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ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ
Δρ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο «ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ»,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
(† 17 Σεπτεμβρίου 1821)
ὡς παιδαγωγικό καί λογοτεχνικό ἔργο

«Βίος τοῦ ἁμαρτωλοῦ Πολυκάρπου»1, τόν ὁποῖο συνέγραψε o ἱεροδιάκονος Ἰγνάτιος, περιγράφει τόν βίο καί τήν πολιτεία τοῦ μητροπολίτη
Λαρίσης πού καρατομήθηκε ἀπό τόν Δράμαλη στή γέφυρα τοῦ Πηνειοῦ (17/29
Σεπτεμβρίου 1821). Ὑπῆρξαν ἐπαναστατικές κινήσεις στή Θεσσαλία (Πήλιο2,

Ὁ

*

Ἡ παροῦσα μελέτη εἶναι ἡ ματιά Ἱστορικοῦ καί ὄχι Κριτικοῦ λογοτεχνίας, δίνοντας
ὀπτική στή Θεσσαλική πραγματικότητα τοῦ 18ου-19ου αἰ., ἀπό τήν ὁποία προῆλθε ὁ
«Βίος».

**
Εὐχαριστῶ τούς ἐκλεκτούς συναδέλφους τόν κ. Μιχάλη Λαφαζάνη γιά τή βιβλιογραφία πού
μέ προμήθευσαν ἐπί τοῦ θέματος τῆς παιδείας στή Θεσσαλία τόν 18ο-19ο αἰ., καί τόν κ.
Φώτη Ντάσιο γιά τήν ἐπανάσταση στή Θεσσαλία, ἀλλά καί τόν σχετικό διάλογο πού ἀναπτύχθηκε.

1

To παρόν ἀποτελεῖ συνέχεια δύο προηγούμενων δημοσιεύσεων βλ, Α΄ Μέρος: Βιογραφία, Ἀχιλλίου Πόλις 4, Δεκ. 2020, 205-230. Β΄ Μέρος: Σχόλια, Ἀχιλλίου Πόλις 5, Μάιος 2021, σσ. 131-164.

2
Παπα-Σπῦρος Ν. Ζέγκος, Βιογραφία τοῦ Πολυκάρπου τοῦ Δαρδαίου μητροπολίτου Λαρίσης
καρατομηθέντος ὑπό Μαχμούτ-πασᾶ τῷ 1821. Σύντομος περιγραφή τῆς Δάρδας μετά εἰκόνων,
Ἐν Ἀθήναις, τύποις Ι. Βάρτσου, 1927, σ. 49, ὅπου ὁ Ἰγνάτιος ἐξαίρει τόν ρόλο τοῦ Πολυκάρπου
στήν εἰρήνευση στό Πήλιο, ὅμως ἄλλη διάσταση δίνει ὁ Κων/νος Κούμας, Ἱστορία τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, τόμος ΙΒ΄, Ἐν Βιέννη 1832, σ. 616: «.. Παρόμοια ἐπανάσταση (μέ τῆς Μακεδονίας)
ἔγεινε συγχρόνως καί ἀπό τούς κατοίκους τοῦ Πηλίου ὅρους τῆς Θεσσαλίας. Οὔτε ἡ μία οὔτε ἡ
ἄλλη ἠδυνήθησαν νά βασταχθῶσιν. Ἀλλ’ ἡ δευτέρα ἐτελείωσε τιμιώτερον μέ συνθήκην μεταξύ των
Πηλιωτῶν καί τῶν Τούρκων τῆς Λαρίσης».
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Ἄγραφα3), ἀπό τίς ὁποῖες προέκυψε ὡς ἀντίποινα ἡ καταδικαστική ἀπόφαση
σύμφωνα μέ σουλτανικό «ὑψηλό ὁρισμό» κατόπιν ἀναφορᾶς τοῦ Δράμαλη4. Ἡ
χριστιανική ἡμερομηνία ἀντιστοιχεῖ μέ τίς 2 μηνός Μουχαρέμ, ἑπόμενη τῆς
ἰσλαμικῆς πρωτοχρονιᾶς καί συνεπάγεται μία ψιλή ἱεροτελεστική διάσταση5.
Ἡ ἐκτέλεση δημοσίως σέ ὁριακή ἡμέρα ἐνδείκνυται γιά ἐπίσημο πρόσωπο,
ὅπως κάτι ἀνάλογο ἐκφράζουν λαϊκά δρώμενα τῆς περιοχῆς6.
Σύμφωνα μέ τόν ἐκδότη αἰδεσ. Σπῦρο Ζέγκο, ὁ «Βίος» συνεγράφη ἐντός τοῦ
1821. Σίγουρα ἐπί σουλτάνου Μαχμούτ Β΄(1808-1839). Ὁ συγγραφέας, τότε
ἱεροδιάκονος, εὑρισκόμενος ἐν ζωῇ τή δεκαετία 1880, ἦταν πολύ νέος τό 18217.
3

Ζέγκος, ὅ.π., σσ. 9, 15, 29-56. Γουλούλης, Β΄, σ. 143. Πιό ἀποφασιστικῆς σημασίας ἦταν ἡ στάση
στά Ἄγραφα-Ἀσπροπόταμο, βλ. (Αἰδεσ.) Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός, Γρηγόριος Κωνσταντᾶς: ἕνας
Λόγιος συζητᾶ μέ τόν Διαφωτισμό καί τήν Παράδοση, Λάρισα 2017, σ. 199 (ἔκθεση Κωνσταντᾶ 1838): «...ἐχρημάτισαν εἰς τά ὀρεινά των Ἀγράφων στρατηγοί καί ἔπαρχοι Ἕλληνες. Τό Ἀσπροπόταμον ἐπαναστάτησε τό 1821 ἔτος περί τά μέσα Μαΐου». Τό ἀρχεῖο τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ Β΄ ἀναφέρει ἐντολές ἐκτελέσεων, ἀλλά ὄχι πρός τόν Δράμαλη, οὔτε ἀφοροῦν στή
Θεσσαλία (Πήλιο - Ἄγραφα), βλ. Ἠλίας Κολοβός, Σουκρού Ἰλιτζάκ, Μόχ. Σχαριάτ-Παναχί, Ἡ ὀργή
τοῦ Σουλτάνου. Αὐτόγραφα διατάγματα τοῦ Μαχμούτ Β΄ τό 1821, Ἔκδ. ΕΑΠ, Ἀθήνα 2021, σ. 49
κ.ἑ. Προφανῶς δέν εἶχαν τή βαρύτητα τῶν συμβάντων σέ Νότια Ἑλλάδα-Μακεδονία το 1821. Εἶναι
ἄγνωστο ἄν συνέβη κάτι ἄλλο.

4

Βλ. Γουλούλης, Β, σσ. 142-144. Αὐτό ἐνισχύεται καί ἀπό ἔγγραφο πού δημοσιεύτηκε πρόσφατα,
βλ. H. Sükrü Ilicak, “Those Inﬁdel Greeks”. The Greek War of Indipendence through Ottoman Archival Documents, Handbook of Oriental Studies, S.1: The Near and Middle East, Vol. 158.1-2, Brill,
Vol. 1, Leiden-Boston, 2021, σ. 160 (ἔγγραφο [Ayniyat Defterleri-Ὀθωμανικά κρατικά Ἀρχεῖα
Κων/πόλεως] πρός Μαχμούτ πασᾶ 12 Ὀκτ. 1821): «We have received Your Excellency’s communication reporting that, upon receiving the imperial decree, you executed the priest named Polykarpos… and sent his severed head [to Istanbul]. We have presented your letter to His Imperial Majesty,
and the severed head was tossed on the ground in front of the Imperial Gate [of the Topkapi Palace.»] [Γιά τήν ἀποστολή τῆς κεφαλῆς (δέρματος) βλ. Ζέγκος, ὅ.π. σ. 56].
5
Ὁ Δράμαλης διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό, τό Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου (= 29 Σεπ. στό νέο ἡμερολόγιο) ἤ στίς 2 τοῦ μηνός Μουχαρέμ, πρώτου μῆνα τοῦ σεληνιακοῦ ἰσλαμικοῦ ἡμερολογίου, δηλαδή
τήν ἑπόμενη τῆς ἰσλαμικῆς πρωτοχρονιᾶς, βλ. Γουλούλης, ὅ.π., Β΄, σσ. 134-135. Σύμφωνα μέ τόν
Ζωσιμᾶ Ἐσφιγμενίτη, Προμηθεύς, ἔτος Γ΄, ἀριθ. ΛΕ΄, Νοέμβριος 1891, σ. 277: «κατώκει ἐν Λαρίσσῃ
ὁ Δράμαλης Μουχαρέμ πασσᾶς». ὁπότε τό ὄνομά του, ἄν εἶναι σωστό, φαίνεται νά ἔχει κάποια
σχέση.
6
Στόν Τύρναβο γινόταν τό βυζαντινό θέατρο δημόσιας διαπομπεύσεως (σέ ἐποχική πρωτοχρονιά,
Ἀποκριές) τοῦ ‘βασιλιά’ ἐπάνω σέ γάϊδαρο (Βλ. Γ. Θωμᾶς, «Τό Μπουρανί τοῦ Τυρνάβου». Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο 18 (1990), σσ. 33-39, 35-36, ὅπου βιβλιογραφία.). Ἐφαρμόσθηκε στόν ἱερομάρτυρα Γεδεών (Τύρναβος: 30 Δεκ. 1818), παραμονές Πρωτοχρονιᾶς 1819, βλ. Ζωσιμᾶς Ἐσφιγμενίτης,
Προμηθεύς, ἔτος Δ΄, Σεπτέμβριος 1892, ἀρ. ΜΕ΄, σ. 361: «οἱ δέ διέταξαν νά ξυρίσωσι τήν κεφαλήν
καί τά γένια, τούτου γενομένου ἔθηκαν κοιλίαν προβάτου ἐπί τῆς κεφαλῆς καί ἐκάθισαν αὐτόν
ἐπί ὄνου, δέσαντες τήν οὐράν εἰς τάς χείρας τοῦ ὁσίου τόν περιέφερον εἰς ὅλην τήν πόλιν πρός
καταισχύνην...». Ἀκριβῶς ὅμοια περιγράφεται στό Βυζάντιο, βλ. Φ. Κουκουλές, «Ἡ διαπόμπευσις»,
ΒΒΠ, 3, σσ. 184-208, 193 κ.ἑ.
7

Ζέγκος, ὅ.π., σ. 14: «…ὑπῆρχεν ἐν τῇ ζωῇ ὑπέργηρος ὁ πρώην ἱεροδιάκονος τοῦ Πολυκάρπου
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Ἐπίσης στόν Τύρναβο ὑπῆρχε μία «Βιογραφία» τοῦ 1827 (μήπως πρόκειται γιά
τό ἴδιο κείμενο;)8. Διασώθηκε ἐκεῖ, ἐπειδή ὁ Δράμαλης δέν κατέσχεσε τά ‘εἰδίσματα’ (προσωπικά εἴδη-ἀρχεῖο) τοῦ Πολυκάρπου, εὑρισκόμενα στή μονή Ἁγ.
Ἀθανασίου Τυρνάβου, ὅπου ἐνίοτε ὁ ἴδιος διέμενε9, τά ὁποῖα, φαίνεται, παρέλαβαν συγγενεῖς του. Τό κείμενο, γνωστό ἀπό ἕνα χειρόγραφο πού ὑπῆρχε στή
μονή τοῦ Ἰγνατίου στή Βοβοστίτσα Κορυτσᾶς, δέν κατέστη δυνατόν νά τυπωθεῖ
ἐκτός Ὀθωμανικῆς ἐπικράτειας.
Ἡ ἱστορική ἔνταξη τοῦ «Βίου» ἔχει βάθος μία περίοδο 50 χρόνων: α) τό 1769
καί λίγο ἀργότερα στά Ὀρλωφικά ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου καταστράφηκε,
ἡ χριστιανική κοινότητα τῆς Λάρισας κατέρευσε10, ἀλλά τήν κρίση ἀντιμετώπισε ὁ μητροπολίτης Μελέτιος Καλλιάρχης (1768; - 25 Ἰουλίου 1792)11, ὁ ὁποῖος
ἀφοῦ ἐγκαταστάθηκε στόν Τύρναβο, στό τέλος παραιτήθηκε γιά νά ἔλθει ὁ
ἀνεψιός τοῦ Διονύσιος Καλλιάρχης (1792-1803) καί νά κτίσει τό 1794 νέο συγἸγνάτιος … ἡγούμενος τῆς ἐν Βοβοστίτση ἰ. μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου παρά τήν Κορυτσᾶν, περί
τό 1880-1885». σ. 46: «..ὁ κραταιότατος ἡμῶν Βασιλεύς Σουλτᾶν Μεχμέτ ὁ Β΄...». Τό γεγονός ὅτι
δέν ἀναφέρεται ὁ θάνατος τοῦ Ἀλῆ (Ἰανουάριος 1822) ἤ ἡ ἐκστρατεία καί ὁ θάνατος τοῦ Δράμαλη
(Ὀκτώβριος 1822, βλ. Γουλούλης, ὅ.π., Β΄, σ. 132), ὅπως θά δειχθεῖ, ὀφείλεται καί σέ ἄλλη αἰτία,
τή δομή τοῦ κειμένου. Ἔτσι φαντάζει δύσκολο νά συνέγραψε νέο ἄτομο, 60-65 χρόνια πρίν ἀπό
τό 1880-85, ἕνα τόσο ὥριμο κείμενο μέσα σέ ἐλάχιστους μῆνες. Τίποτα δέν ἀποκλείει νά συνεγράφη ἀργότερα.
8

