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ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

Η «ΜΟΡΦΗ» TOT ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΑΣΔΕΚΗ 

Στή μνήμη της Ευγενίας Χατζηδάκη 

'Από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά μορφές στην ιστορία μας 

είναι οι κλέφτες και οι αρματολοί. Μας τους μαθαίνουν άπο τα παιδικά τα 

χρόνια : με τα ροΰχα τους, τα τσολιαδίστικα, ντύνονται οί μασκαράδες τις 

απόκριες ή τα κλεφτόπουλα στίς σχολικές γιορτές· οί «εύζωνοι» στον "Αγνω

στο Στρατιώτη αποτελούν θέαμα απαραίτητο για τα παιδιά της 'Αθήνας. 

Τα «εύζωνάκια» μας στάθηκαν, λέει, σ' δλους τους πολέμους, πιο "Ελληνες 

άπο τους "Ελληνες. Και μια και σημειώσαμε τον συγκριτικό βαθμό του 

ελληνισμού, ας προχωρήσουμε ως και τον υπερθετικό : σκέφτομαι εδώ τα 

τάγματα ασφαλείας, πού κι αυτά με τα 'ίδια μασκαράτικα τα έντυσαν. 

Βέβαια ό συναισθηματικός αυτός φορτισμος περισσότερο δυσκολεύει 

παρά πού βοήθα στην προσέγγιση της μορφής του κλέφτη. Διόλου παράδοξο, 

καθώς ή ιστοριογραφία μας —πολύ περισσότερο ή «εκλαϊκευτική»— έθεσε 

φαίνεται στόχο της να μας δείξει το πόσο σπουδαίοι ήμασταν, οχι να φτάσει 

στην κατανόηση του παρελθόντος. "Τστερα λοιπόν άπο τον ρόλο πού κρά

τησαν οί κλεφταρματολοί στην επανάσταση, πήρε άλλες τροπές καί ή αντί

ληψη του κοινού γι' αυτούς : ατρόμητοι πολεμιστές σίγουρα, μα καί αγνοί, 

άδολοι χαρακτήρες. Καθώς μάλιστα στίς εσωτερικές διαμάχες του '21 κα£ 

υστέρα, οί ηγέτες τους ήρθαν σε σύγκρουση με τους πολιτικούς, ή εξιδανί

κευση, εμποτισμένη καί άπο τή λαϊκή φλέβα του παγκόσμιου μύθου του 

Ρομπέν, έγινε διπολική : επίσημη καί άντιεπίσημη ίδεολογικοποιημένη ιστο

ρία διεκδίκησαν τους κλεφταρματολούς για το δικό τους εορτολόγιο ή κάθε 

μία* με κάπως παραλλαγμένες όμως τις διαστάσεις τους. Ή μία τους έφόρ-

τωσε άπο καταβολής τους με εθνική συνείδηση, ή άλλη με αντικαθεστωτική — 

γενικώς—δράση. 

Δύσκολα τα παραμερίζει κανείς δλ' αυτά — κάθε μυθολογία έχει ριζώ

σει σε ανάγκες κοινωνικές. Κι υστέρα, δεν άρκεΐ να παραμερίσουμε τα μυ

θεύματα καί να τά αντικαταστήσουμε με «γεγονότα». Χρειάζεται ακόμη να 

αναζητήσουμε το τί μπορεί να σημαίνουν τα γεγονότα· ποιους κρίκους κρα

τάνε, τι τα συνέδεε, πώς έναλλάχτηκαν γεγονότα καί άρμογές μέσα στή ροή 

του χρόνου, ώστε να απομακρυνθούμε άπο τήν αφήγηση τών περιστατικών 

καί να πλησιάσουμε στην εξιστόρηση τών καταστάσεων. 

Για να συλλάβουμε τή θέση τών κλεφταρματολών μέσα στο κοινωνικό 



2 * Αλέξης Πολίτης 

σύνολο —πώς έβλεπαν οι 'ίδιοι τον ρόλο τους, πώς τους έβλεπαν οι άλλοι, 

και ποιοι άλλοι— προστρέχουμε συνήθως στα κλέφτικα τραγούδια. Δεν είναι 

της ώρας να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό στάθηκε ως τώρα αποτελεσματική 

ή χρήση αύτοΰ του τεκμηρίου, αν έσταθμίσαμε προσεκτικά τη θέση της λογο

τεχνίας στο κοινωνικό οικοδόμημα, αν έχουμε αρκετά ξεκαθαρίσει ποιο περι

βάλλον δημιουργεί τα κλέφτικα, την ευρύτητα της ακτινοβολίας τους. Έδώ 

θα επιχειρήσω μια διαφορετική προσπέλαση, στηριγμένος σε άλλες μαρτυρίες· 

παράδειγμα θα είναι ή οικογένεια τών Μπασδέκηδων άπο το Πήλιο, για τήν 

οποία και γεγονότα γνωρίζουμε αρκετά, άλλα και έχουμε —πράγμα σπάνιο— 

μιαν ανάγλυφη παράσταση ενός εκπροσώπου της, καμωμένη στα 1796. 

Αντικείμενο μας θα είναι ή θέση τους στην κοινωνία του Πηλίου άπο 

τήν εμφάνιση τους ως τήν επανάσταση του 1821· αρχίζω λοιπόν μέ τα βιο

γραφικά. 

Στέργιος Μπαζδέκης πατρίδα είχε χωρίον της Θεσσαλίας Περιβόλια 

όνομαζόμενον, επορίζετο δε τήν καθ' ήμέραν τροφήν του μεταφέρων σϊτον 

είς τα χρείαν τούτον έχοντα μέρη της Θεσσαλίας. "Οταν δε οι Άλβανϊται 

διωχθέντες από τήν Πελοπόννησον δια της Θεσσαλίας επέστρεφον εις τήν 

πατρίδα των, ό Μπαζδέκης πολεμήσας κατ αυτών πολλούς εθανάτωσε, 

αίχμαλωτίσας και μερικούς. Άλλα φοβούμενος δι' αυτό το κίνημα να μείνη 

εις τήν πατρίδα του, κατέφυγεν είς Μακρυνίτσαν, χώραν επί του Πηλίου 

ορούς κειμένην, οπού δια τήν άνδρείαν του κατεστήθη καπετάνος τών 24 

χωρίων του Βώλου, ή της Ζαγοράς γενικώς καλουμένων, περιερχόμενος 

πάντοτε τήν επαρχίαν ταύτην. Και πρώτον μεν επολέμησε μέ τίνα Ντελεχού-

σον, εφορμήσαντα κατά τών εϊκοσιτεσσάρων χωρίων, τον οποίον κατέστρεψε, 

διώξας αυτόν μέχρι Κυρλής, χώρας θεσσαλικής· μετά δε τούτον ώρμησε 

άλλος, Ντελή άχμέτης ονομαζόμενος, άλλα και ούτος τήν τύχην του προτέρου 

έλαβε. "Εκτοτε δε ό Μπαζδέκης έλαβε μεγάλην ύπόληψιν, καΐ επροχώρει 

μέχρι Ριζομήλου και Κυρλής χωρών κειμένων πέραν τών συνόρων της επαρ

χίας της οποίας ήτον φύλαξ. Άλλα τελευταιον, πολέμων εις τήν Μινζέλαν 

(κείται δε εις τήν άνατολικήν πλενραν τοϋ Πηλίου) μέ τίνα κλέπτην Σταμά-

την, ώρμησε κατ' αυτού ξιφήρης, και πληγωθείς θανατηφόρως απέθανε. 

