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Τό ἐγκώμιο τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου1 στόν ἅγιο Βησσαρίωνα2 περιέχεται
στά φφ. 26v-43r τοῦ κώδ. 91 τῆς Ἱ. Μονῆς Δουσίκου (16ος αἰ., φ. 104)

1 Γιά τόν Παχώμιο Ρουσάνο βλ. ἐνδεικτικά «Μνήμη Παχωμίου Ρουσάνου (1508-1553)», Ἐκκλησία 60
(Νοε 1983), τεῦχ. 21-22). Ἐπίσης, βλ. Ἰω. Καρμίρης, Ὁ Π. Ρουσάνος καί τά ἀνέκδοτα δογματικά καί
ἄλλα ἔργα αὐτοῦ, [Τexte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie, Nr. 14],
Ἀθῆναι 1935· Μανόλης Γ. Σέργης, Ὁ Ζακύνθιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος καί ὁ λαϊκός
πολιτισμός τοῦ 16ου αἰώνα, ἐκδ. Paulos, Ἀθήνα, 2000· Τοῦ Ἰδίου, Ἐκκλησιαστικός λόγος καί λαϊκός
πολιτισμός τόν 16ο αἰώνα: Ἡ περίπτωση τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου, Θεσσαλονίκη, 2008· «Παχώμιος
Ρουσάνος 450 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του (†1553)», Πρακτικά Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου
(9-12 Ὀκτωβρίου 2003), ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ζακύνθου καί Στροφάδων, Ἀθῆναι 2005, σ.
379-397· Φ. Α. Δημητρακόπουλος, ‘‘Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά’’, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς
Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 27 (1979), 198-207, σ. 198-207· Δ. Ζ. Σοφιανός, «Χατζη-
Γερασίμου, ἱερομονάχου Δουσικώτη, Ἀνέκδοτο ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη
Λαρίσης (Μάρτ. 1527-Σεπτ. 1540) καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου. Προσωπογραφικά καί
χρονολογικά ἁγίου Βησσαρίωνος», Τρικαλινά 7 (1987), σ. 10, ὑποσημ. 9· Χαράλαμπος Στεργιούλης,
«Βησσαρίων ὁ Β΄, ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης (περ. 1490-1540). Ἁγιολογικά καί λειτουργικά χειρόγραφα
καί κείμενα», Θεσσαλικά Μελετήματα 8 (2018), σ. 9 καί εἰδικά ὑποσημ. 12.
2 Γιά τόν ἅγιο Βησσαρίωνα τόν Β΄ βλ. ἐνδεικτικά Fr. Halkin, Auctarium BHG Supplément, Société
des Bollandistes, [Subsidia Hagiographica 47], Bruxelles 1969, σ. 195, ἀρ. 2064· N. Bees,
«Prosopographisches, Hagiologisches und Kunstgeschichtes über den hl. Bessarion, den
Metropoliten von Larissa († 1540). Zur Kirchengeschichte Thessaliens im 15-16 Jahrhundert»,
Byzantinische-neugriechische Jahrbücher 4 (1923), 354-356· Ν. Γιαννόπουλος, «Αἱ παλαιαί
ἐκκλησίαι τῶν Τρικκάλων καί οἱ δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης», Δελτίον Χριστιανικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας 3 (1926), 22-27· Δ. Ζ. Σοφιανός, «Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα
ἀναφερόμενα στόν μητροπολίτη Λαρίσης καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου ἅγιο Βησσαρίωνα (†
1540)», Τρικαλινά 14 (1994), 37-68· Τοῦ Ἰδίου, «Ἱστορικά σχόλια σέ ἐπιγραφές, ἐπιγράμματα,
χαράγματα καί ἐνθυμήσεις τῆς Μονῆς Δουσίκου-Συμβολή στήν ἱστορία τῆς Μονῆς», Μεσαιωνικά
καί Νέα Ἑλληνικά 1 (1984), 10-11· Τοῦ Ἰδίου, «Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης (1527-
1540) καί κτίτορας τῆς Μονῆς Δουσίκου. Ἀνέκδοτα ἁγιολογικά καί ἄλλα κείμενα», Μεσαιωνικά
καί Νέα Ἑλληνικά 4 (1992), 177-282+32 πίν.· Τοῦ Ἰδίου, «Χατζῆ-Γερασίμου, ἱερομονάχου
Δουσικιώτη, Ἀνέκδοτο ἐγκώμιο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη Λαρίσης (Μάρτ. 1527-Σεπτ.
1540) καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου. Προσωπογραφικά καί χρονολογικά ἁγίου Βησσαρίωνος»,
Τρικαλινά 7 (1987), 7-40· Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, «Ἕνας ἀνέκδοτος κανόνας (17ος αἰ.) στόν
ἅγιο Βησσαρίωνα, ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου», Τρικαλινά 35 (2015),
9-24· Τοῦ Ἰδίου, «Βησσαρίων ὁ Β΄, ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης (πέρ. 1490-1540). Ἁγιολογικά καί
λειτουργικά χειρόγραφα καί κείμενα», Θεσσαλικά Μελετήματα 8 (2018), σ. 7-22.
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καί ἐπιγράφεται: «Παχωμίου μοναχοῦ. Ἐγκώμιον εἰς τόν ἐν ἁγίοις πατέρα
ἡμῶν Βησσαρίωνα Λαρίσσης ἀρχιεπίσκοπον»3. Ἀπό τόν ἴδιο τόν Παχώμιο τό
Ἐγκώμιον ἀντιγράφηκε στά φφ. 253r-257v τοῦ κώδ. Marc. gr. II 103 (coll. 1312),
ἄλλοτε Νανιανοῦ 125 (16ος αἰ., 284): «Ἐγκώμιον εἰς τόν ἐν ἁγίοις πατέρα ἡμῶν
Βησσαρίωνα Λαρίσσης»4 καί ἀπό τόν κωδικογράφο Μελέτιο Δουσικιώτη στόν
παραπάνω κώδ. 91 τῆς Ι. Μ. Δουσίκου, φφ. 17r-24r: «Ἐγκώμιον εἰς τόν ἐν ἁγίοις
πατέρα Βησσαρίωνα ἀρχιεπίσκοπον Λαρίσσης ὑπέρτιμον καί ἔξαρχον
δευτέρας Θετταλίας»5.

