
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ
Πρόεδρος τοΰ τμήματος διαλέξεων 

τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Εταιρείας 
των Θεσσαλών

ΣΚΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΝ
επί τή έπετείψ τών εκατόν χρόνων από τοΰ θανά
του του εις τήν δοθεϊσαν διάλεξιν εν τή αιθούση 
τοΰ Φιλολογικοΰ Συλλόγου «Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»

Τόν Θεόκλητον Φαρμακίδην έχαρακτήρισεν ό αείμνη
στος καθηγητής καί ακαδημαϊκός Δημήτριος Μπαλάνος ώς 

«μίαν έκ τών έξοχωτέρων φυσιογνωμιών τής νεωτέρας 
Ελλάδος και τόν διαπρεπέστερον θεολόγον τοΰ 19ου 
αίώνος έν τή Ελληνική Εκκλησία».
Ό έχων δέ τήν τιμήν να σας όμιλή, προλογίζων τήν περί 

Οικονόμου διάλεξιν τοΰ σημερινού ρήτορος, έξεδήλωσε 
τήν άδίστακτον προτίμησίν του προς τόν Φαρμακίδην, τόν, 
έναντι τοϋ συντηρητικού αντιπάλου του, φιλελεύθερον, 
άλλ’ εντός τοΰ πλαισίου τής όρθοδοξίας πάντοτε, τόν οξύ
νουν, τόν κριτικόν, τόν έχθρόν τής ύποκρισίας και δεισι
δαιμονίας, τόν ειλικρινή, τόν πραγματικώς ευσεβή και κά
τοχον χριστιανικών αρετών, προσέτι δέ μέχρι φανατισμού 
φιλόπατριν — διά νά μεταχειρισθώ καί πάλιν χαρακτη
ρισμούς δοθέντας υπό του Δημητρίου Μπαλάνου.

Θά δικαιολογήσετε βεβαίως τήν προτίμησίν και τήν 
συμπάθειαν αυτήν όφειλομένην εις τήν μεταξύ μας έκλε- 
κτικήν συγγένειαν. Διότι ό υπέροχος εκείνος άνήρ έχρη- 
σιμοποίει ώς μοτίβα τών άγώνων του τό τοϋ Χρυσοστόμου: 

ούδέν τής αλήθειας φανερώτερον ή ισχυρότερον γέ- 
νοιτ’ άν, ώσπερ τοϋ ψεύδους ούδέν άσθενέστερον, καν 
μυριάκις παραπετάσμασι συσκιάζηται. Ή δέ άλήθεια γυ
μνή πρόκειται πασι τοΐς βουλομένοις αυτής τήν ώραν 
περισκοπεΐν καί ούτε λανθάνειν βούλεται οΰτε κίνδυ
νον δέδοικεν ούτε έπιβουλάς τρέμει, 

ή τό τοϋ 'Ιερωνύμου:
Έάν έκ τής άληθείας γενναται σκάνδαλον, σκοπιμώτε- 
ρον έπιτρέπεται νά γεννηθή σκάνδαλον παρά νά παρα- 
λείπεται ή αλήθεια. *
Πώς νά θυσιάση κανείς τόν άνδρα, ό όποιος εις μίαν 

ταραχώδη εποχήν έγραφεν:
«"Ισως κατακριθώμεν παρά τινων, ότι έστιν όπου έγρά- 

ψαμεν έλευθερώτερον, σφοδρότερον, αύστηρότερον, τολ- 
μηρότερον. Έγράψαμεν καθώς έπλάσθημεν έκ φύσεως. 
"Αν έγραφεν έτερος, άλλην φύσιν εχων, ήθελε γράψει 
άλλως καί ήθελε γράψει μέν καί είπεϊν καί αύτός τά 
αυτά, πλήν κατ’ άλλον τρόπον. Δέν κρύπτομεν ότι ή 
άλήθεια λέγεται πολυειδώς καί πολυτρόπως. Άλλ’ ήμείς 
ένα μόνον τρόπον έδιδάχθημεν έκ φύσεως — τόν εύθύν.— 
Ή πονηριά καί ό δόλος είναι άσυμβίβαστα πρός τόν 
χαρακτήρα ήμών».
"Οπως καί τοϋ πρός 'Υμάς όμιλοΰντος.
Ποιος ήτο ό Θεόκλητος Φαρμακίδης θά σάς ίστορήση 

μέ σύνηθες γλαφυρόν ΰφος ό άγαπητός συνάδελφος καί 
φίλος, ό ρήτωρ τής αποψινής βραδυάς.

