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Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ 1948-1965
Τά γεγονότα ὅπως καταγράφηκαν 
ἀπό τήν ἐφημερίδα «Ἐλευθερία»

Βραδεία, ἐπίπονη, μέ σκαμπανεβάσματα, ἀπογοητεύσεις καί συνεχῆ
ἀγώνα τῶν ἀνθρώπων τῆς Λάρισας, ἦταν ἡ πορεία ἀνέγερσης τοῦ

ἱεροῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἀπό τά πρῶτα μεταπολεμικά
χρόνια καί μέχρι τό 1965, ὁπότε ἐγκαινιάστηκε ὁ ναός, ἀσχολήθηκαν τρεῖς
μητροπολίτες (Δωρόθεος, Δημήτριος, Ἰάκωβος), ἕξι δήμαρχοι ( Στ. Ἀστεριάδης,
Νικ. Τζαβέλλας, Δημ. Καραθάνος, Σωτ. Ζιαζιᾶς, Δημ. Χατζηγιάννης, Ἀλέκος
Χονδρονάσιος) καί τό σύνολο τῶν φορέων καί παραγόντων τῆς Λάρισας. Τό
κυρίαρχο πρόβλημα πάντα ἦταν τό οἰκονομικό. Ἡ ἐφημερίδα «Ἐλευθερία»
παρακολούθησε ἀπό κοντά τίς διακυμάνσεις τῆς ἀνέγερσης καί κατέγραψε
λεπτομερῶς τίς ἐνέργειες, πού ἔγιναν. Ὅλα τα στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἀναφέρονται
στό παρόν ἄρθρο, προέρχονται ἀποκλειστικά ἀπό δημοσιεύσεις τῆς «Ἐλευ-
θερίας». Ἡ ἐφημερίδα ἐπέτρεψε τήν ἀναδίφηση τοῦ ἀρχείου της, τό ὁποῖο
οὐσιαστικά ἀποτελεῖ καί ἱστορικό ἀρχεῖο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Λάρι-
σας. Ἀπό τήν πληθώρα τῶν γεγονότων καί τῶν λεπτομερειῶν πού κατεγρά-
φησαν διαχρονικά, ἔγινε κάποια ἐπιλογή. Βεβαίως, δέν ἀποκλείεται, νά ἔγιναν
κι ἄλλες ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες δέν δημοσιοποιήθηκαν. Ὅμως, ἀπό τήν ὑπάρ-
χουσα καταγραφή μπορεῖ κανείς νά σχηματίσει σαφῆ εἰκόνα, γιά τό πῶς κτί-
στηκε ὁ σημερινός περικαλλής ναός. Ὁ μητροπολιτικός ναός «εὐτύχησε» ἀκό-
μα νά ἱστορηθεῖ μέ εἰκόνες τοῦ Ἀγήνορα Ἀστεριάδη καί τοῦ Φώτη Κόντογλου
καί τά ἑπόμενα χρόνια ἔγιναν καί ἄλλα συμπληρωματικά ἔργα. Τά γεγονότα
καταγράφονται ἀπό τό 1948 μέχρι τά ἐγκαίνια τόν Ἰούνιο τοῦ 1965.
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1948

Ἡ πρώτη ἐρανική ἐπιτροπή γιά τήν ἀνέγερση τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ
συνεστήθη τό 1948 καί στίς 11 Μαΐου δημοσιεύεται ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς
Μητρόπολης, ἡ ὁποία ἀναφέρει καί τά ἑξῆς: «Ἐν συνεχείᾳ τῶν ἡμετέρων ἐνερ-
γειῶν, σχετικῶς μέ τήν ἀνέγερσιν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ πολιούχου Ἁγίου Ἀχιλ-
λείου, τό μητροπολιτικόν συμβούλιον προέτεινε καί τό διοικητικόν συμβούλιον
τοῦ Τ.Α.Κ.Ε. κατά νόμον ἐνέκρινε τήν σύστασιν ἐπιτροπῆς πρός συλλογήν ἐρά-
νων ἐπί τῷ σκοπῷ τούτω, ἀπαρτισθείσης ὑπό τήν προεδρίαν ἡμῶν (σ. σ. τοῦ
μητροπολίτη Δωροθέου), ἐκ τῶν κ. κ. Στυλιανοῦ Ἀστεριάδου δημάρχου Λαρί-
σης, Σεραφείμ Σεραφειμίδου, διευθυντοῦ τοῦ Ταμείου Λαρίσης, Βασιλείου
Παπαδημητρίου προέδρου τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου, Νικολάου Ἀλέκου δικηγό-
ρου, Φωτίου Παπᾶ βιομηχάνου, Νικολάου Κάλλιου προέδρου Ἐμπορικοῦ Συλ-
λόγου καί Θεοδώρου Σακελλαρίου μηχανικοῦ. Ἡ ἐπιτροπή συνῆλθε τήν παρελ-
θοῦσα Πέμπτην εἰς τήν πρώτην αὐτῆς συνεδρίαν καί ὥρισεν ἐκ τῶν μελῶν
αὐτῆς τόν κ. Νικόλαον Κάλλιον ὡς ταμίαν καί τόν κ. Ν. Ἀλέκου ὡς γραμματέα
καταστρώσασα τό πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς. Ἀπεφάσισε τήν προκήρυ-
ξιν διαγωνισμοῦ διά τήν ἐκπόνησιν τοῦ σχεδίου καί πάντων των συναφῶν...»

Στίς 22 Ὀκτωβρίου 1948 ἡ ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή τοῦ ναοῦ ἀνακοινώνει
ὅτι ἀπό τήν ἐρχόμενη Κυριακή 24 Ὀκτωβρίου οἱ θεῖες λειτουργίες, ἀντί τοῦ
μητροπολιτικοῦ ναοῦ, θά τελοῦνται στό ἐκκλησάκι (παράγκα) τοῦ Ἁγίου Βησ-
σαρίωνα. Κι αὐτό, ἐπειδή, ὅπως ἀναφέρεται σέ δημοσίευμα στίς 26 Ὀκτωβρί-
ου, τό ἀρχικό ξύλινο ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐπισκευάζεται. Ρεπορτάζ
τῆς ἐφημερίδας στίς 31 Ὀκτωβρίου περιγράφει τό ἱστορικό τῶν ὅσων εἶχαν
γίνει ἕως τότε, ἐπισημαίνοντας: Ἄν καί πέρασαν 8 χρόνια ἀπό τήν καταστροφή
τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ἀπό τόν σεισμό τῆς 1ης Μαρτίου 1941, δέν ἔγινε
κάποια ἐνέργεια ἀπό τούς ἁρμόδιους, εἴτε ἐπειδή δέν ὑπῆρχαν τά χρήματα,
εἴτε ἐπειδή τό σχέδιο πόλης δέν καθορίστηκε ἀκόμη καί εἶναι ἄγνωστο τό
σημεῖο ἀνέγερσης τοῦ νέου μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ ἐνο-
ρίτες ἐκκλησιάζονταν σέ μικρή καί στενόχωρη ξύλινη παράγκα, μέ ἀποτέλεσμα
νά ὑποφέρουν καί τά καλοκαίρια νά περιλούονται στόν ἱδρώτα. Οἱ λιποθυμίες
ἦταν ἀναπόφευκτες, ἔστω κι ἄν συνέβαιναν ἀραιά, ἀλλά προκαλοῦσαν τήν ἀνη-
συχία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Παράλληλα, ἡ πενιχρή ἐμφάνιση τῆς ξύλινης παράγ-
κας, προκαλοῦσε τά σχόλια τῶν ξένων. Εἶναι πρός τιμή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συμβουλίου, τό ὁποῖο μετριάζει τό κακό, ἀνεγείροντας, στό ἴδιο σημεῖο νέα
παράγκα, ὑψηλότερη καί πιό εὐρύχωρη. Πάλι ὅμως τό ποσό πού συγκεντρώ-
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θηκε γιά τή νέα παράγκα δέν εἶναι ἀρκετό καί θά πρέπει νά ἐνισχυθεῖ ἀπό
τούς ἁρμόδιους παράγοντες τῆς πόλης. 

