Μεξηθά Ιζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην Φξνύξην ησλ Σξηθάισλ
ηα βνξεηνδπηηθά ηεο πόιεο ησλ Σξηθάισλ πςώλεηαη ην Φξνύξην. Σν έθηηζε ηνλ 6ν αηώλα ν Ινπζηηληαλόο πάλσ ζηα εξείπηα ηεο αθξόπνιεο ηεο
αξραίαο Σξίθθεο.
.
Τον 17ο αιώνα νη Σνύξθνη αλήγεηξαλ ζην Φξνύξην ξνιόη, ην νπνίν ζπληεξείην από εηζθνξέο ησλ θαηαζηεκαηαξρώλ ηεο πόιεο.
Το 1819 επηζθεπάζηεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο όια ηα Φξνύξηα ηεο πεξηνρήο Σξηθάισλ θαη ε Πύιε έβαιε έθηαθην θόξν ζηνπο Υξηζηηαλνύο
αλεξρόκελν ζε 98.000 γξόζηα. (ηνηρεία από ην αξρείν ηνπ Αιή παζά)
Το 1881, κε ηελ επθαηξία ηεο απειεπζέξσζεο ηεο πόιεο από ηνπο Οζσκαλνύο, ην Φξνύξην θσηαγσγήζεθε κε δαπινύο.
Το 1884, όηαλ ν βαζηιηάο ηεο Διιάδαο Γεώξγηνο Α΄ επηζθέθζεθε ηα Σξίθαια, ν θξνύξαξρνο ηεο πόιεο ζπληαγκαηάξρεο Λ. ηακάηεο ηνπ
έδσζε ην θιεηδί ηνπ Φξνπξίνπ. ( «Φάξνο ηνπ Οιύκπνπ» 4/5/1884).
Το 1897, καηά ηνλ αηπρή πόιεκν, όηαλ νη Σνύξθνη θαηέιαβαλ θαη πάιη ηα Σξίθαια, ν ηνπξθηθόο ζηξαηόο δεησθξαπγάδνληαο θαη κε 21
θαλνληνβνιηζκνύο ύςσζε ζην Φξνύξην ηελ ηνπξθηθή ζεκαία. ( «Αθξόπνιηο» 30/4/1897)
Toν Αύγοσστο τοσ 1902 o αξραηνιόγνο Καζηξηώηεο άξρηζε αλαζθαθέο, πξνθεηκέλνπ λα βξεη ζηνηρεία από ηελ αξραηόηεηα θαη θπξίσο ην
αξραίν Αζθιεπηείν. Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ επέδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλαζθαθέο θαη ςήθηζε πξνο ελίζρπζε ηνπο έλα θνλδύιη 2.000
δξρ. Ο Καζηξηώηεο θαηά ηελ αλαζθαθή ζην Φξνύξην αλαθάιπςε όηη νη πέηξεο ζην ηξίην δηάδσκα είλαη αξραίεο, ελώ όια ηα θηίζκαηα ηνπ
Φξνπξίνπ ήηαλ ηεο Μεζαησληθήο επνρήο. Καηά ηελ αλαζθαθή βξήθε θαη κηα αλαζεκαηηθή επηγξαθή «ηε Αξηέκηδη Αθξαία »ε νπνία καξηπξεί
όηη ππήξρε εθεί λαόο ηεο Αθξαίαο Αξηέκηδνο.
Το 1905, ε εκπνξνπαλήγπξε ε νπνία κε Β. Γηάηαγκα είρε αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζηα Σξίθαια από ην 1883, ηειέζηεθε ζην Φξνύξην. ύκθσλα
κε ηελ εθ. «Θεζζαιία» ηνπ Βόινπ « ε εκπνξνπαλήγπξηο θαηειάκβαλε ηνλ βνξεηνδπηηθόλ ρώξνλ ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ Φξνπξίνπ», ελώ ην
δσνπάδαξν θαηειάκβαλε ηελ πεδηάδα δπηηθά ηνπ Φξνπξίνπ.