Μετά δε τον θάνατον τούτου διωρίσθη καπιτάνος ό αδελφός του Αθανά

σιος Μπαζδέκης, ανήρ κατώτερος μεν τού Στέργιου κατά τήν τόλμην και 

άνδρείαν, ησυχότερος δε και μαλακώτερος. Ούτος κανεν άξιοσημείωτον δεν 

έπραξε, αλλ' εδολοφονήθη τοιούτω τρόπω : Ό Βελή πασιάς, όστις πάντοτε 

επεθύμει να υπόταξη τα χωρία τού Βώλου, και μήτε δια δωροδοκιών, μήτε 

δι' απειλών ήδννήθη ποτέ να εκτέλεση τους σκοπούς του κατέφυγεν εις τάς 

διαβολάς, και διαβάλλει τον Άθανάσιον Μπαζδέκην ε'ις τήν Κωνσταντινού

πολη ως επίβουλον της βασιλείας. Ή Πόρτα δωροδοκηθεϊσα παρ' αύτοΰ, 
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στέλλει Τοϋρκον λόγω μεν δια να σκεφθώ μετά των προεστώτων καϊ του 

Καπιτάνον τα εις την πατρ/σα συμφέροντα, έργω δε δια να δολοφονήση τον 

Άθανάσιον Μπαζδέκην. 'Αλλ' ο Βέλη πασιάς έκαμε τούτο, δχι δια να θανα

τωθώ ο Μπαζδέκης, αλλ' ήλπιζεν ότι ούτος ύποπτενόμενος τοιαύτην επι-

βουλήν δεν ήθελε θελήσειν ποτέ να ελθη εις συνομιλίαν μετά τοϋ σταλέντος 

Τούρκου, και ούτω φανείς αυτός αληθής εις δσα κατά τοϋ Μπαζδέκη εγρα-

ψεν εις Κωνσταντινούπολη, ήλπιζε δια των φίλων του να λάβη τήν αδειαν 

να εμβη εις τα χωρία τοϋ Βώλου δια να παίδευση τον Θανάσιον ώς παρή-

κοον των βασιλικών προσταγών. 'Αλλ' εψεύσθη της ελπίδος, καθότι ό 'Αθα

νάσιος, α/̂ α προσκληθείς παρά τοϋ Τούρκου, και τών προεστώτων, είς τους 

οποίους ο βάρβαρος έκρυψε τον αληθή σκοπόν, ύπήγεν, και μόλις φανεντα, 

ό Τοϋρκος με το πυρόον του τον θανατώνει. 

Το κείμενο αυτό παρουσιάζεται έδώ για πρώτη φορά* συντάχθηκε σε 

χρόνια, αρκετά πρώιμα, άνοιξη ή καλοκαίρι του 1824, άγνωστο άπο ποιόν1. 

Σε γενικές γραμμές συμφωνεί και συμπληρώνει τα δσα ξέρουμε για τήν οικο

γένεια. 

Ό Κασομούλης τοποθετεί τους Μπασδέκηδες ώς οπαδούς, παλικάρια 

δηλαδή, του Τόσκα : «Τόσκας, Γρεβενίτης, 1770 - 1804 ή 10. Τέκνα Κυ

ριάκος, Στέργιος, Βαρκής. 'Οπαδοί : Στέργιος Βασδέκης (υιοί αύτοΰ Κυ

ριάκος, Μητρός, Γιάννης· υιοί του Κυριάκου Χρόνης, Θανάσης* υιοί του 

Γιάννη Στέργιος, Βαρκής) Θανάσης Βασδέκης))2. Το δένδρο πού εμφανίζει 

ό Κασομούλης δεν ταράζεται άπο τις άλλες γνώσεις μας γιά τήν άπογονή 

του Μπασδέκη. Λίγο πριν άπο τήν επανάσταση εμφανίζεται καπετάνος ό 

Κυριάκος· πρόκειται προφανώς γιά τον πρωτότοκο τοϋ Στέργιου. Ό Κυριά

κος σκοτώνεται το 1821, τον διαδέχεται ό Μητρός, και μετά τή δολοφονία 

του (1828) μνημονεύεται ό αδελφός του 'Ιωάννης3, αργότερα συναντάμε 

τα ονόματα του Χρόνη, του Βαρκή, του Στέργιου κ.λπ4. "Αν μάλιστα προσέ-

1. Απόκειται στα χαρτιά τοϋ Fauriel, βλ. 'Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel 

και Brunei de Presle. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 'Αθήνα 1980, 13. Ή χρονο

λόγηση, άπο εσωτερικές συσχετίσεις του αρχείου. 

2. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, Α', 'Αθήνα 1940, 16. 

3. Ά θ . Ε. Καραθανάσης, «Το βιβλίο τοϋ Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου», Άρ-

χείον Θεσσαλικών Μελετών, 4 (1976) 113 - 115, και Ν. Ι. Πανταζόπουλος, «Κοινοτικός 

βίος είς τήν Θετταλομαγνησίαν επί τουρκοκρατίας», 'Επιστημονική ΈπετηρΙς Σχολής 

Νομικών και Οικονομικών 'Επιστημών, 14 (Θεσσαλονίκη 1967) 60, δπου σφραγίδα τοϋ 

'Ιωάννη σέ έγγραφο 1ης Μαΐου 1828. 

4. Οι Μπασδέκηδες μετέχουν στην Επανάσταση· κρατοΰν μάλιστα και αργότερα το 

αρματολίκι τοϋ Πηλίου. Μετέχουν επίσης στα κινήματα τοϋ 1854 καί 1878. 'Αρκετές 

πληροφορίες γιά τή δράση τους συγκεντρωμένες άπο τον Γ. Κορδάτο, 'Ιστορία της επαρ

χίας Βόλου καί Άγιας, 'Αθήνα I960· ωστόσο ή βιβλιογραφία τους εϊναι πλουσιότερη, 
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ξουμε τά μικρά ονόματα των Τοσκαίων και των Μπασδέκηδων θα πρέπει 

να υποθέσουμε κάποια στενή συγγένεια, ή κουμπαριά, το λιγότερο. 

Έ βιογραφία μας δίνει γιά τόπο καταγωγής το χωριό Περιβόλια. Δύ

σκολο βέβαια να ταυτίσουμε με ασφάλεια ενα τόσο κοινό τοπωνύμι, καθώς 

μάλιστα τα δρια της Θεσσαλίας είναι ιδιαίτερα ρευστά εκείνη την εποχή. 

Πάντως ή σχέση με τους Τοσκαίους επιτρέπει νά υποθέσουμε το βλάχικο 

κεφαλοχώρι Περιβόλι, κοντά στή Σαμαρίνα, νοτιοδυτικά των Γρεβενών. 

Μέ την πληροφορία του Κασομούλη συμφωνεί κι ενα δημοτικό τραγούδι 

πού βάζει τον Μπασδέκη πλάι πλάι μέ τον Τόσκα και τον Μάνταλο· ό τελευ

ταίος αυτός φαίνεται πώς σ' εκείνα τά μέρη δρούσε5. 

Τή μετακίνηση του Μπασδέκη προς το Πήλιο την τοποθετεί ή βιο

γραφία του κατά την επιστροφή των 'Αλβανών άπο τήν Πελοπόννησο. Ό 

κύριος δγκος τους επέστρεψε βέβαια στα 1779* ωστόσο κάποιες ομάδες 

ξέρουμε πώς γύρισαν κιόλας άπο τά 17706. Ό Περραιβος μάλιστα παραδί

δει πώς ό Τόσκας επιτέθηκε τότε εναντίον των Τουρκαλβανών ώστε ενδέ

χεται ό Μπασδέκης νά αναγκάστηκε νά φύγει άπο τον τόπο του υστέρα άπο 

αυτήν τή σύγκρουση7. 

Στο Πήλιο, ή πρώτη παρουσία του Στέργιου Μπασδέκη συνδέεται μέ 

δέν έχει Ομως τή θέση της εδώ. Σημειώνω δύο δημοτικά τραγούδια, ενα για το 1854 
(Γ. Δ. Ίατρίδης, Δημοτικά Τραγούδια Θεσσαλίας, 'Αθήνα 1938, 20 άρ. 17) καί ενα για 
το 1878 (Άθ. Κ. Οίκονομίδης, Τραγούδια τον 'Ολύμπου, 'Αθήνα 1881, 64 άρ. 85). 

5. Βλ. για το τραγούδι, Ν. Tommaseo, Canti popolari toscani, corsici, illyrici 
greci, III, Βενετία 1842, 188. Για τον Μάνταλο βλ. Κασομούλης, ο. π., 11 - 12 καΐ 216, 
Π. Α. Π. (Άραβαντινοΰ), Χρονογραφία της 'Ηπείρου, Α', 'Αθήνα 1856, 259 : «Τότζκας, 
Μάνταλος καΐ Μπασδέκης εικάζονται ώς χρηματίσαντες (. . .)είς το Πήλιον "Ορος, καΐ 
ενίοτε εις τα Γρεββενά». Οι πληροφορίες βέβαια τοϋ Άραβαντινοΰ γίνονται ακόμα πιο 
αμφίβολες δταν θεωρούνται κι άπο τον ΐδιο εικασίες. Γιά τον γιο τοϋ Μάνταλου, Νάσιο 
('Αθανάσιο) βλ. Γ. Γαζής, Λεξικον της 'Επαναστάσεως, 'Ιωάννινα 1971, 14 καί Φ. Παπα-
νικολάου, Λαογραφικά δυτικής Μακεδονίας, Α', Θεσσαλονίκη 1962, 227, Οπου σέ τρα
γούδι του αναφέρεται ώς Περιβολιώτης. 

