103. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.qxp_Layout 1 08/05/2019 11:07 Page 103

NIKOΛΑΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
Ἱστορική διαδρομή 15 αἰώνων
Ἀνάτυπο ἀπό τά ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης καί 2ας ΗΜΕΡΙΔΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΪΚΩΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εἰσαγωγή
Ἅγιος Ἀχίλλιος, ὁ πρῶτος γνωστός ἐπίσκοπος Λαρίσης*, εἶναι ἀπό
αἰῶνες ὁ πολιοῦχος καί προστάτης ἅγιός της. Ὅπως ἦταν φυσικό,
μετά τήν ἁγιοποίησή του τιμήθηκε ἀπό τούς κατοίκους μέ τήν παρουσία τοῦ
ναοῦ του στό κεντρικότερο σημεῖο τῆς πόλεως, στήν ἀκρόπολη, τήν περιοχή
πού σήμερα ὀνομάζουμε λόφο τοῦ Φρουρίου**. Μέσα στόν ναό αὐτό, ὁ ὁποῖος
ἦταν ἀφιερωμένος στή μνήμη του, λατρευόταν μέ εὐλάβεια τό ἅγιο ὄνομά του
καί οἱ πιστοί προσκυνοῦσαν τό μυρόβλυτο σκήνωμά του.
Σέ ὅλη αὐτή τή μακραίωνη πορεία, ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου δέν εἶχε
οὔτε μόνιμη θέση στήν ἀκρόπολη, οὔτε φυσικά καί τήν ἴδια ἀρχιτεκτονική
μορφή. Δυστυχῶς ὅμως δέν μποροῦμε νά παρακολουθήσουμε τή μακροχρόνια
ἱστορική διαδρομή τοῦ ναοῦ αὐτοῦ μέ ἀκρίβεια. Οἱ μαρτυρίες οἱ ὁποῖες δια-

Ὁ

*

Γιά τόν βίο καί τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μπορεῖ νά ἀνατρέξει κανείς κυρίως στά ἑξῆς ἔργα:
Ἅγιος Ἀχίλλιος. Ἀπό ἐγκωμιαστικό λόγο χειρογράφου του ΙΖ΄ αἰ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, σέ ἀπόδοση καί σχολιασμό τοῦ Βασιλείου Στεργιούλη, Λάρισα (1981). Ἐπίσης καί
Ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικός ἀνέκδοτος βίος (Θ΄ αἱ.) καί ἡ μεταγενέστερη διασκευή του
(ΙΓ΄ αἰ.). Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα, τοῦ Δημητρίου Σοφιανοῦ, Μεσαιωνικά καί Νέα Ἑλληνικά, τόμ. 3ος, Ἀθήνα (1990) σ. 97-214 καί ἀνάτυπο.

**
Ἡ ἀναφορά στόν λόφο τοῦ Φρουρίου θεωρεῖται σήμερα ἐσφαλμένη. Ποτέ δέν ὑπῆρξε φρούριο
ἤ κάστρο σ’ αὐτόν τόν χῶρο παρά μόνον ἡ ἀκρόπολις τῆς ἀρχαίας Λαρίσης. Ἡ ὀνομασία Φρούριο
προῆλθε προφανῶς ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ τουρκική κλειστή ἀγορά, τό λεγόμενο μπεζεστένι, ἐθεωρεῖτο γιά μεγάλο χρονικό διάστημα ἀπό τούς κατοίκους τῆς πόλεως ὅτι ἦταν ἀρχαιοελληνικό ἤ
μεσαιωνικό κάστρο.
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σώθηκαν καί ἔχουν ἐντοπισθεῖ μέχρι σήμερα εἶναι ἐλάχιστες, διφορούμενες καί
ἀποσπασματικές, ἰδιαίτερα ὅσες ἀφοροῦν τήν περίοδο τῶν βυζαντινῶν χρόνων
καί τούς πρώτους αἰῶνες τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας στήν περιοχή μας. Ὡστόσο οἱ ἀνασκαφικές ἔρευνες, ἡ ἀναδίφηση ἱστορικῶν πηγῶν ἀπρόσιτων μέχρι
πρόσφατα καί οἱ πολλαπλές μαρτυρίες περιηγητῶν, καταγραμμένες στά ὁδοιπορικά τους, μᾶς ἐπιτρέπουν νά παρακολουθήσουμε, μέ κάποια ἐλλειμματική
πληρότητα βέβαια, τήν ἱστορική διαδρομή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στή
Λάρισα, ἡ ὁποία, ὅπως θά δοῦμε στή συνέχεια, συμβαδίζει καί μέ τίς τύχες
αὐτῆς τῆς πόλεως.
Ὁ ναός τῆς βυζαντινῆς περιόδου
[6ος αἰ. - ἀρχές 16ου αἰ.]
Μετά τήν κοίμηση τοῦ ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης Ἀχιλλίου, τό σεπτό λείψανό του ἐνταφιάσθηκε κατά τά εἰωθότα κοντά σέ εὐκτήριο οἶκο, πού πιθανότατα ὁ ἴδιος κατά τή διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας του εἶχε ἀνεγείρει, ὅπως χαρακτηριστικά μᾶς πληροφορεῖ τό συναξάρι του «...καί ναούς διαφόρους καί μεγάλους ἐκ βάθρων ἀνεγείρας...»1.
Τό 1978 ἡ Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων σέ
ἀνασκαφικές ἔρευνες πού διεξήγαγε στόν λόφο, καί
συγκεκριμένα μεταξύ τῆς κλειστῆς τουρκικῆς
ἀγορᾶς (μπεζεστένι) καί τοῦ ἀρχαίου θεάτρου τῶν
κλασικῶν χρόνων, ἀποκάλυψε τά θεμέλια μιᾶς τρίκλιτης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς, ἡ ἀνέγερση
τῆς ὁποίας ἀνάγεται πιθανότατα στόν 6ο αἰώνα
[εἰκ. 1]. Τό ἐνδιαφέρον πέραν τῶν ἄλλων στήν ἀνασκαφή αὐτή ἦταν ἡ «…ἀποκάλυψη ἑνός μεγαλοπρεποῦς καμαροσκεποῦς τάφου στό ἀνατολικό ἄκρο
τοῦ βορείου κλίτους…»2, ὁ ὁποῖος εἶναι κοσμημένος
στίς τρεῖς ἀπό τίς τέσσερες πλευρές του μέ τρεῖς Εἰκ. 1. Κάτοψις τοῦ ἀποκαλυεὐμεγέθεις σταυρούς, ζωγραφισμένους μέ βαθύ κόκ- φθέντος ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τῆς βυζαντινῆς περιόδου.
κινο χρῶμα ἐπάνω στό ἀσβεστοκονίαμα [εἰκ. 2].
Σχέδιο τῆς Ἐφορείας ΒυζανΣύμφωνα μέ τή γνώμη τῶν ἀρχαιολόγων, ὑπάρ- τινῶν Ἀρχαιοτήτων Λαρίσης.
1

J. P. Migne, Μηνολόγιον τοῦ Βασιλείου Β´, P. G. 117, στ. 475.

2

Δεριζιώτης Λάζαρος, Παλαιοχριστιανικά κτίσματα τῆς πόλεως Λαρίσης, Πρακτικά τοῦ Α΄ Ἱστορικοῦ-Ἀρχαιολογικοῦ Συμποσίου, Παρελθόν καί Μέλλον, 25-28.04.1985, Λάρισα (1985) σ. 202.
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χουν σοβαρές ἐνδείξεις ὅτι ὁ τάφος πού
ἀποκαλύφθηκε ἀνήκει στόν πρῶτο ἐπίσκοπο Λαρίσης Ἅγιο Ἀχίλλιο, καί μάλιστα μέσα ἐκεῖ ἦταν τοποθετημένη ἡ λάρνακα μέ τά τίμια λείψανά του. Ἀργότερα
στό ἴδιο σημεῖο οἰκοδομήθηκε ναός, μέσα
στόν ὁποῖο ἐνσωματώθηκε ὁ τάφος του,
στό ὕψος τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Ὁ ναός
αὐτός πιστεύεται ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος
εὐκτήριος οἶκος τοῦ ἁγίου στήν πόλη Εἰκ. 2. Ὁ ἁπλός ἁγιογραφικός διάκοσμος
τοῦ καμαροσκεποῦς τάφου, ὁ ὁποῖος ἀποτου. Ἀρχιτεκτονικά εἶχε τά χαρακτηριστι- δίδεται στόν Ἅγιο Ἀχίλλιο. Φωτογραφία
κά γνωρίσματα παλαιοχριστιανικῆς τρί- τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.
κλιτης βασιλικῆς, ἡ ὁποία διατηρήθηκε
καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῶν βυζαντινῶν χρόνων καί ταυτίζεται μέ τόν ἀποκαλυφθέντα τό 1978 ναό στόν λόφο τῆς ἀκροπόλεως.
Στόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἐπισημαίνεται ὅτι σέ κάποια χρονική περίοδο,
ἡ ὁποία δυστυχῶς δέν μᾶς εἶναι γνωστή (πιθανόν μεταξύ 6ου καί 7ου αἰῶνος),
ἡ λάρνακα μέ τά λείψανα τοῦ ἁγίου ξεχάσθηκε ἀπό τούς πιστούς, ἄγνωστο
γιά ποιόν λόγο. Ἔχουν προταθεῖ διάφορες ἑρμηνεῖες γιά τό περίεργο αὐτό
γεγονός, πιστεύεται ὅμως ὅτι ἡ συνεχιζόμενη ἔρευνα τῶν ἀρχαιολόγων θά μᾶς
ἀποκαλύψει τήν αἰτία. Ἡ φανέρωση τῆς λάρνακας ἔγινε «θεοσημείαις ἀπορρήτοις» ἔπειτα ἀπό περίπου τριακόσια χρόνια, στίς 10 Φεβρουαρίου κάποιου
ἔτους, γύρω στά 850 μ.Χ.
Ἡ παρουσία τοῦ ναοῦ μέ τά ἱερά λείψανα τοῦ ἁγίου στήν πόλη μας φαίνεται ὅτι ἦταν γνωστή σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια τῆς ἀχανοῦς βυζαντινῆς
αὐτοκρατορίας. Ἡ θαυματουργική ἰδιότητα καί ἡ μυρόβλυτη χάρη τους ἀποτέλεσαν προορισμό προσκυνήματος πολλῶν πιστῶν. Ἔχουμε πρός τοῦτο
σημαντικές μαρτυρίες:
— Στόν βίο τῶν Ἁγίων Βαρνάβα καί Σωφρονίου, κτητόρων τῆς ἱερᾶς μονῆς
Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, ἀναφέρεται ὅτι κατά τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ
τους ἀπό τήν Ἀθήνα πρός τόν Πόντο, οἱ ἅγιοι «...κατήντησαν εἰς τήν μεγάλην
πόλιν τῆς Λαρίσου… καί εἰσελθόντες ἀφίκοντο εἰς τόν πανάγιον ναόν τοῦ
πανιέρου καί ἱεράρχου Ἀχιλλίου, τῆς αὐτῆς πόλεως προέδρου…»3. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτή χρονολογεῖται κατά τό τέλος τοῦ 9ου αἰώνα, σύμφωνα μέ τίς ἔρευνες
3

Κώδικας 268 τῆς Ἱ. Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, Ἀθων. 3802, φ. 440.
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τοῦ λογίου μητροπολίτου Τραπεζοῦντος Χρυσάνθου (1913-1936).
— Ἐπίσης στόν βίο τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βουναίνοις, ἀναφέρεται ὅτι λίγα χρόνια μετά τόν θάνατο τοῦ ἁγίου, ὁ Δούκας τῆς Θεσσαλονίκης Εὐθυμιανός προσβλήθηκε ἀπό ἀνίατη νόσο, τή λέπρα. Ἐπισκέφθηκε τή
Λάρισα κατά τή δεκαετία 940-950, προσκύνησε τό θαυματουργό λείψανο τοῦ
Ἁγίου Ἀχιλλίου καί προσευχήθηκε γιά τήν ἴασή του4.
— Ἀπό τό συναξάρι τοῦ Ἁγίου Φαντίνου πληροφορούμαστε ὅτι κατά τόν 10ο
αἰώνα ὁ ἅγιος ταξίδευσε ἀπό τήν Ἀθήνα στή Λάρισα
μέ σκοπό νά προσκυνήσει τόν τάφο τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου «…εἰς Λάρισσαν καταντᾶ καί ἱκανόν χρόνον τῷ
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου προεδρεύσας τάφω …»5.
— Στά τέλη τοῦ 10ου αἰώνα ἡ Λάρισα ἐβίωσε μία
ἀπό τίς τρομερότερες καί ἀγριότερες βαρβαρικές
ἐπιδρομές στή μακροχρόνια ἱστορία της. Οἱ Βούλγαροι τοῦ τσάρου Σαμουήλ εἰσέβαλαν τό 985 μ.Χ.
στή Θεσσαλία καί κατέλαβαν τή Λάρισα. Οἱ κάτοικοί της μεταφέρθηκαν βιαίως στήν περιοχή τῆς
Μικρᾶς Πρέσπας. Στό νησάκι τῆς λίμνης μεταφέρθηκε ἐπίσης καί τό πολυτιμότατο λάφυρο πού
ἀποκόμισε ἀπό τήν ἐπιδρομή αὐτή ὁ Σαμουήλ. Εἰκ. 3. Σχηματική ἀποκατάσταση τοιχογραφίας στήν ἐρειἮταν τό μεγαλύτερο τμῆμα ἀπό τό σκήνωμα τοῦ πωμένη σήμερα βασιλική του
Ἁγίου Ἀχιλλίου. Τό νησάκι αὐτό ὀνομάσθηκε Ἀχίλ- Ἁγίου Ἀχιλλίου στό νησάκι τῆς
Μικρᾶς Πρέσπας. Ὁ ἅγιος
λιος ἀπό τό ὄνομα τοῦ ἁγίου. Ἐκεῖ ὁ τσάρος τῆς εἰκονίζεται
ἀριστερά. ΜουτσόΒουλγαρίας ἔκτισε μεγαλοπρεπῆ ναό πρός τιμήν πουλος Νικόλαος, Ἀνασκαφῆ
του καί μέσα σ’ αὐτόν ἐναπόθεσε τά διαρπαγέντα τῆς Βασιλικῆς του Ἁγίου Ἀχιλλείου στήν Πρέσπα. Δευτέρα
ἀπό τή Λάρισα λείψανα. Ἡ ἀρχαιολογική σκαπά- (1966) καί τρίτη (1967) περίονη ἀποκάλυψε ἀρκετά τμήματα τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, δος ἐργασιῶν. Δημοσιεύθηκε
ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ προσκύνημα ἀρκετῶν συμπο- στήν «Ἐπιστημονική Ἐπετηρίδα τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς
λιτῶν μας κάθε χρόνο στίς 15 Μαΐου, ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστητοῦ ἁγίου [εἰκ. 3]. Τό 1965, ἔπειτα ἀπό ἔρευνες τοῦ μίου Θεσσαλονίκης», τόμ. Δ΄
(4), σέλ. 63-228, Θεσσαλονίκη,
καθηγητοῦ τῆς Πολυτεχνικῆς σχολῆς τοῦ Ἀριστο- 1967. Ἡ παράσταση βρίσκεται
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικ. Μου- στή σελίδα 110.
4

Σοφιανός Δημήτριος, Ἅγιος Νικόλαος ὁ ἐν Βουναίνοις, ἐν Ἀθήναις (1972) σ. 132.

5

Γουλούλης Σταῦρος, Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί ἡ τιμή τῶν λειψάνων του στή Λάρισα
μέχρι τό 985 μ.Χ., Πρακτικά του Α΄ Ἱστορικοῦ-Ἀρχαιολογικοῦ Συμποσίου, Παρελθόν καί Μέλλον,
25-28.04.1985, Λάρισα (1985), σ. 224.
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τσόπουλου, ἀποκαλύφθηκαν στό Ἱερό Βῆμα τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, καί συγκεκριμένα στή θέση τοῦ Διακονικοῦ, τά ἅγια λείψανα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀχιλλίου,
μέρος τῶν ὁποίων ἐπιστράφηκε στή Λάρισα τό 1981, μέ πάνδημες ἐκδηλώσεις,
μέσα σέ θρησκευτική κατάνυξη καί μέ τήν παρουσία τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Σεραφείμ. Ἔτσι, ἔπειτα ἀπό περίπου χίλια χρόνια ἀπό τή βίαιη ἁρπαγή τους, ὁ ἅγιος ἐπανῆλθε στήν προαιώνια ἕδρα του
καί σήμερα τά λείψανά του εἶναι θησαυρισμένα στόν μεγαλοπρεπῆ καθεδρικό
ναό τῆς πόλεώς μας ὁ ὁποῖος φέρει τό ὄνομά του6.
Στό σημεῖο αὐτό κρίνεται σκόπιμο νά ἀναφέρουμε ὅτι ὁ μητροπολίτης
Λαρίσης Δωρόθεος Κοτταρᾶς (1935-1956), ὁ μετέπειτα ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος, μετά τήν ἐνθρόνισή του στή Λάρισα ἔδειξε ζωηρό ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀνεύρεση τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ὅμως οἱ ἐνδείξεις
τοῦ διαφαινόμενου παγκόσμιου πολέμου διέκοψαν κάθε περαιτέρω δραστηριότητα γιά ὁλοκλήρωση αὐτῆς τῆς σκέψεως. Μεταπολεμικά ὁ ἴδιος μητροπολίτης συνέβαλε ἀποφασιστικά ὥστε τεμάχιο τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου
πού ὑπῆρχε στή Μονή Δουσίκου, ἡ ὁποία βρίσκεται κοντά στήν Πύλη Τρικάλων, σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τούς μητροπολίτες Τρίκκης καί Σταγῶν Πολύκαρπο καί Χερουβείμ νά παραχωρηθεῖ στήν Μητρόπολη Λαρίσης7. Πρόκειται
γιά τμῆμα ὀστοῦ τοῦ ἁγίου, τό ὁποῖο φυλάσσεται μέ εὐλάβεια σέ εἰδική λειψανοθήκη μέσα στόν μητροπολιτικό μας ναό.
Ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Ἀντώνιος (περίπου 1333-1363), διάδοχός του ἁγίου Κυπριανοῦ στόν θρόνο τῆς Λαρίσης, συνέθεσε περί τό 1362 ἐγκώμιο στή
μνήμη τοῦ προκατόχου του ἀρχιερέως, στό ὁποῖο ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὅτι
ὅταν ἐπισκέφθηκε τή Λάρισα τήν βρῆκε ἔρημη8 καί ἀκατοίκητη ἐξ αἰτίας τῆς
βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν, τόν δέ ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἐγκαταλελειμμένο ἀπό
τούς χριστιανούς9: «…τήν μέν πόλιν ἧς ἐπεκηρύχθην προστάτης, ἀοίκητον
εὗρον καί θηρσί καί πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ ψαλμικῶς εἰπεῖν φωλεᾶν καί τόν
6
Σεραφείμ Ὀρφανός, μητροπολίτης Λαρίσης, Ἡ ἀνεύρεσις τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Μυροβλήτου Ἁγίου Ἀχιλλίου, Λάρισα (1981).
7
Δωρόθεος Κοτταρᾶς, μητροπολίτης Λαρίσης, Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός Ἡμῶν Ἀχιλλίου
τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης, Ἀθῆναι (1952), σ. 25. Βλέπε καί Παπαθεοδώρου
Νικόλαος, Τά Ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Μία ἐπιστολή τοῦ μητροπολίτου Δωροθέου τοῦ
1946, ἐφ. Ἐλευθερία, Λάρισα, φύλλο τῆς 14ης Μαΐου 2014.
8
Αὐτός ἦταν καί ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης κατά τήν
περίοδο τῆς θητείας τοῦ Κυπριανοῦ μετατέθηκε προσωρινά στά Τρίκαλα, ὅπου καί παρέμεινε μέχρι τό 1736.
9

Σοφιανός Δημήτριος, Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης, Ἀθήνα (1990), σ. 114.
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θεῖον καί φωτοειδῇ ναόν, ἐν ᾧ τῆς οἰκουμένης ὁ
θησαυρός, ὁ ἐν θαύμασι περιβόητος μέγας Ἀχίλλιος,
ἤ μοί καί πρόσθεν ἤρηται, ληστῶν ὁρμητήριον. Τῷ
γάρ ἐκείνου μετεώρῳ καί ἀσφαλεῖ κακῶς οἱ τῶν
κακῶν ἐργᾶται προσχρώμενοι, τοῖς παριοῦσι κακόν
ἄμαχον καί ταῖς κεφαλαῖς “οὐκ ὄναρ ἀλλ’ ὕπαρ”
ἐφίσταντο…»10 [εἰκ. 4]. Ἡ πληροφορία αὐτή τοῦ
Λαρίσης Ἀντωνίου εἶναι πολύ σημαντική γιά τήν
ταύτιση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου μέ τήν ἀποκαλυφθεῖσα πρόσφατα βασιλική πίσω ἀπό τά
ἀρχαῖο θέατρο, καθώς στό ἐγκώμιό του ἀναφέρει
ὅτι τήν περίοδο τῆς ἀρχιερατείας του στόν θρόνο
τῆς Λαρίσης, ὁ ναός ἦταν κτισμένος σέ μετέωρη
θέση καί ἀσφαλής. Τό χωρίον αὐτό τοῦ ἐγκωμίου
προφανῶς ὑπονοεῖ ὅτι ὁ ναός βρισκόταν στήν
κορυφή τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως, τόν μόνο
ἀσφαλῆ χῶρο μέσα στήν πόλη11.
Στόν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τόν ὁποῖο
συνέθεσε ὁ Μέγας Ρήτωρ Μανουήλ Κορίνθιος
πιθανότατα στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα, ὑπάρχουν
ἀρκετές ἀναφορές γιά τόν παλαιό ναό τῆς βυζαντινῆς περιόδου, μέ τόν τάφο τοῦ ἁγίου, ἀναφέροντας ὅτι πλῆθος πιστῶν συνέρρεαν στήν πανήγυρή
του «...ἅπαντα γάρ ἥκασὶ σοι ἐκ δυσμῶν καί βορρᾶ

Εἰκ. 4. Ἡ σελίδα 315r τοῦ
Κώδικα ἀρ. 66 ὁ ὁποῖος βρίσκεται στήν κατοχή τοῦ
Οxford Church College Aedis
Christi, ὅπου ὑπάρχει τό ἀπόσπασμα ἀπό τό ἐγκώμιο τοῦ
μητροπολίτου Λαρίσης Ἀντωνίου πρός τόν προκάτοχό του
ἅγιο Κυπριανό, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στήν ἐρήμωση τῆς
Λάρισας ἀπό κατοίκους καί
τήν μετατροπή τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Ἀχιλλίου σέ ὁρμητήριο
ληστῶν.