Το 1907 όηαλ ήξζαλ ζηα Σξίθαια πξόζθπγεο από ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία έκεηλαλ γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ζηα νηθήκαηα πνπ ππήξραλ ζην
πξώην δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ.

Το 1910 νη Σξηθαιηλνί ήζειαλ λα γθξεκηζζεί ην Φξνύξην. ρεηηθό αίηεκα πξνο ηελ θπβέξλεζε είρε ππνβάιιεη ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην
ππνγξακκίδνληαο όηη « ην θξνύξηνλ παξεκπνδίδεη ηνλ αέξα θαη είλαη εληειώο άρξεζηνλ». Σν αίηεκα έγηλε δεθηό από ηελ Κπβέξλεζε. Η εθ.
«Αλαγέλλεζηο» ( θ. 12/ 1/1910) θαινύζε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ Φξνύξαξρν ηεο πόιεο λα πξνβνύλ ακέζσο ζηελ θαηεδάθηζε ηνπ.
Το 1913, θαηά ηελ εκέξα ηεο θεδείαο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ, ν νπνίνο είρε δνινθνλεζεί ζηε Θεζζαινλίθε από ηνλ Αι. ρνηλά, « Πέλζηκνη
θαλνληνβνιηζκνί εξξίπηνλην από ην Φξνύξην». («Θάξξνο» 21/3/1913).
Δπίζεο ην 1913 νη ζηύινη θαη ην μύιηλν ηθξίσκα επί ηνπ νπνίνπ ζηεξηδόηαλ ε θακπάλα ηνπ ηνπξθηθνύ ξνινγηνύ, ην νπνίν είραλ θαηαζθεπάζεη νη
Οζσκαλνί ηνλ 17ν αηώλα, είραλ ζαπίζεη. Παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο εθ. «Θάξξνο» θαλείο αξκόδηνπο δελ ελδηαθέξζεθε . Σειηθά ε θακπάλα
έπεζε ζηηο 3 Ινπλίνπ, επηπρώο ρσξίο λα πξνθαιέζεη ζύκαηα.
Το 1914 ρξπζνζήξεο άξρηζαλ λα ζθάβνπλ ζην Φξνύξην κε ηελ ειπίδα λα βξνπλ θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο. Η απόπεηξα απέηπρε. Θεζαπξνί δελ
βξέζεθαλ.
Το 1916, θαηά ηνλ εζληθό δηραζκό, ε Ννκαξρία Σξηθάισλ θαηάξηηζε, κε ηελ επθαηξία ηεο γηνξηήο ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, έλα πινύζην
πξόγξακκα, πνπ κεηαμύ άιισλ πεξηειάκβαλε θαη ηε θσηαγώγεζε ηνπ Φξνπξίνπ «δη’ηθαλήο πνζόηεηνο ξηηίλεο».΄Δμη κήλεο αξγόηεξα, πάλσ από
ρίιηα άηνκα αλήθνληα ζηνλ ύλδεζκν Δπηζηξάησλ – νξγάλσζε πνπ ππνζηήξηδε ηε κνλαξρία- ζπγθεληξώζεθαλ ζην Φξνύξην από όπνπ «κε ηε
ζεκαίαλ ησλ θαη ηελ ζάιπηγγά ησλ, κε βήκα ζηξαηησηηθόλ δηήιζνλ ηελ πόιηλ δεησθξαπγάδνληεο ππέξ ηνπ Βαζηιέσο».
