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AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΔΕ

ΛΑΡΙΣΑ - 200 ΧΡΟΝΙΑ
Η ΠΟΡΕΙΑ - Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Λάρισα εἶναι μιά πόλη πού στέκει γράφοντας συνεχόμενα τήν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων της γιά περισσότερο ἀπό 8.000 χρόνια. Ὅσο κι
ἄν ἡ σημερινή της μορφή μπορεῖ νά θεωρηθεῖ τό ἀποτέλεσμα τῶν χιλιάδων
ἐτῶν τῆς ἐξέλιξής της, εἶναι βέβαιο πώς τά τελευταῖα 140 χρόνια πού ἐντάχθηκε στό σύγχρονο ἑλληνικό κράτος, εἶναι αὐτά πού ἔχουν παίξει τόν καθοριστικότερο ρόλο στήν διαμόρφωση τῆς σημερινῆς της εἰκόνας, μέ ὅρους δόμησης, κοινωνικῆς συνοχῆς, φυσιογνωμίας καί ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς ταυτότητας τῶν κατοίκων της.
Ἡ Λάρισα ὡστόσο συμμετέχει καί ἱστορικά ἀλλά καί κοινωνικά στήν ἐξέγερση γιά τήν ἐθνική παλιγγενεσία, παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ἔνταξή της στήν
ἐλεύθερη Ἑλλάδα ἀργεῖ γιά σχεδόν ἑξῆντα χρόνια. Εἶναι ἄλλωστε ἱστορικά
ἀποδεδειγμένο ὅτι τό αἴτημα γιά ἐλευθερία διατυπώνεται καί στόν θεσσαλικό
κάμπο ἀρκετές φορές, πρίν φτάσουμε στήν ἐπίσημη ἀπελευθέρωση τῆς πόλης
ἀπό τόν τουρκικό ζυγό στίς 31 Αὐγούστου τοῦ 1881.
Στά χρόνια πού προηγήθηκαν, ἡ πόλη περνᾶ ἀπό διάφορες φάσεις πού
σφυρηλατοῦν τήν ταυτότητά της. Ἡ ἀνάπτυξή της σταδιακά μετά τήν οὐσιαστική ἀποχώρηση τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου εἶναι σταθερή καί καταφέρνει νά ἀντεπεξέλθει σέ ὅλες τίς δύσκολες στιγμές τῆς ἱστορίας της. Ἀπό τούς
Βαλκανικούς πολέμους, τόν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τήν ταραγμένη περίοδο τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, μέχρι τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
καί τόν Ἐμφύλιο. Δείχνοντας ἀξιοζήλευτη συνοχή, κυρίως στίς ἤρεμες περιόδους τῆς ἱστορίας της, ἡ πόλη καταφέρνει μέ ἕναν μοναδικό τρόπο νά ἀμβλύνει τίς ἀντιθέσεις της, νά «ἐπιβάλλει» τήν ταυτότητά της, νά ἀξιοποιεῖ τίς
εὐκαιρίες καί νά προσφέρει στούς κατοίκους της τήν ἀσφάλεια καί τίς προϋποθέσεις πού χρειάζονται γιά νά δημιουργήσουν καί νά προκόψουν. Μιά
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πόλη πού στήν ἱστορική της συνέχεια ἀποκλήθηκε πολλές φορές ἕνα «χωνευτήρι» πολιτισμῶν καί διαφορετικότητας, γιά νά συνθέσει ἐντέλει τή σύγχρονη
μορφή της, ὡς ἕνα πολύχρωμο μωσαϊκό, ἀνθρώπων, ἐθίμων, πολιτισμικῶν καί
λαογραφικῶν στοιχείων πού λειτούργησαν καί λειτουργοῦν σάν μιά ἀόρατη
γέφυρα πού ἑνώνει τό χθές μέ τό σήμερα. Τήν τεράστια ἱστορία μέ τό δυναμικό
παρόν. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ποτέ τίς βασικές ἀρχές πού χαρακτήριζαν
τήν πόλη μέσα στούς αἰῶνες. Ἡ Λάρισα ὑπῆρξε πάντα κέντρο ἐμπορίου ἀπό
τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα καί διέθετε τήν ἱκανότητα τῆς ἐνσωμάτωσης διαφορετικῶν πληθυσμῶν. Αὐτά τήν ἔκαναν σπουδαία πόλη καί αὐτό ἀξίζει ἰδιαίτερα στίς σημερινές συνθῆκες, ὅταν κανείς δέν μπορεῖ νά ζεῖ στήν ἀπομόνωση καί τόν ἐφησυχασμό.

Οἱ σταθμοί
Ὅταν στήν Ἑλλάδα ἀνάβει ἡ φλόγα τῆς ἐπανάστασης, ἡ Λάρισα βρίσκεται
ἴσως σέ μιά ἀπό τίς δυσκολοτέρες φάσεις τῆς ἱστορίας της. Ἐγκλωβισμένη
ἀκόμα στήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ἡ περιοχή βιώνει λεηλασίες καί καταστροφές ἀπό τή διέλευση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων μετά τό ξέσπασμα
τῆς ἐπανάστασης στόν νότο. Τό ἑλληνικό στοιχεῖο τῆς πόλης πού ἤδη ἀκμάζει
ἀπό τόν 18ο αἰῶνα, δέχεται τίς φρικαλεότητες τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων,
χωρίς ὡστόσο νά πτοεῖται τό φρόνημα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἰδέα τῆς ἀποτίναξης
τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ἔχει ἤδη γεννηθεῖ στό μυαλό τῶν Ἑλλήνων τῆς Λάρισας,
καί παρά τίς αὐθαιρεσίες τῶν Τούρκων πού καῖνε τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
στά Ὀρλωφικά καί τόν μετατρέπουν σέ πυριταποθήκη τό 1821, τό ἑλληνικό
στοιχεῖο τῆς πόλης δέν κάμπτεται. Αὐτή ἡ σταθερή βούληση τῶν ἀνθρώπων
τῆς Λάρισας νά διαφυλάξουν τό θρήσκευμα καί τήν πολιτισμική της ταυτότητα, εἶναι ἴσως ἕνα ἀπό τά στοιχεῖα πού ὁδήγησαν στήν θεμελίωση τῆς
ἐθνικῆς συνείδησης στήν μετέπειτα ἐποχή καί σίγουρα στήν ἐπανάσταση τῆς
Θεσσαλίας τό 1854. Ἀλλά διατηρεῖται καί μέχρι σήμερα ὡς ἕνα ἀπό τά κύρια
κοινωνικά χαρακτηριστικά τῶν ἀνθρώπων τῆς πόλης μας.