Στίς 28 Νοεμβρίου σέ ἄρθρο του ὁ ἐκ τῶν ἐπιτρόπων τοῦ ναοῦ δικηγόρος
Εὐάγγελος Χατζηπούλιος τονίζει ὅτι δέν πρέπει νά ἐπαναπαυτοῦν οἱ Λαρι-
σαῖοι, ἀλλά μέ συντονισμό ἐνεργειῶν νά γίνει ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ. Οἱ
ὅροι εἶναι δύο: Νά καθοριστεῖ ἐπακριβῶς ποῦ θά ἀναγερθεῖ ὁ ναός καί νά βρε-
θοῦν τά χρήματα. Γιά τήν τοποθεσία ἀνέγερσης εἶχαν διαμορφωθεῖ δύο τάσεις.
Ἡ μία ἔλεγε νά ἀναγερθεῖ στό ἴδιο σημεῖο πού ἦταν ὁ προπολεμικός ναός καί
ἡ ἄλλη, νά ἀναγερθεῖ στό οἰκόπεδο τῶν παλιῶν δικαστηρίων στήν Κεντρική
Πλατεία. Ὁ βασικός λόγος ἦταν νά μήν εἶναι «παράμερα» ὁ μητροπολιτικός
ναός καί, ἀκόμη, νά μπορεῖ νά ἔχει πόρους γιά τή συντήρησή του. Ὁ ἴδιος
πρότεινε τήν ἀνέγερση στό οἰκόπεδο τῶν παλιῶν δικαστηρίων. Ὡς ἔκτακτο
πόρο πρότεινε μέρος αὐτοῦ πού ἐπιβλήθηκε στά γραμματόσημα τῶν ἐπι-
στολῶν, ἀλλά ὅπως πληροφόρησαν τήν ἐπιτροπή τοῦ ναοῦ ὁ πόρος αὐτός
προοριζόταν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στή Θεσσαλονίκη καί
μετά, γιά τήν ἀποπεράτωση τῆς Ἁγίας Λαύρας. Κατόπιν, σύμφωνα μέ ὑπό-
σχεση τοῦ ὑπουργοῦ θά δινόταν καί γιά τή Λάρισα. Τοπικά, πρότεινε μιά
μικρή ἐπιβάρυνση τῶν εἰσιτηρίων, ὅπως ἔγινε καί γιά τό Ὠδεῖο.  

Στίς 3 Δεκεμβρίου ἡ ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή ἀνακοίνωσε ὅτι περατώθη-
καν οἱ ἐργασίες στή νέα παράγκα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί ἐπαναρχίζουν οἱ
θεῖες λειτουργίες ἀπό τήν Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

1949

Στίς 6 Ἰανουαρίου 1949 ἀνακοινώθηκε ὅτι συνεδρίασε ἡ ἐπιτροπή τοῦ ναοῦ,
ὑπό τήν προεδρία τοῦ μητροπολίτη, στήν ὁποία παρέστησαν ὁ νομάρχης, ὁ
διοικητής Β΄ Σώματος Στρατοῦ καί ὁ ἐπιθεωρητής τοῦ Ὑπουργείου Ἀνοικοδο-
μήσεως Πλάκας. Ὁ μητροπολίτης ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ Διεύθυνση Ἀναστηλώσεων
ἔστειλε τήν ἄδεια γιά νά γίνει ἡ προκήρυξη τῶν σχεδίων τοῦ ναοῦ. Ἐπειδή ὅμως
δέν εἶχε ἐγκριθεῖ ἀκόμη τό σχέδιο πόλης, ἡ ἐπιτροπή παρεκάλεσε τόν μητρο-
πολίτη νά ἀναβάλει τή δημοσίευση τῆς προκήρυξης. Ὁ ταμίας τῆς ἐπιτροπῆς
Ν. Κάλλιος ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ εἰσφορές γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ ἀνέρχονταν
σέ 125.000.000 δρχ. ἀπό τίς ὁποῖες 75.000.000 ἔδωσε ὁ νομάρχης καί
50.000.000 ἔδωσε ὁ Δῆμος Λαρίσης. Τήν ἑπομένη, στίς 5 τοῦ μῆνα, ἔγινε νέα
σύσκεψη στή μητρόπολη, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ μητροπολίτης Δωρόθεος,
οἱ βουλευτές Νικολαΐδης, Χατζηγιάννης, Ράπτης, καί Κακαγιάννης, ὁ σωματάρ-
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χης Καλογερόπουλος, ὁ νομάρχης καί ὁ δημομηχανικός Σακελλαρίου. 
Στίς 9 Ἰανουαρίου δημοσιεύτηκε ἐπιστολή τοῦ στρατηγοῦ Π. Καλογερόπου-

λου πρός τόν μητροπολίτη Δωρόθεο, ἡ ὁποία ἀνέφερε ὅτι: Τό προσωπικό τῆς
φρουρᾶς Λάρισας θά συμβάλει στόν ἔρανο γιά τόν ναό προσφέροντας ὁ καθέ-
νας τίς ἀποδοχές μιᾶς ἡμέρας. Ἐπίσης, τό Σῶμα Στρατοῦ ἀποφάσισε νά δια-
θέσει ποσό 5.000.000 δρχ. ἀπό τό ταμεῖο τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος,
παρότι ὁ στρατιωτικός αὐτός ναός ἀντιμετωπίζει δυσχέρειες γιά τήν ὁλοκλή-
ρωση κατασκευῆς του. Παράλληλα, τήν ἴδια ἡμέρα δημοσιεύεται ἐπιστολή τοῦ
στρατηγοῦ Καλογερόπουλου πρός τήν ἐφημερίδα, μέ τήν ὁποία διευκρινίζει ὅτι
δέν εἶναι ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς, ὅπως εἶχε γραφεῖ σέ ἄλλη ἐφημε-
ρίδα καί ἁπλά συμβάλλει μέ τά μέσα πού διαθέτει ὁ στρατός στήν προσπάθεια. 

1950

Στίς 7 Δεκεμβρίου 1950 ἔγινε ἡ διακήρυξη πλειοδοσίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συμβουλίου, γιά τήν κατεδάφιση τῶν ἐρειπίων τοῦ παλιοῦ προπολεμικοῦ ναοῦ. 

1951

Στίς 23 Ἰανουαρίου δημοσιεύτηκε ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Προνοίας γιά
τή συγκρότηση ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς, τήν ὁποία ἀποτελοῦν οἱ: Μητροπολίτης
Δωρόθεος, δήμαρχος Λαρίσης (σ.σ. Ν. Τζαβέλλας), Νικ. Κάλλιος, Δημ. Ἰατροῦ,
Ἰωάν. Ἀλεξάνδρου, Βασ. Παπαδημητρίου, Ἀθ. Φασούλας, Δημ. Ἀντωνιάδης
καί Σπυρ. Ποδάρας. 

Στίς 18 Φεβρουαρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι ἡ Νομαρχία ἔστειλε ἔγγραφο στό
Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Πρόνοιας, ζητῶντας τους νά μεριμνήσει γιά τήν ἔκδοση
διατάγματος περί συστάσεως ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ.
Στίς 3 Μαρτίου ἀνακοινώθηκε ὅτι ἔφτασε στή Νομαρχία ἔγγραφο μέ τό Βασι-
λικό Διάταγμα περί συγκρότησης ἐπιτροπῆς ὑπέρ ἀνοικοδόμησης τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου. Στίς 24 Μαρτίου ὁ μητροπολίτης Δωρόθεος ἀνακοίνωσε ὅτι τήν ἡμέ-
ρα ἑορτασμοῦ τοῦ πολιούχου στίς 15 Μαΐου θά τεθεῖ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ
ναοῦ. Ἐπιπλέον, ἀνέφερε τίς ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες ἤδη εἶχαν γίνει μέ τήν ἔγκρι-
ση τῶν σχεδίων καί τή συνεδρίαση τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης. Στό μεταξύ,
εἶχαν συγκεντρωθεῖ 1.000.000.000 δραχμές, ἀπό τίς ὁποῖες 300.000.000 ἐπρό-
κειτο νά δοθοῦν γιά τήν ἀγορά ἰδιωτικῶν οἰκοπέδων πέριξ τοῦ χώρου ἀνέγερ-
σης καί ἤδη ἔγινε ἡ ἐξαγορά τοῦ οἰκοπέδου Σαχίνη. 

Στίς 16 Μαΐου στό ρεπορτάζ τῆς τελετῆς θεμελίωσης τοῦ μητροπολιτικοῦ
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ναοῦ, σημειώνονται: Ἡ θεμελίωση ἔγινε μετά τό πέρας τῆς πομπῆς τοῦ πολι-
ούχου καί παρέστησαν ὁ ὑπουργός Ἐμπορίου Τζόν Γκλαβάνης, ὁ ἀρχηγός τῆς
ΕΠΕΚ στρατηγός Ν. Πλαστήρας καί πολλοί ἄλλοι. Σέ σχόλιο τῆς ἐφημερίδας
στίς 8 Ἰουνίου ἀναφέρεται ὅτι παρεμποδίζεται ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, ἐπειδή
ἐκκρεμεῖ δίκη ἀπαλλοτριώσεως οἰκοπέδου. Ἡ ἐκκρεμότητα ὀφείλεται στή μή
ὑποβολή γνωμάτευσης, τήν ὁποία θά ἔκαναν εἰδικοί. Ἡ ἐφημερίδα παρακαλεῖ
τόν νομομηχανικό νά ὑποβάλει τή γνωμάτευση, γιά νά τερματισθεῖ ἡ ἐκκρεμό-
τητα. Στίς 5 Σεπτεμβρίου δημοσιεύτηκε ἡ προκήρυξη μειοδοτικῆς δημοπρα-
σίας γιά τήν ἐκσκαφή τῶν θεμελίων τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Στίς 2 Ὀκτω-
βρίου δόθηκε στή δημοσιότητα ἔγγραφο τῆς Νομαρχίας, μέ τό ὁποῖο ζητεῖται
ἡ κατεδάφιση παραπηγμάτων γύρω ἀπό τόν χῶρο ἀνέγερσης, ἐπειδή ἐμποδί-
ζουν τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ. Στίς 24 Ὀκτωβρίου ἀνακοινώθηκε σύγκληση
σύσκεψης τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης, γιά νά συζητηθοῦν οἱ οἰκονομικές δυνα-
τότητες ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν καί τῆς ἐξαγορᾶς καί τῶν ὑπολοίπων οἰκοπέ-
δων, ὥστε νά ἀπελευθερωθεῖ ὁ χῶρος ἀνέγερσης. Στίς 8 Νοεμβρίου ἀνακοινώ-
θηκε ὅτι ἀναμενόταν ἡ ἄφιξη τοῦ μηχανικοῦ Νομικοῦ γιά νά ἐποπτεύσει τήν
καλή ἐφαρμογή τῶν σχεδίων τοῦ ἔργου ἀπό τόν μειοδότη ἐργολάβο Στολιό-
πουλο καί στίς 14 Νοεμβρίου ἀνακοινώθηκε νέα σύγκληση τῆς ἐπιτροπῆς. 

