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Ἡ συνοικία Ἀμπελοκήπων (Ταμπάκικα)

Ὁἱερός ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς βρίσκεται στή συνοικία Ἀμπελοκή-
πων τῆς Λάρισας. Ἡ παλαιότερη ὀνομασία τῆς συνοικίας αὐτῆς ἐπί

Τουρκοκρατίας ἦταν Tabagli, καί γιά τούς χριστιανούς Ταμπάκικα, ὀνομασίες
πού ὑποδηλώνουν συνοικία τῶν βυρσοδεψείων. Ἡ συνοικία ὁριοθετεῖται κατά
τό πλεῖστον ἀπό μιά μεγάλη καμπύλη της μαιανδρικῆς πορείας τοῦ Πηνειοῦ
ποταμοῦ, ἡ ὁποία νότια συμπληρώνεται ἀπό τήν ὁδό Γεωργιάδου. Ἡ συνοικία
αὐτή ἐντοπίζεται ἀπό τά πρῶτα ἔτη τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ὡς μου-
σουλμανική κοινότητα (1454 καί 1506), ἐνῶ ἀναφορά γιά τήν παρουσία χρι-
στιανῶν ὑπάρχει ἀπό τά μέσα του 18ου αἰώνα (1750 περίπου) σέ κατάστιχα
τῶν Μετεωρίτικων μονῶν1.

Ἀνέγερση τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

Ἄν καί πρόκειται περί σχετικά νέου γιά τήν πόλη ναοῦ2, ὁ τρόπος ἀνέγερ-
σής του  περιβάλλεται ἀπό νεφελώδεις πληροφορίες πού ὑπάρχουν γύρω ἀπό
τήν ἀνεύρεση τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνας τοῦ ναοῦ. Σύμφωνα μέ τήν προφο-
ρική παράδοση πού εἶναι διάχυτη ἀπό πολλά χρόνια ὄχι μόνο στή συνοικία
ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν πόλη, τό 1876 ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ χώρου ὅπου σήμερα
ὑπάρχει ὁ ναός τῆς Παναγίας θέλησε νά κτίσει ἕναν ταμπαχανέ, δηλ. βυρσο-
δεψεῖο. Εἶναι γνωστό, ἐξ ἄλλου, ὅτι ἡ περιοχή αὐτή διέθετε κατά τά τελευταῖα

1 Παλιούγκας Θεόδωρος. Ἡ Λάρισα κατά τήν Τουρκοκρατία (1423-1881), τόμ. Α΄ (Λάρισα) 1996
σ. 130. 
2 Τῆς Ζωοδόχου πηγῆς, ἐκτός τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου φυσικά, προϋπῆρξαν κατά σειράν οἱ Ἅγ. Νικόλαος
(1857), Τεσσαράκοντα Μάρτυρες (1863), Ἅγ. Ἀθανάσιος (ὁλοκληρώθηκε 1869).
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χρόνια της τουρκοκρατίας καί πολλά ἄλλα
βυρσοδεψεῖα, λόγω τῆς θέσεώς της ἀκριβῶς
δίπλα ἀπό τό ποτάμι τῆς πόλης, τόν Πηνειό,
καθώς ἡ ἐπεξεργασία τῶν δερμάτων ἀπαι-
τοῦσε μεγάλες ποσότητες ὕδατος. Κατά τήν
ἐκσκαφή γιά τήν κατασκευή τῶν θεμελίων
του ταμπαχανέ, οἱ ἐργάτες κάποια στιγμή
ἔφθασαν σέ σημεῖο ὅπου το ἔδαφος ἦταν
ὑγρό καί ὅσο ἡ ἐκσκαφή προχωροῦσε ἄρχισε
νά ἀναβλύζει νερό, μέσα ἀπό τό ὁποῖο φανε-
ρώθηκε ξαφνικά ἕνα εἰκόνισμα τῆς Πανα-
γίας. Μετά τόν καθαρισμό τῆς φάνηκε ὅτι
παρίστανε τή Θεοτόκο μέ τόν μικρό Ἰησοῦ,
στήν ἀπεικόνιση πού εἶναι γνωστή ὡς
«Ρόδον τό Ἀμάραντον», καί ὄχι ὡς Ζωοδόχος
Πηγή ὅπως ἀφήνει συνειρμικά νά ἐννοηθεῖ
τό ὄνομα τοῦ ναοῦ. Ἀμέσως μεταφέρθηκε
στόν μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου
γιά προσκύνηση ἀπό τούς πιστούς, ὅπου ἔμεινε μέχρι τήν κατασκευή τοῦ
παρεκκλησίου τῆς Φανερωμένης.

Ὁ παλαιός ἐφημέριος τοῦ ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς  πρωτοπρεσβύ-
τερος Σκόρδας Ἠλίας σέ βιβλίο του3, καταθέτει τή μαρτυρία τῆς ὑπέργη-
ρης κόρης τοῦ πρώτου νεωκόρου τοῦ ναοῦ, ἡ ὁποία ἀναφέρει ὅτι κατά
τήν περίοδο ἐκείνη (1875-76), δίπλα ἀπό ἕνα μικρό εἰκονοστάσι πού ὑπῆρχε
κοντά σέ πηγάδι, στό κέντρο περίπου τῆς περιοχῆς Ταμπάκικα, ζοῦσε ἡ
μοναχή Θεοφανία. Κάποια στιγμή ἐμφανίσθηκε «κατ’ ὄναρ» ἡ Θεοτόκος, ἡ
ὁποία τῆς ὑπέδειξε ὅτι στόν πυθμένα τοῦ γειτονικοῦ πηγαδιοῦ βρισκόταν
ἐπί χρόνια θαμμένη ἡ εἰκόνα της. Ἔπειτα ἀπό πολλές προσπάθειες ἔγινε
πιστευτή ἡ διήγηση τῆς μοναχῆς καί τελικά μέ ἐντατικές ἐργασίες κατορ-
θώθηκε τελικά νά ἀνευρεθεῖ. Τό γεγονός αὐτό θεωρήθηκε ὡς θαῦμα καί
οἱ πιστοί της συνοικίας ἔκτισαν ἀκριβῶς στή θέση αὐτή ἕνα μικρό παρεκ-
κλήσιο ἀφιερωμένο στή Ζωοδόχο Πηγή.

Μιά ἄλλη ἐκδοχή ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι ἀπό αἰῶνες πρίν ὑπῆρχε στό
σημεῖο αὐτό νεκροταφεῖο καί δίπλα του εἰκονοστάσι μέ πηγάδι, μέσα στό

3 Πρωτοπρεσβύτερος Σκόρδας Ἠλίας. «Ἡ Ζωοδόχος Πηγή», Λάρισα (2001), σσ. 18-20.  

ΜΕΡΟΣ Β´. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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τῆς Παναγίας, χωρίς 

τό ἀσημένιο ὑποκάμισο.
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ὁποῖο ἔκρυβαν τήν εἰκόνα γιά τόν φόβο τῶν εἰκονομάχων. Εἶναι μιά ἐκδοχή
παλαιότατη, ἀλλά πρέπει νά εἶναι ἀφύσικη, ἀφοῦ εἶναι βεβαιωμένο ἀφ’
ἑνός ὅτι δέν ὑπῆρχε στό σημεῖο ἐκεῖνο νεκροταφεῖο4 καί ἀφ’ ἑτέρου ἡ πα-
ρουσία πηγαδιοῦ γιά πόσιμο νερό (ἁγίασμα) μέσα σέ κοιμητηριακό χῶρο
δέν συμβιβάζεται.

Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ἀναφέρουμε καί τήν μαρτυρία τοῦ μο-
ναχοῦ Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτη ἀπό τόν Ἅγιο Λαυρέντιο τοῦ Πηλίου, ὁ ὁποῖος
τό 1891 ἀναφέρει σέ δημοσίευμά του στό μηνιαῖο περιοδικό τοῦ Βόλου
«Προμηθεύς», τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ ἴδιος ἐκδότης, ὅτι ὑπῆρξε αὐτόπτης μάρ-
τυρας τῶν γεγονότων τῆς ἀνεύρεσης τῆς εἰκόνας, γιατί φρόντισε νά βρεθεῖ
στή Λάρισα ὅταν ἄκουσε τίς διαδόσεις οἱ ὁποῖες κυκλοφοροῦσαν γιά τήν
ὕπαρξή της. Σέ κάποιο σημεῖο μάλιστα ἀναφέρει ὅτι: «τῇ 16ῃ Μαρτίου
[1876] διεδόθη ὅτι ἡ ποθουμένη εἰκών τῆς Θεοτόκου ἀνεκαλύφθη παρα-
δόξως πῶς» καί πιό κάτω τονίζει μέ ἔμφαση ὅτι «Ὁ τοποτηρητής τοῦ Μη-
τροπολίτου Λαρίσης ἅγιος Γαρδικίων κύριος Ἰερόθεος5 ἔφυγεν ἐπίτηδες

4 Γρηγορίου Ἀλέξανδρος. Τό Α΄ Δημοτικό Νεκροταφεῖο τῆς Λάρισας (1899-1993). Ἱστορική διαδρο-
μή. Ταφικά μνημεῖα. Ὁ ἱερός Ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Θεσσαλονίκη (2013), σσ. 16-21.
5 Μητροπολίτης Λαρίσης ἦταν τότε ὁ Νεόφυτος, ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε μετατεθεῖ στή Λάρισα (ἐκλο-
γή 7 Αὐγούστου 1875) ἀπό τήν μητρόπολη Σερρῶν. Φαίνεται ὅτι μέχρι τίς 16 Μαρτίου τοῦ 1876
πού ἀναφέρει ὁ μοναχός Ζωσιμᾶς ὅτι βρέθηκε ἡ εἰκόνα, ὁ Νεόφυτος δέν εἶχε ἐνθρονισθεῖ, γι’ αὐτό
καί ἦταν τοποτηρητής ὁ ἐπίσκοπος Γαρδικίου Ἰερόθεος. Ὁ τελευταῖος εἶναι ὁ ἴδιος ἱεράρχης ὁ
ὁποῖος σέ συνεργασία μέ ἐπίλεκτα μέλη τῆς Λαρισαϊκῆς κοινωνίας ἀντιτάχθηκε τό 1870 στήν
ἐνθρόνιση τοῦ Δωροθέου Σχολάριου ὡς μητροπολίτη Λαρίσης. Βλ. Παπαθεοδώρου Νικόλαος,.
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Ἡ συνοικία Ταμπάκικα, 
μέ τόν Ἱ. Ν. τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, 

φωτογραφημένη ἀπό τόν Λόφο τοῦ Φρουρίου.
Προπολεμική φωτογραφία.

Ἡ ἴδια ἄποψη σέ σχέδιο 
τοῦ Ἀγήνορα Ἀστεριάδη. 1934.
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εἰς Τύρναβον καί διέταξε τόν κλῆρον
ἴνα μηδείς ὑπάγη εἰς τάς ἀνασκαφάς
ταύτας…»6. Τό κείμενο τοῦ μοναχοῦ στό
περιοδικό, τό ὁποῖο ἄς ἀναφερθεῖ ὅτι
ἐγράφη 14 χρόνια ἀπό τήν ἀνεύρεση
τῆς εἰκόνας, καταχωρίζεται ὡς ὑποση-
μείωση στό περιοδικό καί, ἀναπαράγε-
ται ὁλόκληρο στό Παράρτημα πού
ἀκολουθεῖ στό τέλος τοῦ κειμένου μας. 

Στό σημεῖο ὅπου ἀνευρέθηκε ἡ
εἰκόνα τῆς Παναγίας, οἱ πιστοί τῆς
συνοικίας ἔκτισαν τό 1877 ἕνα ταπεινό
ἐκκλησάκι, τό ὁποῖο, ὅπως ἀναφέρει
ὁ Θεόδωρος Παλιούγκας πού μελέτησε τόν κώδικα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου (1810-1881)7, ἀναφέρεται ὡς «Παρεκκλήσιον Φανερωμένης» ἤ ὡς
«Παρεκκλήσιον Ταμβάκικα». Ἔπειτα ἀπό τρία χρόνια (1880), στή θέση τοῦ
παρεκκλησίου ἄρχισε ἡ ἀνοικοδόμηση τοῦ γνωστοῦ προπολεμικοῦ ναοῦ
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Μάλιστα ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Νεόφυτος Πε-
τρίδης ἀπηύθυνε στό ποίμνιο τῆς Μητροπόλεώς του παραινετική ἐπι-
στολή, μέ τήν ὁποία προέτρεπε τούς πιστούς νά συμβάλλουν οἰκονομικά
στήν ταχύτερη ἀποπεράτωση τοῦ ναοῦ8. Ὅλοι οἱ πιστοί, καί κυρίως οἱ

«Δωρόθεος ὁ Σχολάριος. Ὁ μητροπολίτης Λαρίσης πού δέν γνώρισε τό ποίμνιό του». Ἰχνη-
λατῶντας τήν παλιά Λάρισα Β΄ - 2015, Λάρισα (2018), σσ. 187-190.
6 Μοναχός Ζωσιμᾶς Ἐσφιγμενίτης, «Περί τοῦ νομοῦ Λαρίσης», περ. Προμηθεύς, ἔτος Γ΄, τεύχ.
ΛΕ΄, Βόλος (Νοέμβριος 1891), σσ. 280-281. Τό δημοσίευμα αὐτό τοῦ Ζωσιμᾶ, πού ἐκτός ἀπό
αὐτόπτης μάρτυρας ἦταν καί μοναχός, δηλαδή ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας, ἀφήνει πολλά ὑπο-
νοούμενα, τά ὁποῖα ὅμως δέν ἐπιβεβαιώθηκαν στή συνέχεια ἀπό τά γεγονότα.
7 «Ἡ Λάρισα τῆς περιόδου 1810-1881. Στοιχεῖα ἀπό τόν Κώδικα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλ-
λίου». Πρακτικά της ἡμερίδας τοῦ Ὁμίλου Φίλων της Θεσσαλικῆς Ἱστορίας καί τῆς Λαογραφικῆς
Ἑταιρείας Λαρίσης, ἐν ἔτει 1988, Δεκεμβρίου 13. Λάρισα, ἐκδόσεις «Θετταλός» (1994), σ. 200.
8 Τήν ἐπιστολή αὐτή μᾶς διέσωσε ὁ ἱστορικός τῆς Λάρισας Ἐπαμεινώνδας Φαρμακίδης στό
βιβλίο του Ἡ Λάρισα. Ἀπό τῶν Μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς
τήν Ἑλλάδα (1881), Βόλος 1926, σ. 261. Ὅπως ἀναφέρει ὁ συγγραφέας, τήν ἐπιστολή αὐτή
τήν ἐντόπισε στούς συμβολαιογράφους τῆς Λάρισας Παναγιώτη Σκαμβούγερα καί Ἀγαθάγ-
γελο Ἰωαννίδη. Γιά τούς τελευταίους πρέπει νά προσθέσουμε ὅτι ἦταν ἀπό τούς πρώτους
συμβολαιογράφους τῆς ἐλεύθερης Λάρισας καί ὅτι ὁ μέν Παναγιώτης Σκαμβούγερας ἦταν
πεθερός τοῦ δικηγόρου καί ἐπί σειρά ἐτῶν προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Λαρίσης
Τάκη Ἰατροῦ, ὁ δέ Ἀγαθάγγελος Ἰωαννίδης ἦταν παππούς τοῦ ἀλευροβιομήχανου Ἄγγελου
Παππᾶ. Πόσο μικρή ἦταν ἡ Λάρισα τότε…

ΜΕΡΟΣ Β´. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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τοῦ προπολεμικοῦ Ἱ. Ναοῦ. 1939.
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κάτοικοι τῆς συνοικίας,
ἀνταποκρίθηκαν πρό-
θυμα στό κάλεσμα γιά
τήν ἀνέγερση ὄχι μόνον
οἰκονομικά, ἀλλά καί μέ
τήν προσφορά ἐθελον-
τικῆς ἐργασίας. Ἀρωγοί
στήν προσπάθεια αὐτή
ἦλθαν καί οἱ συντεχνίες
τῶν βυρσοδεψῶν, τῶν
σαμαράδων, τῶν τσαρου-
χάδων καί σανδαλοποιῶν
πού εἶχαν τά ἐργαστήριά
τους στή συνοικία. 