6. Σπ. Ι. Άσδραχάς, «Πραγματικότητες άπο τον ελληνικό IH' αιώνα», στο Στα
θμοί προς τή νέα ελληνική κοινωνία, 'Αθήνα 1965, 20, δπου διαταγή γιά τους «ντερβεν-
τζήδες» στα δερβενοχώρια της 'Αττικής «νά τους γυρίζουν οπίσω» (στο Μοριά), ή νά τους 
θανατώνουν. Γνωρίζουμε επίσης τήν παρουσία τους στα Τρίκκαλα το 1770 άπο μιά εν
θύμηση- βλ. Σπ. Λάμπρος, «Ενθυμήσεων ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη», 
Νέος Έλληνομνήμων, 7 (1911) 239. 

7. Ή πληροφορία τοϋ Περραιβοΰ δίνει τή χρονολογία μόνο στην έκδοση τοϋ 1857, 
σ. 23. Ό 'Απ. Ε. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Νέου ελληνισμού, Δ', Θεσσαλονίκη 1973, 
339 αναφέρει το γεγονός καί παραπέμπει στον Ι. Λαμπρίδη, 'Ηπειρωτικά Μελήματα 
τχ. Γ', 'Αθήνα 1888, 69 - 70· ό Λαμπρίδης μέ τή σειρά του παραπέμπει στον Τριαντά
φυλλο Μπάρτα, ('Αναμνήσεις φιλοπάτριδος, Παρίσι 1861, 170) : ωστόσο, έτσι πού πα
ρουσιάζει ό Μπάρτας τήν είδηση γίνεται φανερό δτι τήν άντλεϊ άπο τον Περραιβό· ό 
κύκλος κλείνει χωρίς νά διασταυρωθεί ή πληροφορία. Ό Π. Άραβαντινός, Συλλογή δημω
δών ασμάτων της 'Ηπείρου, 'Αθήνα 1880, 64, τήν αθετεί. 



Ή «μορφή» τοϋ καπετάν Μπασδέκη S 

τήν απόκρουση ενός Ντελεχούσου* το όνομα αυτό το συναντάμε και σε κάποιο 

δημοτικό τραγούδι, δμως ή διασταύρωση δεν μας προσφέρει καμιά πληρο

φορία8. Νομίζω πώς μπορούμε να το συνδέσουμε μέ τον «ζορμπά Ντιλιλούση», 

πού αναφέρει ό 'Αργύρης Φιλιππίδης στη «Μερική Γεωγραφία» να πατά 

εκείνα τα χρόνια τον Βόλο9, να καίει «υπέρ τα πενήντα σπίτια» και να απο

κρούεται σέ μάχη «κάτω από τον προφήτη Ηλία» (δηλαδή στην Μακρι

νίτσα;) άπο τον δερβέν άγα Κρύκια, «μαζί μέ τους ραγιάδες». Ό Φιλιππίδης, 

φορέας μιας αντίληψης για τον χρόνο διαφορετικής άπο τή δική μας, δέν ορί

ζει το έτος, ένώ ορίζει τήν ημερομηνία της μάχης : «Των 'Αγίων 'Αποστό

λων, τή 29 Ιουνίου». Μια εγγραφή στο «Βιβλίον Χρονικον» της Μονής 

Ταξιαρχών κοντά στή Ζαγορά, τοποθετεί ενα παρόμοιο γεγονός στα 1773 : 

«ενετι 1773 ηουνίου 25 ήλθαν αρβανίτης και πάτισαν τον γόλον καιτην πουρ-

ταρίαν καικάψαν και σπίτια πολλά καιθέλησαν ναπαγουν καιης τήν μακρι-

νίτζα καιδέν ημπόρισαν μόνον ημακρινιτζότης τους ενίκησα καισκότουσαν 

πολλούς αρβανίτης»10. 

"Αν δεχτούμε πώς δλα αυτά συνδέονται σωστά μεταξύ τους, τότε τα 

πράγματα ξεκαθαρίζουν : 1770 φεύγει ό Μπασδέκης γιά τή Μακρινίτσα, 

1773 πρώτη γνωστή δράση του μέ Ντελεχουσο. Μολονότι οι πληροφορίες 

ταιριάζουν έτσι αρμονικά, ας μήν ξεχνάμε πόσο λεπτεπίλεπτες είναι τέτοιες 

συσχετίσεις, καθώς καί το μεγάλο χρονικό κενό ως τήν επόμενη γνωστή 

πράξη του Μπασδέκη. Για να ολοκληρώσω πάντως τον σχολιασμό της βιο

γραφίας μας γι' αυτό το περιστατικό, σημειώνω πώς ή Κυρλή είναι ή Γκιρλή 

του 'Αργύρη Φιλιππίδη11, λίγο πέρα άπο τον Ριζόμυλο προς τή Λάρισα. 

Ή δεύτερη γνωστή πολεμική δραστηριότητα του Μπασδέκη είναι ή 

νίκη του επί του Δελή Άχμέτη. 'Εδώ οί πληροφορίες μας είναι περισσότε

ρες και ασφαλείς, χάρις στα ποικίλα σημειώματα, γράμματα κ.λπ., του 

8. Γ. Χασιώτης, Συλλογή των κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων, 'Αθήνα 
1866, 125, άρ. 57. Το τραγούδι βαδίζει στα χνάρια του γνωστότερου—άπο τήν έ'κδοση 
τοϋ Fauriel— τραγουδιού του Νάννου. 

9. 'Αργύρη Φιλιππίδη, Τα περισωθέντα έργα, εκδ. Θ. Σπεράντσα, 'Αθήνα 1978, 
147. Σημειώνω πώς το χειρόγραφο δέν φαίνεται να έχει εκδοθεί χωρίς παραναγνώσεις· 
ενδεχομένως λοιπόν καί το Ντιλιλούσης να μήν αποτελεί ασφαλή ανάγνωση — μήπως 
ΝτιλιΧούσης; Κάποιος Ντελή Χούσης, «τρελο-Χουσεΐν» δηλαδή. 

10. Άπ. Γ. Κωνσταντινίδης, Τα εν Πηλείφ "Ορει παλαιά και σύγχρονα χριστια
νικά μνημεία : Ζαγορά, 'Αλεξάνδρεια 1960, 148. Τήν ΐδια ακριβώς πληροφορία παρέχει 
καί ό Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος, πού ζοϋσε τότε στην Ζαγορά : «1773 .. .εφόρ
μησαν δέ καί εις βώλον καί τα πλησιόχωρα καί πολέμου γενομένου έφονεύθησαν οί πλείους, 
καί μετ' αισχύνης ύπέστρεψαν, έμπρήσαντες 65 οίκους, καί ναον τριάδος οί άλιτήριοι, 
ίουνίου κς'», βλ. Β. Σκουβαρας, Το παλιότερο αρματολίκι τοϋ Πηλίου και οί 'Αρβανίτες 
στή Θεσσαλομαγνησία, Βόλος 1959 (=1960), 51. 

11. Άργ. Φιλιππίδης, δ. π., 127-128. 'Αλλιώς Γκερλί· το 1918 μετονομάστηκε 
σέ Άρμένιον. 
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Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου. "Εξι τουλάχιστον φορές αναφέρεται ό 

Καλλίνικος στο περιστατικό12, φαίνεται πώς θεωρήθηκε εξαιρετικής σημα

σίας ή ήττα του Δελή Άχμέτη. 'Απόηχο συναντάμε και στη «Μερική Γεω

γραφία» του 'Αργύρη Φιλιππίδη, πού αναφέρει κιόλας κάποιες λεπτομέρειες 

ολότελα παρόμοιες μ' εκείνες του Καλλίνικου13. 

Ό Δελή Άχμέτης, γνωστός άπο παλιότερες επιβουλές του στους κάτοι

κους του Πηλίου, βρίσκεται και πάλι στα μέρη τους τήν άνοιξη του 1785. 

