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Λίγα χρόνια πρίν τήν Ἀπελευθέρωση, ἡ εἰκόνα τῆς Λάρισας περιγρά-
φεται ἀπό τόν Ἰατρό Νικόλαο Γεωργιάδη, ὁ ὁποῖος φθάνει στήν

πόλη στά 1875 ὡς ἑξῆς: «Αἱ ὁδοί τῆς πόλεως εἶναι, ὡς καί τῶν λοιπῶν τουρ-
κικῶν πόλεων, στεναί καί σκολιαί καί αἱ πλεῖσται τούτων λιθόστρωτοι. Αἱ
οἰκίαι αὐτῆς, μονώροφοι καί πλινθόκτιστοι, κατέχουσιν, ἰδίως αἱ τουρκικαί,
ὡς ἐκ τῆς διαιρέσεως αὐτῶν εἰς ἀνδρωνίτην καί γυναικωνίτην, εὐρείας ἐκτά-
σεις. Διά τοῦτο δέ καί διά τά μεταξύ τῶν οἰκιῶν μεγάλα κενά διαστήματα ἡ
ἔκτασις τῆς πόλεως εἶνε μεγάλη, δυναμένη νά περιλάβη πενταπλόν πληθυ-
σμόν τοῦ νῦν ὑπάρχοντος».

Μιά ἄλλη περιγραφή τῆς Λάρισας ἀπό Ἕλληνα δημοσιογράφο, ἀμέσως
μετά τήν Προσάρτηση στά 1881, εἶναι μᾶλλον ἀπογοητευτική: «κατοικῶν ἐν
Λαρίσῃ οὐδέν ἄλλο βλέπει, ἤ οὐρανόν καί σαθρά οἰκοδομήματα, ὧν ἡ θέα
καθιστᾶ τόν ἐν αὐτῇ διατρίβοντα πάντοτε μελαγχολικόν. Οὐδεμία ὁδός εἶναι
εὐθεία, πᾶσαι δέ εἰσί δρομίσκοι, ἐλεεινοί καί πλήρεις ἀκαθαρσιῶν, ἀκανονίστως
διευθυνόμενοι ἐν εἴδει λαβυρίνθου, καί ὁ τό πρῶτον ἐπισκεπτόμενος τήν πόλιν,
ἄπορον ἄν θά δυνηθῆ, ἄνευ ὁδηγοῦ νά ἐπανέλθη εἰς τήν οἰκίαν του...». 

Πολύτιμες χαρτογραφικές πληροφορίες γιά τή διάρθρωση τῶν ἀστικῶν
χώρων τῆς ἐποχῆς μᾶς δίνουν οἱ τοπογραφήσεις πού γίνονται ἀμέσως μετά
τήν ἀπελευθέρωση, προκειμένου νά συνταχθοῦν τά νέα πολεοδομικά σχέδια.
Ἔτσι, ἡ Λάρισα, ἡ πλέον ὀθωμανική πόλη τῆς Ἑλλάδος νοτίως της Θεσσα-
λονίκης (σύμφωνα μέ τόν Leake) διαθέτει ἕξι ὀθωμανικές συνοικίες τοποθετη-
μένες περιμετρικά (ἡ μιά στήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ Πηνειοῦ), μιά ἑβραϊκή κοντά
στό διοικητικό κέντρο καθώς καί πολυάριθμες τουρκικές (πάνω ἀπό τριάντα
τρεῖς). Ἔχει τέσσερις χιλιάδες οἰκίες, «ἀραιάς….ὧν αἱ πλεῖσται περικλείονται
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ἐντός μεγάλων περιοχῶν», εἴκοσι ἑπτά τζαμιά καί ἀρκετά μετζίτια (συνοικιακά
τεμένη), πάνω ἀπό ἕξι χαμάμ, ἑπτά ἐκκλησίες (οἱ πέντε ἀνεγείρονται μετά τό
Τανζιμάτ). Καί δύο-τρεῖς συναγωγές. Ἀδόμητες ἐκτάσεις καί ἀγροί βρίσκονται
διάσπαρτοι ἀνάμεσα στίς γειτονιές καί μέσα στό ὅριο τῆς χαμηλῆς περιτοίχι-
σης τοῦ 1828. Ἡ πόλη διαθέτει σημαντικό διοικητικό κέντρο (κονάκι) καί συγ-
κρότημα Κιουλιγιέ, δηλαδή συγκρότημα μέ κοινωφελῆ κτίρια καθώς καί ἐμπο-
ρικό κέντρο μέ σκεπαστή ἀγορά, παζάρια καί μπεζεστένι πού ἔχει ἀναπτυχτεῖ
στή θέση τῆς ἀρχαίας ἀκρόπολης. Ἡ ἐμπορική κίνηση τῆς πόλης ἐξυπηρε-
τεῖται ἀπό τριάντα πέντε χάνια μέ χωρητικότητα ὀκτακοσίων ἵππων.

