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Ο ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΙΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ*

Tό Διαχρονικό Μουσεῖο Λάρισας ἄνοιξε τίς πύλες του στό κοινό στά
τέλη τοῦ 2015 καί περιλαμβάνει ἐπιλεγμένα ἀντικείμενα ὅλων των

ἐποχῶν, πού ἐπιλέχθηκαν ἀπό τό πλούσιο ὑλικό πού συγκεντρώθηκε στήν
Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων ἀπό ἀνασκαφές, παραδόσεις καί δωρεές. Ἡ βασική
ἀφήγηση τῆς ἔκθεσης εἶναι ὁ θεσσαλικός χῶρος διαχρονικά, μέ κέντρο τή
Λάρισα καί τήν εὐρύτερη περιοχή της, ἡ θεσμική ὀργάνωση τῶν κοινωνιῶν καί
ὁ τρόπος πού αὐτή μεταβάλλεται μέσα στούς αἰῶνες. Ἀπό τήν ἀφήγηση αὐτή
δέν θά μποροῦσε νά λείπει ἡ παρουσίαση τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί τοῦ ναοῦ
του, στοιχεῖα καθοριστικά γιά τή φυσιογνωμία τῆς πόλης τῆς Λάρισας.

Ἡ ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔζησε ὁ ΄Ἅγιος Ἀχίλλιος, ἡ πρώιμη βυζαντινή
περίοδος, περιλαμβάνεται στήν
ἔνατη ἑνότητα τῆς ἔκθεσης, πού
ἕπεται ἐκείνης τῶν ρωμαϊκῶν χρό-
νων καί ἔχει τόν εὔγλωττο τίτλο
«Νέα Θρησκεία, Νέοι Θεσμοί στήν
πόλη» (εἰκ. 1). Ἡ κύρια ἰδέα πού
ἀναπτύσσεται εἶναι ἡ ἐπικράτηση
τοῦ χριστιανισμοῦ καί ὁ τρόπος μέ
τόν ὁποῖο αὐτή ἐπηρέασε τό κρά-
τος, τίς πόλεις καί τήν κοινωνία.
Στήν ἑνότητα αὐτή παρουσιάζον-
ται γιά πρώτη φορά στό κοινό

* Μία πρώτη ἐκδοχή αὐτῆς τῆς ἐργασίας παρουσιάσθηκε στήν 4η Ἡμερίδα Λαρισαϊκῶν Ἁγιολο-
γικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου τήν 29-10-2015. Μέ τήν παροῦσα
ἐργασία ἐπιχειρεῖται μιά σύνοψη τῶν ἀρχαιολογικῶν δεδομένων γιά τόν ἅγιο Ἀχίλλιο.
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Eἰκ. 1. Διαχρονικό Μουσεῖο Λάρισας. Ἑνότητα
παλαιοχριστιανικῶν χρόνων.
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ἀρχαιολογικά εὐρήματα πού διαφωτίζουν ζητήματα γύρω ἀπό τόν Ἅγιο Ἀχίλλιο
καί τόν ναό του, πολλά ἀπό αὐτά 40 χρόνια μετά τήν ἀρχική τους ἀποκάλυψη.
Τά εὑρήματα ἐντάσσονται στό πλαίσιο τῆς ἐποχῆς τους, συνοδευόμενα ἀπό
ἐκθέματα ἀπό πολλές περιοχές τῆς Θεσσαλίας καί πλούσιο ἐποπτικό ὑλικό,
μέ συνέπεια νά παρέχεται συνολική εἰκόνα τῆς πρώιμης χριστιανικῆς τέχνης
στήν περιοχή, στήν ὁποία ἀπό νωρίς κυριαρχοῦσε ἡ Μητρόπολη Λαρίσης1.

Στήν ἀρχή τῆς ἑνότητας ἀποδί-
δεται παραστατικά ἡ μετάβαση
ἀπό τή μία ἐποχή στήν ἄλλη μέ
ἕνα ἐπίκρανο ἀπό τή μεγάλη
παλαιοχριστιανική βασιλική τῆς
ὁδοῦ Κύπρου, τό ὁποῖο σκαλίσθη-
κε πάνω σε ἕνα ρωμαϊκό ἄγαλμα2

(εἰκ. 2). Ἡ βασιλική αὐτή, κτίριο
τοῦ 5ου αἰ., ἦταν ἡ μεγαλύτερη καί
παλαιότερη ἐκκλησία τῆς Λάρι-
σας, σύμφωνα μέ τά μέχρι σήμερα
δεδομένα καί πιθανότατα ὁ μητρο-
πολιτικός ναός πρίν τήν ἀνέγερση
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στόν
λόφο τοῦ Φρουρίου3. Ἦταν μιά τρίκλιτη βασιλική, κοσμημένη μέ τοιχογραφίες
καί ψηφιδωτά δάπεδα, ἡ ὁποία ἀνασκάφηκε κατά τό μεγαλύτερο μέρος της τό
1978 καί διατηρεῖται σέ κατάχωση κάτω ἀπό πολυώροφη οἰκοδομή4. Τό ἐκτιθέ-
μενο ἐπίκρανο ἀνῆκε στό τρίβηλο ἄνοιγμα, μέσω τοῦ ὁποίου εἰσέρχονταν οἱ
πιστοί ἀπό τόν νάρθηκα στό κεντρικό κλίτος. Στό κέντρο τοῦ νάρθηκα ὑπῆρχε
ἡ γνωστή ψηφιδωτή παράσταση μέ τά δύο παγώνια πού πλαισίωναν ἀγγεῖο,