1952

Στίς 28 Μαρτίου δημοσιεύτηκε ὅτι προτάθηκε ἀπό τούς μηχανικούς τά
θεμέλια του ναοῦ, στή νότια πλευρά του, νά φθάσουν σέ βάθος τεσσάρων
μέτρων κάτω ἀπό τόν δρόμο, ἐπειδή σέ αὐτό τό σημεῖο παρουσιάζεται ἀπό-
τομη κλίση τοῦ ἐδάφους. Τήν 1η Νοεμβρίου δημοσιοποιήθηκαν συμπεράσματα
τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία διαπίστωσε σοβαρά ἐμπόδια ὡς
πρός τήν ἀποδέσμευση τοῦ χώρου, ὅπου θά ἀναγερθεῖ ὁ ναός, κυρίως λόγω
δικαστικῶν ἀγώνων γιά τήν ἀπαλλοτρίωση οἰκοπέδων. Ὡς τότε κατέβαλε
600.000.000 δρχ. σέ ἰδιοκτῆτες οἰκοπέδων καί ἀπέμενε ἡ ρύθμιση διαφορᾶς
μέ κληρονόμους, οἱ ὁποῖοι ἤδη εἶχαν εἰσπράξει 120.000.000 δρχ., ἀλλά δέν
παρέδιδαν τό ἀκίνητο. Κι ἡ ὑπόθεση αὐτή πῆγε στά δικαστήρια. Ἡ ἐπιτροπή
προέβλεπε ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ ναοῦ θά ὁλοκληρωθεῖ σέ δύο χρόνια… 

Στίς 11 Νοεμβρίου ἀνακοινώθηκε τό ἀποτέλεσμα σύσκεψης τῆς ἐρανικῆς
ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης στό Δημαρχεῖο καί διαπιστώθηκε ὅτι οὐδέν κώλυμα ὑφί-
σταται γιά τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν. Στίς 22 Νοεμβρίου ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἐπι-
τροπή ἀνέγερσης παρέδωσε ἐλεύθερο ἀπό κάθε δέσμευση τό οἰκόπεδο πάνω
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στό ὁποῖο θά ἀναγερθεῖ ὁ ναός. Λόγω ὅμως τῆς ἀκαταλληλότητας τοῦ ἐδά-
φους θά γίνουν βαθύτερα θεμέλια καί γιά νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ τόσο μεγάλη τοι-
χοποιία θά δημιουργηθεῖ κάτω ἀπό τόν ναό τεράστια ἡμιυπόγεια αἴθουσα. Ἡ
ὅλη δαπάνη ἀνέγερσης εἶχε προϋπολογιστεῖ σέ 3,5 δισ. δρχ. ἀλλά λόγω τοῦ
βάθους τῶν θεμελίων καί τῶν ἄλλων ἔργων στήριξης τοῦ ναοῦ, θά εἶναι πολύ
μεγαλύτερη. Ρεπορτάζ τῆς ἐφημερίδας στίς 29 Νοεμβρίου σημειώνει ὅτι, σύμ-
φωνα μέ ἐνημέρωση ἀπό τόν δήμαρχο Δημ. Καραθάνο, μόλις προσφάτως ρυθ-
μίστηκε τό ζήτημα τῶν ἀπαλλοτριώσεων ἔναντι 600 ἑκατομμύρια δρχ. καί τά
ἔργα θά ἀρχίσουν ἀμέσως μετά τίς γιορτές. Στά χέρια τῆς ἐπιτροπῆς βρίσκονται
800 ἑκατομμύρια δραχμές, τά ὁποῖα δέν φτάνουν γιά τήν ἀνέγερση. Στίς 30
Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε ἔγγραφο τοῦ νομάρχη πρός τή Δημαρχία, μέ τό ὁποῖο
ἐπανέφερε προηγούμενες διαταγές γιά κατεδαφίσεις γύρω ἀπό τόν χῶρο ἀνέ-
γερσης, τόν ἐξωραϊσμό τοῦ χώρου καί τήν κατασκευή τοῦ δρόμου, πού ὁδηγεῖ
πρός τόν ναό. 

1953

Στίς 18 Ἰανουαρίου, ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐπίκειται γνωμοδότηση γιά τήν ἀπαλ-
λαγή ἤ μή ἀπό τόν φόρο 10% ἐκ τοῦ καθαροῦ προϊόντος τοῦ ἐράνου, γιά τήν
ἀνοικοδόμηση τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Τό Ὑπουργεῖο Πρόνοιας ζητοῦσε νά
μάθει ἀπό τή Νομαρχία, ἄν ὑπεβλήθη ἀπολογισμός καί ποιό ἦταν τό καθαρό
προϊόν του ἐράνου. Στίς 21 Φεβρουαρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι θά ἀφιχθεῖ, στίς 15
Μαρτίου, εἰδική ἐπιτροπή ἀπό ἀνώτερους ὑπαλλήλους τῶν Ὑπουργείων Δημο-
σίων Ἔργων καί Παιδείας, ἡ ὁποία θά ὑποδείξει τόν τρόπο θεμελίωσης τοῦ
ναοῦ. Ἐπίσης ἀφίχθη στή Λάρισα ὁ μηχανικός Νομικός ἀπό τήν Ἀθήνα, γιά
τήν παρακολούθηση τῶν ἐργασιῶν ἐκχωμάτωσης. Συνεχίζονται μέ ταχύτερο
ρυθμό οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης, ὅπως ἀναφέρεται σέ ρεπορτάζ στίς 28 Φεβρουα-
ρίου. Οἱ ἐργασίες ἐκχωμάτωσης θά συνεχιστοῦν μέχρι νά βρεθεῖ στέρεο ἔδαφος
γιά τή θεμελίωση. Ἐλπίζεται ὅτι μέχρι τέλους Μαρτίου θά γίνει ἡ θεμελίωση
καί θ᾽ ἀρχίσει ἡ ἀνέγερση. Ἀκόμη, ἀναμένονται δύο μηχανικοί του ὑπουργείου,
οἱ ὁποῖοι θά ἀποφασίσουν μαζί μέ τόν ἀρχιτέκτονα Νομικό, γιά τίς τροποποι-
ήσεις πού πρέπει νά γίνουν στό ἀρχικό σχέδιο, λόγω σαθρότητας τοῦ ἐδάφους.
Μά τόν ὑπάρχοντα προϋπολογισμό ἡ δαπάνη ἀνέγερσης ἀνέρχεται σέ 4 δισ.
δραχμές, ἀλλά θά γίνει καί νέος. Στά χέρια τῆς ἐπιτροπῆς βρίσκεται ποσό 1, 6
δισ. δραχμῶν, ἀπό τά ὁποῖα δόθηκαν 300 ἑκατομμύρια στόν ἐργολάβο. 

Στίς 12 Ἀπριλίου ἀνακοινώθηκε ὅτι σέ σύσκεψη τῆς ἐπιτροπῆς, ἐξετάστηκε
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ἡ μελέτη τοῦ μηχανικοῦ καί ἀποφασίστηκε νά ζητηθεῖ ἀπό τό ὑπουργεῖο ἡ
ἔγκρισή της. Ἄλλη σύσκεψη μέ προέδρους ὀργανώσεων ἀνακοινώθηκε στίς 19
Μαΐου, κατά τήν ὁποία ὁ μητροπολίτης εἰσηγήθηκε τήν ἐπιβολή εἰσφορᾶς
στούς λογαριασμούς ρεύματος καί νεροῦ ὑπέρ τοῦ ναοῦ. Ὁ πρόεδρος τοῦ
ΟΥΗΛ δεσμεύτηκε ὅτι θά εἰσηγηθεῖ τό θέμα στό διοικητικό συμβούλιο. Στίς
5 Ἰουλίου δόθηκε ἀπολογισμός τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης, σύμφωνα μέ τόν
ὁποῖο διατέθηκε ἕως τότε τό ποσό τοῦ 1.342.015.170 δραχμῶν. Στίς 31 Ὀκτω-
βρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι ἡ ἐπιτροπή ἀποφάσισε νά καλέσει στή Λάρισα τόν
μηχανικό, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου. Σέ ἄλλη σύσκεψη τῆς
ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία δημοσιοποιήθηκε στίς 4 Νοεμβρίου, παρουσία τοῦ μηχα-
νικοῦ Νομικοῦ, ἀποφασίστηκε ἡ ἐντατικοποίηση τοῦ ρυθμοῦ τῶν ἐργασιῶν
ἀνέγερσης. 