Ἡ Λάρισα μετά τήν Ἀπελευθέρωσή της (1881) μέ ἁλματώδη ρυθμό μετα-
βάλλεται, μέσα σέ λίγα χρόνια, ἀπό τουρκόπολη, σέ πόλη ἑλληνική. Μέσα σέ
δύο χρόνια γίνεται τό πρῶτο πολεοδομικό σχέδιο μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Βασι-
λέως Γεωργίου. Τό σχέδιο καταργεῖ τήν ἄτακτη εἰκόνα τοῦ ὀθωμανικοῦ ἱστοῦ
τῆς πόλης, προβλέπει δημόσιους χώρους καί εὐθεῖς δρόμους ὁρισμένου πλά-
τους. Μέ σαφῆ πρόθεση νά θιγοῦν ὅσο τό δυνατόν λιγότερο οἱ ἰδιοκτησίες,
προσπάθησε νά ἐφαρμοστεῖ τό ἱπποδάμειο ρυμοτομικό σύστημα μέ τάξη καί
κανονικότητα. Πιό συγκεκριμένα, τό νέο σχέδιο ἔχει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:

Α. Γεωμετρία τοῦ ἱστοῦ μέ οἰκοδομικά τετράγωνα πού εἶναι βασικό πολε-
οδομικό ἐργαλεῖο γιά τήν κατασκευή τῆς νεοκλασικῆς πόλης.

Β. Κενά πού δίνουν χῶρο γιά διαμόρφωση πλατειῶν, κατεξοχήν πεδίο τῆς
κοινωνικότητας πού ἀπουσίαζε τελείως ἀπό τήν μέχρι τότε ἐμπειρία τῆς ἀστικῆς
ζωῆς καί τήν οἰκονομία τοῦ ἀστικοῦ ἐδάφους.

Γ. Ἀξιοποίηση χώρων γιά τήν ἀνάδειξη μνημείων, ὡς ἀποκατάσταση τῆς
ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ ἔθνους. 

Τό γεγονός ὅτι ἡ κοινωνία τῆς Λάρισας ἀσπάστηκε τόν νεοκλασικισμό
ἀνταποκρινόμενη στό ρεῦμα τῆς ἀλλαγῆς ἀποδεικνύεται ἀπό τήν ταχύτητα
ἐφαρμογῆς τοῦ νέου σχεδίου. Κατά τή δεύτερη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰ. παρου-
σιάζεται μιά πόλη μέ ὀρθογωνισμένο ὁδικό δίκτυο καί κανονικά οἰκοδομικά
τετράγωνα.