"Υστερα άπο μια πεντάμηνη παραμονή του έκεΐ, πού πέρασε χωρίς συγκρού

σεις —όχι δμως και χωρίς τον φόβο τους— επιτίθεται ανήμερα του Σταύρου 

στή Μακρινίτσα, πληροφορημένος 'ίσως πώς οι «σεϊμένηδες», πού τή φύλα

γαν, έλειπαν άπο το χωριό. Ή επίθεση απέτυχε χάρις στην τόλμη των κατοί

κων συμμετοχή του Μπασδέκη δέν αναφέρεται ρητά στή μάχη αυτή. Ό 

Δελή Άχμέτης καταφεύγει στις Συρτάδες, κοντά στή λίμνη Κάρλα. Έκεΐ 

του επιτίθενται οι τούρκικες αρχές, άπόλεμες κατά τον Καλλίνικο, άλλα 

χάρις στην επέμβαση του Μπασδέκη (πού αναφέρεται τώρα ρητά) και κά

ποιων άλλων, άγνωστων μας άπο άλλου, του Πλασταρα και του Πελτέκη, 

ό Δελή 'Αχμέτης υποχρεώνεται να υποχωρήσει. 

Με τήν επιτυχία του αυτή, ό Μπασδέκης «έλαβε μεγάλην ύπόληψιν», 

μας πληροφορεί ή βιογραφία του : θά πρέπει να εννοήσουμε «κοινωνική 

ισχύ». "Ενα χρόνο μετά τήν απόκρουση του Δελή Άχμέτη, μνημονεύεται 

μια άκρως χαρακτηριστική σύγκρουση του καπετάνου με τον τοπικό πρού

χοντα της Μακρινίτσας, έναν Γιαννιό Άμούντζα. Τα γεγονότα, σύμφωνα 

μέ τή μαρτυρία του Καλλίνικου, πού δέν αισθάνεται καθόλου ευνοϊκός για 

τους προεστώτες των προνομιούχων, σε σύγκριση μέ τή Ζαγορά, βακουφιών14, 

έχουν ως έξης : «1786 μαΐου ιθ' φόνος εις χώρας βακουφικάς, και έχθρα 

12. α': χφ. 91 Ζαγοράς, βλ. «Καλλίνικου 'Ιστορικά σημειώματα», Ϊχ8. Γ. Δελη
γιάννη, Δ.Ι.Ε.Ε. 1, τχ. 1 (1928) 69· πβ. Β. Σκουβαράς, Το Παλιότερο αρματολίκι, δ. π., 
95, δπου συμπλήρωμα στα δσα εκδίδει ό Δεληγιάννης. 

β': ενθύμηση στο τελ. εξώφυλλο του έντυπου Γ 428 Ζαγοράς, βλ. Σκουβαρας, 
ο. π., 98. 

γ': Χφ. 101 Ζαγοράς, σ. 113, δπου περιγραφή σε έμμετρο γράμμα, βλ. Σκουβα
ρας, δ. π., 98-100. 

δ': Χφ. 101 Ζαγοράς, σελ. 113 - 114, μνεία σέ διαφορετικό γράμμα, βλ. Σκουβα
ρας, ό'. π., 100-101. 

ε': Χφ. 93 Ζαγοράς, σ. 728, βλ. Σκουβαράς, δ. π., 98, δπου απλή μνεία χωρίς να 
αναγράφεται το παράθεμα, και 

ς': Χφ. 101 Ζαγοράς σ. 121 - 122, αναφορά σέ έ'μμετρο γράμμα προς κάποιον 
Νικόλαο, Σκουβαράς, ο. π., 102. 

13. Άργ. Φιλιππίδης, ο. π., 151-152. 
14. Σ' δλο το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα ή Ζαγορά βρισκόταν σέ έντονη αντι

δικία μέ τά βακούφια για ζητήματα κτηματικά· βλ. τα σχετικά φιρμάνια, Θεσσαλικά 
Χρονικά, 2 (1931) 221 - 223. 
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άσπονδος, και αίτιος πάντων δ κατάρατος γιαννιός άμούντζα ( . . . ) επιβουλή 

αυτών κατά του μπαζτέκη τριπλή, και δρκοι αύτοϋ ευαγγελικοί ενώπιον του 

λαοΰ δτι ουκ επιβουλεύεται αυτόν, καί πάλιν έπεβουλεύθη και δηλητήριον 

φάρμακον έπότισεν αυτόν καί τους περί αυτόν, καί μόλις έσώθησαν (. . . ) 

και άλληλομαχία εις χώρας βακουφικάς και φόνοι καί διαίρεσις, αιτία δε 

ό κατάρατος γιαννιός. φήμη άναβιώσεως λήσταρχου δελή άχμέτη, καί συλ

λογή αλβανών ίν' έπέλθη τη μακρυνίτζα καί ταΐς πλησίον αύταΐς. καί πάλιν 

φόβος καί ετοιμασία προς άνθίστασιν καί δτι έφάνη εις φάρσαλα», καί τα 

λοιπά15. 

Το περιστατικό θα πρέπει να είχε σημαντικό άντίχτυπο* το φανερώνουν 

οι «δρκοι» του προεστού, καί ή επιμονή του για τον παραγκωνισμό του κα-

πετάνου. Τα στοιχεία λοιπόν αξίζει να τα συγκρατήσουμε. Φαίνεται πάντως 

πώς ό Μπασδέκης κέρδισε σε αυτή τήν εσωτερική διαμάχη καί στερεώθηκε 

στή θέση του : ό Δελή ' Αχμέτ δεν τόλμησε τελικά να δοκιμάσει πάλι τις 

δυνάμεις του, ας το συγκρατήσουμε κι αυτό. Ξαναγυρίζω λοιπόν στή βιο

γραφία μας. 

«"Ελαβε μεγάλην ύπόληψιν καί έπροχώρει μέχρι Ριζομύλου καί Κυρ-

λής χωρών κειμένων πέραν τών συνόρων της επαρχίας της οποίας ήτον φύ-

λαξ». Έ επέκταση της δράσης του μνημονεύεται καί άπο τον Καλλίνικο, 

για το 1790 τουλάχιστον : «τη μεγάλη ε' καί ς' [Μεγάλη Πέμπτη καί Μεγάλη 

Παρασκευή] έφοδος αλβανών πλησίον βελεστίνου εις χώραν αγίου Γεωργίου, 

έτοιμαζομένων κατά τών χωρίων βώλου, πορταριάς καί μακρηνίτζας. και 

λοιπών, ό βοεβόδας τών βακουφιών δραστήριος ών καί άξιος, συναγαγών 

λαον πολύν εξήλθε κατ' εκείνων, έλθούσης δε καί άπο λαρίσσης βοηθείας καί 

φαρσάλων, καί τή του φύλακος τών χωρίων μπασδεκη ανδρεία καί τόλμη 

εφυγον κατισχυμένοι»16. Για τή δράση του εκείνη ακριβώς τή χρονιά ό Καλ

λίνικος μας αναφέρει ενα ακόμα περιστατικό : είμαστε στον Μάιο του 1790. 

Ό «ληστής Γκέκας»17, πού τον προηγούμενο 'Απρίλη είχε απειλήσει το 

Βένετο, στο βόρειο Πήλιο, βρίσκεται με τους συντρόφους του «στα δρη», 

15. Σκουβαρας, δ. π., 105. Ό Καλλίνικος θεωρούσε πώς δ Άμούντζας είχε σχέ
σεις μέ τον Δελή Άχμέτη, βλ. δ. π., 87 καί 100-101. Συναντώ έναν Ίω. Σταμούλη 
Άμούντζια να υπογράφει ώς πληρεξούσιος τών βακουφιών το 1816, βλ. Ν. Ι. Πανταζό-
πουλος, Κοινοτικός βίος, δ. π., 76. 

16. Χφ. 101 Ζαγοράς, σ. 557, βλ. Σκουβαρας, ο. π., 127 - 128. 