Προτοῦ ὁ Παχώμιος συντάξει τό Ἐγκώμιον, ἔγραψε ἕνα σύντομο συναξάρι
στόν ἅγιο Βησσαρίωνα (1552)6. Τό Ἐγκώμιον δέν περιέχει κάποια ἐπιπλέον
βιογραφικά ἤ ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν ἅγιο Βησσαρίωνα σέ σχέση μέ τό
συναξάρι. Διαφέρει ὅμως ὡς πρός αὐτό, στήν ἔκταση καί τό ρητορικό του
ὕφος, ὅπως συμβαίνει μέ τέτοιου εἴδους κείμενα7. Πηγές του ὑπῆρξαν τό
γραπτό σημείωμα τοῦ ἀνεψιοῦ τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος καί μητροπολίτου
Λαρίσης Νεοφύτου Β΄8 (1550-1568/69) καί ἡ τρίτη διαθήκη τοῦ ἁγίου9. Τό
Ἐγκώμιον ὁ Παχώμιος τό συνέθεσε κατά τήν παραμονή του στή Μονή
Δουσίκου, μετά τόν Ἰούνιο τοῦ 1550, σύμφωνα μέ τόν Δ. Ζ. Σοφιανό10, καί κατά
παραγγελία τῆς μονῆς, γιά νά διαβάζεται στήν τράπεζα τῶν μοναχῶν ἤ τήν

3 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 253-264 (ἡ ἔκδοση)· βλ. Τοῦ Ἰδίου,
Χατζη-Γερασίμου Ἀνέκδοτο ἐγκώμιο, σ. 10, ὑποσημ. 8· Δημητρακόπουλος, Παλαιογραφικά καί
μεταβυζαντινά, σ. 198-207· Ἱστορικό καί παλαιογραφικό ἀρχεῖο, Μικροφωτογραφήσεις
χειρογράφων καί ἀρχείων, ἐκδ. ΜΙΕΤ, τόμ. Α΄-Β΄, 1978-1981, ἐδῶ: τόμ. Β΄, σ. 31· Halkin, Novum
Auctarium, σ. 222, ἀρ. 2064· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 9, ἀρ. 3. Κάποια ἀποσπάσματα
δημοσίευσε ὁ Σπ. Λάμπρος, «Ἅγιος Βησσαρίων ὁ Λαρίσης καί Παχώμιος ὁ Ρουσάνος», Νέος
Ἑλληνομνήμων 5 (1908), 292-293.
4 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 253-254· Δημητρακόπουλος,
Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά, σ. 201-203· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 9, ἀρ. 4.
5 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254· Δημητρακόπουλος,
Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά, σ. 194-198· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 9, ἀρ. 3.
6 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254· Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ
Β΄, σ. 8-11 (ἡ χειρόγραφη παράδοση).
7 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254.
8 Γιά τόν μητροπολίτη Λαρίσης Νεόφυτο Β΄ βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης
Λαρίσης, σ. 250· Τοῦ Ἰδίου, ‘‘Οἱ Νεόφυτοι Λαρίσης τοῦ 16ου αἰῶνος. Συμβολή εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν
ἱστορίαν τῆς μεταβυζαντινῆς Θεσσαλίας, Ἐπετηρίς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου 15-16 (1965-1967, 1997),
σ. 86-124, πίν. Α΄-Δημητρακόπουλος, Παλαιογραφικά καί μεταβυζαντινά, σ. 202-204.
9 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 188-189 καί 223-231 (ἡ ἔκδοση)·
Στεργιούλης, Βησσαρίων ὁ Β΄, σ. 12, ἀρ. 16 καί σ. 13, ἀρ. 17.
10 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 254.
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ἡμέρα ἑορτῆς τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου (13 Σεπτεμβρίου)11.

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΥ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ (σ. 256, 4-257, 34)
1. Ἡ δύναμη τῆς γλώσσας (σ. 256, 4-257, 26).
2. Τό καθῆκον τοῦ Παχωμίου (σ. 257, 27-34).

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (σ. 257, 34-264, 251)
1. Ἡ πατρίδα, οἱ γονεῖς καί ὁ πνευματικός πατέρας τοῦ ἁγίου (σ. 257, 34-

59).
2. Οἱ περιπέτειες τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ὡς ἐπισκόπου Ἐλασσόνος καί ἡ

ἄνοδός του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς Λάρισας (σ. 258, 60-259, 97).
3. Τό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ὡς ἀρχιεπισκόπου

Λαρίσης (σ. 259, 98-113).
4. Ὁ ἅγιος Βησσαρίων ἀπελευθερώνει αἰχμαλώτους (σ. 259, 114-260, 139).
5. Ὁ ἅγιος Βησσαρίων κτίζει τό γεφύρι τοῦ Κοράκου Ἀσπροποτάμου (σ.

260, 140-261, 171).
6. Ἡ ἐκ βάθρων ἀνέγερση τῆς παλιᾶς βυζαντινῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος

Μεγάλων Πυλῶν ἤ Δουσίκου (σ. 261, 172-179).
7. Ἡ σύγκριση τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος μέ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

(σ. 262, 179-264, 251).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (σ. 264, 252-258)
1. Τό τέλος τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος

Ὁ Παχώμιος, ὅπως φαίνεται ἤδη ἀπό τούς πρώτους στίχους τοῦ
Προοιμίου12, γνωρίζει καλά τους κανόνες τῆς ρητορικῆς τέχνης. Τό