Συγγενεῖς του Ἀντωνίου Δάρδα ἤ Δαρδιώτου, εὑρισκομένου στή Λάρισα στίς 17 Σεπ., διέμεναν
στόν Τύρναβο, τήν δέ οἰκία τους ὁ Πολύκαρπος ἐπισκεπτόταν, βλ. Ζέγκος, ὅ.π., σσ. 86-87: «Μετά
τόν θάνατον τοῦ Πολυκάρπου εἶχον περισυλλεγῆ ὑπ’ αὐτῶν ἔπιπλα τινά ὡς καί χειρόγραφα τούτου, ἅτινα ἐφυλάσσοντο ἔν τινι κιβωτίῳ… Μεταξύ τούτων ὑπῆρχε καί βιογραφία τοῦ Πολυκάρπου χρονολογουμένη ἀπό τοῦ 1827 καί τινά χειρόγραφα εἰς μεμβράνην. Τό κιβώτιον τοῦτο
κατά τόν πόλεμον τοῦ 1897 ἐχάθη…». Τίθεται εὔλογα θέμα ἄν πρόκειται γιά τό ἴδιο κείμενο μέ
τόν «Βίο τοῦ ἁμαρτωλοῦ Πολυκάρπου», λίγα χρόνια μετά τό 1821. Φαντάζει δύσκολο νά γράφηκαν
τόσο σύντομα δύο βιογραφίες γιά ἕναν ἐπίσκοπο.
9
Ζέγκος, ὅ.π., 52: «...τοῦ ἦτο ἠμποδισμένον νά στείλη εἰς τόν Τύρναβον, εἰς τό μοναστήριον τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου νά λάβη τά εἰδίσματά του». Γιά τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Τυρνάβου, βλ. Μιχάλης Λαφαζάνης,
Ἰωάννης Πέζαρος (1749-1806). Ἡ ἐποχή, τό ἔργο, ἡ ἀλληλογραφία του, Δῆμος Τυρνάβου, Τύρναβος
2009, σ. 71. Γιά ἡγούμενο τῆς μονῆς βλ. ἐπιστολή Διονυσίου Λαρίσης (23.5.1803), ὅ.π., σσ. 450-451.
10
Παντ. Κοντογιάννης, Οἱ Ἕλληνες κατά τόν πρῶτον ἐπί Αἰκατερίνης Β΄ ρωσοτουρκικόν πόλεμον
(1768-1774), Ἐν Ἀθήναις 1903 [Βιβλιοπωλεῖο Δ.Ν. Καραβία, Ἀθήνα 1989], σ. 337 κ.ἑ. Θεόδωρος
Παλιούγκας, Ἡ Λάρισα κατά τήν τουρκοκρατία (1423-1881), τόμ. Β΄, ἔκδ. Μάτι, Κατερίνη, 2007,
σσ. 527-534. Γιά τόν ναό πού καταστράφηκε τό 1769 κ.ἑ. βλ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου, «Ἱερός ναός
Ἁγίου Ἀχιλλίου Λαρίσης», Ἀχιλλίου Πόλις, τεῦχ. 1, Μάιος 2019, σσ. 103-144, 110-116 (εἰκ. 10, 11, 12,
14), ὅπου βιβλιογραφία. Κώστας Σπανός, «Οἱ Περιπέτειες τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου τῆς Λάρισας (1769/1770-1827)», Θεσσαλικά Σύμμικτα, Πρότυπες Θεσσαλικές Ἐκδόσεις, Τρίκαλα, Βόλος, 2004,
σσ. 197-203.
11
Κώστας Σπανός, «Οἱ Μελέτιοι μητροπολίτες τῆς Λάρισας», Ἀχιλλίου Πόλις, 5 (Μάιος 2021), σσ.
165-170, 166-167.
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κρότημα (ναό καί σχολεῖο)12. Ἡ χριστιανική Λάρισα ἔμεινε στάσιμη γιά 25 χρόνια (1769-1794)13, ἀλλά ἀκολούθησε νέα προσπάθεια ἄλλων τόσων ἐτῶν β) τό
1821, πενῆντα χρόνια μετά τήν καταστροφή, πάλι ὁ Ἅγιος Ἀχίλλιος ἐκκενώθηκε, σύμφωνα μέ τόν Ἰγνάτιο (17/29 Σεπ. 1821), χρησιμεύοντας τά ἑπόμενα
χρόνια ὡς πολεμική ἀποθήκη14. Εἶναι εὐτύχημα ὅτι τό πλούσιο ὑλικό πού
προσφέρει ὁ «Βίος» συγκρίνεται μέ τρία σημαντικά τοπικά ἀρχεῖα: 1. Ἰωάννη
Οἰκονόμου15 2. Ἰωάννη Πέζαρου16 3. Κων/νου Οἰκονόμου17, συνολικά μερικές
ἑκατοντάδες ἐπιστολές ὥς τά μέσα δεκαετίας 182018.
Τό ἔργο ἀνήκει στήν περίοδο τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, συντάσσεται
δέ πρός τήν ἀνανεωτική σκέψη πού ἀπό τόν 18ο αἰ. καλλιεργοῦν Θεσσαλοί
διανοητές-ἐκπαιδευτικοί19. Εἶναι σέ θέση νά διαβάζουν βιβλία εὐρωπαϊκῆς καί

12
Θεόδ. Παλιούγκας, Ἡ Λάρισα κατά τήν τουρκοκρατία (1423-1881), τόμ. Α΄, Δῆμος Λάρισας,
Λάρισα, 1996, σσ. 192-199 (ναός). Παλιούγκας, ὅ.π., Β΄, σσ. 447-452 (σχολεῖο), 528-534 (ἐπισκοπεῖο). Ἐντάσσεται στά πλαίσια μεταρρυθμίσεων ἐπί σουλτάνου Σελήμ Γ΄, βλ. Λαφαζάνης, σσ. 111113, 118, ὅπου βιβλιογραφία. Τή βελτίωση τῆς παιδείας μία δεκαετία πρό τοῦ 1806 δέχεται ἡ ‘Ἑλληνική Νομαρχία’, βλ. Γ. Βαλέτας, Ἀνωνύμου του Ἕλληνος, Ἑλληνική Νομαρχία [Ε.Ν.] ἤτοι Λόγος
περί ἐλευθερίας, ἔκδ. Ἀποσπερίτης, Ἀθήνα 1982, σ. 207 (232): «…πόση διαφορά ...ἀπό δέκα χρόνους ἕως τήν σήμερον…».
13
Λαφαζάνης, ὅ.π., σσ. 111 κ.ἑ., 117-121. Ἡ ἠρεμία στή Θεσσαλία ἐπετεύχθη ἀπό τούς Κούρτ πασᾶ
(1780) καί Ἀλῆ πασᾶ (1786) ἀλλά καί μετά τόν ἑπόμενο ρωσοτουρκικό πόλεμο (1789-1792).
14
Ζέγκος, ὅ.π., σ. 54: «..εἰς τήν Μητρόπολιν δέν ηὔραμεν τίποτε». Παλιούγκας, ὅ.π., Α΄, σ. 197,
ὅπου πηγές.
15
Καταγράφονται 308 (309) ἔγγραφα τῆς περιόδου 1759-1824, βλ. Μ.Μ. Παπαϊωάννου (φιλολογική
παρουσίαση-μελέτη-πίνακες), Ἰωάννου Οἰκονόμου Λαρισσαίου (1783-1842), Ἐπιστολαί διαφόρων Ἑλλήνων Λογίων, ἀνωτάτων κληρικῶν, Τούρκων διοικητῶν, ἐμπόρων καί ἐσναφίων (17591824). Ἀνέκδοτος χειρόγραφος κώδικας, Ἀθήνα 1964, ϟε΄-ϟστ΄. Οἱ ἐπιστολές ταξινομοῦνται κατά
θέματα καί ὄχι μέ χρονολογική σειρά ὅπως εἶναι στόν κώδικα, βλ. Λέανδρος Βρανούσης, «Νέαι
προσκτήσεις τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου: κῶδιξ ἐπιστολῶν 1759-1824, καταρτισθείς ὑπό Ἰωάννου
Οἰκονόμου Λαρισαίου», Ἐπετηρίς Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου, 14 (1964), σσ. 265-313.
16

Ὁ ἀριθμός τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Πέζαρου (συνολικά 149/150) ἀφορᾶ στήν περίοδο 1769-1805. Ἄν
ἐξαιρεθοῦν οἱ πρῶτες ἕξι ἐπιστολές (1769-1782) τό ἀρχεῖο ἔχει ἀφετηρία τό 1783 κ.ἑ., ὅταν ἐγκαθίσταται στόν Τύρναβο. Μόνον 24 ἐπιστολές περιέχονται στόν κώδικα-ἀρχεῖο τοῦ Ἰωάννη Οἰκονόμου, βλ. Λαφαζάνης, ὅ.π., σσ. 296-297, 299-502, 502-509 (χρονολ. πίνακας).
17
Κώστας Λάππας-Ρόδη Σταμούλη, Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, Ἀλληλογραφία,
τόμ. πρῶτος, 1802-1817, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ΚΕΜΝΕ, Ἀθήνα 1989, μζ΄-μθ΄ (158+8 ἔγγραφα).
18
Ὑπάρχουν καί ἄλλα ἀρχεῖα, π.χ. τοῦ Γρηγορίου Κωνσταντᾶ στίς Μηλιές, Μουρτζανός, σ. 228
κ.ἑ., σσ. 277-282 (Κούμας).
19
Πρβλ. Λαφαζάνης, ὅ.π., σσ. 145 κ.ἑ., 152 κ.ἑ, ὅπου τά σχετικά μέ τήν κίνηση τῶν ἰδεῶν τοῦ διαφωτισμοῦ στή Θεσσαλία τό β΄ μισό τοῦ 18ου αἰ., π.χ. τίς ἰδέες τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ, γνωστές στόν
Ἰωάννη Βηλαρά. Μουρτζανός, ὅ.π., σ. 17 κ.ἑ. ὅπου βιβλιογραφία, σ. 110 κ.ἑ.

220

ΓΟΥΛΟΥΛΗΣ 217-234.qxp_Layout 1 13/11/2021 19:59 Page 221

«ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ»

ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας20, κυρίως ὅμως νά μεταφράζουν ἔργα στή
νεοελληνική. Ἀκόμη κι ὁ Βελῆ-πασᾶς διαθέτει παιδεία, ἱκανή νά προκαλεῖ τό
ἐνδιαφέρον του τόσο γιά τήν ἀρχαία Ἑλλάδα ὅσο καί τήν σύγχρονη ΕὐρώπηἈμερική21. Ὁ ἴδιος ὁ Πολύκαρπος γνωρίζει κάποια γαλλικά καί ἰταλικά22.
Ἡ πνευματική κίνηση σέ ὅλη τήν περιοχή στήν περίοδο περίπου 25/30 ἐτῶν
ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ ναοῦ καί σχολείου τῆς Λάρισας ἀπό τόν Διονύσιο Καλλιάρχη (1794-1821) χωρίζεται συμβατικά σέ δύο ὑποπεριόδους, ὅπου ἀναπτύσσονται ἀνάλογες ὁμάδες Λογίων. Μία πρώτη (παλαιότερη) γενιά καί μία δεύτερη (νεώτερη). Στήν ἐνδιάμεση δεκαετία 1800-1810 συμβαίνει ἡ τομή μέ τό πού
φεύγει ὁ Καλλιάρχης (1803) καί ἄλλοι δάσκαλοι ἤ ἀποβιώνει ὁ Πέζαρος (1806).
Παρά τά προβλήματα (πανδημίες, οἰκονομική ὕφεση), ἡ παιδεία στή Λάρισα
λειτουργεῖ, ἔστω ὑποτονικά, τήν τελευταία δεκαετία (1810-1821) πού συμπίπτει μέ τή θητεία τοῦ μητροπολίτη Λαρίσης Πολυκάρπου.
1. Ὁ «Βίος» ὡς παιδαγωγικό ἔργο: τέχνη καί μήνυμα
Ἰδιαίτερο στοιχεῖο εἶναι ὅτι δέν προβάλλεται ἅγιος νεομάρτυρας γιά θέματα
πίστεως, ἀλλά ἔντιμος λειτουργός πού ἀγωνίζεται ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας μέχρι
θανάτου: α) γιά τήν τήρηση τοῦ καταστατικοῦ χάρτη τῶν σχέσεων μέ τό Ὀθωμανικό κράτος, ἀντικρούοντας ἡγεμονικές αὐθαιρεσίες, ὅπως τοῦ Ἀλῆ πασᾶ
πού ὑποχρέωσε τόν ἁρμόδιο μητροπολίτη Πολύκαρπο νά ἀλλάξει τόν ἐπίσκοπο Σταγῶν Ἀμβρόσιο β) γιά τήν κάθαρση ἐντός τῶν κόλπων της ἀπό στελέχη
ὅπως ὁ ἐπίσκοπος Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος μέ ἀήθη μεθόδευση ἔλαβε τήν ἐπισκοπή
Σταγῶν. Συνέβαιναν τότε πιέσεις μέχρι τό σημεῖο ἀλλαγῆς ἐπισκόπου23, ἀλλά
ὑπῆρχε ἀνοχή χάριν Οἰκονομίας. Κληρικοί καί λαός στέναζαν, δημοσίως ὅμως
ὑπέμεναν. Ἐπίκληση π.χ. στό σουλτανικό φιρμάνιο διορισμοῦ ἑνός μητροπολίτη, ὅπως κάνει ὁ Πολύκαρπος, μποροῦσε νά γινόταν τακτικά, ἀλλά δέν
20

Ὅπως ἕνας γιατρός τῆς Λάρισας πού γνώριζε γαλλικά καί γερμανικά, βλ. Henry Holland, Ταξίδι
στή Μακεδονία καί Θεσσαλία, μετάφραση Γιῶργος Καραβίτης, πρόλογος-ἐπιμέλεια Τάσου Βουρνᾶ,
Ἐκδόσεις Τολίδη, Ἀθήνα 1989 [Λονδίνο 1815], σ. 264.