17. Ό Ι. Κ. Βασδραβέλλης, «Ή πειρατεία εις τα παράλια της Μακεδονίας», Μα
κεδόνικα 5 (1963) 344 - 345 (και σε μεταγενέστερες μελέτες του), τον συνδέει μέ τον 
Γκέκα πού ό Κασομούλης αναφέρει ώς αρματολό τοϋ 'Ολύμπου (ο. π., 11, 22, 40, 66) 
καθώς καί μέ τον πειρατή Γκίκα πού αναφέρει ό Γάλλος πρόξενος της Θεσσαλονίκης Cou-
sinery να δρα στον Θερμαϊκό το 1791· δημοσιεύει μάλιστα καί ενα τραγούδι τοϋ Γκέκα 
άπο ανέκδοτη συλλογή. Ή ταύτιση αύτη, αν καί πιθανή, δεν μας προσφέρει περισσότερα 
στοιχεία. 
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ύστερα άπο μιαν αποτυχημένη πειρατική επιχείρηση. Έκεΐ, «ένωθέντες 

μετ' άλλων» φτάνουν πάνω άπο τη Ζαγορά «άπειλοΰντες τάς χώρας και ζη-

τοΰντες τροφάς». «Καί αϊ μεν μικραί έπεμψαν, αί δέ ουκ άπεκρίθησαν, τα 

πλοιάρια μόνον εις τα παράλια μακρύναντες, ίνα μη καταβώσι καί ε'ισέλθωσι 

και ετοιμάζονται ϊνα κτυπήσωσι τούτους δια του μπασντέκη, καί κυνηγηθέν-

τες» απομακρύνονται18. 

Άπο την εποχή αυτή παύουμε να έχουμε πληροφορίες άπο τον Καλλί

νικο* πέθανε τον 'Ιανουάριο του 1791. "Εχουμε ωστόσο πληροφορίες για άλ

λου είδους δράση. Καλά εγκατεστημένος στή θέση του, ό Στέργιος Μπασδέ-
κ7)ζ αρχίζει να φροντίζει αλλιώς για τή φήμη του. Έτσι στά 1791 το πιθα

νότερο19, κτίζει μια βρύση στο δρόμο πού ένωνε τή Λέστιανη μέ τήν Κερα

σιά, βόρεια της Μακρινίτσας. Τον άλλο χρόνο χρηματοδοτεί τήν εικονογρά

φηση της μονής του 'Αγίου Νικολάου, στο Πάου της Άργαλαστης20· ή αφιε

ρωτική επιγραφή καταλήγει : «δια εξόδου του καπετάν κυρ Στέργιου Πα-

στέκυ». Ή συνύπαρξη τών δύο τίτλων, «καπετάν» καί «κυρ» είναι ίσως 

περίπτωση μοναδική· θά μας χρησιμέψει παρακάτω ετούτη ή μαρτυρία. 

Πάντως οι τοιχογραφίες πού αφιερώνει είναι χαρακτηριστικές : Άγιος 

Νικόλαος, βέβαια, άλλα καί οι δύο στρατιωτικοί καβαλάρηδες άγιοι, Δημή

τριος καί Γεώργιος. 

Το 1793 χτίζει τήν εκκλησία της μονής Αγίας Παρασκευής πάνω 

άπο τή Μακρινίτσα21· στην κτιτορική επιγραφή σημειώνεται, κατά το συνή

θειο, ή κακία τών καιρών («εις κιρον μεγάλης ακριβείας είς δν είχε το Λου-

τζέκι Γρόσια εξ»), ίσως καί για νά τονιστεί ή αξία της προσφοράς, μα σημειώ

νεται επίσης καί το πατρωνυμικό : «Στέργιος υιός Κυριάκου». 

Δύο χρόνια αργότερα, 1795, καινούρια μοναστήρια : ό Άγιος Αθανά

σιος στο Κωτίκι κοντά στον Λαΰκο καί ό Άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος 

στή Συκή· στις κτιτορικές επιγραφές σημειώνεται πάλι το πατρικό #νομα, 

οχι δμως καί το «καπετάν» : στην πρώτη έχουμε Ινα άπλο «κυρ», στή δεύ

τερη λείπει κι αυτό. Ά ς σημειώσουμε ακόμα πώς στον Άγιο 'Αθανάσιο 

18. Σκουβοφας, ό'. π., 130 - 132. 

19. Ό Δ. Κ. Σισιλιάνος, Ή Μακρννίτσα και το Πήλιον, Αθήνα 1939, 151 πού 
δημοσιεύει τήν επιγραφή διαβάζει 1731 ή 1771. 'Ωστόσο άπο το πανομοιότυπο διαβάζε
ται καί 1791· ό Κ. Α. Μακρής, Ό καπετάν Στέργιος Μπασδέκης και ό γλύπτης Μίλιος, 
Αθήνα 1955 (ανάτυπο άπο τήν 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση, 7, 1955, 206 - 222), 11, 
δέχεται το 1791 δίχως νά παραπέμπει στον Σισιλιάνο. 

20. Ή χρονολογία κατά συμπερασμό, βλ. Κ. Α. Μακρής, ο. π. Το 1794 ολοκληρώ
θηκαν οί εργασίες της εικονογράφησης, βλ. Χ. Χαρίτος, «Ή μονή 'Αγίου Νικολάου Πάου 
Άργαλαστής», Άρχεϊον Θεσσαλικών Μελετών, 1 (1972) 61. 

21. Δ. Κ. Σισιλιάνος, Ή Μακρννίτσα, δ. π., 145. Ό Κ. Α. Μακρής, δ. π., τοπο
θετεί το χτίσμα στά 1791· δεν ξέρω που στηρίζεται. 
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συναντάμε δύο κτιτορικές επιγραφές- στη δεύτερη αναγράφονται τά ονόματα 

δύο μοναχών, του ηγούμενου και ενός άλλου22. 

Τον επόμενο χρόνο τέταρτο μοναστήρι, ή Μετάστασις της Θεοτόκου 

κοντά στη Λαμπινοΰ* στην κτιτορική επιγραφή το απλό «κυρ» μέ το πα

τρικό όνομα πάντα πλάι23. Φαίνεται πώς το κτίσμα αυτό το θεώρησαν οί 

Μπασδέκηδες κάτι σαν οικογενειακή εκκλησία. Πάνω άπο τήν πόρτα του 

νότιου τοίχου εντοιχίζεται ή λιθανάγλυφη προσωπογραφία του Μπασδέκη 

πού αναφέραμε στην αρχή αρχή, ένώ στο «δίπτυχο» της εκκλησίας μνημο

νεύεται δλη ή οικογένεια (ενδεχομένως καί κάποιοι «δικοί της», συγγενείς ή 

οικείοι), αρχής γενομένης άπο τον Στέργιο24. 

Πέμπτη εκκλησία το 1797, μέσα στή Μακρινίτσα τώρα. «Κάτωθεν το 

παζάρι είναι εκκλησία άλλη, νέα, κτίσμα δι' εξόδων του περίφημου εκείνου 

ήρωος των ήμερων μας Μπασδέκη, έπ' ονόματι της Μεταμορφώσεως του 

Κυρίου μας» σημειώνει στή «Γεωγραφία Μερική» ό 'Αργύρης Φιλιππίδης25. 

"Υστερα από το 1797 χάνεται το ονομά του. *Η επόμενη γνωστή μνεία, 

14 'Ιουλίου 1799 αναφέρει τον αδερφό του 'Αθανάσιο, πού αφιερώνει κάποιες 

τοιχογραφίες στο μοναστήρι της Λαμπινοΰς26. 

Φαίνεται πώς ανάμεσα στα 1797 καί 1799 θα συνέβη ή μοιραία σύγ

κρουση πού αναφέρει ή βιογραφία του μέ εκείνον τον κλέφτη Σταμάτη. Ποιος 

είναι αυτός, δεν μπόρεσα να το πιστοποιήσω27* ήταν άλλωστε συχνές οί 

22. Κ. Α. Μακρής, Ό καπετάν Στέργιος Μπασδέκης, 6. π., 14· καί, τοϋ ίδιου, 

'Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης, (ανάτυπο άπο τήν Επιθεώρηση Τέχνης), Αθήνα 1957, 

18 - 20, ( = 'Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 5, τχ. 25 καί 26 Ιανουάριος καί Φεβρουάριος, 1957, 

1 - 16 καί 147 - 159). 

