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Ενώ γνωρίζουμε λόγου χάριν ότι η ένδοξη 
αρχαία Αθήνα, κατά τη διάρκεια της τουρκο-
κρατίας ήταν πληθυσμιακά ένα μικρό χωριό. 

Η πορεία αυτή, λοιπόν, οκτώ χιλιάδων χρόνων 
ζωής, υποχρεώνει τους αρχαιολόγους να κατατά-
ξουν τη Λάρισα σαν μία από τις αρχαιότερες πόλεις 
της Ευρώπης.

Ο συμπολίτης - γιατρός Νίκος Παπαθεοδώ-
ρου, ξετύλιξε, με μία διάλεξη που έδωσε, τις σελίδες 
της ιστορίας της γενέτειράς του, στο πλαίσιο επι-
στημονικού συνεδρίου που διοργάνωσε το Ογκο-
λογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.  

Η τοπική εφημερίδα «Ε» δημοσίευσε τη διδα-
κτική για όλους διάλεξη, θεωρώντας ότι αποτελεί 
πηγή γνώσης για την πόλη της οποίας είμαστε πε-
ρήφανοι.

Η ονομασία «Λάρισα», σύμφωνα με τον μεγάλο 
γεωγράφο της αρχαιότητας Στράβωνα, έχει ρίζα 
πελασγική και σημαίνει ακρόπολη, φρούριο, γι’ 
αυτό και συναντιέται σε πολλές περιοχές της λε-

κάνης της Ανατολικής Μεσογείου. Όμως, η μυθο-
λογία μάς τα λέει διαφορετικά. Η Νύμφη Λάρισα, 
καθώς διέσχιζε τον Πηνειό γλίστρησε, έπεσε και 
πνίγηκε στα ορμητικά νερά του. Το ατύχημα αυτό 
στάθηκε αφορμή να πάρει η πόλη που διασχίζει ο 
Πηνειός το όνομά της. Μάλιστα σε ένα όμορφο αρ-
γυρό νόμισμα του 4ου π.Χ. αιώνα αποτυπώνεται η 
ωραία μορφή της Νύμφης Λάρισας.

Εδώ και χιλιετίες, λοιπόν, η πόλη που κατοικού-
με φέρει συνεχώς το ίδιο όνομα. Η απαρχή της χά-
νεται στα βάθη των αιώνων. Κατά τους αρχαιολό-
γους, η σημερινή πόλη κατοικήθηκε από τη νεολι-
θική εποχή, δηλ. την 6η χιλιετία π.Χ. και η θέση της 
παραμένει πάντοτε η ίδια μέχρι και τις μέρες μας. 

Τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια της 
ανακατασκευής της δυτικής πλευράς του λόφου 
η οποία βλέπει προς το ποτάμι και τη γέφυρα, οι 
αρχαιολόγοι εντόπισαν σε μεγάλο βάθος ευρήμα-
τα της νεολιθικής περιόδου. Επίσης, τα τελευταία 
χρόνια, που η μείωση του υδάτινου ρου του Πη-

Ο τίτλος «Λάρισα 8.000 έτη 
ακμής» είναι περισσότερο ρη-
τορικός. Κατά τη μακρά αυτή 
χρονική διαδρομή, η Λάρισα 
πέρασε, όπως κάθε άλλη πόλη, 
από περιόδους ακμής και πα-
ρακμής. Μπορεί να μειώθηκε 
ο πληθυσμός της, ιδιαίτερα 
έπειτα από επιδρομές αλ-
λοφύλων, από σεισμούς και 
λοιμούς, όμως ποτέ δεν συρ-
ρικνώθηκε δραματικά, ούτε 
εξαφανίστηκε. 

