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ΒΑΣΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
Δημοσιογράφου - Συγγραφέως

'Η Λάρισα μέ τήν άπλα τοΰ πολύκαρπου κάμπου της 
και τον γκριζοπράσινον ορίζοντα των ιστορικών βουνών 
της Όλύμπου και Κισσάβου, πού αποτελούν τό περίγυρο 
στεφάνι της, δεν έχει νά επίδειξη άπό τά παληά της κλέη 
τίποτ’ άλλο, έξόν άπό τό Φρούριό της ή καλύτερα άπ’ τά 
υπολείμματα τού Κάστρου της.. .

Τό Φρούριο αύτό, πού βρίσκεται πάνω σ’ ένα τεχνητό 
γήλοφο, είναι άπόλυτα συνυφασμένο μέ γεγονότα, πού 
συνετάραξαν κάποτε τήν Ελλάδα ολόκληρη.

Στήν θέση του πρωτοθεμελιώθηκε άπό τούς Πελασγούς 
ή παναρχαία ’Ακρόπολη, πού τό όνομά της «Λάρισα» διε- 
τηρήθη διά μέσου τών αιώνων μέχρι σήμερα.

Πάνω καί μέσα σ’ αυτήν τή «Λάρισα», λοιπόν, πού τ’ 
όνομά της έσήμαινε «’Ακρόπολη, Φρούριο, ’Οχυρό» ήταν 
ό Πολιούχος τών άρχαίων Λαρισαίων ’Ελευθέριος Δίας, 
τό Θέατρο, τό ’Ωδείο, πού ήταν τό μεγαλύτερο καί πιό 
φημισμένο τής Βορειοκεντρικής Ελλάδος, τά ’Ανάκτορα 
τών ταγών τής Θεσσαλίας Άλευαδών καί άλλα δημόσια 
ή δημοτικά ιδρύματα.

Οί αιώνες, πού διαβαίνουν, έβαλαν τήν ανεξίτηλη σφρα
γίδα τους στό οχυρό τής πεδινής Λαρίσης, πού δέν θά 
παύη νάναι ή αίωνία καρδιά τής Θεσσαλίας.

Όχυρότατο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, προσέδω- 
σε στήν Λάρισα τόν χαρακτηρισμό: «Περιφρούρητη 
πόλη». Σ’ αύτό συνετέλεσε ό ’Ιουστινιανός, πού τό οχύ
ρωσε, θέτοντάς το σέ ίση μοίρα μέ τά οχυρώματα «σταθ- 
μιακά» φρούρια τοΰ Δαμασιοΰ καί τών Τεμπών, πού παρέ- 
μεινε γνωστό μέ τό θρυλικό όνομα «Τό Κάστρο τής 'Ω- 
ριάς».

Τέτοιο άπαρτο σχεδόν φρούριο χάρις στήν εΰψυχία τών 
υπερασπιστών του Θεματοφυλάκων καί Καστροφυλάκων 
τής Λαρίσης, μονάχα μέ δόλο—όπως θά δούμε παρακάτω— 
κατώρθωσε νά τό «πατήση», εντελώς πρόσκαιρα όμως, ό 
τσάρος τών Βουλγάρων Σαμουήλ μετά τήν άνάκληση στήν 
Βασιλεύουσα τού στρατηγικώτατου στρατηγού Κεκαυ- 
μένου καί τήν προδοσία τοΰ έπιτοπίου άρχοντος Νικο- 
λίτζη, πού έδημιούργησε πριν πεντακόσια ολόκληρα χρό
νια άπό τήν πτώση τής Πόλης στούς Τούρκους, μιά «Κερ- 
κόπορτα» γιά τούς Σλάβους. ..

Ύστερα ήρθε ή Φραγκοκρατία, πού στά 1204, ύψωσε 
τό λάβαρό της τό κατακτητικό μέ εθνόσημό της τό Λεον- 
τάρι, άφοΰ κατέβασε τούς Βυζαντινούς άετούς άπό τά πυρ- 
γόκαστρα τοΰ Λαρισινοΰ οχυρού.

Ό Κόμης τής Λαρίσης καί βαρώνος τού 'Αλμυρού Γου- 
λιέλμος ντά Λάρσα, έγκατεστάθη στό Κάστρο άπ’ όπου 
γιά τριάντα χρόνια σχεδόν καταδυνάστεψε τόν τόπο.

Ύστερα πάλι, ήρθε ή βάρβαρη Τουρκοκρατία, πού κΤ 
αύτή έκαμε τό κάστρο φριχτό σύμβολο σκλαβιάς, μετατρέ- 
ποντας ένα μέρος του σέ «Μπεζεστένι», πού λειτουργούσε 
έκεϊ όπου καί ή Βυζαντινή ’Αγορά.

Ή άξονική κατοχή έκάρφωσε κι’ αύτή μέ τήν σειρά της 
τήν μαυροκόκκινη άπ’ τούς καπνούς καί τό αίμα «Σβά- 
στικα» τού άγγελωτοΰ σταυρού, πάνω στον όποιο, γιά μιά 
δεκαετία κρεμάστηκε ή φιλελεύθερη ανθρωπότητα, πού 
σπάραξε τελικώς τούς Φραγγεστάϊν τοΰ Χίτλερ καί τούς 
Μακιαβέλι τού Μουσολίνι.

Μακρά καί θρυλική ή ιστορία τοΰ Φρουρίου Λαρίσης, 
πού γιά κανένα λόγο δέν πρέπει νά έξαφανιστή. Καί επί
καιρα άξίζει νά τήν παρακολουθήσουμε.

ΒΑΣΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έγεννήθη έν Λαρίση. Μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς έπεδόθη εις 
τήν δημοσιογραφίαν καί παραλλήλως εις τήν λαογραφικήν καί ιστο
ριοδιφικήν ερευνάν. "Εγραψε ποιήματα, πεζογραφήματα καί ποικίλα 
μελετήματα ,δπως: «Έν Τούτω Νίκα» (ποιήματα), «Τής λύρας μου 
καί τοϋ καριοφιλιού μου» (ποιήματα), «Τό Σκήπτρο τού Θανάτου» 
(Νουβέλλα). «Οί Σταυροφόροι στή Λάρισα» (Μυθιστορία», «Τό 
Λαρισινό Κομιτάτο τών Άπόκρεω» (Λαογραφία), «Γενική 'Ιστορία 
τοΰ Δήμου Τιρνάβου», «Ή Χρυσή Βίβλος τού Δήμου Λαρίσης», «Οί 
’Αρχιερατικοί Κώδικες τής Λαρίσης καί Περιοχής», «Ό Κραννώ- 
νας τών Σκοπαδών», «Ή 'Αγιά τοϋ Κισσάβου». Μέλος τής Ένώσεως 
Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς - Εύβοιας, Πρόεδρος τής Ένώσεως 
Εκδρομικών Σωματείων Θεσσαλίας, Γενικός Γραμματεύς τής Φι
λάρχαιου Θεσσαλικής Εταιρίας, μέλος τού Συνδέσμου Ελλή
νων Λογοτεχνών, Διευθυντής τής μηνιαίας έπιθεωρήσεως Γραμ
μάτων καί τεχνών «Θεσσαλικά Γράμματα». Μετέχει μέ διαλέ
ξεις εις τήν πνευματικήν κίνησιν τών Θεσσαλικών πόλεων κλπ.

Τής μακράς καί θρυλικής ιστορίας τοΰ Φρουρίου τής 
Λαρίσης έδώσαμεν ήδη ένα γενικόν διάγραμμα.

"Ηδη καί όσον τό επιτρέπουν ό χώρος καί ό χρόνος, θά 
παραθέσουμε συνοπτικά πάντοτε τις κυριώτερες φάσεις 
τής πράγματι θρυλικής ιστορίας τοΰ ’Οχυρού τής περι- 
φρουρήτου Λαρίσης.

Τό Φρούριο είναι άπό τις πιό άρχαϊες οχυρές θέσεις 
ή καλύτερα ή πρώτη τών Πελασγών, πού συνοίκισαν έκεϊ 
τόν πρωτόγονο οικισμό της μέ κέντρο τούς βωμούς καί 
τά ιερά πρωταρχικά, τά θησαυροφυλάκια καί τά διοικη
τήρια μετέπειτα ή συγχρόνως. Ή «Λάρισα» υπήρξε ό 
πρωτοθέσιος παραπήνειος οικισμός τών Πελασγών, οί 
όποιοι άφοΰ νικήσαν τούς αύτόχθονες συγχωνεύθηκαν 
μαζί τους κι’ άπετέλεσαν ένα σύνολο-σύστημα κοινότη- 
τος μέ οικονομικούς, θρησκευτικούς, έθιμολογικούς καί 
γλωσσικούς, σιγά-σιγά, δεσμούς.