Στά 1891 ἡ μορφή τῆς πόλης σύμφωνα μέ τά δημοσιογράφο Βλάση Γαβριη-
λίδη, ἐκδότη τῆς Ἀκροπόλεως, ἀρχίζει νά ἀλλάζει: «...Δύο χιλιάδες οἰκοδομαί καί
εἴκοσι ἤ εἰκοσιπέντε μιναρέδες παρέχουσιν εἰς τήν Λάρισσαν ποίησιν καί πανη-
γυρικότητα καί γραφικότητα ὅσον ὀλίγαι κέκτηνται πόλεις. Ἀφαιρέσατε τούς
μιναρέδες, κι ἔχετε πόρρωθεν πολυπληθές χωρίον. Προσθέσατέ τους κι ἔχετε
τήν Λάρισσαν. Τήν Λάρισσαν τήν νέαν, τήν ἀνοιχτόδρομον, τήν ρυμοτομηθεῖσαν,
τήν μέ γραμμᾶς εὐρείας, τολμηράς, τήν ὑποστᾶσαν ἀληθές ξεκοίλιασμα, τήν
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ξετουρκωθεῖσαν, τήν ἐξελληνισθεῖσαν, τήν Λάρισσαν μέ τό εὐρύ της μέλλον...
Ἐνδιαφέρουσα διά τήν ποικιλίαν τῶν φυλῶν της, τήν ζωήν της τήν πολλήν, διά
τήν δημιουργικήν της κίνησιν, διά τό παράδοξον τῆς εἰκόνος της, διά τήν γοργό-
τητα τῆς ἀναπτύξεώς της, διά τό μέλλον της τό εὔελπι. Εἶναι πόλις ἐν ζυμώσει...
Ὅστις θέλει νά ἰδῆ κυοφορουμένας πόλεις, ἄς τήν ἐπισκεφθῆ. Παρουσιάζει τό
θέαμα οἰκίας κτιζόμενης. Ἡ Λάρισσα κτίζεται. Ὅλα γίνονται τώρα. Δρόμοι, πλα-
τεῖαι, καταστήματα, οἰκοδομαί, ξενοδοχεῖα, ἐμπορικά, ἀγοραί. Σχεδόν καί
ἄνθρωποι. …Τίποτα δέν εἶναι εἰς τήν θέσιν του. Οὐδείς εἰς τήν ἰδικήν του. Γέλια
δέ παντοῦ καί φωνές καί κακό καί ἀνακατωμός. Μεταξύ Τουρκοπόλεως, Χρι-
στιανουπόλεως, Ἐβραιοπόλεως, Εὐρωποπόλεως...».

Τό τέλος τοῦ 19ου αἰ. καί οἱ πρῶτες δεκαετίες τοῦ 20οῦ αἰ. χαρακτηρίζονται
ἀπό τόν ἐξελληνισμένο νεοκλασικισμό, τήν καταφανῆ τάση ἀστισμοῦ ὅλων τῶν
κοινωνικῶν τάξεων, τόν γενικό ἐκσυγχρονισμό τῶν τεχνικῶν γνώσεων ἀλλά καί
τῆς νοοτροπίας τῶν κατοίκων τῆς πόλης. Ἡ κληροδοτημένη ζῶσα παράδοση
ὑποχωρεῖ δειλά μέν, ἀλλά σταθερά καί ἀμετάκλητα. Μετατρέπεται σέ μνήμη
καί ἱστορία. 

Ἡ ἀρχιτεκτονική πού ἐπικρατοῦσε στήν Λάρισα ὡς τά τελευταῖα χρόνια
της τουρκοκρατίας, δηλαδή μέχρι τῆς ἀπελευθέρωσής της, στά 1881, ἦταν μιά
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συνέχεια τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς, μέ ὀργανικά ἀρθρωμένους ὄγκους,
ἡμιυπαίθρια χαγιάτια, ποικίλες ἀρχιτεκτονικές προεξοχές (σαχνισιά). 