Ἡ Ἐπανάσταση τῆς Θεσσαλίας καί στή συνέχεια, λίγα χρόνια μετά, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λάρισας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό τό 1881 βάζει τήν πόλη σέ μιά
νέα περίοδο. Ἡ Ἕνωση τῆς Θεσσαλίας μέ τήν πατρίδα ἦταν ἕνα πολύ δύσκολο ἐγχείρημα.
Χρειάσθηκαν αἱματηροί ἀγῶνες ἀλλά καί ἐξαντλητικός διπλωματικός μαρα-
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θώνιος γιά νά ἐπιτευχθεῖ. Εἶναι γεγονός ὅτι τόσο ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1878 ἔπαιξε σπουδαῖο ρόλο, ὅπως καί αὐτές πού προηγήθηκαν ὅσο καί τό ὅτι ἀπό τήν
ἑλληνική κυβέρνηση καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια γιά τήν ἐπίτευξη τῆς
ἕνωσης τῆς Θεσσαλίας μέσα ἀπό τίς διεθνεῖς συνθῆκες.
Ὁ ἀέρας τῆς ἐλευθερίας, οἱ κατακτημένες ἱκανότητες τῶν ἀνθρώπων στήν
ἀγροτική παραγωγή, στήν κτηνοτροφία καί τό ἐμπόριο βάζουν τά θεμέλια μιᾶς
συνεχῶς ἀναπτυσσόμενης πόλης. Τό ἐμπόριο ἀνθεῖ, οἱ ἄνθρωποι τῆς Λάρισας
ἐπιδίδονται σέ διάφορες δραστηριότητες πού δημιουργοῦν μιά ἰσχυρή οἰκονομία. Ἤδη καί πρίν τήν ἐπανάσταση τῆς Θεσσαλίας, οἱ Ὀθωμανοί βλέποντας
τήν δίψα τῶν Ἑλλήνων γιά ἐλευθερία, ἔχουν ἀρχίσει νά παραχωροῦν δικαιώματα στόν ἑλληνικό πληθυσμό τῆς πόλης. Ἡ ναοδομία τώρα ἐπιτρέπεται καί
ἡ Λάρισα γίνεται πόλος ἕλξης γιά πληθυσμούς πού συρρέουν ἀπό τά ὀρεινά
καί τήν Ἤπειρο. Οἱ νέοι πληθυσμοί ἐνσωματώνονται γρήγορα καί ἡ ὄψη τῆς
πόλης ἀλλάζει. Παρά τά πολυάριθμα τζαμιά, οἱ χριστιανικές ἐκκλησίες δεσπόζουν πλέον, προδιαγράφοντας τή συνέχεια.
Ἡ 31η Αὐγούστου 1881 εἶναι ἡ ἡμερομηνία κατά τήν ὁποία ὁ Ἑλληνικός
στρατός μέ ἐπικεφαλῆς τόν στρατηγό Σκαρλάτο Σοῦτσο εἰσέρχεται στήν πόλη.
Στήν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή συμμετεῖχαν 6.000-8.000 χριστιανοί καί 2.000
Ἑβραῖοι. Ὁ χριστιανικός αὐτός πληθυσμός ὑπερ-διπλασιάσθηκε μέσα στόν 19ο
αἰῶνα. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ἔμποροι καί ἐπιχειρηματίες οἱ περισσότεροι, πέρασαν πολλά. Μετά τίς καταστροφές στόν ἀπόηχο τῶν Ὀρλωφικῶν, μόλις δόθηκε
ἡ δυνατότητα ἔκτισαν ξανά τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἀσπάσθηκαν τό
κίνημα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τήν ἀγάπη γιά τή μόρφωση, καί παρακολούθησαν
μέ κομμένη τήν ἀνάσα τήν ἐπανάσταση τοῦ ᾽21, ἐνῶ ἀρκετοί συμμετεῖχαν ἐνεργά
στόν Ἀγῶνα στή Νότια Ἑλλάδα. Ἀπογοητεύτηκαν, ὅπως εἶναι φυσικό, ὅταν ἡ
Θεσσαλία ἔμεινε ἀπέξω στό πρῶτο Ἑλληνικό Κράτος ἀλλά ξεσηκώθηκαν ξανά
τό 1854 καί σέ ὅλες τίς ἑπόμενες ἐξεγέρσεις, μέχρι νά ἔρθει τό ποθούμενο.
Καί τί ἔκαναν τήν ἐπαύριο τῆς πολυπόθητης ἕνωσης μέ τήν Ἑλλάδα; Δραστηριοποιήθηκαν μέ πάθος στήν ἀνασυγκρότηση τῆς πόλης, ὥστε νά μοιάζει
μέ ἕνα σύγχρονο κέντρο τῆς τότε Εὐρώπης, ἀφοῦ οἱ πηγές περιγράφουν μέ
ξεχωριστό τρόπο πόσα πολλά ἐπιτεύχθηκαν μέσα σέ λίγα χρόνια. Συγχρόνως,
ἀπέφυγαν τίς βιαιοπραγίες ἐναντίον τῶν Ὀθωμανῶν πού ἔμειναν καί οἱ ὁποῖοι
μεταβλήθηκαν μέσα σέ σύντομο διάστημα ἀπό κυρίαρχοι σέ μειονότητα.
Ἡ μεθοριακή γραμμή τῆς Μελούνας (1881-1912) κατέστησε τήν Λάρισα τήν
μεγαλύτερη παραμεθόρια πόλη, μέ ἀποτέλεσμα νά ἐγκατασταθοῦν ἐδῶ μεγάλες μονάδες τοῦ στρατοῦ (πεζικό καί ἱππικό). Νέοι ἔποικοι ἔρχονται καί ἀπό
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τήν Νότια Ἑλλάδα (Παλιά Ἑλλάδα), ἐπιχειρηματίες, δικηγόροι καί συμβολαιογράφοι καί ἡ πόλη παίρνει μία ἄλλη μορφή. Ἡ γῆ, ὡστόσο, ἀπό τά χέρια τῶν
Τούρκων περνάει στά χέρια λίγων Ἑλλήνων, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ, κι ἔτσι
δημιουργοῦνται τά πρῶτα τσιφλίκια. Οἱ φτωχότεροι Λαρισαῖοι ἀναγκάζονται
νά δουλεύουν σέ ἀπάνθρωπες συνθῆκες στά τσιφλίκια τῶν πλουσιότερων καί
ἡ κατάσταση πού διαμορφώνεται εἶναι ἐκρηκτική. Ὅμως τό σθένος τῶν Λαρισαίων κολλήγων θά ὁδηγήσει σέ μιά ἀπό τίς πιό ἱστορικές στιγμές τῆς
περιοχῆς μας. Οἱ ἀγρότες μέ τούς πύρινους λόγους τοῦ Μαρίνου Ἀντύπα θά
ξεσηκωθοῦν. Τά τσιφλίκια θά «σπάσουν» καί ὁ ἀγροτικός κλῆρος θά ξεκινήσει
νά δημιουργεῖ τή νέα ἀγροτική οἰκονομία τῆς Λάρισας. Μιά οἰκονομία πού θά
δώσει οἰκονομική αὐτοτέλεια στήν περιοχή μέχρι καί σήμερα, ἀλλά καί θά στηρίξει τήν διατροφική ἐπάρκεια τῆς χώρας μας γιά δεκαετίες...