Λάρισα: 
Iστορία 8.000 χρόνων

Από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης
Επιμέλεια κειμένου της συναδέλφου Ελένης Πέτρου-Λελούδα – Λάρισα

Ιχνηλατώντας την παλιά Λάρισα.
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νειού είναι σημαντική, αποκαλύφθηκαν σε παρό-
χθιες περιοχές του, σημαντικά υπολείμματα της 
ίδιας περιόδου. Ο λόφος που συμβατικά σήμερα 
ονομάζουμε «Φρούριο», ήταν η αρχαία ακρόπο-
λη της Λάρισας. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, 
δηλ. στα τέλη του 7ου π. Χ. αιώνα, η Λάρισα απο-
κτά χαρακτήρα πόλης-κράτους και αναδείχθηκε 
σε ισχυρή πρωτεύουσα της Πελασγιώτιδος, την 
οποία κυβερνούσε ο αριστοκρατικός οίκος των 
Αλευαδών, με πρώτο ταγό τον Αλεύα Πυρρό. Η 
πόλη φιλοξένησε την περίοδο εκείνη προσωπι-
κότητες του πνεύματος και της επιστήμης, όπως 
οι ποιητές Πίνδαρος, Σιμωνίδης, Ανακρέων, φι-
λόσοφοι όπως ο σοφιστής Γοργίας, καθώς και ο 
πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης.

Τον 4ο αι. π. Χ. η Λάρισα έγινε έδρα του κοινού 
των Θετταλών και στη συνέχεια περιήλθε υπό μα-
κεδονική επιρροή. Σημαντικό μνημείο της περι-
όδου αυτής είναι το Α’ Αρχαίο Θέατρο της πόλης 
που αποκαλύφθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Οι-
κοδομήθηκε στο πρώτο μισό του 3ου π. Χ. αιώ-
να, στα χρόνια του Μακεδόνα βασιλιά Αντιγόνου 
Γονατά, όταν η Θεσσαλία αποτελούσε τμήμα του 
βασιλείου της Μακεδονίας. Μπορούσε να φιλοξε-
νήσει δέκα και πλέον χιλιάδες θεατές και η κατα-
σκευή του χρησίμευε για λατρευτικές εκδηλώσεις, 
θεατρικές παραστάσεις, μουσικούς αγώνες και για 
πολιτικές εκδηλώσεις που σχετίζονταν με τη διοί-
κηση του Κοινού των Θετταλών και τις συνεδριά-
σεις της εκκλησίας του Δήμου. Στους ρωμαϊκούς 
χρόνους φιλοξενούσε αγώνες μονομάχων. Είναι 
από τα λίγα αρχαία θέατρα που είναι ολόκληρο 
κατασκευασμένο από μάρμαρο και συγχρόνως 

είναι ενταγμένο μέσα στον κεντρικό ιστό μιας σύγ-
χρονης πόλης.

Το 197 π. Χ. η πόλη κατελήφθη από τους Ρω-
μαίους. Η φιλική πολιτική που εφάρμοσε απέναντί 
τους η πόλη, της εξασφάλισε ιδιαίτερα προνόμια 
και το 14 μ. Χ. ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύ-
γουστος την αναγόρευσε σε πόλη Augusta, δηλ. 
αυτοκρατορική πόλη. Από την περίοδο αυτή της 
ρωμαϊκής κατάκτησης διατηρήθηκε μέχρι σήμερα 
το Β’ Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας. Άρχισε να οικο-
δομείται τον 1ο αιώνα π. Χ., αλλά δεν ολοκληρώ-
θηκε. Βρίσκεται κοντά στη γέφυρα και φιλοξένησε 
πριν από μερικά χρόνια παραστάσεις αρχαίας τρα-
γωδίας από το Θεσσαλικό Θέατρο.

Η συνεχής κατοίκηση της πόλης όλα αυτά τα 
χρόνια στην ίδια πάντα θέση, επέφερε μεγάλες 
καταστροφές στα αρχαία μνημεία της, που πρέπει 
να ήταν πολλά και σημαντικά. Σήμερα τα μνημεία 
αυτά μάς είναι γνωστά μόνο από γραπτές πηγές, 
επιγραφές και από τμήματά τους τα οποία αποκα-
λύπτονται σαν τυχαία ευρήματα κατά τη διάρκεια 
θεμελιώσεως σύγχρονων οικοδομών.