1 Ἤδη τό 431 ἀναφέρεται ὅτι ὑπῆρχε ἀρχαία συνήθεια νά χειροτονεῖται μητροπολίτης Θεσσαλίας
ὁ ἐπίσκοπος Λαρίσης. Α.Ἀβραμέα, Ἡ Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι τοῦ 1204, Ἀθήνα 1974, 45.
2 Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Ὁ ἀνάγλυφος ἀρχιτεκτονικός διάκοσμος στή Θεσσαλία καί Φθιώ-
τιδα, Βόλος 2012, σ. 360-365, εἰκ. 208-210. Τό ἐπίκρανο τοποθετεῖται στή δεύτερη φάση τῆς βασι-
λικῆς, τόν 6ο ἤ 7ο αἰώνα.
3 Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Ἐπανεξέταση τῶν ἀρχαιολογικῶν δεδομένων ἀπό τή βασιλική της
ὁδοῦ Κύπρου καί τό κτίριο τῆς ὁδοῦ Ὀλύμπου στή Λάρισα, Δῶρον, Τιμητικός Τόμος στόν καθη-
γητή Νίκο Νικονάνο, Θεσσαλονίκη 2006. 199-200.
4 Λ. Δεριζιώτης, Παλαιοχριστιανικά κτίσματα τῆς πόλεως Λαρίσης, Πρακτικά A΄ Ἱστορικοῦ-
Ἀρχαιολογικοῦ Συμποσίου, Λάρισα: Παρελθόν καί Μέλλον, Λάρισα 1985, 203-204.
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Eἰκ. 2. Ἐπίκρανο ἀπό τή βασιλική της ὁδοῦ
Κύπρου.
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καί ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύεται στήν ἔκθεση μέ φωτογραφία5.
Ἀπό τίς ἄλλες χριστιανικές ἐκκλησίες τῆς Λάρισας ἐκτίθενται κυρίως ἀρχι-

τεκτονικά γλυπτά, δηλαδή κίονες, κιονόκρανα καί θωράκια, πού ἐπιτρέπουν
στόν ἐπισκέπτη νά σχηματίσει μιά εἰκόνα γιά τίς βασιλικές της ἐποχῆς, καθώς
καί τήν ἀκμή τῆς πόλης ὡς παλαιοχριστιανικοῦ κέντρου6. Ἀνάμεσά τους τοπο-
θετοῦνται κίονες ἀπό πράσινο θεσσαλικό λίθο, πού ἀνῆκε στά ἀκριβότερα
πετρώματα τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας7, καθώς καί κιονόκρανα ἀπό προκοννήσιο
μάρμαρο, πού χρησιμοποιοῦσαν τά ἐργαστήρια τῆς Κωνσταντινούπολης8. Ὡστό-
σο, ἐκείνη πού ξεχωρίζει καί κυριαρχεῖ στόν χῶρο μέ τά εὑρήματα καί τή φωτο-
γραφία της εἶναι ἡ βασιλική του Ἁγίου Ἀχιλλίου στόν λόφο τοῦ Φρουρίου, πρώ-
του ἐπισκόπου καί πολιούχου τῆς Λάρισας9. Ἡ ἀνεύρεση τοῦ ναοῦ αὐτοῦ το
1978 ἀπετέλεσε ἱστορική τομή γιά τά ἀρχαιολογικά δεδομένα τῆς Λάρισας,
καθώς γιά πρώτη φορά τά στοιχεῖα ἀπό τίς ἁγιολογικές10 καί τίς ἱστορικές
πηγές11 ἀπέκτησαν ὑλική ὑπόσταση. Τά σημαντικότερα ἀπό αὐτά εἶναι ὁ προ-
σκυνηματικός χαρακτήρας τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου μετά τόν 9ο αἰώνα
καί οἱ θαυματουργές ἰάσεις πού ἐπιτελοῦνταν μέ κέντρο τόν τάφο του, πού
ἀνάβλυζε μύρο, ἡ ἁρπαγή τοῦ λειψάνου ἀπό τούς Βούλγαρους καί, τέλος, οἱ
ταραχές πού σημειώθηκαν τόν 14ο αἰώνα καί ὁδήγησαν στήν ἐγκατάλειψη τοῦ
ναοῦ. 