10
«...τήν μέν πόλη τῆς ὁποίας ἀνακηρύχθηκα προστάτης, τήν βρῆκα ἀκατοίκητη καί, γιά νά ᾽πῶ
κατά τόν ψαλμό, φωλιά γιά τά θηρία καί τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί τόν θεῖο καί φωτοειδῆ ναό,
ὅπου τιμᾶται ὁ θησαυρός τῆς οἰκουμένης, ὁ περιβόητος στά θαύματα μέγας Ἀχίλλιος, ὅπως ἔχει
λεχθεῖ πιό πρίν, ὁρμητήριο ληστῶν. Διότι οἱ ἐργάτες τοῦ κακοῦ χρησιμοποιώντας κατά κακόν
τρόπο τό μετέωρον καί ἀσφαλές τῆς θέσεως τοῦ ναοῦ, στέκονταν ἀπέναντι στούς διερχόμενους
σάν μιά πληγή χωρίς μάχη καί πάνω ἀπ’ τά κεφάλια τους, ὄχι σάν σέ ὄνειρο, ἀλλά σάν ὀπτασίες...», Γουλούλης Σταῦρος, Ἀντωνίου Λαρίσης. Ἐγκώμιο εἰς τόν ἅγιο Κυπριανό Λαρίσης, Προλεγόμενα-Κείμενο-Μετάφραση, Λάρισα (1991), σ. 91. Τό Ἐγκώμιο ὑπάρχει μεταξύ τῶν ἄλλων καί
στόν Κώδικα 66 τοῦ Κολλεγίου Aedis Christi τῆς Ὀξφόρδης, φ. 315r. Ὁ Κώδικας αὐτός ἦταν στήν
κατοχή τοῦ ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury, William Wake (1657-1737). Σύμφωνα μέ τή διαθήκη
του, μετά τόν θάνατό του τό 1737, ὁλόκληρη ἡ βιβλιοθήκη, μεταξύ των ὁποίων καί ὁ ἐν λόγω
Κώδικας, καθώς καί ἄλλα προσωπικά του ἀντικείμενα περιῆλθαν στό Oxford Church College
Aedis Christi, ὅπου ὑπάρχουν μέχρι καί σήμερα.
11
Γουλούλης Σταῦρος, Ἀντωνίου Λαρίσης. Ἐγκώμιο εἰς τόν ἅγιο Κυπριανό Λαρίσης, Προλεγόμενα-Κείμενο-Μετάφραση, Λάρισα (1991) σ. 72, ὑποσημείωση 66.
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καί θαλάσσης καί ἐώας τά τέκνα σου...»12.
Τό 1543 ὁ πατριάρχης Ἱερεμίας Α΄, σέ ἐπιστολή του πρός τόν μητροπολίτη
Λαρίσης Νεόφυτο Α΄ (1540-1550), ἀναφέρει γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
ὅτι «...καί τόν περιβόητον ναόν χωροβατήσαντες ἐν αὐτῷ πόδες ἀσεβῶν…»13.
Ἀπό τό χωρίο αὐτό συμπεραίνεται ὅτι πρέπει νά ὑπῆρχε ἀκόμη τήν περίοδο
αὐτή ὁ ξακουστός ναός τοῦ πολιούχου τῆς Λαρίσης, ἀλλά ὅμως εἶχε καταπατηθεῖ καί βεβηλωθεῖ ἀπό τούς ἀσεβεῖς Τούρκους, ἐνδεχομένως δέ νά εἶχε μετατραπεῖ καί σέ τζαμί.
Ἀπό τήν παράθεση ὅλων αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν στοιχείων, τά ὁποῖα ξεκινοῦν ἀπό τόν 6ο μ.Χ. αἰώνα μέ τήν οἰκοδόμηση τῆς παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς στόν λόφο τῆς πόλεως, μέχρι τά μέσα του 16ου αἰώνα, δηλαδή γιά μία
περίπου χιλιετία, ὁ καθεδρικός ναός πρός τιμήν τοῦ πολιούχου Ἁγίου Ἀχιλλίου βρισκόταν στό κέντρο τῆς ἀκροπόλεως τῆς Λαρίσης, πίσω ἀκριβῶς ἀπό
τό κοῖλον του ἀρχαίου θεάτρου καί σέ ἀσφαλῆ θέση ἐπάνω στή γεωλογική
αὐτή ἔξαρση στό κέντρο τῆς πόλεως. Τώρα ἐάν ὁ ναός αὐτός τῆς βυζαντινῆς
περιόδου διατηρήθηκε ὁ ἴδιος ὅλα αὐτά τά χρόνια ἤ ὑπέστη ἀνακαινίσεις,
μεταβολές καί προσθῆκες, μᾶς εἶναι μέχρι σήμερα ἄγνωστο. Σέ πρόσφατη
ἔκδοση (2013) τῆς 7ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων ὅπου περιγράφονται τά ἐπίσημα ἀνασκαφικά εὑρήματα τῆς Βασιλικῆς αὐτῆς, ἐπισημαίνονται
διάφορες μεταβολές καί παρεμβολές πού
ἔχουν ἐπισημανθεῖ14. Μάλιστα ἦλθαν
στήν ἐπιφάνεια καί ἐπιδαπέδια ψηφιδωτά, ἐλάχιστα τμήματα τῶν ὁποίων ἔχουν
διασωθεῖ στά δυτικά τοῦ ναοῦ, στή θέση
τοῦ Νάρθηκα [εἰκ. 5].
Τελικά ἐκεῖνο πού μποροῦμε νά ὑποστηρίξουμε σύμφωνα μέ ὅλα τά μέχρι
σήμερα δεδομένα εἶναι ὅτι ἡ θέση τοῦ
Εἰκ. 5. Τμῆμα τοῦ ἀποκαλυφθέντος ψηφιπρώτου ναοῦ τοῦ ἀφιερωμένου στή μνή- δωτοῦ
στόν Νάρθηκα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
μη τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου παρέμενε ἐπί Ἀχιλλίου τῆς βυζαντινῆς περιόδου.
12

Σοφιανός Δημήτριος, Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης, Ἀθήνα (1990) σ. 129.

13

Σοφιανός Δημήτριος, ὅ.π., σ. 128-129.

14

Βασιλική Ἁγίου Ἀχιλλίου Λάρισας, κείμενα Ἄννας Γιαλούρη καί Αἰκατερίνης Πλασταρᾶ, Λάρισα (2013) Πρόκειται γιά δίγλωσση (ἑλληνικά καί ἀγγλικά) ἔκδοση 36 σελίδων, ἡ ὁποία περιγράφει
ὅλα τά εὑρήματα τῶν ἀνασκαφῶν, μέ καταπληκτική φωτογράφηση καί πολύ ἐνδιαφέροντα σχέδια. Σπουδαία καί ἐπιμελημένη μελέτη.
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σχεδόν δέκα αἰῶνες ἡ ἴδια στό κέντρο τῆς ἀκροπόλεως καί στό ἐπίκεντρο τῆς
ζωῆς τῆς πόλεως.
Ὁ πρῶτος ναός τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας
[ἀρχές 16ου αἰ. - 1769]
Μέ τήν ὁριστική πλέον παρουσία τῶν Ὀθωμανῶν κατακτητῶν στή Λάρισα
ἀπό τό 1423 καί τήν ἐπακολουθήσασα δραματική μείωση τοῦ χριστιανικοῦ
πληθυσμοῦ τῆς πόλεως λόγω μετοικήσεώς του γιά ἀσφάλεια σέ ὀρεινές κοινότητες, πολλοί ναοί καταστράφηκαν ὁλοκληρωτικά ἤ μετατράπηκαν σέ μουσουλμανικά τεμένη15. Τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τόν σεβάσθηκαν, εἴτε ἐπειδή
οἱ λίγοι χριστιανοί οἱ ὁποῖοι παρέμειναν εἶχαν συγκεντρωθεῖ στήν ἀκρόπολη,
ὅπου δημιουργήθηκε ὁ Τρανός μαχαλάς τῆς Τουρκοκρατίας, ἤ ἴσως ἐπειδή δέν
ἦταν στίς προθέσεις τους νά ἐξαφανίσουν ὅλους τούς χριστιανικούς ναούς. Οἱ
Τοῦρκοι βέβαια κράτησαν γιά τίς καθημερινές τους ἀνάγκες καί τίς ἐμπορικές
συναλλαγές τό κεντρικό σημεῖο τοῦ λόφου.
Ἀργότερα, στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἰώνα, ἔκτισαν ἐκεῖ στά βόρεια τοῦ λόφου
μιά μεγάλη σκεπαστή ἀγορά, τό γνωστό μπεζεστένι, καί ὁλόκληρος ὁ χῶρος
τῆς ἀκροπόλεως ἀποτέλεσε μέ τόν καιρό ἐμπορικό κέντρο. Ἐπειδή ὅμως ὁ
χριστιανικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου βρισκόταν ἀκριβῶς στό μέσον τοῦ ἐμπορικοῦ αὐτοῦ κέντρου τῆς τουρκοκρατούμενης Λαρίσης, ἐμπόδιο σημαντικό γι’
αὐτούς, ὑποχρέωσαν τούς χριστιανούς νά μεταφέρουν τόν ναό τους σέ κάποιο
ἀπόμερο σημεῖο στή βορειοδυτική πλευρά τοῦ λόφου καί κατεδάφισαν τή
βασιλική των βυζαντινῶν χρόνων16. Ἀσφαλῶς μέ τήν ἐνέργειά τους αὐτή δέν
μποροῦσαν τότε νά ἐκτιμήσουν οἱ κατακτητές πώς ὅταν θά ἀπελευθερωνόταν
ἡ πόλη καί ἀπομακρύνονταν ὅλα τα κτίσματα τά ὁποῖα κάλυπταν τόν ναό
15

Τό τζαμί τοῦ Χασάν μπέη, τό ὁποῖο βρισκόταν σέ ὑπερυψωμένη τοποθεσία ἀμέσως δεξιά ἀπό
τήν ἔξοδο τῆς γέφυρας τοῦ Ἀλκαζάρ πρός τήν πόλη, ἦταν κτισμένο στή θέση χριστιανικοῦ ναοῦ
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας. Μάλιστα εἶχε ἐνσωματώσει κατά τήν οἰκοδόμησή του καί τούς πράσινους
ἀτρακηνούς κίονες τοῦ ναοῦ, γι’ αὐτό καί οἱ μουσουλμάνοι τό ὀνόμαζαν «πράσινο τζαμί», σέ ἀντιδιαστολή μέ τό μπλέ τζαμί τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἐκεῖ ἐπικρατεῖ στό ἐσωτερικό του τό
μπλέ χρῶμα. Bigham Clive, With the Turkish Army in Thessaly, London (1897), σελ. 61. Ὁ Clive
Bigham ἦταν ἀπεσταλμένος τῆς ἐφημερίδας Times τοῦ Λονδίνου καί παρακολουθοῦσε τόν
«ἀτυχῆ» πόλεμο τοῦ 1897 ἀπό τήν πλευρά τῶν Τούρκων. Γράφει σχετικά: «The green mosque by
the western gate excels in architectural beauty anything else in the town», (Τό πράσινο τέμενος
κοντά στή δυτική πύλη, ὑπερέχει σέ ἀρχιτεκτονική ὀμορφιά ἀπό ὁποιοδήποτε ἄλλο στήν πόλη).
16
Γουργιώτης Γεώργιος, Σχεδίασμα Μεταβυζαντινῆς – Νεοελληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης. Ἱστορική ἀναδρομή. Λάρισα (1986), σ. 5.
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τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί τόν ἔκρυβαν, θά ἀποδεικνυόταν ὅτι ἡ θέση αὐτή ἦταν
ἡ πλέον προνομιακή στόν λόφο, ἐπειδή θά δέσποζε ἀπό μακριά σε ὅσους
εἰσέρχονταν στήν πόλη ἀπό τόν δρόμο τοῦ Τυρνάβου, καθώς θά διέσχιζαν τήν
πολύτοξη λίθινη γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ.
Ὁ νέος αὐτός ναός, ὁ πρῶτος της
περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας, τοπογραφικά ἐξορισμένος ἀπό τούς
κατακτητές σέ μιά γωνιά τοῦ λόφου,
πιστεύεται ὅτι κτίσθηκε τόν 16ο
αἰώνα. Ὅλες οἱ ἐνδείξεις μαρτυροῦν
ὅτι δέν πρέπει νά ἦταν ἐπιβλητικός,
ὅπως θά ἅρμοζε στόν πολιοῦχο μιᾶς
μεγάλης πόλεως. Δυστυχῶς δέν
ἔχουμε καμία ἄμεση καταγραφική
μαρτυρία, περιγραφική ἤ ἀπεικονιΕἰκ. 6. Ἡ Λάρισα κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοστική γιά τήν ἀρχιτεκτονική μορφή, κρατίας. Φανταστική ἀπεικόνιση μέ μορφή μεσαιτό μέγεθος καί τόν ἐσωτερικό του ωνικῆς πόλεως. Ξυλογραφία ἀπό τό βιβλίο τοῦ
διάκοσμο [εἰκ. 6]. Γιά ἐξωτερική δια- Nicolas Gerbelius «Descriptio Graeciae» τοῦ 1545.
κόσμηση δέν γίνεται βέβαια λόγος,
γιατί γνωρίζουμε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἀπαιτοῦσαν κατά τήν κατασκευή τῶν ναῶν
λιτή καί ἁπλή ἐξωτερική ἐμφάνιση, χωρίς τροῦλο, καμπαναριό, πολλά παράθυρα, μεγάλες πόρτες καί διάφορα κοσμήματα στούς ἐξωτερικούς τοίχους.
Ἐπίσης τό ἔδαφος τῶν ναῶν καί ἡ θεμελίωση κατασκευάζονταν ἀρκετά ἑκατοστά χαμηλότερα ἀπό τόν περιβάλλοντα χῶρο, σέ ἕνα βάθος 3-5 βαθμίδων
περίπου, ὥστε νά μήν ὑπερέχουν σέ ὕψος ἀπό τά γειτονικά κτίσματα. Ἔτσι
δέν διακρίνονταν εὔκολα καί ἤθελαν σέ σύγκριση μέ τά δικά τους τεμένη οἱ
χριστιανικοί ναοί νά ὑστεροῦν. Ἀντιθέτως, ἡ ἐσωτερική διακόσμηση συνήθως
ἦταν πλούσια, γιατί δέν εἶχε περιορισμούς. Τοποθετοῦσαν ξυλόγλυπτα τέμπλα, εἰκονοστάσια, δεσποτικούς θρόνους καί ἄμβωνες, οἱ τοῖχοι ἦταν καταγραφοι ἀπό ζωηρόχρωμες ἁγιογραφίες, παντοῦ ὑπῆρχαν ἀναρτημένες εἰκόνες
καί περίτεχνοι χειροποίητοι πολυέλαιοι κάλυπταν τά κλίτη17.
Ἑπομένως γιά τόν πρῶτο μεταβυζαντινό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στή Λάρισα γνωρίζουμε ἐλάχιστα. Κυρίως ὅσα μᾶς ἄφησαν στά ὁδοιπορικά τους οἱ
17

Στά χωριά τοῦ γειτονικοῦ μας Πηλίου ἔχουν διασωθεῖ πολλοί ναοί τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν ὅλα αὐτά τά χαρακτηριστικά. Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Ὁ Ναός
τῶν Ταξιαρχῶν στίς Μηλιές τοῦ Πηλίου, Ἀθῆναι (2010).
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περιηγητές τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, καί αὐτά ἰσχνά. Γιατί ἄς μήν
ξεχνᾶμε ὅτι ἦταν ὅλοι τους ἄνθρωποι ἑτερόδοξοι καί συνηθισμένοι στή λαμπρότητα καί τή μεγαλοπρέπεια τῶν μεγάλων καθεδρικῶν ναῶν τῆς Δύσεως,
ὁπότε οἱ λιτοί καί ἀπέριττοι ναοί τῶν ὑπόδουλων ὀρθόδοξων Ἑλλήνων δέν
τούς ἐντυπωσίαζαν. Θά ἀναφερθοῦν ὁρισμένες ἱστορικές μαρτυρίες γιά τόν
ναό αὐτόν, ὅπως τίς κατέγραψαν Εὐρωπαῖοι περιηγητές πού ἐπισκέφθηκαν
τήν πόλη, καί μάλιστα μερικοί ἀπ’ αὐτούς φιλοξενήθηκαν στή μητροπολιτική
κατοικία.
— Τό 1669, ὅταν ὁ σουλτάνος Μωάμεθ Δ΄ βρέθηκε στή Λάρισα, στήν ὁποία
γιά σχεδόν τρία χρόνια εἶχε μεταφέρει προσωρινά τήν πρωτεύουσα τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπισκέφθηκαν τήν πόλη πολλοί περιηγητές. Ἕνας
ἀπ’ αὐτούς ἦταν καί ὁ Γάλλος μοναχός Robert de Dreux18. Ἀπό τόν μοναχό
αὐτόν ἔχουμε τήν πρώτη χρονολογικά μαρτυρία γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἐκείνης τῆς περιόδου. Σημειώνει στό ὁδοιπορικό του ὅτι ὅταν ἔφθασε στή
Λάρισα κατέλυσε μαζί μέ τόν πρεσβευτή κοντά στόν μητροπολιτικό ναό. Σ’
αὐτόν παρακολούθησαν τίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Μ. Τετάρτης καί τῆς Μ.
Πέμπτης του 1669, στίς ὁποῖες χοροστατοῦσε ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος19. Ὅταν τελείωσε ἡ θεία λειτουργία τῆς Μ. Πέμπτης, ὁ Διονύσιος τούς
προσκάλεσε στήν μητροπολιτική κατοικία, ὅπου ἦλθε νά τούς συναντήσει καί
ὁ ἴδιος προσωπικά, καί μάλιστα τούς παρακάλεσε νά παρακαθίσουν στό
φτωχό νηστίσιμο γεῦμα του20.
— Δύο μῆνες ἀργότερα ἐπισκέφθηκε τή Λάρισα ὁ Ἄγγλος ἰατρός Edward
Brown, [εἰκ. 7], ὁ ὁποῖος γράφει σχετικά στά ἀπομνημονεύματα τοῦ ταξιδιοῦ
του: «…Ἡ πόλις τῆς Λαρίσης εἶναι ἕδρα ἀρχιεπισκοπῆς, στήν ὁποία ὑπάγονται ἀρκετές ἐπισκοπές. Ὁ σεβασμιώτατος Διονύσιος ἦταν ὁ ἀρχιεπίσκοπος21
18
Ὁ καπουτσίνος μοναχός Robert de Dreux ἐκτελοῦσε χρέη πνευματικοῦ του πρεσβευτῆ τῆς Γαλλίας στήν Κωνσταντινούπολη καί τόν συνόδευσε κατά τή μετακίνησή του στή Λάρισα, ὅπου ταξίδευσε γιά νά συναντήσει τόν Σουλτάνο.
19

Πρόκειται γιά τόν Διονύσιο Δ΄ Μουσελίμη τόν Κομνηνό, ὁ ὁποῖος χρημάτισε μητροπολίτης
Λαρίσης ἀπό τό 1662 μέχρι τό 1671, χρονολογία κατά τήν ὁποία ἐκλέχθηκε οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τήν ἐπωνυμία Διονύσιος Δ΄ ὁ Βυζάντιος, λόγω τῆς καταγωγῆς του ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη.
20
Voyage en Turquie et Grece du R. P. Robert de Dreux, aumonier de l’ ambassander de France
(1665-1669), Paris (1925) καί Σιμόπουλος Κυριάκος, Ξένοι ταξιῶτες στήν Ἑλλάδα, τόμ. Α΄, (3331700), Ἀθήνα (1984)5 σ. 630.
21

Ὁρισμένοι Εὐρωπαῖοι περιηγητές τούς ἀρχιερεῖς τοῦ θρόνου τῆς Λαρίσης τούς ὀνόμαζαν ἀρχιεπισκόπους καί ὄχι μητροπολίτες, ὅπως ἦταν τό σωστό σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική
ἱεραρχία τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Πιστεύεται ὅτι ἡ υἱοθέτηση τῆς ὀνομασίας αὐτῆς ὀφείλεται στόν
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κατά τή διάρκεια τῆς ἐκεῖ
παραμονῆς μου. Ὁ ναός
Ἅγιος Ἀχίλλιος εἶναι ἡ μητρόπολή της. Μιά μέρα κατά τήν
ὁποία ἦταν ἐκεῖ ὁ ἀρχιεπίσκοπος, παρακολούθησα τή
Θεία Λειτουργία. Τόν εἶδα νά
κάθεται στόν θρόνο του, μέ
τά ἀρχιερατικά ἄμφια καί τήν
ποιμαντική ράβδο. Ἤμασταν
μόνον 3-4 ξένοι καί μόλις μᾶς
εἶδε νά μπαίνουμε στόν ναό,
Εἰκ. 7. Σχηματική παράσταση τῆς Λάρισας (1669) ἀπό
ἔστειλε κάποιον νά μᾶς τήν
ἰταλική μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ Edward Brown.
θυμιατίσει μέ λιβάνι καί ἄλλα Ὁ λόφος φιλοξενεῖ ἕνα μεγάλο τέμενος, ἐνῶ στό βάθος
πάνω ἀπό τίς στέγες τῶν σπιτιῶν τή πόλεως παρατηπαρόμοια μυρωδικά...»22.
ροῦμε μόνον δάσος μιναρέδων.
— Ὁ Γάλλος περιηγητής
Paul Lucas ἐπισκέφθηκε τή
Λάρισα δύο φορές. Στίς ἐντυπώσεις ἀπό τήν πρώτη ἐπίσκεψή του τόν Ἰούλιο τοῦ 1706, σημειώνει τά ἑξῆς:
«...Γιά τούς Ἕλληνες ὑπάρχει μόνον μία ἐκκλησία, μολονότι ἡ πόλις εἶναι ἕδρα
Μητροπόλεως...». Ὅπως καί οἱ δύο προηγούμενοι περιηγητές ἔτσι καί ὁ Lucas
δέν παραθέτει κανένα περιγραφικό στοιχεῖο γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου,
πράγμα πού σημαίνει ὅτι δέν τόν ἐντυπωσίασε. Πιστεύεται λοιπόν ὅτι καί ὁ
ναός τή χρονική ἐκείνη περίοδο ἀκολουθοῦσε τή γενική εἰκόνα τῆς πόλεως, γιά
τήν ὁποία ὁ Lucas ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι: «...σήμερα ἔχει καταστραφεῖ
ὁριστικά καί καταρρέει...»23. Ἔτσι λοιπόν, σαράντα περίπου χρόνια μετά τίς
ἐντυπωσιακές περιγραφές γιά τή ζωντάνια καί τήν πολυκοσμία τῆς Λαρίσης
ἀπό τούς De Dreux καί Brown, προφανῶς λόγω τῆς παρουσίας τοῦ Σουλτάνου,