Ἐν τῷ μεταξύ ἦλθε ἡ
στιγμή τῆς ἀπελευθέρω-

σης τῆς Λάρισας ἀπό τούς Τούρκους καί ἐπειδή ἀργοῦσε ἡ ὁλοκλήρωση
τοῦ ναοῦ λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, ἔγινε περιφορά τῆς εἰκόνας καί
στίς ὅμορες ἐπισκοπές τῆς μητροπόλεως Λαρίσης. Στήν παραινετική ἐπι-
στολή τοῦ Λαρίσης Νεοφύτου, προστέθηκαν καί ἀντίστοιχες τοῦ μητρο-
πολίτου Δημητριάδος καί τῶν ἐπισκόπων Γαρδικίου καί Πλαταμῶνος.
Πρώτη περιοδεία τῆς εἰκόνας ἔγινε στή μητρόπολη Δημητριάδος μέ ἄδεια
τοῦ οἰκείου μητροπολίτου Γρηγορίου, στίς 22 Ἰανουαρίου 1881. Ἐν συνε-
χείᾳ μεταφέρθηκε στίς 8 Ὀκτωβρίου 1882 στήν ἐπισκοπή Γαρδικίου, πού
εἶχε ἕδρα τό Ζάρκο, ἔπειτα ἀπό παραίνεση τοῦ ἐπισκόπου Γρηγορίου, καί,
τέλος, ἔπειτα ἀπό ἑπτά χρόνια (29 Νοεμβρίου 1889) ἡ εἰκόνα ταξίδεψε
μέχρι τά Ἀμπελάκια, ἔπειτα ἀπό ἔγκριση τοῦ ἐπισκόπου Πλαταμῶνος
Ἀμβροσίου Κασσάρα9. Τά ἐκπληκτικό στήν ὅλη προσπάθεια συγκέντρωσης
χρημάτων ἀπετέλεσε καί ἡ περίπτωση τοῦ μουσουλμάνου αἱρετοῦ πρώτου
δημάρχου τῆς Λάρισας Χασάν Ἐτέμ, ὁ ὁποῖος δώρισε ἕνα σημαντικό ποσό
γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ.

9 Ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς παραινετικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Λαρίσης Νεοφύτου καί τῶν ἄλλων ἀρχιε-
ρέων παρατίθεται αὐτούσιο ὡς Παράρτημα στό τέλος τοῦ κειμένου.
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Ἡ δυτική ὄψη τοῦ Ἱ. Ναοῦ. 
Σχέδιο τοῦ Ἀγήνορα Ἀστεριάδη. 1940.
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Ἱστορική διαδρομή

Ὁ ναός ὁλοκληρώθηκε σταδιακά, ἐνῶ ἡ λειτουργία του ἄρχισε τό 1881.
Μέχρι τότε οἱ κάτοικοι τῆς συνοικίας αὐτῆς ἐκκλησιάζονταν στόν ναό τοῦ
Ἁγ. Ἀχιλλίου καί ὅταν αὐτός δέν λειτουργοῦσε, βάδιζαν μέχρι τόν οἰκισμό
Καλύβια στήν ἐκκλησία τῆς Ἁγ. Μαρίνας, ἡ ὁποία ὑπάρχει μέχρι καί σή-
μερα «ἐκ βάθρων ἀνακαινισμένη».        

Ἡ τελική μορφή τοῦ ναοῦ τοῦ 1881 ἀποτυπώνεται σέ παλιές φωτο-
γραφίες καί σχέδια πού ἔχουν διασωθεῖ καί ἀπό τά ὁποῖα βγάζουμε ση-
μαντικά συμπεράσματα. Ἐπρόκειτο γιά μιά κομψή τρίκλιτη βασιλική μέ
δίκλινη στέγη. Ὅμως ἡ ἰδιαιτερότητα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς σύνθεσης ἐπι-
κεντρωνόταν στή μορφή τῆς δυτικῆς πρόσοψης τοῦ ναοῦ. Στό κατώτερο
τμῆμα ὑπῆρχαν τρία τοξωτά ἀνοίγματα, τά ὁποῖα ὁδηγοῦσαν στό ἐσωτε-
ρικό πρός τά ἀντίστοιχα κλίτη, ἐνῶ στό ἀνώτερο τμῆμα της, πάνω ἀπό
τήν ἀετωματική ἀπόληξη τῆς δυτικῆς πλευρᾶς, ὑψωνόταν τό κωδωνοστά-
σιο σέ μιά ἀσυνήθιστη θέση, ἡ ὁποία ἦταν ἀποτέλεσμα μιᾶς εὐφυοῦς σύλ-
ληψης τοῦ ἀρχιτέκτονα. Στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ δύο συστοιχίες κιόνων,
ἀνά ἕξι σέ κάθε πλευρά, χώριζαν τόν κυρίως ναό σέ τρία κλίτη. Ἡ ἁγιο-
γράφηση ἦταν ἐπιλεκτική. Στή μέση τῆς ὀροφῆς τοῦ κεντρικοῦ κλίτους
ἀπεικονιζόταν ὁ Παντοκράτορας, ἐνῶ πάνω ἀπό τά κιονόκρανα τῶν κιό-
νων ὑπῆρχαν οἱ μορφές τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων σέ μετάλλια, ἀνά ἕξι σέ
κάθε πλευρά. Στούς πλάγιους τοίχους ὑπῆρχαν ἀνηρτημένες διάφορες
εἰκόνες, συνήθως τάματα πιστῶν. 

Τό τέμπλο τοῦ ναοῦ ἦταν ξυλόγλυπτο ἀπό χαμηλά στά θωράκια καί
γύρω ἀπό τίς δεσποτικές εἰκόνες, μέχρι τό Δωδεκάορτο καί τόν Σταυρό
μέ τά Λυπηρά. Ἦταν χρωματισμένο λευκό καί ἡ σύνθεσή του περιεῖχε
στοιχεῖα μίμησης νεοκλασικῶν μορφῶν.

Σέ ὑπόγειο χῶρο στή βορειοδυτική γωνία τοῦ ναοῦ καί στό σημεῖο ὅπου
ἀνευρέθηκε ἡ εἰκόνα, ὑπῆρχε τό ἁγίασμα, τό ὁποῖο ἔχει ἐπιτελέσει στά
144 χρόνια παρουσίας τοῦ πλεῖστα ὅσα θαύματα. Εἶναι μιά μικρή τετρά-
γωνη αἴθουσα, ἡ ὁποία στήν ἀνατολική πλευρά της ἔχει ἐντοιχισμένη με-
γάλη λεκάνη καί τόν μηχανισμό ἄντλησης τοῦ ἁγιάσματος ἀπό τόν βυθό
τοῦ πηγαδιοῦ. Οἱ τοῖχοι ἦταν κατάφορτοι ἀπό εἰκόνες καί διατηρεῖται μέχρι
καί σήμερα στό ἴδιο σημεῖο. Ἐξ ἄλλου ἡ ἀρχιτεκτονική δομή τοῦ νέου Ναοῦ
σχεδιάσθηκε μέ τέτοιο τρόπο ὥστε νά μή θιγεῖ ὁ χῶρος τοῦ ἁγιάσματος.

