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NIKOΛΑΟΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΟΔΙΦΗΣ

IΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
πό τά ὁδοιπορικά τῶν ξένων
περιηγητῶν οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθηκαν τήν πόλη μας κατά τήν μέση
καί ὕστερη τουρκοκρατία (17ος-19ος
αἰ.), ἀπό τούς κώδικες, ἀρ. 1472 τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Λαρίσης πού εἶναι
θησαυρισμένος στήν Ἐθνική Βιβλιοθήκη1 καί ἀρ. 15 τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγ.
Ἀχιλλίου Λαρίσης, ὁ ὁποῖος βρίσκεται
στό Μουσεῖο Μπενάκη2, καί ἀπό ἄλλο
διάσπαρτο ἀρχειακό ὑλικό, γνωρίζουμε Ὁ ναός τοῦ 1925. Λεπτομέρεια φωτογραφίας
ὅτι κατά τή διάρκεια τῆς τουρκοκρα- ἀπό ἐπιστολικό δελτάριο τοῦ Νικ. Kουρτίδη
τίας ἡ Λάρισα διέθετε ἐν λειτουργίᾳ (Nicourt). Περίπου 1932.
μόνον ἕναν ἐνοριακό ναό, τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου, καί αὐτόν σε μερικές περιπτώσεις ἐκτός λειτουργίας. Ὅμως
ὑπῆρχαν στήν πόλη διάσπαρτα μερικά παρεκκλήσια, ὅπως τῶν 40 Μαρτύρων
στόν Σουφλάρ μαχαλά, τό ὁποῖο ἦταν μετόχι τῆς Ἱ. Μ. Ξηροποτάμου τοῦ Ἁγ.

Ἀ

1
Καλούσιος Δημήτριος. Ὁ κώδικας τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης Ε.Β.Ε. 1472 (1647-1868).
Λάρισα (2009), σελ. 286.
2

Ἡ Λάρισα τῆς περιόδου 1810-1881. Στοιχεῖα ἀπό τόν Κώδικα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀχιλλίου. Πρακτικά τῆς Ἡμερίδας τοῦ «Ὁμίλου Φίλων της Θεσσαλικῆς Ἱστορίας» καί τῆς
«Λαογραφικῆς Ἑταιρείας Λαρίσης», ἐν ἔτει 1988, Δεκεμβρίου 13. Ἐκδόσεις «Θετταλός» Λάρισα (1994), σελ. 200.
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Ὅρους, τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου τῆς συνοικίας Παράσχου, τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στόν
Ἀρναούτ μαχαλά, τά ὁποῖα ὅμως δέν ἀποτελοῦσαν ἐνοριακούς ναούς, λειτουργοῦσαν εὐκαιριακά καί ἐξυπηρετοῦνταν ἀπό τούς ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου. Στόν κώδικα 1472 ἀναφέρεται ὅτι σέ κάποια χρονική περίοδο, τόν ναό
τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου ἐξυπηρετοῦσαν 13 ἱερεῖς. Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι κατά τό
διάστημα τῆς Τουρκοκρατίας ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εἶχε μετατεθεῖ γιά
μεγάλο χρονικό διάστημα στά Τρίκαλα, ὁ δέ ἑκάστοτε μητροπολίτης Λαρίσης
βρισκόταν διαδοχικά, ἀναλόγως τῶν περιστάσεων, στά Τρίκαλα, στόν Τύρναβο
ἤ στήν Λάρισα.
Ἐπειδή τό θέμα μας εἶναι ἡ ἱστορική διαδρομή τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου, ὁ ὁποῖος ἐπί τουρκοκρατίας βρισκόταν στόν Ἀρναούτ μαχαλά, θά
πρέπει νά γράψουμε καί μερικά γιά τό τοπωνύμιο αὐτό. Ἀρναούτ σημαίνει
Ἀρβανίτης καί ἑπομένως Ἀρναούτ μαχαλάς εἶναι ἡ συνοικία τῶν Ἀρβανιτῶν,
δηλ. τῶν ἀτόμων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἦλθαν ἀπό τίς περιοχές τῆς Β. Ἠπείρου
καί κατοίκησαν στόν συγκεκριμένο μαχαλά τῆς Λάρισας, ὁ ὁποῖος ἀντιστοιχεῖ
μέ τήν σημερινή συνοικία τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου. Οἱ ἱστορικοί τοῦ 19ου αἰῶνα
ἀναφέρουν πώς ὅταν ὁ Ἀλή πασάς μπῆκε στό στόχαστρο τοῦ Σουλτάνου καί
δολοφονήθηκε στό νησί τῶν Ἰωαννίνων, οἱ Ἀρβανίτες κάτοικοι τοῦ μαχαλᾶ
αὐτοῦ, φοβισμένοι μήπως ὑποστοῦν ἀντίποινα ἀπό τούς γενίτσαρους Τούρκους, ἐγκατέλειψαν τήν περιοχή, στήν ὁποία ἐν συνεχείᾳ ἦλθαν καί ἐγκαταστάθηκαν σταδιακά χριστιανοί ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Θεσσαλίας.
Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
Πρώτη μνεία τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στόν Ἀρναούτ μαχαλά
ἔχουμε τό 1826 στό κώδικα τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου. Ὁ συγκεκριμένος
κώδικας εἶναι μιά συλλογή ἐγγράφων τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν δοσοληψία τοῦ
παγκαρίου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου ἀπό τό 1810 μέχρι τό 1881. Στόν ἴδιο
κώδικα ἔχουμε μεταξύ τῶν ἄλλων καί τά ὀνόματα ὁρισμένων ἱερέων οἱ ὁποῖοι
εἶχαν κατά διαστήματα ὑπό τήν ἐποπτεία τους τό παρεκκλήσιο.
Ὁ ἱστορικός τῆς Λάρισας Ἐπαμεινώνδας Φαρμακίδης στό βιβλίο του Ἡ
Λάρισα ἔχει καταγράψει ἀποφάσεις ἱεραρχῶν τῆς μητροπόλεως Λαρίσης τῆς
περιόδου 1831 μέ 1839 γιά ἱερεῖς οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦσαν τούς χριστιανούς στόν
Ἀρναούτ μαχαλά καί τόν γειτονικό Σαρασλάρ μαχαλά3 «ἐπί τό ψάλλειν ἐν
3