5 Δεριζιώτης, ὅ.π., εἰκ. 7-8. ́Ὅλο το ἀρχαιολογικό ὑλικό διατηρεῖται σέ κατάχωση, ἐκτός ἀπό τό
προαναφερθέν ἐπίκρανο.
6 Ο. Karagiorgou, Urbanism and economy in late antique Thessaly (3rd-7th century A.D.): (3rd-7th
century A.D.): The archaeological evidence, Oxford 2001, 49-51.
7 B. Μέλφος, Ὁ πράσινος θεσσαλικός λίθος καί τό λατομεῖο τῆς Χασάμπαλης, Συκούριο 2009.
8 Συθιακάκη, Ὁ ἀνάγλυφος ἀρχιτεκτονικός διάκοσμος, ὅ.π. (σημ. 2) 432-433, 450.
9 Ἀνασκάφηκε ἀπό τόν πρώην ἔφορο ἀρχαιοτήτων Λάζαρο Δεριζιώτη τό 1978 κ.ε. Λ. Δεριζιώτης,
Παλαιοχριστιανικά κτίσματα Λαρίσης, ὅ.π., (σημ. 4) 200-203, Β. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη, Λεί-
ψανα γλυπτοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ διακόσμου ἀπό τή βασιλική του Ἁγίου Ἀχιλλίου Λάρισας. Συμβολή
στή μελέτη τῆς οἰκοδομικῆς ἱστορίας τοῦ μνημείου, Ἀρχαιολογικό Ἔργο Θεσσαλίας καί Στερεᾶς
Ἑλλάδας 2, Βόλος 2009, 455-471, Συθιακάκη, Ὁ ἀνάγλυφος ἀρχιτεκτονικός διάκοσμος, ὅ.π., (σημ.
2) 66-69.
10 Σ. Γουλούλης, Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καί ἡ τιμή τῶν λειψάνων του στή Λάρισα μέχρι τό
985 μ.Χ., Πρακτικά A΄ Ἱστορικοῦ-Ἀρχαιολογικοῦ Συνεδρίου Λάρισα: Παρελθόν καί Μέλλον, (26-
28/4/1985), Λάρισα 1985, 211-240, Δ. Σοφιανός, Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης, Ὁ ἀρχικός ἀνέκδοτος
βίος (Θ΄ αἰ.) καί ἡ μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄αἰ.), Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα (Ἰωσήφ
Ὑμνογράφου, Μανουήλ Κορινθίου, Ἀναστασίου Γορδίου), Ἀθήνα 1990, Χ. Στεργιούλης, Ὑμνο-
γράφοι καί Ὑμνογραφικά κείμενα (κανόνες) γιά τόν ΄Ἅγιο Ἀχίλλιο, Θεσσαλικά Μελετήματα 3,
2013, 1-20.
11 Ἀβραμέα ὅ.π. (σημ. 1), 127-131.
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Ἡ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου ταυτί-
σθηκε μέ βάση τίς ἐπιγραφές πού
βρέθηκαν στήν ἀνασκαφή, ἡ μία
μέ τό ὄνομα Ἀχιλλίου Ἀρχιεπισκό-
που σέ μαρμάρινο στόμιο φρέα-
τος12 (εἰκ. 3) καί οἱ ἄλλες μέ τό
ὄνομα Ἀχιλλίου σέ πλίνθους, πού
χρησίμευσαν ὡς οἰκοδομικό ὑλι-
κό13, ἐπιγραφές πού εἶχαν ἀρχικά
ἀποδοθεῖ στόν ἅγιο τοῦ 4ου
αἰώνα. Μέ τήν πρόοδο τῆς ἔρευ-
νας, τά παραπάνω ἀντικείμενα,
πού ἐκτέθηκαν γιά πρώτη φορά
στό κοινό μέ τό ἄνοιγμα τοῦ μουσείου, χρονολογοῦνται στόν 6ο αἰώνα, στήν
ἐποχή τοῦ Ἰουστινιανοῦ, καί τεκμηριώνουν τήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ ἀπό τόν
δεύτερο Ἀχίλλιο, πού χειροτονήθηκε μητροπολίτης Λαρίσης τό 535. Ὁ ναός
αὐτός εἶναι μιά τρίκλιτη βασιλική μέ προσκτίσματα, πού ἀποκαλύφθηκε γιά
πρώτη φορά τό 1978 καί ἀνασκάφηκε σταδιακά τίς ἑπόμενες δεκαετίες. Σήμερα
ἀποτελεῖ ἐπισκέψιμο μνημεῖο, μετά τίς πρόσφατες ἐργασίες ἀνάδειξης14. Ἡ ἐπι-
σήμανση τῶν στοιχείων γιά τόν ἐπίσκοπο Ἀχίλλιο τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ
δέν ὁδηγεῖ, κατά τή γνώμη μας, στήν ἀπόρριψη τῆς ὕπαρξης τοῦ ὁμώνυμου ἐπι-
σκόπου του 4ου αἰ., καθώς δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ ὅτι ἀποστολή τοῦ Ἀχιλ-
λίου τοῦ δευτέρου θά ἦταν ἡ ἀναζωοπύρωση τῆς τιμῆς τοῦ ἁγίου, πού –ὅπως
ἀναφέρουν οἱ πηγές– ἦταν θαμμένος σέ κρυφό τόπο καί θά εἶχε ξεχασθεῖ. 