(« Αλαγέλλεζηο» 17/11/1916)
Το 1918, κεηά ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνύ θαζεζηώηνο- ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είρε εμνξηζηεί θαη ηα ελία ηεο ρώξαο είρε αλαιάβεη ν
Βεληδέινο- ν ύιινγνο Φηιειεπζέξσλ, κε ηελ επθαηξία ηεο 25εο Μαξηίνπ, έζπεπζε λα θσηαγσγήζεη ην Φξνύξην κε ππξζνύο. ηηο αξρέο Ματνπ
ηεο ίδηαο ρξνληάο ήξζε ζηα Σξίθαια ν Άγγινο αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ Σόκαο Μώζνλ, ν νπνίνο δήισζε όηη ην ζρέδην ηεο πόιεσο ήηαλ ηέιεην θαη
ζπκβνύιεπζε ηνλ δήκαξρν Π. Υαηδεγάθε λα θαηαζθεπάζεη ζην Φξνύξην κηα κεγάιε δεμακελή γηα λα πδξεύεηαη ε πόιε. («Θάξξνο» 11/5/1918)
Το 1919 ζηα Σξίθαια δελ ππήξρε λνζνθνκείν. Λόγσ ησλ θξνπζκάησλ επινγηάο πνπ εκθαλίζηεθαλ ηελ επνρή εθείλε ζηελ πόιε, νη ηνπηθέο
Αξρέο δήηεζαλ από ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ κηα πίζησζε 10.000 δξρ. πξνθεηκέλνπ λα ζπζηήζνπλ επινγηνθνκείν ζηα θηίξηα πνπ ππήξραλ
ηελ επνρή εθείλε ζην πξώην δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ. Δπεηδή ε ζρεηηθή πίζησζε θαζπζηεξνύζε, νη αξκόδηνη θνξείο ρξεζηκνπνίεζαλ σο
επινγηνθνκείν ηνπο νίθνπο αλνρήο επί ηεο νδνύ Λαξίζεο θαη σο αλαξξσηήξην ην Κνπξζνύκ ηδακί. («Θάξξνο» 5/9/1919) Ωζηόζν γηα έλα
ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζε έλα κηζνγθξεκηζκέλν θηίξην ηνπ Φξνπξίνπ ιεηηνύξγεζε απνκνλσηήξην παζρόλησλ από επινγηά.

Το 1923, ύζηεξα από ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή εθαηνληάδεο πξόζθπγεο έθζαζαλ ζηα Σξίθαια. Η επηηξνπή πεξηζάιςεσο ηνπο
εγθαηέζηεζε αξρηθά ζε επηηαγκέλα ζρνιεία θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο παιαηνύο ζηξαηώλεο ( ζεκεξηλά δηθαζηήξηα). Λόγσ ησλ επηδεκηώλ, κε
πξνηξνπή ηνπ πγεηνλνκηθνύ επηζεσξεηή ηνπ λνκνύ Γ. Πξάληδνπ θαη ηνπ ηαηξνύ πεξηζάιςεσο ησλ πξνζθύγσλ Γ. Κύξθνπ, ν Γήκνο Σξηθθαίσλ
ςήθηζε έλα θνλδύιη 35.000 δξρ. γηα λα αλαθαηληζζνύλ ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαλ ζην Φξνύξην ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο λνζνθνκείν
ινηκσδώλ λνζεκάησλ. Δπεηδή νη εξγαζίεο εθηεινύληαλ κε αξγνύο ξπζκνύο, ηειηθά ην λνζνθνκείν ιεηηνύξγεζε ζε κηα πηέξπγα ησλ λέσλ
ζηξαηώλσλ.
Το 1928 επί δεκαξρίαο Υξίζηνπ Υαηδεγάθε, ν Γήκνο Σξηθθαίσλ απνθάζηζε λα ηδξύζεη δεκνηηθό λνζνθνκείν. Η αξκόδηα επηηξνπή αξρηθά
επέιεμε σο θαηάιιειν ρώξν ην Φξνύξην. Σειηθά ην δεκνηηθό λνζνθνκείν θηίζηεθε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Πξνθήηε Ηιία.