Ἀρναούτ καί Σαρασλάρ ἦταν δύο γειτονικοί μαχαλάδες. Ἀρναούτ μαχαλάς ἦταν ἡ σημερινή
συνοικία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί Σαρασλάρ μαχαλάς ἡ περιοχή μεταξύ Ἀρναούτ μαχαλᾶ
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Ὁ ναός μετά τήν καταστροφή ἀπό τόν σεισμό τοῦ 1941.
Βορειοανατολική ἄποψη. Ἀρχεῖο τοῦ ναοῦ.

αὐταῖς, εὐλογεῖν τε καί ἁγιάζειν τούς ἐν αὐτῇ Χριστιανούς». Ὁ συνήθης ἐκκλησιασμός τῶν χριστιανῶν κατοίκων τῶν συνοικιῶν αὐτῶν, ὅπως καί ὅλων τῶν
ἄλλων συνοικιῶν τῆς πόλεως, γινόταν στόν Ἅγιο Ἀχίλλιο, καί ὅταν ὁ τελευταῖος
δέν λειτουργοῦσε, στήν Ἁγία Μαρίνα ἤ σέ ἄλλους πλησιόχωρους οἰκισμούς.
Ἀπό τά μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰῶνα ἡ παρακμάζουσα ὀθωμανική αὐτοκρατορία ὑποχρεώθηκε ἀπό τίς μεγάλες εὐρωπαϊκές χῶρες νά ἐκδώσει μεταρρυθμιστικά διατάγματα, τά γνωστά Τανζιμάτ, μέ τά ὁποῖα παραχωροῦσε στούς
χριστιανούς τῆς ἐπικράτειάς της, πέραν τῶν ἄλλων, καί πολλές θρησκευτικές
ἐλευθερίες. Λ.χ. ἀπό τήν περίοδο αὐτή παρατηροῦμε ὅτι ἐπιτρεπόταν ἡ κωδωνοκρουσία στόν ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἡ Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό
τόν μητροπολίτη κατά τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ καί
ἡ ἀνέγερση νέων ναῶν. Ἀπό τούς ναούς προηγήθηκε ἡ ἀνέγερση τοῦ Ἁγίου
Νικολάου τό 1857 καί ἀκολούθησαν τό 1862 ὁ ναός τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα

καί τῆς γέφυρας, κατά μῆκος τῆς δεξιᾶς ὄχθης τοῦ Πηνειοῦ.
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Μαρτύρων, τό 1869 ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καί τό 1880 ὁ ναός τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (Παναγία). Μέ τήν ἐφαρμογή τῶν μεταρρυθμίσεων αὐτῶν δόθηκε
ἡ εὐκαιρία στούς χριστιανούς πού εἶχαν ἀποτραβηχτεῖ ἀπό χρόνια πρίν στίς
γύρω ὀρεινές περιοχές τῆς Θεσσαλίας γιά νά ἀποφύγουν τήν σκληρότητα τοῦ
μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Λάρισας, νά ἐπιστρέψουν στίς πατρογονικές
ἑστίες τους. Τότε ἦταν πού ἄρχισε νά ἐποικίζεται ὁ Ἀρναούτ μαχαλάς ἀπό
Ἕλληνες τῆς Πίνδου, τῶν Ἀγράφων, τοῦ Ὀλύμπου καί, ἀργότερα, τῶν Ἀμπελακίων, τοῦ Βλαχολίβαδου, τοῦ Ζάρκου καί ἄλλων περιοχῶν. Οἱ νέοι ἔποικοι
τῆς περιοχῆς ἵδρυσαν καταστήματα στά ὁποῖα διακινοῦσαν κυρίως προϊόντα
πού παρῆγαν καί στίς πατρίδες τους. Μέ τόν τρόπο αὐτό, μέσα σέ λίγα χρόνια,
ἡ συνοικία αὐτή ἀπέκτησε ἀμιγῆ ἑλληνικό πληθυσμό. Προφορικές μαρτυρίες
παλαιοτέρων ἀναφέρουν ὅτι δίπλα ἀπό τό παρεκκλήσιο εἶχε κτισθεῖ καί τό
σχολεῖο τῆς συνοικίας Ἀρναούτ, αὐτό πού ἦταν γνωστό σάν «κρυφό σχολειό».
Πέραν αὐτῶν, ἐπειδή στόν κεντρικό τομέα τῆς Λάρισας, τόν καλούμενο
Παζάρ μαχαλά, κατοικοῦσαν ὡς ἐπί τό πλεῖστον Ὀθωμανοί γαιοκτήμονες (μπέηδες), ἡ ἀστική τάξη τῆς πόλης θέλησε νά βρεθεῖ μακριά τους καί ἐγκαταστάθηκε στόν Ἀρναούτ μαχαλά. Ἀπό τόν πυρῆνα τῶν εὔπορων καί μορφωμένων
αὐτῶν χριστιανῶν τῆς συνοικίας προῆλθαν τά ἄτομα ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἔπαιξαν
κατά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1878 πρωταγωνιστικό ρόλο καί μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 1881 ἡγετικό ρόλο. Ἀναφέρονται οἱ οἰκογένειες τοῦ ἰατροῦ Ἀναστασίου Ζαρμάνη, τοῦ Δημ. Ἀλέκου, τοῦ δικηγόρου Δημ. Γαλανίδη, τοῦ χρυσοχόου
Νικ. Ἀρσενίδη, τῶν ἐμπόρων Κων. Σηλυβρίδη, Σαλτζῆ, Ἰωάννη Σκεμπέ, τοῦ
Ἀριστ. Χατζημέμου, τοῦ Σπ. Σκαλιώρα καί ἄλλων, οἱ κατοικίες τῶν ὁποίων
κοσμοῦσαν τόν Ἀρναούτ μαχαλά. Μόλις τό 1924, μετά τήν ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν, ἄρχισε ἡ μετακόμιση τῶν Λαρισαίων ἀστῶν τῆς συνοικίας τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στό κέντρο τῆς Λάρισας. Ἀρκεῖ νά φαντασθεῖ κανείς ὅτι ἡ Ἀνωτέρα Διοίκησις Χωροφυλακῆς Θεσσαλίας στεγαζόταν μέχρι τό 1928 σέ ἕνα διώροφο οἴκημα τῆς συνοικίας τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου ἐπί τῆς σημερινῆς ὁδοῦ Ζαρμάνη. Τά
πρῶτα μεταπολεμικά χρόνια στήν ὁδό Ζαρμάνη καί γύρω ἀπ’ αὐτήν διατηροῦνταν πολλά ἀπό τά σπίτια τῶν μεγαλοαστῶν τῆς Λάρισας. Ἦταν ὅλα κτισμένα μέ στοιχεῖα δανεισμένα ἀπό τήν παραδοσιακή καί τήν νεοκλασική ἀρχιτεκτονική, αὐτά πού ὁ Γιῶργος Γουργιώτης τά χαρακτηρίζει σάν «λαϊκά νεοκλασικά κτίσματα». Σήμερα, ἄν δέν κάνω λάθος, δέν ἔμεινε ἀπ’ αὐτά κανένα.
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Ὁ πρόχειρος ναός τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου. Νοτιοανατολική ἄποψη. 1962.