Οί πρώτοι κάτοικοι τής πρωτοπόλεως τοΰ Πελασγικού 
’Άργους όπως λεγόταν ή Λαρισινή πεδιάδα τής έριβώ- 
λακος Θεσσαλίας, πολεμισταί—κυνηγοί τής καλυτέρας αυ- 
ριον, έψαχναν γιά μιαν «έθνική» εστία, πού είχε όχι τήν 
έννοια, πού αποδίδουμε σήμερα στό ’Έθνος μας, άλλά τής 
παγανιστικής —νομαδικής συνάφειας κι’ όμοιοτυπίας, στά 
γενικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά, τής Φυλής καί τοΰ 
Γένους. ’Έτσι ψάχνοντας καί πολεμώντας μέ τά στοιχεία 
τής φύσεως καί μέ τούς Ίθαγενεϊς τής θεσσαλικής ένδο- 
χώρας, έφθασαν κι’ έμπηξαν τό πετράγκωνο τρόπαιό τους 
έδώ, όπου ύψωσαν τόν πρώτο Τύμβο—πρωτόγονο καί πρω
τόγνωρο Μνημείο—Ηρώο τών Άτάβων (Προγόνων), τών 
οποίων έλάτρευαν τήν μνήμη τήν ιερή κι’ ήρωϊκή συνάμα.

Τις «Τοΰμπες» έκεΐνες πού σιγά-σιγά έγιναν Βασιλικοί 
ή τών Ταγών τάφοι, περιτείχισαν μέ τείχια κυκλωπικής 
διαστάσεως, πάνω στά όποια, μέ τό χρονοπέρασμα, οίκο-
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Τό Φρούριο τής Λαρίσης 
(Έργον τής ζωγράφου Χρυσούλας Ζώγια)

δομήθηκαν αργότερα οί καθ’ αύτό Άκροπόλεις, τά άμυν- 
τικοεπιθετικά δηλαδή ένδιαιτήματα.

"Ενας τέτοιος Τύμβος, φυσικά μεγαλύτερος άπό κάθε 
άλλον στη Θεσσαλία, πού έθεμελιώθηκε πάνω στον Τε
χνητό Γήλοφο τής Λαρίσης μέ ύψόμετρο κάπου ένα μέ
τρο, άπ’ τήν θάλασσα καί τόν υπόλοιπο κάμπο στάθηκε 
ή πρώτη μορφή τοϋ τωρινού μας Φρουρίου, πού μονάχα 
τουριστικούς σκοπούς μπορεί νά έξυπηρετήση στήν έπο
χή μας.

Δεν θά πρέπει φυσικά ν’ άγνοοϋμε ότι όπως όλα τά Φρού
ρια, τά οχυρωματικά έργα, άκόμη κι’ εκείνα πού αποτε
λούν τήν δόξα μας στούς αιώνες όπως π.χ. ή ’Ακρόπολη 
των ’Αθηνών, άλλά καί τήν ντροπή μας, όπως τό Παλα- 
μίδι τοϋ Μωριά, χτίσθηκαν άπό τούς άμέτρητους σκλά
βους τών ίσχυροκατακτητών τής έποχής. Οί Θεσσαλοί 
Πενέστες τής Λαρίσης έχτισαν τό Φρούριό τους, όπως οί 
Εβραίοι τις Πυραμίδες τών Φαραώ. . .

"Ετσι άνηγέρθη ή «’Ακρόπολη» τής Λαρίσης, σάν οχυ
ρό καί σταθμός μαζί, πού προσέβλεπε προς τόν αιώνιον 
’Όλυμπο καί τόν ύδάτινο δρόμο τοϋ Πηνειοϋ, πού άρχιζε 
άπό τήν Πίνδο καί ξέβγαζε άπό τά Τέμπη στό μυθικό 
Στόμιο τοϋ Θεσσαλικοϋ Πόντου.

Ό τόπος μας εύφορος, όμορφος, πρόσφορος γιά μόνιμη 
διαμονή κι’ εξασφαλισμένη επιβίωση, άπετέλεσε τήν 
πρώτη Έλλαδική γή τής επαγγελίας γιά τούς Προγόνους 
αρχαίους Λαρισαίους.

Αύτή υπήρξε ή προϊστορία τοϋ Κάστρου τής Λαρί
σης, τό όποιο κατά μιάν άποψη πού πιθανώς στηρίζεται 
στις τελευταίες κοσμοϊστορικές γιά τόν κεντροελλαδικό 
χώρο, άρχαιολογικές άνακαλύψεις, έστήθηκε πάνω στον 
Γήλοφο, πού άποτελοϋσε προεξέχουσα πετρώδη κορυφή 
νησίδος τής προϊστορικής Θεσσαλικής λιμνοθάλασσας. 
Έκεΐ πάνω έποικοδόμησαν οί Πελασγοί τήν «Λάρισά»

τους, βάζοντας νά δουλέψουν κάτω άπό τόν ζυγό τους τούς 
κατακτημένους ντόπιους, όσο κι’ οί ίδιοι νά γίνουν ένα 
μ’ αυτούς. Γιατί ή Θεσσαλία μέ κέντρο τήν Λάρισα, ύπήρ- 
ξε ή πρώτη κοιτίδα τής αύγής τοϋ αρχαιοελληνικού κι’ 
ευρωπαϊκού πολιτισμού καί ή υλική καί πνευματική τρο
φός τής Ελλάδος.

Πάντως, εκείνο πού πρέπει νά είπωθή ώς κατακλείδα 
τής προϊστορικής ύποστάσεως τοϋ Λαρισινοΰ Φρουρίου 
είναι ότι αύτό άπετέλεσε καί θά άποτελή άείποτε τό κέντρο 
τής καθολικής ζωής τοϋ τόπου είτε ώς σύμβολο τής φι- 
λελευθερίας καί ζωτικότητος τοϋ Τόπου. Γι’ αύτό καί έπι- 
βάλλεται νά διατηρηθή πάση θυσία!

Άφοΰ είδαμε σέ γενικές γραμμές τήν προϊστορία—τρό
πον τινά—τής Άκροπόλεως τής Λαρίσης, ας δοΰμε τώρα 
τήν ιστορία τοϋ Φρουρίου στά «ιστορικά χρόνια» τής 
ζωής τοϋ τόπου.

Στήν έποχή τοϋ χρυσοΰ αίώνος τής Ελλάδος καί τής 
Θεσσαλίας φυσικά, οπότε ή Λάρισα έγνώριζε κι’ αύτή δό
ξες καί οικονομική ακμή, είδικώτερα ανάμεσα 3ης καί 
5ης έκατονταετηρίδος, ή ’Ακρόπολη τής πρωτευούσης 
τοϋ Κοινού τών Θετταλών, ή Λάρισα, γίνεται έδρανο, 
θώκος δηλαδή τοϋ Οίκου τών Άλευαδών, πού έτάγευαν 
σ’ όλη τή Θεσσαλία, έλέω Θεω Δία καί πού κρατούσαν 
άπ’ τόν 'Ημίθεο Ηρακλή καί κυβερνούσαν ανελέητα τούς 
Πενέστες τοϋ Κάμπου, πού χρησίμευε μονάχα γιά τάφος 
τους άγραφτος.

Ή κυρίως ’Ακρόπολη χωρίζονταν τελείως άπό τήν πόλη 
μέ ειδικό—δικό της τείχος καί συνδεόταν μ’ αύτή μέ μιάν 
έσωτερική πύλη, πού οί ειδικοί τήν τοποθετούν έκεΐ όπου 
σήμερα είναι ή διασταύρωση τών οδών Βασιλίσσης Σο
φίας καί ’Ελευθερίου Βενιζέλου περίπου.

Όλο τό άρχέγονο Φρούριο, πού εν τφ μεταξύ είχε δε- 
χθή τις επιδράσεις τής τοτεσινής άρχιτεκτονικής οχυρω
ματικής, ήταν ισχυρότατο γιά τήν έποχή του. Άποτε- 
λοϋνταν—όπως περιγράφει ό άείμνηστος ιστορικός τής 
«Πελασγικής Λαρίσης» Θεόδωρος Άξενίδης—άπό δυό 
μακρούς βραχίονες, οί όποιοι εκτείνονταν προς βορράν 
καί κατά μήκος τοϋ Πηνειοϋ ποταμοϋ. Αύτά ήσαν τά λε
γάμενα μακρά τείχη, πού άποτελοϋσαν καί τις βασικές 
όχυρώσεις τής πόλεως, τήν όποια τό Φρούριο, «αγκάλια
ζε» μέ τήν άσφάλειά του.