Το 1934 επηθξαηνύζε θαη πάιη ε ζθέςε λα θαηεδαθηζζεί ην Φξνύξην. Ο Γήκαξρνο Θ. Θενδνζόπνπινο ,αθνύ κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Ννκάξρε
Πηπηιηάγθα είρε εμαζθαιίζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο γηα ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Φξνπξίνπ, θάιεζε ζηα Σξίθαια ηνλ
αξρηηέθηνλα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Νηθνινύδε, θαζ’ππόδεημε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε λα κελ θαηεδαθηζηεί ην Φξνύξην αιιά λα παξακείλεη
σο έρεη θαη λα αλαδαζσζεί ν πέξημ ρώξνο.
Το 1936 ν δήκαξρνο Θενδόζεο Θενδνζόπνπινο αλήγεηξε ζην Φξνύξην ηνλ ζεκεξηλό πύξγν ηνπ ξνινγηνύ, ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζέζε πνπ ήηαλ θαη
ν πύξγνο ηνπ ηνύξθηθνπ ξνινγηνύ. Η θαηαζθεπή ηνπ όινπ έξγνπ έγηλε από ηνλ εξγνιάβν Φακπξηθάλν θαη θόζηηζε ζηνλ Γήκν 257.505 δξρ.
(« Θάξξνο 17/1/1937). Σελ ίδηα επνρή θαηαζθεπάζηεθαλ θαη νη ππάξρνληεο ζην πξώην δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ θαλνζηάηεο, νη νπνίνη είλαη
παξόκνηνη κε ηνπο θαλνζηάηεο ηεο πιαηείαο Ρήγα Φεξαίνπ.
Το 1937, ιεηηνπξγνύζε ζην Φξνύξην ππό ηε δηεύζπλζε ησλ Βηζβίθε θαη Παπαδήκα έλα θαθελεδάθη, ζην νπνίν ην θαινθαίξη ηνπ 1937 έπαηδε
ην ζπγθξόηεκα Βακβαθάξε, Μπάηε θαη ακησηάθε. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηα Σξίθαια ν Βακβαθάξεο ζπλέζεζε ην ηξαγνύδη «Όινη νη
ξεκπέηεο ηνπ ληνπληά εκέλα αγαπάλε». «Σν έγξαςα θαη ην ιαλζάξηζα ζην θαθελεδάθη πνπ είραλ θάλεη ζην θξνύξην,» γξάθεη ζηελ
απηνβηνγξαθία ηνπ.
Το 1940, ιόγσ ησλ πνιεκηθώλ γεγνλόησλ ζηελ Δπξώπε, νη Αξρέο ηεο πόιεσο εγθαηέζηεζαλ ζην Φξνύξην ζεηξήλα.
Σνλ Απξίιην ηνπ 1941 θαηά ηνπο γεξκαληθνύο βνκβαξδηζκνύο ηε κόλε δεκηά πνπ ππέζηε ην ξνιόη ηεο πόιεο ήηαλ λα ζπάζεη ην θαληξάλ.
Καθώο αλαθέξεηαη θαη κάιηζηα ζε επίζεκε ηζηνζειίδα όηη ν πύξγνο ηνπ ξνινγηνύ βνκβαξδίζηεθε.
Τον Σεπτέμβριο τοσ 1943, κεηά ηελ ζπλζεθνιόγεζε ηεο Ιηαιίαο θαη ηελ θαηάιεςε ησλ Σξηθάισλ από ηνπο Γεξκαλνύο, γεξκαληθή θξνπξά
εγθαηαζηάζεθε ζηνλ πύξγν ηνπ ξνινγηνύ, από όπνπ θαη ήιεγρε όιε ηελ πόιε.

Στις 18 Οκτωβρίοσ 1944 νη Γεξκαλνί αλαρώξεζαλ από ηα Σξίθαια. Έλα ρξόλν αξγόηεξα, 27 επηεκβξίνπ 1945 ε Ννκαξρηαθή επηηξνπή ηνπ
ΔΑΜ, κε ηε επθαηξία ηεο ηέηαξηεο επεηείνπ ηεο ίδξπζήο ηνπ ΔΑΜ, νξγάλσζε ζην πξώην δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ κεγάιε δηαδήισζε.