Ὁ καμαροσκεπής καί τοιχογραφημένος τάφος τοῦ βορείου κλίτους ταυτί-
σθηκε μέ ἐκεῖνον τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου καί πολιούχου τῆς πόλης, ὁ ὁποῖος, σύμ-
φωνα μέ τόν ἀρχικό βίο τοῦ (9ος αἰώνας), συμμετεῖχε στήν Α΄ Οἰκουμενική
Σύνοδο, τό 32515. Τό μαρμάρινο στόμιο πού βρέθηκε στά βόρεια προσκτίσματα

12 Α. Ἀναστασιάδου, Ἡ βασιλική του ἐπισκόπου Ἀχιλλίου ἀπό τή βασιλική «του Φρουρίου» στή
Λάρισα, στό: Ι. Βαραλής-Φ. Καραγιάννη (ἐπιμέλεια), Κτίτωρ, Ἀφιέρωμα στόν δάσκαλο Γ. Βελένη,
Θεσσαλονίκη 2017, 55-62.
13 Α. Γιαλούρη, Βασιλική Ἁγίου Ἀχιλλίου Λάρισας, Λάρισα 2013, 14, εἰκ. 10.
14 Γιαλούρη, ὅ.π., 26-34.
15 Ο. Καραγιώργου, Ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος καί ἡ Λάρισα τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας: Ἁγιολογικές καί
ἀρχαιολογικές μαρτυρίες (Πρόταση γιά μιά διαφορετική ἀνάγνωση), Ἀφιέρωμα στόν ἀκαδημαϊκό
Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλο, Ἀθήνα 2015, 233-246. Ὑποστηρίζεται πώς, παρ᾽ ὅτι τό ὄνομα τοῦ
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Eἰκ. 3. Στόμιο φρέατος ἀπό τή βασιλική του Ἁγίου
Ἀχιλλίου.
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πρόσφατα συσχετίσθηκε μέ τή φιάλη ἤ τό βαπτιστήριο τοῦ ναοῦ. Τά τμήματα
πλίνθων συνδέονται μέ τό φιλόδοξο οἰκοδομικό πρόγραμμα πού πρέπει νά
ἐκτελέσθηκε μέ ἐντολή καί χρήματα τοῦ αὐτοκράτορα, ὅπως καί τό ὀχυρωμα-
τικό ἔργο στήν πόλη. Πρόσθετο ἐνισχυτικό στοιχεῖο ἀποτελεῖ ἡ ἀνεύρεση μιᾶς
ἀπό τίς πλίνθους στό σημαντικό λουτρικό κτίσμα τῆς ὁδοῦ Ὀλύμπου, στούς
πρόποδες τοῦ λόφου, τμῆμα προφανῶς τοῦ ἴδιου οἰκοδομικοῦ προγράμμα-
τος16. Στήν ἰουστινιάνεια φάση τοῦ ναοῦ τοποθετοῦνται ἐπίσης γλυπτά ἀπό
προκοννήσιο μάρμαρο, ἐξαγωγή τῶν αὐτοκρατορικῶν ἐργαστηρίων πού βρέ-
θηκαν στήν ἀνασκαφή17, ὅπως τμήματα κιονοκράνων, καθώς καί θωρακίων
κοσμημένων μέ χρίσμα καί κισσόφυλλα.

Στά λίγα κινητά εὑρήματα τῆς ἀνα-
σκαφῆς πού ἐκτίθενται στό μουσεῖο
ἀνήκουν δύο γυάλινες κανδῆλες ἀπό
πολυκάνδηλο18 (εἰκ. 4), πού βρέθηκαν
μαζί μέ πλῆθος ἄλλων σέ πιθάρι ἔξω
ἀπό τόν ναό, σέ χῶρο πού μπορεῖ νά
προσδιορισθεῖ ὡς ἕνα ἐμπορικό κατά-
στημα τοῦ 6ου αἰ. μ.Χ. καί βρισκόταν
δίπλα στήν ὁδική ἀρτηρία πού περ-
νοῦσε στά ἀνατολικά του ναοῦ. Στήν
ἴδια περιοχή ἀνασκάφηκαν παλαιοχρι-
στιανικό λουτρό καί ἕνας ἀκόμη ναός,
πού ἀργότερα περιβλήθηκε ἀπό περί-
στωο19. Τά δύο αὐτά κτίρια ἀποτελοῦν τά μόνα ὁρατά βυζαντινά κτίρια πού
σώζονται σήμερα στόν λόφο πέραν τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, καθώς τά
ὑπόλοιπα ἀπό ὅσα ἔχουν κατά καιρούς ἀνασκαφεῖ βρίσκονταν σέ πολύ κακή
κατάσταση, λόγω τῆς συνεχοῦς κατοίκησης τῆς περιοχῆς μέχρι σήμερα.