23. Κ. Α. Μακρής, Ό καπετάν Στέργιος Μπασδέκης, ο. π., 15, καί Μύρτους Ρήγα 

Καμηλάρι, «ΊεραΙ άναγραφαί (Β')», Θεσσαλικά Χρονικά, 5 (1936) 84 -86. Ή δημοσίευση 

της κτιτορικής επιγραφής σύμφωνα μέ το αντίγραφο τοϋ Ρήγα Καμηλάρι πού καταχωρεί

ται στά Θεσσαλικά Χρονικά, παρουσιάζει κάποιες διαφορές άπο εκείνη τοϋ Κ. Α. Μακρή· 

ή σημαντικότερη είναι πώς δ Καμηλάρις διαβάζει άνΕγερθυ και άνεκΕΝισθυ ένώ δ Μακρής 

άνίγέρθυ και άνεκΤισθυ. 'Ωστόσο δ συνδυασμός των δύο ρημάτων οδηγεί σέ ταυτόσημο 

γιά εμάς συμπέρασμα. 

24. Καμηλάρι, ο. π., 85 - 86. 

25. Άργ. Φιλιππίδης, δ. π., 151. Για τή χρονολογία, βλ. Κ. Α. Μακρής, Ή λαϊκή 

τέχνη τον Πηλίου, 'Αθήνα (1976), 69. 

26. Καμηλάρι, ο. π. 

27. Κάποιος «Σταμάτης» αναφέρεται σ' èva τραγούδι τοϋ Νίκου Τσάρα πού δημο

σιεύει δ Τριαντάφυλλος Μπάρτας, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος, Παρίσι 1861, 139 - 140. 

Θά δοΰμε πάρα κάτω δτι δ Νικοτσάρας σκοτώνει κάποιον άπο τους Μπασδέκηδες σέ παρό

μοιο επεισόδιο· θά ήταν δμως επικίνδυνο (καί ανώφελο) να προχωρήσουμε τους συσχετι

σμούς. Σημειώνω πάντως κι έ'ναν ακόμα «αδέσποτο» Σταμάτη, σέ κατάλογο διάσημων 

κλεφτών καί αρματολών πού παρέχει μια επιστολή τοϋ 1823, βλ. 'Ιωάννου Οικονόμου 

Λαρισαίου, Έπιστολαι διαφόρων, 'Αθήνα 1964, 404. Στον ΐδιο κατάλογο απαντάμε καί 

τον Μπασδέκη. 
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επιθέσεις στη Μιντζέλα : «δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν οί κλέπται», 

γράφει στη «Μερική Γεωγραφία» του ό 'Αργύρης Φιλιππίδης, «το χωρίον 

τους, μέ το να είναι ως ε'ίπομεν, ναυται, και δέν κάθονται ε'ις τήν πατρίδα 

τους, περνώντας άπ' εκεί οι κλέπται έβγαίνουν εξω καί τους κουρσεύουν. 

Έχουν τώρα δύο φοραΐς όπου έκαψαν οί εφημένοι κλέπται τήν Μιτζέλα»28. 

'Από το «έβγαίνουν εξω» καταλαβαίνουμε Οτι πρόκειται για πειρατές. 

Ό αδερφός του 'Αθανάσιος πού τον διαδέχεται, «ησυχότερος και μαλα-

κώτερος» κατά τή βιογραφία μας, «ουδέν άξιοσημείωτον έπραξε». Συνέ

χισε πάντως τίς αφιερώσεις. Αυτός πρέπει να είναι ό «δούλος του θεοΰ Μπασ-

δαίκης» πού τον 'Οκτώβρη του 1799 αφιερώνει μια τοιχογραφία στον "Αγιο 

Νικόλαο τον Γέρο (ή Βέρο) στις Μηλιές29, αν βέβαια τοποθετήσουμε σωστά 

το θάνατο του Στέργιου. Καί το 1800 ό 'Αθανάσιος Μπασδέκης «συνδρά

μει» στο χτίσιμο μιας βρύσης στο χωριό Κερασιά30, ενώ στα 1804 «έπιστα-

τεϊ» στην κατασκευή μιας «καλύβας», ενός καταφυγίου δηλαδή για τους 

οδοιπόρους στον «δύσκολον κερον του χημόνος», δπως λέει ή επιγραφή του, 

πάνω στο δρόμο μεταξύ Πορταριας καί Ζαγοράς31. 

Κοντά σ' αυτές τίς αφιερώσεις, τις μαρτυρημένες άπο γραπτές πηγές 

της εποχής, θα πρέπει να λογαριάσουμε μία ακόμα πού τους προσέγραψε 

ή παράδοση. Στα 1932, ό Ρήγας Καμηλάρις άκουσε άπο τον αρχιερέα του 

'Αγίου 'Αθανασίου στο συνοικισμό Γιοϋρτσα του Νεοχωρίου πώς ό ναός 

αυτός ήτανε κτίσμα του Μπασδέκη. 'Ωστόσο στο «δίπτυχο» της εκκλησίας 

δέν αναγράφεται το ονομά τους· συναντάμε για κτίτορες δύο μοναχούς καί 

μία «Κυρία μοναχή», μέ χρονολογία 1804* μια δεύτερη χρονολογία στην 

εί'σοδο μας δίνει το έτος 181832. 

28. Άργ. Φιλιππίδης, ο. π., 196. 
29. Μύρτους Ρήγα Καμηλάρι, «Ίεραί άναγραφαί (Β')», Θεσσαλικά Χρονικά, 5 

(1936) 51. 
30. Δ. Κ. Σισιλιάνος, Ή Μακρννίτσα και το Πήλιον, 'Αθήνα 1939, 152. 
31. Δ. Κ. Τσοποτός, «Ή Θετταλομαγνησία καί το φρούριον τοϋ Βόλου κατά τήν 

έπανάστασιν τοϋ 1821», Θεσσαλικά Χρονικά, 1 (1930) 26, καί Σισιλιάνος, ο. π., 94. 
32. Μ. Ρήγα Καμηλάρι, «Ίεραί άναγραφαί (Α')», Θεσσαλικά Χρονικά, 4 (1933) 

147. Μήπως στά 1818 έγινε ανακαίνιση άπο τον Μπασδέκη; Πάντως διπλή αφιέρωση 
συναντήσαμε καί στον άλλο "Αγιο 'Αθανάσιο στο Κωτίκι — καί 'Αθανάσιος λεγόταν οχι 
μόνο ό δεύτερος αδελφός Μπασδέκης παρά καί ό μητροπολίτης Δημητριάδος έκεϊνα τα 
χρόνια. Τα ονόματα των μοναχών στον πρώτο "Αγιο 'Αθανάσιο ήταν Ευγένιος καί Γρηγό-
ριος· έδώ στον δεύτερο είναι Γρηγόριος, Ευθύμιος καί Κυρία μοναχή. Σημειώνω ακόμα 
πώς στην Παναγία Λαμπινοϋς, πλάι στην προσωπογραφία τοϋ Μπασδέκη υπάρχει ένα 
ακόμα λιθανάγλυφο, όπου παριστάνονται δύο ιερωμένοι καί μία γυναικεία μορφή πού 
γνέθει. Μήπως κάτι συνδέει δλα αυτά τά πρόσωπα; Θά ήταν πολύ γοητευτική υπόθεση 
—αν το «Ευθύμιος» θεωρηθεί πιθανή παρανάγνωση τοϋ Καμηλάρι—να συσχετισθοΰν 
οί μοναχοί αυτοί μέ τίς μορφές στο λιθανάγλυφο — κάποια σχέση στενή θα τους έδενε τότε 
μέ τον Μπασδέκη. 'Ωστόσο καί για διαφορετικά πρόσωπα νά πρόκειται κάθε φορά, πάλι 
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'Από το 1804 και ύστερα, δεν ξέρω άλλη μνεία για χτίσματα ή αφιερώ

σεις τών Μπασδέκηδων πριν άπο το 1821* μια φορά ή παράδοση της οικο

γένειας συνεχίζεται : στα 1826 δ Μητρός Μπασδέκης χτίζει κι αυτός μια 

βρύση, στη Ζαγορά τώρα33. "Ας προσέξουμε ακόμα πώς ή δραστηριότητα 

ετούτη απλώνεται σε δλο το Πήλιο, καί, αν και υπερτερούν τα χτίσματα 

στά βακούφικα χωριά, έχουμε παραδείγματα καί άπο τα χάσικα. 