Πρίν τήν ἐπικράτηση τοῦ ἀμιγοῦς νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ παρατηρεῖται μιά
ἀνάμειξη στοιχείων παραδοσιακῶν καί νεοκλασικῶν, φαινόμενο πού ἐπιβεβαι-
ώνει, ὅτι ὁ νεοκλασικισμός ἔγινε ἀποδεκτός ἀπό ὅλα τά κοινωνικά στρώματα,
συγχωνεύτηκε μέ γηγενεῖς παραδόσεις, ἐπηρεάζοντας τήν ἐξέλιξη καί τῶν
λαϊκῶν τεχνῶν. Οἱ ἑλληνικές νεοκλασικές ἀρχιτεκτονικές μορφές διαδίδονται
στή χώρα καί κατακτοῦν ταχύτατα τά ἐπαρχιακά κέντρα, γιατί ἐκφράζουν τά
ἰδεώδη τοῦ ἐλεύθερου Νεοέλληνα, τοῦ ὁποίου τό παρελθόν εἶχε ταυτιστεῖ μέ
τό παραδοσιακό «ἀρχοντικό» καί γενικά μέ τό σπίτι τῶν χρόνων τῆς δουλείας.

Τήν ἐποχή αὐτή ὁ πληθυσμός τῆς πόλης αὐξάνει. Ἡ εἰσροή νέων κατοίκων
στή Λάρισα ἀπό διάφορες περιοχές τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἐγκαθίστανται καί
λαρισοποιοῦνται εἶχε ἤδη ἀρχίσει πρίν ἀπό τήν Προσάρτηση καθώς διαφαι-
νόταν πώς ἡ ὅμορη ἑλληνική περιφέρεια, ἡ Θεσσαλία, σύντομα θά ἀποδιδόταν
στήν Ἑλλάδα. Ἐπιπλέον, ἡ πόλη δέχεται πληθυσμούς καί ἀπό τά ὀρεινά
πρώην ἀκμάζοντα βιοτεχνικά κέντρα καθώς ὡς κέντρο τῆς περιοχῆς μέ εὐρύ-
τατη ἐνδοχώρα, ὄχι μόνο ἀγροτική, ἀποτελεῖ ὑπόσχεση γιά καλύτερο μέλλον
μέ θετικό ἀντίκρισμα.

Στό πλαίσιο αὐτό Ἕλληνες μεγιστάνες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀλλά καί ντόπιοι
κεφαλαιοῦχοι ἀποκτοῦν μεγάλες γαιοκτησίες (τσιφλίκια) στή Θεσσαλία καί
στήν περιοχή Λάρισας πού προσφέρεται ὡς ἕδρα τῶν γεωργικῶν τους ἐπιχει-
ρήσεων. Οἱ μεγαλοαστοί, γαιοκτήμονες, ἐπιχειρηματίες κτίζουν μέγαρα σύμ-
φωνα μέ τό νέο ἀρχιτεκτονικό ρυθμό: μέ πέτρινη-μαρμάρινη βάση, σκαλοπάτια
ἀπό ἀτόφιο μάρμαρο, μέ πορτασιές, μπαλκόνια μέ διακοσμητικά φουρούσια,
μέ προστῶα, ἀετώματα, μέ πήλινα ἀρχαιοπρεπῆ ἀγάλματα μέ κόγχες βαμμένες
βυσσινί καί μέ ἀνθεμωτά ἀκροκέραμα ὁλόγυρα στή στέγη. Πολλά ἐξ αὐτῶν κτί-
ζονται σέ σχέδια τοῦ Ἐρνέστου Τσίλλερ καί εἶναι κοσμημένα μέ ὑπέροχες ὀρο-
φογραφίες ἐφάμιλλές των ἀντίστοιχων στίς οἰκοδομές τῆς Ἀθήνας. Ἀλλά ἐκτός
ἀπό τά μέγαρα τῶν γαιοκτημόνων στή Λάρισα κάθε ἀστός, στά μέτρα τῶν
οἰκονομικῶν του δυνατοτήτων, ἐπιχειρεῖ νά κτίσει ἕνα ἁπλό νεοκλασικό σπίτι. 