ἁγίου δέν διασώθηκε στά πρακτικά της συνόδου, ὑπάρχει παλαιότερος ἱστορικός πυρήνας στόν
ἀρχικό βίο, πού ἐπιτρέπει τήν ὑπόθεση ὅτι σωζόταν ἡ παράδοση γιά τόν ἅγιο τοῦ 4ου αἰώνα.
Ἀντίθετα, ὁ ἐπίσκοπος τοῦ 6ου αἰ. δέν ἀναφέρεται σέ καμία ἁγιολογική πηγή.
16 Ἀρχαιολογικό Δελτίο 40, 1985, Β1, 216-217 (Σ. Χούλια).
17 Συθιακάκη, Λείψανα, ὅ.π. (σημ. 9), 458-459, ἡ ἴδια, Ὁ ἀνάγλυφος ἀρχιτεκτονικός διάκοσμος,
ὅ.π. (σημ. 2), 433.
18 Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή, Ἡ Καθημερινή Ζωή στό Βυζάντιο, Ἀθήνα 2002, 285, ἀρ. 298 (Α.
Ντίνα).
19 Α. Γιαλούρη, Ἡ Βυζαντινή Λάρισα μέσα ἀπό τίς πηγές καί τά μνημεῖα, 1ο Διεθνές Συνέδριο
Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ τῆς Θεσσαλίας, Λάρισα 9-11 Νοεμβρίου 2016, Πρακτικά, ΙΙ, 495-497.
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Eἰκ. 4. Γυάλινες κανδῆλες ἀπό τό χῶρο ἀνα-
τολικά του Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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Οἱ ἱστορικές περιπέτειες τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ λειτουργία ἔπαυσε
ὁριστικά μέ τήν ἔλευση τῶν Ὀθωμανῶν, ὁπότε μεταφέρθηκε σέ δυτικότερο
σημεῖο τοῦ λόφου, ἔχουν συσκοτίσει τήν διαδοχή τῶν ἱστορικῶν του φάσεων,
ὥστε νά μήν εἶναι μέχρι σήμερα ξεκάθαρη ἡ χρονολόγησή τους, καθώς καί τοῦ
τάφου πού ἀποδίδεται στόν ́Ἅγιο Ἀχίλλιο. Φαίνεται, ὡστόσο, ὅτι αὐτός ἐνσω-
ματώθηκε στόν ναό σέ φάση μεταγενέστερη τῆς ἀρχικῆς (τόν 8ο-9ο) ἤ, σύμ-
φωνα μέ ἄλλη ἄποψη, τόν 7ο αἰώνα, καί τό βόρειο κλίτος μετατράπηκε σέ
παρεκκλήσιο πρός τιμήν του μέ τήν προσθήκη κόγχης ἐξωτερικά. Ἄλλωστε,
σύμφωνα μέ τόν ἀρχικό βίο, τό λείψανο τοῦ ἁγίου φανερώθηκε μέ θαυματουρ-
γικό τρόπο 300 χρόνια μετά τήν ἐναπόθεσή του σέ κρυφό τόπο, στοιχεῖο πού
δικαιολογεῖ τήν ἀνακαίνιση τοῦ ναοῦ γιά τήν ἐνσωμάτωση τοῦ τάφου. Ἡ δεύ-
τερη αὐτή φάση τοῦ ναοῦ, πού τεκμηριώνεται στό μνημεῖο μέ ἀνύψωση τῆς
στάθμης τοῦ κατά ἕνα μέτρο, ἐκπροσωπεῖται στό μουσεῖο ἀπό ὁρισμένα γλυ-
πτά, ὅπως τό ἐπίκρανο παραστάδας μέ πτηνά καί φυτικό διάκοσμο20 (εἰκ. 5),
τό ἐπίθημα ἀμφικίονα ἀπό τά παράθυρα τοῦ Ἱεροῦ Βήματος21, (εἰκ. 6), καθώς
καί ἀμφίγλυφο θωράκιο μέ σταυρό22. Ὁ ἀνακαινισμένος ναός λειτουργεῖ σέ μιά
ἐποχή μεγάλης ἐξάπλωσης τῆς τιμῆς τοῦ ἁγίου, ἀπό τόν 9ο αἰώνα καί μετά,
ὅπως προκύπτει ἀπό τά ἁγιολογικά κείμενα, ὁπότε ἡ Λάρισα ἐντάσσεται
στόν δρόμο τῶν προσκυνητῶν ἀπό τή νότια Ἑλλάδα πρός τή Θεσσαλονίκη23.
Μεγαλύτερη ἀκόμη διάδοση λαμβάνει ἡ τιμή τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἀπό τόν 11ο
αἰώνα, ὁπότε μέ βάση τόν νέο ναό τῆς Πρέσπας, ἁπλώνεται στά Βαλκάνια24.