Ὁ ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς διατηρήθηκε στήν κατάσταση αὐτή ἀναλ-
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λοίωτος μέχρι τόν σεισμό τῆς 1ης Μαρτίου τοῦ 1941. Τότε ἦταν, πού κατα-
στράφηκε ἡ δυτική πλευρά μέ τήν κατάρρευση τοῦ κωδωνοστασίου, ἐνῶ σέ
ὁλόκληρη τήν τοιχοποιία ὑπῆρχαν κάθετες ρωγμές. Μετά τόν πόλεμο ἐπι-
διορθώθηκαν οἱ βλάβες μέ ἁπλό τρόπο ὥστε νά μπορέσει νά καταστεῖ ὁ ναός
λειτουργικός. Τό 1950 νοτιοδυτικά του ναοῦ ἀνεγέρθηκε τετραώροφο κωδω-
νοστάσιο. Ἀργότερα (δεκαετία τοῦ 1950) ὁ ναός ἐπεκτάθηκε ἐπιπλέον τόσο
στή βόρεια, ὅσο καί στή νότια πλευρά, γιά νά διευκολύνει τίς λατρευτικές
ἀνάγκες τῆς συνοικίας, οἱ κάτοικοι τῆς ὁποίας εἶχαν ἐν τῷ μεταξύ αὐξηθεῖ
κατά πολύ, ὁ δέ ὁ ναός εἶχε φθάσει στό σημεῖο ἐσωτερικά νά ἔχει τέτοιο μέ-
γεθος ὥστε νά δίνει ἀρχιτεκτονικά τήν ἐντύπωση πεντάκλιτης βασιλικῆς.

Ὁ νέος Ἱερός Ναός

Ὁ ἐπισκευασμένος αὐτός ναός διατηρήθηκε μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 1990.
Τή χρονολογία αὐτή κατεδαφίστηκε ὁλόκληρος γιά νά ἀνεγερθεῖ πάνω στό
ἴδιο σημεῖο ὁ σημερινός μεγαλοπρεπής ναός. Ἡ τελετή τῶν θεμελίων ἔγινε
ἐπίσημα στίς 28 Ἰουνίου τοῦ ἴδιου ἔτους ἀπό τόν τότε μητροπολίτη Λα-
ρίσης Δημήτριο Δ´ Μπεκιάρη, μέ προϊστάμενο τοῦ ναοῦ τόν Πρωτ. Νικό-
λαο Μαυρογιάννη, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ὅλο του τόν ἑαυτό στήν προσπάθεια
ἀνοικοδόμησης. Ὁ ὑπόγειος ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἀποπερατώθηκε
σύντομα καί τά θυρανοίξια ἔγιναν στίς 31 Μαρτίου 1991. Κοσμήθηκε μέ
τίς εἰκόνες τοῦ προπολεμικοῦ ναοῦ, οἱ ὁποῖες ἐσχάτως ἔχουν συντηρηθεῖ
καί ἀποκαταστάθηκαν τόσο στό νέο τέμπλο του, ὅσο καί στά εἰκονοστά-
σια. Στίς 2 Μαΐου 1997 ἔγιναν τά ἐγκαίνια τοῦ κάτω ναοῦ τῆς Ζωοδόχου
Πηγῆς ἀπό τόν μακαριστό μητροπολίτη Ἰγνάτιο.

Ὁ ἐπάνω ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ὁλοκληρώθηκε τό 2001 καί τήν 1η
Αὐγούστου τοῦ ἰδίου ἔτους ἔγιναν τά θυρανοίξια ἀπό τόν μητροπολίτη
Ἰγνάτιο, ἐνῶ τά ἐγκαίνια ἔγιναν μέ μεγαλοπρέπεια τήν 20ή Ἀπριλίου 2004.
Ἐξωτερικά ἔχει τόν τύπο τοῦ σταυροειδοῦς ναοῦ μέ τροῦλο καί φέρει
ἄλλους τέσσερες μικρότερους καί χαμηλότερους τρούλους. Τό ὕψος τοῦ
φθάνει περίπου τά 38 μέτρα καί ἐπιπλέον ἔχουν κατασκευασθεῖ δύο ψηλά
κωδωνοστάσια τοποθετημένα στή δυτική πλευρά τοῦ ναοῦ. Ἔχει διακο-
σμηθεῖ ὁλόκληρη μέ νέες εἰκόνες καί τοιχογραφίες ἀπό τόν ἁγιογράφο
Εὐάγγελο Καραβασίλη καί τούς συνεργάτες του10. 

10 Ἱερά Μητρόπολις Λαρίσης. Ἐνοριακός Ἱερός Ναός Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης. 1877-2012,
135 χρόνια διακονίας. 2002-2012, δέκα χρόνια ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ νέου Ἱεροῦ Ναοῦ. Λά-
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Ἡ θαυματουργή εἰκόνα
ἡ ὁποία βρέθηκε τό 1877
ὀνομάστηκε ἀπό τόν μητρο-
πολίτη Νεόφυτο ὡς Ζωοδό-
χος Πηγή, ἀπό τόν τρόπο
ἀνευρέσεώς της, ἄν καί ἡ
ἀπεικόνιση τῆς Θεοτόκου
μέ τόν Ἰησοῦ εἶναι διαφο-
ρετική, ὅπως ἀναφέρθηκε.
Αὐτή ἡ ἐξομοίωση τῆς εἰκό-
νας ὡς Ζωοδόχος Πηγή
ἴσως συμβαδίζει κατά τόν
μητροπολίτη Νεόφυτο μέ
τήν ἱστορία τῆς Μονῆς τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς στό Μπα-
λουκλί τῆς Κωνσταντινού-
πολης. Πάντως οἱ ἐνορίτες καί οἱ πιστοί τῆς Λάρισας στίς καθημερινές τους
συζητήσεις προσφωνοῦν τόν ναό ὡς Παναγία. Σήμερα ἡ θαυματουργή αὐτή
εἰκόνα συντηρήθηκε καί βρίσκεται ἐντός τοῦ ναοῦ, τοποθετημένη ἐπάνω σε
ἐπιβλητικό θρόνο. Ἡ ἐπιφάνειά του εἶναι ἐπενδεδυμένη μέ ἀσημένιο πουκά-
μισο, φέρει σκαλισμένη τήν ἐπιγραφή ΖΩΔΧ  ΠΓΗ, δηλ. Ζωοδόχος Πηγή καί
ἀποτελεῖ τόν θησαυρό τοῦ εὐκτήριου αὐτοῦ οἴκου.

Περισσότερα δέν θά ἀναφέρουμε γιά τόν νέο μεγαλοπρεπῆ ναό τῆς
Ζωοδόχου Πηγῆς, ἀφοῦ οἱ πιστοί πολύ συχνά τόν ἐπισκέπτονται καί βιώ-
νουν τήν κατάνυξη τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν πού τελοῦνται σ’ αὐτόν καί
ραίνονται ἀπό τό θαυματουργό ἁγίασμα.