1954

Στίς 9 Ἰανουαρίου δημοσιεύτηκε τό ἀποτέλεσμα σύσκεψης, ἡ ὁποία συγκλή-
θηκε ὑπό τόν μητροπολίτη Δωρόθεο καί παρόντων τοῦ νομάρχη Κίμωνα Βασι-
λειάδη, τῶν βουλευτῶν Κακαγιάννη καί Καραμπίλια καί τοῦ δημάρχου Δημ.
Καραθάνου. Σέ αὐτή συζητήθηκε τό θέμα τῆς ἐξεύρεσης πόρων καί ἀποφα-
σίστηκε νά γίνει εἰσήγηση στήν κυβέρνηση ἀπό τόν νομάρχη καί τούς βουλευ-
τές, γιά νά προικοδοτηθεῖ μέ τά σχετικά νομοθετήματα ἡ ἐρανική ἐπιτροπή
ἀνέγερσης, μέ τούς ἑξῆς πόρους: Πρόσθετο 3% ἐπί τῶν εἰσιτηρίων τοῦ 15ου
ΚΤΕΛ, ἀπό τό ὁποῖο τό 1% θά καταβληθεῖ ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες καί τό 2%
ἀπό τούς ἐπιβάτες. Ἐπιβάρυνση 20-30 δραχμῶν ἀνά ὀκά τοῦ παραδιδόμενου
ἀπό τούς παραγωγούς σιταριοῦ. Οἱ παραγωγοί, οἱ ὁποῖοι θά ἐπιβαρυνθοῦν
θά εἶναι ἀπό τίς ἐπαρχίες δικαιοδοσίας τῆς μητρόπολης Λαρίσης καί Τυρνά-
βου. Ὑπολογίστηκε ὅτι τό ποσό πού θά συγκεντρωθεῖ θά εἶναι ἕνα ἑκατομ-
μύριο δραχμές τόν χρόνο. Τά διοικητικά συμβούλια Ἑνώσεως Γεωργικῶν Συνε-
ταιρισμῶν καί ΚΤΕΛ ἄνευ ἀντιρρήσεως ἀπάντησαν στόν νομάρχη ὅτι δέχονται
μέ εὐχαρίστηση τήν πρόταση καί θά τή θέσουν στίς συνελεύσεις τῶν μελῶν
τους. Ἐπίσης, ὁ ἔρανος θά ἐπεκταθεῖ καί στούς κατοίκους τῆς πόλης (σ.σ. Τήν
1η Μαρτίου 1954 ἀπαλείφθηκαν τά τελευταῖα τρία μηδενικά ἀπό τά χαρτο-
νομίσματα). Στίς 28 Μαρτίου ἀνακοινώθηκε τό ἀποτέλεσμα σύσκεψης ὑπό
τόν μητροπολίτη, στήν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ βουλευτές Καραμπίλιας, Ράπτης
καί Κακαγιάννης καί ὁ δημαρχεύων Σωτ. Ζιαζιᾶς. Κατ᾽ αὐτή ἀποφασίστηκε νά
γίνει νέα σύσκεψη μέ συμμετοχή τῶν ὀργανώσεων τῆς Λάρισας. Στίς 5 Σεπτεμ-
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βρίου μέ σχόλιό της, ἡ ἐφημερίδα ζητᾶ νά ἀπομακρυνθοῦν τά χώματα καί τά
ἐρείπια τοῦ καταστραφέντος προπολεμικά μητροπολιτικοῦ ναοῦ. 

1955

Στίς 22 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε ἡ εἴδηση ὅτι στόν χῶρο τῶν ἐργασιῶν
γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ βρέθηκαν ἀρχαῖα, τά ὁποῖα παρέδωσε ὁ ἐπιστάτης
τοῦ ἔργου Νικ. Μόσχος στόν δήμαρχο Δημ. Χατζηγιάννη (σ.σ. ὁ Δημ. Καραθά-
νος εἶχε ἀποβιώσει τό 1954). Ἐπρόκειτο γιά μαρμάρινη κεφαλή ἐφήβου καί
κομμάτι μαρμάρινης ἐπιτύμβιας στήλης. Τήν ἄλλη μέρα γνωστοποιήθηκε ὅτι
μέ πράξη τοῦ Πολεοδομικοῦ Γραφείου Λάρισας κρίθηκαν κατεδαφιστέοι οἱ
ἐναπομείναντες τοῖχοι τοῦ παλιοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Τίς ἑπόμενες ἡμέρες
βρέθηκαν κι ἄλλα ἀρχαῖα στόν χῶρο τῶν ἔργων καί στίς 2 Μαρτίου γνωστο-
ποιήθηκε ἀπό τό γραφεῖο τοῦ δημάρχου, ὅτι παραδόθηκαν ἀπό τούς ἐπιστά-
τες τῆς ἐργολαβίας Νικ. Μόσχο καί Γ. Σκαρλάτο στόν δήμαρχο Χατζηγιάννη
ἀριστερό πόδι μαρμάρινου ἀγάλματος, κράνος μαρμάρινο καί ἀνάγλυφο ἀκέ-
φαλου γυναικείου σώματος. Ὁ δήμαρχος μαζί μέ τόν ἀντιπρόσωπο τοῦ ἐφόρου
ἀρχαιοτήτων Μπαζακογιάννη ἐπισκέφθηκαν τόν χῶρο. 

Στό δημοτικό συμβούλιο ἔγινε συζήτηση γιά τά ἔργα τοῦ μητροπολιτικοῦ
ναοῦ καί στίς 23 Μαρτίου στό σχετικό ρεπορτάζ ἀναφέρεται ὅτι ὁ δήμαρχος
δήλωσε ὅτι θά ἐπιδιωχθεῖ συγκρότηση νέας ἐπιτροπῆς, ἐπί ἄλλων βάσεων, γιά
τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ. Ἀκόμη, εἶπε ὅτι θά ἐπιδιώξει τήν ἀντικατάσταση τοῦ
ἐργολάβου τοῦ ναοῦ, λόγω τῆς βραδύτητας μέ τήν ὁποία προχωρεῖ στήν ἀνέ-
γερση. Τό ζήτημα θά συζητήσει μέ τόν ἀρχιτέκτονα πού φθάνει ἀπό τήν Ἀθή-
να. Ὁ δήμαρχος ἀναφέρθηκε καί στό θέμα τῆς ἐξεύρεσης πόρων μέ τήν ἐπι-
βολή φορολογιῶν ἤ μέ ἄλλο τρόπο, σέ κατοίκους τῆς Λάρισας καί τῆς ὑπαί-
θρου. Παρενέβη ὁ δημοτικός σύμβουλος Δ. Βουλγαράκης, ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι οἱ
χωρικοί δέν εἶναι διατεθειμένοι νά πληρώσουν καί ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος θά πρέ-
πει νά πουλήσει μοναστηριακά κτήματα. Ἔφθασε ἀπό τή Ἀθήνα ὁ ἀρχιτέ-
κτων μηχανικός Νομικός, ἐπιβλέπων τοῦ ἔργου καί, ὅπως ἀναφέρεται, τήν 1η
Ἀπριλίου συνεργάστηκε μέ μητροπολίτη καί δήμαρχο καί ἐπρόκειτο νά γίνει
σύσκεψη τῆς ἐπιτροπῆς.

Ἀπαντῶντας σέ ἐρωτήσεις δημοσιογράφων, ὁ δήμαρχος Χατζηγιάννης,
ὅπως ἀναφέρεται στίς 5 Ἀπριλίου, δήλωσε τά ἑξῆς: Γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ
ναοῦ λειτουργοῦν δύο ἐπιτροπές, ἡ μία εἶναι τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ
παλαιοῦ ναοῦ καί ἡ ἄλλη ἡ ἐπιτροπή ἔργου. Πρόεδρος τῆς δεύτερης ἐπι-
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τροπῆς εἶναι ὁ μητροπολίτης Δωρόθεος καί ἀντιπρόεδρος ὁ δήμαρχος. Ἀμφό-
τερες οἱ ἐπιτροπές συνεργάζονται γιά τήν κοινή προσπάθεια. Στίς 27 Ἀπριλίου
δημοσιεύτηκε ρεπορτάζ σύσκεψης τῆς ἐπιτροπῆς ἐράνου γιά τήν ἀνέγερση
τοῦ ναοῦ. Στή συζήτηση ἦταν παρών καί ὁ ἐργολάβος τοῦ ἔργου Στολιόπου-
λος, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι μέχρι τή γιορτή τοῦ πολιούχου θά ἔχει περατωθεῖ ἡ
πλάκα τοῦ ναοῦ καί οἱ ξυλότυποι τοῦ μπροστινοῦ τμήματος τῶν θεμελίων. 