Ὁ πρῶτος ναός τοῦ 1869
Τό 1855 οἱ χριστιανοί κάτοικοι τῶν συνοικιῶν Ἀρναούτ καί Σαρασλάρ ὑπέγραψαν εἰδικό πληρεξούσιο γιά τήν κατασκευή τοῦ ναοῦ τῆς συνοικίας τους,
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Τό ἔγγραφο αὐτό ἔχει διασωθεῖ μέχρι σήμερα, συντάχθηκε στίς 26 Φεβρουαρίου 1855 μέ τήν ἐποπτεία τοῦ μητροπολίτου Λαρίσης
Στεφάνου τοῦ Κυδωνιέως καί τό ὑπέγραψαν «ὅλοι οἱ Μαχαλιῶτες» κάτοικοι,
μέ πρώτους τούς ἱερεῖς τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἀρναούτ μαχαλά. Μέ τό πληρεξούσιο αὐτό συνεστήθη ἐρανική ἐπιτροπή ἀποτελούμενη ἀπό εὐυπόληπτα
μέλη τῆς συνοικίας, τά ὁποῖα θά φρόντιζαν γιά τήν εἴσπραξη τῶν εἰσφορῶν
μέχρι τήν ἀποπεράτωσή του. Τό πληρεξούσιο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Σήμερον τήν 26 Φευρουαρίου τοῦ ἔτους χιλίου ὀκτακοσίου πεντηκοστοῦ
πέμπτου συνελθόντες οἰκειοθελῶς ἅπαντες οἱ κάτοικοι τοῦ Ἀρναούτ καί
Σαρασλάρ Μαχαλά καί συσκεφθέντες συνενέσει τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου
Λαρίσσης Κυρίου Στεφάνου, ἀπεφασίσαμεν νά οἰκοδωμήσωμεν τήν ἐν τῷ
Μαχαλᾷ μας ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Πρός τοῦτο δέ τό θεάρεστον
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ἔργον διορίζομεν τούς κυρίους Διονύσιον, Δημήτριον Σμυρλή, Ἀναγνώστην
Μακρήν, Μιχαλόν Χ/Μέμου, Ἰωάννην Θεολόγου, Ἀποστόλην Ἐμμανουήλ,
Δημήτριον Δραμάνην καί Ἀθανάσιον Τριανταφύλλου (οἵτινες θέλουσι διορίσει
καί ἄλλους ἐν καιρῷ ἀνάγκης) ἀπολύτους πληρεξουσίους νά φροντίσωσιν
τόσον εἰς τήν εἴσπραξιν τῶν συνεισφορῶν ὅσον καί λοιπάς [ἐννοεῖ δωρεάς]
μέχρι τῆς ἀποπερατώσεως τῆς οἰκοδομῆς ταύτης. Διό καί ὑπεγράφη τό παρόν
παρ’ ὅλων τῶν Μαχαλιωτῶν καί ἐδόθη εἰς χεῖρας τῶν κυρίων πληρεξουσίων.
Καί ὑποφαινόμεθα. Τήν εἰκοστήν ἕκτην (26) Φευρουαρίου 1855. Ἀρναούτ
Μαχαλά Λαρίσσης»4. Ἀκολουθοῦν τριάντα πέντε (35) ὑπογραφές μαρτύρων.
Προηγοῦνται οἱ ἱερεῖς Παπαπόστολος καί Κωνσταντῖνος τοῦ Ἀρναούτ Μαχαλά, ἕπονται οἱ ὑπόλοιποι κάτοικοι τῶν δύο ἐνοριῶν καί προσυπογράφεται
ἀπό τόν ἀρχιερατικό ἐπίτροπο τοῦ μητροπολίτου Στεφάνου.
Θά ἀναφερθοῦν ὁρισμένα ὀνόματα πού ὑπάρχουν στό πληρεξούσιο, τά
ὁποῖα ἦταν πολύ γνωστά τήν περίοδο τῆς ὕστερης τουρκοκρατίας καί ἔπαιξαν σημαντικό ρόλο στήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ.
- Μητροπολίτης Λαρίσης τό 1855 ἦταν ὁ Στέφανος Β΄ (1853-1870) ἀπό τό
Ἀϊβαλί (Κυδωνίες τῆς Μ. Ἀσίας). Χαρακτηριζόταν ὡς αὐστηρός τηρητής τῶν
ἐκκλησιαστικῶν τύπων. Μετά τόν θάνατό του τό 1870, ἐνταφιάσθηκε στήν
ἀνατολική πλευρά τοῦ περιβόλου τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, ἀκριβῶς πίσω
ἀπό τήν κόγχη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. Σέ λιθανάγλυφη μαρμάρινη πλάκα, ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου στή Λάρισα Ἰωάννης Οἰκονομίδης-Ἀρβανίτης
εἶχε ἀναρτήσει ἕνα ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα στήν μνήμη τοῦ ἀρχιερέα.
- Ὁ ἀναφερόμενος ὡς Διονύσιος πιστεύεται ὅτι εἶναι ὁ μετέπειτα δήμαρχος
Λαρίσης γιά μία τετραετία (1887-1891) Διονύσιος Γαλάτης, μέ καταγωγή ἀπό
τήν Ἰθάκη. Ἀναφέρεται στό πληρεξούσιο μόνο μέ τό βαπτιστικό του ὄνομα,
καθώς τό Διονύσιος δέν ἦταν συνηθισμένο στήν περιοχή μας, καί τόν χαρακτήριζε. Στή Λάρισα ἐγκαταστάθηκε ἀπό πολύ νωρίς καί διέμενε ἀρχικά στή
συνοικία Ἀρναούτ. Ἀσχολήθηκε μέ τήν ἐμπορία τοῦ σίτου. Τό 1877 ἦταν προξενικός πράκτορας τῆς Γαλλίας καί ἔπαιξε σημαντικό ρόλο στήν ἐπανάσταση
τῆς Θεσσαλίας τοῦ 1878.
- Ὁ Χατζη-Δημήτριος Φαρμακίδης ἦταν ἔμπορος, καί τό ὄνομά του ἀναφέρεται καί στόν Κώδικα τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου κατά τό χρονικό διάστημα 18571874.

4
Γουργιώτης Γιῶργος, Μικρά Μελετήματα. Κοινοτικά ἔργα στή Θεσσαλία τά τελευταῖα χρόνια πρίν ἀπό τήν προσάρτηση, Ἀθήνα (2000), σ. 136-143.
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Ὁ πρόχειρος ναός τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου. Νοτιοδυτική ἄποψη.
Φωτογραφία Τάκη Τλούπα. 1960.

- Ὁ Μιχαλός Χατζημέμος, ἦταν καί αὐτός γνωστός ἔμπορος τῆς Λάρισας,
ὅπως καί ὁ Ἰω. Σκεμπές, οἱ ἀπόγονοί του ὁποίου διατηροῦσαν ὑαλοπωλεῖο
στήν ὁδό Μακεδονίας (Βενιζέλου).
Ἡ κατασκευή τοῦ ναοῦ ἔγινε στό σημεῖο ὅπου βρισκόταν τό παρεκκλήσιο
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ναοῦ ἄργησε. Ὁ ἱστορικός Ἐπαμ.
Φαρμακίδης ἀναφέρει ὅτι κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τῆς κατασκευῆς τοῦ
«ἐκ θεμελίων», οἱ οἰκοδόμοι, οἱ ἐργάτες καί οἱ ἐπίτροποι δέχονταν συνεχῶς
κατάρες, ἐπιθέσεις καί λιθοβολισμούς ἀπό τούς Ὀθωμανούς τῆς Λάρισας, οἱ
ὁποῖοι μέ τόν τρόπο αὐτό προσπαθοῦσαν νά ἀποτρέψουν τήν ὁμαλή συνέχιση τῆς ἀνέγερσης τοῦ ναοῦ. Τό γεγονός αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα ἡ διαδικασία κατασκευῆς νά κρατήσει 14 ὁλόκληρα χρόνια. Τελικά τά ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ
ἔγιναν τό 1869 ἀπό τόν μητροπολίτη Στέφανο καί πρῶτοι ἐπίτροποι ἀναφέρονται ὅτι ἦταν οἱ Γεώργιος Φαρμακίδης5, Κωνσταντῖνος Σηλυβρίδης, Ἀριστ.
5