Παλιές Εἰκόνες τοῦ Ναοῦ

Ὁ προηγούμενος προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀρχιμ.
Κωνσταντῖνος Δεληχρῆστος στό εἰσαγωγικό του σημείωμα σέ ὀγκώδη τόμο
πού ἐκδόθηκε τό 2014 ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ τόν τίτλο «Δελτίο
καταγραφῆς ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων τοῦ Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Λαρίσης»,
ἀναφέρει ἐπί λέξει: «Δέν περίμενα ὅτι θά εὕρισκα τόσα πολλά κειμήλια, πλέον
τῶν ἑκατό, εἰκόνες ὡς ἐπί τό πλεῖστον. Πολλές ἀπ’ αὐτές ἦταν τοποθετημέ-

ρισα 2012, σ. 200.
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νες στό τέμπλο τοῦ κάτω ναοῦ καί στά προσκυνητάρια, ἄλλες στοιβαγμένες
σέ κάποιον χῶρο καί ἀρκετές πεταμένες σέ μιά ἀποθήκη. Δυστυχῶς, πολλές
ἀπ’ αὐτές εἶχαν χαλάσει ἀνεπανόρθωτα. Ἀποφάσισα νά τίς μαζέψω σέ ἕναν
χῶρο-μουσεῖο, νά τίς φωτογραφίσω καί νά τίς καταγράψω μία πρός μία. Προ-
σπαθήσαμε νά τίς συντηρήσουμε, ἀλλά τά ἔξοδα ἦταν πολλά καί συντηρή-
σαμε μόνο 15 (δεκαπέντε). Ἕνας νεαρός φοιτητής ἀπό τήν Ἀνωτάτη
Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης (Α.Ε.Α.Θ.) μέ τήν ὁμάδα του ἦλθε
στίς 17 Σεπτεμβρίου 2014 καί ἔκανε καταγραφή ὅλων τῶν εἰκόνων καί κειμη-
λίων τοῦ Ναοῦ. Τά φωτογράφισαν, πῆραν τίς διαστάσεις τους καί τά κατέ-
γραψαν λεπτομερῶς». Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ ἐκτύπωση τοῦ ὀγκώδους τόμου
πού ἀναφέρθηκε πιό πάνω. 

Τό σημερινό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο μέ προϊστάμενο τόν π. Ἄνθιμο
ἔχει συντηρήσει τίς Δεσποτικές εἰκόνες τοῦ παλαιοῦ προπολεμικοῦ Ναοῦ
καί τίς ἔχει τοποθετήσει στό τέμπλο τοῦ κάτω ναοῦ, ἐνῶ συγχρόνως προ-
σπαθεῖ νά ὁλοκληρώσει καί τή συντήρηση τῶν ὀλίγων εἰκόνων πού ἔχουν
ἀπομείνει ἀσυντήρητες.  

Μέ βάση τά δεδομένα πού ὑπάρχουν στήν καταγραφή αὐτή, θά γίνει
μιά πρώτη ἐκτίμηση τῶν στοιχείων κάθε εἰκόνας, μελετώντας ὅ,τι ἐπιγραφή,
ὑπογραφή, χρονολογία ἤ ἀφιέρωση ὑπάρχει πάνω σ’ αὐτές, χωρίς ὅμως νά
γίνεται ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐκτίμηση, ἡ ὁποία εἶναι φυσικά ἔργο εἰδικοῦ.

— Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐπιγραφές, σέ ὅλες τίς εἰκόνες ὁ ἁγιογράφος ἀνα-
γράφει στό ἐπάνω μέρος τόν ἀπεικονιζόμενο ἅγιο ἤ ἁγίους ἤ τήν παρά-
σταση (Δεσποτική ἤ Θεομητορική).

— Χρονολογίες ἀνευρίσκουμε σέ 18 ἀπό τίς ἑκατό περίπου εἰκόνες. Οἱ
παλαιότερες, πρό τῆς δημιουργίας τοῦ ναοῦ εἰκόνες, εἶναι τρεῖς. Μία τοῦ
αωθ´ (=1809) Ὀκτωβρίου ιβ΄ (Παναγία ἡ Παντοκρατόρισσα), ἡ δεύτερη τοῦ
1837 (Τρεῖς Ἱεράρχαι) καί ἡ τρίτη τοῦ 1874 μέ ρωσική ἐπιγραφή (Ἡ Θεοτόκος
μέ τόν Ἰησοῦ εὐλογοῦντα = Ρόδον τό Ἀμάραντον;). Ἀκολουθοῦν ἀρκετές μέ
χρονολογίες μεταξύ 1879-1900, δηλαδή κατά τή διάρκεια τῆς ἀνέγερσης τοῦ
πρώτου ναοῦ καί μιά σειρά εἰκόνων ὑπάρχει ἀπό τό 1936-1964.

— Οἱ περισσότερες εἰκόνες δέν φέρουν ὑπογραφή τοῦ ἁγιογράφου.
Ἔχουν ἐντοπισθεῖ δέκα οἱ ὁποῖες φέρουν τήν ὑπογραφή τοῦ Νικολάου
Ἀργυροπούλου11 ἀπό τό Νεμπεγλέρ (Νίκαια) Λάρισας μέ διάφορες παραλ-
λαγές, ὅπως Ν. Ἀργυροπούλου, Γ. Ν. Ἀργυροπούλου καί βέβαια Ν. Ἀργυ-

11 Παπαθεοδώρου Νικόλαος, «Νικόλαος Ἀργυρόπουλος - Ἀγγελική Σκόδρα. Ἕνα ἄγνωστο ζευγά-
ρι», ἐφ. Larissanet, (Λάρισα) φύλλο τῆς 15ης Ἰουλίου 2016.
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ροπούλου-Κωσταβάρα ἐκ Νεμπεγλέρ καί ἀντιστοιχοῦν στίς εἰκόνες τῆς
περιόδου 1879-1900. Ἕξι εἶναι τοῦ Ἁγιογραφικοῦ Οἴκου Χρυσοστόμου Πα-
παμερκουρίου καί Παντελῆ Γκίνη τῆς Λάρισας καί εἶναι τῆς περιόδου
1936-1964. Τρεῖς εἶναι ὑπογεγραμμένες καί ἄλλες τρεῖς ἀποδίδονται στούς
ἴδιους ὡς ἐκ τῆς τεχνοτροπίας των. Μία εἰκόνα ἔχει ἁγιογραφήσει τό 1887
ὁ ζωγράφος-φωτογράφος Ἰωάννης Παντοστόπουλος καί μία μᾶς ἦλθε ἀπό
τή Θεσσαλονίκη τό 1884 καί εἶναι τῶν Μητάκου καί Σταματίου.

Τέλος, 14 εἰκόνες ἔχουν ἀφιερωτικές ἐπιγραφές ἑνός ἤ περισσοτέρων
πιστῶν. Οἱ ἀφιερωτές  προέρχονται ὄχι μόνον ἀπό τήν ἐνορία, ἀλλά καί
ἀπό τή Λάρισα καί τήν εὐρύτερη περιοχή12.            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ἀριθ. 1
Περιγραφή ὡς αὐτόπτη μάρτυρα τῆς ἀνευρέσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς

Παναγίας ἀπό τόν μοναχό Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτη13 ἀπό τόν Βόλο, ἡ ὁποία
δημοσιεύθηκε τό 1891, 14 ὁλόκληρα χρόνια μετά τήν ἀποκάλυψή της, στό
περιοδικό τοῦ Βόλου «Προμηθεύς», στό τεῦχος Νοεμβρίου 1891, τόμ. Δ΄, σ.
280-281, ὑποσημ. β.   

«Οὗτος ὁ ναός ἐκτίσθη διά τόν ἑξῆς λόγον. Τό 1875 διέδωκαν τινές ὅτι
ὠνειρεύθησαν ὑπό τόν τόπον, ἐν ᾧ σήμερον εἶναι ὁ ναός,  ὅτι ὑπάρχει εἰκών
τῆς Θεοτόκου. Τοῦτο ἔπραξαν ὅπως τιμήσωσι τήν συνοικίαν ταύτην οὖσαν
πρότερον δύσφημον διά τά ἐν αὐτῇ τελούμενα ὄργια. Ἀμέσως δέ διεδόθη
ἡ φήμη αὕτη τῆς εὑρέσεως τῆς εἰκόνος. Ἤρξαντο δέ αἱ ἀνασκαφαί κατά
τόν Νοέμβριον τοῦ 1875 καί διήρκεσαν μέχρι τέλους Μαρτίου τοῦ ἑπομένου