’Αλλά θά έπιτρέψετε εις έναν παλαιόν διάκονον τοϋ έκ- 
κλησιαστικοϋ δικαίου νά έξάρη τήν συμβολήν τοϋ Θεο
κλήτου Φαρμακίδη εις τήν τακτοποίησιν τών μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τοϋ πρώτου τμήματος τής χώρας προκυ- 
ψάντων έκκλησιαστικών ζητημάτων. Μέλος, μαζί μέ τόν 
Πανοϋτσον Νοταράν, τόν Σκαρλάτον Βυζάντιον, τόν Κων
σταντίνον Σχινάν καί δύο έπισκόπους, τής έξαμελοΰς έπι- 
τροπής τήν οποίαν κατέστησε τό β.δ. τής 27 Μαρτίου 
(ν.ή.) 1833 διά νά

πληροφορηθή περί τής καταστάσεως τής έλληνικής έκ- 
κλησίας καί τών μοναστηρίων καί νά προβάλη τά πρός 
βελτίωσιν τής θέσεως τής έκκλησίας μέσα, ιδίως δέ τά 
πρός διοργάνωσιν τοϋ άνωτέρου καί κατωτέρου κλήρου 
καί τά πρός σύστασιν άνωτάτης εκκλησιαστικής αρχής, 

ύπήρξεν ό πρωταγωνιστής τής διά τοΰ β.δ. 13 ’Ιουλίου 
1833 συγκληθείσης καί κατά κλιμάκια ώς έκ τών τότε περι
στάσεων συνελθούσης εις τέσσαρας συνεδριάσεις συνό
δου τών μητροπολιτών, άρχιεπισκόπων καί έπισκόπων τοϋ 
Κράτους, ή οποία έξέφρασεν εξ όλης καρδίας τήν 
έπιθυμίαν της νά διακηρυχθή παρά τής Κυβερνήσεως ότι 
ή ’Ορθόδοξος ’Ανατολική Άποστολική ’Εκκλησία τοϋ 
βασιλείου τής Ελλάδος, έν πνεύματι μή άναγνωρίζουσα 
άλλην κεφαλήν είμή τόν αρχηγόν τής Χριστιανικής πί- 
στεως, τόν Κύριον ήμών Ίησοϋν Χριστόν, είναι αυτοκέ
φαλος καί άνεξάρτητος από πάσης άλλης έξουσίας, φυ- 
λαττομένης άπαραχαράκτου τής δογματικής ένότητος, κατά 
τά παρά πασών τών ορθοδόξων ’Ανατολικών ’Εκκλησιών 
άνέκαθεν πρεσβευόμενα.

Ύπήρξεν τέλος, άν μή ό μόνος, ό κύριος συντάκτης τοϋ 
β.δ. τής 23 ’Ιουλίου 1833 τοϋ γνωστοϋ ύπό τό όνομα «Δια- 
κήρυξις περί τής ανεξαρτησίας τής Έλληνικής Έκκλη
σίας». Πώς ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως; Παρά τόν άπαγχο- 
νισμόν τοϋ Πατριάρχου καί άλλων Ιεραρχών, δέν είχε 
λησμονήσει τό μόλις έλευθερωθέν έθνος τάς προτροπάς 
καί τούς άφορισμούς τοϋ Πατριαρχείου κατά τών άγωνι- 
στών τοϋ 1821. Δέν ήτο δυνατόν νά άνεχθή όπως ή Εκ
κλησία του κυβερνάται από Κορυφήν λειτουργούσαν ύπό 
τάς λόγχας τοϋ προαιώνιου έχθροϋ τοΰ γένους καί δυναμέ-
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νου νά ύποταχθή εις τά κελεύσματα ή τάς άπειλάς αύτοΰ, 
δταν τό "Εθνος έπίστευεν ακόμη εις τήν «μεγάλην ιδέαν».

Αλλά και άπό καθαρώς έκκλησιαστικής άπόψεως, πλήν 
τής σωρείας πραδειγμάτων έκ τής εκκλησιαστικής ιστο
ρίας εΐχομεν τήν συχνάκις υπό τοϋ Φαρμακίδη έπαναλαμ- 
βανομένην επωδόν τοΰ μεγάλου Φωτίου:

«τά έκκλησιαστικά καί μάλιστα τά περί των ενοριών 
δίκαια ταΐς πολιτικαΐς έπικρατείαις τε καί δοιικήσεσι 
συμμεταβάλλεσθαι εΐωθεν».