21
Holland, ὅ.π., σσ. 115, 263 (γιά Ἀρχαία Ἑλλάδα), σ. 109 κ.ἑ. (γιά Εὐρώπη). Ἔντουαρντ Ἔβερετ,
Σελίδες ἡμερολογίου, Τροχαλία, Ἀθήνα 1996, σσ. 88-93.
22

Holland, ὅ.π., σσ. 260-261: «Μέ τόν συνδυασμό σπασμένων Γαλλικῶν, Ἰταλικῶν καί Ρωμέϊκων,
κατωρθώσαμε νά κρατήσουμε μιά μακρά συνομιλία γιά τήν παροῦσα κατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐκκλησίας...».
23
Γιά ἐπεμβάσεις τῶν Ὀθωμανῶν βλ. Ἀπ. Βακαλόπουλος, Πηγές τῆς ἱστορίας τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, 2, 1669-1812, Θεσσαλονίκη, 1977, σσ. 61-63 (ἀρ. 13), 64 (ἀρ. 14: ἐκδίωξη μητροπολίτη Βενεδίκτου-χειροτονία νέου, τοῦ Ἀθανασίου).
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ὑπῆρξε πρωτεῦον θέμα ἑνός ἁγιογραφικού κειμένου.
Ὁ τρόπος πού καλύπτονται ἀποκλειστικῶς πραγματικά γεγονότα ὀργανώνεται σάν σέ ἔργο τέχνης, ὄχι ἀκριβῶς ἱστορικό κείμενο. Τά βιογραφικά στοιχεῖα,
ἐρανισμένα ἀπό τό σύνολο τῆς σταδιοδρομίας τοῦ τιμώμενου, μεγεθύνονται
ἰδίως ὅσα ἀνταποκρίνονταν στή μαχητικότητά του, ἐνῶ μειώνονται ἤ ἀποκλείονται ἄλλα, ἐνίοτε μέ συμπίεση τοῦ χρόνου24. Περιγράφεται μία συνεχής σύγκρουση τοῦ μητροπολίτη μέ ὑπαλλήλους καί διοικητές, κάτι πού δέν εἶναι ἴδιον
των τυπικῶν ἁγιολογικῶν κειμένων. Τώρα ὅμως ὑπάρχει νέο περιβάλλον γιά
τίς ἔννοιες περί δικαίου καί δικαιωμάτων, ὅπως διαμορφώθηκε κυρίως μετά
τό 1789, μέ τή Γαλλική Ἐπανάσταση καί τήν ταυτόχρονη ἄνοδο στόν θρόνο
τοῦ μεταρρυθμιστῆ σουλτάνου Σελήμ Γ΄ (1789-1807). Ὁ Πολύκαρπος γίνεται
ἐκκλησιαστικός ἀναμορφωτής γιά λόγους συνειδήσεως. Ὁ ἴδιος σέβεται τή
φραγκική (εὐρωπαϊκή) παιδαγωγική-ἐκπαιδευτική πρόταση, ὅπως ὅταν ἀπειλεῖ νά ‘σωφρονήσει’ τόν Ἄνθιμο, ὑπονοώντας ὅτι δέν ἀξίζει εὐρωπαϊκό-φραγκικό ἔλεγχο, ἀλλά ὀθωμανικό25. Γνωρίζει, φαίνεται, τή νέα γαλλική-εὐρωπαϊκή
κουλτούρα πού θέλει ἕναν πολίτη-πρότυπο νά διεκδικεῖ τό Δίκαιο (γιά τόν
Δυτικό ἄνθρωπο: δικαιώματα). Εἶναι ἡ περίοδος τοῦ ὕστερου κλασικισμοῦρομαντισμοῦ (τέλη 18ου αἰ. κ.ἑ.) πού συνδέθηκε μέ κοινωνικές διεκδικήσεις,
ὁπότε δικαιολογεῖται ἀνάλογη ἐπίδραση στόν «Βίο»: ἔκρηξη τῶν συναισθημάτων ἐναντίον τῆς μονόπλευρης κυριαρχίας τῆς λογικῆς (ἐδῶ τῆς ὀθωμανικῆς
αὐθαιρεσίας), ἐπιστροφή στό παρελθόν, ἔμφαση στό μυστήριο-περιπέτεια,
τήν κρυμμένη πνευματική πραγματικότητα26. Στό συγκεκριμένο κείμενο ὁ
24
Ὁ Ζέγκος, ὅ.π., σ. 40 (σέ σημείωση) ἐντοπίζει ‘συμπίεση’ στήν τριετία πού παρεμβάλλεται ἀπό
τή χειροτονία καί δυσμενῆ ὑποδοχή τοῦ Ἀνθίμου στή Λάρισα τόν Νοέμβριο τοῦ 1815 καί τήν ἀποστολή τοῦ Σαντίκ νά συλλάβει τόν Πολύκαρπο τό 1818, πιστεύοντας ὅτι βρισκόταν «ὑπό τήν ἀδυσώπητον τουρκικήν λογοκρισίαν...», γιά νά καλυφθεῖ μία πολιτική διαφορά μέ ἕνα ζήτημα διοικήσεως.
25
Ζέγκος, ὅ.π., σ. 49: «διότι μόνον ἐάν ἔμπη εἰς τήν Φραγκιά, ἔτσι γλυτώνει ἀπό τά χέρια μου».
Γιά τή λ. «Τερπιέ» βλ. Wictionary: λατ. turpis, ἀλβανικά turp, ἑλληνικά τρέπω. Ἡ παιδαγωγική
πρόταση τοῦ Ζ.Ζ. Ρουσσώ κυρίως μέ τόν «Αἰμίλιο» (1762, ἑλλην. μετάφραση 1811 Βουκουρέστι)
πού προκάλεσε ἀπόρριψη (Ἀθαν. Ψαλίδας) ἤ ἀποδοχή (Ἰω. Βηλαρᾶς) στόν ἑλληνικό κόσμο, βλ.
Βαλέτας, ὅ.π., σσ. 369-371 (Γιά τήν Ε.Ν.). Ρωξάνη Ἀργυροπούλου-Λουγγῆ, «Ἡ ἀπήχηση τοῦ ἔργου
τοῦ Ρουσσώ στόν ἑλληνικό Διαφωτισμό», Ὁ Ἐρανιστής, 11 (1974), σσ. 197-216, 198-199, 201, 203
κ.λπ. Γιά τή γαλλική ἐπιρροή βλ. Κων/νος Δημαρᾶς, Νεοελληνικός διαφωτισμός, Ἑρμῆς, Ἀθήνα,
1989, 33-40. Τόν Ρουσσώ (φυσικές διαφορές τῶν ἀνθρώπων κ.λπ.) δέχεται ἡ Ε.Ν., βλ. An.
Karayiannis, Dion. Ithakissios, «Hellenic Nomarchy: A Discourse on Freedom. An Early 19th Century Greek Humanist Treatise», Storia delpensiero economico, 38 (1999), σσ. 137-144, 139, 141, 143.
26
Πρβλ. Arnold Hauser, Κοινωνική Ἱστορία τῆς τέχνης (Ροκοκό, Κλασσικισμός, Ρομαντισμός),
τόμ. 3, Κάλβος, Ἀθήνα 1980, σ. 207 κ.ε. Γιά τόν χῶρο τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν E.H. Gombrich, Τό
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Πολύκαρπος ἀναβιώνει τό μυστήριο τῶν παθημάτων τοῦ Χριστοῦ,
θεωρῶντας ἑαυτόν ὡς ἔχων πνευματικό γάμο μέ τήν Ἐκκλησία27.
Ὁ συντάκτης τοῦ «Βίου» δημιούργησε ἕνα εἰδικό κείμενο, τό ὁποῖο ἐμφανίζει
χαρακτηριστικά βυζαντινοῦ Βίου-Μαρτυρίου ἁγίου, ἔχοντος τίτλο [«Βίος τοῦ
ἁμαρτωλοῦ Πολυκάρπου»] καί Δομή στά ἑξῆς μέρη: [Α] 1. Πρόλογος: σπουδές,
2. Εἰσαγωγή: σταδιοδρομία. [Β] Κύριο μέρος: ἀγῶνες (5 ἐπεισόδια). [Γ] 1. Κατάληξη: 1. καταδίκη, θανάτωση, 2. Ἐπίλογος: ταφή]. Ἀπό τά τρία μέρη, δέν ἐμφανίζουν ἐνδιαφέρον στήν πλοκή, μιμούμενα βυζαντινά ἁγιολογικά πρότυπα, ἡ
πρώτη περίοδος ἀνελίξεως [Α] καί ἡ μαρτυρία θανάτου-ταφή [Γ]. Στό μέρος
[Β] ὅμως πέφτει ὅλο το βάρος τῶν ἱστορικῶν ἐξελίξεων, κι ἐδῶ ἔχει ρόλο ἡ
τέχνη τοῦ συγγραφέα.
Ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι δημιουργεῖται μιά νέα ἀνάγνωση: Ὁ Πολύκαρπος ἐκπαιδεύεται μάχιμος, ἀναβαίνει τήν κλίμακα τῆς ἱεραρχίας, γίνεται μαχόμενος ἐπίσκοπος, γιά νά καταλήξει ἀναλώσιμος: Εἶναι μία ἰδανική περιγραφή πού ἀντιδιαστέλλεται μέ τή ρεαλιστική πού ἐκφέρει ὁ περιηγητής Η. Holland (βλ. κεφ. 3).
Α. Ἐκπαίδευση-ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα
Ὁ ‘ἐπαναστάτης’ «καλόγηρος» ἐκφράζει τή νεανική λογοτεχνία, αἰῶνες πρίν28.
Χρονικό τῆς Τέχνης, ΜΙΕΤ, Ἀθήνα, 1994, σ. 475 κ.ἑ. (τέλη 18ου-ἀρχές 19ου αἰ.: ἡ Γαλλική ἐπανάσταση ἐπέφερε ἀλλαγές στή θεματολογία τῶν ἔργων, προτιμῶνται ἀντί γιά καθιερωμένα σύγχρονα
ἱστορικά γεγονότα πού ἐρέθιζαν τή φαντασία, σκηνές ἀπό τόν Σαίξπηρ, τή Γαλλική ἐπανάσταση,
κ.ο.κ., ἀλλά μέ τρόπο πού ἀναβιώνει τό ρωμαϊκό μεγαλεῖο, σ. 499 κ.ἑ. (19ος αἰ.: διαρκής ἐπανάσταση).
27
Γουλούλης, Β΄, σσ. 156-157: Διαπιστώνεται ἕνα ἐσωτερικό περιβάλλον, ὅπου τά καθέκαστα τῆς
καταδίκης-θανάτωσης τοῦ Πολυκάρπου ἐμφανίζουν ὁμοιότητα μέ παράλληλα συμβάντα τῆς
θυσίας τοῦ Χριστοῦ μέ βάση τό κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιο. Γιά τόν πνευματικό γάμο ἐπισκόπου μέ
τήν Ἐκκλησία βλ. Ζέγκος, ὅ.π., σ. 35: «Ἔκανα ἄλλον δεσπότην ἐκεῖ (ἐπισκοπή Σταγῶν), καί σέ
μιά γυναίκα δέν ἠμπορῶ νά βάλω δύο ἄνδρας». σ. 44: «...ἐγώ ἀπό τήν πρώτη μου γυναίκα (Μητρόπολη) χέρι δέν τραβῶ...».
28