12 Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμά τόν ἀρχιμανδρίτη π. Ἄνθιμο Ράτς, Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, καθώς καί ὅλο τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, γιά τήν ἀμέριστη βοή-
θεια καί τήν παροιμιώδη προθυμία τους. Ἡ χάρις τῆς Θεοτόκου ἄς εἶναι μαζί τους. 
13 Ὁ Ζωσιμᾶς Ἐσφιγμενίτης (1835-1802) ἦταν λόγιος μοναχός ἀπό τό χωριό τοῦ Πηλίου Ἅγιος
Λαυρέντιος, μέ πλούσιο ἐρευνητικό καί ἰστοριοδιφικό ἔργο. Ἐκάρη μοναχός στή Μονή Ἐσφιγ-
μένου τοῦ Ἁγ. Ὅρους καί ἀργότερα ἐγκατέλειψε τή Μονή του καί ἐγκαταστάθηκε στόν Βόλο,
διατηρῶντας τό σχῆμα του. Ἐξέδωσε τά ἱστορικά περιοδικά «Ἡ Φήμη» (1886-1888) ἐτήσιο καί
«Ὁ Προμηθέας» (1889-1901) μηνιαῖο, καί ὁρισμένα μικρά βιβλία θρησκευτικοῦ καί ἱστορικοῦ
περιεχομένου. Περιηγήθηκε ὅλη τή Θεσσαλία, συνέλεξε πλούσιο ὑλικό σχετικά μέ τήν τοπική
ἱστορία καί τόν πολιτισμό κάθε περιοχῆς καί συγκέντρωσε πολλούς κώδικες καί σπάνια βι-
βλία. Μετά τόν θάνατο του τό 1902, μεγάλο μέρος τῆς βιβλιοθήκης του περιῆλθε στόν σύλλογο
τοῦ Βόλου «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχαι», ἡ ὁποία ἀποτέλεσε τόν πυρήνα τῆς σημερινῆς σημαντικῆς
βιβλιοθήκης της. Στήν κοινωνία τοῦ Βόλου συμπεριφερόταν ἐριστικά, ἰδιαίτερα σέ μή συμπαθῆ
σέ αὐτόν ἄτομα, καί στοιχεῖα τοῦ ἱστορικοῦ του ἔργου ἔχουν ἀμφισβητηθεῖ.
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ἔτους. Τοῦτο ἀκούσας καί ἐγώ ὤν τότε ἐν τῇ πατρίδι μου ἕνεκα τοῦ
χειμῶνος, τή 3η Φεβρουαρίου 1876 μετέβην εἰς Λάρισαν, ὅπως ἰδίοις ὄμμα-
σιν ἴδω τήν ἀνακαλυφθησομένην εἰκόνα. Τάς ἀνασκαφάς δίς τῆς ἡμέρας
ἐπισκεπτόμην. Τή 16ῃ Μαρτίου διεδόθη ὅτι ἡ ποθουμένη εἰκών τῆς Θεο-
τόκου ἀνεκαλύφθη παραδόξως πώς. Τότε συνεσωρεύθησαν ἅπαντες οἱ κά-
τοικοι τῆς πόλεως χριστιανοί, τοῦρκοι καί ἰσραηλῖται, μικροί τε καί μεγάλοι,
ἐκτός τοῦ κλήρου, διότι ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἠκούσθη ἡ φήμη αὕτη ὁ τοποτηρη-
τής τοῦ Μητροπολίτου Λαρίσσης ἅγιος Γαρδικίων κύριος Ἰερόθεος ἔφυγεν
αἰφνιδίως εἰς Τύρναβον καί διέταξε τόν κλῆρον ἵνα μηδείς ὑπάγη εἰς τάς
ἀνασκαφᾶς ταύτας καί ἄν αἱ τοπικαί ἀρχαί ἐζήτουν αὐτούς. Ἐγώ δέ μή
ὑπαγόμενος εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Λαρίσσης καί μή ὤν ἱερεύς, ἀναμειχ-
θείς μετά τοῦ πλήθους ἴδον ὅλα καθαρώτατα καί τάς πράξεις τῶν ἀπό τοῦ
ἑλληνικοῦ προξενείου ἀπεσταλμένων. Καί γινώσκω πλείονα τῶν ἄλλων
περί τῆς εἰκόνος, ἀλλά δέν γράφω τίποτε, διότι θά νομισθῶ ὑπό τῶν δει-
σιθέων αἱρετικός καί ἄθεος καί τήν τοιαύτην λέξιν δέν τήν ἀνέχεται ἡ ψυχή
μου, ὡς καί ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων δέν εὐχαριστεῖτο νά ὀνομάζηται αἱρετικός».

Ἀριθ. 2
Ἡ παραινετική ἐπιστολή τοῦ μητροπολίτη Λαρίσης Νεόφυτου πρός τούς

πιστούς τῆς περιοχῆς του μαζί μέ τίς ἐπικυρώσεις τῶν κατά τόπους ἀρχιε-
ρέων, γιά τήν οἰκονομική συνδρομή τους στήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς Ζωο-
δόχου Πηγῆς, κατά τή διάρκεια τῆς περιφορᾶς τῆς ἀνευρεθείσας εἰκόνας.
Ἀντιγραφή ἀπό τό βιβλίο τοῦ ἱστορικοῦ τῆς Λάρισας Ἐπαμεινώνδα Φαρ-
μακίδη, Ἡ Λάρισα. Ἀπό τῶν Μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως
αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα (1881), Βόλος 1926, σ. 261.

«Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, Τίμιοι δημογέροντες, προεστῶτες, πρόκριτοι καί λοι-
ποί εὐλογημένοι χριστιανοί, κάτοικοι τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας,
χάρις εἴη ὑμῖν καί Εἰρήνη ἀπό Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δέ εὐχή, εὐλογία καί συγχώ-
ρησις. Γνωστόν τυγχάνει τοῖς πᾶσιν ὅτι πρό τριῶν ἐτῶν περίπου ἐφανερώθη
Θείᾳ χάριτι ἐν Λαρίσσῃ κατά τήν συνοικίαν Ταμπάκικα ἡ σεβασμία εἰκών τῆς
Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου. Ἐπειδή πρός τιμήν καί προσκύνησιν αὐτῆς ἐγεί-
ρεται ἐκ θεμελίων Ναός εἰς τό αὐτό μέρος εἰς ὅ ἐφανερώθη, διά συνδρομῆς
τῶν εὐλογημένων χριστιανῶν, διά ταῦτα ἐξαποστέλλεται ἐκ μέρους τῶν Ἐπι-
τρόπων ὁ φέρων τήν παροῦσαν ἡμῶν ἄδειαν περιοδείας αἰδεσιμώτατος ἐν
ἱερεῦσι Παπά Δημήτριος Σακελλάριος μετά τῆς φανερωθείσης ἁγίας εἰκόνος,
ἵνα περιέλθη τήν Ἐπαρχίαν καί ψάλλῃ ἁγιασμούς εἰς τούς εὐλογημένους ὑμῶν
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οἴκους καί ζητήσῃ τήν συνδρομήν καί τήν βοήθειαν ὑμῶν. Τοῦτον οὖν συ-
νιστῶντες ὑμῖν, προτρεπόμεθα πάντας πατρικῶς ὅπως ἀποδεξάμενοι αὐτόν
εὐμενῶς, προσφέρῃ αὐτῷ ἕκαστος τήν προαιρετικήν συνδρομήν ὑπέρ τῆς
ἀποπερατώσεως τοῦ ἱεροῦ τούτου καταγωγίου, ἐγγράφων συνάμα ἕκαστος τό
ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ ὅπερ φέρει μεθ’ ἑαυτοῦ, ἵνα μνημονεύηται εἰς τόν
αἰώνα τόν ἅπαντα. Ὁ δέ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός διά πρεσβειῶν τῆς Πα-
ναχράντου Αὐτοῦ Μητρός, θέλει εὐλογήσει τούς καρπούς τῶν πόνων ὑμῶν
καί ἀποδώσει ἑκάστω ἑκατονταπλασίονα τόν μισθόν αὐτοῦ ἔν τε τῇ παρούσῃ
καί τῇ μελλούσῃ ζωή, οὗ ἡ χάρις καί τό ἄπειρον αὐτοῦ ἔλεος μεθ’ ἡμῶν.