Μές στήν κυρίως ’Ακρόπολη τώρα, όπως ήδη γενικά 
περιγράψαμε, ύψωναν μεγαλόπρεπα τό λευκομέτωπο άνά- 
στημά τους μνημεία καί ναοί, άνάκτορα καί ιδρύματα, 
πλουμισμένα όλα μέ τό περίφημο θεσσαλικό «Άτρακι- 
νό» πρασινομάρμαρο τής Χασάμπαλης, όπου καί σήμερα 
ύπάρχει καί λειτουργεί στό φημισμένο καμποβοϋνι της 
τό γνωστό Λατομείο, πού άπό τήν έποχή τοϋ ’Ιουλίου Βα- 
νέλλι έξακολουθοϋν ώς τώρα νά τό έκμεταλλεύωνται διά
φοροι ’Ιταλικοί οίκοι.

Μ’ αύτό τό ίδιο μάρμαρο, είχε διακοσμίσει ό Αύτοκρά- 
τορας τοϋ Βυζαντίου ’Ιουστινιανός τήν 'Αγιά Σόφιά τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Ό ίδιος, όπως θά ίδοΰμε παρα
κάτω, όχύρωσε καί τό Φρούριο τής Λαρίσης, τό όποιον 
έσυγχρόνισε μέ τήν έποχή του.

Στήν καρδιά τής Άκροπόλεως καί σέ διάφορα έπίκαιρα 
σημεία καί περίβλεπτες θέσεις, όπως ήδη προσημειώσαμε, 
υπήρχαν πρώτος καί Κάλλιστος όλων ό Ναός τοϋ Πολιού
χου ’Ελευθερίου Δία, τής Πολιάδος ’Αθήνας, τοϋ Κερδώου 
Ερμή κ.ά. ’Ανάμεσα στούς δύο ναούς υπήρχε τόέθνικό 
Μνημείο τοϋ τάφου τοϋ Άκρισίου, πού λογίζονταν ώς 
μυθικός ιδρυτής τής Λαρίσης, ό όποιος πέθανε άπό τραύ
μα, πού έλαβε άπό τό χέρι τοϋ έγγονοϋ του Περσέως, 
γιά νά έπαληθευθή προφανώς σχετικός χρησμός. Στό ναό 
τής Άθηνάς φυλάσσονταν τά έπισημότερα καί τά πιό 
περισπούδαστα ψηφίσματα τοϋ Δήμου Λαρίσης. Ό ναός 
αύτός έκειτο άκριβώς έκεΐ πού άνεγείρεται τώρα ό Μητρο- 
πολιτικός ναός τοϋ Αγίου ’Αχίλλειου, τοϋ δέ ’Ελευθερίου
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Διός, πού έπεσκίαζε δλους, τό οικοδόμημα υψώνονταν 
εκεί, δπου ό παληός "Αγιος ’Αχίλλειος καί τό Β' Δημοτι
κό Σχολείο.

Σχετικώς μέ τό ποιος άρχαΐος Θεός άπ’ αύτούς, πού εί
χαν τούς ναούς των εντός τοϋ Φρουρίου, ήταν πολιούχος, 
δέν είναι ξεκαθαρισμένο. Πάντως δέν συμφωνούμε μέ τήν 
άποψη τού μακαρίτη Θ. Άξενίδη επί τής διατυπουμένης 
ύποθέσεως δτι ή Άθηνά ήταν ή προστάτιδα τής Λαρίσης. 
Βέβαια—δπως έχουμε ήδη γράψει κι’ αλλού παληότερα— 
ή Θεά τής Σοφίας λατρευόταν μές σ’ άκροπόλεις ώς Παλ- 
λάδμ ή Πολιάδα- κι’ αυτό θάπρεπε νά συμβαίνη καί στή 
Λάρισα. "Ομως, στήν προκειμένη περίπτωση συμβαίνει 
κάτι άλλο, πού άνταποκρίνεται στα έθνοθρησκευτικά δε
δομένα τοϋ τόπου.

Οί Λαρισαΐοι ήσαν από τά πανάρχαια χρόνια συνδεδε- 
μένοι μάλιστα επίσημα μέ τήν λατρεία τού’Ολύμπιου Δία, 
τού Ελευθερίου Δία, ό όποιος μέ τή σειρά του συνδεόταν 
μέ τήν υπόσταση τής πρωτοπόλεως τής Θεσσαλίας καί 
πρός τιμήν τού οποίου ολόκληρο τό «Κοινό των Θεττα- 
λών», πού λειτουργούσε δίκην Όμοσπόνδου Κράτους, 
γιόρταζε μέ πανελλήνια συμμετοχή κάθε τετραετία τήν 
παμμεγίστη έορτή των «’Ελευθερίων». ’Επί πλέον οί Κυ
βερνήτες—Ταγοί Άλευάδες, δπως είπαμε, κρατούσαν 
άπό τον αρχηγό τού Δωδεκαθέου Δία κι’ από τον άθλο- 
φόρο 'Ηρακλή. Κατά συνέπειαν, ό φυσικός προστάτης τής 
Λαρίσης, τήν όποια εκείνοι έτάγευαν χάρη στήν «θεόπεμ
πτη» δύναμη κι’ εξουσία, πού τούς παραχωρούσε ό Κε
ραυνοβόλος Ζεύς, ήταν ό ίδιος γενάρχης καί διαφεντευ- 
τής τους. ’Εξ άλλου κι’ άπ’ τά άρχαΐα, τά πιό παληά λα- 
ρισαϊκά νομίσματα, διαπιστώνεται δτι τό παληότερο τού 
"Ιππου (συμβόλου των άριστοκρατών Τππέων-Τπποτών τής 
έποχής) λαρισινό έθνόσημο υπήρξε ό Κεραυνός τού Ε
λευθερίου Δία.

Μές στήν ’Ακρόπολη επίσης ήταν ό ναός τού Κερδώου 
Ερμή, γιά Λόγιον Ερμή δέν μπορούσε νά γίνη τότε λό
γος, μές στό καθεστώς τής θεσσαλικής χωροδεσποτίας 
μέ τόν γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα τοϋ τόπου. Τού 
Κερδώου Ερμή ό ναός ήταν τό ιερό Θησαυροφυλάκιο τής 
Πόλεως-Κράτος, κι’ όπου συγκεντρωνόταν τά οικονομικά 
τοϋ Δήμου. Όλ' αυτά τά κουμαντάριζαν ό Άρχιδαφνη- 
φόρος (’Αρχιερέας) μέ τούς 'Ιεροφάντες (Ίερατεΐο-Κλήρο) 
τοϋ Θεού ’Απόλλωνος καί ό Άρχιταμιεύων μέ τούς συ
νεργάτες του. Στά ιδιαίτερα ενδιαιτήματα τού Φρουρίου, 
στήν «εντός των τειχών» Λάρισα, άπαγορευόταν νά μπή 
ό λαός, εκτός άπό τις μεγάλες μέρες, δηλαδή άπό τούς ιε
ρούς καί εθνικούς πανηγυρισμούς. Καί πάλι στά άδυτα 
ούδείς άλλος εκτός των Ταγών, τού 'Ιερατείου, τών ’Αρ
χόντων, πού ήσαν γραμμένοι στήν «Χρυσή Βίβλο» τής 
Λαρισαϊκής ’Αριστοκρατίας, πού κυβερνούσε παπο πρός 
παπο τόν τόπο, έμπαινε.

Τό ιερό τείχος τής Λαρίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο άνέ- 
καθεν γι’ αύτό καί είναι άναπόσπαστο άπό τήν ζωή τών 
Λαρισαίων, οί όποιοι καί άγαποΰν έστω δ,τι άπόμεινε άπ’ 
αύτό.

Παρά τήν ’Ακρόπολη, σύμφωνα μέ τά ιστορικά δεδομέ
να καί τά περί τό Φρούριο άρχαιολογικά ευρήματα ήταν 
τό μεγάλο Θέατρο τής Λαρίσης, ένα άπό τά μεγαλύτερα 
καί πιό φημισμένα τής Κεντρικής καί Βορείου Ελλάδος.