11 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 255.
12 Γιά τή θέση τοῦ προοιμίου στούς ρητορικούς λόγους καί τά εἴδη τοῦ βλ. H. Lausberg, Handbook
of Literary Rhetoric A Foundation for Literary Study, ed. David E. Orhon and R. Dean Anderson,
Brill, Leiden, Boston-Koln 1998, σ. 124-136 (μέ παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία)· H.
Hunger, Prooimion. Element der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, Wiener
Byzantinistische Studien, Band 1, Wien 1964· Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή
τῶν λειψάνων τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Συμβολή στή μελέτη τῆς ταφικῆς ἐπιδεικτικῆς
ρητορικῆς τῶν βυζαντινῶν, [Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέτες 52], Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν,
Θεσσαλονίκη 2009, σ. 134, ὑποσημ. 408 (μέ παραπομπές σέ βιβλιογραφία)· Th. Pratsch, Der
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συγκεκριμένο προοίμιο ἐξυπηρετεῖ τίς ἀρχές τῆς εὐμάθειας, τῆς προσέξεως
καί τῆς εὐνοίας13. Θέλοντας ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ του λόγου νά
προκαλέσει τήν πρόσεξιν τῶν ἀκροατῶν ἀναφέρεται ἀφενός στή δύναμη τῆς
ἀλήθειας πού πάντοτε νικᾶ, καί στή δύναμη ἀφετέρου τῆς ἀνθρώπινης
γλώσσας πού εἶναι ἀδάμαστη «ὑπέρ πᾶσαν φύσιν θηρίων τε καί πετεινῶν,
ἑρπετῶν καί ἐναλίων» (σ. 256, 6-7). Γιά νά πετύχει μάλιστα ταυτόχρονα καί
τήν εὔνοιαν τοῦ ἀκροατηρίου πρός τό πρόσωπό του, ὡς γνώστη τῆς Ἁγίας
Γραφῆς, φροντίζει νά τεκμηριώσει τίς παραπάνω ἀπόψεις μέ δυό ἁγιογραφικά
χωρία, τό ἕνα ἀπό τήν Παλαιά (Ἔσδρας 1, 4,13) καί τό ἄλλο ἀπό τήν Καινή
Διαθήκη (Ἰάκ. 3, 7). Ἰδιαίτερα ὅμως ὁ Παχώμιος θά σταθεῖ στή δύναμη τῆς
γλώσσας. Ἡ γλῶσσα ἕλκει μέ τή δύναμή της, ὅπως ἕλκει ὁ μαγνήτης τό σίδηρο·
κι ἄν εἶναι «σπουδαία», συνηθίζει νά κάνει «σπουδαίους» ἀνθρώπους, ἐνῶ ἄν
εἶναι «φαύλη», τούς μετατρέπει σέ φαύλους. Γιά νά ἰσχυροποιήσει τήν ἄποψή
του καταφεύγει πάλι σέ ἕνα ἁγιογραφικό στίχο, ὁ ὁποῖος ὅμως προέρχεται
ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία: «φθείρουσιν ἤθη χρηστά ὁμιλίαι κακαί»14

(σ. 256, 15-16). Κι ἀφοῦ ἀναφερθεῖ καί σέ κάποιες ἀκόμη δυνατότητες τῆς
γλώσσας, κορυφώνει τήν ἀναφορά του στή δύναμή της, γιά νά ἀνανεώσει τό
ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου του, προτοῦ εἰσέλθει στό κύριο μέρος τοῦ λόγου
του (πρόσεξις). Ἡ γλῶσσα, δηλαδή, μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ὡς μέσο διά
τοῦ ὁποίου εὐλογοῦμε τόν Θεό, ἀλλά ταυτόχρονα μπορεῖ νά μετατραπεῖ καί
σέ μέσο βλασφημίας, ὅταν δι᾽ αὐτῆς καταριόμαστε τούς ἀνθρώπους.
Ἑπομένως, ὅταν κάποιος διηγεῖται θεοφιλῶς, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί τό
ἀκροατήριό του εὐλογοῦν τόν Θεό, ἐνῶ ὅταν τή χρησιμοποιεῖ γιά τόν ἀντίθετο
σκοπό, Τόν παροργίζει κι ὁ ὁμιλητής ἀλλά κι ὅσοι δέχονται νά τόν ἀκούσουν.
Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ὁ Παχώμιος προετοίμασε τούς ἀκροατές του γιά τόν
ἐγκωμιασμό τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.

Στό δεύτερο μέρος τοῦ Προοιμίου ὁ ρήτορας ἀκολουθεῖ τά ὅσα εἶπε στό
τέλος τοῦ α΄ μέρους: ἡ γλῶσσα πρέπει νά δοξολογεῖ τόν Θεό μέ θεοφιλεῖς

hagiographische Topos, Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit, [Millenium Studies
Ἱ], Walter de Gruyter-Berlin-New York 2005.
13 Ὁ Νικόλαος Σοφιστής (Προγυμνάσματα ed. Leonardus Spengel, Rhetores Graeci, Lipsiae 1856,
vol. IΙΙ, σ. 450, 18-22) στόν ὁρισμό του γιά τό προοίμιο ἐπισημαίνει τούς στόχους πού αὐτό
ἐπιτελεῖ: «… προοίμιον μέν ἐστι λόγος παρασκευάζων τόν ἀκροατήν καί οἰκείως διατιθείς εἰς τόν
ὑποκείμενον λόγον, ἔργον δέ αὐτοῦ καί τέλος (τό γάρ αὐτό τινές ὠήθησαν) τό προσοχήν καί
εὐμάθειαν καί εὔνοιαν ἀπεργάσασθαι».
14 Ἡ φράση ἀνήκει στόν Μένανδρο, Γνῶμαι μονόστιχοι, 738: «Φθείρουσιν ἤθη χρήσθ’ ὁμιλίαι
κακαί», ἐνῶ τή συναντοῦμε καί στόν ἀπόστολο Παῦλο (Α΄ Κορ. 13, 33) 
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διηγήσεις. Ἔτσι κι αὐτός θά διηγηθεῖ τόν βίο «ἀνδρός δικαίου» (σ. 237, 27) ὁ
ὁποῖος ξεχώρισε ἀπό ὅλους τους συγχρόνους του γιά τήν ἀρετή του. Μέ τή
χρήση τοῦ σχήματος τῆς ὑπερβολῆς15 ὁ Παχώμιος ἐξυπηρέτησε τόν στόχο τῆς
εὐμάθειας, δηλαδή τήν ὑπόθεση τοῦ Ἐγκωμίου, ἀλλά καί ἐγκωμίασε τόν ἅγιο
Βησσαρίωνα, ὁ ὁποῖος κόσμησε τήν ἐκκλησία τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Ἑλλάδος
«ὡς λύχνος ἐπί λυχνίαν τεθείς16 καί ὡς ἅλας ἐν τῷ πνευματικῶ φυράματι» (σ.
257, 31-32).

Περνώντας στό κύριο μέρος τοῦ λόγου του καί ἀκολουθώντας τίς ἀρχές
τῆς ρητορικῆς τέχνης17 θά μιλήσει πρῶτα γιά τήν πατρίδα τοῦ ἁγίου, τήν
Μεγάλη Πύλη18, γιά τήν ὁποία φροντίζει νά μᾶς δώσει καί τόν λόγο πού
ὀνομάστηκε ἔτσι: «διά τήν διασφάγα (=σχίσμα, ρῆγμα) τῶν ἑκατέρωθεν ὁρῶν
ἤ διά τό φρουράν εἶναι πότε ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ» (σ. 257, 41-43). Στή συνέχεια
θά ἀφιερώσει κάποιους στίχους στούς γονεῖς τοῦ ἁγίου, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν
ἔχοντας τά ἀπαραίτητα ἀγαθά καί περιφρονώντας τόν πλοῦτο. Τό πρῶτο
αὐτό τμῆμα τοῦ κυρίου μέρους τοῦ λόγου τελειώνει μέ τήν ὑποταγή τοῦ
νεαροῦ Βησσαρίωνα στόν μητροπολίτη Λαρίσης ἅγιο Μάρκο, τόν