Έντωμεταξύ ό 'Αθανάσιος Μπασδέκης συνεχίζει να υπερασπίζεται τα 

χωριά του. Οι Αρβανίτες έχουν πια αποτραβηχτεί· περισσότεροι ήταν τώρα 

οι κίνδυνοι άπο το Αιγαίο. Είδαμε πώς κι ό Στέργιος Μπασδέκης σε μια 

τέτοια σύγκρουση σκοτώθηκε* στα 1807 έχουμε τη μνεία του Κασομούλη34 

για ένα παρόμοιο επεισόδιο* ή συμμετοχή του Νίκου Τσάρα το ορίζει πιο 

επακριβώς : αρχές Μαίου έως αρχές Ιουνίου, λίγο πριν το άπόκοτο τόλ

μημα του στή Μακεδονία ('Ιούνιος 1807) καί τον θάνατο του στο Λιτό

χωρο ('Ιούλιο 1807). 

'Αφηγείται λοιπόν ό Κασομούλης : «Έπιστρέψας ό Νίκος με τον 

Θ. Κολοκοτρώνη άπο Επτάνησα με τάς δυσάρεστους ειδήσεις δτι οι Ρώσοι 

αναχωρούν, άφοϋ είς τινας εξόδους τάς οποίας έκαμον εις τήν στερεάν ό Νί

κος Τσάρας καί οι Λαζαΐοι κ.λ.π. καί είς τα παράλια τών είκοσιτεσσάρων 

χωρίων, άντιτείνων τον Βασδέκην να τοις προμηθεύση, τον έφόνευσαν είς 

μίαν μάχην, προξενοΰντες τον τρόμον παντού καί επιστρέφοντες εις τάς 

νήσους»35. 

Αυτό περίπου το επεισόδιο αποτελεί τήν υπόθεση ενός δημοτικού τρα

γουδιού* μία παραλλαγή του εϊναι έκδομένη άπο τον Α. Ίατρίδη το 185936. 

'Εδώ δίνω δύο ακόμη, ανέκδοτες ως τώρα, άπο το αρχείο Fauriel, καταγραμ

μένες ή μία το 1824 καί ή άλλη κάπως αργότερα, κατά πάσα πιθανότητα37. 

έχει ενδιαφέρον αύτη ή παράλληλη παρουσία. (Βέβαια ή ανάγνωση μιας επιγραφής άπο 
τον Ρήγα Καμηλάρι στο δεύτερο λιΟανάγλυφο, «κρίνουσα τον σύζυγόν σου κατεκρίθης», 
οδηγεί άλλου τα πράγματα. "Αν όμως πρόκειται για μεταγενέστερη έξηγητική προσθήκη;). 

33. Γ. Κορδάτος, «Το παλιότερο αρματολίκι του Πηλίου», Θεσσαλικά Χρονικά, 
1 (1930) 91, καί Άπ. Γ. Κωνσταντινίδης, Τα εν Πηλίω δρει, 6. π., 230 - 231, δπου δημο
σιεύεται καί ή επιγραφή : «Δια δαπάνης τοϋ γεναιωτάτου καπιτάν Μήτρου Μπασδέκη 
1826 Μαΐου 31». 

34. Ν. Κασομούλης, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, δ. π., 69 - 70. 
35. Κασομούλης, ο. π. Για τη χρονολογία άφιξης τοϋ Νίκου Τσάρα στο Αιγαίο, 

βλ. Κ. Ν. Σάθας, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, 'Αθήνα 1869, 578 - 579. Πβ. καί Ό Γέρων 
Κολοκοτρώνης, Α', 'Αθήνα 1889, 32· επίσης, 'Απ. Ε. Βακαλόπουλος, «Νέα στοιχεία για 
τήν απήχηση τών απελευθερωτικών αγώνων τών Σέρβων στους Έλληνες», Μακεδόνικα, 
7 (1967) 271. 

36. Α. Ίατρίδης, Συλλογή Δημοτικών 'Ασμάτων, 'Αθήνα 1859, 26 - 28. 
37. Ή πρώτη περιλαμβάνεται στο χφ. Institut de France 2336, φ. 207 - 212 

καί ή δεύτερη στο ϊδιο χφ., φ. 640 - 641· βλ. 'Αλέξης Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel, 
δ. π., 40 καί 52. Ή χρονολόγηση τους τεκμαίρεται άπο το δτι το πρώτο σύνολο χρήσιμο-
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Α' 

Κλάψετε δένδρα και κλαδιά, κι δλα τα φονντοκλάρια, 

"Ολοι τον Νίκο κλάψετε, τον Νίκο τον Τσαρόπουλο, 

Πού 3ταν λουλούδι στα βουνά, βασιλικός στους κάμπους 
ΤΗταν και μες στην θάλασσα πύργος θεμελιωμένος. 

Τρία καράβια εϊμεσθαν, τα τρία αράδα αράδα, 5 

Τό 'να ήταν τοϋ Λαζόπουλου, τ3 άλλο τους Μπιζωτάδες, 

Το τρίτο το 'μορφότερο ήταν τοϋ Νικοτζάρα 

'Εκεί όπου πήγαν κι εραξαν, στην Πορταριά 'πα κάτω, 

Καραμπαστέκης το σκυλί, βγήκε να τον βαρέσει. 

Γεια σου Καραμπαστέκη μου, γεια σου με το ντάΐλιάνι. 10 

Θαρρείς 6 Τζάρας πέθανε και δεν 3ναι το παιδί του 

Μια μπατεριά τον βάρεσε 3πο μέσα απ3 το ταμπούρι, 

Και το σπαθί του έβγαλε, γιουρούσι επάνω κάνει 

Και τον τζαούση έκοψε καί τρία παλικάρια 

Κι αυτός οπίσω γύρισε κι εις τα καράβια μπήκε. 15 

Β' 

Του Νίκου Τζάρα 

Νίκο μου, τί δεν φαίνεσαι τοϋτο το καλοκαίρι, 
Να περπατεΐς αρματολός, αρματολός και κλέφτης; 

"Αφσες τον Βλαχοθόδωρον ψωμί τό πατρικόν σον; 
«Πέρυσ' ήμουν στην Βονλγαριάν, μάζωνα παλικάρια' 
Τα μάζωξα, τα σύναξα, τά 'καμα πεντακόσια· 5 
Κι εφέτος μπήκα στο γιαλό, μπήκα να σεργιανίσω... 

ποιείται άπο τον Φοριέλ στην προετοιμασία της δεύτερης έκδοσης του, ενώ το δίφυλλο 
640 - 641, αυτοτελές σύνολο κι αυτό, δέν χρησιμοποιείται καθόλου. Πιθανόν λοιπόν να 
το απόκτησε ό Φοριέλ αργότερα άπο το 1826, οπότε—πάντα κατά πάσα πιθανότητα— 
εγκατέλειψε την επεξεργασία της δεύτερης έκδοσης· βλ. 'Αλέξης Πολίτης, «Προσπάθειες 
καΐ σχέδια του Φοριέλ για μιά δεύτερη έκδοση της συλλογής των ελληνικών δημοτικών 
τραγουδιών», Μνήμων, 1 (1978 - 79) 66 - 70 καΐ 73. 

Ή δεύτερη παραλλαγή τοϋ τραγουδιού εμφανίζεται στην καταγραφή της σαν από
σπασμα. Καθώς δμως οί εσωτερικές ενδείξεις πού αναφέραμε στηρίζουν την υπόθεση 
πώς έφτασε στα χέρια τοϋ Φοριέλ υστέρα πάντως άπο τήν έκδοση της συλλογής, έχουμε 
νομίζω το δικαίωμα να θεωρήσουμε πώς ό συλλέκτης συμπληρώνει συνειδητά το απο
σπασματικό τραγούδι τοϋ Νικοτσάρα της έκδοσης (Fauriel, Chants populaires de la 
Grèce moderne, Ι, Παρίσι 1824, 196), μιά καΐ αρχίζει μέ άποσιωπητικά καΐ τον τελευ
ταίο στίχο τοϋ Φοριέλ. Τη νομιμότητα της υπόθεσης τή στηρίζει καΐ ή παραλλαγή τοϋ 
Ίατρίδη, δ. π., πού έχει ακριβώς τήν ίδια δομή. Πριν λοιπόν άπο τή δεύτερη παραλλαγή 
δίνω το κείμενο άπο τον Fauriel, μέ μικρότερα στοιχεία. 
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κι εφέτος μπήκα στο γιαλόν, μπήκα να σεργανίσω. 