Ὁ ἀγροτικός χαρακτήρας τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας τῆς Λάρισας
ἦταν αὐτός πού σέ γενικές γραμμές καθόρισε καί τίς κοινωνικές δομές τῆς
πόλης ἀπό τίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνα μέχρι καί σήμερα. Δεσπόζοντας
στόν θεσσαλικό κάμπο ἡ Λάρισα δέν θά ἀργήσει νά γίνει ἡ παραγωγική μηχανή τῆς χώρας. Ἡ ἀγροτική παραγωγή καί ἰδιαίτερα ἡ παραγωγή σιτηρῶν στηρίζει τίς διατροφικές ἀνάγκες σχεδόν ὁλόκληρης τῆς χώρας (ἡ Θεσσαλία ὀνομάζεται ὁ σιτοβολώνας τῆς Ἑλλάδος) καί ὁδηγεῖ τούς δραστήριους Λαρισαίους
στή δική τους «βιομηχανική ἐπανάσταση». Ἡ ἀνάγκη γιά ἐπεξεργασία τῶν
σιτηρῶν φτιάχνει τούς πρώτους μύλους, μέ βιομηχανικά κτήρια πού σώζονται
μέχρι καί σήμερα, σηματοδοτῶντας ἕνα μεγάλο κομμάτι τῆς ἱστορίας καί τοῦ
πολιτισμοῦ (Μύλος τοῦ Παππᾶ). Ἡ Λάρισα γίνεται ἀπό τίς πρῶτες πόλεις
τῆς Ἑλλάδας πού περνᾶ ἀπό τήν πρωτογενῆ παραγωγή στήν μεταποίηση καί
δίνει νέες οἰκονομικές προοπτικές στήν περιοχή, προσελκύοντας ταυτόχρονα
ὅλο καί περισσότερους ἔποικους ἀπό τίς γειτονικές ἀγροτικές καί ἡμιαστικές
περιοχές. Τό 1914 ἡ Λάρισα ἀποκτᾶ τόν πρῶτο της ἐκλεγμένο Δήμαρχο: τόν
γιατρό Μιχαήλ Σάπκα (εἶχε προηγηθεῖ ἱστορικά ἡ ἐκλογή τοῦ Ἀχίλλιου Ἀστεριάδη τό 1907, ἀλλά μέ τό ἐκλογικό σύστημα τῶν σφαιριδίων, χωρίς ἐκλογικά
βιβλιάρια καί μέ ἐκλογές βίας πού ἀμφισβητοῦνται ἔντονα). Ὁ Δήμαρχος
Μιχαήλ Σάπκας εἶναι μιά πολιτική φυσιογνωμία μέ κομβικά ἀποτελέσματα γιά
τήν πόλη. Κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του ἵδρυσε τό δημοτικό ὠδεῖο, τή
δημοτική βιβλιοθήκη καί μουσεῖο, ὁλοκλήρωσε τά ἔργα τῆς ὕδρευσης, τοῦ ἠλεκτροφωτισμοῦ τῆς πόλης, τῶν σφαγείων καί τῆς νέας ἀγορᾶς, ἐνῶ ἐξασφάλισε
τά ἀπαραίτητα κονδύλια γιά τήν κατασκευή διδακτηρίων καί παραχώρησε
ἔκταση 15 στρεμμάτων γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Σταδίου Ἀλκαζάρ!
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Ἡ ταραγμένη ἐποχή τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου καί τῆς συνεπακόλουθης
Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς δέν ἀφήνει ἀνεπηρέαστη τή Λάρισα. Στήν
περιοχή φτάνουν μετανάστες ἀπό τήν Μικρά Ἀσία, οἱ ὁποῖοι ἐνσωματώνονται
γρήγορα στήν πόλη, παρά τά προσωρινά προβλήματα. Ἡ παρουσία τους μέ
τήν πάροδο τοῦ χρόνου δίνει στή Λάρισα ἀρκετά πλεονεκτήματα. Οἱ Μικρασιάτες, ἄνθρωποι δραστήριοι καί ἐργατικοί, ἀναπτύσσουν ἀκόμα περισσότερο
τήν πρωτογενῆ παραγωγή καί τό ἐμπόριο. Οἱ γειτονιές τους, ἄν καί πνίγονται
ἀπό τή φτώχεια, ἐπεκτείνουν τά σύνορα τῆς πόλης καί τήν μετατρέπουν σέ
ἕνα μεγάλο οἰκονομικό καί ἐμπορικό κέντρο. Σύντομα οἱ κατατρεγμένοι θά
γίνουν ἕνα μέ τόν κορμό τῆς πόλης καί θά ἀποδείξουν γιά μιά ἀκόμα φορά
στήν ἱστορία, πώς ἡ Λάρισα στάθηκε φιλόξενη καί μεγαλόκαρδη γιά ὅλους
ὅσοι ζήτησαν τή σκέπη της.
Ὅμως ὁ περασμένος αἰώνας ἔμελλε νά εἶναι ἀπό τούς πιό ταραγμένους
τῆς σύγχρονης ἱστορίας. Μέ δύο παγκόσμιους πολέμους, μέ ἑκατομμύρια
νεκρούς καί ξεριζωμένους, ἡ πόλη τῆς Λάρισας βιώνει τήν φρίκη τοῦ φονικότερου πολέμου πού γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα, τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τόσο οἱ βομβαρδισμοί τῶν Ἰταλῶν τό 1941, ὅσο καί ἡ γερμανική κατοχή τήν
περίοδο ᾽41-44 ὁδηγοῦν τήν πόλη σέ φτώχεια καί ἀνέχεια. Ἡ ἀλληλεγγύη τῶν
κατοίκων, ὡστόσο, εἶναι καταλυτική. Ἡ πόλη ἁπλώνει ἕνα δίχτυ προστασίας
στούς κατοίκους της γιά νά ἀντέξουν τούς βομβαρδισμούς, τίς ἐκτελέσεις, τήν
πεῖνα καί τίς ἀσθένειες πού φέρνει ὁ πόλεμος. Περνῶντας ἴσως μιά ἀπό τίς
δραματικότερες περιόδους τῆς ἱστορίας της, ἡ Λάρισα θά ἀντέξει. Θά βγεῖ
ἀπό τόν πόλεμο τό 1944, γιά νά βυθιστεῖ ὅμως ξανά στή δίνη τοῦ Ἐμφυλίου
πολέμου, ὅπως βέβαια ὁλόκληρη ἡ χώρα. Ξανά διχασμός...