Ἐν Λα ρίσ σῃ τῇ 12 Ἰουλίου 1880
Ὁ Λαρίσσης Νεόφυτος

Ἐν Χῶ [Χριστῷ] εὐχέτης»

«Ἐπιτρέπεται τῷ εἰρημένῳ Ἱερεῖ ἵνα περιέλθῃ εἰς τά χωρία τῆς καθ’
ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐν Βό λῳ τῇ 22 Ἰανουαρίου 1881
Ὁ Δημητριάδος Γρηγόριος»

«Ἐπιτρέπεται τῷ εἰρημένω Ἱερεῖ ἵνα περιέλθῃ εἰς τά χωρία τῆς καθ’
ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

Ἐν Ζάρκῳ 1882 8/βρίου 8
Ὁ Γαρδικίου Γρηγόριος

Ἐδώθη δωρεάν»

«Ἐπιτρέπομεν καί ἡμεῖς τῶν ὄπισθεν διαλαμβανομένων ἵνα περιέλθη
τά χωρία τῆς ταπεινῆς ἡμῶν παροικίας, χάριν τοῦ οὗτινος προτίθεται
ἱεροῦ σκοποῦ.  

Ἐν Ἀμπελακίοις τῇ 29 9/βρίου 1889
Ὁ Πλαταμῶνος Ἀμβρόσιος»
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Ἀριθ. 3
Κείμενο τοῦ δημοσιογράφου τῆς Λάρισας μέ τό ψευδώνυμο «Ὀλύμπιος»

(πραγματικό Κώστας Περραιβός14), τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στήν ἑβδομα-
διαία ἐφημερίδα «Λάρισα», στό φύλλο τῆς 14ης Αὐγούστου 1978, μέ τίτλο:
«Πῶς βρέθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς»:

«Αὔριο θά πανηγυρίσει ὁ ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς πού βρίσκεται στή
συνοικία τῶν Ἀμπελοκήπων. Δέν ξέρω πόσοι ἀπό τούς παλιούς γνωρίζουν
τήν ἱστορία τῆς δομήσεώς του στή θέση πού βρίσκεται. Γιά τούς νέους συμ-
πολίτες δέν μοῦ μένει ἀμφιβολία ὅτι ἔχουν ἄγνοια. Γι’ αὐτό θεώρησα σκόπιμο
τό σημερινό χρονικό νά τό ἀφιερώσω στόν ναό πού γιορτάζει αὔριο.

Κατά τήν παράδοση, ὁ χῶρος πού καλύπτει σήμερα τό κτίσμα τῆς ἐκκλη-
σίας ἦταν χέρσος τόπος καί ὁ κάτοχος θέλησε νά κτίσει ἕναν ταμπακχανέ,
δηλαδή βυρσοδεψεῖο. Οὔτε τά γραπτά κείμενα, οὔτε ὅσοι ἐπέζησαν ὥς τά
νεώτερα χρόνια ἦταν σέ θέση νά ἀναφέρουν τό ὀνοματεπώνυμό του. Τό μόνο
πού ἀφηγοῦνταν ἦταν ὅτι κατά τήν ἐκσκαφή τῶν θεμελίων ἔγινε κάτι πού
οἱ χριστιανοί τό ἀπέδωσαν σέ θαῦμα. Καθώς ἡ σκαπάνη τῶν ἐργατῶν χώ-
νονταν στό σκληρό χῶμα καί τά ὀρύγματα προχωροῦσαν πρός τό βάθος,
κάποια μέρα ἔφθασε σέ ὑγρή γῆ, ἀπό τήν ὁποία ἀνέβλυσε νερό. Καί μέσα
ἀπό τό θολό νερό ξεπήδησε ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας. Οἱ ἐργάτες ἔμειναν
ἐμβρόντητοι, διέκοψαν τίς ἀνασκαφές, ἀνέσυραν τήν εἰκόνα, τήν τοποθέτη-
σαν πάνω στό σωρό τῶν χωμάτων καί κατασυγκινημένοι γονάτισαν, σταυ-
ροκοπήθηκαν καί τήν ἀσπάσθηκαν μέ εὐλάβεια καί δέος. Ὕστερα ὅλοι μαζί
ἄρχισαν νά ὑψώνουν τά χέρια τους καί νά φωνάζουν:

— Τρέξτε Χριστιανοί. Ἔγινε μεγάλο θαῦμα. Φανερώθηκε ἡ Παναγία.
Ἐλᾶτε νά προσκυνήσετε τήν ἁγία εἰκόνα Της.

14 Περραιβός Κώστας (1907-1983). Ἕνας ἀπό τούς δημοσιογράφους πού ἄφησε ἐποχή στή Λάρισα.
Ξεκίνησε ὡς συντάκτης στίς ἐφημερίδες «Κῆρυξ» καί ἐν συνεχείᾳ τῆς «Ἐλευθερίας». Ἀργότερα
ἔγινε διευθυντής τῆς ἐφημερίδας «Κῆρυξ» καί ἀπό τό 1945 ἐργαζόταν στήν «Ἐλευθερία» ἐπί πολ-
λά χρόνια ὡς διευθυντής μέχρι τήν συνταξιοδότησή του. Τό 1964 ἐξελέγη βουλευτής μέ τήν Ἕνωση
Κέντρου, ὑπῆρξε συνεργάτης πολλῶν ἐφημερίδων καί περιοδικῶν καί ἀνταποκριτής ἐφημερίδων
τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐπί 13 περίπου χρόνια διατηροῦσε στήν ἑβδομαδιαία ἐφημε-
ρίδα «Λάρισα» τήν ἱστορική στήλη «Ἡ Λάρισα πού χάθηκε». Ὡς ἱστορικός ἦταν προσεκτικός, ἡ
ἔρευνά του στηριζόταν ὡς ἐπί τό πλεῖστον στίς διαπροσωπικές σχέσεις πού εἶχε μέ μεγαλυτέρους
του, ἡ ἀφήγησή του εἶχε διαλεκτικό χαρακτήρα, ἀπέφευγε τίς χρονολογίες, ὅμως δέν εἶχε τή δυνα-
τότητα ἤ τόν χρόνο γιά νά διασταυρώνει τά γεγονότα. Γιά τόν λόγο αὐτό καί δέν ἔχει ἀποφύγει
τά λάθη. Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως, μᾶς ἄφησε ἕναν μεγάλο θησαυρό ἱστορικῶν γνώσεων γύρω ἀπό
τήν πόλη ὅπου δραστηριοποιήθηκε. 
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Τό τί ἀκολούθησε δέν περιγράφεται. Οἱ πρῶτοι πού ἄκουσαν τίς φωνές
τούς ἦταν οἱ ἐργάτες πού δούλευαν στούς ταμπακχανέδες (βυρσοδεψεῖα).
Περίεργοι νά παρακολουθήσουν τί συνέβαινε, διέκοψαν τίς ἐργασίες τους
καί ἔτρεξαν νά ἀντικρύσουν τήν εἰκόνα. Ὅλοι γονάτιζαν, τήν ἀσπάζονταν
καί ἔλεγαν:

— Μεγάλη ἡ χάρη Σου Παναγίτσα.
Ἕνας ἀπ’ αὐτούς συγκλονιζόταν ἀπό ρίγη. Τό πρόσωπό του ἦταν πυρω-

μένο ἀπό τίς θέρμες πού τόν ἕλιωναν. Γιά νά δροσισθεῖ καί νά καλμάρει τόν
πυρετό τοῦ κατέβηκε στό ὄρυγμα, πῆρε μιά χούφτα νερό ἀπό τό σημεῖο πού
εἶχε ἀναβλύσει καί τό ἔριξε στό πρόσωπό του. Ἀμέσως ἔνοιωσε τόν πυρετό
νά ὑποχωρεῖ, νά τονώνεται ὁ ὀργανισμός του καί νά ἀποχτάει ἀπίθανες δυ-
νάμεις. Δέν εἶπε τίποτα καί συνέχισε νά ρίχνει νερό στό πρόσωπό του. Ὅταν
καρδάμωσε καλά ἔδωσε ἕνα σάλτο, βγῆκε ἀπό τό ὄρυγμα καί ἄρχισε νά φω-
νάζει ἐνθουσιασμένος:

