρέπει να αντιστοιχούσε σε σημερινή προμελέτη33 
ή σε αρχιτεκτονικά σχέδια παρουσίασης34 και όχι σε μελέτη κατασκευής (δηλαδή σε 
σχέδια τόσο λεπτομερή και σαφή ώστε να μπορούν να εκτελεστούν από τον εργολάβο 
χωρίς να απαιτείται η συνεχής επίβλεψη του μελετητή και χωρίς τροποποιήσεις ή υπερ
βάσεις του προϋπολογισμού). Αυτό προκύπτει έμμεσα από σχετική απόφαση του Δη
μοτικού Συμβουλίου Παγασών κατά τη συνεδρίασή του στις 11 Νοεμβρίου 189435. Στη 
συνεδρίαση αυτή εγκρίθηκε η πρόταση του Δημάρχου να μη δοθούν άλλα χρήματα 
στον αρχιτέκτονα Ν. Δημάδη πέραν της προκαταβολής των 600 δρχ. (δηλαδή, του 2,4% 
του προϋπολογισμού), αφού ούτε ο ίδιος ούτε ο πατέρας του Κωνσταντίνος μπορούσε 
να εγκαταλείψει την έδρα τους στην Κωνσταντινούπολη για να εκπληρώσει κατά γράμ
μα τη συμβατική του υποχρέωση ως επιβλέπων, να είναι δηλαδή συνεχώς επιτόπου για

31. Περιοδικό Προμηθενς 1897, σ. 122.
32. Νέα Θεσσαλία, 28 Ιανουάριου 1894
33. Οι προμελέτες είναι γενικά οχέδια σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 από τα οποία λείπουν αρκετές λεπτομέρει

ες. Η εκτέλεση των σχεδίων μιας προμελέτης από έναν εμπειροτέχνη εργολάβο είναι αδύνατη. Σήμερα οι προ
μελέτες συμπληρώνονται πάντα από ακριβή κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακες 1:25,1:20 ή 1:10,1:5,1:2 ή α
κόμη και 1:1. Αυτό γίνεται λόγω της ραγδαία εξελισσόμενης δομικής τεχνολογίας γιατί διαφορετικά 0α έπρε
πε ο μελετητής αρχιτέκτων να είναι συνεχώς παρών στο εργοτάξιο για να διευκρινίζει ασάφειες, να λύνει α
πορίες των μαστόρων και να βρίσκει λύσεις σε απρόβλεπτα κατασκευαστικά θέματα. Κατά τον 19ο αιώνα, ε
πειδή η οικοδομική τέχνη εξελισσόταν σχετικά αργά δεν υπήρχε λόγος για τόσο λεπτομερή σχεδιασμό, του
λάχιστον στις οικονομικά και βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Στα 1894 ο Βόλος δεν είχε βέβαια τα υλικο- 
τεχνικά δεδομένα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Γι αυτό και η ανοικοδόμηση ενός κτιρίου ευρω
παϊκού τύπου, όπως ήταν το Δημοτικό Θέατρο, υπήρξε μιά περιπέτεια πρωτόγνωρη για τους βολιώτες κατα
σκευαστές.

34. Τα σχέδια παρουσίασης φιλοτεχνούνται συνήθως για να πείσουν ή να εντυπωσιάσουν τον πελάτη του 
αρχιτέκτονα. Γι αυτό και μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή από τα σχέδια μιας προμελέτης.

35. Από τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης προκύπτει ότι ο δήμαρχος Αλέξανδρος Τοπάλης συνεκάλε- 
σε το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μόλις μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον αρχιτέκτονα Ν. Δημάδη. 
Στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 1894 οι σύμβουλοι ενημερώθηκαν από τον δήμαρχο ότι οι αρχιτέκτονες 
Δημάδη δεν εκπλήρωσαν τη συμβατική τους υποχρέωση να είναι ένας τουλάχιστον από αυτούς παρών στο 
Βόλο είκοσι ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για την επίβλεψη της οικοδομής του Δημοτικού Θεά
τρου μέχρι την αποπεράτωσή της. Στη συνέχεια ο Τοπάλης εξήγησε ότι η αθέτηση του συμβατικού αυτού ό
ρου συνεπαγόταν και παραίτηση των Δημάδη από τις υπόλοιπες 2.400 δρχ. της αμοιβής τους για τη μελέτη 
και επίβλεψη του Δημοτικού Θεάτρου. Ετσι το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε την πρόταση του δημάρχου να 
θεωρηθεί η προκαταβολή των 600 δρχ. στον Ν. Δημάδη ως εξόφληση των μέχρι στιγμής υπηρεσιών του.
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την εφαρμογή των αρχιτεκτονικών σχεδίων μέχρι την αποπεράτωση του Δημοτικού Θεά
τρου36.