Ὁ Πολύκαρπος: 1) πεθαίνει ἔχοντας αἴσθηση ὅτι εἶναι καλόγηρος: «δι’ ἕνα καλογερικό κεφάλι
νά ἀφανισθοῦν οἱ Χριστιανοί!». 2) διαμένει σέ μοναστήρι, τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο στόν Τύρναβο, ὅπου
εἶχε τά ἀτομικά του εἴδη (βλ. σημ. 9). Ζέγκος, ὅ.π., σσ. 51, 52.
Στή νεανική λογοτεχνία (ὡς μή αὐτόνομο εἶδος) ὑπάγονται κείμενα ἀπό τά Ἀκριτικά ὥς τά Πτωχοπροδρομικά (πού δημοσίευσε ὁ Κ. Κούμας, βλ. Παράρτημα Β΄, 1), ὅπου ἐντοπίζεται ὁ πρῶτος
ἔφηβος ἥρωας τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, ἕνας νεαρός καλόγερος πού ἀφηγεῖται τίς δυσκολίες
τῆς ζωῆς σέ μοναστήρι), ἤ ἔργα ἀπό τόν Ἀχιλλέα, τόν Μεγαλέξανδρο, ὥς τόν Ρήγα Βελεστινλῆ,
βλ. Γιῶργος Κεχαγιόγλου, «Γιά τήν «προϊστορία» τῆς γραπτῆς νεοελληνικῆς παιδικῆς καί ἐφηβικῆς
λογοτεχνίας: ἀπό τόν ὕστερο μεσαίωνα ὥς καί τόν διαφωτισμό», στό: Ἀλ. Ν. Ἀκριτόπουλος (ἐπιμ.),
Ἑλληνική παιδική-ἐφηβική λογοτεχνία. Ἱστορία, κριτική, διδασκαλία, Ἡρόδοτος, Ἀθήνα, 2013,
σσ. 35-47. [=Πόρφυρας 138 (Ἰαν.-Μάρτ. 2011) 407-415] Εὐχαριστῶ τόν καθηγητή κ. Κεχαγιόγλου
γιά τήν ἀποστολή τοῦ ἄρθρου.
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Ἡ συμπεριφορά τοῦ ἥρωα, ἐπιτηδευμένη συγκρουσιακή τάση, προσιδιάζει
στίς παραστάσεις τῶν ἐφήβων-νέων, σέ κλασικά παιδαγωγικά πρότυπα ὅπως
εὐρωπαϊκά θεατρικά ἔργα, ἀλλά καί τῆς ἑλληνικῆς τραγωδίας. Π.χ. ἡ ‘Ἀντιγόνη’, ἡ ὁποία πεθαίνει γιά τίς ἀρχές τοῦ Δικαίου, ἤ ἀκόμη ὁ Σωκράτης, φυλακισμένος ὤν, δέν θέλει νά φυγαδευτεῖ29. Πρόκειται ὅμως γιά πορεία μυήσεως
‘στρατευμένου’ ἐθελουσίως ἀπό ‘νέος’ ὥς τήν τελική του μαρτυρία-κατάθεση
ψυχῆς:
1. Ὁ νεαρός Πέτρος, ἀφοῦ παραγράφεται ἡ παιδική ἡλικία του, ἐγγράφεται στούς
καταλόγους τῆς ἐκπαίδευσης σέ ἐπώνυμους δασκάλους: α) Μοσχόπολη: «περιβόητος»
Σακελλάριος Γεώργιος, ἱερεύς, β) Καστοριά: «σοφώτατος» Γεννάδιος, ἱεράρχης, γ) Ἰωάννινα: «περίφημος ἑλληνικός» διδάσκαλος Ἀθαν. Ψαλίδας, δ) Περάτιον: διδάσκαλος Κωνσταντῖνος. 2. Ἀγνοεῖται ἡ οἰκογένεια τοῦ ἥρωα30 πού πάντα προβάλλουν τά ἁγιολογικά
κείμενα στή διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα του, δέν ἐμφανίζεται Πνευματικός, ὑπάρχει
μόνον ὁ φίλος του καί συσπουδαστής Ἰσίδωρος. 3. Ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα: α) Ἄρτα:
ἱεροδιάκονος (1806: 28 ἐτῶν). Κων/πoλη: (ἱερεύς; σπουδές πιθανώτατα στήν Πατριαρχική
Σχολή Κ/πόλεως31), γ) Τρωάδα: ἐπίσκοπος, δ) Ἔφεσος: ἀναπληρωτής μητροπολίτης.

Οἱ ἀγῶνες, πρωτίστως τό θέμα τοῦ ἐπισκόπου Σταγῶν, θά καταλήξουν στόν
θάνατο, τήν τελική μύηση: Λίγο πρίν ἐκτελεσθεῖ, μή θέλοντας νά τόν δέσουν
σάν δοῦλο, ἀπευθύνει τά τελευταῖα λόγια του: «Ὅτι ἐγώ ἔχω τρανέψει εἰς τήν
Κωνσταντινούπολιν». Ἡ ἐκπαίδευση πού κορυφώθηκε στήν Κων/πολη [Α]
ἦταν μύηση στόν θάνατο [Γ]. Μυήθηκε γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν θάνατο ὡς
ἔκφραση ἐλεύθερης ἐπιλογῆς.
Β. Ἀγῶνες-Δράση
Γιά νά ἐπιτύχει τήν ἰδιαίτερη ἔκφραση τοῦ ἥρωά του ὁ συγγραφέας ἐπι-

29

Ὁ Σωκράτης ἀναφέρεται στίς συζητήσεις τῶν Λογίων τῆς περιοχῆς. 1) Ὁ Βηλαρᾶς τόν ἐξαίρει:
ἐπιστ. Οἰκονόμου ἀρ. 161 (Λάρισα 26 Ὀκτ. 1815) πρός Ἀθαν. Ψαλίδα, σσ. 258-259: «ὁ Σοκράτης
ἐδηδαχνε τήν ἠθική στό λαό τῆς Ἀθήνας...». 2) Ἐπιστ. ἀρ. 192:15 Μαρ. 1818 (Ἰω. Οἰκονόμου ἀπό
Λάρισα πρός Βηλαρά-Γιάννινα, σσ. 326-327): «…καί ποῦ νά εὕρω ἄλλον Βηλαρᾶν, .., διδάσκαλον,
συμβουλάτορα…; πιστεύω ὅτι εἶχ’ ἀξιωθῆ ν’ ἀκούσω τόν Σωκράτην». Πρβλ. ἐπιστ. 198, σ. 337. 3)
Μέ τόν Σωκράτη παρομοιάζεται ὁ Ἰω. Πέζαρος ἀπό τόν Ἄν. Διαμαντίδη, βλ. Λαφαζάνης, ὅ.π, 256.
Γιά τή διδασκαλία τοῦ Ἀττικοῦ δράματος (τραγωδίας-κωμωδίας) στή σχολή Τυρνάβου βλ. Λαφαζάνης, ὅ.π, 217.

30

Εἶχε ὅμως πολύ καλή σχέση μέ τήν οἰκογένειά του, ὅπως φαίνεται μόνον μία φορά, ὅταν τήν
ἐπισκέφθηκε καί τόν μετέφερε ὁ πατέρας του στήν Κων/πολη (Ζέγκος, ὅ.π., 30) ἤ ὅταν ζήτησε
τή Λάρισα, βλ. Ζέγκος, ὅ.π., σ. 31: «μέ τό νά εἶμαι καί σιμά τῆς πατρίδος μου».

31

Γουλούλης, ὅ.π., Α΄, σσ. 210-212, σημ. 26, ὅπου βιβλιογραφία: «παιδεμένος καλά ἐδῶ». Ζέγκος,
ὅ.π. σ. 29. Γιά τήν Πατριαρχική Σχολή τῆς Ξηροκρήνης πού ὀργάνωσε τό 1804 ὁ Δωρόθεος
Πρώιος, ὅπου εἶχε ἐπιρροή ὁ Κοραῆς βλ. Μουρτζανός, ὅ.π., σ. 59, ὅπου βιβλιογραφία.
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στρατεύει τή δραματική του τέχνη. Κατ’ ἀρχήν τοῦ ἀπονέμει τό παρωνύμιο
‘Ἀλβανός’32, πού σημαίνει μισθοφόρος33, σάν Ἁρματολός, ἀλλά στήν οὐσία
εἶναι ἐπιστρατευμένος καλόγερος34, ἱεράρχης καί ταυτόχρονα μαχητής! Ἡ εἰκόνα ὅμως ἑνός μητροπολίτη, πού φέρεται ὡς ‘Ἀλβανός’, ἁγνός ὀρεσίβιος, Βαλκάνιος ‘ἄγριος’ ἀλλά ἱκανός νά ἑνώνει τή φυσική κλίση του μέ τό ἠθικό χρέος,
τήν ἐλευθερία, εἶναι νεωτερική35. Ἀπό τή σταδιοδρομία τοῦ ἥρωα ἐπιλέγονται
σκηνές ἔντονης δράσεως. Ἀνεβαίνει ἡ ἀδρεναλίνη! Κορυφώνεται ἡ ἔνταση μέ
συνεχῆ ἐναλλαγή σκηνῶν, ἔνταση, ἀγωνία. Εἶναι μιά συρραφή εἰκόνων συγκρούσεων πού ἰσορροπεῖ μέ τή σάτιρα, τή λιτή γλώσσα, τήν τελική ἐπιβολή
τῆς εἰρήνης. Διατυπώνονται ἀναπάντεχες κριτικές, ἀφοῦ ὁ μητροπολίτης ἔχει
ἀρνητικές ἐμπειρίες ἀπό κάποιους Χριστιανούς (Παΐσιος, Κωφός, Ἄνθιμος, δές
πιό κάτω), τήν ὥρα πού Ὀθωμανοί (μουλᾶς Λάρισας, τσαούσης) ἐκφράζονται
μέ θερμά λόγια ὑπέρ του! Ὁ ‘ἥρωας’ ἔρχεται σέ ἔντονες ἀντιπαραθέσεις, ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιά τήν πλοκή, τή δραματουργία, τήν τόνωση τοῦ ἐνδιαφέ32

Ἐκτός κύκλου Ἀλβανῶν ἐθεωρεῖτο κακόφημο ὄνομα (π.χ. στήν Ε.Ν. ‘Αλβανίτης’ σημαίνει
ληστής, βλ. Βαλέτας, ὅ.π., Γ26-30, σ. 416), ἀλλά στό τέλος τοῦ «Βίου» ἡ σημασία του ἀποκαθίσταται, βλ. Ζέγγος, ὅ.π., 1) σ. 30: Ὁ Διονύσιος (Καλλιάρχης) στήν Ἔφεσο «εἶδε τόν Πολύκαρπον,
τόν περίφημον Ἀλβανόν» 2) σ. 31: Ὁ Ἀλῆ πασᾶς «τόν ἐδέχθη μέ καλήν ἐπιδεξίωσιν ὡς Ἀλβανόν»
3) σ. 32: Ὁ Βελῆ πασᾶς θεωροῦσε «ὡς Ἀλβανοί καί οἱ δύο». 4) σ. 44: Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄:
«Εἶσαι Ἀλβανός, ἀδελφέ, εἶσαι ἰσχυρογνώμων… τῷ ὄντι εἶμαι». 5) «τά ἄθλα τοῦ… περίφημου
Ἀλβανοῦ Δαρδιώτου».