τίτλο archbishop πού χρησιμοποιοῦσαν γιά τόν ἀντίστοιχο βαθμό ἱεροσύνης στίς μή ὀρθόδοξες
χῶρες τους.
22
Edward Brown, A brief account of some travels in the diverse parts of Europe, London (1685),
καί Edward Brown, Ἡ Λάρισα στά 1669, μετ. Gino Polese, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 23 (1993),
σ. 178.
23
Paul Lucas, Voyage du sieur Paul Lucas, fait par ordre du Roy, dans la Grece, l’ Asie mineure, la
Macedoine et l’ Afrique, Paris, τόμ. Α΄ (1712) σ. 275-277 καί Paul Lucas, Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ
1706, μετ. Gino Polese, σχόλια Κώστας Σπανός, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 51 (2007), σ. 67.
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ὁ Lucas συνάντησε μιά πόλη στά πρόθυρα τῆς παρακμῆς [εἰκ. 8].
— Ἀλλά καί ὁ Ἕλληνας λόγιος Κωνσταντῖνος Διοικητής, ἀξιωματοῦχος
στήν αὐλή τοῦ Στέφανου Καντακουζηνοῦ, ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας, ὁ ὁποῖος τό
1715 πέρασε ἀπό τή Λάρισα, δέν ἀναφέρει κάποια οὐσιαστική πληροφορία
γιά τήν μορφή καί τό μέγεθος τοῦ ναοῦ
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, παρά μόνο γιά τή Εἰκ. 8. Ἄποψη τῆς Λάρισας κατά τήν περίοδο
τῆς Τουρκοκρατίας. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Jacobo
θέση του. Γράφει σχετικά: «…Ἡ πόλη Gronovius “Thesaurus Graecarum Antiquitaεἶναι ἕδρα τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης, tum”, ἔκδοση τοῦ 1699.
μιᾶς μεγάλης ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας
μέ ἀρκετές ἐπισκοπές στή δικαιοδοσία της. Ὁ μητροπολιτικός ναός εἶναι κτισμένος στίς ὄχθες τοῦ Πηνειοῦ πού περνᾶ ἀπό ’κεῖ…»24.
— Τό 1737, μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τόν μητροπολιτικό οἶκο, χωρίς
ὅμως νά ἀναφέρεται ὅτι ἐπεκτάθηκε καί στόν ναό: «...πυρκαϊᾶς συμβάσης
κατά τόν μαχαλάν τοῦτον τῆς μητροπόλεως25, κατεκαύθησαν τά ἱερά της
ἐκκλησίας σκεύη, φυλαττόμενα παρά τῷ ἀποτεφρωθέντι οἴκω...»26. Τό κείμενο
ἀναφέρει σαφῶς ὅτι τά ἱερά σκεύη τοῦ ναοῦ φυλάσσονταν στή μητροπολιτική
κατοικία. Ἡ προφανής ἐξήγηση τῆς πράξεως αὐτῆς μπορεῖ νά ἀποδοθεῖ στό
γεγονός ὅτι ὁ ναός λόγω της ἁπλῆς κατασκευῆς του δέν παρεῖχε τήν ἀπαιτούμενη ἀσφάλεια.
Ἀπ’ ὅλα ὅσα ἔχουν ἀναφερθεῖ, συμπεραίνεται ὅτι κανείς ἀπό τούς προσκυνητές τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τήν περίοδο αὐτή δέν ἀναφέρει
κάποια περιγραφή του. Αὐτό ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι δέν τούς ἐντυπωσίασε.
Φαίνεται λοιπόν ὅτι ἡ πρώτη μεταβυζαντινή ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου θά
πρέπει νά ἦταν φτωχική. Καί γιά νά ἑδραιωθεῖ τό συμπέρασμα αὐτό, ὑπάρχουν πολλοί λόγοι. Οἰκοδομήθηκε στά πρῶτα καί πιό δύσκολα χρόνια της

24
Διοικητής Κωνσταντῖνος, Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ 1715, μετ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 23 (1993), σ. 15.
25

Πρόκειται γιά τόν Τρανό Μαχαλᾶ, συνοικία ὡς ἐπί τό πλεῖστον χριστιανική.

26

Ἐννοεῖ ὅτι τά ἱερά σκεύη φυλάσσονταν στόν μητροπολιτικό οἶκο: Κώδικας 1472 τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης, Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, φ. 119 καί Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, Ἡ Λάρισα, ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα. 1881, Βόλος
(1926), σ. 109 καί 206.
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Τουρκοκρατίας, μέ περιορισμούς στή μορφή καί τό
μέγεθος. Μετακινήθηκε τοπογραφικά στή νέα
θέση, πού ἦταν μιά ἀπόμερη περιοχή τοῦ λόφου,
κάτω ἀπό συνθῆκες βίαιες. Ἔπειτα ἄς μήν ξεχνᾶμε
ὅτι ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εἶχε μετακομίσει
προσωρινά ἀπό τά μέσα του 14ου αἰώνα στά Τρίκαλα. Τό γεγονός αὐτό εἶχε σάν ἐπακόλουθο τήν
ἀραιότερη παρουσία τοῦ ἑκάστοτε μητροπολίτου
στή Λάρισα. Εὔλογο λοιπόν φαίνεται νά συμπεράνει κάποιος ὅτι ἡ πρώτη μεταβυζαντινή ἐκκλησία
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου θά πρέπει νά ἦταν φτωχική.
Δηλαδή μιά ἁπλή βασιλική, ἴσως καί μονόχωρη,
μικρή σέ διαστάσεις, τυπική τῶν πρώτων σκληρῶν
χρόνων τῆς σκλαβιᾶς. Ἐπίσης δέν ἔχουμε κάποια
Εἰκ. 9. ΑΓΙΟΣ ΑΧΥΛΗΟΣ, ἐπίπληροφορία ἤ ἔστω καί ὑπαινιγμό ὅτι τό ἐσωτερι- σκοπος Λαρίσσης. Ἡ τοιχογρακό της καλύπτονταν ἀπό τοιχογραφίες ἤ εἶχε φία αὐτή ὑπῆρχε, σύμφωνα μέ
τό σχόλιο, στή μονή τοῦ Ἁγίου
κάποιον ἐντυπωσιακό στολισμό [εἰκ. 9].
Νικάνορος (Ἱερά Μονή ΖάβορἝνας ἐπιπλέον λόγος πού ἐνισχύει τά συμπε- δας) κοντά στά Γρεβενά, ἀλλά
ράσματα αὐτά εἶναι καί οἱ μεταγενέστερες χρονικά δέν ἔχει ἐντοπισθεῖ σήμερα. Ἡ
ἀπεικόνιση αὐτή τοῦ Ἁγίου
καταγραφές πού ἔχουμε, οἱ ὁποῖες συγκρίνουν τόν Ἀχιλλίου θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ
πρῶτο αὐτόν μεταβυζαντινό ναό μέ τή νέα βασιλι- παλαιότερη γνωστή μέχρι σήμερα καί προέρχεται ἀπό βιβλίο
κή του Καλλιάρχη, πού κτίσθηκε τό 1794. Ἀπό τή πού
περιέχει βίους Ἁγίων σέ
σύγκριση αὐτή ἀντλοῦμε ἔμμεσες πολύτιμες πλη- κυριλλική γραφή. Ἀποδίδεται
ροφορίες γιά τήν πρώτη μεταβυζαντινή ἐκκλησία στόν 13ο αἰώνα, ἀλλά μᾶς εἶναι
γνωστό ὅτι ἡ μονή τοῦ Ἁγίου
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
Νικάνορος κτίσθηκε στίς ἀρχές
— Ἔτσι, ἀπό ἕνα ἐπίγραμμα τό ὁποῖο ἦταν τοῦ 16ου αἰώνα (1534).
χαραγμένο στή βασιλική του 1794 καί εἶχε συνθέσει ὁ λόγιος ἐπίσκοπος Τρίκκης Ἀμβρόσιος (1764-1796), πληροφορούμαστε
ὅτι ὁ νέος αὐτός ναός τοῦ ἁγίου ἦταν μεγαλύτερος, ὑψηλότερος καί ὀμορφότερος ἀπό τόν προηγούμενο καί εἶχε οἰκοδομηθεῖ στήν ἴδια θέση:
«Τώρα δέ ἄνωθεν οἰκιῶν βλέπω ἐγηγερμένον
ναόν Λαρίσης κάλλιστον καί μείζονα κτισμένον»27.
— Καί ὁ Ἰωάννης Οἰκονόμου Λαρισσαῖος ὁ Λογιώτατος τό 1818 ἔγραψε

27

Οἰκονόμου-Λογιώτατος Ἰωάννης, Ἱστορική Τοπογραφία τῆς τωρινῆς Θεσσαλίας, εἰσαγωγήσχόλια-ἐπιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα (2005), σ. 86-87.

115

103. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.qxp_Layout 1 08/05/2019 11:07 Page 116

ΜΕΡΟΣ B´. XAIΡΕΙ ΕΧΟΥΣΑ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

σχετικά γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τοῦ 1794: «...καί ἐπιστασίαν τοῦ τότε
Μητροπολίτου Λαρίσσης, τοῦ τωρινοῦ Ἐφέσου κυρ-Διονυσίου, τήν ἔκτισαν
πολύν μεγαλύτερην καί εὐμορφότερην ἀπό τήν πρώτην...»28.
— Τό ἴδιο καί ὁ Ἐπαμεινώνδας Φαρμακίδης. Εἶναι ὄχι μόνον σαφής στή
σύγκριση τῶν δύο ναῶν, ἀλλά μᾶς ἀναφέρει καί ὅτι κτίσθηκε στήν ἴδια τοποθεσία μέ τόν προηγούμενο. Γράφει: «...ἀνεκτίσθη ὁ ἱερός οὗτος ναός... …λαμπρότερος καί μεγαλοπρεπέστερος ἐν τῇ αὐτῇ θέσει...»29.
Στίς 12 Ἰουνίου 1769 ἡ πρώτη βασιλική της Τουρκοκρατίας τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου πυρπολήθηκε ἀπό τόν φανατικό μουσουλμανικό ὄχλο τῆς Λαρίσης καί
καταστράφηκε ὁλοσχερῶς. Ἦταν ἡ ἐποχή ὅπου στόν Μοριά εἶχαν ξεσπάσει
«τά Ὀρλωφικά». Ἡ καταστροφή αὐτή τοῦ ναοῦ, ἀντίποινα γιά τόν ξεσηκωμό
τῶν Πελοποννησίων ἐναντίον τοῦ κατακτητῆ μέ ρωσική παρότρυνση, εἶχε σάν
συνέπεια νά μείνει ἡ πόλη χωρίς εὐκτήριο οἶκο καί οἱ πιστοί στίς μεγάλες ἑορτές καί πανηγύρεις ἀναγκάζονταν νά μεταβαίνουν γιά νά ἐκκλησιάζονται σέ
γειτονικά χωριά. Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Σουηδός περιηγητής Jacob Jonas
Bjornstahl, ὅταν τόν Μάϊο τοῦ 1779 ἐπισκέφθηκε τήν πόλη μας: «Στήν πόλη
τῆς Λάρισας δέν ὑπάρχει καμία ἑλληνική ἐκκλησία, ἀπό τότε πού ἡ μόνη πού
ὑπῆρχε καταστράφηκε πρίν ἀπό ἑπτά ἤ ὀκτώ χρόνια30. Οἱ Ἕλληνες εἶναι
ἀναγκασμένοι νά ἐκκλησιάζονται σέ κάποιο ἑλληνικό χωριό πού βρίσκεται σέ
μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν πόλη καί ἔχει ἐκκλησία»31.
Καί οἱ Δημητριεῖς, δηλαδή οἱ ἱερωμένοι λόγιοι τοῦ ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ
Γρηγόριος Κωνσταντᾶς καί Δανιήλ Φιλιππίδης ἀπό τίς Μηλιές τοῦ Πηλίου, γράφουν τό 1791: «Οἱ χριστιανοί εἶχαν μία ἐκκλησία ἀφιερωμένη εἰς τόν
Ἅγιο Ἀχίλλειο. Εἰς τόν ἀπερασμένο ὅμως πόλεμο τόν ἐκρήμνισαν οἱ Τοῦρκοι
καί τώρα οἱ ὀλίγοι ἐγκάτοικοι χριστιανοί ὅπου εἶναι, ἐκκλησιάζονται εἰς τά
περίχωρα» 32.
28

Οἰκονόμου-Λογιώτατος Ἰωάννης, ὅπ. π., σ. 82-83.

29

Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, Ἡ Λάρισα. Ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα (1881).Τοπογραφική καί Ἱστορική μελέτη, Βόλος (1926), σ. 90.
30
Ὅπως ἀναφέρθηκε, ἡ ἐκκλησία καταστράφηκε τό 1769, δέκα χρόνια πρίν ἀπό τήν ἐπίσκεψη
τοῦ Σουηδοῦ περιηγητῆ τό 1779, καί ὄχι ἑπτά ἕως ὀκτώ ὅπως ἀναφέρει..
31

Jacob Jonas Bjornstahl, Τό Ὁδοιπορικό της Θεσσαλίας, 1779, μετάφραση-προλεγόμενα-σημείωσες Μεσεμβρινός, Θεσσαλονίκη (1979), σ. 60. Γιά τούς Λαρισαίους χριστιανούς ἡ πιό κοντινή
ἐκκλησία ἦταν τῆς Ἁγίας Μαρίνας, ἡ ὁποία διατηρεῖται μέχρι καί σήμερα, μέ διάφορες ἀνακαινίσεις, στή δεξιά ὄχθη τοῦ Πηνειοῦ, ἔξω ἀπό τή Λάρισα, στό, δρόμο πρός τή Θεσσαλονίκη. Ἐκεῖ
ἑξακολουθοῦσε νά ὑπάρχει μέχρι καί τήν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου ὁ οἰκισμός Καλύβια.
32

Φιλιππίδης Δανιήλ καί Κωνσταντᾶς Γρηγόριος, Γεωγραφία Νεωτερική περί τῆς Ἑλλάδος, ἐπι-
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Ἡ βασιλική του Καλλιάρχη
[1794-1904]
Ἀφοῦ πέρασαν οἱ δύσκολες στιγμές τοῦ 1769 τῆς καταστροφικῆς μανίας
τῶν Τούρκων, οἱ χριστιανοί κάτοικοι τῆς πόλεως ἄρχισαν ἀμέσως νά σκέπτονται πώς θά εὕρισκαν τρόπους νά ξανακτίσουν τήν ἐκκλησία τους. Τό 1776 φαίνεται ὅτι προσπάθησαν «...νά μερεμετίσουν τήν ἐκκλησίαν πού τήν εἶχαν
χαλασμένην...», ἀλλά οἱ Τοῦρκοι δέν τό ἀνέχθηκαν. Κατέστρεψαν ὅ,τι εἶχαν
πρόχειρα ἐπιδιορθώσει, καθώς καί τή μητροπολιτική κατοικία καί κάποια
κελιά τοῦ ναοῦ33. Ἀργότερα κατά διαστήματα συγκέντρωναν χρήματα καί μέ
αὐτά προσπαθοῦσαν νά δωροδοκήσουν ἰσχυρές προσωπικότητες στήν Ὑψηλή Πύλη, ὥστε νά δώσουν τήν ἄδεια γιά τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, χωρίς ὅμως
κανένα ἀποτέλεσμα34. Ἐπίσης ἀπό ἐπίγραμμα τοῦ ἐπισκόπου Τρίκκης Ἀμβροσίου (1764-1796), τό ὁποῖο χαράχθηκε στό ἐσωτερικό της βασιλικῆς του Καλλιάρχη, πληροφορούμαστε ὅτι ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Μελέτιος Γ΄ Καλλιάρχης (1769-1791), πού ἦταν κατά σάρκα θεῖος τοῦ διαδόχου του στόν θρόνο Διονυσίου, προσπάθησε νά ἀνακαινίσει κατά τή διάρκεια τῆς θητείας του τόν
ναό: «Πάσχισα δι’ ἀνακαινισμόν μέ ὅλας τάς δυνάμεις, ἀλλ’ εἰς κενόν οἱ κόποι
μου, φεῦ! τῆς πολλῆς δαπάνης»35.
Τελικά το 1794, περίπου εἴκοσι πέντε χρόνια μετά τήν πυρπόλησή του, ὁ
ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ξανακτίζεται ἀκριβῶς στήν ἴδια θέση μέ τόν προηγούμενο. Προηγήθηκαν ἐπίμονες προσπάθειες καί ὀδυνηρές δοσοληψίες του
μητροπολίτου Λαρίσης Διονυσίου Καλλιάρχη36 μέ ὑψηλόβαθμους ἀξιωματούμέλεια Αἰκατερίνη Κουμαριανοῦ, Ἀθήνα (1988), σ. 169.
33

Παλιούγκας Θεόδωρος, Ἡ Λάρισα κατά τήν Τουρκοκρατία (1453-1881), τόμ. Α΄, Λάρισα,
(1996), σ. 193.

34

Σπανός Κώστας, Οἱ περιπέτειες τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τῆς Λάρισας, 1769/1770-1827.
Θεσσαλικά Σύμμικτα, Πρακτικά Α΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, Βόλος, 8 Δεκεμβρίου 2001, σ. 198.

35
Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος, Ἱστορική Τοπογραφία τῆς τωρινῆς Θεσσαλίας, εἰσαγωγήσχόλια-ἐπιμέλεια Κώστας Σπανός, Λάρισα (2005), σ. 87.
36
Ὁ Διονύσιος E΄ ὁ Καλλιάρχης (1791-1806) διαδέχθηκε στή Λάρισα τόν παραιτηθέντα τοῦ
θρόνου Μελέτιο Γ΄ Καλλιάρχη, ὁ ὁποῖος ἦταν θεῖος του. Ἦταν γόνος ἐπιφανοῦς οἰκογένειας
τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἀρκετά μορφωμένος. Ἐκτός της ποιμαντικῆς του δραστηριότητος καί τῆς μεγάλης συμβολῆς στήν ἀπόκτηση τῆς ἀπαραίτητης ἄδειας ἀπό τούς κατακτητές Ὀθωμανούς γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, βοήθησε σημαντικά
καί στήν ἐκπαίδευση τῶν χριστιανῶν, ἀφοῦ «...ἀνήγειρε καί συνέδραμε τό παλαιόν Ἑλληνικόν
Σχολεῖον...», ὅπως ἀναφέρει ὁ Κωνσταντῖνος Κούμας. Τό 1806 μετατέθηκε στή μητρόπολη
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χους στήν Κωνσταντινούπολη, οἱ ὁποῖες τελικά κατέληξαν στό ἐπιθυμητό γιά
τούς χριστιανούς τῆς Λαρίσης ἀποτέλεσμα.
— Ὁ Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος ἀναφέρεται σχετικά τό 1818 γι’
αὐτές τίς προσπάθειες: «...Οἱ Λαρσινοί ἔχουν μίαν μοναχήν ἐκκλησίαν εἰς ὄνομα τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου. Οἱ ἐγκάτοικοι Τοῦρκοι εἰς τά 1769 Ἰουνίου 12, τήν εἶχαν
γκρεμνίση. Ὅθεν οἱ χριστιανοί ἐκκλησιάζονταν εἰς τά περίχωρα, καί μ’ ὅλον
ὅπου πολλαῖς φοραῖς εἶχαν πασχίση νά τήν ξανακτίσουν, δέν ἠμποροῦσαν νά
πάρουν τήν βασιλικήν ἄδειαν. Ἀλλ᾽ εἰς τά 1794, Μαρτίου 5, εἰς τόν καιρόν τῆς
Δραγομανίας τοῦ Μακαρίτου Πεγζαδέ37 Γεώργου Μουρούζη μετά βίας πέρνωντάς την μέ πολλότατα ἔξοδα καί μέ τήν Συνδρομήν καί ἐπιστασίαν τοῦ τότε
Μητροπολίτου Λαρίσσης, τοῦ τωρινοῦ Ἐφέσου κύρ Διονυσίου, τήν ἔκτισαν
πολύν μεγαλήτερην, καί εὐμορφότερην ἀπό τήν πρώτην»38.
— Ὁ Νικόλαος Μάγνης μᾶς διέσωσε μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα καί παραστατική ἐνθύμηση, τήν ὁποία ἄντλησε ἀπό τά χειρόγραφα τοῦ Ἰακώβου Βαλβαμᾶ, ἀγνώστου βιογραφικά ἀρχιμανδρίτου, γιά τήν πορεία τῆς ἀνεγέρσεως
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἀναφέρει ἡ ἐνθύμηση ἐπί λέξει: «1794 Φεβρουαρίου δ΄. εὐγῆκε τό φερμάνι διά τήν ἐκκλησίαν τῆς Λαρίσσης τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου μέσα εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν. Καί ἦλθεν ὁ Τάταρης μέσα εἰς τήν
Λάρισσαν Φευρουαρίου 26 ἡμέρα δευτέρα καί ἐδιαβάσθη τήν πέμπτην εἰς τάς
2 τοῦ Μαρτίου. Καί ἔβαλαν θεμέλιον τή Κυριακή εἰς τάς 5 τοῦ Μαρτίου, καί
ἐδούλευαν ἡμέρας 36, καί ἐτελείωσαν τή μεγάλη Παρασκευή τό βράδυ εἰς τάς
6 τοῦ Ἀπριλίου, καί ἐδιάβασαν εἰς τάς 9 ὥρας τῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ Παρασκευῇ
καί τό μέγα Σάββατον ἔγεινε λειτουργία μέσα εἰς τήν παντέρημον Λάρισσαν,
ὅπου ἦταν 26 χρόνους χωρίς λειτουργία καί παραπάνω. Καί ἐδούλευαν ὑπέρ
τούς διακοσίους μαστόρους, ἔξω ἀπό τόν λαόν πού βοηθοῦσαν»39. Ἡ περιἘφέσου καί τό 1821 ἀπαγχονίστηκε στήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ ἄλλους δύο ἱεράρχες,
ἀκριβῶς τήν ἡμέρα ἀπαγχονισμοῦ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄. Θεωρεῖται ὅτι
εἶναι ἕνας ἀπό τούς ἐπιφανέστερους μητροπολίτες στόν θρόνο τῆς Λαρίσης σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐπισκοπικῆς ἱστορίας της.
37

Πεγζαδέ σημαίνει στήν τουρκική παιδί τοῦ μπέη.