Δύο μήνες περίπου αργότερα, στη συνεδρίαση της 21ης Ιανουάριου 1895, το Δημο
τικό Συμβούλιο Παγασών εγκρίνει τη συμπλήρωση της μελέτης Δημάδη από τον μηχα
νικό του Δήμου και το νέο προϋπολογισμό για το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου, ο ο
ποίος έφτασε τις 30.640 δρχ. Η αναθεώρηση αυτή κρίΟηκε απαραίτητη επειδή, κατά τον 
δήμαρχο Αλέξανδρο Τοπάλη, η συνέχιση της ανοικοδόμησης του θεάτρου ήταν αδύνα
τη λόγω «των πολλών ελλείψεων και της ασάφειας των τε διαγραμμάτων και του προϋ
πολογισμού»37 της μελέτης Δημάδη.

Αν κάποιος μη ειδικός βασιζόταν στα επίσημα έγγραφα (στο συμφωνητικό της 12ης 
Οκτ. 1894 και τα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πα
γασών) θα έδινε χωρίς δισταγμό δίκαιο στη δημοτική αρχή και άδικο στους μελετητές 
του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου. Αντίθετα, ένας ιστορικός που θα γνώριζε την αρχιτε
κτονική παράδοση της οικογένειας Δημάδη, τα σημαντικά κτίρια του Κωνσταντίνου Δη
μάδη38 και τις διακρίσεις του γιού του Νικόλαου39, θα είχε κάθε λόγο να απορεί με την 
«αδυναμία» των δύο αρχιτεκτόνων να αντιμετωπίσουν σωστά ένα έργο μικρής σχετικά 
κλίμακας, όπως ήταν το βολιώτικο Θέατρο40. Εξάλλου η οικονομική στενότητα του Δή
μου Παγασών41 και η μικρή του πείρα σε δημοτικά κτίρια42 μας κάνουν να αναρωτη
θούμε μήπως ο Δήμος υπήρξε κακοπληρωτής των μελετητών του Θεάτρου αλλά και ε
κτός πραγματικότητας στο θέμα της επίβλεψης. Αρχιτέκτων με εμπειρία δημοσίων κτι
ρίων και έδρα το Βόλο δεν υπήρχε στα 1894. Η ανάθεση επομένως της μελέτης του Δη
μοτικού Θεάτρου σε αρχιτέκτονα εκτός έδρας ήταν αναπόφευκτη. Ο Ernst Ziller λ.χ., ο 
οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στο σχεδίασμά θεάτρων θα απαιτούσε για τη μελέτη ενός 
κτιρίου της κλίμακας του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου μια αμοιβή της τάξης του 8,30% 
επί του προϋπολογισμού43, αντί του 2,4% που έλαβαν οι Ν. και Κ. Δημάδης. Και βέβαια 
την εφαρμογή των σχεδίων του βολιώτικου Δημοτικού Θεάτρου, τα οποία θα φιλοτε
χνούσαν αρχιτέκτονες τόσο πολυάσχολοι όπως ο Ziller (με έδρα την Αθήνα) ή οι Ν. και

36. Δεν απαιτούνται νομίζω ειδικές γνώσεις για ν’ αντιληφθεί κανείς ότι μόνο αρχιτέκτονας ή μηχανικός 
με έδρα το Βόλο θα μπορούσε να επιβλέψει συστηματικά την οικοδόμηση του Δημοτικού Θεάτρου.

37. Αυτό έγινε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών στις 21 Ιανουάριου 1895.
38. Βλ. σημείωση 30.
39. Βλ. σημείωση 30.
40. Από άποψη μεγέθους και προϋπολογισμού το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου υστερούσε όχι μόνο σε 

σχέση με τα περισσότερα μνημειώδη κτίρια της εποχής αλλά ακόμη και σε σχέση με μεγάλες αστικές κατοι
κίες, όπως ήταν λ.χ. το μέγαρο Σαραφόπουλου, που σχέδιασαν οι Κ. και Ν. Δημάδης.

41. Για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του Δημοτικού Θεάτρου και άλλων έργων ο Δήμος Παγασών 
χρειάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 100.000 δρχ. από την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας.

42. Στα 1894, η εμπειρία του Δήμου Παγασών σε δημοτικά έργα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, αφού για το Βό
λο των 15.0ΙΚ) περίπου κατοίκων η περίοδος της τουρκοκρατίας είχε λήξει μόλις πριν δεκατρία χρόνια, το 1881.

43. Αυτό το γνωρίζουμε από ένα αναλυτικό πίνακα καθορισμού των αμοιβών του με ποσοστά επί της συ
νολικής δαπάνης των οικοδομών, τον οποίο έστειλε ο ίδιος ο Ernst Ziller το 1892 στο δήμαρχο του Πειραιά 
Θ. Ρετσίνα, όταν ο τελευταίος του ζήτησε να συντάξει νέα σχέδια για το πειραϊκό Δημοτικό Θέατρο. Στον πί
νακα αυτό βλέπουμε ότι για ένα κτίριο σαν το Δημοτικό θέατρο (δηλαδή οικοδομή Δ' τάξεως δαπάνης 16.000 
- 32.000 δρχ.) ο Ziller θα ζητούσε το 8,30% της όλης δαπάνης του Θεάτρου, η οποία είναι πάντα μεγαλύτερη 
του προϋπολογισμού του. Ο πίνακας αυτός υπολογισμού των αμοιβών του E. Ziller βρίσκεται στο Δημοτικό 
Ιστορικό Αρχείο του Πειραιά στο φάκελο του Δημοτικού Θεάτρου.
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Κ. Δημάόης (με έδρα την Κωνσταντινούπολη), ήταν λογικό να την αναλάβει κάποιος 
αρχιτέκτων ή μηχανικός με έδρα του το Βόλο44. Αυτή η ρεαλιστική λύση δόθηκε στην 
περίπτωση του Δημοτικού Θεάτρου «Φώσκολος» της Ζακύνθου, το οποίο οικοδομήθη- 
κε με σχέδια του E. Ziller και επίβλεψη του Ιωάννη Τριχά45.