Ὡστόσο, ἀπό τή δεκαετία τοῦ ᾽50, ἡ πόλη ἀρχίζει νά μπαίνει σέ μιά τροχιά
ἀνάπτυξης πού θά τήν ὁδηγήσει ἐν πολλοῖς στή σημερινή της εἰκόνα. Οἱ πληγές τοῦ πολέμου καί σιγά-σιγά τοῦ ἐμφυλίου ἔχουν ἀρχίσει νά κλείνουν. Στήν
ἀνάπτυξη τῆς πόλης βασικό ρόλο παίζει ἡ ἐπανεκλογή τοῦ Μιχαήλ Σάπκα,
γιά τρίτη φορά στό τιμόνι τῆς πόλης. Ἡ πόλη ἀνοικοδομεῖται φτιάχνοντας τίς
βασικές της ὑποδομές καί προσπαθεῖ νά κλείσει τίς πληγές τοῦ παρελθόντος.
Τά πλίθινα σπίτια σιγά-σιγά δίνουν τή θέση τους σέ μεγάλες πολυκατοικίες.
Οἱ χωματόδρομοι καί οἱ λάσπες ἀντικαθίστανται ἀπό ἀσφάλτινους δρόμους
καί πεζοδρόμια. Πλατεῖες καί πάρκα δημιουργοῦνται.
Ἡ Λάρισα γίνεται γιά μιά ἀκόμα φορά πόλος ἕλξης γιά ἀνθρώπους ἀπό
ὅλη τήν Ἑλλάδα πού βρίσκουν ἐδῶ φιλόξενους κατοίκους καί ἐπαγγελματικές
εὐκαιρίες. Οἱ στεγαστικές ἀνάγκες εἶναι μεγάλες, ἡ ζήτηση στέγης πιεστική
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καί δυστυχῶς, ὅπως συμβαίνει σέ ἀρκετές περιοχές τῆς Ἑλλάδας ἡ Λάρισα
παραδίδει τά ἀρχιτεκτονικά της διαμάντια ἀνταλλάσσοντάς τα μέ μπετόν. Ἡ
Λάρισα ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’50 καί μετά μεγαλώνει συνεχῶς. Ἰδιαίτερα στίς
μεταπολεμικές περιόδους, ὅταν ἡ φτώχεια καί ἡ ἀνεργία ὁδήγησαν ἀρκετούς
ἀνθρώπους στήν ἀναζήτηση ἑνός καλύτερου μέλλοντος στίς πόλεις, ἡ κυρίαρχη ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων δέν ἦταν ἡ διατήρηση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί πολιτιστικῆς τους κληρονομιᾶς, ἀλλά ἡ στέγασή τους.
Τά χρόνια περνοῦν μέ φτώχεια καί μόχθο γιά τήν κάλυψη τῶν βασικῶν
ἀναγκῶν. Ναί μέν ἡ Λάρισα εἶναι μιά πόλη πού δεσπόζει στό κέντρο μιᾶς
εὔφορης πεδιάδας, ὅμως ὁ ὑπερπληθυσμός καί ἡ συνεχῶς αὐξανόμενη ἀστυφιλία δημιουργοῦν συνθῆκες φτώχειας καί ἀνέχειας στήν εὐρύτερη περιοχή.
Οἱ Λαρισαῖοι εἶναι ἄνθρωποι τίμιοι καί ἐργατικοί. Ἡ ἐγκληματικότητα εἶναι
περίπου ἄγνωστη λέξη, ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας καταλυτικός γιά τό θαῦμα
πού ἀκολουθεῖ: Μιά γενιά βγαλμένη ἀπό δύο πολέμους καί ἀνείπωτη ἀνέχεια,
καταφέρνει νά δημιουργήσει ἕνα ἀστικό κέντρο πού νά κατακτᾶ ὅλο καί
περισσότερο χαρακτηριστικά σύγχρονης ἐπαρχιακῆς πόλης μέ διαρκῶς αὐξανόμενη ποιότητα ζωῆς. Οἱ Λαρισαῖοι, ὅπως σχεδόν οἱ περισσότεροι Ἕλληνες,
καταφέρνουν νά ἀλλάξουν τή μοίρα τῆς χώρας μας, ἐπιμένοντας στήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους. Τά σχολεῖα τῆς πόλης αὐξάνονται, ὅλο καί περισσότεροι μαθητές ὁλοκληρώνουν τίς ἐγκύκλιες σπουδές τους καί μέ στερήσεις καί
διαχείριση τά παιδιά ἀρχίζουν νά πηγαίνουν στό Πανεπιστήμιο. Μιά γενιά ἐπιστημόνων πού προοδευτικά θά ἀναλάβει τίς τύχες τῆς πόλης γιά νά τήν ὁδηγήσει στόν ἑπόμενο αἰῶνα, μετατρέποντάς την σέ μιά ἀπό τίς πλέον σύγχρονες καί δυναμικές τῆς χώρας, ἔχει ἤδη γεννηθεῖ. Ταυτόχρονα ἡ Λάρισα γίνεται
ἡ ἐκπαιδευτική μητρόπολη ὁλόκληρης τῆς Θεσσαλίας, προσελκύοντας μαθητές γιά τά σχολεῖα της ἀπό τίς γύρω περιοχές, ἀλλά καί φοιτητές γιά τήν
περιώνυμη Ἀβερώφειο Γεωργική Σχολή της. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ πρωτογενής
παραγωγή ξαναγεννιέται μετά τόν πόλεμο καί γίνεται ἡ ἀτμομηχανή τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης γιά τήν πόλη καί τήν εὐρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, ἀρχίζουν καί στήνονται δίπλα στίς γεωργικές ἐκμεταλλεύσεις οἱ πρῶτες βιομηχανίες πού στοχεύουν κυρίως στή μεταποίηση τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων. Ἡ διαμόρφωση τῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν εἶναι ἐκείνη πού προοιωνίζεται τήν
μετεξέλιξη τῆς πόλης σέ ἀγροτικό καί βιομηχανικό κέντρο στά χρόνια πού θά
ἀκολουθήσουν.