20 Συθιακάκη, Ὁ ἀνάγλυφος ἀρχιτεκτονικός διάκοσμος, ὅ.π., (σημ. 2), 369-372, εἰκ. 217-218.
21 Ἡ ἴδια, 402- 410, εἰκ. 244κε.
22 Συθιακάκη, Λείψανα, ὅ.π., (σημ. 9), 460.
23 Γουλούλης, Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὅ.π., (σημ. 10), 235-238, ὁ ἴδιος, Κέντρα λατρείας
τοπικῶν ἁγίων στή μεσαιωνική Θεσσαλία, 1ο Διεθνές Συνέδριο Ἱστορίας καί Πολιτισμοῦ τῆς Θεσ-
σαλίας, Πρακτικά, ΙΙ, Λάρισα 2006, 401. Ἡ ἐξάπλωση αὐτή γίνεται παράλληλα μέ ἐκείνη τοῦ Ἁγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους πολλοί προσκυνητές ἐπισκέπτονται ταυτόχρονα. Σύμ-
φωνα μέ τήν Καραγιώργου (βλ. σημ. 15), ἡ θαυματουργή φανέρωση τοῦ λειψάνου καί ὁ ἀρχικός
βίος μποροῦν νά τοποθετηθοῦν στόν 7ο αἱ. (300 χρόνια ἀπό τήν Κοίμηση τοῦ ἁγίου), ὁπότε
παρατηρεῖται ἔμφαση στή λατρεία τοπικῶν ἁγίων-προστατῶν πόλεων (ὅ.π., 242-243).
24 Ἡ μεταφορά ἀποτέλεσε τήν ἀφετηρία γιά τήν ἐξάπλωση τῆς τιμῆς τοῦ ἁγίου στά Βαλκάνια.
St.Gouloulis, Καί νῦν τῶν θαυμάτων σου ἀφθόνως ἀπολάβουσι: The Ἕτερος Κανών to St. Ach-
illios of Larisa (13th c.?) and the honor of his relics in the new national Churches of Balkan, Chur-
ch Studies 12, 2015, 461 κ.ε., Ε. Σπυράκη, Ἡ ἀπόδοση τιμῆς στόν Ἅγιο Ἀχίλλιο στόν ἑλλαδικό χῶρο
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, μέ βάση τίς ἀρχαιολογικές ἐνδείξεις, Θεσσαλονίκη 2017 (ἀνέκδοτη
μεταπτυχ. ἐργασία) 60 κ.ἄ. Ἡ λάρνακα καί τμῆμα τοῦ λειψάνου παρέμειναν στή Λάρισα, ὅπως
ἀναφέρεται στόν δεύτερο βίο τοῦ ἁγίου.
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Ὅπως προκύπτει ἀπό τά παραπάνω ἐκθέματα καί τά ὑπόλοιπα εὑρήματα
τῆς ἀνασκαφῆς, τήν ἐποχή τοῦ δεύτερου μητροπολίτη Ἀχιλλίου, ἐπί αὐτοκρά-
τορα Ἰουστινιανοῦ, ὁ ναός τοῦ ἁγίου κυριαρχεῖ πλέον στόν χῶρο τῆς ἀκρόπο-
λης τῆς Λάρισας, καί σύντομα ἀναδεικνύεται σέ ἐπισκοπικό, πράγμα πού δέν
θά μποροῦσε νά συμβεῖ νωρίτερα, καί σίγουρα ὄχι στήν ἐποχή τοῦ ἁγίου (4ος
αἰ.), καθώς τό περιβάλλον ἦταν εἰδωλολατρικό, ἐνῶ σώζονταν ἀκόμη ὁ ναός
τῆς Ἀθηνᾶς Πολιάδας καί οἱ ἄλλοι ἀρχαῖοι ναοί.

Ἡ ἐκκλησιαστική κατάσταση τῆς Λάρισας, ἕδρα τῆς Μητρόπολης, συνε-
ξετάζεται στήν αἴθουσα τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου μέ ἐκείνη ἄλλων περιοχῶν
τῆς Θεσσαλίας, μέ ἀντικείμενα ἀπό τή Δημητριάδα, τήν Ἁγιά, τήν Ἐλασσόνα
καί τό Συκούριο, πού δείχνουν τή ἐπικράτηση τοῦ χριστιανισμοῦ σέ ὅλη τήν
ἐπαρχία καί τόν ρόλο του στήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς. Ἡ τελευταία εἰκονογρα-
φεῖται μέ δύο ἐπιγραφές τοῦ 5ου αἱ., ἡ μία της Μαρίας στό ψηφιδωτό του
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἀπό τήν Ἐλασσόνα25 καί ἡ ἄλλη σέ τοιχογραφία ἀπό
τή βασιλική της Δαμοκρατίας στή Δημητριάδα26, πού ἀποτελοῦν χορηγίες
εὔπορων γυναικῶν τῆς ἐποχῆς.

Ἡ σημασία τῶν λατρευτικῶν σκευῶν τῆς νέας θρησκείας τονίζεται στήν

25 Κ. Γαλλής, Μιά παλαιοχριστιανική βασιλική στήν Ἐλασσόνα, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο 4 (1973),
17-21.
26 P. Marzolff, Demetrias V, Bonn 1987, 239-242.
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Eἰκ. 5. Ἐπίκρανο παραστάδας ἀπό τή βασιλι-
κή του Ἁγίου Ἀχιλλίου.

Eἰκ. 6. Ἐπίθημα ἀμφικίονα ἀπό τά παράθυρα
τοῦ ἱεροῦ.
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κεντρική τρίγωνη προθήκη, ὅπου, ὅπως καί στίς ἄλλες ἑνότητες τῆς ἔκθεσης,
προβάλλεται τό κεντρικό θέμα τῆς ἑνότητας, πού λειτουργεῖ ὡς σύμβολο.
Ἐδῶ, μέ ἀφορμή σπάνιο σύνολο ἱερῶν σκευῶν ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ κάστρου
τῆς Βελίκας, ἀναπτύσσεται μιά ψηφιακή προβολή γιά τά ἱερά σκεύη τῆς
ἐποχῆς.

Στόν ὑπόλοιπο χῶρο τῆς ἑνότητας κυριαρχοῦν τά ψηφιδωτά δάπεδα τῆς
Λάρισας τῶν ὕστερων ρωμαϊκῶν χρόνων, ὁπότε ἡ πόλη γνωρίζει μεγάλη ἄνθη-
ση, σύμφωνα μέ τούς ἱστορικούς της ἐποχῆς, κυρίως πρίν ἀπό τήν κορύφωση
τῶν βαρβαρικῶν ἐπιδρομῶν, ἀπό τά τέλη τοῦ 5ου αἰώνα. Τό μεγαλύτερο καί
τό σπουδαιότερο ἀπό αὐτά ἔχει ἀποσπασθεῖ ἀπό οἰκία τῆς ὁδοῦ Παπακυ-
ριαζῆ καί ἔχει ὡς κεντρικό θέμα τήν πομπή τοῦ Διονύσου27, ἀνῆκε δέ στήν
αἴθουσα συμποσίων τῆς οἰκίας. Τά ψηφιδωτά αὐτά εἰκονογραφοῦν πειστικά
τήν κοινωνία τῆς ἐποχῆς πού βρίσκεται σέ μετάβαση ἀπό τόν ἀρχαῖο κόσμο
στόν χριστιανικό. Τήν εἰκόνα συμπληρώνουν ἀντικείμενα τῆς καθημερινῆς
ζωῆς, καθώς ἐπίσης ἐργαλεῖα καί ἐμπορικοί ἀμφορεῖς ἀπό τά κάστρα τῆς
περιοχῆς, τά ὁποῖα πολλαπλασιάζονται καί διασώζουν πλῆθος στοιχείων γιά
τήν κατανόηση τῆς περιόδου.