Σ’ αύτό τό καστρόκτιστο Θέατρο παιζόντουσαν γιά τό 
φιλοθεάμον κοινό τών έλευθέρων Λαρισαίων, τραγωδίες 
μέ θεσσαλικό περιεχόμενο, δπως «Οί Λαρισαΐοι» τοϋ Σο
φοκλή, τού Εύριπίδη καί άλλα έργα, πού χάθηκαν. Έκεΐ 
«διδάσκονταν» πνευματοκαλλιτεχνικές παραστάσεις, μπρο
στά στούς άρχοντες καί στόν λαό, πρός τιμήν τών έσω 
καί στά δεξιά τής Άκροπόλεως ένυπαρχόντων Τερών τού 
Διονύσου καί τού ’Απόλλωνος.

Στό κέντρο τού περίλαμπρου ναού τοϋ Ελευθερίου Δία, 
πού άναφέρουμε, καί παραδίπλα άπ’ τό χρυσελεφάντινο

άγαλμα τού «Κεραυνοβόλου», δπως ήταν ό Ζεύς, υψώνον
ταν μαρμαροπελεκητός ό πελώριος τετράγωνος Θρόνος 
τού Ταγού, πού ήταν πελεκημένος ολόκληρος στό σχήμα 
ένός Γύπα μ’ όλάνοιχτα τά φτερά, τού οποίου τά νυχοπό- 
δαρα άποτελοΰσαν πλουμιστό ύποπόδιο τού κυβερνώντος 
τις τύχες τής πόλεως.

Τό Φρούριο, δπως επανειλημμένα είπαμε, έστάθη διά 
μέσων τών αιώνων άκατάλυτο σύμβολο τής ελευθερίας τού 
τόπου. ’Εμπρός στις πύλες του έδόθησαν κατά καιρούς 
φονικώτατες μάχες κι’ ό Μεσαίωνας μέ τις δυνάμεις τού 
σκότους καί τής βίας, πού διέθετε, πολλές φορές κατόρ
θωσε νά τό λογχίση, νά τό ματώση, άλλ’ δχι καί νά τό 
σαρώση. Αύτό, τό άνέλαβε ό χρόνος ό πανδαμάτορας. 
Πάντως, τό Φρούριό μας τό έξεπόρθησαν κατά καιρούς, 
βυθίζοντας στό πένθος καί στήν άπόγνωση τόν κόσμο 
τής πόλεως καί τής περιοχής οί: Άλάρυχος, Σιγισμοΰν- 
δος, Σαμουήλ, Βιλαρδουΐνος, Τουρχάν καί πιό παληά οί 
Άβαροι, οί Πέρσες, οί Θύννοι, οί Γότθοι, οί ’Αλβανοί, 
οί Βλάχοι. "Ολοι αυτοί, γνωστοί καί άγνωστοι έπιδρομεΐς, 
έβαλαν τήν άνεξίτηλη σφραγίδα τους στήν Λάρισα πού 
έπάτησαν στό στήθος της τό λιποθυμισμένο. Πολλές φο
ρές διαγούμισαν τήν καστροπερίτειχη πόλη, τήν άπορ- 
φανισμένη πιά, στό διάβα τών καιρών, άπό τούς πρωταθλη
τές της, γιά χάρη τών όποιων, πάμπολλες φορές έγκρέμι- 
σαν μέρος τού Φρουρίου, πού ήτανε συμβολικά «άχρηστο» 
άφοΰ είχε στό πλευρό της τέτοια άνίκητα παλληκάρια.

"Ετσι άρχίζει ή μεσαιωνική ιστορία τού Κάστρου τής 
Λαρίσης, στούς ύψηλούς πύργους καί στις άμετρες επάλ
ξεις, τού όποιου οί Βυζαντινές φρουρές ποιος ξέρει μέ 
πόσον ιδρώτα καί αίμα, μέ τήν επικουρία τών Λαρισαίων 
άπέκρουσαν ή ύπέκυψαν σέ άδηφάγους ξένους. . .

Σ’ αυτό πάνω καρφώθηκαν οί σάρισσες τής Μακεδονι
κής Φάλαγγος, ώς τρόπαια πού τά ποδοπάτησαν οί Ρω
μαϊκές Λεγεώνες, οί όποιες κι’ έκαμαν φωληά τών πολεμι
κών άετών τους, τά καστρόπυργα τού φρουριακοΰ συγκρο
τήματος τής Λαρίσης.

Τό έτος 150 ήλθε ό Χριστιανισμός πού ύστερα άπό άλλα 
τόσα περίπου χρόνια ύψωσε τόν Σταυρό τού 'Αγίου Αχίλ
λειου στό Κάστρο, δπου όμως στά σκοτεινά υπόγειά του 
καί στις έπάλξεις του έτυραννήθηκαν κι’ έσφαγιάσθηκαν 
κι’ έσταυρώθηκαν άπ’ τούς Ρωμαίους, ώσπου κρατούσε 
ή έξουσία τους, πάρα πολλοί Λαρισαΐοι άκριβώς, γιατί 
άρνοΰνταν πλέον νά παραδέχωνται καί νά λατρεύουν τούς 
είδωλολάτρες Αύτοκράτορες ώς Θεούς. . . Αύτό τό μαρ
τυρούνε πλάκες μέ σχετικές παραστάσεις, πού εκτίθενται 
στό ’Αρχαιολογικό Μουσείο. Εικάζεται μάλιστα δτι ό 
θρύλος τού 'Αγίου Γεωργίου τού Καβαλλάρη, πού κατα
τροπώνει τόν δράκοντα, έχει μιά βάση στό Φρούριο τής 
Λαρίσης. Έτσι τό Κάστρο γίνεται λύκνο τής έλληνοχρι- 
στιανικής παραδόσεως, πού θέλγει άλλά επιτάσσει περαι
τέρω έρευνες.

Άς δούμε τώρα τόν ρόλο, πού έπαιξε τό Κάστρο τής 
Λαρίσης στήν έν γένει ζωή τού τόπου.

Τό 396 μ.Χ. τό Φρούριο έστάθη εστία άντιστάσεως εναν
τίον τού Άλαρίχου τών Γότθων, ό όποιος ύπήρξε άπό 
τούς μεγαλυτέρους κατακτητάς τού κόσμου. Ό Άλάρι- 
χος πού μπήκε καί κατέλαβε τήν Θεσσαλία «υπό τό σχή
μα τού Ρωμαίου», μιλούσε άψογα τά Λατινικά καί τά Ελ
ληνικά. Οί Θεσσαλοί μέ πρωτοστάτες τούς Λαρισαίους 
άπεφάσισαν νά διώξουν τούς Γότθους άπό τόν τόπο τους. 
Συγκεντρώθηκαν στό Φρούριο τής Λαρίσης, εξοπλίσθη
καν κι’ έξαπέλυσαν τήν έπίθεσή τους, τήν στιγμή πού οί 
βάρβαροι περνούσαν κοντά στή Γέφυρα, τόν Πηνειό. Μό
νον ή γρηγοράδα καί ή ίκανότης τού Άλαρίχου γλύτωσε 
τόν στρατό του, έκτος άπό 3.000 πολεμιστάς του, πού έ
βαψαν μέ τό αίμα τους τά νερά τοϋ ποταμού, καθώς κατα
πολεμούνταν άνελέητα ψηλά άπ’ τό Φρούριο, πού συνό
ρευε μέ τό Γεφΰρι. Έν τούτοις, τό κάστρο πατήθηκε καί
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οί Λαρισαΐοι και γενικότερα οί Θεσσαλοί πλήρωσαν πάρα 
πολύ άκριβά τήν άπόπειρά τους. Ή αντίσταση εκείνη κατά 
τοΰ Άλαρίχου, άπεκλήθη «Μάχη τού Πηνειού».

’Αργότερα ό αύτοκράτορας τού Βυζαντίου ’Ιουστινια
νός προβλέποντας κινδύνους καί άπειλές γιά τό Κράτος, 
άνήγειρε σειρά ολόκληρη άπό όχυρώματα καί φρουριακά 
συγκροτήματα σ’ επίκαιρες θέσεις. ’Επίσης έπεσκεύασε 
τά σαρωμένα κάστρα τής Θεσσαλίας, άνάμεσα στά όποια 
πρώτο καί καλύτερο τής Λαρίσης, τό όποιο λογίζεται σάν 
ένα άπό τά ίστορικότερα τής 9ης ’Επαρχίας (Θεσσαλίας) 
τοΰ ’Ιλλυρικού Βυζαντινού θέματος, πού έπροστάτευε εξου
σιαστικά άπ’ τήν πρωτεύουσα Λάρισα, 17 Πολιτείες καί 
Χώρες.