15 Τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς μεγαλοποιεῖ ἕνα γεγονός ἤ μιά πιθανότητα ἤ μιά κατάσταση μέ τρόπο
τολμηρό καί ἀκραῖο γιά τή δημιουργία ἰσχυρῶν ἐντυπώσεων. Τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς ἐντοπίζεται
στήν περίπτωση: α) σταδιακῆς ἰσχυροποίησης τῆς ἀλήθειας, β) ὁμοιότητας, γ) σύγκρισης, δ)
ἔμφασης καί ε) τοῦ σχήματος τῆς μεταφορᾶς. Τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς ἀνήκει στούς λεκτικούς
τρόπους (βλ. Μ. Η. Abrams, Λεξικό Λογοτεχνικῶν Ὅρων, Θεωρία, Ἱστορία, Κριτική Λογοτεχνία,
μετάφραση Γ. Δεληβοριᾶ, Σ. Χατζηιωαννίδου, Ἀθήνα 2005, σ. 481· Γεώργιος Χ. Σακελλαριάδης,
Σύγχρονο λεξικό Ὅρων καί Θεμάτων γλωσσολογικῶν, Ἀθήνα 2004, σ. 398· Lausberg, Handbook,
σ. 263 καί 410-411 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 342-347).
16 Βλ. Ματθ. 5, 15: «οὐδέ καίουσι λύχνον καί τιθέασιν αὐτόν ὑπό τόν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπί τήν λυχνίαν,
καί λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ». Τήν ἴδια μεταφορική χρήση τῆς γλώσσας συναντοῦμε σέ
πολλούς ἐγκωμιαστικούς λόγους, ὅπως στό ἐγκώμιο τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ ἀπό τό Γρηγόριο Νύσσης
(Ἐγκώμιον εἰς τόν ὅσιον πατέρα ἡμῶν Ἐφραίμ, ed. A. Spira, Gregorii Nysseni Opera,
Supplementum II, σ. 820): «Οὐ καίουσι λύχνον, καί τιθέασι ὑπό τόν μόδιον, ἀλλ’ ἐπί τήν λυχνίαν,
καί λάμπει πάσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ... Ὅς οἱονεί φαιδράν καί τῆς ἡλιακῆς λαμπροτέραν ἀνάψας
λαμπάδα, τήν τοῦ προκειμένου θείου Πατρός ἡμῶν εἰς διήγησιν πολιτείαν, οὐχ᾽ ὑπό τόν τῆς σιγῆς
κατακρύπτεσθαι ταύτην βούλεται μόδιον...».
17 Σύμφωνα μέ τίς ὁδηγίες τοῦ Μενάνδρου, «μετά τά προοίμια ἐπί τήν πατρίδα ἥξεις» (Μένανδρος,
Περί ἐπιδεικτικῶν, ed. Leonardus Spengel, Rhetores Graeci, Lipsiae 1856, vol. III, σ. 78 [369], 18)·
Pratsch, Der hagiographische Topos, σ. 57-58· Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, ‘‘Ἡ διασκευή τοῦ Βίου
τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου ἀπό ρητορικῆς ἐπόψεως’’, Βυζαντινά 30 (2010), σ. 70.
18 Πρόκειται γιά τή σημερινή Πύλη Τρικάλων. Τό ὄνομα της ὀφείλεται στή γεωγραφική τοποθεσία
πού εἶναι χτισμένη, ἀφοῦ ἀποτελεῖ τήν εἴσοδο ἀπό τήν πεδιάδα τῶν Τρικάλων γιά τήν ὁροσειρά
τῆς Πίνδου.

101

ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, «ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ»

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ.qxp_Layout 1  21/10/2019  19:58  Page 101



ἐπονομαζόμενο Ἠσυχαστή19 (1499-1526/7).
Ὅταν χήρευσε ἡ ἐπισκοπή Ἐλασσόνος καί Δομενίκου, ὁ «ἱερώτατος» (σ.

258, 61) Μᾶρκος ἔκρινε ὡς τόν καταλληλότερο γιά τή θέση τόν νεαρό μαθητή
του (ὁ ὁποῖος ἦταν μόλις 27 ἐτῶν), καί τόν χειροτόνησε, γύρω στό ἔτος 1516/17,
ἐπίσκοπο Ἐλασσόνος καί Δομενίκου20. Οἱ κάτοικοι ὅμως τῆς Ἐλασσόνας
ἀντέδρασαν ἔντονα στήν ἐκλογή τοῦ νέου ἐπισκόπου καί ἀρνήθηκαν νά τόν
δεχθοῦν. Ἔφθασαν στό σημεῖο νά ἀπευθυνθοῦν στόν τότε Οἰκουμενικό
Πατριάρχη Θεόληπτο Α΄ (1513-1522) καί νά ζητήσουν νά τούς στείλει ἄλλον
ἐπίσκοπο21, αἴτημα τό ὁποῖο ὁ Θεόληπτος ἱκανοποίησε. Μή ἔχοντας ἄλλη
λύση ὁ ἅγιος Βησσαρίων, ἐπέστρεψε στόν πνευματικό του πατέρα Μᾶρκο,
στά Τρίκαλα, τά ὁποῖα τότε ἦταν ἕδρα τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Λαρίσης, γιά νά
ὑπηρετήσει ὄχι μόνον τόν γέροντά του Μᾶρκο, ἀλλά καί ὁποιονδήποτε εἶχε
ἀνάγκη, εἴτε αὐτός ἦταν ξένος, ἄπορος ἤ ἄρρωστος. Γιά νά προσδώσει τή
βαρύτητα πού ἔπρεπε στό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου, ὁ Παχώμιος
φροντίζει νά χρησιμοποιήσει τρεῖς παρομοιώσεις22, καί μάλιστα σέ συνδυασμό
μέ τό σχῆμα τῆς κλιμάκωσης23. Παρομοιάζει λοιπόν, σέ ἀνιοῦσα κλίμακα, τόν
ἅγιο Βησσαρίωνα καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὑπηρέτησε γιά τέσσερα χρόνια
τήν τοπική ἐκκλησία, πρῶτα μέ λιμένα στόν ὁποῖο βρίσκουν καταφύγιο ὅλοι,
ὕστερα μέ τόν Σαμαρείτη τῆς παραβολῆς (Λουκ. 10, 33-34) καί τέλος –ἡ
κορυφαία των παρομοιώσεων– μέ τόν Δεσπότη Χριστό, κατά τόν Μυστικό
Δεῖπνο, ὅταν μέ τό «λέντιον» ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν Του, (Ἰω. 13, 4-
5). Ὅταν ὅμως πέθανε ὁ ἔξαρχος Σταγῶν, διάκονος Νικάνωρ24, ὁ Βησσαρίων
ἀνέλαβε γιά μιά ἑξαετία τή θέση τοῦ ἐξάρχου Σταγῶν. Νέες δοκιμασίες (ἐξορίες