Στίς 26 Ὀκτωβρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι ὁ δήμαρχος ὅρισε ἡ γιορτή τοῦ πρα-
σίνου νά τελεσθεῖ στίς 24 Νοεμβρίου, στόν χῶρο τοῦ κατεδαφιζόμενου ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἐκεῖ, πρόκειται νά διατηρηθεῖ ἡ Ἁγία Τράπεζα καί νά
στηθεῖ ἡ προτομή τοῦ μητροπολίτη Πολύκαρπου Δαρδαίου, ἡ ὁποία φιλοτε-
χνήθηκε ἀπό τόν καθηγητή τοῦ Πολυτεχνείου Τόμπρο. Τόν Δεκέμβριο στήν κοι-
νή γνώμη τῆς Λάρισας γίνεται κουβέντα περί τῆς ἐπιβολῆς φορολογιῶν γιά τήν
ἐξεύρεση πόρων ὑπέρ τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Μέ ἀφορμή αὐτή τήν συζή-
τηση, στίς 10 τοῦ μήνα δημοσιεύεται σχετικό ρεπορτάζ μέ τό ἱστορικό τῆς ὑπό-
θεσης. Σύμφωνα μέ αὐτό, τό 1947 ἀποφασίστηκε ἀπό παράγοντες τῆς πόλης
ἡ ἐπιβολή εἰδικῆς εἰσφορᾶς σέ ὁρισμένα εἴδη. Μέ τόν τρόπο αὐτό συγκεντρώ-
θηκε ποσό περίπου 1, 5 ἑκατομμυρίων δραχμῶν, οἱ ὁποῖες ἀντιπροσώπευαν
περίπου 10.000 χρυσές λίρες καί κρίθηκαν ἀρκετές. Τότε συνεστήθη καί ἐπι-
τροπή γιά τήν ἐξεύρεση χρημάτων, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Δωροθέου, μέ ἀντι-
πρόεδρο τόν δήμαρχο Χατζηγιάννη, ταμία τόν Δ. Ἀντωνιάδη καί μέλη τούς Β.
Παπαδημητρίου, Δ. Ἰατροῦ, Ν. Μίχο καί Σ. Ποδάρα. Στήν πορεία χάθηκε χρό-
νος, οἱ ἐργασίες γίνονταν μέ ἀφάνταστα βραδύ ρυθμό καί δαπανήθηκαν 700.
000 δρχ. μόνο γιά τίς ἐκσκαφές, τά πέδιλα καί τή θεμελίωση τοῦ ναοῦ. Πλέον
στά χέρια τῆς ἐπιτροπῆς βρίσκονται 370.000 δραχμές, οἱ ὁποῖες δέν ἐπαρκοῦν.
Συζήτηση γιά τήν ἐπιβολή φορολογίας ἐπί τοῦ καταναλισκόμενου ρεύματος,
δέν μπορεῖ πλέον νά γίνει, ἐπειδή ἤδη ὁ Δῆμος τήν ἐπέβαλε ὑπέρ αὐτοῦ. 

1956

Στίς 29 Μαρτίου 1956 ὁ μητροπολίτης Δωρόθεος ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί στή θέση του ἐξελέγη, στίς 18 Ἀπριλίου, ὁ
Δημήτριος Θεοδόσης. Στίς 19 Ἀπριλίου ἀνακοινώνεται ὅτι ὁ νομάρχης Γεωρ-
γιάδης, μετά ἀπό ἀπόφαση τοῦ νομαρχιακοῦ συμβουλίου, ἀπέστειλε ἔγγραφο
πρός τούς Κώτση, οἰκονομικό ἔφορο, Γεμενῆ, νομομηχανικό, καί Γραμματίδη,
νομαρχιακό σύμβουλο, τούς ὁποίους παρακαλεῖ νά μελετήσουν τό θέμα τῆς
ἐξεύρεσης πόρων καί νά ὑποβάλουν ἐγγράφως ἔκθεση μέ τίς ἀπόψεις τους.
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Στίς 16 Μαΐου ἀνακοινώθηκε ἡ ἔκθεση τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία πρό-
τεινε τά ἑξῆς: Νά καθιερωθεῖ μηνιαῖο τοπικό λαχεῖο ἐντός τοῦ νομοῦ Λαρίσης,
μέ τούς πόρους τοῦ ὁποίου θά μποροῦσε νά ἐξυπηρετηθεῖ τοκοχρεολύσιο
δανείου 2.000.000 δρχ. Ἐπίσης, νά θεσπιστεῖ ἔνσημο 0,5 δρχ. τό ὁποῖο θά ἐπι-
κολλᾶται στά ἐκδιδόμενα ἀπό τίς διάφορες ἀρχές πιστοποιητικά κ.λπ. 

Στίς 24 Ἰουλίου δημοσιοποιήθηκε ὅτι πραγματοποίησαν προκαταρκτική
σύσκεψη ὁ μητροπολίτης Δημήτριος, ὁ νομάρχης Γεωργιάδης καί ὁ δήμαρχος
Χατζηγιάννης γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ καί ἀποφασίστηκε, ἀφοῦ συγκεν-
τρωθοῦν κάποια στοιχεῖα, ἡ σύσκεψη νά ἐπαναληφθεῖ. Τήν 1η Αὐγούστου
γράφτηκε, ὅτι ἔγινε προσύσκεψη μεταξύ του μητροπολίτη, τοῦ νομάρχη Γεωρ-
γιάδη καί τοῦ δημάρχου Χατζηγιάννη. Ἀποφασίστηκε, μόλις συγκεντρωθοῦν
διάφορα στοιχεῖα, νά συγκληθεῖ εὐρεία σύσκεψη ἐκπροσώπων τῆς πόλεως
καί ὀργανώσεων ἐντός τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. 

Στίς 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στή δημοσιότητα τό ἀποτέλεσμα σύσκεψης
τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία συζήτησε τά συμπεράσματα τῆς προσύσκε-
ψης τῆς 1ης Αὐγούστου. Ἀποφασίστηκε ἐντός τῆς ἑβδομάδας νά κληθοῦν
ἐντός τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ ὀργανώσεις καί φορεῖς, ὥστε νά ληφθοῦν
ἀποφάσεις σχετικά μέ τούς πόρους γιά τή συνέχιση τῆς ἀνέγερσης. Ἡ σύσκε-
ψη ἔγινε στίς 17 Σεπτεμβρίου καί στίς 18 στό σχετικό ρεπορτάζ, ἀναφέρονταν:
Ὁ μητροπολίτης καί ὁ δήμαρχος στήν εἰσήγησή τους ὑποστήριξαν τήν ἐπιβολή
εἰσφορᾶς 5% στό καταναλισκόμενο ρεῦμα καί ὁ Χρ. Γραμματίδης τήν ἔκδοση
μηνιαίου λαχείου. Ἀκολούθως πῆραν τόν λόγο πολλοί ἐκ τῶν ἐκπροσώπων
φορέων, οἱ ὁποῖοι στήν πλειονότητά τους τάχθηκαν κατά τῆς ἐπιβολῆς
εἰσφορᾶς ἤ φορολογίας, ἀλλά ὑπέρ τοῦ λαχείου ἤ ἄλλου τυχόν τρόπου. Ἀπο-
φασίστηκε ἐντός 15νθημέρου νά συνεδριάσουν τά Δ. Σ. τῶν φορέων ἤ νά
γίνουν συνελεύσεις καί νά ληφθοῦν ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες θά ἀνακοινωθοῦν
σέ νέα σύσκεψη. Στίς 5 Ὀκτωβρίου, σέ δήλωσή του, ὁ δήμαρχος Δημ. Χατζη-
γιάννης καθησυχάζει τόν κόσμο, γιά τήν ἐπιβράδυνση πού παρατηρήθηκε στό
θέμα τῆς ἀνέγερσης τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, διευκρινίζοντας ὅτι: Ὁ μητρο-
πολίτης Δημήτριος, ὡς συνοδικός, ἦταν ὑποχρεωμένος νά ἀπουσιάσει γιά μερι-
κές ἡμέρες. Ὁ νομάρχης Γεωργιάδης ἀπουσίασε ἐπίσης, λόγω τοῦ συνεδρίου
τῶν νομαρχῶν, καί ὁ ἴδιος ὁ δήμαρχος θά ἀπουσιάσει γιά λίγες ἡμέρες, λόγω
τοῦ συνεδρίου τῶν Δήμων στήν Ἀθήνα. Στίς 7 Ὀκτωβρίου ἀνακοινώθηκε ἡ
πρόταση τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπι-
μελητηρίου Λαρίσης, τό ὁποῖο ἐνέκρινε τό σχέδιο καταστατικοῦ τοῦ προέδρου
τοῦ Κων. Ταμπασούλη, γιά τήν ἵδρυση ὀργανισμοῦ δημοσίου δικαίου, σχετικοῦ
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μέ τήν ἀνέγερση. Τό ὅλο θέμα θά συζητιόταν σέ συνάντηση ἐπισήμων, ἐπιστη-
μονικῶν ὀργανώσεων, συλλόγων κ.λπ, γιά τή λήψη ὁριστικῆς ἀπόφασης. 