Τον 4ο και 5ο μ. Χ. αιώνα η Λάρισα συγκαταλέ-
γονταν στις Famosa oppida, δηλ. τις περίφημες 
πόλεις. Έγινε έδρα Μητροπόλεως, με πρώτο επί-
σκοπο τον Αχίλλιο, προστάτη άγιο και πολιούχο 
της πόλης. Τον 6ο αι. οικοδομήθηκε στον λόφο, 
πίσω από το κοίλον του αρχαίου θεάτρου, η βα-
σιλική του Αγ. Αχιλλίου προς τιμήν του πολιούχου 
αγίου της Λάρισας. Σε τάφο που εντοπίστηκε μέσα 
στον ναό πριν από 40 περίπου χρόνια πιστεύεται 
ότι ήταν εκτεθειμένα σε προσκύνημα τα ιερά λεί-
ψανα του αγίου.

Αρχαίο Θέατρο Λάρισας.
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Το 540 μ.Χ. επί Ιουστινιανού, η πόλη οχυρώθη-
κε με ισχυρά τείχη. Στην πλατεία δημάρχου Μπλά-
να, απέναντι από το κτήριο του Δημοτικού Ωδείου, 
μπορεί κανείς να παρατηρήσει σήμερα μέρος από 
τα τείχη αυτά, τα οποία αποκάλυψε η αρχαιολογι-
κή σκαπάνη σε μεγάλο βάθος και τα μετέθεσε στην 
επιφάνεια της πλατείας για κοινή θέα.

Κατά τον 10 μ. Χ. αιώνα η Λάρισα χαρακτηρίζεται 
από τον Σκυλίτση σαν «κορυφαίο φρούριο», ενώ ο 
βιογράφος του Αγίου Νικολάου του εν βουναίνοις 
τη θεωρεί «προκαθεζόμενη της Θετταλίας» πόλη. 
Τον ίδιο αιώνα καταλαμβάνεται από τους Βουλγά-
ρους του Σαμουήλ, ο οποίος φυγαδεύει στη λίμνη 
Πρέσπα το λείψανο του Αγίου Αχιλλίου και οικο-
δομεί εκεί ομώνυμο ναό για να το φιλοξενήσει, 
ενώ μεγάλος αριθμός Λαρισαίων οδηγείται «εν 
αιχμαλωσία» στο βασίλειο του Σαμουήλ.

Το 1205 εμφανίζονται για λίγα χρόνια οι Φρά-
γκοι, αργότερα οι Σέρβοι υπό τον Στέφανο Δουσάν 
και το 1423 η πόλη καταλαμβάνεται οριστικά από 
τους Οθωμανούς.

Από τη βυζαντινή περίοδο εντοπίστηκαν μέχρι 
σήμερα στην πόλη πολλά μνημεία. Εκτός από τη 
βασιλική του Αγίου Αχιλλίου και τα ιουστινιάνεια 
τείχη, εντοπίστηκαν τμήματα μιας μεγάλων δια-
στάσεων πεντάκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλι-
κής του 5ου αι. στην οδό Κύπρου, ίχνη μιας τρίτης 
βασιλικής στο φρούριο, μεγάλη υδατοδεξαμενή 
στην οδό Μανωλάκη, τέσσερα παλαιοχριστιανικά 
λουτρά και τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων σε αρ-
κετά κοσμικά οικήματα.     

Η περίοδος της τουρκοκρατίας στη Λάρισα δι-
ήρκεσε μέχρι το 1881, περίπου 460 χρόνια. Με 
την κατάκτησή της μεγάλος αριθμός χριστιανών 
εγκατέλειψε σταδιακά την πόλη, η οποία εποικί-
σθηκε από Οθωμανούς. Λόγω της στρατηγικής 
θέσης στη μέση του θεσσαλικού κάμπου ήταν 
κόμβος των χερσαίων επικοινωνιών και οικονο-
μικό κέντρο, όπως άλλωστε και σήμερα, γεγονός 
που της εξασφάλιζε την πρώτη θέση ανάμεσα στις 
υπόλοιπες θεσσαλικές πόλεις. Οι κατακτητές έκτι-
σαν στην ακρόπολη κλασική αγορά, το μπεζεστέ-
νι, κτίσμα που υπάρχει μέχρι σήμερα, χωρίς τους 
θόλους της οροφής. Είναι γνωστό ότι οι Οθωμανοί 
κατασκεύασαν κλειστές αγορές μόνο σε μεγάλες 
πόλεις της ευρωπαϊκής Τουρκίας (Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες). 