33

Γουλούλης, Β΄, σσ. 150-153 [σ. 150: ἀποδόθηκε ὁ τύπος «Ἄθλα Ἁμαρτωλοῦ» ἀντί τοῦ ὀρθοῦ
«Ἄθλα Ἁρματολοῦ»]. Γιά τή σημασία τοῦ ‘Ἀρβανίτη’ (μισθοφόρος) τήν ἐποχή αὐτή, βλ. Γιῶργος
Μαργαρίτης, Ἐνάντια σέ φρούρια καί τείχη. Μιά μικρή εἰσαγωγή γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση,
Διόπτρα, Ἀθήνα 2020, σ. 117. Πρβλ. Γουλούλης, ὅ.π, Β΄, σσ. 150-155. Στό τέλος ὁ Πολύκαρπος
ἐπιστρατεύει Ἁρματολούς.
34
Βλ. σημ. 28. Πρβλ. Ζαμπία Ἀγριμάκη, «Οἱ Πολεμιστές καλόγεροι τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας»,
Ἐφημέριος, ἔτος 70όν, τεῦχος 4ον, Ἰούλιος-Αὔγουστος 2021, σσ. 43-44. Γιά τούς Δυτικούς μοναχούς πολεμιστές Ναΐτες βλ. P. P. Read, Οἱ Ναΐτες Ἱππότες, μετάφραση Γ. Κουσουρέλου, Ἐκδ.
Ἐνάλιος, Ἀθήνα 2003, σ. 151 κ.ἑ.
35

Γιά τήν ἐπίδραση ἀπό τραγωδίες τοῦ Βιττόριο Ἀλφιέρι (1749-1803) ὅπως π.χ. στήν E.N. βλ.
Βαλέτας, ὅ.π., Δ13β: «…ὁ νέος Σοφοκλῆς τῆς Ἰταλίας…», ν΄-νά΄, 41* (ὅπου βιβλιογραφία γιά μεταφρασμένα ἔργα του στήν ἑλληνική), σσ. 371-378, ὅπου ὑπάρχει ἐπίδραση ἀπό τό Della Tyranide,
Σάτιρες, κ.λπ. σέ πλεῖστα σημεῖα] θέτοντας τό ζήτημα τῆς ἐλευθερίας. Στά ἔργα τοῦ Κάρλο
Γκολντόνι (1707-1793) δημιουργοῦνται συγκροτημένοι ἀστικοί χαρακτῆρες ὑποτιμώντας τήν παλαιά
ἀριστοκρατία ἤ τό θέμα τοῦ ‘ἀγαθοῦ πρωτόγονου’ πού ἀντιπαρατίθεται μέ τήν ἀποικιοκρατία.
Στά ἔργα τοῦ Βολταίρου (1694-1778) δίνονται σέ πολιτικές-θρησκευτικές συγκρούσεις δραματικές
κορυφώσεις. Μέχρι καί τά ἔργα τοῦ κινήματος Sturm und Drang (Σίλερ, Γκαῖτε κ.λπ.) πού ἀντιδροῦν στόν γερμανικό ἀπολυταρχισμό. Ὁ Σίλερ λ.χ. ἐξετάζει τό ψυχολογικό ἰδεῶδες ‘ὡραία ψυχή’
σέ τραγωδία πού δείχνει τή σύγκρουση ἀνάμεσα στό χρέος καί τήν κλίση, βλ. Ἄννα Ταμπάκη,
Μαρία Σπυριδοπούλου, Ἀλεξία Ἀλτουβά, Ἱστορία καί δραματολογία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ θεάτρου.
Ἀπό τήν Ἀναγέννηση στόν 18ο αἰῶνα, (Ἀθήνα) 2015, στά οἰκεῖα λήμματα.
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ροντος τοῦ ἀναγνώστη. Συμβαίνουν καταγγελίες, ἀνακρίσεις, διώξεις ἀπό τό
καθεστώς. Γενικῶς ὑπάρχει ἀστυνομικό ἐνδιαφέρον! Συνήθως ὁ ἅγιος διώκεται, ἐδῶ ὅμως ὁ μητροπολίτης «διώκει», ἐπικαλεῖται τό (ὀθωμανικό) δίκαιο
ἀλλά καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. Τό τρίτο (κεντρικό) μέρος ἀπό τά τρία τοῦ
«Βίου» περιλαμβάνει πέντε ἐπεισόδια (ἀναλογῶντας μέ κλασικό εὐρωπαϊκό
πεντάπρακτο θεατρικό ἔργο):
[1ο] Τύρναβος (ὑπόθεση Παϊσίου-Κωφοῦ): 1. Ἡ κρίση ἀρχίζει μέ τόν Εὐθύμιο Κωφό,
γραμματέα τοῦ Βελῆ πασᾶ, γιατί παρακάμπτοντας τόν ἁρμόδιο μητροπολίτη δίνει
συστάσεις στόν ἔξαρχο τῆς μονῆς Δουσίκου Παΐσιο γιά τό μετόχι στό Μπουτόι τῆς Βλαχίας. Σκίζει σχετικά ἔγγραφά του, γράφει ἀρνητική συστατική ἐπιστολή στόν Νεόφυτο
Οὐγγροβλαχίας 2. Λογοφέρει ἔντονα στόν ἔκπληκτο «Τοῦρκο» Πανούς Σέβρανη, ‘ἀστυνόμο’ (ζαμπίτη) τοῦ Βελή πασᾶ, ὁ ὁποῖος ἀντιδρῶντας πού τοῦ εἶπε «εἶμαι ὅμοιος μέ
τόν βεζύρη σταλμένος ἀπό τό Δοβλέτι», τόν σέρνει χωρίς ράσο στόν Τύρναβο. Ἐκφράζεται γιά τό δίκαιό του στόν Βελῆ πασᾶ μέ ἔντονο τρόπο, περιλούζει κατάμουτρα τόν
γραμματέα του Εὐθύμιο Κωφό καί φυλακίζεται. [2ο] Ἰωάννινα (χειροτονία Ἀνθίμου): 3.
Ἀρχικά ἔχοντας κάθε σεβασμό στό ἀξίωμα τοῦ Ἀλῆ πασᾶ («οἱ χρόνοι σου πολλοί καί
τίμιοι»), ἀντιλέγει γιά τό θέμα τοῦ Ἄνθιμου κι ἐκεῖνος τόν διώχνει ἀπό τό γραφεῖο του,
4. Ἀποκαλεῖ τόν Ἄνθιμο «ἀνάξιο» (!) στή χειροτονία. [3ο] Λάρισα (ἐπιστροφή Ἀνθίμου)
5. Ἐκδιώκει τόν Σταγῶν κακήν κακῶς ἀπό τή Μητρόπολη Λαρίσης, κι ἐκεῖνος τόν
καταγγέλλει στόν Ἀλῆ. ¦ Ἐξαπατᾶ τόν ‘ἀστυνόμο’ τοῦ Ἀλῆ, τόν Σαντίκ Μεντζοράνη, πού
ἔρχεται νά τόν συλλάβει, διαφεύγει μέ πλοῖο πρός Κων/πολη. [4ο] Κων/πολη (καταγγελία ἐναντίον τοῦ Ἀλῆ, ἐπιστροφή) 7. Καταγγέλλει τόν Ἀλῆ πασᾶ μέ τόν Πασόμπεη 8.
Ἐπιστρέφει ‘ἡγούμενος’ τοῦ στρατοῦ τοῦ Δράμαλη. [5ο] Λάρισα-Θεσσαλία ἐν μέσῳ
πολέμου (σύγκρουση μέ Δράμαλη) 9. Ἐνίσταται γιά τόν Δράμαλη πού μειώνει τή συμμετοχή ἁρματολῶν στόν πόλεμο κατά τοῦ Ἀλῆ, ὁ σουλτάνος τόν ἀντικαθιστᾶ ἀπό ἀρχηγό. Τοῦ ἀρνεῖται νά ‘φιλιωθεῖ’ μέ τόν Ἄνθιμο, ἐπειδή τοῦ ἀξίζει νά τόν κάνει ‘τερπιέ’ 10.
Τόν ἀποπέμπει ἀπό ἐπίσκοπο Σταγῶν, πράγμα πού κάνει τόν Δράμαλη νά τόν μισεῖ.

Τό κέντρο βάρους τοῦ Β΄ μέρους, μέ τό ὁποῖο χωρίζεται (ὅπως καί ὅλο το
ἔργο) σέ δύο ἑνότητες, εἶναι τό 3ο ἐπεισόδιο: α) ἐκδίωξη ἀπό τή Μητρόπολη
τοῦ ἐπισκόπου Σταγῶν καί β) διαφυγή τοῦ μαχητῆ μητροπολίτη στήν ‘παρανομία’. Μέ τό (α) κλείνει ἡ πρώτη φάση ἀγώνων, μέ τό (β) ἀρχίζει ἡ ἀντίστροφη
μέτρηση! Τό ἔργο χωρίζεται ἔτσι σέ δύο ἑνότητες ἀπό 2 ½ τμήματα: 1η ἑνότητα:
1. Σπουδές, 2. Ἀνέλιξη. 3.1. (Δράση: 1ο, 2ο, 3ο α ἐπεισόδια): Ἄμυνα-‘Οἰκονομία’
πρός Παράγοντες (ἐπίσκοπο, ἡγεμόνα) πού προσβάλλουν τήν Ἐκκλησία. 2η
ἑνότητα: 3.2 (Ἀγῶνες-Δράση: 3 β, 4ο, 5ο ἐπεισόδια): Ἐπίθεση στά ἴδια ἄτομα,
πόλεμος, ἐκδίωξη, 4. Θανάτωση, 5. Ταφή.
Ὁ Πολύκαρπος ἀντιμάχεται πρωτίστως δύο ἀντι-ἥρωες (Ἰ: Ἄνθιμος, ΙΙ: Δράμαλης):
Ι. Ὁ Ἄνθιμος, πρώην πρωτοσύγκελλος ἀπορριμμένος ἀπό τόν Πολύκαρπο,
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φέρεται νά ἔχει τόν ρόλο τοῦ ‘Κακοῦ’ (στήν παράδοση τοῦ σαιξπηρικοῦ villain36),
ὑποδαυλίζοντας ἀντίπαλους ἡγέτες (Ἀλῆ πασᾶ, Δράμαλη).
Ὁ Ἄνθιμος ἀναζητεῖ ἀποκατάσταση σχέσων, ἐξελίσσεται ὅμως σέ μοιραῖο πρόσωπο.
Ὁ Πολύκαρπος δέν ἤθελε ὁποιαδήποτε σχέση μαζί του, ὁ ὁποῖος ἐπεδίωκε συνεχῶς
‘φιλία’ μαζί του ὄχι ἀπό ἐμπάθεια, ἀλλά ἀπό πνεῦμα «ἀκρίβειας». Ἡ «οἰκονομία» πού
ἔκανε νά τόν χειροτονήσει στή θέση ἄλλου, ἦταν ἡ ἐξαίρεση, ὄχι πρός τή θέλησή του
ὡς πνευματικοῦ ὁδηγοῦ ἀλλά παράνομη ὡς πρός τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ
δόθηκε ἀφοῦ ἐπέμεινε, ἡ ὑπηρεσιακή συνεργασία τους ἦταν ἄψογη, ἀλλά δέν μποροῦσε ἔκτοτε ἀπό τή θέση του νά στεριώσει ὁποιαδήποτε ἄλλη πνευματική σχέση μέ
τόν μητροπολίτη. Δέν ἐξετάζεται ἄν ὁ Ἄνθιμος εἶναι ἤ ὄχι κι αὐτός θύμα τοῦ Ἀλῆ πασᾶ,
ἀφοῦ ἡ ἐπισκοπή Σταγῶν εἶναι στρατηγική περιοχή Ἠπειροθεσσαλίας, ὅπου ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἀλῆ εἶχε τεράστιες ἐκτάσεις, τσιφλίκια.
1. Πετυχαίνει τήν παράνομη ἐκλογή του σέ ἐπίσκοπο Σταγῶν, χάρη στήν εὔνοια πού
εἶχε ἀπό τόν Ἀλῆ. 2. Στή χειροτονία του διατυπώνει ὕβρη ἀποκαλώντας «ἄξιο» τόν
Ἀλῆ πασᾶ! Ὁ Πολύκαρπος τόν ἀπαξιώνει, ἀλλά ἐκεῖνος ἔκτοτε θέλει νά ‘τά βρεῖ’ μέ
τόν μητροπολίτη. 3. Ὑποβάλλει στόν Ἀλῆ νά διώξει τόν Πολύκαρπο, λέγοντας ὅτι τόν
ἀντικατέστησε στή Λάρισα («... Ἀλῆ πασᾶς… εἶναι εἰς τήν Λάρισαν ὁ δεσπότης»!), γίνεται ἡ αἰτία νά ἐγκαταλείψει ὁ Πολύκαρπος τήν πόλη του γιά τήν Κων/πολη. 4. Πάλι
συντάσσεται μέ τόν Δράμαλη «τώρα θά σοῦ εἶμαι σκλάβος, νά μέ συμφιλιώσης μέ τόν
Λαρίσης καί ὅ,τι ἀγαπᾶς εἶμαι πρόθυμος», κι ἐκεῖνος τόν ὑπακούει (!), μεταφέρει τό
αἴτημα στόν μητροπολίτη.