Στίς 23 Ὀκτωβρίου δημοσιεύτηκε ἐκτενές ρεπορτάζ ἀπό εὐρεία σύσκεψη, ἡ
ὁποία ἔγινε στά γραφεῖα τοῦ Ἐμποροβιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου, κατά τήν
ὁποία ἀποφασίστηκε νά ζητηθεῖ ἡ παραίτηση τῶν μελῶν τῆς ἐρανικῆς ἐπι-
τροπῆς ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ καί νά διοριστοῦν νέα μέλη. Ἀφορμή γιά αὐτό ἔδω-
σε ἡ παραίτηση ἀπό τήν ἐπιτροπή τοῦ δημάρχου Δ. Χατζηγιάννη, ὁ ὁποῖος ἔκα-
νε καί τήν πρόταση, ἡ ὁποία ἔγινε εὐρέως δεκτή ἀπό τούς παριστάμενους. Ἀνα-
λυτικότερα, ὁ δήμαρχος πρότεινε: Ἡ ἀπερχόμενη ἐρανική ἐπιτροπή νά κάνει
γενικό ἀπολογισμό τοῦ ἔργου μέχρι τότε, νά παραιτηθοῦν ὅλα τά μέλη της, νά
παραμείνει ὡς θεσμός ἡ ἐπιτροπή καί νά προταθοῦν καινούρια μέλη. Ἀποστολή
τῆς νέας ἐπιτροπῆς νά εἶναι ἡ συγκέντρωση χρημάτων ὄχι μέ φορολογίες, ἀλλά
μέ προαιρετικές εἰσφορές. Ὁ μητροπολίτης συμφώνησε καί πρόσθεσε ὅτι πρέ-
πει νά μπεῖ στά εἰσιτήρια τῶν δημοσίων θεαμάτων εἰσφορά 50 λεπτῶν ὑπέρ
τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ καί στίς ἀποδείξεις ρεύματος καί νεροῦ ἄλλη εἰσφορά
ἐκ 2 δραχμῶν. Ἔγινε ἀποδεκτή καί ἡ πρόταση τοῦ μητροπολίτη ἀπό τά μέλη
τῆς συνέλευσης. Στίς 15 Νοεμβρίου παραιτήθηκε ἡ ἐρανική ἐπιτροπή ἀνέγερσης
τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία δήλωσε ὅτι ἀποδέχεται κάθε ἔλεγχο γιά τή διαχείριση τῶν
χρημάτων καί ἡ σχετική εἴδηση δημοσιεύτηκε στίς 16 Νοεμβρίου.

1957

Στίς 16 Ἰανουαρίου ἀνακοινώθηκε μέσω τῆς ἐφημερίδας ὁ γενικός οἰκονο-
μικός ἀπολογισμός τῆς παλιᾶς ἐπιτροπῆς ἀπό τόν Μάιο τοῦ 1948 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 1956. Σύμφωνα μέ αὐτόν, τό σύνολο τῶν εἰσπράξεων ἦταν 1.855.
594, 70 δραχμές καί τό σύνολο τῶν ἐξόδων 1.540.277,70 δραχμές. Ἀπέμειναν
στό ταμεῖο 315.317 δραχμές. Στίς 27 Ἰανουαρίου ἀνακοινώθηκε ὅτι θά δοθεῖ
ρεσιτάλ τραγουδιοῦ ἀπό τή Λαρισαία Σοφία Α. Κατσάρου, μέ συνοδεία πιά-
νου ἀπό τήν Ἴλζε Σακελλαρίου. Τό ρεσιτάλ θά δοθεῖ στίς 9 Φεβρουαρίου, στό
«Σπίτι τοῦ Στρατιώτου» (στό σημεῖο, ὅπου βρίσκεται σήμερα ἡ Περιφέρεια
Θεσσαλίας). Τό εἰσιτήριο θά εἶναι 10 δρχ. καί τά ἔσοδα θά διατεθοῦν ὑπέρ τῆς
ἀνέγερσης. Στίς 16 Φεβρουαρίου ἀνακοινώθηκε ἡ σύσταση τῆς νέας ἐρανικῆς
ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό τούς
Μητροπολίτη, δήμαρχο, γενικό ἀρχίατρο Δημ. Παλιούρα, πρόεδρο Ἐμπορικοῦ
Συλλόγου Θεοδ. Κούρτη, Χρ. Γανοχωρίτη καί ἀλευροβιομήχανο Φώτ. Παππᾶ.
Στίς 27 Ἰουνίου ἀνακοινώθηκαν ἀποφάσεις σύσκεψης τῆς ἐπιτροπῆς, στήν
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ὁποία συμμετεῖχαν ἐπίσης ὁ Ζ. Ἀγορογιάννης καί ὁ ἀναπληρωτής ἐπιβλέπων
τό ἔργο ἀρχιτέκτων Μίχος. Γιά νά μή διακοπεῖ τό ἔργο τῆς ἀνέγερσης ἀπό τήν
ἐξάντληση τῶν ἐναπομεινασῶν 280.000 δραχμῶν, ἔγινε κατάλογος 200 εὐπό-
ρων πολιτῶν, καταρτίστηκε σχέδιο ὀργάνωσης ὑπηρεσίας γιά τήν εἴσπραξη
ἀνά μήνα τῶν προαιρετικῶν εἰσφορῶν καί ὁρίστηκαν ἐπιτροπές γιά κάθε
χωριό, οἱ ὁποῖες θά κάνουν προαιρετικό ἔρανο. Ἀπό αὐτόν ἑξαιρέθηκαν οἱ
κάτοικοι τῶν σεισμόπληκτων χωριῶν. 

Ἀπό τή μητρόπολη ἀνακοινώθηκε στίς 22 Νοεμβρίου ὅτι στά χέρια τῆς ἐπι-
τροπῆς ὑπάρχουν 101.260,50 δρχ., προϊόν εἰσφορῶν δωρητῶν. Γιά τό δάπεδο
τοῦ ναοῦ ἀπαιτοῦνται 300 χιλιάδες δρχ. καί παρακαλοῦνται οἱ Λαρισαῖοι νά
συμπληρώσουν τό ὑπολειπόμενο ποσό τῶν 200 χιλιάδων. Ἐπίσης, ἀπό τή
μητρόπολη στάλθηκαν 200 ἐπιστολές σέ εὔπορους δημότες. Στίς 23 Νοεμβρίου
δημοσιεύτηκαν ἀποφάσεις τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου Λαρίσης, μεταξύ τῶν
ὁποίων καί γιά τόν Ἅγιο Ἀχίλλιο. Τό συμβούλιο ἔκανε δεκτή πρόταση τοῦ
δημάρχου Χατζηγιάννη, νά ἐπιβληθεῖ κλιμακωτή προαιρετική εἰσφορά μέσω
τῶν λογαριασμῶν τοῦ ΟΥΗΛ καί τοῦ ρεύματος. Οἱ ἄποροι θά ἐξαιροῦνται.
Κατά τῆς πρότασης τάχθηκαν οἱ σύμβουλοι Παπαδόπουλος καί Βουλγαράκης. 

1958

Στίς 28 Φεβρουαρίου ἀνακοινώθηκε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἐπιτροπή τοῦ
Ἁγίου Ἀχιλλίου ὅτι ἐπανάρχισαν οἱ ἐργασίες στόν ναό ἀπό τόν μηχανικό Ἀθα-
νάσιο Σακελλαρίου. Στίς 31 Μαΐου ἡ ἐφημερίδα σημειώνει ὅτι οἱ Λαρισαῖοι
χαιρετίζουν μέ χαρά, αὐτές τίς ἡμέρες, τήν ὁλοκλήρωση τῆς θεμελίωσης. Ἡ τοι-
χοποιία ἔφτασε ἕνα μέτρο πάνω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Ἀπό τή
μητρόπολη καί τήν ἐπιτροπή τονιζόταν πώς εἶναι καιρός ὁ ναός νά ἀποκτήσει
ἀντισεισμική στέγη μέ τή βοήθεια τῆς ΣΔΙΑΣΘ, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ἀνα-
γέρθηκε καί ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος. Στίς 15 Σεπτεμβρίου ἀνακοινώθη-
κε ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ ΟΥΗΛ Κων. Ταμπασούλη ὅτι τό Ὑπουργεῖο Βιομη-
χανίας, χάρη στό ἐνδιαφέρον τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς Τάκη Ροδόπουλου,
ἐνέκρινε τήν εἴσπραξη 2-5 δραχμῶν ἀπό κάθε ἀπόδειξη νεροῦ καί ρεύματος,
ὑπέρ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. 

Στίς 23 Ὀκτωβρίου δημοσιοποιήθηκε τηλεγράφημα, τό ὁποῖο στάλθηκε στόν
μητροπολίτη ἀπό τόν βουλευτή Χρ. Γραμματίδη καί ἀνακοινώνεται ὅτι ἀφι-
κνοῦνται στή Λάρισα ἄμεσα ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Κων. Ροδόπουλος καί ὁ
ὑφυπουργός Οἰκισμοῦ Ἐμμ. Κεφαλογιάννης, γιά νά ἐξαγγείλουν σημαντικές ἀπο-
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φάσεις γιά τόν μητροπολιτικό ναό. Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἦρθε στή Λάρισα ὁ ὑφυ-
πουργός Οἰκισμοῦ Κεφαλογιάννης, γιά νά θεμελιώσει τό διδακτήριο τοῦ Γυμνα-
σίου Ἀρρένων καί στό ρεπορτάζ τῆς 25ης Ὀκτωβρίου ἀναφέρονται: «Ὁ ὑφυ-
πουργός σημείωσε τό ζωηρό ἐνδιαφέρον τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς γιά τόν
μητροπολιτικό ναό καί, ἄν καί ὑπάρχουν οἰκονομικές δυσχέρειες, βρέθηκε τρό-
πος νά προωθηθεῖ ἡ ἀνέγερση». Ἀνακοίνωσε στή συνέχεια ὅτι ὑπέγραψε ἀπό-
φαση νά διατεθοῦν δωρεάν ἀπό τό κράτος 50 τόνοι σιδήρου καί μέ τιμή κρατικῆς
διατίμησης 200 τόνοι τσιμέντου. Τά ὑλικά θά μεταφερθοῦν στόν χῶρο ἀνέγερσης
μέ μέσα του στρατοῦ καί τή φροντίδα τοῦ συντονιστῆ Παυλίδη. Ἐπίσης, ἐκ
μέρους τῆς Διοικήσεως Σεισμοπλήκτων θά διατεθοῦν 61.000 δρχ. ὑπέρ τοῦ ναοῦ. 