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Δικτατορία καί Μεταπολίτευση
Ἡ ἀναπτυξιακή δυναμική πού παρουσιάζει ἡ πόλη ἀνακόπτεται τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1967. Ἄν καί ἔχουν προηγηθεῖ ἔντονα διχαστικές περίοδοι στήν πολυτάραχη δεκαετία τοῦ ’60, ἐντούτοις ἡ σκιά τῆς χούντας τῶν συνταγματαρχῶν
πέφτει βαριά καί στήν πόλη τῆς Λάρισας. Πολίτες συλλαμβάνονται, βασανίζονται καί ἐξορίζονται, ἐνῶ ἄλλοι προκειμένου νά γλυτώσουν τή λαίλαπα
ἀναγκάζονται νά φύγουν ἀπό τήν πόλη – μερικές φορές καί ἀπό τή χώρα. Ὁ
Δήμαρχος Ἀλέξανδρος Χονδρονάσιος, μιά ἡγετική φυσιογνωμία τῆς ἐποχῆς,
συλλαμβάνεται καί παύεται ἀπό τή θέση του. Ἡ δίψα τῶν Λαρισαίων γιά τή
δημοκρατία, ὡστόσο, δέν σβήνει. Δεκάδες δημοκρατικοί πολίτες συμμετέχουν
στόν ἀντιδικτατορικό ἀγώνα καί δίνουν τό «παρών» στό Πολυτεχνεῖο. Ἡ ἀγωνιστική διάθεση πού σφυρηλατήθηκε στήν τεταμένη περίοδο τῆς ἑπταετοῦς
δικτατορίας, ἦταν ἴσως ἡ μεγαλύτερη παρακαταθήκη γιά τήν μετέπειτα δημοκρατική πορεία τῆς πόλης. Μετά τά θλιβερά γεγονότα τοῦ Ἀττίλα καί τῆς ἐπιστράτευσης, ἡ δημοκρατική ὁμαλότητα ἐπιστρέφει στή χώρα καί ἡ Λάρισα
μπαίνει στή φάση τῆς ἐμπέδωσης τῆς δημοκρατίας, τῆς ἀνάπτυξης τῶν αὐτοδιοικητικῶν της θεσμῶν καί ἐν τέλει στή φάση τῆς μετεξέλιξής της σέ μιά ἀπό
τίς πλέον σύγχρονες καί ἀξιοβίωτες πόλεις τῆς χώρας μας.
Ἡ μεταπολίτευση τοῦ 1974 φέρνει καί τίς πρῶτες ἐλεύθερες αὐτοδιοικητικές ἐκλογές, μέ τόν Ἀγαμέμνονα Μπλάνα νά εἶναι ὁ νικητής. Ἀκολουθοῦν οἱ
θητεῖες τοῦ Ἀλέκου Χονδρονάσιου, τοῦ Ἀρ. Λαμπρούλη, τοῦ Χρ. Καφφέ καί
τοῦ Κ. Τζανακούλη. Κάθε δημοτική Ἀρχή, ὅλοι οἱ Δήμαρχοι, ἐργάζονται πάνω
σ΄ αὐτά πού παραλαμβάνουν ἀπό τούς προκατόχους τους.
Ἡ πόλη ἀλλάζει ὄχι μόνο στήν ὄψη καί τίς ὑποδομές, ἀλλά καί σ’ αὐτό πού
ὀνομάζουμε κοινωνικό ἱστό: Δημιουργοῦνται θεσμοί πρωτοποριακοί γιά τήν
αὐτοδιοίκηση, μέσα ἀπό ἕνα πλέγμα δημοτικῶν ὀργανισμῶν καί ἐπιχειρήσεων:
Τό Θεσσαλικό Θέατρο, ὁ Πολιτιστικός Ὀργανισμός, τό Δίκτυο τῶν παιδικῶν
σταθμῶν, τό κουκλοθέατρο, τό Δημοτικό Ραδιόφωνο καί δεκάδες ἀκόμα δράσεις
πού καθιστοῦν τήν αὐτοδιοίκηση πολιτικό καί κοινωνικό ταγό στήν κοινωνία
τῆς Λάρισας. Τό Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο γίνεται ἡ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ. Τό Θεσσαλικό Θέατρο (μέ τήν εὐφυῆ δημιουργία τῶν Δημοτικῶν Περιφερειακῶν Θεάτρων) καί ὁ Πολιτιστικός Ὀργανισμός τοῦ Δήμου πρωτοστατεῖ.
Σύντομα, τό ἐμβληματικό Ἀρχαῖο Θέατρο τῆς πόλης ἀρχίζει νά ἀποκαλύπτεται!
Στόν ἀθλητισμό μεσουρανεῖ ὁ Ἀθλητικός Ὀργανισμός τοῦ Δήμου, ὁ ὁποῖος δίνει
τή δυνατότητα σέ χιλιάδες παιδιά νά μποῦν στούς χώρους ἄθλησης.
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Τήν ἴδια στιγμή διαμορφώνεται ἕνα κῦμα ἀλληλεγγύης στήν πόλη πού
ἀμβλύνει τίς ἀντιθέσεις σέ οἰκονομικούς καί κοινωνικούς ὅρους. Ἡ σύγχρονη
Λάρισα ἔχει ἤδη γεννηθεῖ κι ἔχει ξεκινήσει τήν πορεία γιά τόν εὐρωπαϊκό της
προσανατολισμό καί τήν ἡγεμονία της στή Θεσσαλία, ἀλλά καί τήν ἑλληνική
περιφέρεια. Τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εἶναι ἤδη ἐδῶ καί τό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο τῆς Λάρισας θά θωρακίσει τό σύστημα ὑγείας τῆς πόλης, πού
διαθέτει πιά τρία νοσοκομεῖα καί Ἰατρική σχολή. Οἱ προοπτικές τῆς οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ἀνάπτυξης ἔχουν πιά ἤδη μπεῖ σέ ἄλλη τροχιά!
Στά χρόνια πού ἀκολουθοῦν ἡ χώρα ἐντάσσεται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
(τότε ΕΟΚ) καί οἱ εὐκαιρίες γιά τήν πόλη πολλαπλασιάζονται. Τά κοινοτικά
πλαίσια στήριξης, τά εὐρωπαϊκά προγράμματα καί τά νέα χρηματοδοτικά
πρωτόκολλα δίνουν τή δυνατότητα στήν πόλη νά ἀξιοποιήσει τίς προκλήσεις.
Ἡ ταυτότητα τῆς Λάρισας εἶναι πιά ξεκάθαρη: περιφερειακός πόλος ἀνάπτυξης μέ σαφῆ εὐρωπαϊκό προσανατολισμό καί ὑψηλά στάνταρντς διαβίωσης
γιά τούς κατοίκους της.