19 Γιά τόν ἅγιο Μᾶρκο τόν Ἡσυχαστή βλ. Χαράλαμπος Β. Στεργιούλης, ‘‘Οἱ ἅγιοι τῆς Θεσσαλίας
(Ἁγιολογικά καί λειτουργικά χειρόγραφα καί κείμενα)’’, Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο 39 (2000) 336 (μέ
παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία).
20 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 181.
21 Ὁ Θεόληπτος διόρισε στή θέση τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος κάποιον Νεόφυτο, ὁ ὁποῖος μετά τόν
θάνατό του βρέθηκε σέ τυμπανιαία κατάσταση, βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης
Λαρίσης, σ. 181.
22 Γιά τό σχῆμα τῆς παρομοίωσης, βλ. Abrams, Λεξικό, σ. 251· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό,
σ. 297· Lausberg, Handbook, σ. 377-380 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Στεργιούλης, Λόγοι στήν
ἀνακομιδή, σ. 290-291.
23 Γιά τήν κλιμάκωση ἤ κλιμακωτό, βλ. Γεράσιμος Ἀν. Μαρκαντωνᾶτος, Βασικό Λεξικό
Λογοτεχνικῶν Ὅρων, Λογοτεχνική Ὁρολογία, Ἀρχεῖο Θεωρητικῆς Παιδείας, Ἀθήνα 1996, σ. 166.
24 Πρόκειται γιά τόν ἕναν ἀπό τούς δύο κτίτορες τῆς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ τῶν
Μετεώρων. Ὁ Νικάνωρ πέθανε περί τό 1521 (βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης
Λαρίσης, σ. 181).
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καί δικαστικές περιπέτειες) τόν περίμεναν στή νέα του θέση μέ πρωταγωνιστή
κάποιον «ἀνίερον» (σ. 259, 93) Δομέτιο. Μέ τήν κοίμηση ὅμως τοῦ πνευματικοῦ
του πατέρα Μάρκου, ὁ ἅγιος Βησσαρίων, μέ τή σύμφωνη γνώμη καί ψῆφο τῶν
ἐπισκόπων τῆς χηρευσάσης ἀρχιεπισκοπῆς, τοῦ κλήρου, τῶν ἀρχόντων καί
τήν ἐπιθυμία τοῦ λαοῦ, ἐγκαθίσταται ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἱερεμία
(1522-1546) νέος ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης.

Περνώντας στήν περιγραφή τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου ὡς ἀρχιεπισκόπου
Λαρίσης, ὁ Παχώμιος φροντίζει νά ἀνανεώσει τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν
του μέ τή χρήση τοῦ σχήματος τῆς ὑποφορᾶς καί ἀνθυποφορᾶς: «Ἀλλά τί
μετά τήν ὑπεροχήν τοῦ θρόνου, μήπως εἰς ἀπόνοιαν ὡς τινές ἐξώκειλε, τῆς
πρότερον ἐπιλαθόμενος ἐπιεικείας τε καί φιλανθρωπίας; Οὔμενουν» (σ. 259,
98-100)25. Πιό συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος παρεῖχε τρόφιμα κατά τήν περίοδο ἑνός
λιμοῦ πού ἔπληξε τή Θεσσαλία, βρισκόταν δίπλα στούς φυλακισμένους
ἀδερφούς καί χειροτόνησε ἐπισκόπους ἀνθρώπους ὄχι τυχαίους, ἀλλά ὅσους
ἔβλεπε νά ἔχουν τόν ἴδιον μέ αὐτόν φιλάνθρωπο χαρακτήρα. Τό ἔργο τοῦ
ἁγίου Βησσαρίωνος ὁ Παχώμιος τό παρουσιάζει μέ τή χρήση τοῦ ἀσύνδετου
πού προσδίδει στόν λόγο ἔνταση, ζωηρότητα καί γοργότητα26, σέ συνδυασμό
μέ τό πάρισο ἤ ἰσόκωλο27 καί τό ὁμοιοτέλευτο28, δεῖγμα τῶν ἐξαιρετικῶν
ρητορικῶν του ἱκανοτήτων: «πεινῶσι καί διψῶσι ἐπαρκέσας, ξένους
συναγαγῶν, γυμνούς περιβαλῶν, ἀσθενοῦντας ἐπισκεψάμενος, τοῖς ἐν φυλακῇ
προσελθών» (σ. 259, 115-117).