Ὁ Γεώργιος Φαρμακίδης ἦταν γνωστός ἔμπορος στήν ἀγορά τῆς Λάρισας καί νυμφεύθηκε τήν
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Χατζημέμος (προφανῶς συγγενής του Μιχαλοῦ Χατζημέμου), Παναγιώτης
Κουκουτάρας καί Γεώργιος Κόμης.
Ἡ ἀρχική ἀρχιτεκτονική του μορφή δέν μᾶς εἶναι γνωστή. Ἐπειδή ὅμως τήν
περίοδο ἐκείνη καί κατά τό ἴδιο περίπου χρονικό διάστημα κτίσθηκαν, ὅπως
ἀναφέρθηκε, οἱ ναοί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων καί ἀργότερα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (τῆς Παναγίας ὅπως μᾶς εἶναι γνωστή), ὅλοι στόν
ρυθμό τῆς τρίκλιτης βασιλικῆς, λογικά καί ἡ μορφή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου τοῦ 1869 θά πρέπει νά ἦταν ἴδια μέ αὐτούς, δηλ. μικρή τρίκλιτη βασιλική.
Ἐξ ἄλλου οἱ Τοῦρκοι δέν ἐπέτρεπαν τήν οἰκοδόμηση ναῶν μέ ἐμφανῆ θρησκευτικά ἐξωτερικά γνωρίσματα, ὅπως τρούλους, κωδωνοστάσια καί ἐξωτερικές ἁγιογραφικές παραστάσεις. Τό τέμπλο τῆς βασιλικῆς αὐτῆς κοσμήθηκε μέ
δεσποτικές εἰκόνες καί εἰκόνες τοῦ Δωδεκάορτου6, οἱ ὁποῖες ζωγραφίσθηκαν
ἀπό τούς ἀδελφούς Ἀναστάσιο καί Σωτήριο Ἰωάννου ἀπό τό Λιτόχωρο. Σήμερα ἀπ’ αὐτές σώζονται ἑπτά δεσποτικές εἰκόνες καί δεκαπέντε εἰκόνες Δωδεκαόρτου σέ εἰδικά διαμορφωμένο χῶρο στό ὑπόγειο τοῦ σύγχρονου ναοῦ
Ἐκεῖνο πού γνωρίζουμε γιά τόν ναό αὐτό ἀπό τήν ἐφημερίδα τῆς Λάρισας
«Ὄλυμπος» εἶναι ὅτι τό 1893 κατασκευάστηκε πλησίον του κωδωνοστάσιο,
ἐνῶ τό 1899 ἔγιναν ὁρισμένες συμπληρωματικές ἐπεμβάσεις μέσα καί ἔξω ἀπό
τόν ναό. Ἀπό τήν περίοδο αὐτή ἔχουν διασωθεῖ δεσποτικές εἰκόνες φιλοτεχνημένες τό 1899 ἀπό τόν ζωγράφο καί φωτογράφο τῆς Λάρισας Ἰωάννη
Μιχαήλ Παντοστόπουλο.
Ὁ ναός τοῦ 1925
Τό 1925-26, προφανῶς ἐπειδή ὁ ναός ἦταν ἁπλός στήν κατασκευή, ἀνεπαρκής στό μέγεθος ὥστε νά ἐξυπηρετεῖ τίς αὐξανόμενες ἀνάγκες τῆς ἐνορίας
καί ἐμφάνισε φθορές, «ἀνακαινίσθηκε ἐκ βάθρων»7 στό ἴδιο σημεῖο. Ὁ ἘπαΜαριγώ, κόρη τοῦ Ἀμπελακιώτη Ἰωάννη Λεονάρδου, συγγραφέα τοῦ ἔργου Νεωτάτη τῆς Θεσσαλίας Χωρογραφία. Διετέλεσε ἐνεργό μέλος τῆς ἐπιτροπῆς κατοίκων τῆς Λάρισας, οἱ ὁποῖοι
ἐναντιώθηκαν τό 1870 στήν ἐκλογή τοῦ ἀρχιεπισκόπου Δημητριάδος Δωρόθεου Σχολάριου ὡς
μητροπολίτου Λαρίσης, ταξιδεύοντας μέχρι τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στήν Κωνσταντινούπολη.
Γιός του ἦταν ὁ συμβολαιογράφος καί ἱστορικός τῆς Λάρισας Ἐπαμεινώνδας Φαρμακίδης. Βλέπε:
Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας, Ἡ Λάρισα. Ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως
αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα. Τοπογραφική καί ἱστορική μελέτη, Βόλος (1926), σελ. 206.
6

Δεσποτικές λέγονται οἱ μεγάλες εἰκόνες τοῦ τέμπλου καί Δωδεκάορτο οἱ μικρές εἰκόνες πάνω
ἀπό τίς δεσποτικές, οἱ ὁποῖες ἐκτείνονται καθ’ ὅλο τό μῆκος τοῦ τέμπλου καί ἀπεικονίζουν συνήθως γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Ἰησοῦ.