Ἡ Ταυτότητα τῆς Λάρισας
Παρέθεσα ὅλη αὐτή τήν ἱστορική διαδρομή, σταχυολογῶντας κάποιες ἀπό
τίς σημαντικότερες στιγμές τῆς ἱστορίας τῆς πόλης, ὥστε νά εἶναι περισσότερο
κατανοητή ἡ πορεία πρός τήν σημερινή εἰκόνα τῆς πόλης. Νά ἐμφανιστοῦν
κάποια ἀπό τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τή φυσιογνωμία της, ὅπως διαμορφώθηκε μέσα στό πέρασμα τῶν δύο τελευταίων αἰώνων, ἀπό τή στιγμή πού
ἄναψε ἡ φλόγα τῆς ἐπανάστασης στή χώρα.
Σ’ αὐτά τά διακόσια χρόνια ἡ Λάρισα πρωτοστατοῦσε στίς πολιτικές, οἰκονομικές καί κοινωνικές ἐξελίξεις τῆς χώρας. Ἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι
μιά ἀπό τίς μεγαλύτερες πληθυσμιακά πόλεις της, ἡ ὁποία ὅμως εἶχε καί ἔχει
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ἐπιρροῆς ἀπό αὐτό πού τῆς ἀναλογεῖ μέ βάση τόν
πληθυσμό ἤ τόν ὄγκο της. Κι ἐτοῦτο ἀκριβῶς ἐπειδή ἡ δυναμική καί ἡ ἀνάπτυξή της βρέθηκαν σ’ ὅλη αὐτή τή διαδρομή πολύ πιό πάνω ἀπό τόν μέσο
ὄρο τῆς ὑπόλοιπης χώρας.
Ὁ ἀγροτικός χαρακτήρας τῆς οἰκονομίας της εἶναι ἕνας βασικός παράγοντας
αὐτῆς τῆς δυναμικῆς. Οἱ αὐτοτελεῖς εἰσροές εἰσοδήματος ἀπό τίς γεωργικές
ἐκμεταλλεύσεις ἔδιναν πάντα μιά ἰδιαίτερη δυναμική στήν τοπική οἰκονομία.
Ὡστόσο δημιουργοῦσαν καί ἐξακολουθοῦν νά δημιουργοῦν καί συνθῆκες κοι-
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νωνικῆς ἀλληλεγγύης. Ἡ ἐμπορική ἀγορά τῆς πόλης κατάφερε νά ἀντέξει τίς
δυσκολίες τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί νά βγεῖ ἴσως δυνατότερη ἀπό αὐτή. Ἡ
μεταποίηση ἀντιστάθηκε στά φαινόμενα ἀποβιομηχάνισης πού ἐκδηλώθηκαν
σ’ ὁλόκληρη τή χώρα καί ὁ τομέας τῶν ὑπηρεσιῶν ἐνισχύθηκε σημαντικά τά
τελευταῖα χρόνια, καλύπτοντας ὅποια κενά ἐνδεχομένως ὑπῆρξαν στούς
ἄλλους δύο πυλῶνες τῆς τοπικῆς οἰκονομίας (πρωτογενῆ παραγωγή καί μεταποίηση). Ἔτσι ἡ πόλη σήμερα συγκεντρώνει σοβαρούς παράγοντες οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης καί δημιουργεῖ ἐπενδυτικές καί ἐπαγγελματικές εὐκαιρίες γιά
ἑκατοντάδες πολίτες. Δέν εἶναι τυχαῖο πού ἡ πόλη ἔχει διπλασιάσει τόν πληθυσμό της μέσα σέ περίπου τρεῖς δεκαετίες!
Ὁ πολιτισμικός της χαρακτήρας διαμορφώθηκε στή βάση τῆς πολυπολιτισμικότητας. Ἡ Λάρισα φιλοξένησε ἀγόγγυστα ὅσους τήν ἐπέλεξαν γιά νά ἀναζητήσουν στήν ἀγκαλιά της ἕνα καλύτερο μέλλον. Τό ἀποδεικνύει ἄλλωστε
περίτρανα ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐνσωματώθηκαν, ἔφτιαξαν τή δική τους ἱστορία καί ἐντάχθηκαν στό κοινό ὡς γνήσιοι
Ἕλληνες καί Λαρισαῖοι. Πόσοι ἄλλωστε δέν ἕλκουν τήν καταγωγή τους ἀπό
γειτονικά χωριά, ἤ πόλεις τῆς Θεσσαλίας καί τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας καί
ἔχουν ἐπιλέξει τή Λάρισα γιά νά χτίσουν τά σπίτια τους καί νά δημιουργήσουν
τίς οἰκογένειές τους;
Αὐτή ἡ ποικιλομορφία σφραγίζει καί τήν ταυτότητα τῆς πόλης μας. Ἕνα
πολύχρωμο μωσαϊκό διαφορετικῶν καταβολῶν πού συνθέτει μιά ἐξαιρετικά
συμπαγῆ εἰκόνα τῆς σύγχρονης πόλης. Μιᾶς πόλης ζωντανῆς, δυναμικῆς καί
ἀνοιχτῆς σέ προκλήσεις καί νέες προοπτικές. Ἔτσι, σήμερα ἡ Λάρισα εἶναι
μιά πόλη μέ ἀρκετά μεγάλο κατά κεφαλήν εἰσόδημα, πλούσιο πολιτιστικό
γίγνεσθαι καί σημαντικές προοπτικές γιά νά πρωταγωνιστήσει στίς ἐξελίξεις.
Σ’ αὐτό βοηθοῦν τό πολύ καλά ἐκπαιδευμένο ἐπιστημονικό δυναμικό της, ἡ
ἐπιχειρηματική της γενιά καί φυσικά οἱ ἄρτιες ὑποδομές τῆς πόλης πού προσφέρουν στούς κατοίκους εὐκαιρίες γιά εὐημερία καί προκοπή.

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας
Καταλυτικό ρόλο στή φυσιογνωμία τῆς πόλης ἔχει παίξει ἀναμφίβολα ἡ
τοπική Ἐκκλησία. Παροῦσα στίς δύσκολες ἀλλά καί στίς καλές στιγμές τῆς
πόλης, ἦταν καί θά εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς κοινωνικῆς καί πολιτιστικῆς της ζωῆς. Στό ποιμαντικό της ἔργο ἡ Ἐκκλησία κατάφερε νά καθοδη-
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γήσει τό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν Λαρισαίων ἐνισχύοντας τήν ἀλληλεγγύη καί ἀδελφοσύνη τους. Στό φιλανθρωπικό της ἔργο στάθηκε πάντοτε τό
σημαντικότερο στήριγμα γιά τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται σέ ἀνάγκη. Καί
λόγῳ τῆς πολύχρονης συνεργασίας μέ τόν Δῆμο Λαρισαίων, ἀλλά καί ἀπό
προσωπική γνώση, εἶμαι σέ θέση νά ἐπιβεβαιώνω κάθε φορά πώς ἡ τοπική
Ἐκκλησία δέν ἄφησε ποτέ ἀπό τή σκέπη της κανέναν φτωχό ἤ πεινασμένο.