Ἐκείνη ὅμως τήν πλευρά τοῦ ἔργου πού ὁ Παχώμιος τονίζει περισσότερο

25 Κατά τό σχῆμα τῆς ὑποφορᾶς καί ἀνθυποφορᾶς ὑποβάλλεται ἀπό κάποιο πρόσωπο μιά
ἐρώτηση καί δίδεται ἀπό τό ἴδιο ἡ ἀπάντηση, βλ. Μαρκαντωνᾶτος, Βασικό Λεξικό Λογοτεχνικῶν
Ὅρων, σ. 274.
26 Γιά τό ἀσύνδετο καί τίς μορφές του βλ. Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, σ. 61· Lausberg,
Handbook, σ. 315-317 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Ἀθανάσιος Ἄγγ. Εὐσταθίου, Ἡ Γλώσσα τῶν
«Περιστασιακῶν Ὁμιλιῶν» τοῦ Ἰσιδώρου Γλαβᾶ, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (1380-1396),
δακτυλόγραφη μεταπτυχιακή ἐργασία, [ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμῆμα Φιλολογίας], Θεσσαλονίκη
1994, σ. 78 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· ‘Longinus’ On the Sublime, ed. with Introduction and
Commentary by D. A. Russel, Oxford, Clarenton Press 1964, σ. 44, 9-46, 2· H. Smyth, Greek
Grammar, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1984, σ. 674· Στεργιούλης, Λόγοι
στήν ἀνακομιδή, σ. 225.
27 Πάρισο ἤ ἰσόκωλο ἔχουμε στήν περίπτωση πού δύο ἤ περισσότερα διαδοχικά κῶλα ἐμφανίζουν
περίπου ἴσο ἀριθμό συλλαβῶν, βλ. Lausberg, Handbbok, σ. 320 (μέ παραπομπές σέ πηγές)·
Εὐσταθίου, Ἡ Γλῶσσα, σ. 50, ὑποσημ. 84· Smyth, Greek Grammar, σ. 680· Στεργιούλης, Λόγοι
στήν ἀνακομιδή, σ. 284.
28 Lausberg, Handbook, σ. 323-324 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Εὐσταθίου, Ἡ Γλῶσσα, σ. 40·
Smyth, Greek Grammar, σ. 678· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 284.
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ἀπό τίς ὑπόλοιπες εἶναι ἡ συμβολή τοῦ ἁγίου στήν ἀπελευθέρωση
αἰχμαλώτων καί τό κτίσιμο τῆς περίφημης γέφυρας τοῦ Κοράκου στόν
Ἀσπροπόταμο29. Γιά νά περάσει στό θέμα τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν
αἰχμαλώτων χρησιμοποιεῖ μιά ρητορική ἐρώτηση30, μέ σκοπό νά προκαλέσει
ἐκ νέου τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατηρίου ἤ τῶν ἀναγνωστῶν του: «Πῶς οὖν
αὐτῷ καί τοῦτο γίνεται;» Ἐδῶ ὁ Παχώμιος ἐπιμένει, ἀφοῦ ἡ αἰχμαλωσία μέσα
στά χρόνια της Τουρκοκρατίας ἀποτελοῦσε μέγιστο δεινό γιά τούς
ὑπόδουλους. Οἱ αἰχμάλωτοι, κατά τόν Παχώμιο, βρίσκονται στή χειρότερη
θέση ἀπό ὅλους ὅσους ὑποφέρουν. Τό πολυσύνδετο σχήμα31, σέ συνδυασμό
μέ τό σχῆμα τῆς ὑπερβολῆς32, τόν ἐξυπηρετεῖ στήν τεκμηρίωση τῆς θέσης του:
«οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ μᾶλλον πεινῶντες καί διψῶντες καί γυμνητεύοντες καί
παρεπίδημοι καί ἐν φυλακῇ, καί διά τοῦτο ἀσθενεῖς, ὡς πάντων των κακῶν
συνδραμόντων ἐπ’ αὐτούς» (σ. 260, 122-124). Γι’ αὐτό κι ὅλες οἱ προσπάθειες
τοῦ ἁγίου ἀπέβλεπαν στήν ἀπελευθέρωση τῶν αἰχμαλώτων.

Τό δεύτερο γεγονός τῆς φιλανθρωπικῆς δραστηριότητας τοῦ ἁγίου
Βησσαρίωνος στό ὁποῖο ἐπικεντρώνεται ὁ Παχώμιος εἶναι τό κτίσιμο τῆς
γέφυρας τοῦ Κοράκου. Γνώστης τῆς τοπογραφίας τῆς περιοχῆς ὁ ρήτορας
περιγράφει τήν ὀρεινή τοποθεσία, ὄχι μόνον ὡς πρός τίς δυσκολίες πού
ὑπῆρχαν στήν ἐπικοινωνία μεταξύ των κατοίκων, ἀλλά καί ὡς πρός τίς
δυσκολίες πού συνάντησε ὁ ἅγιος μέχρι τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου. Τόσο
μεγάλη σημασία ἔδινε ὁ ἅγιος Βησσαρίων στή γέφυρα, ὥστε ἀπάλλαξε τούς
κατοίκους ἀπό τίς ἐκκλησιαστικές εἰσφορές, μέ τήν ἐντολή τό ποσό αὐτό νά
τό χρησιμοποιοῦν γιά τή συντήρηση τῆς γέφυρας (σ. 261, 166-170). Ἡ
ἐπικέντρωση τοῦ Παχώμιου στό φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος
ἐξυπηρετεῖ μέ τόν ἰδανικότερο τρόπο τόν ἐγκωμιασμό τοῦ ἀρχιεπισκόπου
Λαρίσης καί δίνει στούς ἀκροατές-ἀναγνῶστες τό πρότυπο τοῦ ἰδανικοῦ
πολίτη, ὅπως αὐτό ἔρχεται ἀπό τήν ἀρχαιότητα, ἐκεῖ ὅπου τά ἔργα

29 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 183.
30 Γιά τή ρητορική ἐρώτηση ἤ πυσματικό σχῆμα, βλ. Abrams, Λεξικό, σ. 419· Εὐσταθίου, Ἡ
Γλῶσσα, σ. 83· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 308-309.
31 Γιά τό πολυσύνδετο, βλ. Lausberg, Handbook, σ. 306-307 (μέ παραπομπές σέ πηγές)·
Εὐσταθίου, Ἡ Γλῶσσα, σ. 80-83 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο λεξικό, σ.
313· Smyth, Greek Grammar, σ. 682· Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 299-300.
32 Γιά τήν ὑπερβολή,ἡ ὁποία παρουσιάζεται μέ τή μορφή τῆς ἔμφασης στά λεγόμενα μέσω τῆς
χρήση τοῦ ἀντωνυμικοῦ ἐπιθέτου πᾶς, βλ. Abrams, Λεξικό, σ. 481· Σακελλαριάδης, Σύγχρονο
λεξικό, σ. 398· Lausberg, Handbook, σ. 263 καί 410-411 (μέ παραπομπές σέ πηγές)· Στεργιούλης,
Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 342-343.
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ταυτίζονται μέ τούς λόγους33. Ἑπόμενο ἦταν, κατά τόν Παχώμιο, ὁ ἅγιος
Βησσαρίων νά ἀναδειχθεῖ «αὐτόματος τοῖς πᾶσι σωτήρ» (261, 170-171).

Ἡ δραστηριότητα τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ὡς ἐπισκόπου δέν περιορίστηκε
μόνο σέ ἔργα φιλανθρωπίας. Καί ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Παχώμιος,
κλείνοντας τό μέρος τοῦ λόγου του, τό σχετικό μέ τή δράση τοῦ
ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης: «ἔρχεται δέ εἰς ἔννοιαν τινά θειοτέραν καί
ὑψηλοτέραν» (σ. 561, 172). Τό ἐνδιαφέρον του δηλαδή ἐπικεντρώθηκε στήν
ἵδρυση μοναστηριοῦ, γιά νά μποροῦν νά ἔρθουν νά μονάσουν ὅσοι
ἀπαρνοῦνται τόν κοσμικό τρόπο ζωῆς. Ἔτσι ἀνήγειρε ἐκ βάθρων τήν παλιά
βυζαντινή Μονή τοῦ Σωτῆρος τῶν Μεγάλων Πυλῶν ἤ Δουσίκου,
συνεπικουρούμενος ἀπό τόν ἀδελφό του Ἰγνάτιο, ἐπίσκοπο Καπούας καί
Φαναρίου (πρίν ἀπό τό 1527-1534)34.