7

Ἀβραμόπουλος Μιχ.-Βουτσιλᾶς Βασ., Λάρισα, Λάρισα (1962), σελ. 54.
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μεινώνδας Φαρμακίδης στό βιβλίο του Λάρισα, πού ἐκδόθηκε τό 1926, τήν
περίοδο ὅπου κτιζόταν ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, γράφει: «…ἀνοικοδομούμενον δέ ἤδη τοῦ Ναοῦ τούτου ἐκ θεμελίων»8. Ἀπό ἐπιστολικό δελτάριο τοῦ
Ἀθηναίου ἐκδότη Nicourt (Νικόλαος Κουρτίδης), ταχυδρομημένο τό 1932 καί
ἀπό μιά φωτογραφία ἡ ὁποία βρίσκεται στό ἀρχεῖο τοῦ σημερινοῦ ναοῦ καί
ἀποτυπώνει τίς ζημιές πού ὑπέστη ἀπό τόν σεισμό τῆς 1ης Μαρτίου 1941, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ναός ἐξωτερικά ἦταν μεγαλοπρεπής καί ἀκολουθοῦσε ἀρχιτεκτονικά τόν ρυθμό τῆς σταυρεπίστεγης βασιλικῆς μέ τροῦλο, ὁ ὁποῖος ἔφερε ὀκτώ μεγάλα τοξωτά παράθυρα. Δυτικά ἐμφάνιζε μεγάλες ὁμοιότητες μέ
τόν προπολεμικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου πού εἶχε ἐγκαινιασθεῖ τό 1907, μέ
τή διαφορά ὅτι ὁ ναός τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου εἶχε μικρότερες διαστάσεις καί διέθετε μόνον ἕνα τετραώροφο κωδωνοστάσιο, στή βορειοδυτική γωνία, τό ὁποῖο
ὑπολείπετο σέ ὕψος τοῦ τρούλου. Στήν ἀνατολική πλευρά ὁ ναός τοῦ 1926
εἶχε τρεῖς κόγχες, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ κεντρική ἦταν μεγαλύτερη. Τό ἐσωτερικό
του ἦταν διακοσμημένο μέ εἰκόνες ἀπό τό ἐργαστήριο τῶν Λαρισαίων ἁγιογράφων Χρυσόστομου Παπαμερκουρίου καί Παντελῆ Γκίνη, πολλές ἀπό τίς
ὁποῖες φυλάσσονται στό ὑπόγειο τοῦ ναοῦ. Τόν ναό αὐτό ἀποτύπωσε καί ὁ
Ἀγήνορας Ἀστεριάδης στό ἔργο του «Πολιτεία» μέ τόν προσωπικό ἰδιότυπο
τρόπο σύνθεσης. Ὁ πίνακας ἐκτίθεται στήν Δημοτική Πινακοθήκης ΛάρισαςΜουσεῖο Γεωργίου Ι. Κατσίγρα. Δυστυχῶς ἡ διάρκεια ζωῆς τοῦ ναοῦ αὐτοῦ
ὑπῆρξε σύντομη, μόνον 15 χρόνια. Ἀπό τόν σεισμό τῆς 1ης Μαρτίου 1941 καταστράφηκε ἀνεπανόρθωτα καί τό κωδωνοστάσιο σχεδόν ἰσοπεδώθηκε. Ἀπό τά
ἐρείπια πού κατέπεσαν ἀπό τόν ναό τραυματίσθηκε θανάσιμα ὁ Ἀθανάσιος
Ἀκζιώτης, ἕνας ἔφηβος 18 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος κοιμόταν (ὁ σεισμός ἔγινε στίς 5.53΄
τό πρωί) στή διπλανή μέ τόν ναό οἰκογενειακή κατοικία του. Ὁ ναός σταμάτησε νά λειτουργεῖ, κρίθηκε κατεδαφιστέος, χωρίς ὅμως μέχρι τό 1946 τουλάχιστον νά ἔχει ἀκόμα κατεδαφισθεῖ9.

8
Φαρμακίδης Ἐπαμεινώνδας. Ἡ Λάρισα, ἀπό τῶν μυθολογικῶν χρόνων μέχρι τῆς προσαρτήσεως
αὐτῆς εἰς τήν Ἑλλάδα (1881), Βόλος (1926).
9

