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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στίς 17.9.1896, ἀπεβίωσε ὁ ἐκλεγείς στίς 7.8.1875 μητροπολίτης Λαρίσης
Νεόφυτος Γ´ Πετρίδης, ὁ ἀπό Σερρῶν1. Ὁ Νεόφυτος, ὁ ὁποῖος ἐποίμα-

νε τήν Ἱερά Μητρόπολη Λαρίσης ἐπί 21 καί πλέον χρόνια, εὐτύχησε νά δεῖ τήν
ἀπελευθέρωση τῆς πόλεως καί νά ὑποδεχθεῖ στή Λάρισα, στίς 31 Αὐγούστου
1881, τά Ἑλληνικά Στρατεύματα ὑπό τόν στρατηγό Σκαρλάτο Σοῦτσο. Μετά
τήν κοίμησή του, μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας του κληροδότησε στό Κουτλιμ-
πάνειο Νοσοκομεῖο, τοῦ ὁποίου θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς μεγάλους εὐεργέτες2.

1 Βλ. Ν. Ι. Γιαννόπουλος, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας», Ἐπετηρίς Φιλολογικοῦ Συλλόγου
«Παρνασσός», 10 (Ἀθῆναι 1914) 280· Ὁ Ἴδιος, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. Διορθώσεις
καί Προσθῆκαι», Θεολογία, 11 (Ἀθήνησι 1933) 342· Ἀρχιμανδρίτης Αἰμιλιανός Τσακόπουλος, «Ἐπι-
σκοπικοί κατάλογοι κατά τούς κώδικας τῶν ὑπομνημάτων τοῦ Ἀρχειοφυλακείου τοῦ Οἰκουμενι-
κοῦ Πατριαρχείου», Ὀρθοδοξία, ΛΓ (Κωνσταντινούπολις 1958), τεῦχος Α΄ (Ἰανουαρίου-Φεβρουα-
ρίου-Μαρτίου), σ. 29· Τάσος Ἄθ. Γριτσόπουλος, «Λαρίσης καί Πλαταμῶνος Μητρόπολις», Θρη-
σκευτική Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, 8 (Ἀθῆναι 1966) 132· Βασίλειος Γ. Ἀτέσης, Μητροπολίτης πρ.
Λήμνου, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον», ἀνα-
τύπωσις ἐκ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Φάρου, τ. ΝΣΤ΄ καί ΝΖ΄ (1974 καί 1975), ἐν Ἀθήναις 1975, σ. 139,
239· π. Νεκτάριος Δρόσος, «Ἑφτά ὑπομνήματα ἐκλογῆς μητροπολιτῶν τῆς Λάρισας (1881-1875)»,
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 50 (Λάρισα 2006) 31-32 (ὅπου καί τό ὑπόμνημα ἐκλογῆς του). 
2 Γιά τή ζωή καί τή δράση τοῦ Νεοφύτου, βλ. Ἐπαμεινώνδας Γ. Φαρμακίδης  (Εἰσαγωγή-
σχόλια-ἐπιμέλεια, Κώστας Σπανός), Ἡ Λάρισα. Τοπογραφική καί ἱστορική μελέτη, ἐκδόσεις
τοῦ Βιβλιοπωλείου Γνώση, Λάρισα 2001, 119-120 (A΄ ἔκδοση, Βόλος 1926)· Ἀλέξανδρος Χ.
Γρηγορίου, «Προσωπογραφία τῆς Λάρισας. Νεόφυτος Γ΄ Πετρίδης (1826–1896), Μητροπολίτης
Λαρίσης καί Πλαταμῶνος», ἐφημερίδα Ἐλευθερία, Λάρισα 2 Ἰουλίου 2017 [Ἅ΄], 9 Ἰουλίου
2017 [B΄]· Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Ἰχνηλατώντας τήν παλιά Λάρισα, τ. Β΄, Λάρισα 2018,
19-22· ἄρθρο μέ τόν τίτλο «Μητροπολίτες Λαρίσης & Τυρνάβου», στόν σύνδεσμο https://
imlarisis.gr/home/imlt/%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9
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Γιά πάνω ἀπό τρία ἔτη, ἡ θέση τοῦ ἀρχιερέα τῆς Λάρισας ἔμεινε κενή. Τήν
διοίκησή της ἀσκοῦσε Ἐπισκοπική Ἐπιτροπή, συμφώνως μέ τίς ὑφιστάμενες
τότε διατάξεις3. Στίς 8 Φεβρουαρίου τοῦ 1900, κατόπιν γνωμοδοτήσεως τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά μετάθεση τοῦ Ἀμβροσίου
στόν χηρεύοντα θρόνο τῆς Λάρισας, καί προτάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως, μέ διάταγμα τοῦ Βασιλέως
Γεωργίου Α΄, «πρός πνευματικήν ἐπιστασίαν καί διεύθυνσιν τῆς ἁγιωτάτης
Ἐπισκοπῆς [πλέον, καί ὄχι Μητροπόλεως, συμφώνως μέ τόν νέο τρόπο ὀργά-
νωσης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος] Λαρίσης»,  ἐγκατεστάθη σέ αὐτήν ὁ «θεο-
φιλέστατος Ἐπίσκοπος τέως Πλαταμῶνος κύριος Ἀμβρόσιος4 (…) οὗ ἡ Ἐπι-
σκοπή συνεχωνεύθη πρός τήν τῆς Λαρίσης» καί ὁ ὁποῖος «θά εἶνε καί τιτλο-
φορῆται ἐφεξῆς Ἐπίσκοπος Λαρίσης, Φαρσάλων καί Πλαταμῶνος»5.
Ἀξιομνημόνευτο εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Ἀμβρόσιος ἦταν αὐτός πού εἶχε τελέ-
σει, στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, στίς 19.9.1896, τήν ἐξόδιο ἀκολουθία
τοῦ Νεοφύτου, ἐκφωνώντας καί ἕναν ἐκ τῶν δύο ἐπικηδείων λόγων6.

Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἔκδοση Βασιλικοῦ Διατάγματος τῆς 22.1.1900, μέ τό
ὁποῖο ὁ ἀριθμός τῶν Ἐπισκοπῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡρίσθηκε σέ
τριάντα δύο. Μεταξύ αὐτῶν καί «ἡ Ἐπισκοπή Λαρίσσης, περιλαμβάνουσα τόν
ὁμώνυμον Νομόν καί ἔχουσα ἕδραν τήν Λάρισσαν καί Ἐπίσκοπον, φέροντα

%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%83-
%cf%84%cf%85%cf%81%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%85/ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρί-
σης καί Τυρνάβου. Τήν 17η Σεπτεμβρίου, ὡς ἡμέρα θανάτου τοῦ Νεοφύτου, μνημονεύει ὁ
Ἀλ. Γρηγορίου («Προσωπογραφία…», Β΄, ὅ.π.), στηριζόμενος σέ πηγές τῆς ἐποχῆς. Στήν ἱστο-
σελίδα τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης καί Τυρνάβου, ἀναφέρεται ἡ 19η Σεπτεμβρίου.
3 Βλ. Δωρόθεος Λαρίσης, «Ἀνέκδοτα χειρόγραφα τοῦ ἐπισκόπου Λαρίσης Ἀμβροσίου», Ἐκκλη-
σία, Ἐπίσημον Δελτίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἔτος ΛΒ΄, ἀρ. 13 (Ἀθῆναι, 1.7.1955) 164· Νόν-
να Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Ἐπισκοπή Πλαταμῶνος καί Λυκοστομίου, διδακτορική διατριβή,
Ἀθῆναι 1984, σ. 142.
4 Γιά τόν Ἀμβρόσιο, βλ. Νόννα Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Ἐπισκοπή Πλαταμῶνος…, ὅ.π., σ. 127-132·
Ἀμβρόσιος Κασσάρας, Ἡ Ἐπισκοπή καί ὁ ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος ὑπό τοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχου, ἐν
Ἀθήναις 1895, σ. ι-ιβ. Ἐπίσης, στό ἄρθρο μέ τόν τίτλο «Μητροπολίτες Λαρίσης & Τυρνάβου», στήν
ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου (ὅ.π.).
5 Βλ. Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος πρώτον, ἀρ. 30/8.2.1900·
Δωρόθεος Λαρίσης, «Ἀνέκδοτα...», ὅ.π. Σημειωτέον ὅτι, συγχρόνως μέ τήν τοποθέτηση τοῦ Ἀμβρο-
σίου στήν Λάρισα, ἔγινε καί ἡ τοποθέτηση τοῦ τέως ἐπισκόπου τῆς (συγχωνευθείσας, ἐν μέρει
μέ τήν Ἐπισκοπή Φθιώτιδος καί ἐν μέρει μέ τήν Ἐπισκοπή Φαναρίου καί Θεσσαλιώτιδος) Ἐπι-
σκοπῆς Θαυμακοῦ, Μισαήλ, στήν Ἐπισκοπή Φαναρίου καί Θεσσαλιώτιδος. 
6 Βλ. Ἀλ. Χ. Γρηγορίου, «Προσωπογραφία…», Β΄, ὅ.π. Ὅπως προαναφέραμε, ὁ Ἀλ. Γρηγορίου μνη-
μονεύει ὡς ἡμέρα θανάτου τοῦ Νεοφύτου τήν 17η Σεπτεμβρίου. Ἡ 19η εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς τελέσεως
τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας του. 