38

Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος, ὅπ.π., σ. 83.

39

Μάγνης Νικόλαος, Περιήγησις ἤ Τοπογραφία τῆς Θεσσαλίας καί Θετταλικῆς Μαγνησίας καί
τῆς μέν Θεσσαλίας ἐν ἐπιτομῇ, τῆς δέ Μαγνησίας ἐν ἐκτάσει, ἐν Ἀθήναις (1860), σ. 10-11. Προσεκτική παρατήρηση τῶν ἡμερομηνιῶν τῆς ἐνθυμήσεως ὁδηγεῖ σέ ἀναντιστοιχίες. Ἐάν ὁ ταχυδρόμος
ἔφθασε στή Λάρισα τήν Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, τότε ἡ Πέμπτη πού διαβάστηκε τό διάταγμα
ἦταν 1 Μαρτίου καί ἡ Κυριακή πού ἔβαλαν τά θεμέλια του ναοῦ ἦταν 4 Μαρτίου. Αὐτό εἶναι τό
σωστό καί ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν ἡμερομηνία τῆς Μ. Παρασκευῆς, πού ἦταν 6 Ἀπριλίου. Ἐπίσης τό «ἐδιάβασαν εἰς τάς 9 ὥρας τῇ ἁγίᾳ καί μεγάλῃ Παρασκευῇ» ἐννοεῖ ὅτι τελέσθηκε τό πρωί
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γραφή αὐτή μας βοηθάει νά καταλάβουμε τήν σφοδρή ἐπιθυμία πού εἶχαν οἱ
χριστιανοί τῆς Λαρίσης νά ἀποκτήσουν τή δική τους ἐκκλησία, τόν δικό τους
χῶρο προσευχῆς καί λατρείας καί τό πώς ἀντέδρασαν ὁμαδικά στήν ἐπιβεβλημένη ἀπό τούς κατακτητές ταχεία οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ40.
Γιά τή νέα βασιλική τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου ἔχουμε ἀσφαλῶς περισσότερες πληροφορίες σέ σύγκριση μέ τήν
προηγούμενη πού καταστράφηκε βίαια
ἀπό τούς Τούρκους, ὅσον ἀφορᾶ τό
μέγεθος, τόν ἐσωτερικό διάκοσμο καί
τήν ἀρχιτεκτονική της μορφή. Ἐκτός
ἀπό τίς πολλές γραπτές μαρτυρίες καί
ἀπό τίς εἰκαστικές ἀποτυπώσεις [εἰκ. Εἰκ. 10. Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου (ἡ βασιλική τοῦ Καλλιάρχη 1794) μέ τό κτίριο τοῦ ἐπι10] πού ὑπάρχουν, διασώθηκαν ἐπίσης σκοπείου
στή βόρεια πλευρά του. Λεπτομέκαί φωτογραφικές ἀπεικονίσεις της, οἱ ρεια χαρακτικοῦ του 1897. Ἐφημερίς Le Monde
παλαιότερες ἀπό τίς ὁποῖες χρονολο- Illustre, Paris, φύλλο τῆς 1ης Μαΐου 1897.
γοῦνται πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση
τοῦ 1881. Θά ἀναφέρουμε μερικές χαρακτηριστικές γραπτές μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς:
— Ὁ μητροπολίτης Διονύσιος Καλλιάρχης σέ ἐπιστολή του πρός τόν ἐπίσκοπο Γαρδικίου Παΐσιο μέ ἡμερομηνία 21 Ἀπριλίου 1794, δηλαδή λίγες ἡμέρες
μετά τά ἐγκαίνια τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στή Λάρισα, ἀναφέρει τά
ἑξῆς: «...οὕτινος ὁ θεῖος σηκός ἀνεγήγερτο θείᾳ συνάρσει καί βοηθεία, ἐν εὐρυχωρία καί καλλωνή τινι καθά, ἡ φήμη κ’ αὐτή παρέδοτο καί οὕτως ἔχει ἀναμφιβόλως»41.

τῆς Μ. Παρακευῆς ἡ ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν, πού εἶναι –ὡς γνωστόν– ἐννέα. Τέλος ἡ Λάρισα ἔμεινε
χωρίς τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἐπί 25 περίπου χρόνια (Ἰούνιος 1769 - Ἀπρίλιος 1794).
40

Φαίνεται ὅτι ἡ ἀπαίτηση τῶν Τούρκων γιά ταχεία ἀνέγερση τοῦ ναοῦ κατά τή χρονική αὐτή
περίοδο δέν περιορίσθηκε μόνον στή Λάρισα γιά τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἀπό τή
μελέτη «Ἱστορικόν τῆς ἀνεγέρσεως ἐν 40 ἡμέραις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Ἁλμυροῦ-Θεσσαλίας», τήν ὁποία δημοσίευσε τό 1960 ὁ Χρῆστος Ἀναγνώστου, πληροφορούμαστε ὅτι τό 1802 οἱ
κάτοικοι τοῦ Ἁλμυροῦ κατόρθωσαν μέ μύριες προσπάθειες νά πάρουν τήν ἄδεια ἀπό τήν αὐτοκρατορική ὀθωμανική κυβέρνηση γιά νά ἀνοικοδομήσουν τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου: «...ὑπό
τόν ἀπαράβατον ὅρον, ὅρον ὅν ἔθεσε ὁ δυνάστης τότε τῆς Θεσσαλίας Ἀλῆ πασάς, νά συντελεσθῆ
ἡ ἀνέγερσις ἐν 40 ἡμέραις καί ἔξωθεν τῆς πόλεως. Κατά παράδοσιν δέ γερόντων, τρεῖς προύχοντές
τοῦ τότε Ἁλμυροῦ ἀπήχθησαν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ἀλῆ πασᾶ ὡς ὅμηροι, διά τήν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου
αὐτοῦ ἐντός τῆς προθεσμίας τῶν 40 ἡμερῶν, εἰδ’ ἄλλως αὐτοί μέν οἱ ὅμηροι θέλουν κρεμασθῆ ἤ
ἀποκεφαλισθῆ, τό δέ ἡμιτελές ἔργον τοῦ ἀνεγειρομένου ναοῦ θέλει κρημνισθῆ».
41

Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος ὁ Λαρισαῖος, Ἐπιστολαί διαφόρων (1759-1824), φιλολογική
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— Καί ὁ Γεώργιος Αὐξεντιάδης-Ζουπανιώτης ἀπό τή Ζέμονα τῆς σημερινῆς Οὐγγαρίας, σέ ἐπιστολή του στίς 24 Ἰουλίου 1794 πρός τόν Κωνσταντῖνο
Κούμα, ὁ ὁποῖος διέμενε τότε στή Λάρισα, σημειώνει τά ἑξῆς: «Ὑπερεχάρην
διά τήν τελείαν οἰκοδομήν τοῦ ἐν Λαρίσση ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου» 42.
— Τό 1805, ἕνδεκα χρόνια ἀργότερα, ἔφθασε στή Λάρισα ὁ Ἄγγλος περιηγητής Edward Dodwell, ὁ ὁποῖος ἔγραψε στό ὁδοιπορικό του: «Οἱ Ἕλληνες
ἔχουν ἐδῶ μόνον ἕναν ναό, τόν καθεδρικό ναό, καί ὁ μητροπολίτης τους ἔχει
γιά φύλακες δύο Τούρκους τούς ὁποίους παραχωρεῖ ἡ κυβέρνηση»43. Ὅπως
φαίνεται ἀπό τήν περιγραφή, ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου δέν τόν ἐντυπωσίασε, ἀντίθετα μέ τά τζαμιά, γιά τά ὁποῖα σημειώνει: «Δέν ὑπάρχουν πουθενά ἀλλοῦ στήν Ἑλλάδα τόσο μεγαλοπρεπῆ τζαμιά, ὅσο στή Λάρισα»44.
— Τήν ἴδια χρονιά (1805) πέρασε ἀπό τή Λάρισα καί ὁ W. M. Leake, ὁ
ὁποῖος σημειώνει: «Τό Ἐπισκοπεῖο καί δίπλα του ὁ μητροπολιτικός ναός δέν
εἶναι ἀξιόλογα οὔτε γιά τό μέγεθος, οὔτε καί γιά τόν στολισμό τους. Περικλείονται δέ ἀπό κάποιον μαντρότοιχο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ προστατευτικό μέσον
κατά τῶν τουρκικῶν προσβολῶν»45.
— Ὁ Ἄγγλος ἰατρός Henry Holland, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τή Λάρισα τόν
Δεκέμβριο τοῦ 1812, εἶναι πιό περιγραφικός γιά τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
Γράφει: «Τήν ἑπομένη πού ἦταν Κυριακή, εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά παρακολουθήσουμε τή Θεία Λειτουργία στόν ἑλληνικό μητροπολιτικό ναό, ὁ ὁποῖος εἶναι
καί ὁ μόνος τόπος χριστιανικῆς λατρείας στή Λάρισα. Εἶναι ἑνωμένος μέ τήν
κατοικία τοῦ ἀρχιεπισκόπου καί βρίσκεται στήν ἴδια ἀπομονωμένη μ’ αὐτήν
θέση. Τό ἐσωτερικό εἶναι σκοτεινό καί καταθλιπτικό, ἡ διακόσμηση στήν οὐσία
ἐπιφανειακή, σέ μικρή κλίμακα καί χωρίς σπουδαῖο αἰσθητικό ἀποτέλεσμα»46.
παρουσίαση Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Ἀθήνα (1964), σ. 541.
42

Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος ὁ Λαρισαῖος, Ἐπιστολαί διαφόρων, σ. 20.

43

Ὁ Edward Dodwell (1767-1832) ἦταν Ἰρλανδός ζωγράφος καί περιηγητής μέ ἔντονο ἀρχαιολογικό ἐνδιαφέρον. Edward Dodwell, A Classical and Topographical Tour through Greece, during the
years 1801, 1805 and 1806, London (1819) καί Edward Dodwell, Ἡ Λάρισα στίς ἀρχές τοῦ 19ου
αἰώνα, μετ. Τόμης Ἀλεξόπουλος, ἐπιμ. Dr. Rudiger Schneider Berrenberg, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο,
τόμ. 21 (1992), σ. 178.
44

Edward Dodwell, Ἡ Λάρισα στίς ἀρχές τοῦ 19ου αἰώνα, ὅπ.π., σ. 179.

45

Ὁ William Martin Leake (1777-1860) ἦταν Βρετανός στρατιωτικός, τοπογράφος, ἀρχαιολόγος
καί σημαντικός περιηγητής τῆς Ἑλλάδος σέ ἀναζήτηση ἀρχαίων μνημείων. W. M. Leake, Ταξίδι
στή Θεσσαλία τοῦ 1805, μετ. Βασίλης Ἀργυρούλης, σχόλια Κώστας Σπανός, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 40 (2001), σ. 29.
46

Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c, during the years
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— Κατά τούς χρόνους τῆς ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ὁ ναός βεβηλώθηκε
καί πάλι ἀπό τούς Τούρκους. Αὐτή τήν περίοδο ἐπιτάχθηκε δύο φορές ἀπό
τούς κατακτητές κατά τό διάστημα 1822-1827 καί χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀποθήκη πυρομαχικῶν τοῦ στρατοῦ τους47. Ἔτσι ἡ Λάρισα ἔμεινε καί πάλι γιά
ἕνα χρονικό διάστημα χωρίς χριστιανικό ναό. Τήν περίοδο αὐτή, καί συγκεκριμένα τό 1823, ὁ Ἰωάννης Λεονάρδος πέρασε ἀπό τή Λάρισα, ἀνέβηκε στόν
Τρανό Μαχαλά καί μᾶς περιγράφει τήν κατάσταση πού ἐπικρατοῦσε τότε
στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου: «Εἰς τήν ἐν Λαρίσση διατριβήν μου κατά τό ἔτος
1823, φιλοτιμούμενος διά νά ἴδω τοῦτον τόν ἅγιον Ναόν καί νά προσκυνήσω,
ἐμβῆκα εἰς αὐτόν: πλήν κατά δυστυχίαν εὗρον παρ’ εὐχήν μου τοῦτον τόν
ἱερόν Ναόν μεταμορφωμένον ὑπό τῶν Ὀθωμανῶν εἰς ὀπλοφυλάκειον καί
πυριτοφυλάκειον διά τόν μεσολαβοῦντα τότε πόλεμον. Ὅθεν φοβούμενος ἀπό
τήν ἀγκαρίαν τῶν Τούρκων, ἐξῆλθον ἀμέσως χωρίς νά δυνηθῶ νά ἀπολαύσω
τήν εὐχήν μου πρός ἀκριβῆ θεωρίαν τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου. Αὕτη ἡ τοῦ ναοῦ
μεταμόρφωσις εἰς ὁπλοφυλάκειον διήρκεσε περίπου 6 χρόνους, καθ’ ὅν καιρόν οἱ ἐγκάτοικοι τῆς Λαρίσσης στερούμενοι ἐκκλησίας, ἠναγκάζοντο νά
ἐκκλησιάζωνται ἔξω της πόλεως κατά τόν ποταμόν εἰς μίαν μέ δενδράκια
περιφραγμένην ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας Μαρίνης»48.
— Τό 1839 ὁ Γάλλος ἀρχαιολόγος καί ἱστορικός τῆς τέχνης Adolphe Napoleon Didron (1806-1867) περιηγήθηκε τήν Ἑλλάδα, ἀναζητώντας ἀπαντήσεις
σέ θέματα τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν τήν ἀρχιτεκτονική καί τήν εἰκονογραφία τῶν
χριστιανικῶν χώρων τῆς θείας λατρείας. Τή Λάρισα ἐπισκέφθηκε στίς ἀρχές
Ὀκτωβρίου καί γιά τόν ναό τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου ἀναφέρει τά ἑξῆς: «...Ἡ Λάρισα
εἶναι κτισμένη στή δεξιά ὄχθη τοῦ Πηνειοῦ καί ἀποτελεῖ ἕδρα μητροπολίτου.
Ὁ καθεδρικός ναός, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μοναδικός ναός πού ὑπάρχει στήν πόλη,
δέν παρουσιάζει κάτι τό ἀξιοσημείωτο. Κτίσθηκε τό 179549 καί ἔχει μεγάλο
1812, 1813, London (1815) καί Henry Holland, Ταξίδι στή Μακεδονία καί τή Θεσσαλία, μετ.
Γιῶργος Καραβίτης, Ἀθήνα (1989), 125-126.
47

Κῶδιξ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, φ. 29ν. Ὁ Κώδικας αὐτός βρίσκεται στό Μουσεῖο Μπενάκη, προέρχεται ἀπό τή Συλλογή τοῦ Δαμιανοῦ Κυριαζῆ καί φέρει τόν ἀρ. 15. Τό 1988 τμήματα τοῦ Κώδικα
παρουσιάσθηκαν ἀπό τόν Ὅμιλο Φίλων της Θεσσαλικῆς Ἱστορίας καί τή Λαογραφική Ἑταιρεία
Λαρίσης, τό σημερινό Λαογραφικό καί Ἱστορικό Μουσεῖο τῆς πόλεώς μας. Τά πρακτικά τῆς ἡμερίδας αὐτῆς κυκλοφόρησαν ἀπό τίς ἐκδόσεις «Θετταλός» τό 1994 μέ τόν τίτλο «Ἡ Λάρισα τῆς
περιόδου 1810-1881. Στοιχεῖα ἀπό τόν Κώδικα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου».

48

Ἰωάννης Ἀναστασίου Λεονάρδος, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, εἰσαγωγή-σχόλιαἐπιμέλεια Κώστας Σπανός, ἐκδόσεις «Θετταλός», Λάρισα (1992) σ. 50, ὑποσημείωση.

49

Ἐδῶ ὁ Didron εἶναι παραπληροφορημένος. Ὅπως εἴδαμε πιό πάνω, ὁ ναός ἀνοικοδομήθηκε
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μῆκος, χωρίς ὅμως θόλους καί παράθυρα, ἐνῶ τά τρία κλίτη της χωρίζονται
μέ ξύλινους κίονες»50.
— Καί ἄλλοι περιηγητές ἐπισκέφθηκαν τή Λάρισα κατά τή διάρκεια τοῦ
19ου αἰώνα. Ὅμως εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μᾶς ἄφησαν στά ὁδοιπορικά
τους κάποια περιγραφικά στοιχεῖα τοῦ ναοῦ, ἔστω καί πενιχρά. Ἕνας ἀπό
αὐτούς εἶναι καί ὁ Γάλλος ἱερωμένος Raoul de Malherbe, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει
τό 1843 τά ἑξῆς σχετικά: «...τό πρωί τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, καθώς ἐπισκεπτόμασταν τήν Μητρόπολη, ἡ ὁποία δέν εἶχε τίποτε τό ἀξιοσημείωτο ἐκτός ἀπό
τή φτώχειά της, παρευρεθήκαμε στή Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία τελοῦσε
κάποιος ἱερέας μέ ξέπλεκα τά μαλλιά, ριγμένα στούς ὤμους, μέσα στήν πιό
βαθειά μοναξιά»51.
— Ἐπίσης καί ὁ J. L. Ussing τρία χρόνια ἀργότερα, τό 1846, εἶναι καί αὐτός
τό ἴδιο λακωνικός καί ἀπαξιωτικός: «...ἡ Μητρόπολη βρίσκεται στό βόρειο
ἄκρο τῆς πόλεως, πάνω σε ἕναν μικρό λόφο δίπλα στόν Πηνειό. Ὁ ναός δέν
ἔχει κάτι τό ἀξιοθαύμαστο καί ἡ μητροπολιτική κατοικία δέν διαφέρει σέ τίποτε ἀπό τά ἄλλα τούρκικα σπίτια»52.
— Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1859 περιηγήθηκε τή Λάρισα ὁ Ρῶσος ἀρχιμανδρίτης
Πορφύριος Οὐσπένσκη. Λόγω τῆς ἰδιότητός του, ἱερωμένος καί μάλιστα
ὀρθόδοξος, εἶναι ὁ μοναδικός περιηγητής ὁ ὁποῖος μᾶς ἄφησε στό ὁδοιπορικό
του ἀρκετές ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιά τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου: «Τό Ἐπισκοπεῖο βρίσκεται σχεδόν πίσω ἀπό τήν πόλη, κοντά στόν Πηνειό
ποταμό... Ἀπέναντί του βρίσκεται ἡ Μητρόπολη, ἀφιερωμένη στή μνήμη τοῦ
ἁγίου ἐπισκόπου Ἀχιλλίου… Παρατήρησα αὐτή τή φτωχική ἐκκλησία, κτισμένη μέ τή μορφή μακρόστενου σπιτιοῦ53 καί μέ στραβή ὀροφή. Σ’ αὐτή δέν

τό 1794.
50

Γρηγορίου Ἀλέξανδρος, Τό ταξίδι τοῦ Adolphe Napoleon Didron στή Θεσσαλία (1839),
περ. Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 59, Λάρισα (2011), σ. 319.