Στό Κάστρο τής Λαρίσης, μετά άπό ολόκληρους καί 
πολυαίμακτους άγωνες, προσήλθαν τελικά ύποταγμένοι καί 
έπροσκύνησαν άπό τά βουνά οί Βλάχοι, πετωντας τούς 
σκούφους τους στά ύποπόδια τοΰ νικητή τους Αυτοκρά- 
τορος ’Ανδρονίκου, οί όποιοι όμως, τό ξαναχτύπησαν, 
στά 1078 δίχως καί νά τό πάρουν τό ρημόκαστρο.

’Απ’ αύτό τό ίδιο Κάστρο, ξεκίνησε ή «άποστασία», ή 
επανάσταση δηλαδή των Θεσσαλων μέ άρχηγούς καί πρω
τοστάτες τούς Λαρισαίους, οί όποιοι έξηγέρθησαν κατά 
τοΰ αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως. Οί επανα
στάτες έφθασαν λεηλατώντας καί καίγοντας, μέχρι τήν 
Μακεδονίαν, μάλλον γιά οικονομικούς λόγους: βαρείας 
φορολογίας των πολιτών καί γιά μισθολογικούς τοΰ στρα
τού.

Ή «στάση» έκείνη, σέ μιάν άπ’ τις πιό ζωτικές γιά τό 
Βυζάντιο θέσεις, όπως ό κεντροελλαδικός πλουτοφόρος 
χώρος τής Θεσσαλίας, συνετάραξε τή Βασιλεύουσα, ή 
όποια καί άπεφάσισε νά τήν καταστείλη είτε μέ τό καλό 
είτε μέ τό κακό.

Έτσι έξαπέστειλε εναντίον τής Φρουράς καί των στα
σιαστών τής Λαρίσης τον ίδιο τόν θεματοφύλακα Δούκα, 
Στρατηγό Νικόλαο, τοΰ οποίου όμως άνεκόπη ή άντεπί- 
θεση. Ό Δούξ Νικόλαος τότε, μέ τήν ειδική άποστολή, 
έπολιόρκησε, δίχως όμως καί νά δυνηθή νά καταβάλη τούς 
άντιστασιωτες καί νά καταλάβη τήν πολιτεία.

Καί τότε έγινε τό «θαύμα τοΰ μεταφρονηματισμοΰ» τοΰ 
Πολιορκητοΰ. Ό στρατηγός μπροστά στον άπεγνωσμένον 
καί δίκαιο άγώνα των Λαρισαίων, μετεστράφη αναπάν
τεχα, συνετάχθη μέ τούς έπαναστάτες, άπαρνήθηκε τά 
πάντα, καί άφοΰ μετέτρεψε τό βαρύ πολεμικό ξίφος του 
σέ ειρηνικό σταυρό, έσπευσε νά καταφύγη άπ’ τό περί
γυρο τής Λαρίσης, στούς παρακείμενους τοΰ χωριοΰ Τσα- 
πασλάρ, λόφους «Βούνενα», όπως ήνωσε τήν τύχη του 
μέ άλλους 12 μοναχούς, πού είχαν στήσει εκεί έναν Κοι- 
νοβιακό Οικισμό. Ή πολιορκία έκείνη έλύθηκε τότε καί 
οί πολιορκηταί έπαυσαν νά καταπολεμούν άλλήλους. 
"Ίσως δέ καί νά συνεφιλιώθηκαν.

Τόν στρατηγό-καλόγερο Νικόλαο πού έκαρατόμησαν 
οί χριστιανοδιωκτες επιδρομείς Άβαροι, στις 9 Μαΐου, 
ή εκκλησία, μέ πρόταση προφανώς τής Λαρισαϊκής Μη- 
τροπόλεως, άνεκήρυξε καί γιορτάζει, τήν παραπάνω ήμε- 
ρομηνία, ώς Άγιο Νικόλαο των Βουνένων.

Μεγάλες εξ άλλου ύπήρξαν έν συνεχεία, οί περιπέτειες 
τοΰ Φρουρίου καί τής πόλεως τής όποιας αυτό έδέσποζε 
καί πού έπροστάτευε, όταν άντιμετώπισε τίς έπιδρομές 
των Σλάβων καί είδικώς των Βουλγάρων, οί όποιοι άπό 
τό 976 ώς τό 1025 έλεηλάτησαν μέ τήν σειρά τους τό θεσ- 
σαλικό διαμέρισμα.

Αντιμέτωποι σέ κείνον τόν πολύχρονο άγώνα ύπήρξαν 
ό Στρατηγός Θεματοφύλακας τής Βυζαντινής Λαρίσης 
Κατακαλών Κεκαυμένος καί ό Τσάρος τής Βουλγαρικής 
ορδής Σαμουήλ Κομιτόπουλος, γιά τόν όποιο λεγόταν δτι 
κρατοΰσε άπό έλληνική γενιά κι’ υπήρξε κατά κάποιον 
τρόπο πρόδρομος τών Γενητσάρων, πού έθανάτωσαν τόν 
τόπο, μερικές έκατονταετίες άργότερα.

Ό Τσάρος Σαμουήλ έπολιόρκησε τήν περιφρούρητη 
Λάρισα τό 986 μ.Χ., πού γιά έξη όλόκληρα χρόνια τοΰ 
διεξεδίκησε νικηφόρα ό στρατηγικώτερος Κεκαυμένος.

'Η άντίσταση έκείνη, πού έθύμιζε Άχιλλέα μαζί καί 
Όδυσσέα, μέ τά σωστικά στρατηγήματά της καί τούς 
άπαράμιλλους ήρωϊσμούς της, μαζί μέ τίς θριαμβικές μά 
καί δραματικές της ώρες, συνθέτουν μιά άπό τίς έπικότε- 
τερες σελίδες τής έθνοτοπικής μας ιστορίας, πού ένα άπό 
τά έδρανά της υπήρξε καί τό Φρούριο τής Λαρίσης.

Ό Κεκαυμένος, ένας άπό τούς ίκανωτέρους πολιτικο- 
στρατιωτικούς θεματοφύλακες τής Βυζαντινής Αύτοκρα- 
τορίας στήν Ελλάδα, ούσιαστικώς ένίκησε τόν δολερό 
Σαμουήλ μέ τά ίδια όπλα, καί μόνον όταν οί Πραιτωριανοί 
τοΰ Τεροΰ Παλατιού, μέ προδοσία κατάφεραν ν’ άπομακρύ- 
νουν τόν Στρατηγό, πού άνεκλήθη στήν Πόλη, μπήκε ό 
Σαμουήλ στήν Λάρισα, τήν οποία όμως καί δέν μπόρεσε 
νά κρατήση.

Τά έξοχα στρατηγήματα τοΰ Κεκαυμένου, άντιμετώ- 
πισαν τόν δόλο τοΰ Σαμουήλ. Ό «Αύτοκράτωρ τής Λαρί
σης» όπως άποκαλοΰν τόν γενναίο στρατηγό χειρόγραφα 
τοΰ 11 καί 15ου αίώνος, πότε νικοΰσε, πότε έξευμένιζε 
καί πότε παραπλανούσε τούς Βουλγάρους, γιά νά σπέρνη, 
νά θερίζη καί νά σοδιάζη καί νά τούς καταπολεμά έξω άπ’ 
τίς καστρόπορτες ώς τόν χειμώνα, πού τούς έκαμνε νά 
λουφάζουν. Τότε μετά άπό πείνα, δίψα καί συνεχή άγώνα 
κι’ άφοΰ ό άρχοντας Νικολίζης άνοιξε μιά «Κερκόπορτα» 
τοΰ Κάστρου στον Σαμουήλ, αυτός ό τελευταίος έδιαγού- 
μισε, άτίμησε, έκαψε, καί λήστεψε τόν τόπο, αρπάζοντας 
τήν πεντάμορφη "Ελλά, τήν σύζυγο τοΰ άνωτέρου άξιω- 
ματικοΰ Ρηγίνου, άνεψιοΰ τοΰ Αγίου Βησσαρίωνος, τήν 
όποια έκαμε τσαρίνα τών Βουλγάρων ληστεύοντας τά 
όσια καί τά ιερά τής Λαρίσης άνάμεσα στά όποια καί τό 
ιερό σκήνωμα τοΰ Αγίου Αχίλλειου, πού τόν μετέφερε 
στά ξένα βασίλειά του τής Πρέσπας...

Οί περιπέτειες τοΰ «Έρυμνοτάτου Φρουρίου τής Λαρί
σης», όπως τό άνέφεραν οί Βυζαντινοί χρονικογράφοι, 
υπήρξαν άτέλειωτες καί διήρκεσαν μέχρι τήν έποχή μας. 
'Ωστόσο ή μεσαιωνική ιστορία του είναι ή πιό περιπε
τειώδης καί μ’ αύτήν θ’ άσχοληθοΰμε πάλι.