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
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τόν τίτλον Ἐπίσκοπος Λαρίσσης, Φαρσάλων καί Πλαταμῶνος». Ὁρισμένες
ἀπό τίς μέχρι τότε ὑπάρχουσες  ἐκκλησιαστικές ἐπαρχίες, μεταξύ των ὁποίων
καί ἡ Ἐπισκοπή Πλαταμῶνος, συγχωνεύθηκαν μέ κάποιες ἀπό τίς τριάντα
δύο. Τά ἀνωτέρω ἔλαβαν χώρα σέ ἐφαρμογή τῶν διατάξεων τοῦ Νόμου ΒΧΔ΄
τῆς 6.7.1899, «Περί διοικητικῆς διαιρέσεως τοῦ Κράτους», εἰδικότερα τῶν
ἄρθρων 13 καί 14, μέ τά ὁποῖα ἀποφασίσθηκε ἡ προσαρμογή τῆς ἐκκλησια-
στικῆς διαιρέσεως πρός τήν πολιτική (πλήν ὁρισμένων ἐξαιρέσεων, σέ κάθε
νομό, συνίστατο μία ἐκκλησιαστική ἐπαρχία, ἑδρεύουσα στήν πρωτεύουσα
αὐτοῦ, ἐνῶ ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς θά ἔφεραν τόν τίτλο τοῦ Ἐπισκόπου, ἐξαιρου-
μένου τοῦ Μητροπολίτη Ἀθηνῶν καί τῶν φερόντων βαθμό ἀνώτερο τοῦ Ἐπι-
σκόπου, οἱ ὁποῖοι θά τόν διατηροῦσαν προσωπικῶς, ἐφ’ ὅρου ζωῆς) καί σέ
συνέχεια τῶν ἀλλαγῶν, πού ἀποφάσισε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, στήν συνεδρίασή της, τῆς 15.12.1899, ὅπως αὐτές ἀποτυπώθηκαν
στήν ὑπ’ ἀριθ. 4162/1886/15.12.1899 ἀπόφασή της7.

Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ Ἀμβροσίου πραγματοποιήθηκε, μέ κάθε ἐπισημότητα,
στόν καθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, στίς 26 Φεβρουαρίου 19008.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ/ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

Ὅπως προείπαμε, γιά πάνω ἀπό τρία ἔτη, ἡ Μητρόπολη/Ἐπισκοπή Λαρί-
σης ἐστερεῖτο ἀρχιερέως. Στό πλαίσιο τῆς παρούσας, θά προσπαθήσουμε νά
ἀναδείξουμε ὁρισμένες ἀπό τίς δυσλειτουργίες, οἱ ὁποῖες προκλήθηκαν στήν
λειτουργία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τόν ἀντίκτυπό τους στό ποίμνιο
καί στήν τοπική κοινωνία, ὅπως αὐτές ἀποτυπώνονται σέ δημοσιεύματα τῆς
ἐφημερίδας Ὄλυμπος τῆς Λάρισας9.

7 Βλ. Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος πρώτον, ἀρ. 136/8.7.1899·
Ἐφημερίς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος πρῶτον, ἀρ. 16/22.1.1900· Δωρό-
θεος Λαρίσης, «Ἀνέκδοτα…», ὅ.π.· Γεράσιμος Κονιδάρης, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῆς ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, μέχρι σήμερον, ἐκδόσεις
Γρηγόρη, Ἀθῆναι 1911 (Ἅ΄ ἔκδοση, Ἀθῆναι 1970), τ. Β΄, σ. 264· Νόννα Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Ἐπι-
σκοπή Πλαταμῶνος…, ὅ.π., σ. 142-143 (ἐκ παραδρομῆς, προφανῶς, ὡς ἡμερομηνία ἔκδοσης τοῦ
Β.Δ., ἀπό τήν Ν. Παπαδημητρίου, ἀναφέρεται ἡ 20.1.1900).
8 Βλ. Ἀλ. Χ. Γρηγορίου, «Προσωπογραφία...», Β΄, ὅ.π.
9 Ἡ ἐφημερίδα Ὄλυμπος ἦταν, ἀρχικά, ἑβδομαδιαία καί κυκλοφόρησε, γιά πρώτη φορά, στίς
7.11.1892. Μετά τήν κατάληψη τῆς Λάρισας ἀπό τούς Ὀθωμανούς (13.4.1897), συνεπεία τοῦ ἑλλη-
νοτουρκικοῦ πολέμου τοῦ 1897, ἡ ἔκδοσή της διακόπηκε. Ἐπανεκδόθηκε στίς 17.6.1898. Μετά τήν
ἐπανέκδοση, ἄν καί στήν προμετωπίδα τῆς ἀναφέρεται ὅτι ἐκδιδόταν «ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος», ἡ
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Κατ’ ἀρχήν, παρατηροῦμε ὅτι, ἐνίοτε, ἐπισκέπτεται τή Λάρισα ὁ ἐπίσκοπος
Πλαταμῶνος Ἀμβρόσιος. Ἡ παρουσία τοῦ Ἀμβροσίου στή Λάρισα δέν ἔχει,
βέβαια, ἀρνητική χροιά, ἀλλά, ὁπωσδήποτε, εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς μή ὕπαρξης
τοπικοῦ ἱεράρχη. Σέ φύλλα τοῦ Ὀλύμπου, γίνεται, ἄλλοτε, ἁπλή μνεία τῆς
ἀφίξεώς του στήν πόλη10 ἤ τῆς παραμονῆς του σέ αὐτήν11, στήν στήλη μέ τά
«Κοινωνικά», ἐνῶ, ἄλλοτε, πληροφορούμαστε τήν ἄσκηση ἐκ μέρους του, τῶν
καθηκόντων τοῦ τοπικοῦ ἀρχιερέως, ἐλλείψει αὐτοῦ. Συγκεκριμένα, ὁ Ἀμβρό-
σιος τελεῖ τό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως ἀποβιωσάσης γυναικός12, τήν ἐξό-
διο ἀκολουθία μέλους ἐπιφανοῦς οἰκογενείας13, χοροστατεῖ στόν ἑορτασμό
τῶν Θεοφανείων, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου14, χοροστατεῖ στόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων, στόν φερώνυμο ναό15, ἱερουργεῖ στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγί-

ἔκδοσή της δέν ἦταν πάντα κανονική. Τήν ἴδια ἐποχή, στήν Λάρισα, ἐκδίδονταν καί ἄλλες ἐφη-
μερίδες (Σάλπιγξ, Ἀνεξαρτησία, Ἀστήρ), ἀλλά, γιά λόγους ὁμοιογένειας τοῦ ὑλικοῦ καί δεδομένου
ὅτι ἡ πρόσβαση σέ αὐτές, τουλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος, δέν μᾶς εἶναι εὔκολη, ἐπιλέξαμε νά
βασισθοῦμε μόνον σέ δημοσιεύματα τοῦ Ὀλύμπου, φωτοαντίγραφα τῶν φύλλων τοῦ ὁποίου βρί-
σκονται στήν κατοχή μας. 
10 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 25/27.9.1898, σ. 3. «Ἀφίκετο ἐξ Ἀμπελακίων ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος
Πλαταμῶνος κ. Ἀμβρόσιος».
11 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 26/4.10.1898, σ. 4. «Διαμείνας ἡμέρας τινάς ἐνταῦθα, χάριν τῆς πανηγύρεως,
ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Ἀμπελακίων (sic) κ. Ἀμβρόσιος ἐπανέκαμψεν ἐκεῖσε».
12 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 10/19.7.1899, σ. 4. «Σεμνοπρεπές καί ἐπιβάλλον ἐγένετο τήν παρ[ἐλθοῦσαν]
Κυριακήν μνημόσυνον ἐν τῷ ναῶ τοῦ Ἁγ. Νικολάου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς πολυκλαύ-
στου συζύγου τοῦ συμπολίτου μας Ἀθ. Μιχαηλίδου, χοροστατοῦντος τοῦ σεβ. ἐπισκόπου Πλα-
ταμῶνος κ. Ἀμβροσίου καί παρευρισκομένων πολλῶν συγγενῶν καί φίλων».
13 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 35/5.12.1898, σ. 3 «Ἀφίκετο ἐξ Ἀμπελακίων τήν παρελθ. Δευτέραν ὁ Σ. Ἐπί-
σκοπος Πλαταμῶνος κ. Ἀμβρόσιος προσκληθείς παρά τῶν κ.κ. ἀδελφῶν Ἀστεριάδου διά τήν
κηδείαν τῆς μητρός των».
14 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 40/9.1.1898, σ.2-3. «Τά Θεοφάνεια ἐν Λαρίσση. Καί ἐφέτος ἐωρτάσθη ἡ βάπτι-
σις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μεγαλοπρεπέστατα. Ἐν τῷ ναῶ τῆς Μητροπόλεως ὁ κόσμος ἦτο πολύς
μέχρι ἀσφυξίας, ἤρξατο δέ ἡ λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ ἐπισκόπου Πλαταμῶνος κ. Ἀμβρο-
σίου, ὅν ἡ ἐπιτροπή τοῦ ναοῦ εἶχε προσκαλέσει· ἔξωθεν δέ τοῦ ναοῦ ἦτο παρατεταγμένος λόχος
πεζικοῦ. Μετά τό τέλος τῆς θείας λειτουργίας ἡ πομπή κατηυθύνθη εἰς τόν Πηνειόν ποταμόν διά
τήν κατάδυσιν τοῦ Σταυροῦ, ἡγουμένης τῆς φιλαρμονικῆς μουσικῆς, τῶν ἑξαπτερύγων καί
σημαιῶν, τοῦ ἐπισκόπου μετά τοῦ κλήρου καί στρατοῦ. Ἡ πομπή ἐσταμάτησεν ἐπί τῆς γεφύρας
ἔνθα ἐψάλη ὁ συνήθης ἁγιασμός, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου ἐρρίφθη ὁ Σταυρός ἐν τῷ ποταμῶ
εἰς ὅν εἰκοσσιτέσσαρες κολυμβηταί ἐρρίφθησαν, ἐκ τῶν ὁποίων τόν Σταυρόν παρέλαβεν ὁ Σταμ.
Ντάμτσης. Τό θέαμα ἦτο μαγευτικώτατον ὡς ἐκ τῆς τοποθεσίας εἰς ἥν γίνεται ἡ κατάδυσις καί
τοῦ καλοῦ καιροῦ· αἵ δέ ὄχθαι τοῦ Πηνειοῦ καί τά ὑψώματα εἶχον καταληφθῆ ὑπό χιλιάδων
πολιτῶν ἀμφοτέρων τῶν φύλων καί πάσης ἡλικίας».
15 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 48/12.3.1898, σ. 2. «Ἡ πανήγυρις καί ἐφέτος τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα ἑορ-
τάσθη μεθ’ ὅλης της ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρεπείας καί εὐπρεπείας, χοροστατοῦντος καί τοῦ
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ου Ἀχιλλίου16, τελεῖ [ἐνδεχομένως] ἀρχιερατικό μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως
τοῦ ἀποβιώσαντος δημάρχου17.