Υπήρξε λοιπόν εύλογος ή άγανάκτησίς του κατά των 
παρασκηνίων, των δολιοτήτων, τοϋ Συνοδικού Τόμου τοϋ 
1850, άλλα άπαντήσαντος εις τά τελείως διαφόρως άπό 
έλληνικής πλευράς άνακοινωθέντα καί ζητηθέντα. Καί άν 
υπήρξεν ίσως υπέρ τό δέον δριμύς, όμιλών περί τής: 

«πολλής εν τω έγγράφφ αύτώ έκκεχυμένης κακίας καί 
κακοηθείας, τής άναιδοϋς έξυβρίσεως τής Ελλάδος, τής 
άσυνειδήτου καταφρονήσεως καί βεβηλώσεως των ίε- 
ρωτάτων»

ή σχηματίζων έκ των έν τή πατριαρχική συνόδφ των πέντε 
πρώην καί ενός έν ένεργεία Πατριάρχων Κωνσταντινου
πόλεως, τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καί δεκατριών μη
τροπολιτών λεχθέντων τήν «άδίστακτον» πεποίθησιν: 

«ότι έπεκαλέσθησαν μέν τήν χάριν τοΰ παναγίου Πνεύ
ματος οί συγκροτήσαντες αυτήν, πλήν υπό τοϋ πνεύ
ματος τής πονηριάς, τοϋ δόλου καί τής έπιβουλής κυ
ρίως καί άληθώς ένεπνέοντο καί ώδηγοϋντο» 

όπως γράφει εις τό άριστούργημά του «ό Συνοδικός Τό
μος ή περί άληθείας» τοϋ όποιου κάθε λέξιν αύτόχρημα

έρροφώμεν προ πεντήκοντα άκριβώς ετών μέχρι καί των 
μεταμεσονυκτίων ώρών κατά τάς έν Βερολίνω σπουδάς μας.

"Αδικος όμως δεν υπήρξε. ΔΤ αυτό καί δέν θά πρέπει νά 
γίνεται τόση κατάχρησις καί σήμερον έτι τοϋ Συνοδικοϋ 
έκείνου Τόμου, ό όποιος άπό ούδεμιάς άπόψεως τιμά τήν 
’Ορθόδοξον ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν, ώς πάς άντικείμε- 
νικός κριτής θέλει πεισθή άναγιγνώσκων τό έργον αύτό 
τοΰ Θεοκλήτου Φαρμακίδη.

Είναι δυστύχημα ότι σήμερον δέν υπάρχουν Φαρμακί- 
δαι. ’Εάν έζη ό άείμνηστος άνήρ, τον όποιον σήμερον τι- 
μώμεν, θά διερρήγνυε τά ίμάτιά του προ τοΰ μωσαϊκοϋ τό 
όποιον παρουσιάζει σήμερον ή ’Εκκλησία τοϋ Βασιλείου 
τής Ελλάδος.

Αύτοκέφαλος μόνον κατά τάς προ τών πολέμων του 
1912)1913 έπαρχίας αυτής,
Διοικητικώς αύτοκέφαλος άλλά πνευματικώς ύποτετα 
γμένη κατά τάς λεγομένας νέας χώρας, τών όποιων οί 
Μητροπολΐται μνημονεύουν καί τον Πατριάρχην Κων 
σταντι νουπόλεως,
Διοικητικώς αύτοκέφαλος άλλ’ άνεξάρτητος άπό τήν 
’Εκκλησίαν τής Ελλάδος ή ’Εκκλησία τής Κρήτης καί 
αυτή πνευματικώς ύποτεταγμένη εις τό Πατριαρχεΐον, 
Διοικητικώς καί πνευματικώς ύποτεταγμένη ή Έκκλη- 
κλησία τής Δωδεκανήσου.
Καί ταΰτα δταν έν ήμέραις έλληνοτουρκικής προσεγγί- 

σεως τό Πατριαρχεΐον χειμάζεται καί ό Πατριάρχης κα
λείται νά έξετασθή ώς μάρτυς ένώπιον τουρκικού έκτά- 
κτου δικαστηρίου, άλλως προσαχθήσεται βιαίως.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣΘΕΣΙΑΛΙλΣ
Τά δεινοπαίήμβτά σας, εις ά ΰπόκείσθε έκ τών εσχάτως ε’σοαλόντων Κιρκασιών καί Βαστ,βοζουκων έν τή 

ΰμετέρα χώρα, καί άτινα. πεοιήλθον εις γνώσιν ήμών Si’ εγγράφων καί. προφορικών διαβεβαιώσεων υμών τών κα 

τοίκων Θεσσαλίας, προΰκά/εσαν τήν είσοδον τοΰ ίιπ’ εμέ Στρατού εις τήν χώρα/ σας.