Παράλληλα τήν ἴδια ἐποχή δημόσια νεοκλασικά κτίρια στολίζουν τό κέντρο
τῆς πόλης. Στήν πλατεία Θέμιδος, υἱοθετεῖται ὁ νεοκλασικισμός σέ ὅλα τά
κτίσματα πού ἀνεγείρονται μετά τό 1883 μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ νέου ρυμοτο-
μικοῦ σχεδίου. Τά κτίρια εἶναι ἰσόγεια, διώροφα καί ἐλάχιστα τριώροφα. Στό
ἴδιο πνεῦμα κτίζονται ἀπό ἐθνικούς εὐεργέτες Σχολές ἀνώτερες (Ἀβερώφειος
Γεωργική σχολή-κληροδότημα Γ. Ἀβέρωφ). Νεοκλασικά εἶναι ἐπίσης τά μεγά-
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λα πιστωτικά ἱδρύματα. Οἱ ναοί πού δέν ἔχουν νεοκλασικά χαρακτηριστικά
τα προσθέτουν μέ νέα στοιχεῖα στή μορφολογία τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος κτιρίου
(Ἅγ. Ἀχίλλιος) ἤ κτίζονται νέοι μέ πρότυπο τή Μητρόπολη Ἀθηνῶν, κτίριο
νεοκλασικό.

Ἀπό εὐρωπαϊκά πρότυπα ἐπηρεάζεται τήν ἐποχή αὐτή καί ἡ κοινωνική
ζωή τῶν ἀνθρώπων στήν Λάρισα. Ὠδεῖα δημιουργοῦνται ἀπό ἰδιῶτες, ὅπου
διδάσκεται ἡ εὐρωπαϊκή μουσική καί χοροδιδασκαλεῖα πού διδάσκουν τούς
εὐρωπαϊκούς χορούς. Ἐτήσιες Συναυλίες, πού παρακολουθεῖ τό κοινό τῆς
Λάρισας, ὀργανώνουν οἱ διδάσκαλοι μουσικῆς τῶν ἀνώτερων ἐκπαιδευτικῶν
ἱδρυμάτων, τοῦ Διδασκαλείου, τοῦ Ἀρσακείου. Οἱ περιοδεύοντες θεατρικοί
θίασοι, τά βαριετέ, σταθμεύουν στή Λάρισα ἐνῶ στήν πολυτελῆ αἴθουσα τῆς
Λέσχης Ἀσλάνη οἱ Λαρισαῖοι ἀκοῦν βιεννέζικες ὀρχῆστρες.

Ὁ ἀθλητισμός ἀσκεῖται μέσω συλλόγων. Ἀπό τό 1904 διεξάγονται στή
Λάρισα Ἀθλητικοί Ἀγῶνες καί Πανελλήνιοι Ἱππικοί, μιά ἄλλη παράδοση τῆς
Λάρισας μέ βαθύτατες ρίζες στό χρόνο. 

Ἡ μόδα τῆς ἔνδυσης ἔρχεται ἀπό τό Παρίσι καί τό Λονδίνο, ἀπό τήν Ἀθή-
να στή Λάρισα. Οἱ Λαρισαῖοι περνώντας ἀπό στάδια προσαρμογῆς ὑπα-
κούουν πλέον στίς προσταγές τῆς σχεδόν ὁμοιόμορφης ἐνδυματολογικῆς ἐξέ-
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λιξης καί ἀνανεώνουν τήν ἀμφίεσή τους σύμφωνα μέ τό νέο συρμό πού ἐπι-
βάλλει ἡ μόδα τῆς ἐποχῆς. Τά καταστήματα τῆς πόλης εἰσάγουν βιομηχανικά
εὐρωπαϊκά ὑφάσματα, ἀξεσουάρ πολυτελείας, ἐνῶ μοδίστρες καί ράφτες
ράβουν ἀλλά καί μεταποιοῦν τά ἐνδύματα. Στήν ὁδό Ἑρμοῦ δημιουργεῖται ἀγο-
ρά μέ γυναικεία ὑφάσματα εἰσαγωγῆς. Στό Ἐμποροραφεῖο Ι. Ζιαζιά ἐπί τῆς ὁδοῦ
Ἀλεξάνδρας ράβουν τά κουστούμια τους –ἀπό ἐγγλέζικα κασμίρια– οἱ ἀστοί.