Τόν 11 ον αιώνα οί Νορμανδοί, ύπό τόν πολεμάρχη 
Βασιληά τους Βοημοΰνδο, εύρέθησαν πρό τών πυλών τής 
καστροπεριτειχισμένης Λαρίσης, τήν όποια κι’ έπολιόρ- 
κησαν, έπιδιώκοντας τά πλούτη, τίς πεντάμορφες γυναί
κες καί τά δσιά της, πού είχανε άκουστά στήν βάρβαρη 
χώρα τους καί πού τά όνειρευόντουσαν μέρα-νύχτα.

Φρούραρχος κι’ ύπερασπιστής τής άκροπολιτικής Λα
ρίσης ήταν τότε ό στρατηγικώτατος Λέων ό Κεφαλάς. 
Ή πολιορκία τοΰ Φρουρίου διήρκεσε κάπου έξη μήνες. 
Τό φρούριο καί ή πόλη άνθεξαν. Καί ό Αύτοκράτορας 
Αλέξιος, μ’ ένα στρατήγημά του, παραπλανώντας μέσω 
τοΰ Φρουράρχου Κεφαλά καί τοΰ στρατάρχου του Μελησ- 
σινοΰ τούς Νορμανδούς, τούς κατενίκησε καί τούς συνέ- 
τριψε καταμεσής στον βορεινό κάμπο. Αύτήν τή νίκη 
άπεθανάτισε ή Άννα ή Κομνηνή στήν «Άλεξιάδα» της, 
τήν όποια κατά τήν παράδοση ύπαγόρευε, δταν κουραζό
ταν σ’ έναν «γραμματισμένο» Καλόγερο τής Κομνηνείου 
Βυζαντινής Μονής τοΰ Αγίου Δημητρίου Στομίου.

Σπουδαίο έξ άλλου ρόλο έπαιξε τό Κάστρο τής Λαρίσης 
στά χρόνια τής Φραγκοκρατίας, ή όποια, ώς γνωστόν, 
έγκατεστάθη στήν Ελλάδα τό 1204. Αύτή τή φορά δμως, 
ό Δικέφαλος Αετός, πού καμάρωνε στό πιό ψηλό λαρισι- 
νό καστρόπυργο, έδίπλωσε γιά πάντα τά φτερά του, έγει
ρε τό κεφάλι του καί έπεσε κάτω άπό τά πλήγματα τών χρι
στιανικών βελών, πού ύπό τό πρόσχημα τής σταυροφορια- 
κής άπελευθερώσεως τών Αγίων Τόπων, έγκαθίδρυσε τήν 
πιό στυγνή καί αρπαγή «Κουγκέστα» (Κατοχή). Στή θέση 
τοΰ Δικέφαλου οί Φράγκοι έστησαν τόν Βενετσιάνικο 
Λέοντα, πού σπάραζε τούς Ποπολάρους (Λαϊκούς) μέχρι

781
98

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:41 EEST - 54.226.8.97



θανάτου. 5Απ’ τό Κάστρο τής Λαρίσης, έσκιαμάχιζε μέ 
τον νέο ευτυχώς πρόσκαιρο κατακτητή ό ’Αλέξιος καί ό 
«σεβαστοϋπέρτατος τής Ελλάδος» Λέων Σγουρός, πού 
εϊχε στεφανωθή στήν Καθέδρα τοϋ 'Αγίου ’Αχίλλειου 
τήν κόρη τοϋ πρώτου, Ευδοκία. Σ’ ένα νυχτοξημέρωμα 
έφράγκεψε ή Βυζαντινή Λάρισα καί τώρα, στο πλακόστρω
το πεδίο τοϋ αίματόβρεκτου κάστρου άντί των ερυθρών 
«Καμπαγίων», δηλαδή των αύτοκρατορικών πεδίλων, κρο
τούσαν τά υποδήματα των σιδερόφρακτων Φράγκων τοϋ 
Κόμητος τής Λαρίσης καί Βαρώνου τοϋ 'Αλμυρού Γου- 
λιέλμου Ντά Λάρσα πολέμαρχου καί Τοπάρχη τών Λομ
βαρδών τοϋ Ρηγάτου τής Σαλονίκης, στό όποιο ύπήχθη 
ή Λάρισα.

Τό πέτρινο Λεοντάρι τών Φράγκων, πού φυλάγεται σή
μερα μαζί μέ τό άρχαιοθεσσαλικό τής κλασσικής εποχής, 
στό Μουσείο τής Λαρίσης, είχε βρεθεί στά 1829, όταν οί 
Τοΰρκοι άνέσκαψαν — όπως θά δοϋμε τήν περιφερειακή 
Τάφρο πού είχαν άνασκάψει οί Βυζαντινοί καί μετά οί 
Φράγκοι, πάνω στ’ άχνάρια τής αρχαίας τάφρου τής Ά- 
κροπόλεως. Αύτό έχει τεχνουργηθεΐ, σε πρωτόγονο σχή
μα μάλλον, ναυτικοΰ στύλ, άπό θεσσαλικό πετρομάρμαρο.

’Αλλά καί επί Φραγκοκρατίας, τό Κάστρο τής Λαρίσης 
είχε τις περιπέτειές του: Στά 1207 κατά τήν διάρκεια 
τοϋ εναντίον τοϋ Τσάρου τών Βουλγάρων Ίωαννίτζη ή 
Σκυλογιάννη πολέμου του σκοτώθηκε ό Ρήγας τής Θεσ
σαλονίκης Μπονιφάτιος καί πρώτοι οί πιστοί του Λομ
βαρδοί μ’ επί κεφαλής τον Φεουδάρχη Κόμητα Ντά Λάρ
σα έπανεστάτησαν κατά τοϋ διαδόχου του Δημητρίου. 
Τότε άκριβώς, ό Λατίνος έπίσης Αύτοκράτορας τής Κων
σταντινουπόλεως Ερρίκος κατέβηκε προς νότον πρός τόν 
σκοπό νά τιμωρήση ή νά έπαναφέρη στήν «ευθεία όδό» 
τούς άποστάτες «'Ιππότες τοϋ Σταυροϋ». ’Εκείνοι άρνήθη- 
καν νά υπακούσουν καί έκλείσθησαν στό λαρισινό Κά
στρο, ένώ ό κόσμος δεινοπαθοϋσε καί πάλι άφάνταστα.

Άλλ’ όταν τά φουσάτα τοϋ Βασιληά Ερρίκου διέβη- 
σαν τήν «Πόνς ντέλ’ Άρς», δηλαδή τήν «Τοξοτή Γέφυ
ρα» τοϋ Πηνειοϋ κι’ έκρουσαν τις πϋλες τοϋ κάστρου, 
παρεδόθησαν. 'Ο άγαθός όμως Ερρίκος τούς συγχώρεσε 
καί ξαναφήκε τόν Γουλιέλμο αύθέντη τής Λαρίσης.

Τό ίδιο Κάστρο κτύπησαν πολλές φορές, ώσπου νά 
τό κατακτήσουν μ’ έναν γάμο, τοϋ Άρχηγοϋ τους Δωρο
θέου, οί «Άπελάτες-Ροβολάτορες», δηλαδή οί ’Αντάρτες 
(Ρέμπελοι) ’Επαναστάτες τών καμπόβουνων τής Θεσσα
λίας, πού έξορμοϋσαν άπό τόν "Ολυμπο, τόν Κίσσαβο καί 
τό «Μοντενέγκρο» (Μαυροβοϋνι) «όπου έζοϋσαν μέ τούς 
δυσθηρεύτους άγριους κάπρους».

Στά 1225-30, ϋστερ’ άπ’ τήν συνδιαλλαγή τών Φράγκων 
’Αρχηγών μέ τόν Πάπα, οί τελευταίοι άρχισαν νά φεύγουν 
γιά τις πατρίδες τους. Άνάμεσά τους κι’ δ Γουλιέλμος 
Ντά Λάρσα γιά τή Λομβαρδία, αφήνοντας κάποιον ασή
μαντο τοποτηρητή του, τόν όποιο καί πήραν «άλά κάπα» 
οί Βυζαντινοί, πού ξαναγύρισαν κοντά στά 1420 πίσω, ώσ
που στό Κάστρο ύψώθηκε ή 'Ημισέλινος τής Τουρκοκρα
τίας.