Στίς 14 Δεκεμβρίου γνωστοποιήθηκε διάταγμα, τό ὁποῖο δημοσιεύτηκε στό
ΦΕΚ, ὅτι χορηγεῖται ποσό 100.000 δρχ. γιά τήν ἀνέγερση, μέ τή φροντίδα τοῦ
ὑφυπουργοῦ Οἰκονομικῶν Δημ. Ἀλιμπράντη, μετά ἀπό ἐνέργειες τοῦ πρό-
εδρου τῆς Βουλῆς Κων. Ροδόπουλου. Σέ ρεπορτάζ τοῦ Βάσου Καλογιάννη
στίς 19 Δεκεμβρίου ἀναφέρεται ὅτι ἑτοιμάζεται νέα ἐξόρμηση τοῦ μητροπολίτη
Δημητρίου γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ. Ἡ ἐξόρμηση κατατείνει σέ δύο
βασικούς σκοπούς: Τήν διοργάνωση τῶν ἐπιτροπῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ἐπιφορ-
τισμένες μέ τήν ὅλη διαχείριση τοῦ μεγάλου ἔργου καί τήν αὔξηση τῶν ἤδη
ὑφιστάμενων ἐπιτροπῶν, καθώς καί τήν ἐξεύρεση νέων πόρων. Ὁ μητροπολί-
της, συνεχίζει τό ρεπορτάζ, ἀνασυγκρότησε τήν ἐπιτροπή τοῦ ναοῦ, στήν
ὁποία συμμετέχουν, ἐκτός τοῦ ἴδιου, οἱ Κ. Ταμπασούλης, Δ. Παλιούρας, Δ.
Ἰατροῦ, Θ. Κούρτης, Ζ. Ἀγορογιάννης καί Θ. Λιάτσης (ταμίας). Ἐπίσης καί τό
ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ ναοῦ, θά ἐργαστεῖ σέ νέες βάσεις. Αὐτό τό
ἀπαρτίζουν ὁ ἐφημέριος Δημ. Νασιούλας καί οἱ Ν. Οἰκονομίδης (ταμίας), Γ.
Σκέδρος, Ἰ. Χαλκιᾶς καί Ἰ. Ράικος. Στά χέρια τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης ὑπάρ-
χουν 200.000 δρχ. καί πρόκειται νά δοθοῦν τόν Ἀπρίλιο τοῦ ἐρχόμενου ἔτους
100-200.000 δρχ. ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν.  

1959

Ὁ μητροπολίτης Δημήτριος κοιμήθηκε στίς 25 Μαρτίου 1959 καί ὁ μητρο-
πολιτικός θρόνος ἔμεινε κενός. Στίς 26 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε ἐκτενές
ρεπορτάζ τοῦ Βάσου Καλογιάννη, στό ὁποῖο τονιζόταν σέ γενικές γραμμές ὅτι
ὁ μητροπολιτικός ναός ἀφέθηκε «στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων».
Ἀφορμή ἦταν διάβημα τοῦ δημάρχου Δ. Χατζηγιάννη, πρός τόν ὑφυπουργό
Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος ἀπάντησε «ἀρνοῦμαι ἄλλη εἰσφοράν». Στό ρεπορτάζ
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τονίζεται ὅτι τό πάγιο τέλος τοῦ ΟΥΗΛ μέ 400.000 δρχ. τόν χρόνο, τό ὁποῖο
εἶναι μοναδική πηγή χρηματοδότησης, δέν ἐπαρκεῖ. Τό ἔργο τῆς ἐπιδομῆς ὁλο-
κληρώνεται στό τέλος τῆς χρονιᾶς καί ἀπομένει ἡ προτελευταία φάση, δηλαδή
οἱ τροῦλοι καί ἡ στέγαση τοῦ ναοῦ. Μετά εἶναι τά ἐσωτερικά, τά ὁποῖα εἶναι
καί τά δαπανηρότερα. Ἀπαιτοῦνται 3 ἑκατομμύρια δρχ. γιά τίς στοιχειώδεις
ἀνάγκες τοῦ ἀνεγειρόμενου ναοῦ.

Στίς 24 Δεκεμβρίου σέ ρεπορτάζ τοῦ Δημ. Ξενάκη μέ τίτλο «Ἀπετελματώθη
τελείως καί τό θέμα τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου» τονίζεται ἡ ἔλλειψη
μητροπολίτη καί τίθεται ὡς ἀπαραίτητο ζήτημα ἡ πλήρωση τῆς ἕδρας. Ὁ
δημοσιογράφος ἐπισημαίνει τήν ἀνάγκη συνέχισης τῶν ἐργασιῶν καί κρούει
τόν κώδωνα καί γιά τό παράπηγμα τοῦ πολιούχου, τό ὁποῖο ἀποσαθρώθηκε
καί «διαρρέει πανταχόθεν». Θυμίζει ὅτι ὁ τοποτηρητής μητροπολίτης Δαμα-
σκηνός ἐπρόκειτο νά συγκαλέσει σύσκεψη τῶν δύο ἐπιτροπῶν τοῦ ναοῦ (ἐρα-
νικῆς καί ἐπιτροπῆς ἀνέγερσης), ἀλλά αὐτό ἀκόμα δέν ἔγινε.

1960

Στίς 18 Μαΐου χειροτονήθηκε μητροπολίτης Λαρίσης, Πλαταμῶνος καί Τυρ-
νάβου ὁ Ἰάκωβος Σχίζας. Στίς 14 Αὐγούστου σέ ρεπορτάζ ἀναφέρεται ὅτι μετέ-
βη στήν Ἀθήνα καί πέτυχε τήν ἔγκριση δημοπράτησης τοῦ ὑπολοίπου τμήμα-
τος τοῦ ναοῦ, γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ σκελετοῦ, μέ προϋπολογισμό 1.400.000
δρχ. Ἡ δημοπρασία θά γίνει στίς 2 Σεπτεμβρίου. Στίς 25 Σεπτεμβρίου ἀνακοι-
νώθηκε ὅτι ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης τοῦ μητροπολιτικοῦ
ναοῦ, μετά τήν ἔγκριση τῆς δημοπρασίας ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Τίς
ἐργασίες ἀνέλαβε ὁ μηχανικός Ἐλ. Κολονέλος. Στίς 20 Νοεμβρίου δημοσιεύεται
ἔκκληση τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν ἐνίσχυση ἀπό τούς πιστούς τῆς ἀπο-
περάτωσης τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Συνεργεῖα θά περιέλθουν τά σπίτια καί
τά καταστήματα, γιά νά ζητήσουν χρήματα. 

1962

Τήν 1η Μαρτίου δημοσιεύτηκε ἡ εἴδηση ὅτι ἔγιναν δύο ἀλλεπάλληλες
συσκέψεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καί τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς ὑπό
τόν μητροπολίτη Ἰάκωβο, γιά τή συνέχιση τῶν ἐργασιῶν ἐπικεραμώσεως καί
τῆς κατασκευῆς τῶν σιδηρῶν παραθύρων καί θυρῶν. Ἀποφασίστηκε ἐπιτρο-
πή νά ἐπισκεφθεῖ τούς ἁρμόδιους, γιά τήν ἐπιτυχέστερη λύση τῶν προβλημά-
των. Στίς 31 Ὀκτωβρίου σέ ρεπορτάζ, ἀναφέρεται, ὅτι συνεχίζεται ἡ δόμηση
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μέ ταχύτερο ρυθμό. Καταγράφονται καί οἰκονομικά στοιχεῖα, σύμφωνα μέ τά
ὁποῖα μέχρι τήν κατασκευή τῶν πέδιλων δόθηκαν συνολικά 1,6 ἑκατομμύρια
δρχ. Ἐπακολούθησαν οἱ πρῶτες ἐργολαβίες καί οἱ δεύτερες τῶν Ἐλευθ. Κολο-
νέλου καί Ἀθαν. Σακελλαρίου μέ ποσά 1.000.000 καί 900.000 δρχ., ἀντίστοιχα.
Ἡ στέγαση τοῦ ναοῦ, μέχρι νά ὁλοκληρωθεῖ, στοίχισε περίπου 3.500.000 δρχ.
Ἡ κατασκευή παραθυρόφυλλων θά στοιχίσει 200.000 δρχ., ἡ ἠλεκτρική ἐγκα-
τάσταση 100.000 δρχ. καί τά βιτρό 80.000 δρχ. Τό μαρμάρινο δάπεδο θά στοι-
χίσει 300.000 δρχ. καί τό μαρμάρινο τέμπλο 250.000 δρχ. Τά ἐγκαίνια ἀναμέ-
νονται νά γίνουν κατά τήν ἑορτή τοῦ πολιούχου στίς 15 Μαΐου 1963. Οἱ ἐπι-
τροπές σκέφτονται νά ὑποθηκεύσουν μέ νόμο τήν ἐτήσια εἰσφορά τοῦ ΟΥΗΛ,
ἡ ὁποία ἀνέρχεται σέ 360.000 δρχ., γιά τή σύναψη δανείου. Ὁ Δῆμος Λαρίσης
ἀνέλαβε τή διαμόρφωση τοῦ πέριξ τοῦ ναοῦ χώρου τοῦ Φρουρίου. Τό ἔργο θά
γίνει ταυτόχρονα ἤ καί νωρίτερα ἀπό τήν ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ. 