«Ἡ ἀεροφωτογράφησις τῆς πόλεως τῆς Λαρίσης ἐγένετο ἐν ἔτει 1946 [...]. Κατά τήν ἐποχήν
ἐκείνην ὁ ναός τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου ἵστατο εἰς τήν θέσιν του, ἀλλά μέ καταφανεῖς τάς ἐκ τοῦ
σεισμοῦ τῆς 1ης Μαρτίου 1941 προξενηθείσας ζημίας, διό καί ἐχαρακτηρίσθη κατεδαφιστέος», ἐφ. Λάρισα, φῦλλο τῆς 5ης Ἀπριλίου 1971, στό ἄρθρο: «Διχογνωμίαι περί τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου. Σχετικαί ἀπόψεις ἐνοριτῶν».
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Ὁ πρόχειρος ναός
Μετά τήν καταστροφή αὐτή, τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο καί οἱ ἐνορίτες
ἀναγκάσθηκαν νά στεγάσουν προσωρινά τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο σέ κάποιο οἴκημα πού βρισκόταν στήν αὐλή τοῦ ναοῦ. Παλαιότερα σ’ αὐτό τό οἴκημα στεγαζόταν τό Δημοτικό Σχολεῖο τῆς συνοικίας, ἀλλά μετά τό 1932, ὅταν ὁ δήμαρχος Μιχαήλ Σάπκας φρόντισε νά κτίσει σέ μικρή ἀπόσταση νοτιοανατολικά
τοῦ ναοῦ ἕνα νέο, διώροφο καί ἐπιβλητικό Σχολεῖο, τό Ζ΄ Δημοτικό Σχολεῖο,
τό παλαιό οἴκημα μετατράπηκε σέ ἀποθήκη. Τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ
ναοῦ, μέ τήν βοήθεια τῶν ἱερέων καί τῶν ἐνοριτῶν, ἐπέφερε στήν ἀποθήκη
αὐτή ὁρισμένες κομβικές μετατροπές καί διαρρυθμίσεις μέ τήν προσθήκη
βασικῶν στοιχείων τῆς ναοδομίας, ὥστε νά δημιουργηθεῖ μέ ἐλαφρά ὑλικά μιά
μικρή τρίκλιτη βασιλική μέ ὑπερυψωμένο τό μεσαῖο κλίτος. Ἀνατολικά προστέθηκε εἰδικός χῶρος γιά τό Ἱερό Βῆμα, στό μέσον τοῦ ὁποίου πρόβαλε ἐξωτερικά ἡμικυκλική κόγχη, ἡ ὁποία ἐσωτερικά ἀντιστοιχοῦσε στήν ἁψίδα τῆς
Ἁγίας Τραπέζης, ἐνῶ δυτικά προστέθηκε πρόχειρη στοά καί ἀνοίχθηκε ἡ
κυρία εἴσοδος πρός τόν ναό. Σ’ αὐτήν μεταφέρθηκαν οἱ εἰκόνες, τά ἱερά
σκεύη, τά λειτουργικά βιβλία καί ὅ,τι εἶχε σωθεῖ ἀπό τήν καταστροφή τοῦ
προηγούμενου ναοῦ καί σύντομα ἄρχισε νά λειτουργεῖ. Σύμφωνα μέ σημείωμα
πού βρέθηκε σχετικά πρόσφατα καί τό ὁποῖο προερχόταν ἀπό τό «ἐγκαίνιο»
τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ ἐρειπωμένου σήμερα πρόχειρου ναοῦ, τά ἐγκαίνιά του
ἔγιναν τήν 1η Νοεμβρίου 1953 ἀπό τόν μητροπολίτη Λαρίσης Δωρόθεο Κοτταρᾶ (1935-1956), παρουσίᾳ τοῦ μητροπολίτου Παραμυθίας Δωροθέου Βασιλᾶ
(1952-1966)10. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου νότια τοῦ πρόχειρου ναοῦ κτίσθηκαν
διάφορα οἰκήματα (γραφεῖο, εἰκονοστάσιο, μόνιμη ἐξέδρα) καί ἕνα τριώροφο
κωδωνοστάσιο. Ἡ διάρκεια λειτουργίας τοῦ προσωρινοῦ αὐτοῦ ναοῦ
δυστυχῶς δέν ἦταν προσωρινή, κράτησε μέχρι τό 1987. Μέ τήν ἀνέγερση τοῦ
νέου ναοῦ, ἡ παράγκα τῆς προσωρινῆς ἐκκλησίας ἐξακολουθεῖ ἀδικαιολόγητα
νά διατηρεῖται μέχρι καί σήμερα ἐρειπωμένη, ἄν καί πέρασαν τόσα χρόνια.
Προφανῶς κάποιος λόγος θά ὑπάρχει.

10

Ὁ ἀρχιμανδρίτης Δωρόθεος Βασιλᾶς μεταπολεμικά διετέλεσε ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεως
Λαρίσης καί κατοικοῦσε στή συνοικία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου (Ἕξι δρόμοι). Τό 1952 χειροτονήθηκε
μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου καί τό 1957 μετετέθη στήν Μητρόπολη
Θηβῶν καί Λεβαδείας. Ἡ παρουσία του στά ἐγκαίνια τοῦ πρόχειρου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
προφανῶς ὀφείλεται στήν θητεία του στή Λάρισα καί κυρίως ὅτι ὑπῆρξε ἐνορίτης τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου.

132

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.qxp_Layout 1 18/11/2020 17:30 Page 133