Για το ιστορικό της ανοικοδόμησης και λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου του Βό
λου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, τα οποία παραθέ
τω αυτούσια. Το πρώτο, δημοσιεύτηκε στη Φωνή τον Λαού στις 1/9/1898 και αναφέρει 
τα εξής:

«Ή ιστορία τοϋ Δημοτικού μας Θεάτρου είναι μικρά μικροτάτη, αλλά πλήρης 
σκληρών καί άτυχων γεγονότων. Ακόμη σχεδόν δεν συνεπληρώθη πενταετία 
άφότον έτέθη ό θεμέλιός του λίθος, τήν τοποθέτησιν τοϋ όποιον ολόκληρος ή πε
παιδευμένη καί άγαπώσα τό θέατρο κοινωνία μας έχαιρέτισε ώς οιωνόν άριστον 
νέας προόδου τοϋ Δήμον μας. Ai έργασίαι ήρξαντο καί έξηκολούθησαν σχεδόν 
βραδέως μόλις δέ κατά τά τέλη τοϋ 1896 ήτο εις θέσιν νά δεχθεί έν αύτω θίασον. 
Εννοείται ότι καθ’ όλο αυτό τό διάστημα δεν έλειψε ή μουρμούρα, τό ιδιαίτερο 
αυτό χαρακτηριστικό των Ρωμηών όταν δεν συμμετέχουν κι αυτοί ενός έργου, 
τής όποιας ό κύκλος περιελάμβανε πρώτον τούς άντιπολιτευομένους τότε τήν δη
μοτικήν άρχήν, δεύτερον τούς ειδικούς τούς μή έργασθέντας εν αύτω καί τρίτον 
τούς εκ συστήματος μουρμούρηδες. Παρ’ δλας όμως τάς άπαισίας προβλέψεις 
τών άνωτέρω τό Θέατρο ήτο καθ’ όλα έτοιμο ό δέ γνωστός τής πόλεώς μας επι
χειρηματίας Γεώργιος Στάμος, ό διευθυντής τοϋ Βασιλικού Ζαχαροπλαστείου, 
συνομολόγησε μετά τοϋ κ. Δημάρχου σνμβόλαιον διά διετή ένοικίασιν μέ τούς 
εξής όρους. Νά δίδει εις τόν Δήμον 6% επί τοϋ άκαθαρίστον τών εισπράξεων. Ό 
φωτισμός, αί λάμπαι, τά κινητά έπιπλα, τά καθίσματα κλπ. θά ήγοράζοντο παρά 
τοϋ ένοικιαστοϋ καί διά λογαριασμόν τον.

Οντω καί έγινε. Ό κ. Στάμος ήγόρασε πάντα ταϋτα, τόν Φεβρουάριο δε του 
1897 έφερε έξ Αθηνών τόν θίασον τής Παρασκενοπούλου, μή φταθείς ονδεμιάς 
δαπάνης. Τρεις ή τέσσαρες παραστάσεις αν δέν άπατώμεθα έδόθησαν τότε. Έν τώ 
μέσω μιάς έκ τούτων, τής τελευταίας νομίζομεν, ήλθε ή ευχάριστος ει'δησις τής 
άποβιβάσεως τοϋ Ελληνικού Στρατού εις Κρήτην. Έδίδετο τότε ή Γαλάτεια. Τό 
πλήθος άμα τή είδήσει έξερράγη εις βροντώδεις ζητωκρανγάς, ό εθνικός ύμνος 
άνεκρούσθη καί πάντες άφήσαντες έν τώ μέσω τήν παράστασιν μετέβησαν καί 
άφύπνισαν τόν Μητροπολίτην καί τόν μακαρίτη Παπά Δαλέζιον τών δυτικών διά 
νά κάμουν δοξολογίαν δπερ και έπραξαν. Καί μέ τήν κατάληψη τής Κρήτης, ήρχι- 
σε ή άτυχία τοϋ θεάτρου μας καί ή πείνα απάντων τών Ελλήνων ήθοποιών. Ai 
έργασίαι τών θεάτρων διεκόπηααν ό πόλεμος ήρξατο καί τήν τελευταίαν Κυρια
κή τοϋ μηνάς ’Απριλίου 1897 τό εϋελπι θέατρο μεταβάλλετο υπό τών Τουρκικών 
ορδών εις αποθήκην τής έπιμελητείας τοϋ Στρατού καί ένεργεΐτο ή γενική μετα
κόμισες τών καινουργών επίπλων, άτινα πρό ολίγου άκόμη χρόνου είχε αγοράσει 
ό κ. Στάμος εις τάς καταληφθείσας υπό τών Τούρκων αξιωματικών γυμνάς οικίας.