Στά 1420 μέ 23 είχε έγκατασταθή στό Κάστρο τής Λα
ρίσης ή ήμισέληνος τής Τουρκοκρατίας, πού έπί τεσσερε- 
σήμισυ αιώνες άφάνισε τόν τόπο. Τό Κάστρο, τά μπουν
τρούμια του τών τρισκότεινων πύργων του, τά 28 Τζαμιά 
καί οί Καζάρμες μέ τούς Γενητσάρους, έγιναν σ’ αυτό τό 
χρονικό διάστημα τά έφιαλτικά σύμβολα τής σκλαβιάς.

Τότε οί Τοΰρκοι τό προσονόμαζαν: «Γενή Σεχήρ Ί- 
σάρ». Τότε, κατά μίαν άποψη τόϋ Ιστοριοδίφη Δημάρχου 
Λαρίσης κ. Δημ. Χατζηγιάννη, τό σωζόμενο σήμερα τε
τράγωνο κτΐσμα μέ τήν φρουριακή μορφή άποτελεΐ τήν 
Βυζαντινή ’Αγορά τής πόλεως, μέ τις στοές καί τά πορτο- 
θύρια, τήν όποια κι’ οί Τοΰρκοι έκαμαν «Μπεζεστένι» 
τους καί στήν οποία προσέφευγαν τόσο κατά τήν έπανά- 
σταση τοϋ Όρλώφ, όσο καί κατά τις διάφορες θεσσαλι-

κές έξεγέρσεις, έκτελώντας εκεί καί γύρα διάφορα οχυρω
ματικά χωματουργικά έργα, τάφρους κ.ά., Τό γεγονός όμως 
ότι οί Τοΰρκοι έκλείστηκαν εκεί μέσα άκριβώς, πείθει 
ότι ούδ’ έπί στιγμήν τό οχυρό αύτό, φυσικό ή τεχνητό, 
δέν έπαψε νά ύφίσταται ποτέ καί νά παίζη, ανάλογα μέ 
τις περιστάσεις άμυντικο-έπιθετικό ρόλο, ώς τήν ώρα πού 
στά σακατεμένα άπ’ τό χρονοπέρασμα πλευρά του, άνοι
ξε αγιάτρευτη πληγή ή μπαρούτη τής πρώτης μπόρας πού 
τό μετέτρεψε σέ ιστορικό σκέλεθρο καί μουσειακό μνη
μείο.

Ή Τουρκοκρατία τόβρε έρημο, χωρίς άξιόλογη φρουρά 
Βυζαντινών πού βρίσκονταν στά πέριξ ορεινά. Σ’ αύτό 
ό Τουρχάν καί οί διάδοχοί του έστησαν τά φοβερά τό
πια των εναντίον τών ραγιάδων τοϋ κάμπου, τά τόπια 
(κανόνια) εκείνα πού έρύθμιζαν τό νυχτοξημέρωμα τοϋ 
έθνικοΰ μας βίου. Έπί Φρουραρχίας ’Αγά Πασά ή Λάρι
σα αναγνωρίστηκε ώς έδρα τής Θεσσαλίας στά 1770 έως 
τά 1881, πού διώχτηκαν οί ’Οθωμανοί.

Άπό τό 1821 έως τό 1823, όπως άναφέρει ό Γάλλος Δι
πλωμάτης Ραφφενέλ, τό Κάστρο τής Λαρίσης δέχτηκε 
επιθέσεις καί «πατήθηκε» άπό τά παλληκάρια τοϋ ’Οδυσ- 
σέα καί τοϋ Καπετάν Διαμαντή, οί όποιοι καί λόγω τής 
φύσεως καί τής θέσεώς του δέν μπόρεσαν νά τό κρατή
σουν. ’Αργότερα πολύ οί πύργοι του κι’ ό Άγιος ’Αχίλ
λειος μαζί έγιναν Αποθήκες πολεμοφοδίων καί όπλισμοΰ, 
ένώ ή Λάρισα στρατοκρατούνταν άπό τούς πιο άνθέλλη- 
νες πασάδες τής Βαλκανικής.

Στά 1854 έπεσκέφτηκε καί περιγράφει τό Κάστρο τής 
Λαρίσης ό Γάλλος έπίσης Λεόν Έζέ ώς εξής:

«. . .Τήν έπαύριο τό πρωΐ συνοδευόμενος άπό έναν «Κα- 
βάση» άνεχώρησα πρός άναζήτηση αρχαίων εύρημάτων 
καί επιγραφών στό γήινο ύψωμα, πού άπλώνεται πρός 
βορρά τής πόλεως, τό όποιον όνομάζεται σήμερον «Τρα
νός Μαχαλάς», δηλαδή: «Μεγάλη Συνοικία 'Ωρολογίου» 
καί τής Μητροπόλεως. Είναι ολοφάνερο ότι άποτελεΐ τό 
ύψηλότερο σημείο τής Λαρίσης στήν Άκρόπολή της, ή 
όποια δέν διατηρεί σχεδόν κανένα άρχέγονο σημάδι. Κον
τά στό Ρολόγι, βλέπει κανείς νά έξέχουν άπ’ τό έδαφος 
δύο ύπερκείμενες βαθμίδες. Ή μία άπ’ τις πέτρες φέρει 
μεγαλοδιάστατα γράμματα μέ τήν επιγραφή: «Γιά τούς 
καλλιτέχνες». Οί λέξεις αύτές δείχνουν ότι πρόκειται γιά 
τόν προσδιορισμό τής θέσεως πού προοριζόταν πολύ πι
θανόν γιά τό προσωπικό τοϋ ίδιου Θεάτρου. Τό (έκεϊ) μι
κρό Τέμενος (τζαμί) τοϋ Μωχαμέτ Πασά-Ταμπά διατηρεί 
τήν βάση ένός άγάλματος, πού λείπει πιά καί πού φέρνει 
μιάν άρχαία έπιγραφή «Άπό τό Κοινό τών Θετταλών 
στον Αύτοκράτορα Βεσπασιανό τόν ονομαζόμενο Θεό 
καί Αύγουστο». Μές στό χτίσμα τής Μητροπόλεως βρί
σκεται ένας μαρμάρινος κατάλογος μέ ονόματα σκλάβων 
άπελευθερωμένων, οί όποιοι έρριξαν στό θησαυροφυλά
κιο τοϋ Ταμία τής πόλεως, τήν εξαγορά τής ελευθερίας 
τους ήτοι 40 στατήρες, κατά τά επίσημα έγκαίνια τής άπε- 
λευθερώσεώς τους. 'Η ήμερομηνία άναφέρει στούς χρό
νους τής Θεσσαλικής άνεξαρτησίας, οπότε άρχοντας ήταν 
στρατηγός τών Θεσσαλών μέ τ’ όνομα τοϋ Ταμία (Θησαυ- 
ροφύλακος) καί δέν άφήνει καμμίαν άμφιβολία όσον άφο- 
ρά τήν ρηματική έποχή τοϋ ντοκουμέντου του κλπ. Υπήρ
ξαν (στό Φρούριο) ευρήματα άρχαιοελληνικά καί παντός 
Βυζαντινοΰ ρυθμοΰ».

Μέ τήν έπανάσταση τοϋ 1878 στήν Θεσσαλία, κατ’ έν- 
τολήν τοϋ Άρχηγοϋ της Ίσχομάνου άπετύπωσε καί έχαρ- 
τογράφησε καί τό Φρούριο τής Λαρίσης, πού τό διατη
ρούσαν πάντοτε οί Τοΰρκοι ώς οχυρό Παρατηρητήριο, ό 
Μιχαήλ Χρυσοχόος, δ όποιος τό περιέγραψε κιόλας.

Στόν χώρο τοϋ Φρουρίου ύπάρχει καί σήμερα τό πολ
λές φορές άνακαινισμένο Ρολόγι τής Πόλεως, ό «Μπίγκ 
Μπέν» τής Λαρίσης, πού κτυπάει μέ τό ρυθμό τής ζωντα
νής καρδιάς τής Θεσσαλίας πότε ύπόκωφα, σάν κεραυνός
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Τό σπίτι τοϋ Σκίπη

φ

καί πότε σάν καμπάνα παρηγοριάς ή άναστάσεως, ανάλο
γα μέ τούς παλμούς τοϋ τόπου. Μέ αύτό τό Ρολόγι οί Λα- 
ρισινοί έρύθμιζαν όλάκαιρη τή ζωή τους. Οί Τούρκοι τήν 
προσοχή τους κι5 οί Χριστιανοί, τελευταία τό ξύπνημά 
τους. Ίο Δημοτικό Ρολόγι τής Λαρίσης έχει τήν προϊστο
ρία του: Άπό τά Βυζαντινά ακόμα χρόνια πάνω στά εσω
τερικά τείχη τοϋ Κάστρου, πού ώριζαν τήν οδό, πού έφερε 
προς τήν Μακεδονία άπό τήν Πολύτοξη Γέφυρα τοϋ Πη- 
νειοϋ, υπήρχε τό Ηλιακό Ώρολόγι τής πόλεως, τό ό
ποιον διετήρήθη μέχρι των πρώτων χρόνων τής Τουρκο
κρατίας. Μάλιστα τό φύλαγαν Καβάσηδες καί Τζανταρ- 
μάδες, πού καθόντουσαν σταυροπόδι, στις βάσεις του, 
έχοντας άγκαλιά τά όπλα τους. Τή θέση εκείνου πήρε τό 
σημερινό, τό προηγούμενο τοϋ οποίου είχε κτισθή επί 
Τουρκοκρατίας μάλλον ταυτόχρονα μέ τό περικαλλές Σε- 
ράγι-Άνάκτορο τής Κεντρικής Πλατείας, πού άφάνισε ή 
φωτιά τό 1905 καί τό Καθεδρικό Τζαμί των Τούρκων τής 
Πλατείας ’Ανακτόρων.