Ἡ ἄσκηση καθηκόντων ἐκ μέρους τοῦ Ἀμβροσίου, κάθε φορά πού αὐτός
καλεῖται «ἵνα χοροστατήση εἰς ἐκκλησιαστικήν πανήγυριν ἤ κηδείαν», προκα-
λεῖ, κατά τόν Ὄλυμπο, εὐχαρίστηση στούς Λαρισαίους, οἱ ὁποῖοι «καταγοη-
τεύονται ἐκ τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς τελουμένης ἱεροτελεστίας καί τάξεως,
ἐπιβαλλουμένης ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἱεράρχου τούτου». Μάλιστα, φαίνεται
πώς μεταξύ των πιστῶν συζητεῖτο, ὡς λύση γιά τήν πλήρωση τοῦ θρόνου τῆς
Λάρισας, σέ περίπτωση συγχωνεύσεως τῆς Ἐπισκοπῆς Πλαταμῶνος μέ τήν
Λαρίσης, ἡ τοποθέτηση τοῦ Ἀμβροσίου στή Λάρισα. Τήν λύση αὐτή προκρίνει
καί ὁ Ὄλυμπος, ὡς τήν «λαμπροτέρα ἀπό ἠθικήν καί οἰκονομικήν ἄποψιν»,
ἄν καί ἀμφιβάλλει, «διότι οἱ μνηστῆρες εἶναι πολλοί (…) καί πάμπολλαι αἱ
συναλλαγαί τῆς βουλευτοκρατίας»18.

Δεδομένου ὅτι, ὅπως προαναφέραμε, τή διοίκηση τῆς Μητροπόλεως
ἀσκοῦσε ἐπισκοπική ἐπιτροπή, ἐντύπωση μᾶς προξενεῖ τό γεγονός ὅτι στά
φύλλα τοῦ Ὀλύμπου, πού μελετήσαμε, ἐντοπίσαμε μόνον μία μνεία αὐτῆς,
στίς 30.10.1899, ὅταν γίνεται ἀναφορά στήν ἀνάγκη ἔναρξης τῆς λειτουργίας,
κατά τίς ἑορτές, νωρίτερα τῆς μέχρι τότε ὥρας, ὥστε νά μήν διαρκεῖ αὐτή ἕως
τίς 11.00, μέ ἀποτέλεσμα πολλοί ἐκκλησιαζόμενοι νά ἀποχωροῦν μετά τήν ἀνά-

ἐπισκόπου Πλαταμῶνος Ἀμβροσίου. Ὁ δέ ἱεροκῆρυξ κ. Παναγιωτόπουλος ἐξεφώνησε κατάλληλον
λόγον λίαν εὐφραδῶς καταθέλξας τούς ἐκκλησιαζομένους, ἀκροωμένους τοῦτον μετά προσοχῆς». 
16 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 83/13.11.1899, σ. 3. «Αὔριον [στίς 14.11.1899] ὁ ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος Ἀμβρό-
σιος θέλει ἱερουργήση ἐν τῷ ἐνταύθα ναῶ τῆς Μητροπόλεως». 
17 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 86/4.12.1899, σ. 3. «Τήν μεθεπομένην Κυριακήν, 12ην τρέχοντος μηνός,
τελεῖται, καθ’ ἅ ἐμάθομεν, ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πολυ-
κλαύστου Δημάρχου μας Κωνσταντίνου Ἀναστασιάδου. Οἱ συμπολίται ἡμῶν, ἀναμιμνησκόμενοι
τά τόσα καλά, ἅτινα ἀπειργάσατο ὁ μεταστάς ὑπέρ τοῦ ἀτυχεστάτου Δήμου μας, θέλουσι σπεύσει
ὅπως ἑνώσωσι τάς πρός τόν Ὕψιστον δεήσεις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του».  
18 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 48/12.3.1899, σ. 2. «Ὁπόσην εὐχαρίστησιν αἰσθάνονται οἱ κάτοικοι τῆς πόλεώς
μας, ὁσάκις καλεῖται ὁ ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος Ἀμβρόσιος, ἵνα χοροστατήση εἰς ἐκκλησιαστικήν
πανήγυριν ἤ κηδείαν, καταγοητεύονται ἐκ τῆς μεγαλοπρεπείας τῆς τελουμένης ἱεροτελεστίας καί
τάξεως, ἐπιβαλλομένης ἐκ τοῦ χαρακτῆρος τοῦ ἱεράρχου τούτου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων Τεσ-
σαράκοντα, χοροστατοῦντος τοῦ ἐν λόγω ἐπισκόπου, ἠκούσαμεν τινά λέγοντα εἰς τόν πλησίον
του ἱστάμενον ὅτι, νομίζω δίκαιον καί λογικόν εἶναι ἐάν ἐσυγχωνεύετο ἡ Ἐπισκοπή Πλαταμῶνος
εἰς τήν Λαρίσης, καί νά συνεπληροῦτο ἡ χηρεύουσα ἕδρα διά τοῦ ἀνωτέρω ἐπισκόπου. Ἐάν
ἐπραγματοποιεῖτο τό τοιοῦτον, θά ἦτο ἡ λαμπροτέρα λύσις ἀπό ἠθικήν καί οἰκονομικήν ἄποψιν.
Ἀλλ’ ἡμεῖς ἀμφιβάλλομεν μέν περί τούτου διότι οἱ μνηστῆρες εἶναι πολλοί διά τήν θέσιν τοῦ ἀρχιε-
πισκόπου καί πάμπολλαι αἱ συναλλαγαί τῆς βουλευτοκρατίας». 
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γνωση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου19. Ἀντιθέτως, γίνεται πολλές φορές μνεία τῶν
ἀσκούντων τή διοίκηση ἑκάστου ναοῦ ἐπιτρόπων20 τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλ-
λίου (κυρίως), ἀλλά καί τῶν ναῶν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τοῦ
Ἁγίου Ἀθανασίου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὡς καί τοῦ ὑπό ἀνέγερση ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Κωνσταντίνου, ἄλλοτε πρός ἐπιβράβευση τῆς δράσεώς τους, ἄλλοτε
πρός ἐπισήμανση λαθῶν ἤ παραλείψεων αὐτῶν21. Μία φορά, μάλιστα, πλη-
ροφορούμαστε καί τά ὀνόματα τῶν τεσσάρων ἐπιτρόπων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, οἱ ὁποῖοι καλοῦν τούς πιστούς νά παρακολουθήσουν τό κυριακά-
τικο κήρυγμα γνωστοῦ καθηγητῆ22.

Οἱ πρῶτες ἐνδείξεις γιά δυσλειτουργίες, καθώς καί τά σχετικά σχόλια, ἀνι-
χνεύονται στίς 31.10.1898. Τήν ἡμέρα αὐτή, δημοσιεύονται δύο σχόλια, σέ στή-
λη φέρουσα τόν τίτλο «Ζητήματα», μέ τήν ἐπισήμανση, στό δεύτερο ἀπό αὐτά,
ὅτι «αὐτά εἶναι τ’ ἀποτελέσματα τῆς χηρευούσης θέσεως τοῦ Ἐπισκόπου μας.
Ἀλλά ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξη ἀπό τά χειρότερα». Τό πρῶτο σχόλιο ἀφορᾶ τήν
μή μνημόνευση ἀπό τούς ἱερεῖς ὁρισμένων ναῶν, μεταξύ των ὁποίων καί αὐτός
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων καί ἀγωνι-
σθέντων, μνημόνευση τήν ὁποία, ὅμως, προτίθενται νά κάνουν ἔναντι ἀμοιβῆς,
ἐνῶ τό δεύτερο σχόλιο ἀφορᾶ τήν ἐσφαλμένη καί ἐλλιπῆ ἀπόδοση τοῦ Συμ-
βόλου τῆς Πίστεως ἀπό ἱερέα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, κατά τήν ἡμέρα
τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου23.