Στό σημεῖο αὐτό τοῦ λόγου ὁ Παχώμιος ἀναγγέλλει στούς ἀκροατές καί
ἀναγνῶστες τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ λόγου ὅτι θά σταματήσει ὁποιαδήποτε ἄλλη
ἀναφορά στό ἔργο τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος. Ἀκολουθώντας τήν ἤδη
διαμορφωθεῖσα παράδοση στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς,
διαπιστώνει ὅτι ἡ προσπάθειά του νά παρουσιάσει ὁλόπλευρα τό ἔργο τοῦ
ἁγίου εἶναι ἀπό πρίν καταδικασμένη σέ ἀποτυχία, ἀφοῦ μοιάζει μέ τήν
προσπάθεια πού κάνει κάποιος νά μετρήσει τήν παραθαλάσσια ἄμμο (σ. 261,
179-180)35. Κι ὅμως ἡ δήλωση τοῦ Παχωμίου περί ἀδυναμίας του, εἶναι μιά
μορφή ἐκδήλωσης ἐγκωμιασμοῦ τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.

Συνεχίζοντας στό ἴδιο πνεῦμα ὁ Παχώμιος θά προχωρήσει στόν
ἐγκωμιασμό τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος μέσα ἀπό τή σύγκρισή του μόνο μέ
πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἐπειδή ὅμως εἶναι γνώστης τῶν κανόνων
τῆς ἐκκλησιαστικῆς ρητορικῆς φροντίζει νά ἐνημερώσει τούς ἀκροατές ἤ
ἀναγνῶστες ὅτι ἡ σύγκριση ἔπρεπε νά γίνει καί μέ πρόσωπα τῆς Καινῆς
Διαθήκης ἤ πρόσωπα πού ἔζησαν μετά τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς
γῆς36. Τό σημεῖο τοῦ λόγου στό ὁποῖο ἐπέλεξε νά κάνει τή σύγκριση

33 Ὁ συνδυασμός λόγων-ἔργων, θεωρίας-πράξης ἦταν γιά τούς ρήτορες ἕνα ὑψηλό ἰδεῶδες, τό
ὁποῖο προβάλλεται κυρίως ἀπό τόν Θουκυδίδη (Ἱστορίαι) στόν Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλῆ (Β 40).
34 Βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 184, καί εἰδικά ὑποσημ. 26 (μέ
παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία γιά τήν ἵδρυση τῆς Μονῆς Δουσίκου).
35 Ἡ ὁμολογία τοῦ ρήτορα, πώς στέκεται ἀδύναμος μπροστά στό ἔργο πού ἀναλαμβάνει, εἶναι
κοινός τόπος πού συναντᾶται κυρίως στό προοίμιο τῶν ἐγκωμιαστικῶν λόγων, βλ. Στεργιούλης,
Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 162, ὑποσημ. 468.
36 Συνηθισμένη πρακτική τῶν ρητόρων ἐγκωμιαστικῶν λόγων εἶναι ἡ σύγκριση (παραβολή). Ἡ
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(παραβολή) βρίσκεται λίγο πρίν ἀπό τόν ἐπίλογο τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ του
λόγου37 καί τά πρόσωπα38 μέ τά ὁποῖα ὁ ρήτορας συγκρίνει τόν ἅγιο
Βησσαρίωνα εἶναι οἱ Ἄβελ (σ. 261, 186-262, 193), Ἐνώχ (σ. 262, 193-197), Νῶε
(σ. 262, 197-200), Ἀβραάμ (σ. 262, 200-209), Λώτ (σ. 262, 209-213), Ἰσαάκ (σ.
262, 213-216), Ἰώβ (σ. 263, 217-225), Ἰακώβ (σ. 263, 226-228), Ἰωσήφ (σ. 263,
229-230), Μωυσῆς καί Ἀαρών39 (σ. 263, 230-231), Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ40 (σ. 263,
231-234), Δαβίδ (σ. 263, 234-235) καί, τέλος, ὁ «ἐραστής τῆς σοφίας» Σολομών
(σ. 263, 235).

Φθάνοντας ὅμως στή σύγκριση μέ τό πρόσωπο τοῦ Σολομῶντα, ἐντελῶς
ξαφνικά ὁ Παχώμιος σταματᾶ τή σύγκριση μέ μιά λακωνική δήλωση: «καί τό
ἑξῆς σιωπήσομαι» (σ. 263, 236). Ἴσως μέ αὐτόν τόν τρόπο προκαλεῖ ἐκ νέου
τήν πρόσεξιν, τώρα πού ὁ λόγος του φθάνει στόν ἀγαπημένο μαθητή τοῦ
ἁγίου Βησσαρίωνος ἱερομόναχο Γρηγόριο. Ὁ Γρηγόριος, συντάκτης, κατά τόν
Δ. Ζ. Σοφιανό, ὄχι μόνο της πρώτης ἀλλά καί τῶν ἄλλων δύο διαθηκῶν τοῦ
ἁγίου Βησσαρίωνος, ὑπῆρξε ἔμπιστο πρόσωπο τοῦ ἁγίου, γιά τήν παιδεία τοῦ
ὁποίου εἶχε μεριμνήσει προσωπικά ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Βησσαρίων41. Ὁ Παχώμιος