51
Raoul de Malherbe, L’Orient, 1818-1845. Histoire–Politique–Mœurs–ect, Paris (1846) καί Raoul
de Malherbe, Ταξίδι στή Θεσσαλία τοῦ 1843, μετ. Χριστίνα Polese, ἐπιμ. Gino Polese καί Γιῶργος
Φρέρης, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 49 (2006) σ. 27.
52
J. L. Ussing, Griechische Reisen und Studies, Kopenhagen (1857) καί J. L. Ussing, Ταξίδι στή
Θεσσαλία τοῦ 1846, μετ. Τόμης Ἀλεξόπουλος, σχόλια Κώστας Σπανός, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο,
τόμ. 42 (2002), σ. 25.
53
Ἐδῶ ὁ ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος, ἄν καί ὀρθόδοξος ἱερωμένος, φέρεται νά ἀγνοεῖ τόν ἀρχιτεκτονικό ρυθμό τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς πού εἶχε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Ἄν καί στή ρωσική
ὀρθόδοξη ναοδομία δέν φαίνεται νά ἐπικράτησε ὁ ρυθμός αὐτός, ὅμως δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ
εὔκολα ἡ σημασία αὐτῆς τῆς ἁπλοϊκῆς περιγραφῆς πού κάνει ὁ περιηγητής.
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ὑπάρχει τίποτε τό ἐξαιρετικό, ἐκτός ἀπό τίς εἰκόνες τοῦ τέμπλου, οἱ ὁποῖες
ἁγιογραφήθηκαν στή Μόσχα54, ἔπειτα ἀπό παραγγελία τοῦ μητροπολίτου
Λαρίσης Διονυσίου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τήν ὀνομαστή οἰκογένεια τῶν
Καλλιαρχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως... Ἤδη τό 1830 ὁ μητροπολίτης Μελέτιος55, ἄνδρας φιλομαθής, παρακάλεσε τούς Τούρκους νά καθαρίσουν τόν
μητροπολιτικό ναό καί ὁ ἴδιος τόν ἀναστήλωσε... Πρόσφατα ὁ ναός μεγάλωσε
μέ τήν προσθήκη τοῦ γυναικωνίτη... Ὅταν μπῆκα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
στάθηκα δίπλα στόν ἀρχιερατικό θρόνο, στό συνηθισμένο ἀνατολικό στασίδι...
Ἡ συρροή τῶν χριστιανῶν ἦταν τόσο μεγάλη, πού ὁ ναός δέν χωροῦσε ὅλους
τους πιστούς56. Πολλοί ἀπό αὐτούς στέκονταν ἔξω στό παράθυρο. Οἱ
γυναῖκες προσεύχονταν στόν γυναικωνίτη τους, ὁ ὁποῖος στηριζόταν ἐπάνω
στούς κίονες τοῦ ναοῦ καί βρίσκονταν κρυμμένες ἀπό τά ἀνδρικά βλέμματα,
πίσω ἀπό διαμπερῆ πυκνά ξύλινα κιγκλιδώματα»57. Πληροφορούμαστε λοιπόν
ἀπό τά γραπτά του Πορφυρίου Οὐσπένσκη ὅτι τό 1830 ὁ τότε μητρο-πολίτης
Λαρίσης Μελέτιος Δ΄, ζήτησε ἀπό τούς Τούρκους οἱ ὁποῖοι εἶχαν χρησιμοποιήσει γιά ἀρκετά χρόνια τόν μητροπολιτικό ναό σάν ὁπλοστάσιο, νά τόν ἀδειάσουν, ὁ ἴδιος δέ προχώρησε σέ διάφορες ἀνακαινίσεις. Μάλιστα λίγο πρίν
ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ρώσου ἀρχιμανδρίτου στή Λάρισα, μαθαίνουμε ὅτι ὁ
ναός εἶχε μεγαλώσει πρός τά δυτικά μέ τήν προσθήκη γυναικωνίτη, τόν ὁποῖο
περιέτρεχε σέ ἱκανό ὕψος πυκνό ξύλινο καφασωτό.
— Ὁ Κώδικας 15 τοῦ Μουσείου Μπενάκη, γνωστός καί ὡς Κώδικας τοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, μᾶς προσφέρει ἀρκετά στοιχεῖα γιά τήν ἐν γένει
δραστηριότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ στό διάστημα 18101881. Μέσα στίς σελίδες του οἱ ὁποῖες καλύπτουν χρονικό διάστημα ἑβδομήντα χρόνων, ἔχουν καταχωρηθεῖ δαπάνες γιά μικροεπισκευές τοῦ ναοῦ τόσο
ἐσωτερικά ὅσο καί ἐξωτερικά, καθώς καί ἄλλες ἐνέργειες πρός ὄφελος τοῦ
ναοῦ. Αὐτό ἔγινε εὔκολα κατορθωτό γιατί μέ τή σταδιακή φιλελευθεροποίηση

54

Γιά τίς εἰκόνες αὐτές θά γίνει ἐκτενής περιγραφή σέ ἄλλο τμῆμα αὐτῆς τῆς μελέτης.

55

Μελέτιος Δ΄ μητροπολίτης Λαρίσης (1822-1836). Διαδέχθηκε τόν καρατομηθέντα ἀπό τόν Μαχμούτ Δράμαλη πασά Πολύκαρπο Δαρδαῖο. Τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1835 θεωρήθηκε ἔκπτωτος τοῦ
θρόνου του καί τό 1936 μετατέθηκε στή μητρόπολη Σόφιας.
56

Ἡ κοσμοσυρροή δικαιολογεῖται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὅλοι αὐτοί παρακολουθοῦσαν τή Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς των Βαΐων, πού ἐκείνη τή χρονιά (1859) συνέπεσε νά ἑορτάζεται στίς 5
Ἀπριλίου.

57
Porf. Uspenskij, Περιήγηση στίς Μονές τῶν Μετεώρων, μετ. Εὐαγγελία-Ἀντωνία Σαμαρᾶ, σχόλια
Κώστας Σπανός, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, τόμ. 43 (2003), σ. 248-252.
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τῶν ραγιάδων (Τανζιμάτ τοῦ 1839), οἱ ἀνακαινιστικές ἐπεμβάσεις στούς χριστιανικούς χώρους λατρείας γίνονταν χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, ἐπειδή ὁ
κατακτητής ἦταν πιό ἀνεκτικός ὅσον ἀφορᾶ στίς θρησκευτικές ἐλευθερίες.
Αὐτή τή χρονική περίοδο (δεύτερο μισό τοῦ 19ου αἰώνα), ἐπί ἀρχιερατείας
Στεφάνου Β΄ τοῦ Κυδωνιέως (1853-1870), οἱ ἐξωραϊστικές ἐπεμβάσεις στόν ναό
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου κρίνονταν ἀπαραίτητες γιά νά μπορέσει νά ἀνταποκριθεῖ
στίς ἀπαιτήσεις ἑνός καθεδρικοῦ ναοῦ, τή στιγμή μάλιστα ὅπου νέοι ναοί
εἶχαν ἤδη ἀνεγερθεῖ στήν πόλη, μεγαλύτεροι σέ μέγεθος καί αἰσθητικά ὀμορφότεροι, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος (1857) στή συνοικία Παράσχου. Μέσα στό
πλαίσιο αὐτό τοποθετεῖται καί μιά σημαντική ἀνακαίνιση κατά τό 1856, ἡ
ὁποία καί καταγράφεται στόν κώδικα. Ὁ Γεώργιος Γουργιώτης ὑποθέτει ὅτι
τότε πρέπει νά ἀνοίχθηκαν στόν δυτικό καί τόν ἀνατολικό τοῖχο, κάτω ἀπό
τά ἀετώματα, ἀπό τρία παράθυρα σέ κάθε πλευρά, γιά καλύτερο φωτισμό
τοῦ γυναικωνίτη καί τοῦ Ἱεροῦ Βήματος58. Πρόκειται γιά τό χαρακτηριστικό
σύμπλεγμα μέ δύο φυλλόσχημα παράθυρα ἑκατέρωθεν ἑνός ὠοειδοῦς [εἰκ. 11].
Τό σύμπλεγμα αὐτό ἔφεραν καί
ἄλλοι ναοί τῆς πόλεώς μας πού
εἶχαν κτισθεῖ στά μέσα του 19ου
αἰώνα, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος
(1857), οἱ Ἅγιοι Τεσσαράκοντα
Μάρτυρες (1865) καί ἄλλοι. Ἐπίσης τήν ἴδια ἐποχή ἀνοίχθηκαν καί
τέσσερα μικρά παράθυρα σέ κάθε
ἐπιμήκη πλευρά τοῦ μεσαίου καί
ὑπερυψωμένου κλίτους τοῦ ναοῦ,
γιά νά φωτίζεται ἐπαρκῶς ὁ
κυρίως ναός59.
Πάνω ἀπό τήν κεντρική δυτική
ἐπίσημη θύρα εἰσόδου στόν ναό
Εἰκ. 11. Ἡ νοτιοανατολική πλευρά τῆς βασιλικῆς
ὑπῆρχε ζωγραφισμένο ἐπίγραμμα, του
Ἁγίου Ἀχιλλίου μέ τό χαρακτηριστικό σύμτό ὁποῖο εἶχε συνθέσει ὁ ἱερωμέ- πλεγμα τῶν τριῶν παραθύρων κάτω ἀπό τό ἀέτωνος, λόγιος καί γνωστός διδάσκα- μα. Φωτογραφία τοῦ 1890 περίπου.

58
Γουργιώτης Γεώργιος, Σχεδίασμα Μεταβυζαντινῆς – Νεοελληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου Λαρίσης. Ἱστορική ἀναδρομή. Λάρισα (1986), σ. 11.
59

Γουργιώτης Γεώργιος, ὅπ.π., σ. 6.
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λος ἀπό τόν Τύρναβο Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806), τό ὁποῖο ἀναφερόταν
στούς κτήτορες τοῦ ναοῦ:
«Βουλῇ Θεοῦ, ψήφῳ τε τοῦ βασιλέως
Συμψηφίᾳ τε τῶν Λαρίσσης Κυρίων
Διονυσίου Ἀρχιθύτου φροντίσι,
Παντός τε λαοῦ εὐσεβεῖ προθυμίᾳ
Ὁ ναός οὗτος ἦρτο τοῦ Ἀχιλλείου
Οἷς περ Γένοιτο ἄξι’ ἀμοιβῆς Γέρα»60.
Ὁ Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος περιγράφει μέ λεπτομέρεια καί ἄλλα
ἐπιγράμματα, τά ὁποῖα ὑπῆρχαν διάσπαρτα σέ διάφορα σημεῖα τοῦ ναοῦ,
ἐπαινετικά τῶν κτητόρων μητροπολιτῶν καί τῶν χριστιανῶν τῆς πόλεως, τά
ὁποῖα εἶχαν συντεθεῖ ἀπό τούς λογίους ἐπισκόπους Τρίκκης Ἀμβρόσιο (17641796) καί Σταγῶν Παΐσιο (1784-1808).
Ἐπίσης ὁ Πορφύριος Οὐσπένσκη ἀναφέρει ὅτι εἶχε ἐντοπίσει δύο ἀρχαῖες
μαρμάρινες ἑλληνικές ἐπιγραφές στήν περιοχή τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ. Ἡ
πρώτη βρισκόταν στήν ἐξωτερική πλευρά τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου τοῦ ναοῦ,
στό ὕψος τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, καί εἶναι γνωστή, γιατί τήν εἶχαν περιγράψει
πιό πρίν καί ἄλλοι περιηγητές, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ W. M. Leake (1805)61 καί
ὁ Leon Heuzey (1858). Ἡ δεύτερη ἦταν ἐνσωματωμένη στήν ἐσωτερική πλευρά
τοῦ προστατευτικοῦ τοιχίου τό ὁποῖο περιέκλειε τόν ναό. Καί οἱ δύο ἐπιγραφές ἦταν ἀπελευθερωτικές62.
Ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ὁ ναός τοῦ 1794 εἶχε τόν ρυθμό τρίκλιτης βασιλικῆς. Τά κεντρικό κλίτος ἦταν ὑπερυψωμένο, καλύπτονταν μέ ξύλινη δίρριχτη
στέγη καί εἶχε τέσσερα μικρά παράθυρα σέ κάθε ἐπιμήκη πλευρά του, τά
ὁποῖα προφανῶς ἀνοίχθηκαν σέ κάποια μεταγενέστερη φάση ἀνακαινίσεως
τοῦ ναοῦ, ἐνῶ τά πλάγια κλίτη εἶχαν ἐπικλινεῖς μονόρριχτες στέγες.
Στή βόρεια πλευρά τοῦ ναοῦ καί σέ ἐπαφή μαζί του, ἦταν ἐνσωματωμένο
τό κτίριο τοῦ Ἐπισκοπείου, τό ὁποῖο χρησίμευε γιά μεγάλο χρονικό διάστημα
καί ὡς κατοικία τοῦ ἑκάστοτε μητροπολίτου. Πολλοί ξένοι περιηγητές ἀναφέρουν ὅτι βρῆκαν θερμή φιλοξενία καί προστασία στούς χώρους του. Ἡ μορφή
του διασώθηκε σέ χαρακτικά καί φωτογραφίες τοῦ τέλους τοῦ 19ου αἰώνα
60

Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος, ὅπ.π., σ. 83-85.

61

W. M. Leake, ὅπ.π., σ. 32.

62
Porf. Uspenskij, ὅπ.π., σ. 249-250. Οἱ ἀπελευθερωτικές ἐπιγραφές εἶναι ἀρχαία κείμενα σκαλισμένα σέ μάρμαρο, τά ὁποῖα περιέχουν ὀνόματα ἀτόμων-σκλάβων τά ὁποῖα πλήρωσαν στήν πόλη
κάποιο ποσόν γιά τήν ἀπελευθέρωσή τους.
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[εἰκ. 12]. Ἦταν ἕνα ἐπίμηκες
διώροφο κτίσμα, τοῦ ὁποίου ἡ
δυτική πλευρά ἐξεῖχε ἐλαφρά
ἀπό τήν ἀντίστοιχη πλευρά τοῦ
ναοῦ, ἐνῶ ἡ νότια πλευρά του
ἀκουμποῦσε κατά τό μεγαλύτερο μέρος του στόν βόρειο τοῖχο
τοῦ ναοῦ63. Στόν κάτω ὄροφο
τοῦ ἐπισκοπικοῦ κτιρίου ἀνοίγονταν στή βόρεια ὄψη του
ἑπτά ἁψίδες, ἀπό τίς ὁποῖες, σέ
Εἰκ. 12. Τό Ἐπισκοπεῖο σέ ἐπαφή μέ τόν μητροπολιἡμέρες μέ καθαρή ἀτμόσφαιρα, τικό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Λεπτομέρεια ἀπό φωτομποροῦσε κανείς νά ἔχει μιά γραφία τοῦ Στέφανου Στουρνάρα.
καταπληκτική θέα τοῦ μυθικοῦ
Ὀλύμπου καί τῆς εὔφορης θεσσαλικῆς πεδιάδος μέχρι τόν Τύρναβο.
Στή Ν.Α. γωνία τοῦ προστατευτικοῦ τοιχίου τό ὁποῖο περιέκλειε τόν περιβάλλοντα χῶρο τοῦ ναοῦ, σέ ἐπαφή μέ ἄλλα βοηθητικά κτίρια, ὑψωνόταν
ἁπλό τριώροφο κωδωνοστάσιο. Εἶχε κτισθεῖ λίγα χρόνια πρίν ἀπό τήν προσάρτηση τῆς Θεσσαλίας καί λειτουργοῦσε χάρη στίς ἐνέργειες τοῦ Ἕλληνα
πρόξενου στή Λάρισα Ἀναστασίου Δόσκου, ὁ ὁποῖος κατόρθωσε νά ἐπιτύχει
τήν ἔκδοση εἰδικῆς ἄδειας ἀπό τίς τουρκικές Ἀρχές γιά τή χρήση του, ἐπειδή
εἶναι γνωστό ὅτι οἱ Ὀθωμανοί ἀπαγόρευαν τίς κωδωνοκρουσίες τῶν ναῶν.
Στήν ἀνατολική πλευρά τοῦ περιβόλου τοῦ ναοῦ καί ἀκριβῶς πίσω ἀπό
τό Ἱερό Βῆμα βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης Στεφάνου (18531870). Σέ λιθανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα, ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου στή Λάρισα Ἰωάννης Οἰκονομίδης-Ἀρβανίτης εἶχε ἀναρτήσει ἕνα ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα στή μνήμη τοῦ ἀρχιερέα.
Τό ἐσωτερικό της βασιλικῆς του Καλλιάρχη, σύμφωνα καί μέ τίς ἀφηγήσεις
τῶν ξένων περιηγητῶν πού τήν ἐπισκέφθηκαν κατά καιρούς, ἦταν σκοτεινό
καί καταθλιπτικό, ἐνῶ ἡ διακόσμησή του ἦταν φτωχική καί χωρίς ἀξιόλογο
αἰσθητικό ἐνδιαφέρον. Τό δάπεδο βρισκόταν τρία μέ τέσσερα σκαλοπάτια
χαμηλότερα ἀπό τό ἔδαφος τοῦ περιβόλου64. Διπλή συστοιχία ἀπό ἕξι ξύλι63

Henry Holland, ὅπ.π., σ. 271. This ediﬁce adjoins the house of the Archbishop, and is equally
secluded by its situation from the public eye.

64

Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, Ἡ Λάρισα. Ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα (1881). Τοπογραφική καί Ἱστορική μελέτη, Βόλος (1926), σ. 190.
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νους κίονες χώριζε τό ἐσωτερικό του ναοῦ σέ τρία κλίτη καί ὑποστήριζε τήν
ξύλινη ὀροφή, ἐνῶ στή δυτική πλευρά ὑποβάσταζε τόν γυναικωνίτη. Ἐκεῖ
ἦταν ὁ χῶρος προσευχῆς τῶν γυναικῶν, κρυμμένες πίσω ἀπό πυκνό ξύλινο
καφασωτό, μακριά ἀπό τά ἀνδρικά βλέμματα. Ἀνάμεσα ἀπό τίς ἡμικυκλικές
ἁψίδες τῶν κιόνων ἀπεικονίζονταν σέ μεγάλα ὠοειδῆ μετάλλια οἱ Δώδεκα
Ἀπόστολοι65. Στούς ἐπιμήκεις τοίχους τοῦ ναοῦ ἦταν ζωγραφισμένα διάφορα
ἐπιγράμματα τά ὁποῖα εἶχε συνθέσει, ὅπως ἀναφέρθηκε, ὁ ἐπίσκοπος Τρίκκης
Ἀμβρόσιος, ὑμνητικά γιά τόν κτήτορα μητροπολίτη Διονύσιο Καλλιάρχη, ἀλλά
καί γιά τίς ἀνεπιτυχεῖς προσπάθειες πού εἶχε καταβάλει ὁ προκάτοχός του
Μελέτιος Γ΄ Καλλιάρχης (1769-1792), θεῖος τοῦ Διονυσίου66. Ἐπίσης, ὅπως μᾶς
ἀφηγεῖται ὁ Πορφύριος Οὐσπένσκη, στόν νότιο τοῖχο δίπλα στό Ἱερό, ἦταν
ἀναρτημένο τό ὁλόσωμο πορτραῖτο τοῦ κτήτορα Διονυσίου Καλλιάρχη67.
Τό τέμπλο τοῦ ναοῦ, ὁ δεσποτικός θρόνος, ὁ ἄμβωνας καί ὁρισμένα προσκυνητάρια ἦταν ξυλόγλυπτα καί δουλεμένα μέ τέχνη καί ὑπομονή ἀπό
Ἠπειρῶτες μαστόρους. Οἱ δεσποτικές εἰκόνες τοῦ τέμπλου, ὑψηλῆς καλλιτεχνικῆς καί αἰσθητικῆς ἀξίας, εἶχαν ἁγιογραφεῖ στή Μόσχα τό 1802, ἔπειτα ἀπό
εἰδική παραγγελία τοῦ μητροπολίτου Διονυσίου. Μάλιστα ὁρισμένες ἀπ’ αὐτές
ἔφεραν ρωσικές ἐπιγραφές68. Αὐτός εἶναι καί ἕνας ἀπό τούς κύριους λόγους
πού ἐνθουσιάσθηκε μέ τό ἀντίκρισμά τους ὁ Ρῶσος ἱερωμένος Πορφύριος
Οὐσπένσκη ὅταν τό 1859 προσκύνησε τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου69. Οἱ εἰκόνες αὐτές κόσμησαν καί τό τέμπλο τοῦ ἑπόμενου ἀναγεννησιακῆς μορφῆς
προπολεμικοῦ ναοῦ, μάλιστα μερικές ἀπό αὐτές, ὅσες διασώθηκαν ἀπό τόν
μεγάλο σεισμό καί τούς ἰταλογερμανικούς βομβαρδισμούς τοῦ Μαρτίου τοῦ
65
«Ἀνάμεσα ἀπό τούς κίονες, πάνω ἀπό τίς ἡμικυκλικές ἁψίδες, ἀπεικονίζονται οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι, ὅπως καί στόν ναό τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου». Porf. Uspenskij, ὅπ.π., σ. 258.
66

Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος, ὅπ.π., σ. 85-89.

67

Porf. Uspenskij, ὅπ.π., σ. 259.