19 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 82/30.10.1899, σ. 2. «Νομίζομεν ὅτι δίκαιον καί λογικόν εἶναι ὅπως ἡ ἐνταύθα
ἐκκλησιαστική ἐπισκοπική ἐπιτροπή διατάξη τούς ἐπιτρόπους τῶν ναῶν ἵνα ἡ λειτουργία ἄρχεται
κατά τάς ἑορτάς ἐνωρίτερον, καί οὐχί τήν μέχρι τοῦδε ὥραν, καθότι ἡ λειτουργία παρατείνεται μέχρι
τῆς ἑνδεκάτης ὥρας καί πολλοί ἐκκλησιαζόμενοι ἀναχωροῦσι μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου».
20 Γιά τά καθήκοντα τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτρόπων, βλ. Πρόδρομος Ι. Ἀκανθόπουλος, Ἡ ἱστορία
τῶν ἐνοριῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τήν Τουρκοκρατία, διδακτορική διατριβή, Θεσ-
σαλονίκη 1984, 64-70.
21 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 35/5.12.1899, σ. 3, φ. 48/12.3.1899, σ. 2, φ. 51/3.4.1899, σ. 3, φ. 56/15.5.1899, σ.
3, φ. 57/22.5.1899, σ. 2, φ. 82/30.10.1899, σ. 3, φ. 34/28.11.1899, σ. 3, φ. 41/16.1.1899, σ. 3, φ.
47/6.3.1899, σ. 3, φ. 55/8.5.1899, σ. 3, φ. 72/28.8.1899, σ. 1
22 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 89/24-12-1899, σ. 3. «Θεῖον κήρυγμα. Τήν προσεχήν Κυριακήν, 26 ἱσταμένου,
ἐν τῷ ἱερῶ ναῶ τοῦ ἁγ. Νικολάου ὁ καθηγητής κ. Εὐστ. Πονηρόπουλος κηρύξει τόν λόγον τοῦ
Θεοῦ, θέμα τούτου, θέλει εἶσθαι, ‘‘διατί ὁ Σωτήρ τοῦ Κόσμου ἐγεννήθη ἐν τῇ φάτνη τῶν ἀλόγων’’.
Παρακαλοῦνται πάντες οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί νά τιμήσωσι τήν θείαν ταύτην ἱεροτελεστίαν. Ἐν
Λα ρί σῃ τῇ 22 Δεκεμβρ. 1899. Οἱ Ἐπίτροποι ΧΡ. ΚΑΛΠΑΚΑΣ, ΙΩ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΑΠΟΣΤ.
ΚΑΛΙΟΣ, ΔΗΜ. ΒΛΙΣΑΡΙΔΗΣ».
23 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 30/31.10.1898, σ. 3. Οἱ σχετικές εἰδήσεις ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Μετά λύπης μας
παρετηρήσαμεν ὅτι εἴς τινας τῶν ναῶν τῆς Λαρίσσης καί μάλιστα εἰς τόν ναόν τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλείου
οἱ ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος ἀγωνισθέντες καί πεσόντες δέν μνημονεύονται καί ὡς ἐκ τούτου
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Στίς 12.12.1898, δημοσιεύεται ἕνα ἄρθρο ὑπό τόν τίτλο «Ἀνάγκη ἀρχιεπι-
σκόπου», στό ὁποῖο ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ μή κάλυψη τῆς κενῆς θέσεως ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα πολλά «ἄτοπα ἅτινα λαμβάνουσι χώρα ἐκ τέ τοῦ κλήρου καί τῶν
λαϊκῶν τάξεων», ἀλλά καί τήν ἠθική κατάπτωση τῶν Λαρισαίων. Ἡ σχετική
καθυστέρηση, κατά τόν συντάκτη, βαρύνει τήν Κυβέρνηση, ἀλλά καί τούς
κατοίκους, ἰδίως, ὅμως, τούς ἀντιπροσώπους, ἤτοι τούς βουλευτές τῆς Ἐπαρ-
χίας Λαρίσης, οἱ ὁποῖοι δέν ζήτησαν μέ ἐπιμονή τήν κάλυψη τῆς θέσεως,
καθώς δέν ἐνδιαφέρονται γιά τόν τόπο τους, ὅπως οἱ ἀντιπρόσωποι ἄλλων
πόλεων, ἐπί παραδείγματι τοῦ γειτονικοῦ Βόλου24.

Ἡ δημοσίευση τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου προκάλεσε τόν ἀντίλογο κάποιου
κατοίκου τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε, ὡς «Λαρισσαῖος», ἄρθρο δημοσι-

πολλοί των συμπολιτῶν μᾶς ἔκαμαν τάς δεούσας παρατηρήσεις εἴς τινας τῶν ἱερέων. Ἀλλ’ οὗτοι
ἀπήντησαν, ὅτι δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τοῦτο καί ἑπομένως ἄν θέλουν
τούς μνημονεύωσι, ἄν δέ πρόκειται περί χρηματικῆς ἀμοιβῆς τότε δύνανται κάλλιστα νά τούς μνη-
μονεύωσι. Τοῦτο εἶναι ἄξιον προσοχῆς καί πρέπει ἵνα ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐπιστήση τήν προσοχήν
της ἐπί τῶν ἱερέων εἰς τά τοιαῦτα», καί «Ἕν συμβεβηκός ἄξιον ἀπορίας καί οἴκτου συνέβη ἐν τῷ
ναῶ τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλείου τήν ἑορτήν τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Ἱερεύς τίς, οὗτινος τό ὄνομα
ἀποσιωπῶμεν, ἐξερχόμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ μετά τήν εἴσοδον τῶν ἀχράντων Μυστηρίων ὁπότε ἀπαγ-
γέλλεται τό Σύμβολον τῆς Πίστεως ἵνα ἀπαγγείλη αὐτό, τό ἐλησμόνησε καί ὡς ἐκ τούτου τόν
Ἰησοῦν Χριστόν τόν ἔκαμε ὑπουργόν καί ἄλλ’ ἄντ’ ἄλλων ἔλεγεν, ἐπί τέλους δέ τό ἐτελείωσε
παραλείψας τά ἥμισυ ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως. Αὐτά εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς
χηρευούσης θέσεως τοῦ Ἐπισκόπου μας. Ἀλλά ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξη ἀπό τά χειρότερα».
24 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 36/12.12.1898, σ. 3. Τό πλῆρες κείμενο τοῦ ἄρθρου ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἀνάγκη
ἀρχιεπισκόπου. Καί ἄλλοτε ἀπό τάς στήλας τοῦ ἡμετέρου ἡμῶν φύλλου ἐγράψαμε ὅτι ἡ μή χει-
ροτονία ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης, καθίσταται ὁσημέραι αἰσθητή, καθόσον πολλά τά ἄτοπα εἰσί
ἅτινα λαμβάνουσι χῶραν ἐκ τέ τοῦ κλήρου καί τῶν λαϊκῶν τάξεων. Ἡ Κυβέρνησις, ὡς τά πράγ-
ματα μαρτυροῦσι, κατεχομένη ὑπό ἀκηδείας οὐδέποτε ἔλαβε ὑπό σπουδαίαν ἄποψιν τήν συμ-
πλήρωσιν τῆς κενῆς θέσεως ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης, καί τούτου ἕνεκεν ἡ ἠθική κατάπτωσις
αὐξάνεται καθ’ ἑκάστην πρός ζημίαν τῆς κοινωνίας· ὁ Λαρίσης Ἀρχιεπίσκοπος πολλά ἔχει νά
διορθώση καί διεκπεραιώση ἐκκρεμῆ ζητήματα, ἅτινα ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ δημιουργοῦνται καί λαμ-
βάνουσι σάρκα καί ὀστᾶ ἐλλείψει πνευματικοῦ ἄρχοντος, ὁ ὁποῖος εἶναι τό πηδάλιον ὁλοκλήρου
κοινωνίας καί τό μεσότοιχον ἀρετῆς καί κακίας. Εἶναι ἀληθές ὅτι ἡ καθυστέρησις αὕτη ἐν μέρει
ἐπιβαρύνει καί τούς κατοίκους Λαρίσσης, πολύ δέ περισσότερον τούς ἀντιπροσώπους τῆς ἐπαρ-
χίας Λαρίσσης οἱ ὁποῖοι δέν ἐζήτησαν ταύτην μετ’ ἐπιμονῆς εἰς τέ τό ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον καί
πρός τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα, ὁπότε εἴχομεν πεποίθησιν ὅτι ἤθελον κατορθώσει
τοῦτο πρό πολλοῦ. Οἱ γείτονές μας Βολιῶται πολλά κατόρθωσαν μέχρι τοῦδε πράγματα,
ἀφορῶντα τόν τόπον των, καί πλεῖστα ὅσα θά κατορθώσωσι διά τῆς δραστηριότητος καί ἐπι-
μονῆς των, οἵτινες εἶναι ἄξιοι ἐπαίνου, ἐνῶ οἱ ἐνταῦθα προεξάρχοντες τῆς κοινωνίας μας κατέ-
χονται ὑπό ἀδρανείας καί ἀδιαφορίας καί τούτου ἕνεκα καρκινοβατοῦμεν καί οὐδεμίαν πρόοδον
ὁ τόπος προσδοκᾶ, δι’ ἔλλειψιν ἀνδρῶν ἐχόντων σθένος ὅπως ὑπερασπίσωσι τά συμφέροντα τοῦ
τόπου καί ζητήσωσι διά τῆς συνεργασίας καί ἐπιμονῆς των τήν θεραπείαν τῶν κακῶς ἐχόντων.
Ἀτυχεῖς εἰσί οἱ κάτοικοι Λαρίσσης, οἱ προεξάρχοντες τῶν πολιτῶν δέν πονοῦσι τόν τόπον εἰς ὅν
βιοῦσιν, ὅπως τοῦτο συμβαίνει εἰς ἄλλας τοῦ Κράτους πόλεις».