Καί άπεδώ πλέον άρχίζει ή γενική καταστροφή τοϋ θεάτρου. Τά έναπομείνα-

44. Πράγμα το οποίο έγινε τελικά. Βλ. Ε. ΦΕΣΣΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ό.π., τόμος Α' σ. 234, 406.
45. Η Δημοτική (εφημερίδα Ζακύνθου), 11 Δεκεμβρίου 1873.
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ντα καθίσματα θραύονται υπό των νιζάμηδων. Καταστρέφουν τά υφάσματα των 
θεωρείων σπάζουν τους πολυελαίους, ξεσκίζουν τάς σκηνάς, άφαιροϋν τόν με
γάλο επί τοϋ δαπέδου τής σκηνής τάπητα καί επί τέλους ρίπτουν καί αυτό τό όά- 
πεδον τής σκηνής. Δηλαδή κατέστρεφαν εξ ολοκλήρου τό εσωτερικόν τοϋ θεά
τρου καί μετέβαλον αυτό εις κοπρώνα. Εις τοιαύτην κατάστασή εύρέθη τό θέα- 
τρον κατά τήν άνάκτησιν τής πόλεώς μας καί εις τήν ιδίαν κατάστασιν εύρίσκε- 
ται μέχρι σήμερον. Ό Δήμος δέν τό επιδιόρθωσε διότι στερείται των άναγκαίων 
χρημάτων. Ευτυχώς που εύρέθη άνθρωπος νά άναλάβει τήν επισκευήν του είναι 
δε αυτός ό ίδιος κ. Γεώργιος Στάμος».

Το δεύτερο άρθρο, δημοσιευμένο και αυτό στη Φωνή του Λαού οκτώ μέρες αργότε
ρα στις 8/9/1898 αναφέρει:

«Καί φεύγοντες οι Τούρκοι έγκατέλειψαν αυτό εις άθλίαν κατάστασιν, εις κα- 
τάστασιν άρμόζουσαν μάλλον εις σταϋλον παρά εις θέατρον. Καί εις τήν κατά- 
στασιν ταύτην εύρίσκεται τούτο μέχρι σήμερον καίτοι έκτοτε παρήλθον τρεις 
μήνες καθ' ονς ήδύναντο νά τελεσθώσι απασαι ai έπισκευαί του. Άλλ’ ό Δήμαρ
χος ήμέλησε τήν επισκευή αυτού ίσχυριζόμενος δτι τό Δημοτικόν Ταμείο 
στερείται χρημάτων. Δέν γνωρίζωμεν κατά πόσο ό ισχυρισμός αυτός είναι βάσι
μος, νομίζομεν όμως δτι καθήκον έπιβαλλόμενον καί εις τόν κ. Δήμαρχον καί εις 
τούς κ.κ. Δημοτικούς συμβούλους ήτο νά φροντίσωσι άμέσως μετά τήν άνάκτη- 
σιν τής πόλεώς μας τήν επισκευή τον. Τούτο δμως δέν εγένετο καί ήδη εύρισκό- 
μεθα εις τά πρόθυρα τοϋ χειμώνος τό δέ θέατρο μένει έρημο καί ό Δήμος θά χά
σει ονκ ολίγα χρήματα - εάν τούτο δέν επισκευασθεΐ - κατά τό όλιγοχρόνιο διά
στημα δπερ μάς ύπολοίπεται μέχρι τής χειμερινής περιόδου.

Ευτυχώς καί διά τόν Δήμον καί διά τούς φιλομούαονς εκ των συμπολιτών μας 
ή ιδιωτική πρωτοβουλία άνεφάνη εις τό πρόσωπον τοϋ κ. Στόιμου, δστις ώς πλη- 
ροφορούμεθα υπέβαλε πρό ολίγων ή μερών αϊτησιν εις το Δημοτικό Συμβούλιο εν 
ή δηλοΐ δτι άναλαμβάνει ό ίδιος τήν έπιυκενή τοϋ θεάτρου έξ ιδίων τον, άφοϋ τό 
Δημοτικό Ταμείο στερείται χρημάτων, μέ τούς εξής ορούς. Τά έξοδα τής επι
σκευής τής σκηνής καί εν γένει τοϋ έσωτερικοϋ καί ώς καί τά τής εγκαταστάσε- 
ως τοϋ άεριόφωτος καί τής άγοράς τάπητος διά τό δάπεδον τής σκηνής νά προ- 
ϋπολογισθώσι υπό τοϋ μηχανικού τοϋ Δήμον ή άλλου μηχανικού επί τή βάσει δε 
τοϋ προϋπολογισμού τούτον νά γίνουν καί ai έπισκευαί, τό δέ προϋπολογισθέν 
ποσό νά ύποχρεοϋται ό Δήμος νά τό επιστρέφει εις τόν κ. Στάμο μετά έν έτος. 
Έάν δέ έξοδενθώσι πλείονα των προϋπολογισθέντων ή έλάσσονα ταϋτα έσονται 
πρός ζημίαν ή ώφέλειαν τοϋ εργολάβου. Ή έπίπλωσις τοϋ θεάτρου νά επιβαρύ
νει τόν ίδιον τόν εργολάβο, χωρίς να έχει αυτός τήν άπαίτηση νά αίτηση τι έκ τοϋ 
Δήμον. Τά τής διατηρήσεως τοϋ πυροσβεστικού σώματος νά επιβαρύνωσιν τόν 
ίδιο τόν εργολάβο καί νά δίδει ούτος εις τόν Δήμον 6% επί τοϋ άκαθαρίστον των 
εσόδων τοϋ Δήμου ώς Αντιμισθία.