Δέν θά πρέπει νά παραλειφθεῖ ἡ ἀναφορά στά κοιμητήρια τῆς ἐποχῆς,
ὅπου ἔχει ἐνταχθεῖ ἡ μαρμάρινη στήλη τοῦ Ἑβραίου Ἀλέξανδρου, «σχολαστι-
κοῦ καί προστάτου», πού φανερώνει τή δύναμη τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας ἤδη
ἀπό τά ρωμαϊκά χρόνια.

Ἡ σύντομη παρουσίαση τῆς πρωτοβυζαντινῆς ἑνότητας στό Διαχρονικό
Μουσεῖο Λάρισας ἔδειξε ὅτι ἀποδίδεται ἡ δέουσα σημασία στόν ναό τοῦ Ἁγί-
ου Ἀχιλλίου καί στήν τιμή πού ἐπιφυλάχθηκε στόν ἅγιο28, στοιχεῖο ἄλλωστε
καθοριστικό ὄχι μόνο γιά τήν πόλη ἀλλά καί ὅλη τή Θεσσαλία, πού ἤδη ἀπό
τόν 5ο αἱ. ὑπαγόταν στή δικαιοδοσία τοῦ μητροπολίτη Λαρίσης29, καθώς μάλι-
στα ἡ τιμή τοῦ ἁγίου γρήγορα ἀπέκτησε ὑπερτοπικό χαρακτήρα. 

Στίς ἑπόμενες περιόδους ἡ τιμή τοῦ ἁγίου αὐξήθηκε κατακόρυφα, καί ἡ
Λάρισα ἄρχισε νά ἀποτελεῖ τόπο προσκυνήματος γιά τόν μυροβλήτη καί ἰαμα-
τικό ἅγιο, κάτι πού συνεχίσθηκε καί μετά τήν ἁρπαγή τμήματος τοῦ λειψάνου

27 A. Ντίνα, Ἡ τέχνη τοῦ ψηφιδωτοῦ στή Λάρισα, Λάρισα, 8.000 χρόνια νεότητας (Α. Ζούκας
ἐπιμέλεια), 78-79, Π. Ἀσημακοπούλου-Ἀτζακά, Ψηφιδωτά δάπεδα. Προσέγγιση στήν τέχνη τοῦ
ἀρχαίου ψηφιδωτοῦ, Θεσσαλονίκη 2003, 83, εἰκ. 100, ὅπου τά χρονολογεῖ στόν 4ο αἰ. μ.Χ.
28 Σ. Γουλούλης, Ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὅ.π., (σημ. 10), Σπυράκη, Ἡ ἀπόδοση τιμῆς στόν
ἅγιο Ἀχίλλιο, ὅ.π. (σημ. 24).
29 Βλ. παραπάνω, σημ. 1.
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ἀπό τούς Βούλγαρους τό 985 καί τή
μεταφορά του στόν νέο ναό στή λίμνη
Πρέσπα30.  Τό θέμα αὐτό θίγεται στήν
ἑπόμενη ἑνότητα τοῦ Διαχρονικοῦ
Μουσείου,  ἀφιερωμένη στήν κυρίως
Βυζαντινή περίοδο, ἑνότητα ἡ ὁποία
ἀρχίζει μέ τόν Ἅγιο Ἀχίλλιο, παρ᾽ ὅλο
πού δέν ὑπάρχουν ἀρκετά ἀρχαιολο-
γικά ἀντικείμενα πού τόν πλαισιώ-
νουν. Σέ αὐτή ἐκτίθενται ὁρισμένα
ἀκόμη εὑρήματα ἀπό τήν ἀνασκαφή
τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὅπως
τά χρυσά σκουλαρίκια τοῦ 13ου αἰ.,
πού βρέθηκαν σέ τάφο τοῦ νότιου
κλίτους (εἰκ. 7). Ἀξίζει νά σημειωθεῖ
ὅτι ὁ ναός στούς τελευταίους βυζαντι-
νούς αἰῶνες χρησιμοποιεῖται συστη-
ματικά ὡς τόπος ταφῆς, ὅπως φανε-
ρώνουν οἱ πολυάριθμοι τάφοι πού
ἀνασκάφηκαν, ἔνδειξη τῆς μεγάλης
ἐπιθυμίας τῶν Λαρισαίων νά ταφοῦν
στόν τόπο τοῦ ἁγίου31.