189

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΙΕΡΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

183.ΣΠΑΝΟΣ.qxp_Layout 1  08/05/2019  11:13  Page 189



ευθέν στό ἑπόμενο φύλλο, αὐτό τῆς 19.12.1898. Ὁ «Λαρισσαῖος» συμφωνεῖ ὅτι
πρέπει ἡ κενή θέση νά καλυφθεῖ ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀποστολικῶν καί συνο-
δικῶν κανόνων, ὥστε νά ὑπάρχει πειθαρχία στόν κλῆρο, ἀλλά καί γιά κοινω-
νικούς, θρησκευτικούς καί πολιτικούς λόγους, ἐπικαλούμενος ἀκόμη καί τήν
ἀνάγκη ἀπόκρουσης τῆς βουλγαρικῆς, ρουμανικῆς καί ἄλλης προπαγάνδας.
Ὅμως, θεωρεῖ ὅτι, προκειμένου νά καλυφθεῖ ἡ κενή θέση, δεδομένων τῶν
ἀλλαγῶν πού ἐπῆλθαν μετά τήν ἐνσωμάτωση τῆς Θεσσαλίας στό Βασίλειο τῆς
Ἑλλάδος25, πρέπει πρῶτα νά ὁρισθοῦν μέ σαφήνεια τά ὅρια τῆς ἐκκλησια-
στικῆς περιφέρειας τῆς Λάρισας, ἀλλά καί ὁ ἀριθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν
ἐπαρχιῶν τῆς Θεσσαλίας ὡς καί τά ὅρια αὐτῶν26.

25 Λόγω τῆς ἐνσωμάτωσης, τό 1881, τῆς Θεσσαλίας (πλήν τῆς περιοχῆς τῆς Ἐλασσώνας) καί τμή-
ματος τῆς Ἠπείρου (τῆς περιοχῆς τῆς Ἄρτας), στό Βασίλειο τῆς Ἑλλάδος, τόν Μάιο τοῦ 1882, μέ
Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη «Περί τῆς ὑπαγωγῆς τῶν Ἐπαρχιῶν Ἠπείρου καί Θεσσαλίας
τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος», τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, παρεχώρησε «τάς ἐν ταῖς πολιτικῶς τῷ Βασιλείῳ τῆς Ἑλλάδος ἄρτι ἐκχωρηθείσαις
χώραις κειμένας, τῇ (…) ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ μέχρι τοῦ νῦν κανονικῶς ὑπαγομένας Μητρο-
πολιτικᾶς καί Ἐπισκοπικᾶς Παροικίας Λαρίσσης, Ἄρτης, Δημητριάδος, Φαναριοφερσάλων, Τρίκ-
κης, Σταγών, Θαυμακοῦ, Γαρδικίου, Πλαταμῶνος καί τά συμπεριληφθέντα ἐκ τῆς ἁγιωτάτης
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων χωρία» στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Βλ.  Γερ. Κονιδάρης,
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία…, ὅ.π., σ. 263-263? Ἀθανάσιος Ἀν. Ἀγγελόπουλος, Ἐκκλησιαστική Ἱστο-
ρία. Ἱστορία τῶν θεσμῶν διοικήσεως καί ζωῆς τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Εἰκοστός αἰώνας),
ἐκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 31, 174-177.
26 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 37/19.12.1898, σ. 1-2. Τό πλῆρες κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσ-
σης. Κύριε διευθυντά τῆς ἐφημ. ‘‘Όλυμπος’’. Εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 36 φύλλον τῆς ἀξιοτίμου ἐφημερίδος
σας ἐκάματε λόγον πολύν περί τῆς χηρευούσης θέσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Λαρίσης. Κατ’ ἀρχήν
συμφωνῶ, ἐπί τῇ βάσει τῶν ἀποστολικῶν καί συνοδικῶν κανόνων, ὅτι δέν πρέπει νά μένωσιν αἵ
θέσεις τῶν ἐπισκόπων ἐπί πολύν χρόνον κεναί καί τό ποίμνιον ἄνευ ποιμένος, ἄλλως τε ἐν Θεσ-
σαλίᾳ, ἄρτι ἀπελευθερωθείσῃ, αἱ θέσεις τῶν ἐπισκόπων ἀνάγκη νά ὦσι πλήρεις διά κοινωνικούς,
θρησκευτικούς καί πολιτικούς λόγους, ὅπως ὑπάρχη πειθαρχία ἐν τῷ ἱερατείῳ καί μή μένη τό
στάδιον ἐλεύθερον εἰς προπαγάνδας βουλγαρικάς, ρουμανικάς καί ἄλλας. Δυσχέρειαν παρουσιά-
ζει τό ἐνοριακόν ζήτημα, δηλαδή ἡ ἔκτασις τῆς δικαιοδοσίας ἑκάστης Ἐπισκοπῆς, καθότι γνωστόν
ὅτι ἡ δικαιοδοσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης ἐξετείνετο μέχρι Λιδορικίου καί Καρπενησίου,
Σκιάθου καί Σκοπέλου, οἱ ἐπίσκοποι τῶν ὁποίων ὑπήγοντο εἰς τόν μητροπολίτην Λαρίσσης·
ἀφοῦ διαγράφησαν τά παλαιά ὅρια τῆς Ἑλλάδος περιωρίσθη μέν ἡ ἐπικυριαρχία ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν
αἵτινες ἀπετέλεσαν μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου, ἔμειναν ὅμως τμήματα τινά καθώς ὁ Ἁλμυρός
ἐκ τῆς Ἐπισκοπῆς Ζητουνίου (Λαμίας) Ζογλόπη, Καστανία καί ἄλλα τινά χωρία ἐκ τῆς Ἐπι-
σκοπῆς τοῦ Καρπενησίου ἥτις διεκρίνετο τότε ὑπό τό ὄνομα Λητσᾶς καί Ἀγράφων, καθώς καί
τό ἥμισυ σχεδόν ἐκ τῆς ἐπισκοπῆς Ραδοβιζδίου· ἐνόσω δέ ἔζη ὁ μητροπολίτης Νεόφυτος, ὅστις
εἶχε κεκτημένα δικαιώματα, δέν ἦτο πρέπον νά περιορισθῶσι τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας του οὔτε
ἀπ’ αὐτῶν τῶν μερῶν οὔτε ἐπί τῆς ἄλλης εὐρείας ἐπαρχίας, τῆς ἐκτεινομένης μεσημβρινοδυτικῶς
μέχρι Θραψιμίου καί Λακουρισίου, περιοριζομένης δέ βορειοανατολικῶς μέχρι τῶν προαστείων
σχεδόν τῆς Λαρίσσης. Τώρα διά νά χειροτονηθῆ, ὡς λέγετε ὑμεῖς νέος ἀρχιεπίσκοπος, ἀνάγκη νά
κανονισθῆ πρῶτον ἡ ἐνορία, δηλαδή ποιά μέρη θά ὑπάγωνται εἰς τήν δικαιοδοσίαν του καί σύν
αὐτή κατ’ ἀνάγκην καί αἱ ἐνορίαι τῶν ἄλλων ἐπισκοπῶν καί ἀρχιεπισκοπῶν τῆς Θεσσαλίας καί

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

190

183.ΣΠΑΝΟΣ.qxp_Layout 1  08/05/2019  11:13  Page 190



Λίγες ἡμέρες μετά, τήν 1.1.1899, στήν στήλη «Κοινωνικά», δημοσιεύεται σχό-
λιο ἄλλου κατοίκου τῆς Λάρισας, τοῦ ἱεροψάλτη Θ. Κυριαζῆ. Ὁ συντάκτης
τοῦ ἀναφέρεται σέ «ἀναφυομένη ἀναρχία περί τάς ἱεροτελεστίας», λόγω τῆς
ἐλλείψεως ἀρχιερέως καί μνημονεύει ἕνα περιστατικό, τό ὁποῖο σημειώθηκε
στόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κατά τή διάρκεια τῆς κηδείας ἑνός ἱεροψάλτη,
μέ πρωταγωνιστή ἕναν ἄλλο ἱεροψάλτη, ὁ ὁποῖος, συμφώνως μέ τόν Θ. Κυρια-
ζή, τοῦ φέρθηκε λίαν ἀπρεπῶς27.