Ανταί είσί αί εν τή αιτήσει τοϋ κ. Στάμου διαλαμβανόμενοι προτάσεις αϊτινες 
καί ύπεβλήθησαν υπό τοϋ κ. Δημάρχου εις τό Δημοτικό Συμβούλιο, δπερ καί τάς 
παρέπεμφε εις τόν Μηχανικό τοϋ Δήμον μέ τήν εντολή νά σνντάξει ούτος τόν 
προϋπολογισμόν τών δαπανών αυτών. Νομίζομεν δτι τοϋτο δέον νά γίνει τό τα-
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χύτερον καί αν ευ χρονοτριβής καί διότι ai προτάσεις τοϋ κ. Στάμον κατά τήν 
γνώμη μας είναι λίαν σνμφέρουσαι διά τόν Δήμον καί διότι ό καιρός έπείγει. Καί 
τώρα ας έλθω μεν εις έτερον ζήτημα. Έάν ο Δήμος άποδεχθεϊ τάς προτάσεις τοϋ 
κ. Στάμον χωρίς νά φέρει προσκόμματα καί συνεπώς έπισκενασθεΐ τό θέατρον 
ποιον θίασον θά έχωμεν;

Ή γνώμη των περισσοτέρων είναι δτι πρέπει νά κληθεί Ιταλικός μελοδραματι
κός όστις θά δόσει τουλάχιστον τεσσαράκοντα παραστάσεις. Ό κόσμος επιθυμεί 
νά άκούσει μουσικήν τόσο μάλλον καθόσον δεν ήδυνήθη νά απολαύσει ταντην 
καθ’ όλο τό θέρος χάρις εις τήν άβελτηρίαν των άρμοδίων, οιτινες κατ’ ουδένα λό
γο έννοοϋσι νά πεισθώσι δτι ή πόλις μας έχει άνάγκη μιας μουσικής. Μετά δε τόν 
μελοδραματικόν θίασον όύνανται να καλέσωσι καί ένα Ελληνικόν Δραματικόν 
δια τόν νπολειφθησόμενον χρόνον τής χειμερινής περιόδου. Τής αυτής γνώμης 
είναι καί ό θεατρώνης, δστις υπόσχεται νά καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν δπως 
ικανοποιήσει τάς απαιτήσεις τοϋ κοινού. Διά νά έλθει δμως ένταϋθα μελοδραμα
τικός θίασος τής προκοπής χρειάζεται καί μεγίστη προσοχή ώς πρός τήν εκλογήν 
καί μικρά επιχορήγηση εκ τοϋ δημοτικού ταμείου, διότι άνευ ταύτης μάς φαίνεται 
πολύ δύσκολος ή ε'ξεύρεσις καλού μελοδραματικού θιάσου. Ό Δήμος Πειραιώς 
έψήφισεν 12.000 όρχ. έπιχορήγησιν διά τόν Ιταλικό μελοδραματικόν θίασον δστις 
θά δόσει τεσσαράκοντα παραστάσεις κατά τον προσεχή χειμώνα εις τό δημοτικόν 
των θέατρο. Νά έλπίσωμεν καί ημείς άνάλογον έπιχορήγησιν εκ τοϋ Δημοτικού 
μας Ταμείου. Καίτοι μας φαίνεται δύσκολον εν τούτοις δέν άπελπιζόμεθα».

Ως προς το εσωτερικό του Δημοτικού Θεάτρου τα νεότερα στοιχεία επιβεβαιώνουν 
τις πληροφορίες που μου είχε δώσει ο βολιώτης αρχιτέκτων Πάνος Τσολάκης (1910 - 
1984). Τα στοιχεία αυτά είναι: (α) δημοτικά έγγραφα της περιόδου 1925 - 26, (β) τα σχέ
δια της μελέτης επισκευής του θεάτρου του 1937 στο σχετικό φάκελο του δη.κ.ι. και (γ) 
τα σχέδια αποτύπωσης του Θεάτρου που έγιναν από τον εργοδηγό του Δήμου Ν. Μπο- 
λώτα.