IΕΡΟΣ NΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Οἱ ἐργασίες γιά τήν ἀνέγερση τοῦ νέου ναοῦ
Ἀπό τό 1960 ἀναφέρεται ὅτι
τό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο
τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καί ὁρισμένοι ἐνορίτες ἀνέλαβαν τήν πρωτοβουλία νά ἀνοικοδομήσουν
νέο ναό στή θέση τοῦ κατεστραμμένου ἀπό τόν σεισμό.
Καταρτίσθηκε ἐρανική ἐπιτροπή καί παρακλήθηκε ὁ ἀρχιτέκτονας Δημήτριος Διαμάντος, ὁ
ὁποῖος ὅταν ἦταν μαθητής
Γυμνασίου κατοικοῦσε κοντά
στόν Ἁγ. Ἀθανάσιο, νά ἐκτελέὉ σημερινός ναός τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου.
Φωτογραφία τοῦ Βαγγ. Ρηγόπουλου, 2020.
σει τά ἀρχιτεκτονικά σχέδια.
Τό ἴδιο ἔγινε καί μέ τόν πολιτικό μηχανικό Ἀπόστολο Σακελλαρίου, πού ἦταν κάτοικος τῆς συνοικίας καί
παρακλήθηκε νά ἐκπονήσει τή στατική καί τήν οἰκονομική μελέτη τοῦ ἔργου.
Καί οἱ δύο ἀνέλαβαν νά ἐκτελέσουν τίς ἐργασίες δωρεάν. Ὅλα πήγαιναν καλά,
μέχρις ὅτου μεσολάβησε μιά διχογνωμία ὡς πρός τόν τόπο ἀνέγερσης τοῦ νέου
ναοῦ, ἡ ὁποία εἶχε σάν συνέπεια τήν καθυστέρηση τῆς ἔναρξης τῶν ἔργων.
Συγκεκριμένα, κατά τήν ὑποβολή αἴτησης τῆς ἐρανικῆς ἐπιτροπῆς στό πολεοδομικό γραφεῖο τοῦ Δήμου γιά τήν ἔκδοση τῆς σχετικῆς ἄδειας πρός ἀνέγερση νέου ναοῦ στή θέση τοῦ προηγούμενου, διαπιστώθηκε ὅτι τό ἐν λόγῳ οἰκόπεδο ἦταν χαρακτηρισμένο ὡς δημοτικό, καί μάλιστα προοριζόταν γιά πλατεία. Συνεπῶς «ἦταν ἀδύνατον νά κτιστεῖ νέα ἐκκλησία, διότι δέν ἦτο ἰδικόν
της τό οἰκόπεδον»11. Κατόπιν αὐτοῦ ἡ ἐρανική ἐπιτροπή ἄρχισε τήν ἀναζήτηση
νέου οἰκοπέδου, ἄν καί σέ ὅλους ἦταν γνωστό ὅτι στή θέση αὐτή εἶχε κτιστεῖ
ὁ πρῶτος ναός τῆς συνοικίας πολύ πρίν ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Λάρισας
ἀπό τούς Τούρκους. Σάν πιό κατάλληλο ἡ ἐπιτροπή ἔκρινε τό οἰκόπεδο πού
βρισκόταν στή γωνία τῶν ὁδῶν Σκουφᾶ-Καραθάνου-Ζαρμάνη, ἰδιοκτησίας
Λάππα, τό ὁποῖο εἶχε κληροδοτηθεῖ στό Γηροκομεῖο. Τό γεγονός τῆς μετατό-

11

Ἡ ἐξεύρεσις τοῦ οἰκοπέδου πρός ἀνέγερσιν τοῦ ναοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, ἐφ. Ἐλευθερία, Λάρισα,
φῦλλο τῆς 15ης Ἀπριλίου 1970.

133

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ.qxp_Layout 1 18/11/2020 17:30 Page 134

ΜΕΡΟΣ Β´. ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

πισης τῆς θέσης τοῦ νέου ναοῦ προκάλεσε τεράστιες διενέξεις μεταξύ τῶν
ἐνοριτῶν, οἱ ὁποῖοι κατά κάποιο τρόπο μέ τόν ὀβολό τους ἦταν καί οἱ χορηγοί
του. Ἔπειτα ἀπό πολλές παλινωδίες καί ἀντεγκλήσεις, τό Τμῆμα Οἰκισμοῦ
τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων μέ τήν ὑπ’ ἀριθ. 1369/81 πράξη του γνωμοδότησε γιά τήν τροποποίηση τοῦ σχεδίου στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ ναοῦ, ἡ
ὁποία ἐγκρίθηκε ἀπό τό Δημοτικό Συμβούλιο τόν Ἰανουάριο τοῦ 1982. Τά
ἐμπόδια ὑπερνικήθηκαν, οἱ ἐργασίες ἀνέγερσης ἄρχισαν καί στίς 3 Μαΐου 1987,
ἔπειτα ἀπό 46 χρόνια ἀπό τήν καταστροφή τοῦ προηγούμενου ναοῦ, ἔγιναν
τά ἐγκαίνια τοῦ νέου περίλαμπρου οἰκοδομήματος, πού θαυμάζουμε σήμερα,
ἀπό τόν μητροπολίτη Λαρίσης καί Τυρνάβου Σεραφείμ Ὀρφανό (1974-1989).
Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ σημερινός ναός εἶναι μεγαλύτερός του προπολεμικοῦ καί
τά θεμέλιά του ἔχουν μετατεθεῖ λίγα μέτρα ἀνατολικότερα τοῦ προηγούμενου
τοῦ 1926.
Γιά τόν σημερινό ναό δέν θά ἀναφερθοῦν περαιτέρω στοιχεῖα καί δέν θά
γίνει περιγραφή του. Εἶναι σχετικά νεόδμητος καί κάθε ἱστορική ἀναφορά
εἶναι περιττή. Ἐξ’ ἄλλου ἕνα προσκύνημα στούς χώρους του εἶναι ἀρκετό γιά
προσωπική γνωριμία μέ τήν ἀρχιτεκτονική καί τή διακόσμησή του12.

12
Θά ἤθελα μέ τόν προσήκοντα σεβασμό νά εὐχαριστήσω τόν Πρωτοσύγκελο τῆς Μητροπόλεως
Λαρίσης καί Τυρνάβου π. Ἰγνάτιο Μουρτζανό, τόν προηγούμενο προϊστάμενο τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ.
Ἀθανασίου π. Θεόφιλο, τόν σημερινό προϊστάμενο π. Βησσαρίωνα, τόν π. Ἀλέξανδρο καί τόν κ.
Εὐάγγελο Ρηγόπουλο, ἐνορίτη τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου καί μέλος τῆς Φωτοθήκης. Χωρίς τή βοήθεια
καί τήν προθυμία τους δέν θά μποροῦσε νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ παροῦσα μελέτη.
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