Τήν 1.1.1899, στόν μητροπολιτικό ναό, ἔλαβε χώρα ἐπεισόδιο περιγραφέν
στό φύλλο τῆς 9.1.1898 καί στήν ἑνότητα «Ζητήματα», μέ πρωταγωνιστή τόν
ἱεροκήρυκα τοῦ νομοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναγκάσθηκε νά διακόψει τό κήρυγμα καί
νά κατέβει ἀπό τόν ἄμβωνα, μετά ἀπό τήν ἀντίδραση τοῦ Οἰκονόμου τοῦ ναοῦ

τό ζήτημα τοῦτο ὀφείλει ἡ Ἱερά Σύνοδος νά μελετήση μετ’ ἐπιστασίας, ἔχουσα ὑπ’ ὄψιν τήν γεω-
γραφικήν θέσιν τῶν πόλεων καί χωρίων καί τόν πληθυσμόν τῶν ἐν αὐτοῖς οἰκούντων πιστῶν χρι-
στιανῶν, καί ὑποβάλη σχέδιον εἰς τήν κυβέρνησιν ἵνα διαταχθῆ ὁριστικῶς ὁ ἀριθμός τῶν ἐπισκό-
πων καί τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας ἑκάστου καί κατόπιν προβῆ ἡ Ἱερά Σύνοδος εἰς χειροτονίαν ἤ
διορισμόν νέων της Θεσσαλίας Ἱεραρχῶν». 
27 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 39/1.1.1899, σ. 4. Τό σχετικό κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς: «Κύριε διευθυντά τῆς ἐφη-
μερίδος ὁ Ὄλυμπος. Εἰς πολλᾶς περιστάσεις μάλιστα δέ εἰς τάς ἱεροτελεστίας ἐντός των ναῶν
γίνεται ἐπαισθητή ἡ ἔλλειψις τοῦ ἀρχιερέως ἕνεκεν ἀναφυομένης ἀναρχίας περί τάς ἱεροτελε-
στίας. Τοιαύτη δέ ἀναρχία ἔλαβε χώρα τήν π[αρελθοῦσαν] Τρίτην ἐν τῷ ναῶ τοῦ Ἁγ. Νικολάου
ἐπί τῆς κηδείας τοῦ μακαρίτου ἱεροψάλτου Χρ. Ντόβα, ὁπότε κατά καθῆκον συνήλθομεν πάντες
οἱ ἱεροψάλται τῆς πόλεως ἴνα ἀποδώσωμεν τόν τελευταῖον ἀποχαιρετισμόν εἰς συνάδελφον μετα-
στάντα εἰς τάς αἰωνίους μονάς καί ἐγκαταλείψαντα κενόν ἐπαισθητόν εἰς τήν χορείαν τῶν ἀσχο-
λουμένων εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν. Ἐνῶ λοιπόν ὀφείλωμεν νά διαιρεθῶμεν εἰς δύο
χορούς, δεξιόν καί ἀριστερόν, κατά τούς ἐπικρατοῦντας ἐκκλησιαστικούς κανόνας, καί συνεπλη-
ρώθη ὁ χορός τῆς δεξιᾶς, ὁ ὑποφαινόμενος προσῆλθον εἰς τό ἀριστερόν ὅπως συμπληρώσω καί
ἐκεῖ χορόν. Ἀλλά, παρ’ ἐλπίδα, ὁ συνάδελφος κ. Ἀθ. Στυλιαρᾶς μέ παρεκώλυσε διά τρόπου ἤκι-
στα προσήκοντος εἰς θεράποντας καί ἀξιωματικούς της ἐκκλησίας, χωρίς βεβαίως νά ἔχη πρός
τοῦτο δικαίωμα καί χωρίς νά περιστείλη τήν ἀντιπάθειάν του ἐνώπιον νεκροῦ καί τελετῆς κατά
τήν ὁποίαν ἀνίσως δέν ἐξαλείφονται, κατευνάζονται ὅμως καί σιγῶσι τά ἀνθρώπινα πάθη. Κρίνω
περιττόν νά κάμω λόγον περί τῆς ἱκανότητος καί ἀξίας τοῦ ἐμπαθοῦς κ. Στυλιαρά, ὅπως μή φανῶ
μνησίκακος, ἀφίνων εἰς τήν ὁλομέλειαν τῶν ἱεροψαλτῶν νά κρίνη περί τῆς μουσικῆς παιδεύσεως
τοῦ εἰρημένου. Καθιστῶ δέ γνωστόν εἰς τό κοινόν καί τήν διορίσασαν αὐτόν ἐπιτροπήν τό περι-
στατικόν ὅπως ἐπιφέρη τήν δέουσαν κρίσιν περί τοῦ ἀνοικείου διαβήματος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλ-
του τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Μεθ’ ὑπολήψεως, Θ. Κυριαζής». Ἀπό ἄλλο σχόλιο τοῦ Θ.
Κυριαζῆ, στό φ. 41/16.1.1899 (σ. 4) τοῦ Ὀλύμπου, πληροφορούμαστε ὅτι τό δημοσιευθέν τήν
1.1.1899 σχόλιο τοῦ Θ. Κυριαζῆ προκάλεσε ἀπάντηση τοῦ Ἀθ. Στυλιαρᾶ, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε
στήν ἐφημερίδα Βῆμα. Στό δεύτερο σχόλιό του στόν Ὄλυμπο, ὁ Θ. Κυριαζής ὑπεραμύνεται τῶν
δεξιοτήτων καί τῶν γνώσεών του ὡς ἱεροψάλτη καί καλεῖ τόν Ἀθ. Στυλιαρά, τόν ὁποῖον - προ-
φανῶς μέ σκοπό τήν ἀπαξίωσή του - μνημονεύει καί μέ τό παρωνύμιό του [Ντουλουμπατζῆς <
Τουλούμπατζης < τουρκικό tulumba = ἀντλία, τουλούμπα (βλ. Βάσος Η. Βογιατζόγλου, Ἐπώνυμά
της Μικρασίας. Τουρκικά καί τουρκογενή ἐπώνυμα στήν Ἑλλάδα, ἐκδόσεις Φιλιππότη, Ἀθήνα
1992, 169· Δημήτρης Τομπαΐδης, Ἑλληνικά ἐπώνυμα τουρκικῆς προέλευσης, ἐκδόσεις Ἐπικαιρό-
τητα, Ἀθήνα 1990, σ. 169 )], σέ διαγωνισμό ἐνώπιον μουσικοδιδασκάλου.
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καί τήν ἐμπλοκή ἀστυνομικοῦ ὀργάνου, τό ὁποῖο παρίστατο. Τό ἐπεισόδιο, γιά
τό ὁποῖο ὁ Ὄλυμπος ἐπιρρίπτει εὐθύνες στούς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ, τάραξε
«λίαν τούς ἐκκλησιαζομένους», ἐνῶ ὁ συντάκτης ἐπισημαίνει ὅτι «τοιούτως
ἐξευτελίζεται ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς ἐκκλησίας καί τοῦ κλήρου»28.

Στίς 13.11.1899, σέ πρωτοσέλιδο ἄρθρο τοῦ Ὀλύμπου, ἡ κατάσταση περι-
γράφεται μέ τά μελανότερα χρώματα καί γίνεται λόγος γιά συμπεριφορά οὐδό-
λως ἁρμόζουσα σέ κληρικούς. Ἐν ὀλίγοις, ἐπισημαίνεται ὅτι «ἡ ἔλλειψις ἀρχιε-
πισκόπου ἐνταῦθα κατέστησε τόν κλῆρον ἀνοικονόμητον, ἐξαιρέσει ὀλίγων
ἱερέων. Εἶνε ποίμνιον ἄνευ ποιμένος»29.

Ἡ ἔλλειψη ἱεράρχη καθίσταται αἰσθητή καί ὅταν αὐτός ἀπουσιάζει ἀπό
ἐκδηλώσεις, στίς ὁποῖες λογικά θά ἔπρεπε νά παρίσταται, ἐάν ὑπῆρχε, ἐκδη-
λώσεις στίς ὁποῖες δέν παρίσταται οὔτε ὁ Πλαταμῶνος Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος,
ὅπως εἴδαμε, ἐνίοτε μετέβαινε στή Λάρισα, προκειμένου νά καλύψει τό κενό.
Ἐμφανής, λοιπόν, εἶναι ἡ ἀπουσία ἀρχιερέως, στήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
ἡ ὁποία «ἑορτάσθη μεγαλοπρεπέστατα ἐν τῷ μητροπολιτικῷ ναῷ», τόν
Ἰανουάριο τοῦ 189930, στήν «ἔκτακτο λειτουργία ἐν τῷ ἐνταῦθα μητροπολιτικῷ