Στο σχετικό φάκελο του ΔΗ.Κ.Ι. υπάρχει ένα διάγραμμα θέσεων και μια παλιά κάτοψη 
του υπογείου του Δημοτικού Θεάτρου, η οποία σχεδιάστηκε το 1925 στη Βιέννη από τον 
οίκο Körting και αφορά στη θέρμανσή του με καλοριφέρ. Από τη συσχέτιση των εγγρά
φων της επισκευής του 1926 και από τα σχέδια του 1937 και 1951 προκύπτουν τα εξής: η 
αίθουσα παραστάσεων, μετά το 1926, ήταν οργανωμένη κατά το γαλλικό σύστημα, δη
λαδή με συνδυασμό θεωρείων και αμφιθεατρικού εξώστη. Η πρώτη και ακριβότερη σει
ρά θεωρείων ήταν συνεχής και πεταλόσχημη, ενώ η δεύτερη σειρά διακόπτονταν από το 
αμφιθεατρικό τμήμα του α' εξώστη. Υπήρχε και β' εξώστης, χωρισμένος σε δύο τμήματα, 
τα οποία δεν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Το κοινό ανέβαινε στον β’ εξώστη από δύο 
ξεχωριστές σκάλες δεξιά και αριστερά από το προσκήνιο. Τα καλύτερα και μεγαλύτερα 
θεωρεία, τα οποία προορίζονταν για το Δήμαρχο, το Νομάρχη, τις τοπικές αρχές και τους 
επίσημους ξένους, βρίσκονταν δεξιά και αριστερά από τη σκηνή κατά το γαλλικό σύστη
μα. Στην πρώτη σειρά υπήρχαν 19 θεωρεία και στη δεύτερη σειρά 14. Η πλατεία είχε 258 
καθίσματα. Η χωρητικότητα, επομένως, της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου, μετά την 
επισκευή του 1926, κατά την οποία προστέθηκε ο δεύτερος εξώστης (υπερώο), ξεπερ- 
νούσε τις 500 θέσεις. Πρέπει να ήταν πιθανότατα της τάξης των 6(Χ) θέσεων. Από το 1925 
η αίθουσα θερμαινόταν με καλοριφέρ.
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Η σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου, μετά την ανύψωσή της κατά 3 μέτρα το 1926, εί
χε το ικανοποιητικό ύψος των 15 μέτρων και το επίσης ικανοποιητικό πλάτος των 23,50 
μέτρων. Αντίθετα, το βάθος των 9,0 μέτρων ήταν πολύ μίζερο για μια δημοτική σκηνή. 
Από την άποψη αυτή το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου υστερούσε σε σχέση με τα υπό
λοιπα Δημοτικά Θέατρα της Ελλάδας. Η Δημοτική σκηνή της Κέρκυρας (1898 - 1941) 
λ.χ. είχε βάθος 14,20 μ. και της Ζακύνθου 13 μ., πράγμα που τους επέτρεπε να ανεβά
ζουν ικανοποιητικά όπερες και οπερέτες. Οι διαστάσεις βέβαια των ευρωπαϊκών λυρι
κών σκηνών του 19ου αιώνα ήταν υπερδιπλάσιες των νεοελληνικών. Ενδεικτικά αναφέ
ρω ότι η πρώτη Οπερα της Δρέσδης, έργο του αρχιτέκτονα Gottfried Semper και πρό
τυπο του βολιώτικου Δημοτικού Θεάτρου, είχε πλάτος 30 μ., βάθος 19 μ. και ύψος 24 μ.

Με βάση τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία προσπάθησα να αναπαραστήσω το Δη
μοτικό Θέατρο του Βόλου όπως ήταν πριν το 1926. Σχέδιασα συγκεκριμένα τις κατόψεις 
της πρώτης και της δεύτερης σειράς θεωρείων, στις οποίες πέρασα ό,τι στοιχεία θεώρη
σα ακριβή και εύλογα. Σε αυτές διόρθωσα και όσα λάθη είχαν γίνει κατά την αποτύπω
ση του 1937. Ενα τέτοιο λάθος ήταν η άτεχνη χάραξη της καμπύλης και των χωρισμά
των των θεωρείων.

Ενδιαφέρον έχει και η μελέτη του 1937 για τον ριζικό εκσυγχρονισμό του Δημοτικού 
Θεάτρου, η οποία εκπονήθηκε από τον δημομηχανικό Παγασών και εφαρμόστηκε εν 
μέρει το 1940, μετά την αποχώρηση των Ρωσοπόντιων προσφύγων. Από τον Χρ. Φώτου 
πληροφορήθηκα ότι οι ρωσοπόντιοι πρόσφυγες είχαν φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέα
τρο από τον Ιούνιο 1939 ώς το Σεπτέμβριο του 1940. Η μελέτη του 1937 πρότεινε την α
ντικατάσταση των παλιών κλιμάκων προς τα θεωρεία με δύο μνημειώδεις, νεωτερικής 
μορφολογίας σκάλες στον προθάλαμο εισόδου του θεάτρου. Στη θέση των παλιών κλι
μακοστασίων τοποθετούσε μόνο τις δευτερεύουσες σκάλες προς το υπερώο. Μιά άλλη 
βασική αλλαγή ήταν η ορθολογική οργάνωση των χώρων του κοινού με τη δημιουργία 
βεστιαρίου και τουαλετών στα δεξιά του προθαλάμου εισόδου και φουαγιέ (καπνιστη
ρίου) στα αριστερά του. Η προτεινόμενη αυτή διάταξη της εισόδου και των παραρτη
μάτων της δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχη. Ορθολογικότερη και πιό μοντέρνα υπήρξε η 
πρόταση του προικισμένου αρχιτέκτονα Περικλή Σακελλάριου (1905 - 1985) στις 
5.9.1937 για το ίδιο θέμα. Ο Σακελλάριος είχε δουλέψει στο Βόλο από το 1931 - 1935 ως 
δημομηχανικός και βοηθός του Αριστοτέλη Ζάχου στην ανοικοδόμηση των ναών του Α
γίου Νικόλαου, του Αγίου Κωνσταντίνου και της Μεταμόρφωσης. Η μελέτη του 1937 
προέβλεπε πιθανότατα και την ορθολογική ανακαίνιση των αποδυτηρίων των ηθοποι
ών. Πρότεινε ακόμη και την ανακαίνιση του εσωτερικού διακόσμου της αίθουσας του 
Δημοτικού Θεάτρου. Οι κατόψεις και οι τομές της μελέτης του 1937, που ανασχεδίασα 
ύστερα από μια προσεκτική τους μελέτη, παρουσιάστηκαν σε διάλεξή μου στο Βόλο το 
Δεκέμβριο του 1995.