68

Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, ὅπ.π., σ. 193-194: «...καλλιτεχνικαί 12 εἰκόνες, διαστάσεων μήκους
μέτρου ἑνός καί 20 ἑκατοστῶν καί πλάτους 72 ἑκατοστῶν: τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας, τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλείου, τοῦ Ἁγ. Νικολάου, τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, τοῦ Ἁγ.
Παντελεήμονος, τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, ἀρίστης ἀπασαι τεχνικῆς, ὑπό τοῦ
αὐτοῦ φαίνεται ζωγράφου γραφεῖσαι…». Σήμερα ἀπό τίς εἰκόνες αὐτές διασώζονται πέντε, τῆς
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου (Παναγίας), τῶν Ἁγ. Παντελεήμονος καί
Αἰκατερίνης καί τοῦ Ἁγ. Γεωργίου. Πιστεύεται ὅτι καί ἡ ἐφέστια εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, λόγω
τῶν ὁμοίων διαστάσεών της, ἀνήκει καί αὐτή στήν ὁμάδα τῶν ρωσικῶν εἰκόνων, ὅμως τό ἐπάργυρο πουκάμισο πού τήν καλύπτει δέν ἐπιτρέπει τήν ταυτοποίηση αὐτή.
69

Porf. Uspenskij, ὅπ.π., σ. 249.
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1941, εἶναι ἀποθηκευμένες σέ εἰδικό χῶρο
στό ὑπόγειο τοῦ νέου μητροπολιτικοῦ
ναοῦ. Στόν ἴδιο χῶρο τοῦ σκευοφυλακείου τοῦ ναοῦ ὑπάρχει καί μιά μικρότερη
εἰκόνα ἀπό τή Βασιλική του Καλλιάρχη,
ἡ ὁποία δέν ἀνήκει στίς ρωσικές, εἶναι
ἁγιογραφημένη τό 1798 καί ἐπιγράφεται
Κυριακή τῶν Μυροφόρων. Ἐμφανίζει τίς
τρεῖς Μυροφόρες γυναῖκες πρό τοῦ κενοῦ
Τάφου μέ τόν ἄγγελο «περιβεβλημένον
στολήν λευκήν», ἐνῶ στήν κάτω ἀριστερή
γωνία ὑπάρχει ἡ χρονολογία [εἰκ. 13].
Ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου εἶχε καί
παρεκκλήσιο ἀφιερωμένο στή μνήμη τοῦ
Ἁγίου Βησσαρίωνος μητροπολίτου Λαρίσης (1527-1540), τό ὁποῖο εἶχε διαμορφωθεῖ
συγχρόνως μέ τήν ἀνέγερση τῆς βασιλικῆς
καί κατά τήν ὁμολογία τοῦ Ἐπαμεινώνδα Εἰκ. 13. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ.
Εἰκόνα προφανῶς ἀπό τή σειρά τοῦ ΔωδεΦαρμακίδη βρισκόταν παραπλεύρως της70. κάορτου στή Βασιλική του Καλλιάρχη μέ
Ὅπως καί στόν κυρίως ναό, ἔτσι καί στόν χρονολογία 1798.
τοῖχο τοῦ παρεκκλησίου, ὑπῆρχε ζωγραφισμένο ἐπίγραμμα τοῦ ἐπισκόπου Σταγῶν Παϊσίου, τό ὁποῖο ἐξυμνοῦσε τόν κτήτορα τοῦ παρεκκλησίου καί ἐκκλησιαστικό προϊστάμενό του, μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιο71.
Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Λάρισας ἀπό τούς Τούρκους τό 1881 βρῆκε τόν
κάθεδρικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, παρ’ ὅλες τίς ἀνακαινιστικές προσπάθειες
πού προηγήθηκαν, νά εἶναι μιά ἀπέριττη τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, τυπική
των χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, «...εἰς βάθος 3-4 βαθμίδων ἀπό τῆς ἐξωτερικῆς
70
Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, ὅπ.π., σ. 190: «...καί ὡς ἐνθυμοῦνται τοῦτον οἱ γεροντότεροι Λαρισαῖοι, τρισυπόστατος…καί μετά παρακειμένου παρεκκλησίου εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος,
Μητροπολίτου καί τούτου Λαρίσης». Μέ τήν κατεδάφιση τῆς βασιλικῆς γύρω στά 1900 κατεδαφίσθηκε, ὅπως ἦταν φυσικό, καί τό παρεκκλήσιο αὐτό. Οἱ εἰκόνες καί τά ἱερά σκεύη του μεταφέρθηκαν στό ναΰδριο τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος στήν πλατεία τῶν Ἀνακτόρων, τό ὁποῖο τήν ἐποχή ἐκείνη ἦταν παρεκκλήσιο τοῦ βασιλικοῦ ἀνακτόρου πού βρισκόταν στή θέση ὅπου σήμερα
κατέχει τό Δημοτικό Ὠδεῖο Λαρίσης. Μακρής Θρασύβουλος, Λαρισινές Σελίδες, ἐφ. Θεσσαλικά
Νέα, φύλλο τῆς 2ας Μαρτίου 1947.
71

Ἰωάννης Οἰκονόμου-Λογιώτατος, ὅπ.π., σ. 90-91.
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ἐπιφανείας..., γεγονός πού τῆς
στεροῦσε ὕψος. Ἦταν στριμωγμένος κυριολεκτικά μέσα στή
δαιδαλώδη τουρκική ρυμοτομική ἀναρχία καί σέ ἄμεση γειτονία μέ πολλές κατοικίες τοῦ
Τρανοῦ Μαχαλᾶ, οἱ ὁποῖες
κάλυπταν τή θέα του ὅταν
ἀντίκριζε κανείς τόν λόφο ἀπό
νοτιοδυτικά. Ὑπάρχουν φωτο- Εἰκ. 14. Ἡ Βασιλική του Καλλιάρχη χαμένη ἀνάμεσα
πυκνή καί ἄναρχη δόμηση τοῦ λόφου τῆς Ἀκρογραφίες τοῦ 1884 στίς ὁποῖες στήν
πόλεως τρία χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς
μόλις διακρίνεται πάνω ἀπό τήν Τούρκους. Μόλις διακρίνεται μέρος ἀπό τό δυτικό
πέτρινη γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ, ἀέτωμα τοῦ ναοῦ. Λεπτομέρεια φωτογραφίας τοῦ
Δημητρίου Μιχαηλίδη φωτογράφου ἀπό τήν Ἀδριαἀνάμεσα σέ ἕνα ἄτακτο συνον- νούπολη ἐπεξεργασμένη καί λιθογραφημένη ἀπό τόν
θύλευμα κατοικιῶν, τό δυτικό Στέφανο Στουρνάρα. 1884.
ἀέτωμα τοῦ ναοῦ [εἰκ. 14]. Ἐξωτερικά δέν ἐμφάνιζε κάποια διακόσμηση ἰδιαίτερα καλαίσθητη.
Ἡ ἐνσωμάτωση τῆς Θεσσαλίας συνέπεσε μέ τήν παρουσία στόν θρόνο της
μητροπόλεως Λαρίσης τοῦ μητροπολίτου Νεοφύτου72. Ἀπό τίς πρῶτες ἐνέργειές του στήν ἐλεύθερη πλέον Λάρισα ἦταν νά διαμορφωθεῖ ὁ χῶρος γύρω
ἀπό τόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἔτσι ὥστε νά ἀναπνεύσει οἰκοδομικά ὁ
λόφος στήν περιοχή αὐτή. Κατεδαφίσθηκαν σταδιακά ὅλα τα κτίσματα πού
κάλυπταν τόν ναό. Τό 1882 οἰκοδομήθηκε μέ δαπάνες τοῦ Νεοφύτου νοτιοανατολικά του ναοῦ καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπ’ αὐτόν, ἐκεῖ περίπου ὅπου
σήμερα ἔχει ἀναπτυχθεῖ ἡ μικρή πλατεία Μητέρας, νέα μητροπολιτική κατοικία, στήν ὁποία στεγάσθηκαν καί τά γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως.
Λίγο ἀργότερα κτίσθηκε στή δυτική πλευρά τοῦ λόφου ἐνισχυτικό τοιχίο
ὑποστηρίξεως καί ἔτσι ἰσοπεδώθηκε καί διευρύνθηκε ὁ χῶρος μπροστά ἀπό
τή δυτική κύρια εἴσοδο τοῦ ναοῦ, ἐνῶ χαμηλά δίπλα στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ
διαμορφώθηκε δρόμος. Τόν ἀναλημματικό αὐτόν τοῖχο διέκοπτε εὐρύχωρο,
δύσκολο καί ψηλό κλιμακοστάσιο μέ πέτρινα ἀπότομα σκαλοπάτια, τό ὁποῖο

72

Ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Νεόφυτος Γ΄ (1875-1896), ἐπίσκοπος Φαναριοφερσάλων ἀρχικά καί
κατόπιν μητροπολίτης Σερρῶν, διαδέχθηκε στή μητρόπολη Λαρίσης τόν Ἰωακείμ Κρουσουλούδη,
τόν μετέπειτα οἰκουμενικό πατριάρχη Ἰωακείμ Δ΄. Εἶχε τή μεγάλη εὐτυχία νά ὑποδεχθεῖ τό 1881 τά
ἑλληνικά ἀπελευθερωτικά στρατεύματα κατά τήν εἴσοδό τους στή Λάρισα, ἔπειτα ἀπό 458 χρόνια
σκλαβιᾶς καί νά ἀναπέμψει εὐχαριστιακή δοξολογία στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.

129

103. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.qxp_Layout 1 08/05/2019 11:07 Page 130

ΜΕΡΟΣ B´. XAIΡΕΙ ΕΧΟΥΣΑ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

συνέδεε τό προαύλιο τοῦ ναοῦ
μέ τόν παρόχθιο δρόμο κατά
μῆκος τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ
Πηνειοῦ73. Μετά τήν κατασκευή
της, ἀπό τή σκάλα αὐτή διερχόταν ἡ θρησκευτική πομπή κατά
τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων, γιά
νά κατευθυνθεῖ στό μέσον της
μεγάλης λίθινης γέφυρας τοῦ
Πηνειοῦ, ἀπ’ ὅπου γινόταν ἡ
κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Εἰκ. 15. Ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος ἐπιστρέφει μέ τήν
ἅμαξα μετά τό τέλος τῆς δοξολογίας τόν Μάρτιο τοῦ
ἀπό τόν μητροπολίτη74.
1897 στόν μητροπολιτικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. ΔιαἈπό τίς μεγάλες στιγμές τοῦ κρίνεται ἡ περιοχή τοῦ λόφου νότια του ναοῦ. Δεξιά
ναοῦ αὐτοῦ ἦταν ἡ πανηγυρική διακρίνεται ἡ κατοικία τοῦ Μητροπολίτου Νεόφυτου
ἀριστερότερα τό τζαμί τοῦ Χασᾶν μπέη. Χαρακτιδοξολογία τῆς 31ης Αὐγούστου καί
κό ἀπό τή γαλλική ἐφημερίδα «Le Monde Illustre» τόν
1881 γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἀπρίλιο τοῦ 1897.
πόλεως ἀπό τούς Τούρκους, μέ
τήν παρουσία τοῦ ἀπελευθερωτοῦ στρατηγοῦ Σκαρλάτου Σούτσου καί ἐκπροσώπων τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς Εὐρώπης, χοροστατοῦντος τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης Νεοφύτου, μέ τή συνοδεία ἀρκετῶν ἐπισκόπων του θεσσαλικοῦ χώρου καί ὁλόκληρου τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς.
Πανηγυρική ἐπίσης ἦταν καί ἡ δοξολογία στόν ναό τόν Μάρτιο τοῦ 1897,
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως στή Λάρισα τοῦ διαδόχου Κωνσταντίνου. Ἦταν
ἡ περίοδος τῆς προετοιμασίας γιά τήν διαγραφόμενη ἑλληνοτουρκική σύρραξη.
Ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε χρισθεῖ ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς χώρας.
Ἀπό τή δοξολογία αὐτή ἐντοπίσθηκε κάποιο χαρακτικό σέ γαλλική ἐφημερίδα
τῆς ἐποχῆς 75, τό ὁποῖο ἀποτυπώνει μέ ἀκρίβεια τούς χώρους τοῦ λόφου τήν
περίοδο ἐκείνη [εἰκ. 15].

73
Κτίστης τοῦ κλιμακοστασίου καί ὅλων τῶν ἔργων αὐτῶν ἦταν ὁ Ἀντώνιος Ρίζος, πατέρας τοῦ
παλαιοῦ μαιευτήρα-γυναικολόγου τῆς πόλεώς μας Ἀθανασίου (Νάσου) Ρίζου καί παππούς τῆς
Λαρισαίας Λίλας Ρίζου, ἀπό τήν ὁποία ἄντλησα τήν πληροφορία αὐτή.
74

Γουργιώτης Γεώργιος, ὅπ.π., σ. 11-12.

75

Τό χαρακτικό αὐτό εἶναι δημοσιευμένο στήν ἐφημερίδα Le Monde Illustre, Paris, 24 Avril 1897.
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Ὁ προπολεμικός ναός
[1904-1941]
Παρ’ ὅλες τίς καλλωπιστικές παρεμβάσεις πού ἔγιναν ἀπό τά μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰώνα στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐντούτοις ἐξακολουθοῦσε
νά παραμένει ἡ ταπεινή τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική τῶν χρόνων τῆς Τουρκοκρατίας, χωρίς καμία ἰδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, ὅπως ἅρμοζε σέ μητροπολιτικό ναό καί μέ ἔντονα τά στοιχεῖα παρακμῆς, ἰδιαίτερα στήν τοιχοποιία του.
Εἶναι χαρακτηριστικό κάποιο δημοσίευμα τοπικῆς ἐφημερίδος μέ τήν εὐκαιρία
τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων τοῦ 1894, τό ὁποῖον ἀναφέρει ὅτι ἡ τελετή τοῦ
Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων στόν Πηνειό τή χρονιά ἐκείνη δέν ἔγινε μέ τή δέουσα
μεγαλοπρέπεια, γιατί μερίδα τοῦ κόσμου θέλησε νά ἀποδοκιμάσει τόν Δήμαρχο 76 γιά τήν ἀπόφασή του νά κατεδαφισθεῖ ὁ μητροπολιτικός ναός καί στή
θέση του νά ἀνεγερθεῖ νέος καί μεγαλύτερος. Καί κατακρίνοντας ἡ ἐφημερίδα
τούς ἀντιρρησίες καταλήγει ἐπί λέξει: «...ὁ χριστιανισμός καταπατεῖται χάριν
κομματικῶν σκοπῶν, χάριν εὐτελεστάτων ζητημάτων, χάριν τῆς κατεδαφίσεως
τῆς Μητροπόλεως, ἑνός ἐρειπίου» 77. Ἐξ’ ἄλλου ἡ παρουσία τήν ἴδια ἐποχή καί
ἄλλων νεοανεγερθέντων ναῶν στή Λάρισα μέ ἐπιβλητικότερη ἐμφάνιση ὁδηγοῦσε σέ ἀναπόφευκτες συγκρίσεις (Ἅγ. Νικόλαος, Ζωοδόχος Πηγή, Ἅγιοι
Τεσσαράκοντα Μάρτυρες).
Γιά τόν λόγο αὐτό κατά τήν τελευταία δεκαετία τοῦ 19ου αἰώνα καταβλήθηκε ἀρχικά προσπάθεια νά γίνει μιά νέα καί ριζική ἀνακαίνιση τῆς βασιλικῆς.
Καθώς τήν περίοδο ἐκείνη ὁ νεοκλασικισμός εἶχε ἐμφυσήσει νέα πνοή στίς
σύγχρονες ἀρχιτεκτονικές ἀντιλήψεις καί εἶχε σαρώσει κάθε τί παραδοσιακό
στίς οἰκοδομικές συνήθειες, ἰδιαίτερα στήν πρωτεύουσα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τήν
Ἀθήνα78, ἐπόμενο ἦταν ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου νά ἀκολουθήσει πιστά τά πρότυπα τῶν μεγάλων ἀθηναϊκῶν ναῶν, ὅπου ὁ ἀρχιτεκτονικός αὐτός ρυθμός εἶχε ἤδη μεσουρανήσει, ἔχοντας σάν βασικό στοιχεῖο
τόν πλουτισμό τῆς προσόψεώς των μέ νέες ἀρχιτεκτονικές συλλήψεις.
76
Δήμαρχος Λαρίσης τήν περίοδο ἐκείνη ἦταν ὁ Διονύσιος Γαλάτης (1887-1895), Ἰθακήσιος τήν
καταγωγή, σιτέμπορος τό ἐπάγγελμα, εἶχε μετακομίσει στή Λάρισα ἀπό τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ἀκόμη. Ὡς ὑποψήφιος δήμαρχος εἶχε κερδίσει δύο συνεχόμενες δημοτικές ἐκλογές, τοῦ
1887 καί τοῦ 1891.
77
Ἐφημερίς Ὄλυμπος, ἀρ. φύλ. 49, ἐν Λαρίσση, φύλλο τῆς 8ης Ἰανουαρίου 1894, καί Ρούσκας
Ἰωάννης, Τά Θεοφάνεια στή Λάρισα, ἐφ. Ἐλευθερία, Λάρισα, φύλλο τῆς 23ης Δεκεμβρίου 2006,
ἔνθετο «Πολιτισμός».
78

Γουργιώτης Γεώργιος, Μικρά μελετήματα, Ἀθήνα (2000), σ. 106.
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Ἀπό τό 1896 λοιπόν τό
ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ
ναοῦ ἄρχισε μιά προετοιμασία
γιά τήν αἰσθητική ἀναβάθμιση
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Σάν πρῶτο
βῆμα προτάθηκε νά οἰκοδομηθεῖ, σέ ἐπαφή μέ τή δυτική
πλευρά τῆς βασιλικῆς, ἕνα σύμπλεγμα ἁψιδωτοῦ πρόπυλου
νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ, μέ δύο
ὑψηλά κωδωνοστάσια ἑκατέρωθεν. Ὅπως γίνεται εὔκολα Εἰκ. 16. Ἡ νέα δυτική ὄψη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλκατανοητό καί ἀπό τή δημοσι- λίου, νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ, ἡ ὁποία προστέθηκε στή
ευόμενη φωτογραφία [εἰκ. 16], ἡ δυτική πρόσοψη τῆς βασιλικῆς. Φωτογραφία ἀπό ἐπιστολικό δελτάριο τῆς Ἑλληνικῆς Ταχυδρομικῆς Ὑπηλήψη τῆς ὁποίας προσδιορίζε- ρεσίας. Περίπου 1900.
ται γύρω στά 1900, τό κεντρικό
τμῆμα τῆς προσόψεως ἦταν διώροφο. Στό κατώτερο τμῆμα της ἀναπτυσσόταν
ἕνα συμμετρικό τρίλοβο προστῶο μέ ἁψίδες79. Δύο διπλοί ραβδωτοί μαρμάρινοι
κίονες στό κέντρο καί δύο διπλοί ἡμικίονες σέ ἐπαφή μέ τά πλάγια τοιχώματα
τοῦ προστώου συγκρατοῦσαν μέ ὄμορφα σκαλισμένα κιονόκρανα τό τοίχωμα,
δημιουργώντας ἔτσι ἀνάμεσά τους τρία τόξα. Τμήματα ἀπό τούς κίονες αὐτούς
καθώς καί ἕνα κιονόκρανο βρίσκονται σήμερα στήν αὐλή τοῦ Ἐπισκοπικοῦ
Μεγάρου Λαρίσης. Τό ὅλο νεοκλασικό σύμπλεγμα προσέδιδε ὀμορφιά καί
μεγαλοπρέπεια στήν κεντρική εἴσοδο τοῦ ναοῦ. Πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ
ναοῦ ὑπῆρχε ὑψηλό τρίλοβο παράθυρο. Σέ σχέση μέ τό κεντρικό κλίτος τῆς
βασιλικῆς, τό ἀντίστοιχο τμῆμα τῆς νέας δυτικῆς προσόψεως ὑπερεῖχε κατά
πολύ σέ ὕψος. Τά δύο κωδωνοστάσια βόρεια καί νότια της νέας προσόψεως
ἦταν τετραώροφα. Ὁ τελευταῖος ὄροφος καί τῶν δύο, ὑψηλότερος ὅλων, φιλοξενοῦσε τίς καμπάνες τοῦ ναοῦ καί καλυπτόταν μέ χαμηλό τροῦλο, στήν
κορυφή τοῦ ὁποίου ἦταν στερεωμένος μεταλλικός σταυρός.
Ὁλόκληρη ἡ πρόσοψη ἦταν δομημένη μέ λίθους, σμιλεμένους μέ τέχνη καί
ἐπιδεξιότητα, ἔτσι ὥστε νά ἀποτελεῖ ἕνα ἐντυπωσιακό σύνολο. Τά ἀνοίγματα
τῶν παραθύρων, μικρά καί μεγάλα, καλύπτονταν στά διάκενά τους μέ ὡραί-

79
Παλιούγκας Θεόδωρος, Ἡ Λάρισα κατά τήν Τουρκοκρατία (1453-1881), τόμ. Α΄ Λάρισα, (1996),
σ. 199.
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ους συνδυασμούς ἔγχρωμων ὑαλοπινάκων σέ ρομβοειδῆ σχέδια. Τά ἔγχρωμα
τζάμια, σέ συνδυασμό μέ τήν καλοδουλεμένη πέτρα, προσέδιδαν στήν πρόσοψη αἴγλη καί πολυχρωμία.
Ἡ νέα πρόσοψη τοῦ ναοῦ ἦταν εὐρύτερη καί ψηλότερη τῆς προσόψεως
τῆς βασιλικῆς καί εἶχε οἰκοδομηθεῖ σέ κάποια ἔκκεντρη θέση σέ σχέση μ’
αὐτήν. Συγκεκριμένα, ἦταν κτισμένη κατά ἕνα περίπου μέτρο βορειοτέρα ἀπό
τόν κεντρικό ἐπιμήκη ἄξονα τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, προφανῶς γιατί εἶχε ἀπό τότε
προδιαγραφεῖ ἡ μελλοντική κατεδάφιση τῆς βασιλικῆς καί ἡ ἀνέγερση στή
θέση της νέου μεγαλοπρεποῦς ναοῦ80.
Ἡ ἀνακαίνιση ὅμως μόνον τῆς προσόψεως τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
φαίνεται ὅτι δέν ἱκανοποιοῦσε πλήρως τήν αἰσθητική τῶν κατοίκων τῆς Λάρισας. Γιά τόν λόγο αὐτό τά ἑκάστοτε ἐκκλησιαστικά συμβούλια τοῦ ναοῦ συνέχισαν νά ἐργάζονται ἐντατικά, μέ σκοπό τήν ἐξεύρεση πόρων γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ νέου καθεδρικοῦ ναοῦ. Ἔτσι τό 1904, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ ἀπό
Πλαταμῶνος μητροπολίτου Λαρίσης Ἀμβροσίου Κασσάρα (1900-1910)81 καί
ἔπειτα ἀπό 110 χρόνια ἀπό τήν περιπετειώδη κατασκευή της, κατεδαφίσθηκε
ἡ ταπεινή βασιλική τοῦ Καλλιάρχη, μαζί μέ τό παρακείμενο ἑτοιμόρροπο κτίριο τοῦ παλαιοῦ ἐπισκοπείου καί στήν ἴδια ἀκριβῶς θέση οἰκοδομήθηκε περίλαμπρος ναός. Ἀπό τόν ἤδη ὑπάρχοντα διατηρήθηκε φυσικά μόνον ἡ δυτική
πρόσοψη, ἡ ὁποία ἄλλωστε εἶχε πρόσφατα προστεθεῖ.
Ὅπως ἦταν φυσικό, ἡ ἀρχιτεκτονική μορφή τοῦ ὑπόλοιπου νέου ναοῦ
ἐναρμονίσθηκε ἀπόλυτα μέ τά νεοκλασικά στοιχεῖα τῆς δυτικῆς προσόψεως
καί ὁλόκληρο τό ἱερό οἰκοδόμημα εἶχε τήν εἰκόνα ἑνός ἑνιαίου συνόλου. Τό
τελικό ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ δημιουργία μιᾶς μεγάλης σέ μέγεθος καί ἐπιβλητικῆς σέ ὕψος τρίκλιτης σταυροειδοῦς βασιλικῆς μέ τροῦλο, τῆς ὁποίας ἡ θέση
ψηλά στόν λόφο τῆς προσέδιδε ἐπί πλέον ὕψος, εἰδικά ὅταν τήν ἀντίκριζε
κανείς ἀπό κάτω, καθώς διέσχιζε τήν πέτρινη γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ.