Κανέναν πού νά μή γνωρίσει τήν ἐπιμελητεία της. Καί γι’ αὐτό μέσα ἀπό τίς
σελίδες τούτης τῆς σπουδαίας ἔκδοσης, θέλω ἀκόμα μία φορά νά ἐκφράσω
τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου καί τό
πολυσχιδές ἔργο πού παράγει ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἰδιαίτερα δέ σήμερα, ὑπό
τήν ἐμπνευσμένη ποιμαντορία τοῦ Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Ἱερωνύμου. Οἱ ἱερεῖς τῆς Λάρισας ὑπῆρξαν πάντοτε δραστήριοι καί συμπονετικοί,
δίνοντας ἀμέριστη τή βοήθειά τους σ’ ὅποιον προσέτρεξε στούς κόλπους τῆς
τοπικῆς ἐκκλησίας. Πολλοί ἐξ αὐτῶν θεωροῦνται μέλη τῶν οἰκογενειῶν τῶν
Λαρισαίων. Πάντρεψαν καί βάφτισαν, παρηγόρησαν καί καθοδήγησαν τό
σύνολο σχεδόν τῶν δημοτῶν.
Τό πιό σημαντικό ὅμως ἔργο πού παρήγαγε ἡ τοπική Ἐκκλησία ὅλα αὐτά
τά χρόνια, εἶναι χωρίς ἀμφιβολία τό πνευματικό της ἔργο, τό ὁποῖο ἔχει βάλει
τή σφραγίδα του στήν ταυτότητα τῆς πόλης μέ γράμματα ἀνεξίτηλα. Ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Ἀχιλλίου Πόλις» εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα
αὐτοῦ τοῦ ἔργου, πού ἀφήνει μάλιστα καί τεράστια παρακαταθήκη γιά τίς
γενιές πού ἔρχονται. Καί γι’ αὐτό θέλω νά ἐξάρω τήν πρωτοβουλία τοῦ Μητροπολίτη μας γιά τήν ἔκδοση καί τήν ἐπιμέλειά του.

Ἡ συναρπαστική συνέχεια
Ἡ ἱστορία τῆς πόλης μας, λοιπόν, εἶναι βαριά. Χτισμένη μέ τόν ἱδρῶτα καί
τό αἷμα τῶν ἀνθρώπων πού πάσχισαν νά ἀλλάξουν τή δική τους μοίρα, ἀλλάζοντας τήν μοίρα τῆς Λάρισας, ἀλλά καί τῆς χώρας σέ πολλές περιπτώσεις.
Κι ὅπως συμβαίνει στούς τόπους πού ἡ ἱστορία τους γράφεται μέ τέτοιο τρόπο, ἡ συνέχεια προοιωνίζεται τό μέλλον μέ ἀνάλογη πορεία.
Ἡ Λάρισα βρίσκεται μπροστά σέ μεγάλες προκλήσεις. Ἡ ψηφιακή τεχνολογία, πού εἰσβάλλει στή ζωή μας δυναμικά, δημιουργεῖ προκλήσεις στίς
ὁποῖες ὀφείλουμε νά ἀπαντήσουμε. Ἡ τέταρτη βιομηχανική ἐπανάσταση ἀμφισβητεῖ τίς ὑπάρχουσες δομές καί ἀλλάζει τίς παραμέτρους τῆς ζωῆς μας πιό
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γρήγορα καί πιό δυναμικά ἀπό κάθε ἄλλη ἀλλαγή στό παρελθόν. Ἀμφισβητεῖ
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ζοῦμε, ἐργαζόμαστε καί ἐξασφαλίζουμε τά πρός τό
ζῆν. Σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, στήν ἑπόμενη δεκαετία τά παιδιά μας θά
κάνουν δουλειές πού σήμερα δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε. Ἡ ψηφιακή
τεχνολογία καί ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά ἀντικαταστήσουν κομβικές πτυχές
τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας. Ὀφείλουμε νά προετοιμαστοῦμε γιά τήν καινούργια ἐποχή, ἀντιμετωπίζοντάς την σάν εὐκαιρία καί ὄχι σάν ἀπειλή.
Ἤδη στόν Δῆμο Λαρισαίων κάνουμε μιά τεράστια προσπάθεια νά μποῦμε
στίς ψηφιακές ὑπηρεσίες καί νά κάνουμε τήν πόλη «ἔξυπνη», ὥστε νά προσφέρουμε στούς κατοίκους μας καλύτερες ὑπηρεσίες, συμβαδίζοντας μέ τίς
ἀνάγκες καί τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς. Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ περισσότεροι
ἐξ ἡμῶν εἴμαστε «ψηφιακοί μετανάστες», ἀφοῦ μεταναστεύσαμε στήν ψηφιακή ἐποχή, ὀφείλουμε νά ἐμπιστευτοῦμε τά παιδιά καί τά ἐγγόνια μας, πού
ἄλλωστε εἶναι «ψηφιακοί ἰθαγενεῖς», ἀφοῦ γεννήθηκαν στήν ψηφιακή ἐποχή.
Κι αὐτό κάνουμε, ἔχοντας ἤδη ἱδρύσει τό Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, ἕνα
ὄργανο πού προσπαθεῖ νά «μπολιάσει» τούς νεότερους δημότες μέ τά μεγάλα
ζητήματα τῆς Λάρισας, δείχνοντας τόν δρόμο στούς αὐριανούς δημοτικούς
συμβούλους καί δημάρχους.
Ὅσο ὅμως κι ἄν προχωρήσει ἡ ψηφιακή τεχνολογία, ὅσο κι ἄν οἱ μηχανές
μποῦν στίς ζωές μας ἀναλαμβάνοντας μεγάλα κομμάτια τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητας, ἡ πόλη πάντα θά εἶναι οἱ ἄνθρωποι. Ἡ Λάρισα θά εἶναι πάντα
ἡ συνισταμένη τῶν ἐπιδιώξεων, τῆς θέλησης καί τῆς κοινῆς δραστηριότητας
τῶν Λαρισαίων.
Γιά τόν λόγο αὐτό ἐπιλέγουμε σήμερα καί εἶμαι βέβαιος ὅτι θά τό ἐπιλέγουμε πάντα, τό κοινό μας σπίτι νά εἶναι πάντα σύγχρονο, φιλικό καί φιλόξενο
γιά ὅλους. Ὁ δημόσιος χῶρος νά εἶναι προσβάσιμος ἀπό ὅλους τούς Λαρισαίους, ἀλλά καί τούς ἐπισκέπτες μας. Νά ἀποδίδεται σέ ὅλους μέ σεβασμό στίς
ἰδιαιτερότητες.