Η περίοδος 1940 - 1953 υπήρξε ο άδοξος αλλά μοιραίος επίλογος του πρώτου Δημο
τικού Θεάτρου. Τα στοιχεία αυτού του επιλόγου μου τα έδωσε ο κος Φώτου, ύστερα α
πό συστηματική έρευνα των βιβλίων πρακτικών και ψηφισμάτων του Δήμου και του βο
λιώτικου τύπου46. Σ’ αυτά τα χρόνια, όχι μόνο δεν σημειώθηκε καμμιά εξέλιξη, αλλά άρ

46. Η σημαντικότερη προσπάθεια ανακαίνισης του Δημοτικού Θεάτρου έγινε λίγο πριν τη γερμανική κα
τοχή. Τον Ιούνιο του 1939 προβλέπεται πίστωση 700.000 στον προϋπολογισμό του Δήμου για τη ριζική επι
σκευή του θεάτρου. Οι εργασίες καθυστερούν λόγω της προσωρινής εγκατάστασης ρωσοπόντιων προσφύγων
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χισε η κάτω βόλτα. Το Δημοτικό Θέατρο πνίγηκε στα μαγαζάκια που άρχισαν να ξεφυ
τρώνουν στις πλευρές του, όπως ήταν ένα γανωτήριο και ένα ακόμη καφενείο. Από το 
1943 ένα τμήμα του χρησιμοποιείται από τη Συνεργατική Καραγωγέων Βόλου και ένα 
άλλο από σύλλογο εφέδρων αξιωματικών. Και παρά τις συζητήσεις αρμοδίων και α
ναρμοδίων, παρά τις μελέτες για την αναστήλωση ή επισκευή του, ένα πράγμα είναι βέ
βαιο. Πολύ πριν τον καταστροφικό σεισμό του 1953 είχε έρθει ο χρόνος το μικρό, παλι,ό 
και πολύπαθο Δημοτικό Θέατρο να δώσει τη θέση του σ’ ένα νέο.

Και δυο λόγια για το εξωτερικό του Δημοτικού Θεάτρου. Η εξωτερική εμφάνιση της 
βολιώτικης σκηνής ήταν απέριττη, χάρη στην κυριαρχία της ώχρας των σοβατισμένων 
τοίχων και την περιορισμένη χρήση των λαξευτών αρχιτεκτονικών στοιχείων. Επίσης, 
παρά το γεγονός ότι το κτίριο ήταν περίοπτο, μόνο η όψη της πτέρυγας εισόδου οργα
νώθηκε με στοιχεία ιστορικών ρυθμών. Αυτό πρέπει να οφείλεται μάλλον σε απλοποιή
σεις της μελέτης Δημάδη για λόγους οικονομίας. Τους εξωτερικούς τοίχους, τους υπο
διαιρεί μια ταινία σε δύο ισοϋψείς οριζόντιες ζώνες. Ενα γείσο επιστέφει το κτίριο εκτός 
από τον πύργο της σκηνής και την πρόσοψη, η οποία έχει αετωματώδη απόληξη. Το ε- 
πιχρισμένο στηθαίο, πάνω στο γείσο, κρύβει μέρος της κεραμωτής στέγης.

Τελικά μόνο η όψη της εισόδου δίνει στο Δημοτικό Θέατρο του Βόλου ένα κάποιο 
μνημειακό ύφος. Παραστάδες τοσκανικού ρυθμού πλαισιώνουν το ελαφρά ανυψωμένο 
ισόγειο με τις τρεις τοξωτές πόρτες. Τη δεύτερη ζώνη την υποδιαιρούν κορινθιακές πα
ραστάδες με πλαισιωμένα τοξωτά παράθυρα. Η διαμόρφωση αυτή, νεοαναγεννησιακής 
τεχνοτροπίας δεν φανερώνει καμμιά ιδιαίτερη φιλοδοξία, επιμέλεια ή δεξιοτεχνία. Τη 
συνθετική της απλοϊκότητα την αντιλαμβάνεται κανείς αν συγκρίνει το βολιώτικο Δη-