ΙΙ. Ὁ Δράμαλης, μέ διαλόγους καί σχόλια, ἀπό στρατάρχης ὑποβαθμίζεται διοικητικά καί ἠθικά ἔναντι τοῦ Πολυκάρπου. Ὁ τύπος του εἶναι πάνω στήν
παράδοση τοῦ τύπου τοῦ capitano (λοχαγοῦ) ‘παλικαρᾶ’ (τῆς Commedia dell’
arte), ὑποχωρητικοῦ, ἀφελῆ, κακεντρεχοῦς.
1. Στήν κοινή κάθοδο ἀπό τήν Κων/πολη στή Λάρισα ἐμφανίζεται νά ἡγεῖται ὁ Πολύκαρπος καί τόν συνοδεύει ὁ Δράμαλης (Προφανῶς συνέβη τό ἀντίθετο). 2. Εἶναι
ἀρχικῶς στρατάρχης, ἀλλά κατόπιν ἐνεργειῶν τοῦ Πολυκάρπου ὑποβαθμίζεται ἀπό
τόν Χουσεΐν πασά Γαβανάζογλου καί ἐνοχλεῖται: «τοῦ ἐκακοφάνη τοῦ Δράμαλη»37.
3. Γίνεται οὐσιαστικά τσιράκι τοῦ Ἀνθίμου, πιστεύοντας ὅτι θά πείσει τόν Πολύκαρπο
νά συμφιλιωθεῖ μέ ἐκεῖνον, νομίζοντας ἀφελῶς ὅτι θά πείσει ἕναν «φίλο» του ὅπως

36
Π.χ. 1. Έμπορος τῆς Βενετίας: Σάιλοκ, πολύπαθος χαρακτήρας, ἀλλά προκαλῶν τό μαρτύριο τοῦ
χρεώστη του, 2. Πολύ κακό Γιά τό Τίποτα: Δόν Τζών, νόθος ἀδελφός: 3. Βασιλιάς Λήρ: Ἐνδμόνδος,
νόθος γιός, ἄσχημος, ὑποκριτής: 4. Ριχάρδος Γ΄: Γλῶστερ: νόθος κ.ο.κ. Ἡ ἐπίδραση τοῦ Σαίξπηρ στή
μετέπειτα λογοτεχνία εἶναι ἐμφανής σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν τύπο αὐτό. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Ἰω.
Κωλέττης καί ἄλλοι λένε γιά τόν Ἄνθιμο στόν μητροπολίτη: «νά τόν χειροτονήσεις κι ἄς βγάλει τά
μάτια του», ἐνῶ ὁ Πολύκαρπος τόν ἀποκαλεῖ «θεοκατάρατε!», βλ. βλ. Ζέγκος, ὅ.π., σσ. 36, 38.
37
Πρόκειται γιά τόν Χουσεΐν πασά Καβανόζ-ζαντέ, ὁ ὁποῖος τό 1820 διορίστηκε βαλής τῆς Ρούμελης καί τό 1821 (7/19 Φεβ.) βαλής Θεσσαλονίκης-Καβάλας, βλ. Ἠλίας Κολοβός κ.ἀ. σσ. 341-342,
κλπ. Ὁ Γαβανάζογλου δέν εἶχε οὐσιαστικό ρόλο, ἀναφέρεται γιά νά μειωθεῖ ὁ Δράμαλης.
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νομίζει ἕναν β΄ κατηγορίας πολίτη, μεταφέρει ‘αἴτημα’ πού δέν γίνεται δεκτό, μνησικακεῖ: «Εἰς δέ τόν Δράμαλην ἔμεινεν ἡ ἔχθρα». Ἀφοῦ δέν τοῦ κάνει τό θέλημα, λησμονεῖ
τή ‘φιλία’ –θίχτηκε πού δέν τοῦ ἔκανε ‘τίς παρακάλιές του’– καί ἀπό ἐμπάθεια, ζητᾶ
τήν κεφαλή του ἀπό τόν σουλτάνο πού τόν καταδικάζει εἰς θάνατον (Δέν δηλώνεται
ἡ ἀλληλογραφία, γιά νά μήν κριθεῖ ἡ ἀνώτατη ἐξουσία). 4. Φωνασκεῖ εἰς βάρος ἑνός
ἀδύναμου μελλοθάνατου, ἐπιβάλλει πιό ὀδυνηρή θανάτωση γιά κληρικό, μέ ἀποκεφαλισμό, τόν ὁποῖο οἱ δήμιοι ὁλοκληρώνουν μέ τριπλό χτύπημα, πιό βασανιστικό.

Οἱ ἔντονοι χαρακτῆρες τῶν ἡρώων σέ λόγους καί πράξεις δείχνουν ἐπίδραση
πρωτίστως ἀπό τό θέατρο38, τό ὁποῖο μαρτυρεῖται λ.χ. στόν Τύρναβο39, ἀλλά
περισσότερο στήν πόλη πού σημάδεψε τήν πνευματική του μύηση, τήν
Κων/πολη (Φανάρι), ὅπου καλλιεργεῖται θέατρο-λογοτεχνία40. Ὡς ἐκ τούτου: 1.
Ὁ Ἄνθιμος, ἀλλοτριωμένος ὅπως εἶναι, χρησιμοποιεῖ κατά κόρον ὀθωμανική
διοικητική ὁρολογία 2. Ὁ διπλωματικός καί ἀριστοκράτης Βελής ὁμιλεῖ τήν
ἐκκλησιαστική διάλεκτο 3. Ὁ Ἀλής ἐκφράζει τήν προσποιητή ἀλλά καί ὠμή
γλώσσα, εὐνοώντας κόλακες 4. Ὁ Δράμαλης εἶναι ὑπό τήν σκιά τῆς ἡγετικῆς
προσωπικότητας τοῦ Πολυκάρπου, ἀπό τόν ὁποῖο ζητᾶ ‘παρακάλιες’ ὅπως λέει
ὁ ἴδιος, γίνεται ἀφελής πιστεύοντας ὅτι ὡς «ἄκρος φίλος» τόν ἔχει ὑπό ἔλεγχο
(βλ. πιό πάνω) 5. Ὁ ἀτίθασος, νατουραλιστικός ἥρωας Πολύκαρπος κυριαρχεῖ
στούς πιό χαμηλῶν ἀπαιτήσεων ἀντι-ἥρωες. Εἶναι μία ἔντονη, ἀντισυμβατική
προσωπικότητα, ὁ ἁγνός νέος της ἐπαρχίας, στρατευμένος ἀπό ὑψηλή αἴσθηση
καθήκοντος. Τονίζεται, λοιπόν, ἡ φυσική του κατατομή, ὁ ‘Ἀλβανός’, ὡς ἄνθρωπος πυγμῆς, σκληρός μέ τόν ἑαυτό του ἀκόμη καί τή στιγμή τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ του, μέ ἀπότομα φερσίματα καί λόγια. Αὐτό ὅμως εἶναι τό κέλυφος, ἡ
οὐσία εἶναι ὅτι ἀγαπᾶ τήν Ἐκκλησία καί σέβεται τόν ἑαυτό του, ἐπικαλούμενος
τήρηση τοῦ φιρμανίου διορισμοῦ του, ὅτι εἶναι «ὅμοιος μέ βεζύρη». Μέ τόν δικό
του τρόπο γίνεται στό θέατρο τῆς ζωῆς μιμητής τοῦ Χριστοῦ μέχρι θανάτου.

38
Τό θέατρο ἦταν διαδομένη μορφή τέχνης τήν προεπαναστατική περίοδο στίς Ἑλληνικές περιοχές καί τή Διασπορά μέ μεταφράσεις καί πρωτότυπα ἔργα, μέ ἔμφαση στό ἱστορικό καί τό ἀρχαῖο
δράμα, βλ. Δημ. Σπάθης, Ὁ Διαφωτισμός καί τό νεοελληνικό θέατρο, University Studio Presss,
Θεσσαλονίκη 1986, σ. 9 κ.ἑ. Βάλτερ Ποῦχνερ, Ἀνθολογία Νεοελληνικῆς δραματουργίας, τόμ. Α΄,
Ἀπό τήν Κρητική Ἀναγέννηση ὥς τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 2006, 403 κ.ἑ., ὅπου
βιβλιογραφία.
39

Θεατρικά ἔργα παίζονταν π.χ. στόν οἶκο τοῦ Βελῆ πασᾶ στόν Τύρναβο, βλ. Ἰωάννης Λεονάρδος,
Νεωτάτη τῆς Θεσσαλίας χωρογραφία, εἰσαγωγή-σχόλια-ἐπιμέλεια Κώστας Σπανός, ἐκδόσεις Θετταλός, Λάρισα 1992, σ. 52: «Εἰς δέ τό κάτω πάτωμα ἐκτείνετο κατά μῆκος μία μεγαλωτάτη σάλα
μέ ὡραιοτάτας ζωγραφίας, …ὅπου πολλάκις ἐπαρασταίνοντο παρά τῶν Εὐρωπαίων θέατρα καί
κωμωδίαι ἐπί τῆς δεσποτείας τοῦ Β(ελῆ) Π(ασᾶ)».
40

Ποῦχνερ, ὅ.π., σσ. 403-406, ὅπου βιβλιογραφία. Πρβλ. Γουλούλης, Α΄, σσ. 211-212, σημ. 26.
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Ὑπάρχει εἰδικός ἑστιασμός στήν ψυχογράφηση τόν ἥρωα, τά κίνητρά του
γιά τήν ἀσυνήθιστη συμπεριφορά του πού τόν ὁδηγεῖ στήν αὐτοθυσία. Αἰτία
εἶναι ἡ ἐσωτερική σύγκρουση, τό ‘τραῦμα’, λόγω τῆς μείωσης πού ὑφίσταται
ὁ ἴδιος καί ἡ Ἐκκλησία. Δέχεται πολεμική, ἀγοραῖο λεξιλόγιο, σάτιρα. Τόν σέρνει ἀστυνόμος χωρίς ράσο στούς δρόμους! Κυρίως ὅμως ‘πάσχει’ ἀπό τήν ὑπόθεση τοῦ Σταγῶν Ἀνθίμου. Ἀκριβῶς αὐτό πού θά ἀποτυπώσει ὁ Βηλαρᾶς
«Πασκᾶς γιά τήν Ἀλήθεια» (βλ. κεφ. 3):
1. Ἐπηρεάζεται ἀπό τούς συμβούλους τοῦ Ἀλῆ πασᾶ νά συνευδοκήσει στήν ἀντικανονική ἐκλογή τοῦ Ἀνθίμου. Στή χειροτονία ἀποκαλεῖ τόν Ἄνθιμο «Ἀνάξιο», γιά νά
λάβει τήν ἀπάντηση «Εἶναι ἄξιος ὁ Ἀλῆ πασᾶς». Ὑποχωρώντας γίνεται ἀντικείμενο
χλεύης ἀπό τόν Ἀλῆ πασᾶ: «Ἦλθες εἰς τάς φρένας σου! … Διότι ἡμεῖς οἱ Ἀλβανοί κατόπιν σκεπτόμεθα»! Ἔμμεσα δέ ἀπειλῆς: «ἠξεύρεις ὅτι εἶναι ἰδικός μου». 2. Στό κέντρο
βάρους τοῦ κειμένου, ὅταν ἔρχεται ὁ Ἄνθιμος στή Λάρισα, γίνεται ἡ ἔκρηξη. Δέν τόν
δέχεται, τόν ἀποκαλεῖ «θεοκατάρατο», τήν πιό βαριά λέξη τοῦ κειμένου, οἱ φύλακες
τόν ὠθοῦν ἀπό τίς σκάλες. 3. Ὁ Ἄνθιμος γίνεται ἄνθρωπος τοῦ Δράμαλη, ὁ ὁποῖος
φαντάζεται ὅτι ὁ Πολύκαρπος εἶναι ‘φίλος’, ὑποχείριό του. Μεσολαβεῖ γιά νά ‘φιλιωθοῦν’ οἱ δύο κληρικοί, ἀλλά ἀκολουθεῖ ἔκρηξη, ἀπειλεῖ νά κάνει «τερπιέ» τόν ἐπίσκοπο Σταγῶν, τόν ἀπολύει. Ἡ πληγή κλείνει, ἀλλά ἔρχεται ἡ μήνη τοῦ Δράμαλη καί ἀνατρέπει τήν ἐπικρατήσασα ἐκκλησιαστική τάξη, ὁλοκληρώνεται ἡ τραγωδία.