Το 1946 νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηνπ γπκλαζίνπ έδσζαλ ζην πξώην δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ην έξγν «Ιθηγέλεηα ελ
Απιίδη», ζε ζθελνζεζία ηνπ θαζεγεηή Γ. Παπαγεσξγίνπ. Σν ξόιν ηεο Ιθηγέλεηαο έπαηδε ε καζήηξηα Καίηε Καθθαβα.
Το 1954 θαηέξξεπζε από δηάβξσζε έλα κέξνο ηνπ ηείρνπο ηνπ Φξνπξίνπ θαη θαηαπιάθσζε κηα νηθία από ηελ νπνία αλαζύξζεθαλ λεθξνί κηα
γπλαίθα θαη δπν παηδηά. Ύζηεξα από ην δπζηύρεκα απηό μαλάξρηζε ζπδήηεζε γηα θαηεδάθηζε ηνπ Φξνπξίνπ. Ο ηνπηθόο ηύπνο όκσο
αληέδξαζε. «Όηη ζεβάζζεθαλ νη αηώλεο εκείο δελ έρνπκε δηθαίσκα λα ην γθξεκίζνπκε» έγξαςε ε εθ. «Αλαγέλλεζηο» ( 26/2/1954)
Τον Μάιο τοσ 1958 νξγαλώζεθε ην Φεζηηβάι Σξίθθεο. Σελ πξώηε εκέξα ησλ εθδειώζεσλ ηέζζεξηο ρηιηάδεο Σξηθαιηλνί ζπγθεληξώζεθαλ ζην
Φξνύξην γηα λα αθνύζνπλ ηε Φηιαξκνληθή ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο, ηελ κπάληα ηνπ Α΄ώκαηνο ζηξαηνύ θαη ηελ Ακεξηθαλίδα θνληξάιην Βηξδίληα
Πάξηο λα ηξαγνπδάεη ζξεζθεπηηθά λέγξηθα ηξαγνύδηα ζπλνδεπόκελε ζην πηάλν από ηνλ Κώζηα Κπδσληάηε.
Το 1960 Ο δήκαξρνο Ισάλλεο Μάηεο αλήγεηξε ζην Φξνύξην δεκνηηθό πεξίπηεξν, εμσξάηζε ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη θαηαζθεύαζε κηα
ζθάια από ηελ πιεπξά ηεο Αγίαο Φαλεξσκέλεο. Καηά ηελ πεξίνδν 1960-1970 ην δεκνηηθό πεξίπηεξν ηνπ Φξνπξίνπ εμειίρζεθε ζε θνζκηθό
θέληξν, ζην νπνίν έπαηδαλ πνιύ γλσζηέο νξρήζηξεο ησλ Αζελώλ.
Το 1988 επί δεκαξρίαο Αζ. Σξηγώλε αλαγέξζεθε ζην δεύηεξν δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ ππαίζξην ζέαηξν, όπνπ ηνπο ζεξηλνύο κήλεο δίλνληαη
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
Το 2014 ε αξραηνινγηθή ππεξεζία επηζθεύαζε ην ηξίην δηάδσκα ηνπ Φξνπξίνπ, ζην νπνίν ζώδεηαη θαη ε ππξηηηδαπνζήθε.
Το 2016 ζην δεκνηηθό πεξίπηεξν ηνπ Φξνπξίνπ, ην νπνίν εδώ θαη θαηξό παξέκελε μελνίθηαζην, θηινμελήζεθαλ -κε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ
Γεκ. Παπαζηεξγίνπ- 190 πεξίπνπ πξόζθπγεο από ηε πξία θαη Αθγαληζηάλ. Οη πξόζθπγεο ύζηεξα από παξακνλή ηξηώλ εβδνκάδσλ
αλαρώξεζαλ. Λίγν αξγόηεξα ν Γήκνο Σξηθθαίσλ λνίθηαζε ην δεκνηηθό πεξίπηεξν ζε ηδηώηε επηρεηξεκαηία.
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