— Μ’ ἔφυγε ἡ θερμασιά. Ἔγινα καλά. 
Ἐν τῷ μεταξύ κόσμος πολύς ἀπό ὅλη τή συνοικία πού λεγόταν Ταμπά-

κικα ἄρχισε νά φθάνει καί τό προσκύνημα συνεχιζόταν. Πολλοί πού εἶχαν
διάφορους σωματικούς πόνους ἐσωτερικούς καί ἐξωτερικούς, πλένονταν μέ
τό νερό πού ἀνέβλυζε συνέχεια ἤ καί ἔπιναν ἀπό αὐτό καί ἔλεγαν ὅτι ἀνα-
κουφίζονταν. Τό γεγονός πῆρε διαστάσεις καί ἀπό τήν ἄλλη ἡμέρα χιλιάδες
χριστιανοί ἀπό τίς ἄλλες συνοικίες καί ἀπό τά γύρω χωριά ἔρχονταν καί
προσκυνοῦσαν τήν εἰκόνα, καί ἔκαναν διάφορα ἀφιερώματα. Ἀκόμη καί οἱ
Τοῦρκοι ξεκίνησαν καί πῆγαν νά δοῦν τί γίνεται. Τόσο δέ ἐντυπωσιάσθηκαν
ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν χριστιανῶν, ὥστε ἀρκετοί ἀπό αὐτούς πού προέρ-
χονταν ἀπό ἐξισλαμισμένες οἰκογένειες, ἔκαναν κρυφά ἀφιερώματα.

Ἐν τῷ μεταξύ ἀμέσως ἀπό τήν ἑπόμενη ἡμέρα ὁ τότε μητροπολίτης
Νεόφυτος ἔστειλε ἐπιτροπή ἀπό κληρικούς μέ ἐπικεφαλῆς τόν πρωτο-
σύγκελλο, ἡ ὁποία ἀφοῦ ἔκανε τίς διαπιστώσεις, συνέστησε στούς κατοί-
κους τῆς συνοικίας νά ἀνεγείρουν ναό στή θέση ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τῆς
Παναγίας. Οἱ Ταμπακιῶτες ἀνταποκρίθηκαν μέ σεβασμό καί ἐνθουσιασμό
καί πρῶτος ὁ οἰκοπεδοῦχος δήλωσε ὅτι δωρίζει τόν οἰκοπεδικό χῶρο. Ταυ-
τόχρονα τά χρυσά καί ἀργυρᾶ νομίσματα ἄρχισαν νά πέφτουν βροχή σέ μιά
μαντήλα πού ἁπλώθηκε μπροστά ἀπό τό εἰκόνισμα. Μέσα σέ λίγες ἡμέρες
κοντά στό ὄρυγμα κτίσθηκε ἕνα εἰκονοστάσι καί σ᾽ αὐτό τοποθετήθηκε ἡ
εἰκόνα, ἐνῶ στήν πηγή τοποθετήθηκε ἀπό πάνω ἕνα ἀτρακτοειδές ἰκρίωμα
γιά νά γίνεται εὔκολη ἡ ἄντληση τοῦ νεροῦ, πού οἱ περισσότεροι τό ἔπαιρναν
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σέ στάμνες καί μπακράτσια, λαγαρό καί ἀμόλυντο. Τό λαϊκό προσκύνημα
συνεχιζόταν ἀκατάπαυστα μῆνες καί μῆνες καί τά χρήματα πού συγκεντρώ-
θηκαν ἦταν τόσα ὥστε ἀγοράσθηκαν τά περισσότερα ὑλικά καί ἡ δόμηση
ἄρχισε. Σ’ αὐτή βοήθησαν πολύ μέ σημαντικές συνεισφορές, οἱ Συντεχνίες
τῶν Ταμπάκηδων, τῶν Τσαρουχάδων, Σαμαράδων καί Σανδαλοποιῶν. Καί
οἱ οἰκοδόμοι ἀφιέρωσαν μιά ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἐργάζονταν δωρεάν. Οἱ
λαρισινοί χριστιανοί ὅμως δέν ἦταν τόσοι ὥστε νά μπορέσουν νά καλύψουν
ὅλη τή δαπάνη τῆς κατασκευῆς τῆς ἐκκλησίας καί ἡ ἐπιτροπή πού συγκρο-
τήθηκε ἀπό Ταμπακιῶτες ἀπευθύνθηκε στόν Δεσπότη καί τόν παρακάλεσε
νά ἐπιτρέψει τήν περιφορά τῆς εἰκόνας γιά προσκύνημα καί στίς γειτονικές
περιφέρειες. 

Τό διάβημα ἔγινε ἕνα μῆνα πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλίας.
Οἱ χριστιανοί ἀνέπνεαν ἀέρα ἐλευθερίας καί δέν φοβοῦνταν νά παρεξηγη-
θοῦν ἀπό τούς Τούρκους. Ὁ  μητροπολίτης ἦταν βέβαιος ὅτι ὕστερα ἀπό τή
Βερολίνειο Συνθήκη δέν θά ἀργοῦσε ἡ ἀπελευθέρωση καί ἀμέσως ἀνταπο-
κρίθηκε στό αἴτημα τῶν Ταμπακιωτῶν. Καί δέν ἀρκέσθηκε μόνο σ’ αὐτό,
ἀλλά ἀπευθύνθηκε καί στούς μητροπολίτες Δημητριάδος (Βόλου), Γαρδι-
κίου καί Πλαταμῶνος καί τούς παρακάλεσε νά βοηθήσουν στόν ἔρανο γιά
τήν γρηγορότερη περάτωση τοῦ ἱεροῦ ναοῦ πού πῆρε τό ὄνομα «Ζωοδόχος
Πηγή» καί στίς 12 Ἰουλίου 1880 ἐξέδωσε τήν παρακάτω παραινετική ἐπι-
στολή: «Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς…»

[Ὑπάρχει πιό πάνω ξεχωριστά, ὡς Παράρτημα αρ. 2].
Τό ἔγγραφο αὐτό τό ἀνακάλυψε ὁ Ἐπαμεινώνδας Φαρμακίδης, συγγρα-

φέας τῆς ἱστορίας τῆς Λαρίσης καί ὑποσημειώνει: «Ἐξ ἀντιγραφῆς ἐκ τοῦ
πρωτοτύπου του κατατεθειμένου παρά τοῖς Συμβολαιογράφοις Λαρίσης Π.
Σκαμβούγερα καί Ἀ. Ἰωαννίδη διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 7272 τῆς 13ης Μαρτίου
1887 πράξεώς των». Οἱ Συμβολαιογράφοι πού ἀναφέρονται παραπάνω
εἶναι, ὁ μέν πρῶτος θεῖος τοῦ ἐπιτίμου προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου
κ. Τάκη Ἰατροῦ, ὁ δέ Ἀγαθάγγελος Ἰωαννίδης παππούς τοῦ ἀλευροβιομη-
χάνου Ἄγγελου Παππᾶ.

Ἔτσι ἀνεγέρθηκε ἡ ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπου ὑπάρχει πάντοτε
ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας καί τό νερό (ἁγίασμα) ἐξακολουθεῖ νά ἀναβλύζει, παρ’
ὅλον πού ἀπό τότε πού «ἐφανερώθησαν» πέρασαν ἑκατό χρόνια. Καί αὔριο
μάζες προσκυνητῶν θά πορευθοῦν γιά νά ἀσπασθοῦν τήν εἰκόνα.
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