Γ. Μαρτυρία θανάτου-ταφή
Θά δοθεῖ τελική μάχη, ἀλλά σέ ἀνώτερο ὑπαρξιακό ἐπίπεδο. Δέν ἔχουν πλέον ρόλο οἱ ἐντάσεις τοῦ κεφ. [Β], ὁ Ἰγνάτιος ἐκφράζει μία ἀνεπαίσθητη κεντρική θεολογία, ὅτι ὁ Πολύκαρπος: 1. Ἐργάζεται ὑπέρ τῆς εἰρήνης: α) συμβάλλει στήν εἰρηνευτική διαδικασία στή Μαγνησία β) ἀρνεῖται νά δραπετεύσει
ἀπό τή φυλακή του γιά ἀποφυγή ἀντιποίνων γ) εὔχεται ὑπέρ τοῦ σουλτάνου,
δεχόμενος πάνω του τήν ἀπόδοση κοσμικῆς δικαιοσύνης, νά μήν ἐνεργήσει
διώξεις στό σύνολο. 2. Τό ‘τραῦμα’ του ἀπό τήν ἔκνομη χειροτονία τοῦ Ἀνθίμου
ἀποκαθίσταται μέ δική του ἡρωϊκή ἔξοδο μέ τό πού τόν ἐκδιώκει, ἐνέργεια
πού κόστισε τή ζωή του, ἀφοῦ προκάλεσε τή μήνη τοῦ Δράμαλη, κι ἀπό
«φίλος» ἔγινε ἐχθρός. Ἡ στάση του φαίνεται ὡς ὁμολογία, λαμβάνοντας τέτοια
προκλητική στό σύστημα ἀπόφαση ἐν μέσῳ πολέμου! Δραματοποιεῖται ἡ
καταδίκη, χρεώνεται στήν ἐμπάθεια τοῦ Δράμαλη, πού χρησιμοποιεῖ τή γραφειοκρατία γιά νά τόν φονεύσει. 3. Συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι τό ἐξιλαστήριο
θύμα, ὅπως οἱ ἄλλοι ἐκτελεσθέντες μητροπολίτες τό 1821 (οἱ Διονύσιος Καλλιάρχης καί Γρηγόριος Δέρκων ἦταν γέροντές του), ἀλλά προσφέρει τόν
ἑαυτό του ὡς «καλογερικό κεφάλι» γιά νά μή γίνουν ἀντίποινα, ἄν δραπέ-
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τευε 4. Πεθαίνει ἐλεύθερος μή θέλοντας νά τόν δέσουν 5. Βιώνει τή δίκη-θανάτωσή του ὡς ἀναβίωση τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ41. Γίνεται μιμητής τοῦ Ἀρχιερέα Χριστοῦ, ἐκφράζοντας τή δική του τελική ἐτυμηγορία-μαρτυρία στούς
Ὀθωμανούς 6. Ὁ Ἰγνάτιος κλείνοντας ἀποκαλεῖ τόν καρατομηθέντα μητροπολίτη «ἅγιο», δηλαδή Μάρτυρα. Δέν εὐνοεῖ τιμή λειψάνων ἁγίου (ὅπως ἐπιβάλλει ἡ Ε.Ν.!), πέρα ἀπό τό ‘σημεῖο’ ὅπου ἡ βυθισμένη στό νερό τοῦ Πηνειοῦ
κεφαλή ἐμφανίζεται στό σημεῖο τῆς τομῆς τοῦ σώματος42.
Ἡ μαρτυρία πού ἀποκαλύπτει στό [Γ] μέρος ὁ Πολύκαρπος θυμίζει τή συνήθη τῶν Μαρτύρων τῆς Τουρκοκρατίας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ὁμολογία τους ἀποκαθιστοῦν μιά παλαιά ἄρνηση τῆς Πίστεως, ἕναν συμβιβασμό. Ἔξαρση τῆς ἠθικῆς
νίκης των ἔκαναν οἱ Κολλυβάδες43. Ἑπομένως μετά τή δράση στό μέρος [Β] ὁ
Ἰγνάτιος φαίνεται νά ἀξιολογεῖ τήν περίπτωσή του κοντά στήν κολλυβαδική
παράδοση.
Ὁ ‘Βίος’ ἔχει καλυμμένη πνευματικότητα, τό ὁποῖο ὑποβάλλει τόν Πολύκαρπο ὡς μαρτυρικό πρόσωπο, στοχεύοντας στήν ἀποκατάστασή του, «πρός
ἐνθύμησιν», ὅπως λέγει στό τέλος ὁ Ἰγνάτιος, πλέον ὡς «περίφημος Ἀλβανός».
Ἡ τέχνη εἶναι ἁπλῶς τό ἐπίστρωμα, εἰδικά στό τμῆμα [Β] δημιουργημένο μέ
προδιαγραφές ὑψηλῆς δραματικῆς τέχνης, μέ ἐπίδραση ἀπό τό θέατρο καί τή
λογοτεχνία τῆς ἐποχῆς. Ὁ Ἰγνάτιος ἀνανεώνει ἕναν τυπικό Βίο Μάρτυρα σέ
πιό σύγχρονη μορφή.
Ἡ προσωπική σχέση πού ἔχει ὁ συγγραφέας ὡς διάκονος τοῦ μητροπολίτη
του, τόν φέρνει νά εἶναι ἐνήμερος ἀπό τόν ἴδιο γιά τήν ‘Πολιτεία’ του. Μέχρι
τώρα δέν ἔχει ἐξετασθεῖ ὁ κύκλος γνωριμιῶν καί ἐπιδράσεων τέτοιου ἐπιφανοῦς στελέχους τοῦ Πατριαρχείου μέ ἀσυνήθιστη συμπεριφορά, ἡ ὁποία συνάδει μέ τό κίνημα τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ πολίτη ἤ τήν κριτική
σέ κακῶς κείμενα τοῦ αἰχμάλωτου ἑλληνισμοῦ πού ἀπορρύθμιζαν τήν Ἐκκλησία. Πολλοί πνευματικοί διδάσκαλοι καί κληρικοί, ὁ Κοραῆς κ.ἄ., ἐξέφραζαν

41

Γουλούλης, Β΄, ὅ.π., σσ. 156-157.

42

Ζέγκος, ὅ.π., σ. 53: «...ἀπέπτη ἡ ἀοίδιμος ψυχή του εἰς τά οὐράνια». σσ. 55-56: «Ὤ τοῦ θαύματος, ἡ ἁγία ἐκείνη κεφαλή εἶχεν ἔλθη ὑποκάτω του σώματος... καί οὕτως ἐσηκώσαμεν τό
ἅγιον λείψανον…».
43

Γιά τό μαρτύριο τῶν νεομαρτύρων βλ. Γεώργιος Τζεδόπουλος, Ὀρθόδοξοι Νεομάρτυρες στήν
Ὀθωμανική αὐτοκρατορία, ἀδημ. διδ. διατριβή, ΕΚΠΑ, Ἀθήνα 2012, ὁ ὁποῖος δέχεται ἐργαλειοποίησή του ἀπό τούς Κολλυβάδες. Γιά τά κίνητρα αὐτοθυσίας πάνω σε ‘παλαιότερο τραῦμα’
στούς νεομάρτυρες (βιβλιογραφία) βλ. Γουλούλης, Β΄, σσ. 158-159.
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διάφορες κριτικές καί προτάσεις. Εἶχε ζήσει ἄλλωστε στό κέντρο τοῦ προβληματισμοῦ, τήν Κων/πολη. Ἀπό ὅλα αὐτά τά κείμενα ἐξετάζεται ἡ διαφαινόμενη
σχέση πού ἔχει ὁ Πολύκαρπος, Ἠπειρώτης ὤν, μέ μία ‘δεξαμενή’ παιδείας, τήν
῾Ἑλληνική Νομαρχία᾽ (1806), ‘Πολιτεία τῶν νόμων’ τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἔργο
Ἀνωνύμου, ὁ ὁποῖος ζῶντας στήν Ἤπειρο, θέτει ἐπί τάπητος τήν ἐλευθερία τῶν
Ἑλλήνων πρωτίστως ὡς ζήτημα παιδείας καί ἐκπαίδευσης (μορφωτικῆς, ἔνοπλης), χωρίς νά ἀποβλέπει σέ ἐθνικό κράτος44 ἤ καταργῶντας τό Ὀθωμανικό:
Α) Ἔμφαση στόν δίκαιο πόλεμο: 1. Α65-66: Δίκαιος εἶναι ὁ πόλεμος «πρός διαυθέντευσιν τῆς ἰδίας ζωῆς καί ἐλευθερίας» 2. Α68 κ.ἑ.: σχόλια γιά τόν πόλεμο, «ἐπιστήμην
τῆς τακτικῆς», «ἐπιστήμη τῶν ἁρμάτων», ἔξαρση Λεωνίδα, Α77 κ.ἑ.: σχόλια γιά ἀρχιστράτηγο, στρατιῶτες, τέχνη ἁρμάτων, τέχνη πολέμου 3. Α97 κ.ἑ.: ἔξαρση Ρήγα 4. Α106
κ.ἑ.: σημασία τῆς λ. «πατρίς» πού γεννᾶ «ἐλεύθερους στρατιῶτες» («ἀψηφῶσι …τόν
θάνατον καί... νά ὀρμῶσι μέ ἀνέκφραστον θάρρος»), ἔξαρση τῆς ἔννοιας ‘ἐλευθερία’ 5.
Α142κ.ἑ.: «ὁμιλεῖ ὁ ἐλεύθερος, ὅταν εὑρίσκεται ἁρματωμένος πρός διαυθέντευσιν τῆς
πατρίδος του» 6. Ε20-21: πολλοί (10.000) κατέφυγαν στά βουνά ὡς ἔνοπλοι 7. Ε33: «τά
ἅρματα τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἀνίκητα» Β) Ἀπόλυτη ἐναντίωση στόν τύραννο Ἀλή
πασᾶ: 1. Ε87-96: ἔξαρση Σουλιωτῶν κατοίκων ἑνός χωρίου πού ἐστράφη κατά τοῦ
τυράννου της Ἠπείρου Ἀλῆ πασᾶ, 2. Γ1-14 κ.ἑ.: Περί ἀδιεξόδου των Μωαμεθανῶν, Γ2830: ἰδίως τῆς κακῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἀλῆ πασᾶ σέ Ἤπειρο-Θεσσαλία Γ) Ὀξεία κριτική σέ κακῶς κείμενα στήν Ἐκκλησία-μοναχισμό πού δέν ἐκφράζονται ἀπό τό γνήσιο
πνεῦμα τῶν Ἀποστόλων: 1. Β18-21: ἐναντίωση σέ ἀναξίους καί κληρικούς 2. Δ1 κ.ἑ.: Κριτική στό «ἀμαθές ἱερατεῖον», κριτική τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, ἐνστάσεις
γιά τή σχέση της μέ τούς Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ (βλ. Δ7-9: «Ἔπρεπε νά ξαναγυρίση
ὁ Χριστός, διά νά σᾶς φωτίση...» ), γενικῶς κυριαρχεῖ ὁ ‘χρυσός’ 3. Δ39-42: κριτική τῶν
σχέσεων μονῶν καί λαϊκῶν, Δ43-45: ἔλλειψη σωστοῦ κηρύγματος 4. Δ45-47: ἀπόρριψη
τῆς θέσεως ὅτι ἡ ὀθωμανική κυριαρχία ὑπάρχει διά τίς ἁμαρτίες 5. Δ38-39, 52: ἐναντίωση
στήν ἐκμετάλλευση λειψάνων-«θαυμάτων» Δ) Ἔξαρση ἠθικοῦ πλεονεκτήματος τῶν
Ἑλλήνων ἔναντι τῶν Ὀθωμανῶν: 1. Α142-152.: ἔξαρση «φιλίας ὑπό τῆς Νομαρχίας»,
ὁμόνοιας 2. Δ1 κ.ἑ.: ἐπισήμανση τοῦ ρόλου «ἀρίστων συμπολιτῶν» 3. σ. Δ61-99: ἔνσταση
γιά τούς Ἕλληνες στό ἐξωτερικό πού λησμονοῦν τήν πατρίδα 4. Ε9-14: Ὑπεροχή τῶν
Ἑλλήνων πρός τό γηρασμένο Ὀθωμανικό κράτος πού ἀνέχεται μικρούς ἀποστάτες
τυράννους στήν ἐπαρχία 5. Ε15κ.ε.: Ἡ «Ἀνάσταση» εἶναι δυνατή, οἱ Ἕλληνες διαθέτουν
παιδεία, ἔχουν μέλλον, ἡ χριστιανική θρησκεία τούς δίνει ὑπεροχή. Ἡ ἀπόκτηση τῆς
ἐλευθερίας γίνεται μέ τά «ἅρματα», τίς δικές τους δυνάμεις (παιδεία, ὀργάνωση).