80

Παπαθεοδώρου Νικόλαος, Οἱ νεοκλασικές ἐπεμβάσεις στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης
στό τέλος τοῦ 19ου καί στίς ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰώνα, Πρακτικά της ἐπιστημονικῆς συνάντησης Ὁ
Νεοκλασικισμός στή Θεσσαλία, μέσα 19ου αἰώνα – 1920. Λαογραφικό Ἱστορικό Μουσεῖο Λάρισας,
Λάρισα (2005), σ. 172.
81

Ὁ μητροπολίτης Λαρίσης Ἀμβρόσιος Κασσάρας, Καλύμνιος τήν καταγωγή, διετέλεσε ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος κατά τά ἔτη 1877-1900. Τό 1900 μέ Β.Δ. ἐνσωματώθηκε ἡ μικρή σέ ἔκταση ἐπίσκοπή Πλαταμῶνος στή χηρεύουσα τότε Μητρόπολη Λαρίσης, ὁ ἴδιος δέ διορίσθηκε τήν ἴδια
χρονολογία μητροπολίτης μέ τόν τίτλο Λαρίσης, Πλαταμῶνος καί Φαναριοφερσάλων. Καθαιρέθηκε τό 1910 καί μέχρι τόν θάνατό του τό 1918 ἐσχόλαζε στό Συκούριο, ὅπου εἶχε ἀνοικοδομήσει
ἰδιωτική κατοικία καί διέμενε μαζί μέ τούς συγγενεῖς του
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Στήν ἀνατολική ὄψη προεῖχαν
τρεῖς μεγάλες πεντάπλευρες κόγχες. Ἡ μεσαία ἦταν μεγαλύτερη
καί ἀντιστοιχοῦσε ἐσωτερικά
στήν κεντρική ἁψίδα τοῦ Ἱεροῦ
Βήματος. Οἱ δύο πλάγιες, βόρεια
καί νότια, ἐσωτερικά ἀντιστοιχοῦσαν στίς ἀψίδες τῆς Προθέσεως καί τοῦ Διακονικοῦ ἀντίστοιχα, ἦταν ἰσομεγέθεις καί σέ δια- Εἰκ. 17. Νοτιοανατολική ἄποψη τοῦ προπολεμικοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Φωτογραφία τῆς περιόδου
στάσεις μικρότερες ἀπό τήν τοῦ
Μεσοπολέμου.
κεντρική [εἰκ. 17].
Ἡ στέγη τοῦ κυρίως ναοῦ ἦταν
σταυροειδής δίρριχτη καί ὅλα τά
τμήματά της καλύπτονταν ἀπό
κεραμίδια. Στό κέντρο τῆς σταυροειδοῦς στέγης, ἐπάνω σέ τετράγωνη βάση ὀρθωνόταν ὁ τροῦλος,
ψηλός, κομψός καί ἐπιβλητικός.
Ἔφερε περιμετρικά δώδεκα ψηλά
παράθυρα μέ ἔγχρωμους ὑαλοπίνακες, τά ὁποῖα δημιουργοῦσαν μέ
τίς ἀκτίνες τοῦ ἡλίου στό ἐσωτερικό του ναοῦ ἐξαιρετική χρωματική
πανδαισία. Στήν κορυφή τοῦ
τρούλου δέσποζε μεγάλος μαρμάρινος σταυρός, ὁρατός ἀπό μεγάλη
Εἰκ. 18. Ἡ ἀναγγελία τῆς τελετῆς τῶν θυρανοιξίων
ἀπόσταση.
τοῦ προπολεμικοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἡ νέα λοιπόν αὐτή ἐκκλησία Ἀχιλλίου στήν ἐφημερίδα «Μικρά» Λαρίσης τῆς 23ης
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἐπιβλητική Σεπτεμβρίου 1907.
καί κομψή, ἐγκαινιάσθηκε ἀπό
τόν μητροπολίτη Λαρίσης Ἀμβρόσιο τήν Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου τοῦ 1907 [εἰκ. 18] καί ἀποδόθηκε μεγαλοπρεπής
στή λατρεία ὅλων τῶν Λαρισαίων, καί ἰδιαίτερα τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Τρανοῦ
Μαχαλά. Ἀποτελοῦσε πλέον τό κόσμημα τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως καί πρόβαλλε εὐχάριστα σέ κάθε ἐπισκέπτη τῆς πόλεως ἀπό τήν πύλη τοῦ Τυρνάβου,
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ἔχοντας εὐνοϊκότερη προσλαμβάνουσα εἰκόνα, σέ σύγκριση μέ τό τζαμί τοῦ
Χασάν μπέη, τό ἐπισημότερο τέμενος τῆς τουρκοκρατούμενης Λάρισας, τό
ὁποῖο βρισκόταν δίπλα σε χαμηλότερο λόφο καί διατηροῦνταν ἀκόμη ἐρειπωμένο καί ἀσυντήρητο82.
Ἀργότερα, ἡ εἴσοδος τοῦ ναοῦ καλύφθηκε μέ ὄμορφη μαρμάρινη κλίμακα
καί στό ὕψος τοῦ νεοκλασικοῦ πρόπυλου κατασκευάσθηκε εὐρύτατο ὀρθογώνιο πλατύσκαλο. Ἡ ὅλη κατασκευή ἦταν ἀναγκαία καί ἅρμοζε σέ μητροπολιτικό ναό μεγαλουπόλεως, ὅπου συχνά ἐλάμβαναν χώρα διάφορα ἐπίσημα
γεγονότα, ὅπως δοξολογίες, ἑορτές, ὑποδοχές ἀρχόντων, πανηγύρεις κ.λπ. Στίς
ἀκάλυπτες πλευρές τοῦ προαύλιου χώρου τοποθετήθηκαν προστατευτικά
μεταλλικά κιγκλιδώματα καί φυτεύτηκαν δένδρα. Σέ κάποια πρώιμη φάση ἡ
λίθινη τοιχοποιία τοῦ ναοῦ καλύφθηκε μέ ἐπίχρισμα σέ ὁλόκληρη τήν ἐπιφάνειά της.
Στό ἐσωτερικό τοῦ ναοῦ ὁ τροῦλος καί ἡ σταυροειδής ὀροφή ἐπέφεραν,
ὅπως ἦταν φυσικό, μιά διαφορετική κατανομή τοῦ χώρου. Τέσσερες ἰσχυροί
πεσσοί στό κέντρο συγκρατοῦσαν μέ σφαιρικά τρίγωνα τόν τροῦλο καί δημιουργοῦσαν στό κέντρο τοῦ ναοῦ εὐρύχωρο τετράγωνο χῶρο.
Τό τέμπλο ἦταν ξύλινο μέ γλυπτές συνθέσεις σέ ἁπλές γραμμές καί ἀκολουθοῦσε πιστά τήν αἰσθητική των νεοκλασικῶν ἀντιλήψεων. Δυστυχῶς, τό
θαυμάσιο κεντημένο ξυλόγλυπτο τέμπλο τῆς βασιλικῆς τοῦ Καλλιάρχη θεωρήθηκε ξεπερασμένο καί ἀκατάλληλο νά τοποθετηθεῖ ἀνάμεσα σέ αὐτή τήν
«ἐπέλαση» τοῦ νεοκλασικισμοῦ, καί ἔτσι ὄχι μόνον δέν χρησιμοποιήθηκε, ἀλλά
παραπετάχτηκε καί καταστράφηκε. Ὅμως οἱ δεσποτικές εἰκόνες, μέ παραίνεση τοῦ μητροπολίτου Ἀμβροσίου, παρέμειναν οἱ ἴδιες της παλαιᾶς ἐκκλησίας πού εἶχαν ἁγιογραφηθεῖ τό 1802 στή Μόσχα. Διασώθηκαν φαίνεται διότι
ὁ ζωηρός χρωματισμός καί ἡ ρωσική τεχνοτροπία τους, ἡ ὁποία διέφερε ἀπό
τήν μεταβυζαντινή ἀπόδοση τῶν εἰκόνων, ἐναρμονίζονταν μέ τή δυτική ρεαλιστική ἀπεικόνιση τῶν μορφῶν καί «ἔδεναν» ἀπόλυτα μέ τίς αἰσθητικές ἀντιλήψεις τοῦ νεοκλασικισμοῦ περί ἁγιογραφίας.
Ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ ἦταν ἀποσπασματική. Ἐκτός ἀπό ὁρισμένες
μεγάλες εἰκόνες ἀναρτημένες στούς πλάγιους τοίχους, ὑπῆρχαν σέ ἐπιλεγμένα
σημεῖα καί ἐπιτοίχιες ἁγιογραφίες, τίς ὁποῖες ὁ καλλιτέχνης ἐκτελοῦσε σέ
82

Τό τζαμί τοῦ Χασάν μπέη κατεδαφίσθηκε τό 1908 καί στή θέση του οἱ παλαιότεροι Λαρισαῖοι
θυμοῦνται ὅτι λειτουργοῦσε τό ἐξοχικό κέντρο «Τά Πευκάκια» μέ πανοραμική θέα στή γέφυρα
καί τήν περιοχή τοῦ Ἀλκαζάρ. Στά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 ἰσοπεδώθηκε ὁλόκληρη ἡ ὑπερυψω-μένη ἐπιφάνεια καί στή θέση αὐτή κτίσθηκαν πολυώροφες οἰκοδομές.
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προετοιμασμένες μέ ἀσβεστοκονίαμα ἐπιφάνειες ἤ ἐπάνω σέ μουσαμά, ὁ
ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐπιστρωνόταν ἕτοιμος στόν τοῖχο. Καί στίς δύο περιπτώσεις ὁ ἁγιογράφος χρησιμοποιοῦσε ἐλαιοχρώματα. Ἔτσι γνωρίζουμε ὅτι τό
1908 ὁ ζωγράφος Γεώργιος Οἰκονόμου, μέ καταγωγή ἀπό τήν Κάλυμνο, τήν
ἰδιαίτερη πατρίδα τοῦ μητροπολίτου Ἀμβροσίου, εἶχε τελειώσει τήν ἁγιογράφηση τοῦ Παντοκράτορα στόν τροῦλο καί τούς τέσσερες Εὐαγγελιστές στά
σφαιρικά τρίγωνα83. Αἰσθητικά τόσο ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ ὅσο καί οἱ
φορητές εἰκόνες ἀκολουθοῦσαν τά δυτικά πρότυπα, τά ὁποῖα εἶχαν ἐπικρατήσει ἀπό τά πρῶτα ἀκόμα χρόνια της ἱδρύσεως τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους.
Ὁ δεσποτικός θρόνος ἦταν ξυλόγλυπτος καί εἶχε κατασκευασθεῖ τή δεκαετία τοῦ 1930, ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ μητροπολίτου Ἀρσενίου, ἀπό τόν Λαρισαῖο
ἐπιπλοποιό Κωνσταντῖνο Λαγό. Ἦταν δωρεά τοῦ Ἠλία Τριανταφύλλου πρός
τόν μητροπολιτικό ναό84.
Ἡ ἐπίσημη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἦταν παλαιότερη τοῦ ναοῦ, πιθανόν
ἀπό τή σειρά τῶν ρωσικῶν εἰκόνων τῆς βασιλικῆς τοῦ Καλλιάρχη καί ἔφερε
νεότερη ἀργυρή ἐπένδυση, τό λεγόμενο «πουκάμισο», τό ὁποῖο ἦταν δημιουργία τοῦ Ἀθηναίου ἀσημουργοῦ Ἰωάννου Νικητοπούλου. Ἡ ἐπένδυση αὐτή εἶχε
φιλοτεχνηθεῖ τό 1929 καί ἔφερε τήν ἐπιγραφή τοῦ δωρητῆ: «Ἀφιέρωμα Ι. Δ.
Ἀλεξάνδρου εἰς μνήμην τοῦ ἀποβιώσαντος πατρός αὐτοῦ Δημητρίου»85.
Ἀπό ὅλη αὐτή τή λεπτομερῆ καταγραφή φαίνεται καθαρά πώς ὁ ἀρχιτέ83
Ἐφ. Ἀλήθεια, Ἀθῆναι, φύλλο τῆς Κυριακῆς 5ης Ὀκτωβρίου 1908, «...τήν διακόσμησιν τοῦ τρούλου ἐτελείωσεν ἐσχάτως ὁ ἐκ Καλύμνου καλλιτέχνης κ. Γ. Σ. Οἰκονόμου, ζωγραφίσας λαμπρῶς
τόν Παντοκράτορα καί τούς Εὐαγγελιστάς». Ὁ Γεώργιος Οἰκονόμου (1861-1935) ἀποφοίτησε ἀπό
τό Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καί μέ κρατική ὑποτροφία συνέχισε τίς σπουδές του ἀρχικά στήν Ἰταλία καί στή συνέχεια στό Μόναχο, ὅπου εἶχε δάσκαλο τόν Νικόλαο Γύζη. Μέ τό τέλος τῶν
σπουδῶν του ἐπισκέφθηκε τό Ἅγιον Ὄρος ὅπου παρέμεινε γιά ἕνα ἔτος. Ἐκεῖ μελέτησε τή βυζαντινή τέχνη καί τήν ἁγιογραφία, ἡ ὁποία δυστυχῶς τήν ἐποχή ἐκείνη ἀκόμα καί στό Ἅγιον Ὄρος
εἶχε ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τά βυζαντινά πρότυπα, ἐπηρεασμένη κυρίως ἀπό τήν ρωσική «πλημμυρίδα» ἡ ὁποία τό εἶχε κατακλύσει. Φεύγοντας ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ὁ Οἰκονόμου ἐπιδόθηκε ἀποκλειστικά στήν ἐκκλησιαστική τέχνη τῆς ἁγιογραφίας.
84

Ὁ Ἠλίας Τριανταφύλλου καταγόταν ἀπό τόν Τύρναβο, ἀλλά ἀπό μικρός δραστηριοποιήθηκε
ἐπαγγελματικά μέ ἐπιτυχία στή Λάρισα. Τό 1937 διέθεσε 1.400.000 δραχμές γιά τήν κατασκευή
τοῦ δεύτερου ὀρόφου τοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκομείου, ὁ ὁποῖος ὁλοκληρώθηκε τό 1939. Ἀπό τότε
ἡ ὀνομασία τοῦ Νοσοκομείου ἄλλαξε σέ «Κουτλιμπάνειον καί Τριανταφύλλειον Δημοτικόν Νοσοκομεῖον Λαρίσης».
85
Γουργιώτης Γεώργιος, Σχεδίασμα Μεταβυζαντινῆς-Νεοελληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου. Ἱστορική Ἀναδρομή, Λάρισα (1986), σ. 13. Ὁ Ἰωάννης Ἀλεξάνδρου ὑπῆρξε ἐπί χρόνια
ἕνα ἀπό τά πλέον δραστήρια μέλη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου τοῦ ναοῦ καί ἦταν πατέρας
τοῦ γνωστοῦ ἐμπόρου Δημητρίου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος διατηροῦσε μέχρι πρίν ἀπό μερικά χρόνια
κατάστημα στήν ὁδό Βενιζέλου, ἀπέναντι ἀπό τό ἀρχαῖο θέατρο.
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κτονας τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου μᾶς διαφεύγει
παρά τίς ἐπίμονες ἀναζητήσεις, προσάρμοσε τό ὅλο σχέδιο στό γενικότερο
ἀρχιτεκτονικό πνεῦμα πού ἐπικρατοῦσε τήν περίοδο ἐκείνη. Ἡ ὁμοιότητα
ἀρκετῶν στοιχείων, σέ μικρότερη βέβαια κλίμακα, μέ τόν καθεδρικό ναό τῶν
Ἀθηνῶν, ἰδιαίτερα στήν πρόσοψη, εἶναι ἐμφανής. Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ ναός
αὐτός τῆς πρωτεύουσας τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους86 ὑπῆρξε πρότυπο ὄχι μόνον
γιά τόν Ἅγιο Ἀχίλλιο, ἀλλά καί γιά πολλούς ἄλλους ναούς σέ ὁλόκληρη τήν
ἑλληνική ἐπικράτεια, καί μάλιστα ἀρκετά χρόνια πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση
τῆς Θεσσαλίας. Ἤδη στήν περιοχή μας ὁ ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
στόν Ἀμπελώνα, ὁ ὁποῖος διατηρεῖται μέχρι σήμερα, καί ὁ προπολεμικός ναός
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τόν μιμοῦνται, σέ πιό ἁπλουστευμένη μορφή.
Οἱ ἀρχιτέκτονες τῆς ἐποχῆς, γιά νά προσδώσουν ὀμορφιά καί χάρη στά
μεγάλα αὐτά νεοκλασικά οἰκοδομήματα, χρησιμοποιοῦσαν κίονες καί ἐπιστύλια ἀπό πολύτιμα ὑλικά, κυρίως λευκά διακοσμημένα μάρμαρα. Ἐπίσης σχεδίαζαν δίλοβα καί τρίλοβα παράθυρα διαφόρων διαστάσεων, τά ὁποῖα περιβάλλονταν ἀπό τοξωτά πλαίσια. Τά τζάμια, καθώς ἦταν πολύχρωμα καί ἁρμολογημένα μέ συμμετρικούς συνδυασμούς, προσέδιδαν ὄχι μόνον φῶς ἀλλά καί
χρῶμα στό ἐσωτερικό τῶν ναῶν, σέ σύγκριση μέ τίς βυθισμένες στό σκοτάδι
βασιλικές της Τουρκοκρατίας. Τά ὑψηλά κωδωνοστάσια, συμμετρικά τοποθετημένα στή δυτική πρόσοψη καί οἱ ἀνάλαφρες πολύπλευρες κόγχες ἀνατολικά, προέβαλλαν τό κάλλος τῆς λιτῆς γραμμῆς καί τή χάρη τῆς ἁπλουστευμένης διακόσμησης. Οἱ ἰσορροπημένες καί ἄρτιες ἀναλογίες, ἡ ἁρμονική σύνδεση
ὄγκων καί μορφῶν, ἡ ἀπέριττη καί σαφής ἐκφραστική του σχεδίου, τό ἐκλεπτυσμένο ὕφος καί ἡ σωστή κλίμακα, προσέδιδαν ἔντονο ἀκαδημαϊσμό στούς
νεοκλασικούς αὐτούς ναούς. Ἐπιπλέον ἡ σταυροειδής ὀροφή καί ἡ προσθήκη
τοῦ τρούλου μέ τά πολλά παράθυρα, δημιούργησαν μιά νέα, ἐπιβλητική,
αἰσθητική ἀντίληψη, ἡ ὁποία προσέγγιζε κάπως τά βυζαντινά πρότυπα, ἐνῶ
συγχρόνως προσέφεραν διαφορετική κατανομή τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου τοῦ
ναοῦ. Τό τέλος τοῦ νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ στίς ἐκκλησίες τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου
ἔρχεται γύρω στά 1930, ἕναν αἰώνα περίπου μετά τήν ἐμφάνισή του. Μεταπολεμικά ἡ ναοδομία, ὅπως παρατηροῦμε καί στόν σύγχρονο ναό τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου, προσπαθεῖ νά ἐπιστρέψει στίς μορφές τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτο86
Ὁ μητροπολιτικός ναός τῶν Ἀθηνῶν τιμᾶται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί
οἰκοδομήθηκε μεταξύ των ἐτῶν 1842-1857 ἀπό τόν Βαυαρό ἀρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν, ὁ
ὁποῖος τήν περίοδο ἐκείνη κατασκεύασε καί ἄλλα δημόσια κτίρια στήν πρωτεύουσα τοῦ νέου
ἑλληνικοῦ κράτους.
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νικῆς, μέ τή δημιουργία τῶν λεγόμενων νεοβυζαντινῶν ναῶν, οἱ
ὁποῖοι μιμοῦνται ἄλλοτε εὔστοχα, πολλές φορές ὅμως χωρίς
ἐπιτυχία, τά παλαιά βυζαντινά
πρότυπα.
Ἡ διάρκεια ζωῆς τοῦ προπολεμικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
ὑπῆρξε δυστυχῶς πολύ σύντομη,
μόλις 34 χρόνια. Στίς 5 καί 53΄ τό
πρωί τῆς 1ης Μαρτίου 1941, σεισμός 6,3 βαθμῶν τῆς κλίμακας Εἰκ. 19. Ὁ προπολεμικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
Ρίχτερ ἐπέφερε στόν ναό σημαν- ἐρειπωμένος. Φωτογραφία (τοῦ 1943) τοῦ Τάκη Τλούπα ἀπό τό βιβλίο «ΛΑΡΙΣΑ. Εἰκόνες τοῦ χθές» σέ
τικές ζημιές. Κατέρρευσαν οἱ κείμενο
τοῦ Νίκου Νάκου, ἔκδοση τῆς Δημοτικῆς
ἐπάνω ὄροφοι τῶν κωδωνοστα- Πινακοθήκης Λάρισας «Μουσεῖο Γ. Ι. Κατσίγρα»,
σίων καί μέρος τῆς στέγης καί Λάρισα (1986), σελ. 66.
πληγώθηκαν ἀνεπανόρθωτα οἱ
τοῖχοι. Ἀκολούθησαν οἱ συνεχόμενοι βομβαρδισμοί, ἀρχικά της ἰταλικῆς καί ἐν συνεχεία τῆς γερμανικῆς ἀεροπορίας, οἱ ὁποῖοι ὁλοκλήρωσαν τήν καταστροφή μέ τήν πτώση τοῦ τρούλου
καί ὁλόκληρης τῆς στέγης. Ἔτσι ἐρειπωμένος παρέμεινε μέχρι τά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια [εἰκ. 19], ὁπότε κατεδαφίσθηκε ἐντελῶς καί στή θέση τοῦ
δημιουργήθηκε ἀνθόκηπος. Σήμερα ὡς ἐνθύμιο τῆς ὑπάρξεώς του παραμένει
μόνο ὁ κίονας ἐπάνω στόν ὁποῖο στηριζόταν ἡ Ἁγία Τράπεζα. Στόν ἴδιο χῶρο
δυτικότερα τοποθετήθηκε ἡ προτομή τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης Πολυκάρπου
Δαρδαίου (1811-1818 καί 1821)87, ὁ ὁποῖος καρατομήθηκε ἀπό τούς Τούρκους
τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1821. Ἡ προτομή αὐτή εἶναι ἔργο τοῦ διάσημου Ἕλληνα
γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρα καί ἀποτέλεσε δωρεά στήν πόλη τοῦ Λαρισαίου ἐμπόρου Ἠλία Κολέσκα.
Ἔτσι, ἕνα ἀρχιτεκτονικό κόσμημα τῆς πόλεώς μας, ὁ μητροπολιτικός ναός
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, παραδόθηκε βορά στίς ὀργισμένες ταλαντώσεις τῶν
φυσικῶν φαινομένων, ἀλλά καί στίς βέβηλες πράξεις τῶν ἐφήμερων κραταιῶν
της γῆς.