28 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 40/9.1.1899, σ. 2. Τά σχετικά ἔχουν ὡς ἑξῆς: «Ἐπισόδιον ἔλαβεν χώρα τήν πρώ-
την του νέου ἔτους ἐν τῷ μητροπολιτικῶ ναῶ ταράξαν λίαν τούς ἐκκλησιαζομένους. Μετά τήν
ἀνάγνωσιν τοῦ Εὐαγγελίου, ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ ἄμβωνος ὁ ἱεροκῆρυξ τοῦ νομοῦ μας Γρ. Παναγιω-
τόπουλος καί ἤρχισεν τοῦ κηρύγματος· μετά παρέλευσιν ὀλίγων λεπτῶν ἠκούσθησαν ἄγριαι
φωναί ἐκ μέρους τοῦ Παπαοικονόμου τοῦ ναοῦ καί τινῶν ἄλλων, οἵτινες διέτασσον τόν ἱεροκή-
ρυκα ἴνα κατέλθη, συγχρόνως δέ καί ἐνωμοτάρχης τῆς ἀστυφυλακῆς ἀνήρχετο τοῦ ἄμβωνος πρός
τόν αὐτόν σκοπόν, ὁ ἱεροκῆρυξ κατῆλθεν λίαν ὀργισμένος διά τόν ἀπότομον τρόπον ὅν μετῆλθον
πρός αὐτόν. Τό ἀληθές εἶναι ὅτι ἡ ἡμέρα αὕτη ἦτο ἀκατάλληλος διά τό κήρυγμα, καθότι τήν 10ην
ὥραν ἔμελλε νά ψαλῆ ἡ συνήθης δοξολογία καί δέν ἐπρεπεν οἱ κύριοι ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ νά
ἐπιτρέψωσι τοῦτο καί νά ἐξευτελίζηται τοιουτοτρόπως ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς ἐκκλησίας μας καί τοῦ
κλήρου». 
29 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 83/13.11.1899, σ.1. «Ἡ ἔλλειψις ἀρχιεπισκόπου ἐνταῦθα κατέστησε τόν κλῆρον
ἀνοικονόμητον, ἐξαιρέσει ὀλίγων ἱερέων. Εἶναι ποίμνιον ἄνευ ποιμένος. Ξυλοκοποῦνται καί ἀλλη-
λοϋβρίζονται ἐν ὥρᾳ γάμου καί καταγγέλλονται καί παρίστανται εἰς τό δικαστήριον ἴνα
δικασθῶσιν. Τήν παρελθ[οῦσαν] Κυριακήν προσκληθείς ὁ ἱερεύς Παπαχρῆστος τοῦ ναοῦ Ἁγ.
Ἀχιλλείου, ἵνα κηδεύση τόν ἐπί τῆς ἐνορίας τοῦ θανόντα Εὐστ. Κοτσάνον, οὗτος δέ χάριν κερδο-
σκοπίας ἔλαβε μέρος εἰς ἄλλην κηδείαν τοῦ λοχαγοῦ Παπαϊωάννου, οἱ δέ συναθροισθέντες πολί-
ται διά τήν ἐν λόγω κηδείαν ἤρχισαν νά ἀγανακτοῦν καί δικαίως, ἐναντίον τοῦ αἰδεσιμοτάτου
ἱερέως, καί πολλαί συζητήσεις ἔλαβον χῶραν. Τοιαῦτα χάλια μερικῶν ἱερέων λαμβάνουσιν χῶραν
συχνά πυκνά, καί ἀνάγκη εἶναι νά ληφθῆ ἕν μέτρον ὅπως συμμορφώσει τούς τοιούτους ἱερεῖς
τοῦ Ὑψίστου». 
30 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 43/6.2.1899, σ. 2. «Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἑορτάσθη ἐνταῦθα μεγαλο-
πρεπέστατα· ἐν τῷ μητροπολιτικῶ ναῶ, παρευρέθησαν ὁ γυμνασιάρχης, οἱ σχολάρχαι καί ἅπαν-
τες οἱ καθηγηταί, ἐπίσης οἱ διδάσκαλοι καί διδασκάλισαι μετά τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν. Ἐν
τῷ μητροπολιτικῶ ναῶ ὡμίλησε καί ὁ ἱεροκῆρυξ τοῦ νομοῦ μᾶς κ. Παναγιωτόπουλος, ἐξηγήσας
λίαν εὐφραδῶς τόν βίον καί τάς ἀρετᾶς τῶν τριῶν τούτων ἱεραρχῶν, οἵτινες ἐμόχθησαν ὑπέρ τῆς
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ναῷ τοῦ ἁγ. Ἀχιλλίου», στίς 13.3.189931, στόν μεγαλοπρεπῆ ἑορτασμό τῆς
ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 189932, στήν «λειτανία ὑπέρ τῆς ἐσοδείας»,
πού τελέσθηκε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 189933, στίς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ
βασιλέως στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1899,
ἐκδηλώσεις στίς ὁποῖες παρευρέθηκε, ὅμως, ὁ μουφτής, ὅπως καί οἱ πολιτικές
καί στρατιωτικές Ἀρχές34, στήν «ἐπαίτιο ἱεροτελεστία» τῆς ἐν Λαρίση «Φιλο-

Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί στερεώσαντες αὐτήν ἐπί ἀκραδάντων βάσεων παρέδωκαν εἰς τούς
χριστιανικούς πληθυσμούς». 
31 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 49/19.3.1899, σ. 2 «Ἡ λειτουργία τῆς παρελθ[ούσης] Κυριακῆς ἐν τῷ ἐνταῦθα
μητροπολιτικῷ ναῷ τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλείου ἦτο ἔκτακτος. Κόσμος πολύς συνωθεῖτο πάσης τάξεως.
Μετά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου, ἀνῆλθε τάς βαθμίδας τοῦ μητροπολιτικοῦ θρόνου, ὁ
εὐπαίδευτος καθηγητής τοῦ ἐνταῦθα Διδασκαλείου κ. Πονηρόπουλος καί ἤρξατο, διά βροντώδους
φωνῆς, τήν ἐξήγησιν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας ταύτης, κατά τό ὁποῖον ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐθε-
ράπευσεν τόν παραλυτικόν, ἀναπτύξας διά πλείστων ἐπιχειρημάτων ὁποία πρέπει νά εἶναι ἡ
πίστις ἠμῶν πρός τόν Θεόν, διά τῆς ὁποίας ἀποκτῶνται τά καλά καί ἐπέρχεται ἡ εὐδαιμονία τοῦ
ἀνθρώπου, ἐνῶ διά τῆς ἀπιστίας καί τοῦ φθόνου γεννῶνται πλεῖστα κακά εἰς ἡμᾶς. Ὁ δέ καθη-
γητής τῆς μουσικῆς κ. Χρηστόπουλος, ἔψαλε τό πολυχρόνιον καί τινά λειτουργικά μετά τῶν
μαθητῶν τοῦ Διδασκαλείου λίαν ἐπιτυχῶς, καταθέλξας τούς ἐκκλησιαζομένους. Ἔπαινος δέ ὀφεί-
λεται καί εἰς τούς ἱεροψάλτας τοῦ ναοῦ τούτου διά τήν μουσικολογιότητα καί τήν ἐκκλησιαστι-
κήν αὐτῶν τάξιν. Πόσο εὐχάριστον καί σωτήριον θά ἦτο ἐάν ἡ ἐξήγησις τοῦ Εὐαγγελίου ἐγίνετο
καθ’ ἑκάστην Κυριακήν, ὅπερ δέν ἀμφιβάλλομεν ὅτι θέλει συνεχίσει ὁ κ. Πονηρόπουλος».
32 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 27.3.1899, σ. 2. «Ἡ τελετή τῆς 25 Μαρτίου. Ἀνέτειλεν καί πάλιν ἡ χαρμόσυνος
αὕτη διά τόν Ἑλληνισμόν ἡμέρα, ἥτις ὑπενθυμίζει ἡμῖν παλαιούς εὐκλείας χρόνους. Ἐωρτάσθη
δέ εἰς τήν πόλιν μας μετά τῆς προσηκούσης μεγαλοπρεπείας. Λίαν πρωΐ αἱ σάλπιγγες ἠχοῦσι
σημαίνουσαι τό ἑωθινόν καί ὁ κρότος τῶν τηλεβόλων ἐξεγείρει ἐκ τοῦ πρωϊνοῦ ὕπνου τούς κατοί-
κους, ὑπενθυμίζων εἰς αὐτούς τό χαρμόσυνον καί μεγαλοπρεπές τῆς ἡμέρας. Μετά τό πέρας δέ
τῆς λειτουργίας ἐψάλη ἡ δοξολογία καί ὁ πολυχρόνιος ὕμνος ὑπό τῶν μαθητῶν τοῦ ἐνταῦθα
Διδασκαλείου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ ἀρίστου μουσικοδιδασκάλου κ. Χρηστοπούλου, ἐνῶ ὁ ἔξω-
θεν τοῦ ναοῦ παρατεταγμένος στρατός παρουσιάζων ὅπλα καί οἱ βαρύβρομοι τῶν πυροβόλων
κρότοι ὑπενθύμιζον τό ἱερόν τῆς στιγμῆς. Ὁ πυροβολισμός ἐπανελήφθη περί τήν δύσιν τοῦ ἡλίου
ἀποχαιρετίζων οἱονεῖ τήν ἡμέραν τῆς ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων παλιγγενεσίας. Τόν δέ τῆς ἡμέρας
πανηγυρικόν ἐξεφώνησεν ὁ ἱεροκῆρυξ τοῦ νομοῦ μας κ. Παναγιωτόπουλος. Ἄς διδαχθῶμεν πάν-
τες οἱ Ἕλληνες ἐκ τῶν πρό δύο ἐτῶν παθημάτων ἡμῶν, καί ἀνακτῶντες εἰς τάς καρδίας μας
ἑδραίωσιν πίστεως πρός τόν Θεόν, ἵνα ἐπισκιάζη καί εὐλογῆ τό ἔθνος καί τούς ἀγώνας ἡμῶν,
ὅπως δυνηθῶμεν νά συνεορτάσωμεν εἰς τό μέλλον μέ τούς ὑπό βαρύν ζυγόν διατελοῦντας ἀδελ-
φούς ἠμῶν. Γένοιτο». 
33 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 52/10.4.1899, σ. 3. «Λειτανία ὑπέρ τῆς ἐσοδείας. Τήν παρελθ[οῦσαν] Τετάρτην,
ἐγένετο ἐνταῦθα λειτανία ἐν τῷ ναῶ τοῦ ἁγίου Ἀχιλλείου, εἰς ἥν ἔλαβον μέρος ἅπαντες οἱ ἱερεῖς
τῶν ἐνοριῶν. Ἅπαντά τα καταστήματα τῆς πόλεώς μας εἶχον κλεισθῆ καί τό πλῆθος παρευρέθη
εἰς τόν ναόν· μετά τό τέλος δέ τῆς κατανυκτικῆς δεήσεως ἐξῆλθον τά ἑξαπτέρυγα, ὁ κλῆρος καί
δύο εἰκόνες, ἀκολουθούμεναι ὑπό πλήθους ἀνδρῶν καί γυναικῶν (…)».
34 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 54/1.5.1899, σ. 2. «Μεγαλοπρεπῶς ἐτελέσθη καί ἐνταῦθα ἡ ἑορτή τοῦ βασι-
λέως ἐν τῷ μητροπολιτικῷ ναῷ, παρευρέθησαν ἅπασαι αἱ πολιτικαί καί στρατιωτικαί Ἀρχαί τῆς
πόλεώς μας, ὁ πρόξενος τῆς Τουρκίας μετά τοῦ γραμματέως του καί ὁ μουφτής, πρόεδρος τῶν
βακουφικῶν κτημάτων (…)».
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πτώχου Μακεδονικῆς Ἀδελφότητος», ἡ ὁποία τελέσθηκε ἐπίσης τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 1899 στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου35, στόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου
Ἀχιλλίου, στόν φερώνυμο μητροπολιτικό ναό, τόν Μάιο τοῦ 189936, στήν τέλε-
ση μνημοσύνου ὑπέρ τῶν πεσόντων στόν πόλεμο τοῦ 1897, στίς 23.5.1899, στόν
ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τό ὁποῖο τελεῖται ἀπό τούς ἐπιτρόπους τοῦ ναοῦ, μέ
παραλείψεις, ὅμως, συμφώνως μέ τόν Ὄλυμπο37, στήν πανήγυρη πού ὀργανώ-
νεται ἀπό τούς ἐν Λαρίσῃ Ζακυνθίους, τήν 17.12.1899, στόν ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου Διονυσίου38.

ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

Ὁπωσδήποτε, ἀπό τίς ἀναφορές πού ἐντοπίσαμε καί καταγράψαμε, αὐτές
πού περιγράφουν συμβάντα ἤ ἐκφέρουν κρίσεις, ὑποδεικνύουν ὅτι, ὄντως,
λόγω τῆς μακρόχρονης ἀπουσίας τοπικοῦ ἱεράρχη, ὑφίστατο ζήτημα στήν
ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ἐνδεχομένως, τά συμπερά-
σματα περί πλήρους διαλύσεως αὐτῆς ἐμπεριέχουν καί κάποια δόση ὑπερ-

35 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 54/1.5.1899, σ. 2. «Ἐν τῷ μητροπολιτικῷ ναῷ ἐτελέσθη τήν παρελθ[οῦσαν]
Κυριακήν ἐπαίτιος ἱεροτελεστία τῆς ἐνταύθα «Φιλοπτώχου Μακεδονικῆς Ἀδελφότητος», παρευ-
ρεθέντος τοῦ συμβουλίου μετά τοῦ προέδρου καί ἁπάντων των μελῶν τῆς ἀδελφότητος (…)».
36 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 56/15.5.1899, σ. 3. «Σήμερον ἑορτάσθη μεγαλοπρεπέστατα ἡ τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλεί-
ου ἑορτή ἐν τῷ φερωνύμῳ ναῷ τῆς Μητροπόλεως».
37 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 57/22.5.1899, σ. 2. «Οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου τελούσιν αὔριον
μνημόσυνον ὑπέρ τῶν πεσόντων ἐν τῷ πολέμῳ. Προσεκλήθησαν ἅπασαι αἱ Ἀρχαί τῆς πόλεώς
μας. Ἄξιος ὁ μισθός τῶν ἐπιτρόπων». Στό φ. 58/29.5.1899, σ. 2 τό σχόλιο γιά τήν παράλειψη: «Τό
ὑπό τῶν ἐπιτρόπων τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλείου, τελεσθέν μνημόσυνον ὑπέρ τῶν ἐν πολέμῳ πεσόντων ἐν
τε Θεσσαλίᾳ καί Ἠπείρῳ, ἐγένετο τήν παρελθ[οῦσαν] Κυριακήν μετά μεγάλης ἐπισημότητος,
παρευρεθέντος κόσμου πολλοῦ. Τῇ προσκλήσει τῶν ἐπιτρόπων παρευρέθησαν καί αἱ Ἀρχαί τῆς
πόλεώς μας. Νομίζομεν ὅτι ἦτο ἀπαραίτητον καθῆκον εἰς τήν περίστασιν ταύτην ἡ ἐκφώνησις
ἐπιμνημοσύνου λόγου· ἡ παράληψις αὕτη ἔκαμεν αἴσθησιν εἰς τούς παρευρεθέντας».
38 Βλ. Ὄλυμπος, φ. 87/11.12.1899. «Ἡ πανήγυρις τοῦ Ἁγ. Διονυσίου. Τήν προσεχῆ Παρασκευήν 17ην
τρέχοντος ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς μνήμης τοῦ ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ θαυματουργοῦ καί πολιού-
χου τῆς νήσου Ζακύνθου Ἁγίου Διονυσίου, οἱ ἐνταῦθα Ζακύνθιοι καί ἄλλοι τιμῶντες τόν ἅγιον θά
τελέσωσιν πανήγυριν ἐν τῷ περικαλλεῖ ἐνταῦθα ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προσκαλοῦσι δέ τούς
φιλεόρτους συμπολίτας ἡμῶν ὅπως παρευρεθῶσιν εἰς τήν λειτουργίαν καί τόν ἑσπερινόν καί τήν
ἀκολουθίαν. Ἡ πανήγυρις αὕτη τελεῖται ὡς γνωστόν θαυμασία ἐν τῇ ὡραίᾳ πατρίδι τοῦ ἁγίου Διο-
νυσίου (…). Λαμπρά ἐπίσης τελεῖται πανήγυρις καί τῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἐν Ἀθήναις ὑπό τῶν
ἐκεῖ Ζακυνθίων καί ἐν ἄλλαις πόλεσι ἰδίως ἐν Πελοποννήσω ὅπου εἶναι σεβαστός τά μάλιστα ὁ
ἅγιος Διονύσιος. Παρομοία θά τελεσθῆ καί ἐν Λαρίσῃ ἐφέτος ἑορτή χάρις εἰς τάς προσπαθείας,
ζῆλον καί τήν εὐλάβειαν τῶν ἀναλαβόντων τά κατ’ αὐτήν. Ὁ χορός τοῦ Διδασκαλείου θά λάβη
μέρος εἰς τήν πανήγυριν καί φιλόθρησκος ἀνήρ θά ἐξιστορήση δι’ ὀλίγων τόν βίον τοῦ ἁγίου ὅστις
καί ζῶν καί μετά θάνατον ἠγαπήθη ὑπό τοῦ Θεοῦ καί ἐδοξάσθη διά τάς ἀρετάς του».  

ΜΕΡΟΣ Γ´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
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βολῆς, ὅπως, ἴσως, καί οἱ περιγραφές τῶν συμβάντων, οἱ ὁποῖες, ἄν μή τί
ἄλλο, εἶναι γλαφυρότατες καί ἀντικατοπτρίζουν, ἀκόμη καί μεγαλοποιώντας
τίς διαστάσεις τοῦ προβλήματος, ὥς ἕναν βαθμό, τήν πραγματικότητα, ἀλλά
καί τήν ἀνάγκη πλήρωσης τῆς κενῆς θέσεως. 

Φυσικά, οἱ λόγοι τῆς καθυστέρησης στήν πλήρωση τῆς κενῆς θέσεως σχε-
τίζονται μέ τίς συνεχεῖς ἀνακατατάξεις/ἀλλαγές σέ ἐπίπεδο ὀργάνωσης τοῦ
Κράτους καί τῆς Ἐκκλησίας καί μέ τήν ἀνάγκη νά ὁριστικοποιηθεῖ αὐτή, ἀλλά
καί μέ τόν ἑλληνοτουρκικό πόλεμο τοῦ 1897, συνεπείᾳ τοῦ ὁποίου ἡ Θεσσαλία
τέθηκε, ξανά, ὑπό ὀθωμανική κατοχή. Μποροῦμε, ἐπίσης, νά ὑποθέσουμε ὅτι
στήν καθυστέρηση συνετέλεσε καί ἡ ὕπαρξη ἐνδεχόμενων παρασκηνιακῶν
κινήσεων ἀπό ἐνδιαφερομένους γιά κατάληψη αὐτῆς ἤ ἀπό τρίτους, πού ἐπι-
θυμοῦσαν νά ἐξυπηρετήσουν μνηστῆρες τῆς θέσεως. Ἡ ἐπισκοπική περιφέ-
ρεια τῆς Λάρισας, μιᾶς μεγάλης πόλης, ἡ ὁποία (γιά τά τότε μέτρα τοῦ Βασι-
λείου τῆς Ἑλλάδος) διέθετε καί σχετικά μεγάλη καί πλούσια ἐνδοχώρα, παρά
τά τραύματα τοῦ πολέμου τοῦ 1897, σίγουρα θά εἶχε προσελκύσει τό ἐνδια-
φέρον ἀτόμων πού ἐπιθυμοῦσαν νά τοποθετηθοῦν ἤ νά μετατεθοῦν ἐκεῖ
(ὅπως ὁ Ἀμβρόσιος, πού τελικά μετατέθηκε) καί ἐργάζονταν παρασκηνιακῶς
γιά τόν σκοπό αὐτό.
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