Το 1668 μετακόμισε στη Λάρισα για τρία περί-
που χρόνια ο σουλτάνος με την οικογένειά του και 
όλους τους αυλικούς. Έκτισε μάλιστα και προσω-
ρινό ανάκτορο από ξύλινη κατασκευή στο ψηλότε-
ρο σημείο της πόλης. 

Μαζί του κατέφθασαν και οι διπλωμάτες όλων 
των κρατών που ήταν διαπιστευμένοι στην Κων-
σταντινούπολη και έτσι η Λάρισα έγινε για ένα 
μικρό διάστημα η προσωρινή πρωτεύουσα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η πόλη εμφάνιζε την 
περίοδο εκείνη τεράστια κίνηση. Ο γιατρός Edward 
Brown, που επισκέφθηκε το 1669 τη Λάρισα σαν 
περιηγητής, βρήκε την εμπορική κίνηση της πό-
λης ζωηρή, τα καταστήματα κατάμεστα από εμπο-
ρεύματα και πελάτες, και συμπέρανε ότι η Λάρισα 
ήταν μία από τις μεγαλύτερες πολιτείες της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας.   

Λόγω της γειτνίασης με την ξακουστή από τους 
μυθολογικούς χρόνους Κοιλάδα των Τεμπών και 
τον απρόσιτο Όλυμπο, η πόλη έγινε προορισμός 
μεγάλου κύματος περιηγητών από την Κεντρική 
Ευρώπη, ιδιαίτερα εκείνων  που τους χαρακτήριζε 
μία φλογερή ελληνολατρία. Όλοι αυτοί στην αρχή 
την είδαν μεγάλη, πολύβουη, με πλούσια εμπορι-
κή κίνηση. 

Αργότερα τη χαρακτήρισαν βρώμικη τουρκόπο-
λη, με άσχημους δρόμους και ασήμαντες κατοικί-
ες. Όμως σταθερά στις περιγραφές τους την ανέ-
φεραν πάντα Λάρισα και όχι Γενή Σεχήρ, δηλ. Νε-
άπολη, όπως ήταν η επίσημη τουρκική ονομασία, 
η οποία φυσικά δεν επικράτησε, μια και ο απλός 
κόσμος, είτε χριστιανοί ήταν είτε μουσουλμάνοι, 
την ανέφεραν με το αρχαίο της όνομα. 

Το 1881, έπειτα από μία σειρά επαναστατικών 
κινημάτων, η Θεσσαλία απελευθερώθηκε και εν-
σωματώθηκε με το ελληνικό κράτος. Η Λάρισα 
ορίστηκε ως πρωτεύουσα του θεσσαλικού δια-
μερίσματος, θέση την οποία διατηρεί μέχρι και 
σήμερα, με την κατάτμηση σε περιφέρειες που 
εφάρμοσε ο νέος καλλικρατικός νόμος. Επειδή 
μέχρι το 1912 που απελευθερώθηκε η Μακεδο-
νία, η περιοχή της Λάρισας αποτελούσε ακριτική 
περιοχή και φιλοξενούσε υποχρεωτικά μεγάλες 
δυνάμεις στρατού, ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Α΄ αγό-
ρασε το 1881 κάποιο παλιό τουρκικό κονάκι, στο 
οποίο στέγασε τα βασιλικά ανάκτορα της  Λάρισας 
και κάθε Φθινόπωρο διέμενε 1-2 μήνες για να 
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παρακολουθεί τα στρατιωτικά γυμνάσια. Τα ανά-
κτορα αυτά βρίσκονταν στην περιοχή όπυ σήμερα 
στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο.

Μετά τον τελευταίο πόλεμο η ανάπτυξη της πό-
λης ακολούθησε πρωτοφανείς πληθυσμιακούς, 
συγκοινωνιακούς και εμπορικούς ρυθμούς. Έτσι 
σήμερα είναι μία ζωντανή πόλη με πληθυσμό 
πάνω από 200.000 κατοίκους και με μελλοντικές 
προοπτικές τόσο ευοίωνες όσο καμία άλλη ελλη-
νική πόλη.