Άπό μία Τούρκικη επιγραφή, πού κατέστρεψε μέ τό 
παληό ρολόγι ό σεισμός κι’ ό πόλεμος στά 1941, στή βά
ση τής κωνοειδούς πυραμίδος τής κορφής του, πού μετα
φράστηκε άπό κάποιο Ριζά, μαθαίνομε ότι τοϋτο έπεσκευ- 
άσθη τό 1836 μέ δαπάνη τοϋ Σεΐτ Ταχήρ Έφέντη. Αυτή 
έγραφε μακροβιότητα, διότι μέ τούς χτύπους του υπενθυ
μιζόταν στούς Μουσουλμάνους τό καθήκον τους, όπως 
προσεύχονται πέντε φορές τήν ήμέρα στόν Μωάμεθ. ’Αρ
γότερα έπεσκευάσθη έπί Χασάν Έτέμ Καντήρ Έφέντη 
πρώτου μεταπελευθερωτικοϋ Δημάρχου Λαρίσης καί συνε- 
πληρώθη έπί Δημάρχου Γαλάτη καί έπί δημαρχίας Β. 
Άρσενίδη «τή μερική συνδρομή τοϋ ήμετέρου συμπολί
του Ήλία Κολέσκα», όπως αναφέρει ό Ε. Φαρμακίδης καί 
«δούλεψε» ώς τό σεισμό. Τό 1952, ό Δήμαρχος Καραθά- 
νος τοϋ ξανάδωσε τήν καρδιά του.

Άπό τις πύλες του πού σαρώθηκαν: Βολιόπορτα, Φερ- 
σαλνόπορτα, Τουρναβόπορτα, Τρικαλνόπορτα, Άγιό- 
πορτα πού ώδηγοϋσε στήν Πόλη μπαινοβγαινε ή έλευθε- 
ρία, πού τελικά πηδώντας τήν αίματοπότιστη τάφρο του

πήρε τό Κάστρο καί τό ξανάκανε Ελληνικό. Καί μιάς 
καί άναφερόμαστε στήν τάφρο του ας δοϋμε τις φάσεις, 
πού γνώρισε κι’ αυτή:

Ή πρώτη γνωστή μας τάφρος, είναι νεώτερο συμπλήρω
μα τής όχυρώσεως, ανοίχτηκε στά 1829 καί βάσει αύτής 
διανοίχτηκε μεταγενέστερα ή περιφεριακή τάφρος, πού 
παληότερα έπνιγε μέ τά νερά της τά άκρα τής Λαρίσης 
καί πού τώρα μετατρέπεται σέ έθνική λεωφόρο. Τό πρώ
το συστηματικό χαντάκι ποδναι γνωστό ώς «Κουλούρ 
Ντοϋ» τοϋ παλαιοϋ Άρναούτ Μαχαλά έγινε έπί Βελή Πα
σά. Τότε ό μέγας όγκος τών τουρκικών δυνάμεων έφυγε 
κι’ ό τουρκικός πληθυσμός, άπό φόβο μήπως οί Ρωμιοί 
πάρουν τήν πόλη, έσκαψαν ένα βαθύτατο καί πλατύ χαν
τάκι, στή μιά πλευρά τοϋ οποίου βρήκαν, όπως προανα- 
φέραμε τόν κορμό τοϋ λεονταριοΰ, πού σωζόταν φαίνεται 
χτιστό στό τείχος, πού συνόρευε μέ τήν τάφρο μέχρι τό 
1886.

Σχετικό μέ τήν τάφρο, διασώσαμε τό εξής χαρακτηρι
στικό ποδναι γραμμένο στό περιοδικό «Προμηθεύς», πού 
έκδιδόταν στό Βόλο, άπό τόν Ζωσιμά Έσφιγμενίτη, αμέ
σως μετά τήν άπελευθέρωση τής Θεσσαλίας. Σ’ αύτό δια
βάζουμε: «ένας ’Ιωάννης Καμπυλάκης, άπό τούς πολλούς 
Πηλιορεΐτες, πού άγγαρεύτηκαν γιά τιμωρία ώς στασιαστές 
τοϋ 1821 καί 1827 καί δούλευαν μαζί μέ τούς Λαρισαίους 
ραγιάδες, γράφει ότι όταν πλησίαζε νά τελειώση ή τάφρος 
τήν πήδησε, υστέρα άπό στοίχημα 15 γροσίων ό Κώστας 
Πιστόλας, άπό τό Βλαχολείβαδο (Λιβάδι-’Ολύμπου). Οί 
Τοϋρκοι όμως πού είδαν τό γεγονός άνήσυχοι γιά τό εύ
κολο πήδημα τοϋ χαντακιού καί μάλιστα άπό ραγιά Ρω
μιό «κράτησαν τούς άγγαρευμένους έργάτες άλλες 40 μέ
ρες περσότερο καί τούς έβαλαν νά πλατύνουν τήν τάφρο 
2 πήχεις πιό πολύ. Τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοϋ 
άρχαίου τείχους είναι: α) άπό τή βορεινή πλευρά ύψος 96 
μέτρα άπ’ τόν κάμπο 26 καί τό βάθος του 20 μέτρα. Τό 
υψόμετρο τοϋ φρουρίου είναι 96 μ. άπό τήν έπιφάνεια τής 
θάλασσας ένώ τό χαμηλότερο τής πόλης είναι 96 μ. στήν 
Αγία Μαρίνα.

Αυτή είναι ή συνοπτική ιστορία τοϋ Φρουρίου τής Λα
ρίσης, πού μένουν νά «φρουρούν» τή δόξα του στά δυό 
μαρμάρινα λιοντάρια τοϋ Μουσείου τής Λαρίσης. Ό 
Λέων τής Κλασσικής έποχής είναι έπιτύμβιο, πού άντι- 
προσωπεύει τήν παράδοση τής τοποθετήσεως μαρμάρι
νων λεόντων, έπιτυμβίων, χαρακτηριστικά τών οποίων 
είναι τά Κενοτάφεια — Μνημεία τών έν πολέμω πεσόντων 
πού συμβολίζουν οί Λέοντες τής Χερωνείας, Άμφιπό- 
λεως κλπ. Φυσικό είναι νά εικάσουμε ότι τό Λεοντάρι 
τής άρχαίας Λαρίσης είχε τοποθετηθή έπί τάφου πολεμι- 
στοϋ καί άποτελεϊ ένσάρκωση κι’ εΰγλωττην άπόδειξη 
άνδροπρεπείας. Μπορεί καί νά φύλαγε όμως τις πΰλες τοϋ 
φρουρίου. Άπό τόν Όμηρο ακόμα, έχουμε τούς χάλκι
νους Κύνες ή επίχρυσους, πού φρουρούσαν τήν είσοδο 
τών άνακτόρων. Πολύ παληότερα άκόμη, είναι γνωστοί 
οί φτερωτοί Λέοντες, πού ήταν άνακτοροφύλακες. Πάν
τως άποτελοΰσαν βασιλικό έμβλημα σ’ Ανατολή καί Δύ
ση. Τό Λαρισινό άνήκει στόν 3ον αιώνα π.Χ. τών Ελληνι
στικών χρόνων κι’ ή στάση του είναι μεγαλόπρεπη, λιτή 
κι’ άπέριττη. Κι’ έτσι τό παραδεχόμαστε ώς σύμβολο 'Ι
στορίας, πού πρωτοκατοίκησε στό ένδοξο καί άκρως δια
τηρητέο Φρούριο τής Λαρίσης.
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