1963

Στίς 21 Μαΐου στά θέματα πού πρόκειται νά συζητήσει τό δημοτικό συμ-
βούλιο συμπεριλαμβάνεται τό αἴτημα τῆς μητρόπολης, γιά τήν παραχώρηση
τοῦ χώρου τῆς παράγκας τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, γιά νά δημιουργηθεῖ πνευματι-
κό κέντρο τῆς Ἐκκλησίας. Τήν 1η Ἰουνίου ἀνακοινώθηκαν συμπεράσματα
κοινῆς σύσκεψης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου καί τῆς ἐρανικῆς ἐπι-
τροπῆς, στήν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ νομάρχης Κακούρης, ὁ δήμαρχος Χατζη-
γιάννης καί ὁ δημομηχανικός Σακελλαρίου. Βασική διαπίστωση ἦταν τό ὀξύ
οἰκονομικό πρόβλημα τοῦ ναοῦ. 

1964

Στίς 13 Ὀκτωβρίου ἀνακοινώθηκαν συζητήσεις καί ἀποφάσεις τῆς ἐρανικῆς
ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία συνῆλθε ὑπό τήν προεδρία τοῦ μητροπολίτη Ἰακώβου.
Ἀπό τά μέλη της συμμετεῖχαν οἱ Δ. Παλιούρας, Κ. Ταμπασούλης, Θ. Λιάτσης,
ἀπερχόμενος διευθυντής τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, καί ὁ νέος διευθυντής Βασι-
λείου. Ἐνημέρωση γιά τήν πορεία τῶν ἐργασιῶν ἔκανε ὁ Κ. Γιαννόπουλος. Ὁ
Δημ. Παλιούρας κατηγόρησε τήν ἀπελθοῦσα δημοτική ἀρχή (ἤδη εἶχε ἐκλεγεῖ
δήμαρχος ὁ Ἀλέκος Χονδρονάσιος) ὅτι ἐπί πενταετία παρεμπόδισε τήν ἀνέ-
γερση καί ἐνέπαιξε τήν ἐρανική ἐπιτροπή, μέ τήν ἀναγραφή στόν προϋπολο-
γισμό 270.000 δρχ. γιά τή διαμόρφωση τοῦ χώρου γύρω ἀπό τόν ναό, ἡ ὁποία
δέν ἔγινε. Ἐπίσης, τήν κατηγόρησε ὅτι ἀθέτησε τήν ὑπόσχεσή της γιά τήν
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ἀπαλλοτρίωση κτισμάτων. Ἡ ἐπιτροπή δέχτηκε ὁμόφωνα τήν πρόταση τοῦ Δ.
Παλιούρα νά κληθεῖ ἡ νέα δημοτική ἀρχή καί νά διαμορφώσει τόν χῶρο, μέ τό
ποσό τό ὁποῖο ἤδη εἶχε προϋπολογιστεῖ. Τό σχέδιο βρίσκεται στήν τεχνική
ὑπηρεσία ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 1963. Ἐπίσης, ἡ ἐπιτροπή ἐξῆρε τή χειρονο-
μία τοῦ στρατοῦ (μηχανικό) νά διαμορφώσει προσωρινά τόν χῶρο γύρω ἀπό
τόν ναό. Ἀποφασίστηκε νά συγκροτηθεῖ σέ σῶμα ἡ ἀνασυσταθεῖσα ἐπιτροπή
καί νά συγκαλέσει εὐρεία σύσκεψη τῶν παραγόντων τῆς Λάρισας. 

1965

Στίς 2 Ἰουνίου 1965 ἀνακοινώθηκε ὅτι τήν Κυριακή 6 Ἰουνίου θά τελε-
σθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνεγερθέντος ἱεροῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ Ἁγίου Ἀχιλ-
λίου. Ἡ ἀπόφαση δέν ἦταν τυχαία. Τή συγκεκριμένη ἡμερομηνία τιμόντουσαν
οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στήν ὁποία συμμετεῖχε καί ὁ
πολιοῦχος Ἅγιος τῆς Λάρισας. Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 5 Ἰουνίου ψάλθη-
κε ὁ Μέγας Ἑσπερινός των ἐγκαινίων μέ πρωτοφανῆ κοσμοσυρροή, σύμφωνα
μέ τό ρεπορτάζ, πού δημοσιεύτηκε στίς 6 Ἰουνίου. Ὁ παλιός ναός κλείνει ὁρι-
στικά, ὅπως διευκρινίζεται, μέχρι νά ἀποφασιστεῖ πῶς θά διατεθεῖ ὁ χῶρος.
Ὅλος ὁ ἐξοπλισμός του μεταφέρεται στόν νέο μητροπολιτικό ναό.

Τά γεγονότα τῶν ἐγκαινίων τῆς Κυριακῆς καταγράφηκαν στό φύλλο τῆς
8ης Ἰουνίου, ὡς ἀκολούθως: Ἀπό νωρίς τό πρωί πλήθη συνέρρευσαν γιά νά
παρακολουθήσουν τήν ἱεροτελεστία. Πρῶτα τελέστηκε ὁ ὄρθρος στόν παλιό
μητροπολιτικό ναό καί στή συνέχεια σχηματίστηκε μεγαλοπρεπής πομπή, ἡ
ὁποία κατευθύνθηκε πρός τόν νέο μητροπολιτικό ναό. Τῆς πομπῆς προηγεῖτο
ἡ Φιλαρμονική τοῦ Δήμου Λαρίσης, ἀκολουθοῦσαν ἄνδρες τῆς ΕΣΑ καί τῆς
ΕΑΑ μέ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὁ μητροπολίτης Ἰάκωβος κρατώντας
τό Ἅγιο Ποτήριο καί τά λείψανα τοῦ ἁγίου, πλαισιωμένος ἀπό τούς ἱερεῖς, οἱ
ἐπίσημοι καί ὁ λαός. Τμήματα στρατοῦ καί ἀεροπορίας ἀπέδωσαν τιμές. Ἡ
πομπή στάθμευσε ἔξω ἀπό τόν μητροπολιτικό ναό καί ὁ μητροπολίτης ἐπε-
ξήγησε τά τῆς ἱεροτελεστίας τῶν ἐγκαινίων. Στή συνέχεια ἄνοιξε ἡ πύλη τοῦ
ναοῦ καί τελέστηκαν μέσα τά ἐγκαίνια καί ἡ πανηγυρική θεία λειτουργία. Στήν
τελετή παρέστησαν ὁ νομάρχης Ι. Γκότσης, ὁ βουλευτής Τάκης Καρδάρας, ὁ
διευθυντής τῆς νομαρχίας Μπαρκοῦτσος, ὁ δήμαρχος Ἀλ. Χονδρονάσιος καί
οἱ δημοτικοί σύμβουλοι Θεοδώρου, Βουλγαράκης, Μπλάνας, Παναγιωτακό-
πουλος, Γεροζήσης, Δαλανίκας, ὁ διοικητής τῆς 1ης Στρατιᾶς ἀντιστράτηγος
Γουλγουτζῆς, ὁ ἀρχηγός 28ου ΑΤΑ Ντέρος, ὁ ἐπιτελάρχης τῆς 1ης Στρατιᾶς
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ὑποστράτηγος Ζωϊτάκης, ὁ Ἀνώτερος Διοικητής Χωροφυλακῆς Θεσσαλίας
συνταγματάρχης Εὐθυμίου, ὁ πρόεδρος τοῦ Διαρκοῦς Στρατοδικείου συνταγ-
ματάρχης Ἀνδριανέσης, ἐκπαιδευτικοί λειτουργοί καί πλῆθος κόσμου. 

Τή χρονιά αὐτή «φούντωσε» ἡ ἀντιπαράθεση Μητρόπολης καί Δήμου γιά
τήν τύχη τοῦ οἰκοπέδου, ὅπου βρισκόταν τό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
Ἡ μητρόπολη τό διεκδικοῦσε γιά νά δημιουργήσει πνευματικό κέντρο καί ὁ
Δῆμος Λαρίσης, γιά νά χτιστεῖ τό ἀρχαιολογικό μουσεῖο. Ἀλλά, αὐτό εἶναι ἕνα
ἄλλο θέμα…
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