   
Φωτισμένοι άνδρες

Στις πολλαπλές περιόδους ακμής της αναδεί-
χθηκαν, έζησαν ή πέρασαν από την πόλη πολλοί 
φωτισμένοι άνδρες, η προσωπικότητα των οποί-
ων ακτινοβόλησε και πέρα από τα όριά της. Ένας 
απ΄αυτούς ήταν και ο Ιπποκράτης. Η ζωή του 
συνδέεται με δύο πόλεις, την Κω και την Λάρισα. 
Οι Ασκληπιάδες όλου του κόσμου γνωρίζουν τη 
σχέση του πατέρα  της ιατρικής με την Κω, ελάχι-
στοι όμως με τη Λάρισα. Είναι γνωστό ότι ο μεγα-
λύτερος των ιατρών της αρχαιότητας τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του εγκαταστάθηκε στη Λάρισα, 
γιατί του υποδείχθηκε σε όνειρο ότι πρέπει να επι-
σκεφθεί την πατρίδα του προγόνου του Ασκληπι-
ού, ακολουθώντας τις πηγές της ιστορίας και της 
μυθολογίας. Επειδή όμως μπορεί να φανεί περί-
εργο τι σχέση μπορεί να έχει η Λάρισα με τον θεό 
της ιατρικής Ασκληπιό, πρέπει να αναφέρουμε ότι 
ο Πίνδαρος θεωρεί ως πατρίδα του Ασκληπιού τη 
Λακέρεια, αρχαία πόλη στις υπώρειες της Όσσας, 
στην περιοχή της γειτονικής Αγιάς, όπου κατά τη 
μυθολογία ζούσε η Κορωνίδα μητέρα του Ασκλη-
πιού.

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι κατά τους 
χρόνους του Ιπποκράτη η πόλη μας διέθετε 
Ασκληπιείο και μάλιστα στο λόφο της Ακρόπολης, 
το Φρούριο, κοντά στον ναό του Ελευθερίου Διός. 
Για το πότε ιδρύθηκε το Ασκληπιείο αυτό φαίνεται 
ότι υπάρχει κάποια χρονολογική αφετηρία, γιατί ο 
Αριστείδης Αραβαντινός στο βιβλίο του «Ασκλη-
πιός και Ασκληπιεία» αναφέρει ότι στο Βρετανικό 
Μουσείο εντόπισε αργυρό νόμισμα της Λάρισας, 
το οποίο παριστάνει τον Ασκληπιό να προσφέρει 
τροφή στον όφη, το σύμβολό του. Το νόμισμα 
αυτό ανάγεται στον 5ο αιώνα. 

Ο Ιπποκράτης ερχόμενος στην πόλη μας εξάσκη-

σε την ιατρική και μάλιστα στα συγγράμματά του 
αναφέρει περιγραφές νοσημάτων σε ασθενείς του 
τόσο στη Λάρισα, όσο και στον γειτονικό Κραννώ-
να. Πέθανε εδώ περί το 370 π.Χ. σε μεγάλη ηλικία. 
Κατά τον Γεώργιο Αντωνακόπουλο, καθηγητή της 
ιατρικής Σχολής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 
βαθύ ερευνητή της ιστορίας της ιατρικής, ο Ιππο-
κράτης έπασχε από επιληψία και ο θάνατός του 
επήλθε κατά τη διάρκεια κάποιου επιληπτικού πα-
ροξυσμού. Ενταφιάστηκε κοντά στον δρόμο που 
οδηγεί προς τη Γυρτώνη. Κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας, μέχρι και τα μέσα του 19ου αιώνα, 
οι χριστιανοί κάτοικοι της Λάρισας έδειχναν στους 
ξένους περιηγητές με υπερηφάνεια τη σαρκοφά-
γο του μεγάλου ιατρού της αρχαιότητας, η οποία 
βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού κάποιου Τούρ-
κου μπέη στη συνοικία Πέρα μαχαλάς, στον δρόμο 
προς Τύρναβο.

Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα.

Πηνειός ποταμός και Άγιος Αχίλλειος.