87

Πολύκαρπος ὁ Δαρδαῖος, λόγω τῆς καταγωγῆς του ἀπό τή Δάρδα τῆς Β. Ἠπείρου. Καρατομήθηκε στή Λάρισα ἀπό τόν Βελή πασά, γιό τοῦ Ἀλῆ πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων, στίς 17 Σεπτεμβρίου 1821.
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Ὁ μεταβατικός ναός (παράγκα)
[1941-1965]
Μέ βαριά λαβωμένη τήν καθεδρική ἐκκλησία τῆς πόλεως κατά τούς χαλεπούς χρόνους τῆς ἰταλογερμανικῆς κατοχῆς, οἱ ἐνορίτες τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
ἀλλά καί ὅλοι οἱ Λαρισαῖοι, ἀπό τή στιγμή πού εἶδαν ὅτι ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐπισκευή τοῦ νεοκλασικοῦ ρυθμοῦ ναοῦ τους, κατέφυγαν σέ λύση ἀνάγκης γιά
νά ξεπεράσουν προσωρινά το πρόβλημα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ. Μέσα στίς ἄσχημες κατοχικές συνθῆκες ἐπιβιώσεως, μέ ἀκμαῖο ὅμως τό θρησκευτικό συναίσθημα, ἐπέλεξαν τόν χῶρο μεταξύ της ἐρειπωμένης σκεπαστῆς τουρκικῆς
ἀγορᾶς καί τοῦ ἀρχαίου θεάτρου, γιά νά οἰκοδομήσουν λίγο μετά τήν συμφορά
τοῦ σεισμοῦ καί τῶν βομβαρδισμῶν κάποια πρόχειρη κατασκευή, ὥστε νά στεγάσουν τόν ἅγιό τους. Τό ἀρχαῖο θέατρο τήν περίοδο ἐκείνη ἦταν καταχωμένο,
καί μάλιστα πάνω του στεγαζόταν μεταξύ πολλῶν ἄλλων κτιρίων καί τό Ἐπισκοπεῖο μέ τή μητροπολιτική κατοικία. Ἡ ἐπιλογή αὐτοῦ τοῦ χώρου ἔγινε χωρίς
νά γνωρίζουν ὅτι ἀντιστοιχοῦσε στόν ναό τοῦ πολιούχου τους κατά τή βυζαντινή περίοδο, οὔτε φυσικά ἀκόμα μποροῦσαν νά προβλέψουν ὅτι σ’ αὐτό τό
σημεῖο λίγες δεκαετίες ἀργότερα (1978) ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη θά ἀποκάλυπτε τά θεμέλιά του. Ὁ προσωρινός ναός ἦταν μιά πρόχειρη ξύλινη κατασκευή
μικρῶν διαστάσεων, ἡ ὁποία στήθηκε βιαστικά το 1941, μέ τή θαρραλέα παρέμβαση πρός τούς κατακτητές τοῦ γερμανομαθοῦς μητροπολίτου Λαρίσης Δωροθέου Κοτταρᾶ88. Ἡ ἐξωτερική ἐμφάνιση τῆς κατασκευῆς αὐτῆς ἦταν ἁπλή καί
μόνον ἡ παρουσία τοῦ σταυροῦ στή στέγη ὑποδήλωνε ὅτι ἐπρόκειτο γιά θρησκευτικό κτίσμα. Ὁ συμπολίτης μας ζωγράφος Ἀγήνορας Ἀστεριάδης ἔχει ἀποτυπώσει τό πρόχειρο αὐτό κτίσμα μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια σέ κάποιο χαρακτικό
του [εἰκ. 20]. Ἔτσι ἔχουμε σήμερα σαφέστατη εἰκόνα τῆς μορφῆς του καί μποροῦμε νά δικαιολογήσουμε τόν ὄρο «παράγκα», ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπικρατήσει τότε
μεταξύ των πιστῶν, ὀνομασία ἡ ὁποία διατηρεῖται μέχρι καί σήμερα.
Ἐσωτερικά δύο χαμηλές ξύλινες κιονοστοιχίες δημιουργοῦσαν τρία πολύ
μικρῶν διαστάσεων κλίτη. Ἡ στέγη στό κεντρικό κλίτος ἦταν δίρριχτη, ἐνῶ στά
πλάγια κλίτη ὑπερυψώνονταν βαθμιαῖα πρός τά ἔσω, καλύπτονταν δέ ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό κεραμίδια, ὅπως διακρίνεται καθαρά καί στό χαρακτικό του Ἀστε88

Δωρόθεος Κοτταρᾶς, μητροπολίτης Λαρίσης ἀπό τό 1935. Μετατέθηκε στή Λάρισα ἀπό τή
Μητρόπολη Κυθήρων καί διαδέχθηκε τόν μητροπολίτη Ἀρσένιο Ἀφεντούλη (1914-1934). Τό 1956
ἐκλέχθηκε ἀπό τήν ἱεραρχία ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Ἡ θητεία του στόν
ἀρχιεπισκοπικό θρόνο ὑπῆρξε σύντομη. Προσβλήθηκε ἀπό ἀνίατη ἀσθένεια καί ἀπεβίωσε τόν
Ἰούλιο τοῦ 1957 νοσηλευόμενος σέ νοσοκομεῖο τῆς Σουηδίας.
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ριάδη. Στό ἐσωτερικό του βρῆκαν
στέγη οἱ φορητές εἰκόνες καί ὅλα
τα ἱερά σκεύη τά ὁποῖα εἶχαν
ἀνασυρθεῖ ἀπό τά ἐρείπια τοῦ
ναοῦ, ὅσα βέβαια δέν εἶχαν συληθεῖ ἤ ὁλοκληρωτικά καταστραφεῖ.
Ἔπειτα ἀπό τήν ἀποχώρηση
τῶν κατακτητῶν, ὁ πρόχειρος
ναός μεγάλωσε σέ διαστάσεις,
ἐνισχύθηκαν τά τοιχώματα μέ
οἰκοδομικό ὑλικό, ψήλωσαν οἱ Εἰκ. 20. Ὁ πρόχειρος ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὁ
γνωστός ὡς «παράγκα», πού κατασκευάσθηκε τό
κιονοστοιχίες καί πῆρε τή μορφή 1941. Χαρακτικό του Ἀγήνορα Ἀστεριάδη τοῦ 1945.
τρίκλιτης βασιλικῆς μέ ὑπερυψω- Ἀπό τή συλλογή χαρακτικῶν του Λαογραφικοῦμένο τό μεσαῖο κλίτος [εἰκ. 21]. Ἱστορικοῦ Μουσείου Λάρισας.
Ἐσωτερικά τοποθετήθηκε ἁπλό
ξύλινο τέμπλο, τό ὁποῖο ἐμπλουτίσθηκε μέ δεσποτικές εἰκόνεςἐλαιογραφίες τοῦ ἁγιογραφικοῦ
οἴκου τῶν Γκίνη-Παπαμερκουρίου, οἱ ὁποῖοι στέγαζαν τότε τό
ἐργαστήριό τους στή Β.Δ. γωνία
τῶν σημερινῶν ὁδῶν Παπαναστασίου καί Παπακυριαζῆ. Εἰκόνες τῶν ἰδίων, μέ τήν ἴδια τεχνοτροπία, ἦταν ἀναρτημένες στούς
Εἰκ. 21. Ἡ μορφή πού πῆρε μεταπολεμικά ὁ προσωπλάγιους τοίχους τοῦ ναοῦ καί ρινός
ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Φωτογραφία τοῦ
89
τά προσκυνητάρια . Μέ τίς 1960 τοῦ Τάκη Τλούπα ἀπό τό βιβλίο «ΛΑΡΙΣΑ.
προσθῆκες αὐτές ἡ μορφή τῆς Εἰκόνες τοῦ χθές» σέ κείμενο τοῦ Νίκου Νάκου,
ἔκδοση τῆς Δημοτικῆς Πινακοθήκης Λάρισας «Μου«παράγκας» ἄλλαξε. Ἔγινε μεγα- σεῖο Γ. Ι. Κατσίγρα», Λάρισα (1986).
λύτερη καί πιό στερεή, οἱ ἐσωτερικοί χῶροι του περισσότερο λειτουργικοί καί μποροῦσε πλέον νά ἀνταποκριθεῖ, ἔστω καί μέ λιτότητα, στίς
αὐξημένες ἀπαιτήσεις ἑνός καθεδρικοῦ ναοῦ. Βέβαια σέ πολύ ἐπίσημες τελε-

89
Τό τέμπλο, οἱ δεσποτικές εἰκόνες καί μερικά ἄλλα ἐκκλησιαστικά κειμήλια τοῦ ναοῦ αὐτοῦ διασώθηκαν καί στεγάζονται στό ὑπόγειο τοῦ σημερινοῦ μεγαλοπρεποῦς ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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τές, ὅπως κατά τήν ὑποδοχή τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους καί ἄλλων κυβερνητικῶν
ἐπισήμων μεταπολεμικά, μέ τή συγκατάθεση καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, ἡ
Μητρόπολη χρησιμοποιοῦσε τόν ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὁ ὁποῖος ἦταν πιό
εὐρύχωρος καί οἱ ζημιές του ἀπό τόν σεισμό ἦταν μικρότερες καί εἶχαν ἀποκατασταθεῖ ἔγκαιρα.
Ἡ βελτιωμένη αὐτή προσωρινή κατασκευή ἐξακολούθησε νά λειτουργεῖ ὡς
μητροπολιτικός ναός μέχρι τό 1965. Ἐπί εἴκοσι τέσσερα χρόνια ἡ πόλη δοξολογοῦσε τόν πολιοῦχο της σ’ αὐτό τό ταπεινό ἐκκλησάκι, ἐνῶ παράλληλα μέσα
ἀπό μύριες δυσκολίες καί ἀντιξοότητες προετοίμαζε τόν νέο ναό της. Τό ἡμερολόγιο ἔδειχνε Κυριακή 6 Ἰουνίου 1965 ὅταν ἔγιναν πανηγυρικά τα ἐγκαίνια
τοῦ σημερινοῦ περίλαμπρου καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἀπό τόν
μητροπολίτη Λαρίσης Ἰάκωβο90. Ἔκτοτε ὁ πρόχειρος ναός λειτουργοῦσε μόνον
περιστασιακά. Τή δεκαετία τοῦ 1970, κατά τή διάρκεια ἐργασιῶν τῆς δημοτικῆς
Ἀρχῆς πού ἔγιναν στόν χῶρο μεταξύ τοῦ προσωρινοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
καί τῆς παλαιᾶς τουρκικῆς ἀγορᾶς (μπεζεστένι), ἀποκαλύφθηκαν, ἐντελῶς
τυχαῖα, σημαντικότατα ἀρχαιολογικά εὑρήματα, τά ὁποῖα συνεχίζονταν καί
κάτω ἀπό τόν πρόχειρο ναό. Ἐπειδή ἡ τύχη τοῦ ναοῦ αὐτοῦ εἶχε ἀπό καιρό
προδιαγραφεῖ, κρίθηκε σκόπιμη ἡ ἄμεση κατεδάφισή του, ἡ ὁποία ὑπῆρξε
κυριολεκτικά σωτήρια, καθώς κάτω ἀπό τά πρόχειρα θεμέλιά της ἐντοπίσθηκαν τό 1978 τά ὑπολείμματα μιᾶς τρίκλιτης παλαιοχριστιανικῆς βασιλικῆς τοῦ
6ου αἰώνα, μέσα στά ὁποῖα ἀποκαλύφθηκε μεγάλος καμαροσκέπαστος
τάφος, γιά τόν ὁποῖο οἱ ἀρχαιολόγοι πιστεύουν ὅτι ἀνήκει πιθανότατα στόν
πολιοῦχο καί προστάτη ἅγιο τῆς Λαρίσης, τόν Ἅγιο Ἀχίλλιο.
Ὁ σύγχρονος ναός
[1965]
Ὅταν τό 1944 ἡ χώρα ἀπελευθερώθηκε ἀπό τά γερμανικά στρατεύματα
κατοχῆς, ἡ πόλη δέν μποροῦσε νά παραμένει ἀπαθής στό πρόβλημα τοῦ
μητροπολιτικοῦ της ναοῦ καί νά ἀρκεῖται στήν πρόχειρη ἐκκλησία στό κέντρο
τοῦ λόφου τῆς ἀκροπόλεως. Ἔτσι, ἀπό τά πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια ἡ σκέψη τῶν ἐκκλησιαστικῶν, πολιτικῶν καί δημοτικῶν παραγόντων, ἀλλά καί τοῦ
πιστοῦ λαοῦ τῆς πόλεως, στράφηκε ἄμεσα στήν ἰδέα νά ἀνοικοδομηθεῖ νέος
90

Ἰάκωβος Σχίζας, μητροπολίτης Λαρίσης, Πλαταμῶνος καί Τυρνάβου (1960-1968). Διαδέχθηκε
τόν ἐπίσκοπο Δημήτριο Θεοδόση (1956-1959) καί τό 1968 ὑπέβαλε παραίτηση (παύθηκε) ἀπό τήν
ἑπταετία.
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περίλαμπρος ναός, ἀφιερωμένος στόν πολιοῦχο της ἅγιο. Μέ πρωτοστατοῦντα
τόν μητροπολίτη Λαρίσης Δωρόθεο Κοτταρᾶ (1935-1956) καί συνεπικουρούμενο ἀπό ὁλόκληρο τό Δημοτικό Συμβούλιο καί τίς ἐπαγγελματικές ὀργανώσεις τῆς πόλεως, ἔγιναν πολλές συζητήσεις γιά τή νέα τοποθεσία, τό μέγεθος,
τήν ἀρχιτεκτονική του μορφή, ἀλλά καί γιά τίς ὑπάρχουσες οἰκονομικές δυνατότητες, ὥστε νά ἀποπερατωθεῖ ὅσο τό δυνατόν ταχύτερα.
Ἀπό πολλά ἐπίσημα χείλη καί ἀπό μιά μεγάλη μερίδα Λαρισαίων προτάθηκε νά ἀνεγερθεῖ ὁ νέος ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στήν πλατεία Ταχυδρομείου.
Ἀποτελοῦσε ἕναν τεράστιο χῶρο, ὁ ὁποῖος συγκέντρωνε πολλά πλεονεκτήματα, ὅμως προσέβαλε τήν παράδοση αἰώνων πού ἤθελε τόν ναό τοῦ ἁγίου
στόν ἱστορικό λόφο τῆς πόλεως. Ἔπειτα ἀπό ζωηρές ἀντεγκλήσεις ἐκφρασμένες στίς συνεδριάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, δημοσιευμένες στίς τοπικές ἐφημερίδες ἤ καί στίς κατ’ ἰδίαν συζητήσεις, ὑπερίσχυσε τελικά ἡ γνώμη
νά κτισθεῖ στόν λόφο, στήν περιοχή ὅπου βρισκόταν ἡ κατεδαφισθεῖσα προπολεμική ἐκκλησία. Ἁπλῶς, ἔπειτα ἀπό ὑπόδειξη εἰδικῶν μελετητῶν, κρίθηκε
ἀναγκαῖο νά οἰκοδομηθεῖ κατά τι νοτιότερα ἀπό τούς προηγούμενους ναούς
γιατί ἐδαφολογικά ἡ περιοχή στό σημεῖο αὐτό ἦταν πιό σταθερή καί ἡ πιθανότητα μελλοντικῶν κατολισθήσεων πολύ περιορισμένη. Ἀπαλλοτριώθηκαν
οἱ ἰδιωτικοί χῶροι καί ὁ μεγάλος οἰκοπεδικός χῶρος ἦταν ἕτοιμος νά δεχθεῖ
τόν νέο μητροπολιτικό ναό.
Τό 1950 ἀνατέθηκε ἀπό τήν ἐπί τούτου συσταθεῖσα ἐρανική ἐπιτροπή
στούς διαπρεπεῖς ἀρχιτέκτονες Πάτροκλο Καραντινό καί Γεώργιο Νομικό ἡ
μελέτη ἀνεγέρσεως σύγχρονου μεγαλοπρεποῦς μητροπολιτικοῦ ναοῦ στή
Λάρισα. Μέ τήν εὐκαιρία τῆς θεμελιώσεως τοῦ νέου ναοῦ ὁ τότε μητροπολίτης
Δωρόθεος κυκλοφόρησε τήν τρίτη ἔκδοση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου
(1952)91, στήν ὁποία ἐπέφερε πολλές προσθῆκες καί διορθώσεις καί ὅπου ἐπί91

Ἡ πρώτη ἔκδοση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἔγινε τό 1745 στή Βενετία: «Ἀκολουθία
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν Ἀχιλλίου Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης τοῦ Θαυματουργοῦ. Νῦν πρῶτον
τύποις ἐκδοθεῖσα, καί μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα», Ἐνετίησι, ᾳψμε΄ (=1745). Παρά
Ἀντωνίω τῷ Βόρτολι.
Ἡ δεύτερη ἔκδοση ἔγινε 150 χρόνια μετά, στή Λάρισα: «Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἠμῶν
Ἀχιλλίου Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης τοῦ Θαυματουργοῦ. Νῦν τό δεύτερον τύποις ἐκδοθεῖσα, καί
μετ’ ἐπιμελείας ὅτι πλείστης διορθωθεῖσα ὑπό Γεωργίου Μακρή», Ἐν Λαρίσσῃ, (1896) παρά τῷ
Γεωργίῳ Μακρῇ.
Ἡ τρίτη ἔκδοση ἔγινε ἀπό τόν μητροπολίτη Λαρίσης Δωρόθεο Κοτταρᾶ: «Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀχιλλίου, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης τοῦ Θαυματουργοῦ», Ἀθῆναι (1952).
Μετά τήν ἐξάντληση τῆς τρίτης ἐκδόσεως, ἐπί ποιμαντορίας τοῦ μητροπολίτου Σεραφείμ Ὀρφανοῦ (1974-1989), κυκλοφόρησε ἡ τετάρτη ἔκδοση: «Ἀκολουθία τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀχιλ-
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σης συμπεριέλαβε καί τό ἰδικής
τοῦ ἐμπνεύσεως ἀπό τό 1935 νέο
ἀπολυτίκιο τοῦ ἁγίου, αὐτό πού
ψάλλεται καί σήμερα, τό «Χαίρει
ἔχουσα ἡ Θεσσαλία...». Μέχρι
τότε τό ὀρθόδοξο ἑορτολόγιο
χρησιμοποιοῦσε τό ἀπολυτίκιο
τοῦ Ἁγ. Νικολάου μέ τήν ἀλλαγή
τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου σέ Ἀχίλλιο. Στήν ἔκδοση αὐτή ὁ μητροπολίτης δημοσίευσε καί τά ἀρχιΕἰκ. 22. Ὁ νέος μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου
κά ἀρχιτεκτονικά σχέδια τοῦ Ἀχιλλίου κατά τά πρῶτα χρόνια κατασκευῆς του.
ναοῦ92. Ὅπως ἀντιλαμβάνεται Στό βάθος διακρίνεται ἡ μεταβατική ἐκκλησία
κανείς, κατά τήν ἀνοικοδόμησή (παράγκα). 1975.
του ὁ ναός διατήρησε τήν
ἀρχικῶς ὑποβληθεῖσα σχεδιαστική μορφή, ἐνῶ στόν περιβάλλοντα χῶρο τό
ἀρχικό σχέδιο δέχθηκε διάφορες τροποποιήσεις.
Ὅμως ὁ χρόνος περνοῦσε καί ἡ πορεία τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν τοῦ
ναοῦ, γιά λόγους καθαρά οἰκονομικούς, καθυστεροῦσε σημαντικά. Ἡ χώρα
ἐπούλωνε τίς πληγές πού ἄφησαν ἡ καταστροφική μανία τῶν κατακτητῶν, ὁ
ἄκρατος κατοχικός πληθωρισμός καί ἡ ἐμφύλια σύρραξη, καί ἔτσι οἱ δωρεές
ἦταν πενιχρές καί δέν ἐπαρκοῦσαν. Ὅμως τό 1958, ἔπειτα ἀπό ἔγκριση τοῦ
Ὑπουργείου Βιομηχανίας, ἀποφασίσθηκε ἀπό τήν ἐρανική ἐπιτροπή ἡ συνδρομή ὅλων των Λαρισαίων μέ τήν εἰσφορά 5 δραχμῶν σέ κάθε λογαριασμό
τοῦ Ὀργανισμοῦ Ὑδρεύσεως καί Ἠλεκτροφωτισμοῦ Λαρίσης (ΟΥΗΛ). Ἡ
εἰσφορά αὐτή κράτησε μέχρι τό 1978, γιά εἴκοσι ὁλόκληρα χρόνια, καί βοήθησε
σημαντικά ὄχι μόνον στήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ, ἀλλά καί τόν καλλωπισμό του
ἐξωτερικά καί ἐσωτερικά.
Τά ἐγκαίνια τοῦ νέου μεγαλοπρεποῦς ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου [εἰκ. 22]

λίου, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης τοῦ Θαυματουργοῦ. Μετά Παρακλητικοῦ Κανόνος καί Εἰκοσιτεσσάρων Οἴκων», Λάρισα (1978). Ἡ ἀκολουθία αὐτή, σέ ἐντελῶς νέα μορφή, ἔχει ἐμπλουτισθεῖ μέ
τόν Παρακλητικό Κανόνα καί τούς εἰκοσιτέσσερες Οἴκους τοῦ Ἁγίου. Εἶναι σύνθεση τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου, Ὑμνογράφου τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ Ἐκκλησίας,
ὁ ὁποῖος διόρθωσε καί εἰσήγαγε νέους ὕμνους στήν ἀκολουθία πού εἶχε συνθέσει ὁ μητροπολίτης
Δωρόθεος καί εἶναι αὐτή πού ψάλλεται σήμερα κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του.
92

Δωροθέου μητροπολίτου Λαρίσης, ὅπ.π., σ. 7.
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ἔγιναν μέ μεγάλη ἐπισημότητα στίς 6 Ἰουνίου 1965 ἀπό τόν μητροπολίτη Λαρίσης Ἰάκωβο Σχίζα (1960-1967) καί ἀπό τότε ἐξακολουθεῖ συνεχῶς νά ἐμπλουτίζεται καί νά στολίζεται, ἔτσι ὥστε σήμερα νά θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους καί ὀμορφότερους ναούς τῆς Θεσσαλίας.

Εἰκ. 23. Ἑορτή τῶν Θεοφανείων τοῦ 1908. Ὁ μητροπολίτης
Ἀμβρόσιος μέ τό ἱερατεῖο καί τούς ἐπισήμους καθ’ ὁδόν
πρός τή γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ. Φωτογραφία τοῦ Γεωργίου
Λαμπάκη ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου
Ἀθηνῶν.
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