Ἀπό τά ἐνδιαφέροντα ἀρχιτεκτονι-
κά γλυπτά αὐτῆς τῆς ἐποχῆς πού
σώθηκαν, ξεχωρίζουμε τό ἐκτεθειμένο τμῆμα ἀπό πολυτελές μαρμάρινο προ-
σκυνητάρι32 (εἰκ. 8), πολύ καλῆς τέχνης, πού μπορεῖ νά στέγαζε τήν εἰκόνα τοῦ
ἁγίου. Πάντως ὁ περιβάλλων χῶρος τοῦ ναοῦ ἔσφυζε τότε ἀπό ζωή καί ἀπο-
τελοῦσε τό κέντρο τῆς ἀγορᾶς τῆς βυζαντινῆς πόλης, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν
πλούσια κεραμική πού βρέθηκε καί ἀπό τήν ὁποία ἐκτίθενται ὁρισμένα δείγ-
ματα. Ἡ ἀμφίσημη πληροφορία τοῦ Ἀντωνίου Λαρίσης, ὅτι ὁ ναός τοῦ ἁγίου

30 Γιά τόν ναό τῆς Πρέσπας, Ν. Μουτσόπουλος, Ἡ βασιλική του Ἁγίου Ἀχιλλείου στήν Πρέσπα,
Θεσσαλονίκη 1999.
31 Πολλοί ἀπό αὐτούς ἦλθαν στό φῶς στή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν ἀνάδειξης τῶν ἐτῶν 2011-13.
Γιαλούρη, Βασιλική Ἁγίου Ἀχιλλίου, ὅ.π. (σημ. 14), 20-23.
32 Γιαλούρη, ὅ.π., 24, εἰκ. 22δ.
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Eἰκ. 7. Χρυσά σκουλαρίκια ἀπό τάφο τοῦ Ν.
κλίτους.

Eἰκ. 8. Μαρμάρινο προσκυνητάρι ἀπό τή βασι-
λική του Ἁγίου Ἀχιλλίου.
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εἶχε μετατραπεῖ  τόν 14ο αἰώνα σέ  «ὁρμη-
τήριον ληστῶν»33, ἀποτελεῖ τήν τελευταία
πράξη πού συντελέσθηκε γύρω ἀπό τό
βυζαντινό κτίριο, μετά τήν ὁποία αὐτό ἐρή-
μωσε καί καλύφθηκε ἀργότερα ἀπό τούς
Ὀθωμανούς, τήν ἐποχή τῆς μεταφορᾶς τοῦ
ναοῦ σέ δυτικότερο σημεῖο τοῦ λόφου.

Τέλος, στήν τελευταία ἑνότητα τοῦ μου-
σείου, ἐκείνη τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου, ὁ
ἐπισκέπτης πληροφορεῖται ὅτι ὁ ναός τοῦ
Ἁγίου Ἀχιλλίου ἐξακολουθοῦσε καί τότε
νά ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ζωῆς τῶν Λαρι-
σαίων, ἀφοῦ οἱ Ὀθωμανοί κατακτητές τόν
σεβάσθηκαν, μέ ἐξαίρεση τίς ταραγμένες
περιόδους τῶν ἐπαναστατικῶν κινημάτων.
Ἀπό τήν ἐποχή ἐκείνη ἐκτίθεται σημαντική
εἰκόνα τοῦ ἔνθρονου ἁγίου, τοῦ τέλους τοῦ
17ου αἰώνα, ἡ παλαιότερη ἀπό ὅσες ἔχουν
βρεθεῖ στήν πόλη (εἰκ. 9) καί ἴσως ἡ σπου-
δαιότερη ἀπό τίς σωζόμενες εἰκόνες τοῦ
ἁγίου34. Τό πλῆθος τῶν κειμηλίων πού ἀφιερώθηκαν στόν ναό, ὅπως ἀναφέ-
ρονται στίς πηγές35, ἀπό τά ὁποῖα σώζονται μόνον ἐκεῖνα τῆς τελευταίας
φάσης, τοῦ 19ου αἰώνα, ἀποτελοῦν εὔγλωττη μαρτυρία γιά τόν ρόλο πού διε-
δραμάτισε ὁ ναός καί ὁ ἅγιος στήν ἱστορική διαδρομή τῆς πόλης. Ἡ συντήρη-
σή τους, ὅπως καί τῶν ὑπόλοιπων εὐρημάτων τῆς ἀνασκαφῆς, ἡ ὁποία συνε-
χίζεται στά ἐργαστήρια τοῦ Διαχρονικοῦ Μουσείου Λάρισας, ἀναμένεται νά
φωτίσει καί ἄλλες πτυχές αὐτῆς τῆς διαδρομῆς.

33 Σ. Γουλούλης, Ἀντωνίου Λαρίσης, Ἐγκώμιον εἰς τόν ἅγιον Κυπριανό Λαρίσης, Προλεγό-
μενα-Κείμενο-Μετάφραση, Λάρισα 1991, 31, 33-34.
34 Π. Παπαδημητρίου,  Οἱ ἀπεικονίσεις τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου στόν Ἑλλαδικό χῶρο καί ἡ διάδοση
τῆς τιμῆς του, Δελτίο Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας περ. Δ΄, τ. ΛΔ´, 2013, 186.
35 Θ. Παλιούγκας, Ἡ Λάρισα κατά τήν Τουρκοκρατία, Α΄, Λάρισα 1996, 194.
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Eἰκ. 9. Εἰκόνα Ἁγίου Ἀχιλλίου ἀπό τή
Λάρισα.
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