Θεσσαλοί ! Σκοπός τής έλεύσεώς μου μεταςΰ υμών, είναι νά προστατεύσω τήν τιμήν, ζωήν, καί τνιν πε

ριουσίαν ώπώντων τών κατοίκων άνευ διακρίσεως θρησκεύματος. ‘Ενούρενος δέ μεθ’ υμών, πέποιθα, δτι «παν 

τες βίλομεν συντελέσει πρός έμπέδωσιν τής τάξεως καί εΰςμερίας τής χώρας.

Ό

ΑΡΧ.ΒΓΟΣ ΤΟΕ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι ΕΑΛΒιΝΙΚΟΓ ΣΤΡΑΤΟΓ

2ΚΑΡΛΑΤ03 20TTZ0S

674

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:35 EEST - 54.226.8.97



ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΤϊΧ-Ηι ΑΓΑΌ-Η.
CAOZC Tot τωπ 2ΑΓ0ΡΑΙ&Ν-ΚΟΙΝΜι

AfTOCTOAON r.KttNCmNTimUH
A NAPA e^OAOH Γ6Γ0Ν0ΤΑ ,KAA«C I#’· 
TAAttC T€WC ΚΑΙ NYN 8I&CAM6NON, 
ΤίόΗ 7ΓΙ6ΙΊΛ63Ν OAPiC ΤΗΝ KΑΤΑCTAΗ
ΤΑ,ΤΉΗ CTANAPON ΨΓΟΑΟΑΝ€ΝΤΜ€ 
K/U €Η ΤΉι UNH. ΤΙΜΗΟΑΝΤΑ,ΤΑ ΚΑΤΆΥ- 
ΤΗΗ ΚΑΜΑΤΗΑΟΝ ΔΙΦΗΟΑΝΤΑ ΚΑΠΤΟΛ- 
AOIC TTON-HMAC! TO AYTHC KA€OC ΤΗΛ€- 
ΚΛΥΤΟΝ ΑΤΓ€ΡΓΑ€ AM€NON,BfBAtfC Δ'Τ- 
TmiCXIAIAC ΤΑΎΤΗι πΡΟ0€Ν€ΓΚΟΝΤΑ 
Ttf ΤΓΝ€ΥΜΑΤΙ ΑΥ$€ΙΝ TSC OMOXttPSC, 
AYiAKfimAI WON Μ6ΓΑΝ ΔΖύΡ-ΗΤΗΝ* 
ΔΟΎΝΑΙ ΤΟΑ€ TO THtiCMA TSTOi €Ν
επιοΉΜ^ι οορτήι και αναγταφηναι
ΤΟΑΥΤδ ΟΝΟΜΑ £Ν ΤΗ. ΟΙΚΟΙΑι ΤΜΝΔδ5- 
ΓΉΤίύΝ ΟΤΉΑΗ.,ΑΓΉΡΖύ €Ν€Κ·Α MNWMHC 
TOIC €ΤΓΙΓ6NHCOM6NOIC .

€Γ€Ν6Τ0 €Ν ΖΑΓΟΡΑ.
ΤΗ. Δ€ΚΑΡΗ. ΛΟΚΟΜΒΡΙδ

em xjajocts €HAkocioot € wct« tpmts

Ο ΊΓΡΟ€ΔΡΟΟ TO CΥΜΕΝΑΙΟΝ
jrLji^a n£uufk)fu>isf*t Ί

z.