Οἱ δύο Ἠπειρῶτες ἐφαρμόζουν, θεωρητικά ὁ Ἰγνάτιος, στήν πράξη ὁ Πολύ44

Βασίλης Κρεμμύδας, «Ἀνωνύμου τοῦ Ἕλληνος, Ἑλληνική Νομαρχία. Μία ἀπόπειρα ἑρμηνείας»,
Μνήμων 35 (2016): 315-322. Γιά ἐπιδράσεις ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία ἤ τή σύγχρονη
εὐρωπαϊκή (γαλλική) σκέψη βλ. Παν. Νοῦτσος, Ἑλληνική Νομαρχία. Συμβολή στήν ἔρευνα τῶν
πηγῶν της, ἐκδ. Δωδώνη, (Ἀθήνα), 1982.
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ΜΕΡΟΣ Γ´. ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

καρπος, ὅσα ἐπαγγέλλεται ὡς νέα παιδεία ἡ Ε.Ν. Ὡς ἐκ τούτου ὁ «Βίος»
ἐμφανίζει: 1. ἕναν ‘πολεμικό’ τύπο, πού ἀψηφᾶ τόν θάνατο, ‘ἁρματωλό’ ὑπέρ
τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας, ἱκανόν νά συνάζει ὅσους παίρνουν τά «ἅρματα»
(‘κλέφτες’ καί ἁρματολούς, ἐναντίον τοῦ Ἀλῆ πασᾶ). Ὡς ἐλεύθερο ἄτομο ἀντιμετωπίζει τόν θάνατό του ὡς ἀναλώσιμος στρατιώτης γιά τήν Ἐκκλησία μέ τήν
ὁποία συνδέεται μέ πνευματικό γάμο. 2. πολεμῶντας τόν Ἀλῆ πασᾶ, τό κόκκινο πανί τῆς Ε.Ν., μέ ἀποστολή στρατοῦ, 3. στρεφόμενος ἐναντίον ἀναξίου
κληρικοῦ, ἐκφράζει τήν ἐπιστροφή σέ κρυμμένες ἀρχαῖες ἤ εὐαγγελικές (ἀποστολικές) ἀξίες, τό θυσιαστικό πρότυπο τοῦ Καλοῦ Ποιμένα Χριστοῦ. 4.
‘παραγράφοντας’ τόν μοναχισμό, δέν εἶναι ὁ τύπος τοῦ ὁσίου Μοναχοῦ, 5.
ἀγωνιζόμενος ὡς ‘Ἄριστος’, ὡς ἐπίσκοπος πού ἔμεινε στόν τόπο του κοντά
στούς ὑπόδουλους. 6. Ἀποφεύγει νά προσελκύσει ἰδιαίτερη τιμή τῶν λειψάνων του. 7. Τόν θεωρεῖ ἑνωτικό στοιχεῖο στό Ὀθωμανικό κράτος (βλ. κεφ. 3).
Ὑπάρχουν δύο ἐνδεχόμενα ἑρμηνείας τῆς συγγένειας τοῦ «Βίου» πρός τήν Ε.Ν.
Εἶναι πιθανόν ὁ Πολύκαρπος νά διάβασε ἁπλῶς τό κείμενο π.χ. εὑρισκόμενος
στήν Κων/πολη (1806-1808) καί εὐαισθητοποιούμενος προσέλαβε μερικές
θέσεις45. Ἴσως, ἀκόμη, πρίν γίνει κληρικός, Ἠπειρώτης ὤν, νά κατηχήθηκε ἀπό
τόν δημιουργό ἤ τόν κύκλο πού παρήγαγε τήν Ε.Ν. στήν Ἤπειρο. Ἔχουν προταθεῖ ὡς συγγραφεῖς τῆς Ε.Ν. ἄνθρωποι πού ἔζησε ὁ Πολύκαρπος. Πρῶτα ὁ
ἐπιφανής διδάσκαλος τῶν Ἰωαννίνων πού ὑπῆρξε δάσκαλός του, ὁ Ἀθανάσιος
Ψαλίδας (1767-1829) ἤ ἄλλοι Ἠπειρῶτες πού μερικοί ἦταν φίλοι του, οἱ Βηλαρᾶς
καί Κωλέττης, ἐνῶ μπορεῖ νά ἦταν γνωστοί του οἱ Σπάχος καί Δοννᾶς46. Κάτι
συνδέει τούς δύο Ἠπειρῶτες, Ἰγνάτιο καί Πολύκαρπο, μέ τόν ἔχοντα ἄμεση γνώση τῆς Ἠπείρου-Θεσσαλίας συγγραφέα τῆς Ε.Ν. Τό ἔργο εἶναι ἐνημερωμένο (σέ
ὑποσημείωση πού δέν χρεώνεται ἀπαραίτητα στόν συγγραφέα) γιά τήν κατάσταση στήν Ἄρτα τό 1805, λίγο πρίν φτάσει ὁ Πολύκαρπος47! Ἡ Ε.Ν. ἤ ὁ κύκλος
45
Τήν Ε.Ν. μελέτησε ἐπισταμένως ἕνας πολύ κοντινός στόν Πολύκαρπο Θεσσαλός, ὁ Παΐσιος
Σταγῶν (1784-1808), σχολάρχης τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου (Νοε. 1809-1816), μητροπολίτης
Σηλυμβρίας (1816-1818) καί Φιλιππουπόλεως (1819-1821) παραδίδοντάς την μέ τή βιβλιοθήκη του
στή μονή Ἁγίας Τριάδος Μετεώρων, βλ. Βαλέτας, ὅ.π., ἄρθρο Ν. Βέη «Ἔρευνες καί στοχασμοί…»,
σ. 8-12. Ὁ Παΐσιος εἶχε ἐπαφές μέ τόν Λαρισαῖο παπά Δημήτρη Οἰκονόμου (1808).
46

Χρ. Φράγκος, «Ἡ συμβολή τοῦ Ἀθανασίου Ψαλίδα στή δημιουργία ἐπαναστατικοῦ πνεύματος
στήν Ἤπειρο (Ὁ Ἀθανάσιος Ψαλίδας καί ἡ ‘Ἑλληνική Νομαρχία’)», Δωδώνη, τόμ. 1 (1972), σσ. 87108, 97 κ.ἑ. Βαλέτας, ὅ.π., σσ. 15α-20α (Ψαλίδας), 20α κ.ἑ., νγ΄κ.ε. (ὁ συγγραφέας).

47
Ὁ Ἰγνάτιος ἀναφέρει (Ζέγκος, ὅ.π., σ. 30): «ἐπῆγε εἰς τόν ἅγιον Ἄρτης Μακάριον καί ἐχειροτονήθη διάκονος, μετονομασθείς εἰς Πολύκαρπον εἰς τό 1806 ἔτος. Ὅτε ὁ Μακάριος ἐπροβιβάσθη
καί ἔγινεν Ἐφέσου, ὁ Πολύκαρπος ἔμεινεν εἰς Ἄρταν». Ὅμως ὁ Μακάριος Γ΄ διετέλεσε ὡς Ἄρτης
στά 1779-1794 καί μετετέθη στήν Μητρόπολη Ἐφέσου (1801-1803). Στά 1794-1805 μητροπολίτης
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«ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ»

πού τή δημιούργησε48 ἐπηρέασαν τήν προσωπικότητά του, ἰδίως στή στράτευση
ἕως θανάτου, ὅπως εἶπε «...ἐγώ ἔχω τρανέψει εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν»!
Ἕνα δεῖγμα τῶν ἐπιδράσεων πού εἶχε ἡ Ε.Ν. στίς συνειδήσεις ἐπιφανῶν Θεσσαλῶν
κληρικῶν, ἀφορᾶ στόν Παΐσιο Σταγῶν, πού ὑπῆρξε ἀναγνώστης της (σημ. 45). Ὁ Παΐσιος ἄφησε τή Θεσσαλία ἀπό τό 1808 γιά τήν Κων/πολη, ἀλλά ἤδη συνεργαζόταν μέ
τόν Διονύσιο Καλλιάρχη στή Λάρισα (1792-1803), μετέπειτα μητροπολίτη Ἐφέσου
(1803-1821), π.χ. γράφοντας ἐπίγραμμα στόν νέο Ἅγιο Ἀχίλλιο. Ἐκτός ἀπό τόν (ἐκ Ζουμπάτας Πατρῶν) Γρηγόριο Δέρκων (1801-1821) πού προώθησε τόν Πολύκαρπο στήν
Κων/πολη, στή Λάρισα τόν ἔφερε ὁ Διονύσιος49. Ὁ ἴδιος Κων/πολίτης ἱεράρχης συνδέεται καί μέ τόν Πηλιορείτη διδάσκαλο Γρηγόριο Κωνσταντᾶ (1758-1844) [Ἀμπελάκια
(1796-1802), Μηλιές (1812-1821)] πού εἶναι παρών στήν Κων/πολη (1809-1812) ὡς διδάσκαλος τοῦ ἀνεψιοῦ του50. Τότε βρισκόταν στήν Κων/πολη καί ὁ Πολύκαρπος, ὅταν
ψηφίσθηκε ὡς Λαρίσης 1810/11. Ὅλοι εἶναι, ἑπομένως, συνεργάτες μέ τόν Διονύσιο, πού
ἐκθειάζεται σέ ὅλες τίς πηγές γιά τό ἦθος του, πρός ἀνανέωση τῆς Ἐκκλησίας. Δέν
φαίνεται τυχαῖο νά ἔρχεται ὁ Πολύκαρπος, μέ τήν εὐχή τοῦ Διονυσίου, σέ μία δύσκολη
Μητρόπολη λόγω τῆς ἀγριότητας τῶν ἐντοπίων Τούρκων, ἀλλά καί τῆς αὐθαιρεσίας
τοῦ Ἀλῆ πασᾶ51, οὔτε τυχαῖα εἶχε τή στάση πού ἐκδήλωσε.

Ἄρτης ἦταν ὁ Ἰγνάτιος, καί μετά ὁ Πορφύριος (1805-1808 [1808-κ.ἑ. μητροπ. Ἐλασσῶνος!], 1813-1820,
1828-), ὁ ὁποῖος μέ βάση τόν «Βίο» θά πρέπει νά χειροτόνησε τόν Πολύκαρπο διάκονο. Πιθανόν ὡς
λαϊκός εἶχε κάποια σχέση μέ τόν Μακάριο. Ἡ Ε.Ν. Δ33β (σημείωση), βλ. Βαλέτας, ὅ.π., σ. 30* (ἄρθρο
Ν. Βέη) ἐκφράζεται μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς ἐναντίον τοῦ Ἄρτης ἐννοώντας τόν Ἰγνάτιο.
48

Βαλέτας, ὅ.π., λα΄-λβ΄ (εἰσαγωγή), ὁ ὁποῖος τή θεωρεῖ ‘ἑταιριστικό βιβλίο’.

49

Ζέγκος, ὅ.π., σσ. 30-31, 40-41: «...παρουσιάσθη εἰς τόν πατριάρχην … μετά τοῦ γέροντος Διονυσίου τοῦ Ἐφέσου».

50

Γιά τόν Γρ. Κωνσταντᾶ ὡς διδάσκαλο στά Ἀμπελάκια, Κων/πολη καί Πήλιο βλ. Μουρτζανός,
ὅ.π., σ. 54 κ.ἑ. Παράρτημα Β΄ 1. Ὁ Κωνσταντᾶς ἐμφανίζει ἀνάλογα κοινά σημεῖα μέ τήν Ε.Ν.: εἶναι
ἐπιφυλακτικός γιά τόν ρόλο τοῦ μοναχισμοῦ στήν τότε συγκυρία, βλ. Μουρτζανός, σ. 26-27, ὅπου
βιβλιογραφία, 43-44, 62, 146, 148-154, 160. Καλλιεργεῖ τήν παιδεία, μετατρέποντας τό μοναστήρι
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Νέου των Μηλεῶν σέ Σχολή (Ἡ Ε.Ν., Δ52 προτείνει οἱ μοναχοί νά μορφωθοῦν, προφανῶς γιά νά γίνουν διδάσκαλοι) ὀργανωμένη στόν τύπο μοναστηριακοῦ κοινοβίου,
ὑπαγόμενη στό Πατριαρχεῖο, βλ. Μουρτζανός, ὅ.π., σσ. 59, 61-65, 106, 175-176, 312 κ.ἑ., 314, 381.
Ὁ Γρ. Κωνσταντᾶς ‘συναντᾶ’ τόν Πολύκαρπο: 1. Ἐφάρμοσε τήν προοδευτική παιδαγωγική μέθοδο
Pestalozzi στή σχολή τῶν Μηλέων, βλ. Μουρτζανός, ὅ.π., σ. 319. 2. Στή ‘Νεωτερική Γεωγραφία’
προβάλλει τήν πολιτική-πολιτισμική διεργασία σέ ἀρνητικές καταστάσεις τοῦ τόπου, ἐκφράζει τό
‘ἀντιμοναχικό’ καί ‘ἀντιεπισκοπικό’ πνεῦμα τοῦ Κοραῆ καί τῆς Ε.Ν., βλ. Μουρτζανός, ὅ.π., σσ.
43, 130-143, 146, ὅπου βιβλιογραφία.
51

Τά καταγγέλλει ἡ Ε.Ν., βλ. πιό πάνω καί Βαλέτας, ὅ.π., Γ9α (σημείωση): «Οἱ Θεσσαλονικεῖς καί
οἱ Λαρσινοί ὑποφέρουσι … πολλά περισσότερον ἀπό τούς λοιπούς Ἕλληνας, ὡσάν ὁπού σχεδόν
καθ’ ἑκάστην φονεύονται δύο καί τρεῖς Χριστιανοί»). Τήν ἴδια εἰκόνα τοῦ φόβου τῶν Χριστιανῶν
δίνουν σχεδόν ὅλοι οἱ περιηγητές ἀκόμη καί ὁ Holland, ὅ.π., σσ. 123-124, γράφοντας γιά τόν Πολύκαρπο πού ἀπέφευγε τόν δημόσιο συγχρωτισμό.
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