Στήν ὁδό Μακεδονίας, τά ὑαλοπωλεῖα Μέγα Βασιλικόν Ὑαλοπωλεῖον «Λούβρ»
Ἰ. Δ. Ἀλεξάνδρου, «Ποικίλη ἀγορά» Α. Δ. Χαλκιόπουλου, τοῦ Κ. Σκεμπέ προμη-
θεύουν εὐρωπαϊκά εἴδη πολυτελείας γιά τήν οἰκία.

Ἡ μαγεία τῆς φωτογραφίας-πορτραῖτο ἔχει κατακτήσει τούς Λαρισαίους.
Στά καλλιτεχνικά φωτογραφεῖα Ἰ. Παντοστόπουλου, Ἀφῶν Δαφνόπουλου
ποζάρουν ἄτομα καί οἰκογένειες. Οἱ νέες γυναῖκες φωτογραφίζονται ἀκόμη
καί μέ τίς παραδοσιακές φορεσιές, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀποσυρθεῖ ἀπό τήν καθη-
μερινή ζωή.

Τό μορφωτικό ἐπίπεδο ὅλων των κοινωνικῶν τάξεων ἀνεβαίνει καί στήν
Λάρισα. Ἱδρύονται σχολεῖα μεσαίας καί κατώτερης βαθμίδας, Διδασκαλεῖο
Ἀρρένων (1882) ἐνῶ στά 1902 ἱδρύεται στή Λάρισα τό Ἀρσάκειο Διδασκαλεῖο
θηλέων πού προωθεῖ τή μόρφωση τῶν γυναικών. Ἀρκετοί εἶναι οἱ πτυχιοῦχοι
ἐπιστήμονες μέ διάφορες εἰδικότητες, ἀπόφοιτοι τοῦ ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου
ἤ εὐρωπαϊκῶν πού ἐργάζονται στήν πόλη καταγωγῆς τους. 

Τήν ἐποχή αὐτή ἡ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται πλέον στούς
κατοίκους τῆς Λάρισας ἀπό ἐπιστήμονες ἰατρούς καί φαρμακοποιούς μέ προ-
οδευτική ἐξάπλωση. Σταδιακή εἶναι ἡ κάλυψη ὅλου σχεδόν τοῦ πληθυσμοῦ
στό α΄ μισό τοῦ 20οῦ αἰ. Παράλληλα μέ τό Κουτλιμπάνειο Τριανταφύλλειο
Νοσοκομεῖο (θεμελίωση 1889) λειτουργοῦν καί οἱ ἰδιωτικές κλινικές στήν πόλη
πού διατηροῦν εἰδικευμένοι ἰατροί. Στίς προβλέψεις γιά τήν καλή ὑγεία πρέπει
νά ἀναφερθεῖ ἡ καταπολέμηση ἕως ἐξάλειψη μέχρι τό 1940 τῆς ἐλονοσίας,
νόσου πού ταλαιπωροῦσε ἰδιαίτερα τούς Θεσσαλούς ἀγρότες. Ἔργο τιτάνιο
πού ἀνήκει στή δράση τῆς Ὑγειονομικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Στρατοῦ. Στό κέντρο
τῆς πόλης τά Φαρμακεῖα Κ. Παπασταύρου, Κ. Ἀστεριάδη μέ ἐσωτερική ὀργά-
νωση καί διακόσμηση πού θυμίζει Βιέννη. 