y

ΡΗΓΑΣ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΝΤΟΣ

Έγεννήθη έν Ζαγορά τοϋ Πηλίου τό έτος 1886. Ένεγράφη εις τήν Νο
μικήν Σχολήν τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου λαβών τό Πτυχίον τής Νομι
κής. Μετέβη εις Grenoble τής Γαλλίας όπου διέμεινεν έπί τετραετίαν. 
Έλαβε μέρος εις τούς Βαλκανικούς πολέμους, έξελέγη δίς Βουλευ
τής Μαγνησίας, έξυπηρετήσας ποικιλοτρόπως τόσον τήν γενέτει
ράν του όσον καί όλόκληρον τόν Νομόν Μαγνησίας διά τών δραστή
ριων ένεργειών του. Έκ τών κυριωτέρων είναι ή διάσωσις τοϋ Κλη
ροδοτήματος Κίμωνος Πανταζοπούλου, καθ’ ήν μεταβάς είς Σμύρνην, 
μετά τοϋ αειμνήστου ύπουργοϋ Βοζίκη έφρόντισε τήν έκκαθάρισιν 
τής περιουσίας τοϋ έν λόγω εύεργέτου καί τήν κατάθεσιν τοϋ κληρο
δοτήματος είς τήν Ίονικήν Τράπεζαν Ελλάδος πρό τής Μικρασιατι
κής καταστροφής. Διά τών χρημάτων τοϋ Κληροδοτήματος Κίμωνος 
Πανταζοπούλου κατεσκευάσθη τό Κτήριον, είς τάς αίθούσας τοϋ ό
ποιου στεγάζεται σήμερον ή ιστορική Βιβλιοθήκη τής Ζαγοράς, άρι- 
θμοΰσα ίκανάς χιλιάδας τόμων. Διεκρίνετο διά τόν ήθικόν του χαρα
κτήρα καί τήν αγάπην του πρός τήν γενέτειράν του. Άπεβίωσε τήν 
28πν Σεπτεμβρίου τοϋ 1936 έξ έγκεφαλικής αιμορραγίας, εις ήλι- 
κίαν 49 έτών, καταλιπών άγαθήν μνήμην τόσον είς τούς συντοπί- 
τας του Ζαγοριανούς, όσον καί είς όλόκληρον τό Πήλιον.

Τιμητικόν ψήφισμα τής Κοινότητος Ζαγοράς, δοθέν είς τόν λόγιον 
Άπ. Γ. Κωνσταντινίδην είς πάνδημον έορτήν. Συνετάχθη ύπό τοϋ 
φιλολόγου Βαγγέλη Σκουβαρά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΝΤΟΣ

Ό ’Ιωάννης ’Αποστόλου Πάντος έγεννήθη έν Ζαγορά τοϋ Πηλίου τό έτος 
1890. Τάς Γυμνασιακός σπουδάς του διήλθεν έν Βόλφ καί μετά ένεγράφη 
είς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Βερολίνου. Κατά τό 
1912 καί ένφ ήτο φοιτητής κατήλθεν είς τήν Ελλάδα καί κατετάγη είς 
τόν Στρατόν. Μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους άνεχώρησε καί πάλιν είς 
Βερολΐνον. Είς τήν Ελλάδα έπανήλθε κατά τό 1917, είς τόν Α'. Παγκόσμιον 
πόλεμον, καί κατετάγη έκ νέου είς τόν Στρατόν ώς υγειονομικός άξιωματι- 
κός, ύπηρετήσας είς τήν ζώνην τών πρόσω. ’Ακολούθως ύπηρέτησεν είς 
διάφορα στρατιωτικά Νοσοκομεία, τά όποια έτέλουν ύπό τήν προστα
σίαν τής Βασιλίσσης Σοφίας. Κατά τήν περίοδον αυτήν έγνώρισε τόν Βα
σιλέα Κωνσταντίνον καί τήν Βασιλικήν οικογένειαν, συνδεθείς μετ’ αύτής 
διά φιλικών δεσμών. Μετά τήν έπανάστασιν τοϋ 1922 καί τήν έκθρόνισιν 
τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου, ήκολούθησε τούς Βασιλείς είς τήν έξορίαν 
είς Παλέρμον τής ’Ιταλίας ώς Ιδιαίτερος ιατρός των. Ύπήρξεν έκ τών 
πλέον οικείων προσώπων τοϋ περιβάλλοντος τοϋ άειμνήστου Βασιλέως. 
Άνεμίχθη είς τήν πολιτικήν καί τό 1935 έξελέγη βουλευτής Μαγνησίας. 
Διετέλεσε κατ’ έπανάληψιν Πρόεδρος τής Κοινότητος Ζαγοράς, έργα- 
σθείς άόκνως διά τήν προαγωγήν τής κωμοπόλεως. Αί ύπηρεσίαι του 
πρός τήν γενέτειράν του καί ιδίως κατά τάς σκληράς ήμέρας τής κατο
χής, θά μείνουν άλησμόνητοι. Τό 1946 διωρίσθη Νομάρχης Εύβοιας. 
Διετέλεσε Πρόεδρος τοϋ ΠΙΚΠΑ Βόλου. Άπέθανε τήν 1ην Νοεμβρίου 1956.
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