Οἱ ὑποδομές τῆς πόλης νά εἶναι οὐσιαστικές. Τό κέντρο της νά δημιουργεῖ
συνθῆκες ἀσφάλειας καί προόδου καί οἱ συνοικίες της νά εἶναι ἀνθρώπινες
καί ἀξιοβίωτες. Ὅλοι ὅσοι ὑπηρέτησαν τήν αὐτοδιοίκηση, ἀλλά καί βρέθηκαν
σέ θέσεις εὐθύνης, εἶχαν τήν ἴδια ἐπιδίωξη καί ἄφησαν λιγότερο ἤ περισσότερο
τήν παρακαταθήκη τους στήν κοινή μας προσπάθεια. Ἔτσι δημιουργήσαμε δομές
ἐκπαίδευσης ὅλων των βαθμίδων καί πασχίζουμε καθημερινά νά τίς συντηροῦμε
σέ ὑψηλό βαθμό, ἀφοῦ εἶναι ὑποχρέωση ὅλων μας νά προσφέρουμε στά παιδιά μας ἄρτιες δυνατότητες μόρφωσης καί ἐκπαίδευσης.
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Διατηροῦμε τίς πολιτιστικές μας δομές ἐπίσης σέ ὑψηλό ἐπίπεδο γιατί συμμεριζόμαστε τήν εὐθύνη μας νά παρέχουμε εὐκαιρίες ἔκφρασης καί δημιουργίας ἀκόμα κι ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει «ἀνταπόδοση».
Ὁ Δῆμος Λαρισαίων, ἕνας διοικητικός μηχανισμός μέ περισσότερους ἀπό
χίλιους ἀνθρώπους νά πασχίζουν καθημερινά, εἶναι στίς ἐπάλξεις γιά μιά πόλη
καθαρή, ἀσφαλῆ καί εἰρηνική. Μέ δημόσιους χώρους γιά ὅλους. Μέ ἀλληλεγγύη καί ἀνεκτικότητα. Μέ ὑπηρεσίες ὑψηλῆς ποιότητας. Μέ κοινωνική μέριμνα καί στήριξη στήν οἰκογένεια. Μέ εὐκαιρίες ἀπασχόλησης καί στήριξη στήν
ἐπιχειρηματικότητα. Μέ ἐξωστρέφεια καί ὅραμα γιά τό μέλλον. Μέ νέους
ἀνθρώπους νά συνδράμουν τούς παλιότερους σέ μιά ἀέναη προσπάθεια νά
κάνουμε τήν πόλη μας καλύτερη.

Ἀντί ἐπιλόγου
Θά ἤθελα νά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά χρησιμοποιήσω ἕνα λίγο πιό προσωπικό
τόνο γιά τό τέλος. Ἔχω τή μεγάλη τιμή νά ὑπηρετῶ τήν πόλη μου ἀπό τή θέση
τοῦ δημάρχου τά τελευταῖα ἑπτά χρόνια. Βρίσκομαι ὅμως στήν αὐτοδιοίκηση
ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80, ὅταν νεαρός ἀκόμα δημοτικός σύμβουλος, βρέθηκα
στή θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς πόλης, ἐπί δημαρχίας
ἀειμνήστου Ἀρ. Λαμπρούλη.
Ἡ πόλη μοῦ ἐπιφύλαξε μεγάλη τιμή καί εἶναι ἐξίσου βαριά ἡ εὐθύνη πού
νιώθω ἀπέναντι στήν ἱστορία καί τούς ἀνθρώπους της. Ὅλα αὐτά τά χρόνια
δημιούργησα ὡς ἐπαγγελματίας, ἔκανα οἰκογένεια καί κοινωνικές σχέσεις,
βασιζόμενος στήν γενναιοδωρία τῆς Λάρισας πού ἁπλόχερα μοῦ προσέφερε
εὐκαιρίες. Μέ ἄφησε νά νιώθω ἕνα γνήσιο παιδί της, ἴσως τυπικό παράδειγμα
ἑνός ἀνθρώπου πού εὐεργετήθηκε ἀπό τό σύνολο, ὅπως ἴσως οἱ περισσότεροι
πού εἴχαμε τήν τύχη νά γεννηθοῦμε καί νά κατοικήσουμε σ’ αὐτή τή γωνιά τῆς
χώρας μας.
Ἔνιωθα καί νιώθω πώς αὐτή ἡ τιμή πολλαπλασιάστηκε μέ τήν ἐκλογή μου
στή θέση τοῦ Δημάρχου Λαρισαίων. Νιώθω ἴσος μεταξύ ἴσων, ὅμως καί ἰδιαίτερα τιμημένος ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη τῶν συμπολιτῶν μου. Γι’ αὐτό καί ἔχω
ἀφοσιωθεῖ σ’ αὐτό τό καθῆκον, προκειμένου νά ἀνταποδώσω ἔστω καί τό
ἐλάχιστο στήν ἐμπιστοσύνη τῶν συμπολιτῶν καί τίς εὐκαιρίες πού ἁπλόχερα
μοῦ δόθηκαν ὅλα αὐτά τά χρόνια.
Σ’ αὐτή τήν προσπάθεια, ἔχοντας συμπαραστάτες τούς συνεργάτες μου
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στόν Δῆμο Λαρισαίων, εἶμαι διατεθειμένος νά δώσω κάθε ἰκμάδα τῶν δυνάμεών μου. Γιά τήν ἱστορία πού χάνεται στά βάθη τῶν αἰώνων. Γιά τίς εὐκαιρίες
πού προσφέρθηκαν σέ μένα, ἀλλά καί ὅλους τούς Λαρισαίους. Γιά τήν ἐμπιστοσύνη καί τήν ἀνοχή. Γιά τήν ἀγάπη καί τή φιλία μέ τήν ὁποία μέ ἀγκάλιασαν οἱ ἄνθρωποι τῆς πόλης μου. Γιά τά παιδιά μας καί τά ἐγγόνια μας πού
θά κατοικήσουν στήν ἴδια γωνιά μέ τούς προγόνους τους, γράφοντας τήν δική
τους ἱστορία στούς ἴδιους δρόμους καί τίς ἴδιες πλατεῖες.
Γιά ὅλους αὐτούς ἔχω μόνο εὐγνωμοσύνη καί εὐθύνη. Νά τιμήσω τήν ἐμπιστοσύνη τους προσφέροντας στό κοινό μας σπίτι.
Γιά τή Λάρισα πού ἀγαπήσαμε καί ἀγαπᾶμε…
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