Κοινωνικές τοπικές ἀναταραχές (ἀγροτική στάση στό Κιλελέρ τό 1910,
πολεμικές ἐθνικές συρράξεις (π.χ. Βαλκανικοί πόλεμοι, Α΄ καί Β΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος) καί φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός 1941) συνταράσσουν ἀλλά
δέν ἀναστέλλουν τήν ἀνέλιξη τῆς Λάρισας πού ὁδεύει πιά πρός τόν πλήρη
εὐρωπαϊσμό. Ὁ δρόμος ἔχει ἀνοίξει.

ΜΕΡΟΣ Ζ´. ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

410

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 405-412.qxp_Layout 1  15/11/2021  13:07  Page 410



Ἀπό τή δεκαετία τοῦ 1950, ἡ Λάρισα δέν ἀκολουθεῖ ἁπλά τούς μέσους
ρυθμούς ἀνάπτυξης τῆς χώρας. Κάνει ἅλματα, ἀναπτύσσεται σέ κάθε τομέα:
κοινωνικά, πληθυσμιακά, οἰκονομικά, συγκοινωνιακά, ὑγειονομικά, πολιτιστι-
κά, ἀθλητικά. Ἡ «λασπούπολη» γίνεται μέση εὐρωπαϊκή πόλη καί μιά ἀπό
τίς σημαντικότερες ἑλληνικές. Προσελκύει νέους κατοίκους, ἐπιχειρήσεις καί
ἀποκτᾶ πολιτιστικές ὑποδομές.

Ὁ ἐκσυγχρονισμός τῆς κοινωνίας τῆς Λάρισας ἔχει διαμορφωθεῖ, μέχρι τό
1950-1960 ὡς νεωτερικός. Στίς ἑπόμενες δεκαετίες ὡς καί σήμερα ἡ Λάρισα
βιώνει τόν διεθνῆ ἀνταγωνισμό, τή μετανεωτερικότητα, τήν προηγμένη τεχνο-
λογία, τήν κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς. Παράλληλα, ὅμως, καί τήν ἐξέλιξη μέ νέα
ἔργα, τήν ἀντιπαροχική πολιτική (τέλη δεκαετίας 20οῦ αἰῶνα) πού ἀλλάζει
τήν ὄψη της καθώς καί νέες κοινωνικοοικονομικές ἀλλαγές.

Ὅμως, ἡ τάση ἐξίσωσης τοπικῶν καί κοινωνικῶν ἰδιαιτεροτήτων στό σχῆμα
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, στήν ἀναγκαία συμμετοχή τῶν ἐπιμέρους στά διεθνῆ μορ-
φώματα προσμετρᾶ τά παραδεδομένα. Ὁ ψυχισμός τῶν Θεσσαλῶν –γενικότερα
τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου– ἀποζητᾶ τήν ἐκ φύσεως δοτή πολυποικιλότητα,
ἑλκύεται ἀπό τήν ἀνάδειξη τοῦ τοπικοῦ παρελθόντος μέ ἀναφορές στό χθές
τῶν ἰδιαίτερων πατρίδων. Ὡς ἀντίποδας τῆς ἰσοπεδωτικῆς παγκοσμιότητας καί
τοῦ μετασχηματισμοῦ ἕως καί μετάλλαξης τῶν παραδόσεων ὁ προβιομηχανικός
πολιτισμός τῆς Λάρισας καί τῆς Θεσσαλίας εὐρύτερα, οἱ παραδόσεις, ἔχουν συγ-
κεντρωθεῖ στά μουσεῖα τοῦ νεότερου πολιτισμοῦ, ὅπου προβάλλονται, διαχέον-
ται, μελετῶνται. Αὐτή ἄλλωστε εἶναι ἡ ἀποστολή πού τό Λαογραφικό Ἱστορικό
Μουσεῖο Λάρισας ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ συνέπεια ἐπιτελεῖ.
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