στο θέατρο και αρχίζουν γύρω στο Σεπτέμβριο του 1940. Αφαιρούνται τα παλιά καθίσματα και τον Οκτώ
βριο 1940, παραμονές του Ελληνοϊταλικού πολέμου, διενεργείται δημοπρασία για την επισκευή και ανακαί
νιση των θεωρείων a και β' σειράς, στην οποία μειοδότες αναδείχτηκαν οι επιπλοποιοί αδελφοί Πετράκη. Η 
όλη προσπάθεια θα ναυαγήσει λόγω της γερμανικής κατοχής και του εμφύλιου πολέμου. Στο διάστημα αυτό 
αρχίζει η υποβάθμιση του Δημοτικού Θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου του με καταλήψεις και προ
σθήκες. Στις πλευρές του ξεφυτρώνουν διάφορα μαγαζάκια, ένα γανωτήριο και ένα καφενείο, ενώ τμήματά 
του χρησιμοποιούνται από το Σύλλογο Εφέδρων Αξιωματικών και από τη Συνεργατική Καραγωγέων Βόλου. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για το αν το Δημοτικό Θέατρο έπρεπε να α
νακαινιστεί ή να αντικατασταθεί με νέο κτίριο. Τη λύση της ανακαίνισης απέκλεισε ως ασύμφορη η πλειοψη- 
φία των έμπειρων αρχιτεκτόνων, οι οποίοι κλήθηκαν να γνωματεύσουν σχετικά. Στους αρχιτέκτονες αυτούς 
περιλαμβάνονται ο Αντώνης Κριεζής (βλ. Ταχυδρόμος, 4 Νοεμβρίου 1951), ο Πάνος Τσολάκης, ο οποίος υ
πήρξε τελικά και ο συντάκτης των σχεδίων του νέου Δημοτικού Θεάτρου και ο Βασίλειος Κασσάνδρας (βλ. 
Ταχυδρόμος, 1 Φεβρουάριου 1953). Υπέρ της λύσης της επισκευής έκλινε η πενταμελής επιτροπή στην οποία 
ο Δήμος ανέθεσε το 1953 τη μελέτη του θέματος. Στην επιτροπή συμμετείχαν δύο νομικοί, δύο δημοτικοί σύμ
βουλοι και ο βολιώτης μηχανικός Δημήτριος Κασσιόπουλος. Το 1952 ο Δ. Κασσιόπουλος είχε εκπονήσει δω
ρεάν μιά μελέτη επισκευής και ανάπλασης του παλιού Δημοτικού Θεάτρου η οποία προέβλεπε: (α) τη διεύ
ρυνση της πλατείας ώστε να περιλάβει 320 θέσεις, (β) την αντικατάσταση των ξύλινων θεωρείων με δύο εξώ
στες από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρητικότητας 85 θέσεων ο πρώτος εξώστης και 150 θέσεων ο δεύτερος) και 
(γ) την κατασκευή νέων βοηθητικών χώρων, ταμείου, βεστιαρίου, ουρητηρίων κ.ά. Τον Μάρτιο του 1953 το 
Δημοτικό Συμβούλιο Παγασών αποφάσισε, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Κοντοστάνου, την ανέγερ
ση νέου θεάτρου και όχι την επισκευή του υπάρχοντος. Λίγο αργότερα, το παλιό Δημοτικό Θέατρο, τραυμα
τισμένο βαριά από το σεισμό το 1954 κατεδαφίστηκε. Το 1958 ο Δήμαρχος Βόλου Θ. Κλαψόπουλος, με από
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1958 ανέθεσε στον βολιώτη αρχιτέκτονα Πάνο Τσολάκη 
τη μελέτη του νέου Δημοτικού θεάτρου Βόλου. Το νέο θέατρο, ύστερα από πολλές καθυστερήσεις και περι
πέτειες, άρχισε να λειτουργεί στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
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μοτικό Θέατρο με το όμοιας τεχνοτροπίας ζακυνθινό, που σχεδίασε ο Ziller ή με τον «Α
πόλλωνα» της Πάτρας του ίδιου αρχιτέκτονα. Η Δημοτική Σκηνή του Βόλου υστερούσε 
σε πολυτέλεια και αισθητική αξία από τις Τράπεζες Αθηνών και Εθνική και από πολλά 
αστικά μέγαρα της πόλης. Και αυτό είναι φυσικό σε μια κοινωνία έντονα ατομοκεντρι
κή και ανταγωνιστική, όπως ήταν η βολιώτικη του 19ου αιώνα. Ομως, παρά τη φτώχεια 
του, το Δημοτικό Θέατρο υπήρξε ένα ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο για περισσότερα α
πό τριάντα χρόνια. Στην αίθουσά του δόθηκαν πλήθος συναυλιών, διαλέξεων και άλλων 
εκδηλώσεων, ενώ εκατοντάδες θίασοι, - αθηναϊκοί, ξένοι και ντόπιοι ερασιτεχνικοί - ε
ξοικείωσαν το βολιώτικο κοινό με όλα τα θεατρικά είδη: δράμα, κωμωδία, μελόδραμα, 
κωμειδύλλιο, δραματικό ειδύλλιο, επιθεώρηση, οπερέτα. Η έντονη και συνεχής αυτή 
μουσικοθεατρική κίνηση ανέδειξε το Βόλο σε καλλιτεχνική πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, 
αλλά και σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά κέντρα της μεσοπολεμικής Ελλάδας.
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