σύγκριση τοῦ ἐγκωμιαζομένου προσώπου μέ ἄλλες μεγάλες προσωπικότητες εἶναι, σύμφωνα μέ
τόν Αἴλιο Ἀριστείδη (Pseudo-Aelius Aristide, Ars Rhétoriques (Περί Ρητορικῆς), I-II, texte établi
et traduit par Michel Patillon, Paris 2002, Ι, σ. 161-163), ἕνας ἀπό τούς τέσσερις τρόπους ἐπαίνου:
«Λαμβάνονται δέ οἱ ἔπαινοι κατά τρόπους τέσσαρας· αὐξήσει, παραλείψει, παραβολῇ, εὐφημίᾳ.
… Τῇ δέ παραβολῇ, ὅταν μείζω μέν τά τοῦ ἐπαινουμένου ἀποφῆναι θέλοντες ἐκ τῶν πρός ἄλλα
ἀποδεικνύωμεν, ὡς ὁ Δημοσθένης τά τοῦ Κόνωνος ἔργα τά περί τόν τειχισμόν μεγάλα ἀποδεῖξαι
βουλόμενος τῶν Θεμιστοκλέους αὐτά βελτίω φησίν».
37 Ὁ Ἀφθόνιος (ed. H. Rabe, Προγυμνάσματα, Περί ἐγκωμίου, Lipsiae 1926, σ. 10, 22. 9-11) γράφει
σχετικά σχετικά μέ τή σύγκριση: «τήν σύγκρισιν ἐκ παραθέσεως συνάγων τῷ ἐγκωμιαζομένῳ τό
μεῖζον: εἴτα ἐπίλογον εὐχῇ μᾶλλον προσήκοντα».
38 Σύντομη εἶναι καί ἡ σύγκριση πού κάνει ὁ Κοσμᾶς Βεστίτωρ στόν πέμπτο του λόγο στήν
ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου (βλ. Κοσμᾶ Βεστίτωρος εἰς τήν ἀνακομιδήν τοῦ
λειψάνου τοῦ θείου καί ἱεροῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Κ. Ι. Δυοβουνιώτης (ed.), ‘‘Κοσμᾷ
Βεστίτωρος Ἀνέκδοτα ἐγκώμια εἰς τήν ἀνακομιδήν τοῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου’’, Ἐπιστημονική Ἐπετηρίς Βυζαντινῶν Σπουδῶν 2 (1925) 79-83· CPG
8146.). Γιά τή σύγκριση μέ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης τῶν ἐγκωμιαζομένων
προσώπων βλ. Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 163, ὑποσημ. 471 καί σ. 164, ὑποσημ. 472.
39 Ὁ Παχώμιος ἐπέλεξε τό ζευγάρι δύο ἀδελφῶν, τοῦ Μωυσῆ καί τοῦ Ἀαρών, γιά νά συγκρίνει τό
ζευγάρι τῶν ἀδελφῶν Βησσαρίωνος καί Ἰγνατίου.
40 Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ ἦταν ὁ διάδοχος τοῦ Μωυσῆ. Ὁ ἅγιος Νεόφυτος Β΄, ἀρχιεπίσκοπος
Λαρίσης, ἦταν ἀνιψιός τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνα καί διάδοχός του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῆς
Λάρισας.
41 Γιά τόν ἱερομόναχο Γρηγόριο βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 190-
191.
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ἀφιερώνει αὐτό τό τελευταῖο τμῆμα στόν Γρηγόριο, ἐπειδή ὁ θάνατός του σέ
νεαρή ἡλικία ἦταν ἕνα γεγονός πού συντάραξε τόν ἅγιο Βησσαρίωνα:
«τοσοῦτον ἐθρήνησεν ὁ πατήρ, ὥστε θαυμᾶσαι τούς παρατυχόντας» (σ. 263,
243-244). Μιά ἀνθρώπινη πλευρά τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος ἀναδεικνύεται λίγο
πρίν ὁ λόγος φθάσει στό τέλος του. Τή σύγκριση μέ τά πρόσωπα τῆς Π.Δ. δέν
τή συνεχίζει μετά τόν Σολομῶντα, ἀφοῦ κάτι τέτοιο, κατά τόν ἴδιο, εἶναι ἔργο
μεγάλων ρητόρων, ὅπως τοῦ Ἰσοκράτη καί τοῦ Δημοσθένη (σ. 264, 247).

Ὁ Ἐπίλογος, ἀρκετά σύντομος, δέν ἀκολουθεῖ τήν τυπική μορφή ἑνός
ἐπιλόγου42. Ὁ Παχώμιος ἀρκεῖται νά περιγράψει σέ λίγους στίχους τό τέλος
τοῦ ἁγίου, ὁ ὁποῖος ἄρρωστος καί καταβεβλημένος, καλεῖ τούς ἀρχιερεῖς καί
μοναχούς, «τούς ὑπ’ αὐτόν» (σ. 264, 254), προαισθανόμενος τό τέλος του καί
τούς δίνει τίς τελευταῖες πνευματικές συμβουλές. Οἱ στιγμές λίγο πρίν τήν
κοίμησή του, τοῦ θυμίζουν τό τέλος ἑνός ἄλλου μεγάλου τῆς τοπικῆς
ἐκκλησίας τῆς Λάρισας, τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου43. Σέ ἡλικία 50 ἐτῶν ὁ ἅγιος
Βησσαρίων στίς 13 Σεπτεμβρίου θά παραδώσει τό πνεῦμα του στόν Κύριο44.

Ἀπό τή σύντομη παρουσίαση τοῦ ἐγκωμιαστικοῦ λόγου στόν ἅγιο
Βησσαρίωνα διαπιστώνουμε πώς ὁ Παχώμιος εἶναι γνώστης τῶν κανόνων τῆς
ρητορικῆς, μέ κλασική παιδεία, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν ὀρθή χρήση τῶν
κανόνων τῆς γραμματικῆς καί τῆς σύνταξης, τόν λεξιλογικό πλοῦτο καί τά
σχήματα λόγου καί ἐκφραστικά μέσα πού χρησιμοποιεῖ, ἀλλά καί ἱκανός
θεολόγος, ὅπως φαίνεται ἀπό τή χρήση χωρίων τῶν βιβλικῶν κειμένων. Ὁ
Παχώμιος κατάφερε μέ τή ρητορική του δεινότητα νά ἐπιτύχει τόν στόχο του,
τόν ἐγκωμιασμό δηλαδή τῶν ἀρετῶν τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος.

42 Συνήθως ὁ Ἐπίλογος ἑνός ἐγκωμιαστικοῦ λόγου ἔχει συνήθως τή μορφή ἐπίκλησης (invocatio)
πρός τόν ἐγκωμιαζόμενο ἅγιο. Γιά τή λειτουργία τοῦ Ἐπιλόγου, βλ. Lausberg, Handbook, 204-208
(μέ παραπομπές σέ πηγές καί βιβλιογραφία)· Pratsch, Der hagiographische Topos, 340-353·
Στεργιούλης, Λόγοι στήν ἀνακομιδή, σ. 139, ὑποσημ. 420.
43 Γιά τήν περιγραφή τῶν τελευταίων στιγμῶν τοῦ ἁγίου Ἀχιλλίου, βλ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Ὁ
ἅγιος Ἀχίλλιος Λαρίσης. Ὁ ἀρχικός ἀνέκδοτος βίος (Θ΄αἰ.) καί ἡ μεταγενέστερη διασκευή τοῦ
(ΙΓ΄αἱ.). Ἀνέκδοτα ὑμνογραφικά κείμενα (Ἰωσήφ Ὑμνογράφου, Μανουήλ Κορινθίου, Ἀναστασίου
Γορδίου), Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, [Κέντρο Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καί Νέου Ἑλληνισμοῦ], Ἀθήνα
1990, σ. 169-170.
44 Γιά τόν χρόνο θανάτου τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος βλ. Σοφιανός, Ὁ ἅγιος Βησσαρίων
μητροπολίτης Λαρίσης, σ. 191, ὑποσημ. 48.

107

ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, «ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ»

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ.qxp_Layout 1  21/10/2019  19:58  Page 107