Τρία καράβια εΐχαμεν τα τρία αράδα αράόα, 

τό 'να ήταν τα Λαζόπονλα, τ' άλλο οι Μπιζιοντάδες, 

το τρίτον το καλντερον, ο Νίκος τον Τζαρονλη. 

'Εκεί πον παν κι άράξανε, στην Ζαγόρι' από κάτω, 10 

Μπασδέκης άντιλογήθηκε, ψηλά από τον πνργον, 

ποιος είν' αυτός ο κερατάς πον μοϋ πατεί τον τόπον, 

Νίκος άπιλογήθηκε μέσα απ' το καράβι, 

"Εβγα Μπασδέκη κερατά, που κάθεσαι στον πνργον, 

να Ιδείς ποιος είν' ο κερατάς, δ Νίκος τον Τζαρονλη. 15 

Ό διάλογος της πρώτης παραλλαγής, «θαρρείς δ Τσάρας πέθανε και 

δέν 'ναι το παιδί του» (στ. 11), πού υπάρχει και στον Ίατρίδη («είπαν δ 

Τσάρας πέθανε.. ./ 'Αλλ' εϊν5 δ Νίκος ζωντανός...» στ. 12 - 23), καθώς 

και ή αρχή της δεύτερης παραλλαγής («"Αφσες τον Βλαχοθόδωρο ψωμί το 

πατρικόν σου» στ. 3), πού πάλι υπάρχει καί στον Ίατρίδη («κι άφσες το 

Βλαχοθόδωρο στο κόλι τοΰ πατρός σου» στ. 2), μας δδηγοΰν στην πρώιμη 

φάση τής δράσης τοΰ Νικοτσάρα, στα 1792 ως 1798 περίπου38. 

Αντίθετα ή σύγκρουση με τους Μπασδέκη δες τοποθετείται ρητά από 

τον Κασομούλη στα 1807. Άλλα καί το προοίμιο τής πρώτης παραλλαγής, 

θρηνητικδ καθώς είναι, εισάγει στο θάνατο τοΰ Νίκου Τσάρα. 

'Από τα τρία δηλαδή ιστορικά επεισόδια, α': διώξιμο τοΰ Νικοτσάρα 

άπο το πατρικό αρματολίκι καί καταφυγή του στην πειρατεία (1792 - 1798 

περίπου), β': σύγκρουση σε πειρατική επιχείρηση μέ τον Μπασδέκη (Μάιος 

1807), γ ' : θάνατος Νίκου Τσάρα σε παρόμοια επιχείρηση στο Λιτόχωρο 

('Ιούλιος 1807), ή πρώτη παραλλαγή περιέχει το γ' καί το β', ενώ ή δεύ

τερη καθώς κι εκείνη τοΰ Ίατρίδη το α καί το β'. Κοινός παρονομαστής 

καί στα τρία επεισόδια είναι βέβαια ή πειρατική δράση τοΰ Νικοτσάρα. 

Δέν είναι εδώ ή θέση να προχωρήσουμε σέ σκέψεις για τή σχέση των 

δημοτικών τραγουδιών μέ τήν ιστορική πραγματικότητα* δπως όμως καί 

αν έγιναν τα πράγματα, δ δραματικός λόγος τοΰ τραγουδιού μαρτυράει καλύ

τερα άπο τον —αρκετά άσύντακτο— λόγο τοΰ Κασομούλη : «άντιτείνων τον 

Βασδέκην να τους προμηθεύση» κ.λπ., για το υπόβαθρο τής σύγκρουσης. 

Για τον ντόπιο καπετάνο ήτανε αδιανόητο να «τοΰ» πατεί κάποιος ξένος τον 

τόπο* ή δικαιοδοσία του στην περιφέρεια έπρεπε να παραμείνει κυριαρχική : 

ή ελάχιστη αμφισβήτηση της άπο ξένο, είτε αντίζηλος είναι είτε 6,τι άλλο, 

υπονομεύει τή βάση τής εξουσίας του. Μάλιστα, στή συγκεκριμένη περίπτωση 

38. Κασομούλης, ό*. π., 41 - 48. 
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εδώ, καθώς οί αντίπαλοι είναι για τά δικά μας μάτια «φυσικοί σύμμαχοι»39, 

διαφαίνονται καλύτερα τα δρια της άρματολικής εξουσίας καί πρακτικής40. 

Δεν ξέρουμε πολλά τραγούδια πού να αναφέρονται σε τέτοιες «ένδοελληνικές» 

συγκρούσεις, καί πού να εξυμνούν αυτόν πού κράτα το ρόλο του κλέφτη, 

δχι του αρματολού41. Σίγουρα δεν θα ήταν έτοΰτα τα μοναδικά* γνωρίζουμε 

ωστόσο πιά, πώς καί ή απλή δημοσίευση «λαογραφικού υλικού» περνάει πάντα 

μέσα άπο επιλογές με συγκεκριμένα, κάθε φορά, 'ιδεολογικά κριτήρια42. 

Ίο τελευταίο περιστατικό δπου ξέρω να μνημονεύεται ένας άπο τους 

δύο Μπασδέκηδες συνέβη το φθινόπωρο του 1814. Κάποιοι πειρατές, Τσέ-

λιος καί Στέργιος τα ονόματα τους43, υστέρα άπο μια επίθεση τους στο χω

ριό Συκή, αποσύρονται με τους ομήρους τους στην παραθαλάσσια τοποθε

σία Κλωσσοΰ· στο Πήλιο πάντα. Έκεΐ τους χτυπούνε οί ντόπιοι, καί δπως 

αναφέρει το έγγραφο πού μας παραδίδει τήν είδηση, «έπήγεν ό Θανάσης καί 

δλα τα χωρία Ίμιδέτι», βοήθεια δηλαδή, για να τους αποκλείσουν. "Εχουμε 

νομίζω το δικαίωμα να θεωρήσουμε πώς ό ηγέτης της πανστρατιάς των 

πηλιορειτών δεν είναι άλλος άπο τον Θανάση Μπασδέκη44. 

39. Σημειώνω ωστόσο, πώς στην παραλλαγή τοϋ Ίατρίδη, καταγραμμένη στην 

Ιλεύθερη πια 'Ελλάδα, ϊσως στην 'Αράχοβα γύρω στα 1850 (βλ. Γ. Φαρμακίδης, 'Αθανά

σιος Ίαχρίδης, 'Αθήνα 1960, 272 - 281), ό «Καραμπαστέκης» της πρώτης παραλλαγής 

(στ. 10) γίνεται «Τουρκομπασδέκης» (στ. 11, πβ. καί υποσημείωση 1). 

40. Οί πιο ουσιαστικές μελέτες για το θέμα είναι τοϋ Σπ. Ι. Άσδραχδ, «Γύρω 

άπο τον Άρματολισμο κατά τήν τουρκοκρατία καί το 21», 'Επιθεώρηση Τέχνης, 7, 

τχ. 39 (Μάρτης 1958) 107 - 111 καί «'Από τή συγκρότηση τοϋ άρματολισμοϋ (ενα άκαρνα-

νικο παράδειγμα)», 'Επιθεώρηση Τέχνης, 21, τχ. 126 ('Ιούνης 1965) 483-500. 

41. Δεν θεωρώ πια δτι ευσταθούν τα δσα είχα υποστηρίξει σέ παλιότερη εργασία 

(Το δημοτικό τραγούδι. Τα κλέφτικα, 'Αθήνα, Ν. Ε. Β., 1973), σχετικά μέ τήν άρμα-

τολική προέλευση τών κλέφτικων τραγουδιών θυμίζω εδώ τα δσα είχε επισημάνει ό Σπ. 

Ι. Άσδραχάς στη βιβλιοκρισία εκείνης της εργασίας στα 'Ελληνικά, 27 (1975) 427 - 431. 

42. 'Από τήν άποψη αυτή είναι άκρως εξυπηρετική ή οπτική πού παρουσιάζει το 

βιβλίο της "Αλκής Κυριακίδου - Νέστορος, Ή θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Κριτική 

ανάλυση, 'Αθήνα 1978. 

43. Το λεγόμενο Χρονικό της Σνκής τοϋ Γεώργιου Ρηματισόπουλου ονομάζει για 

αρχηγό τον «Νικόλαο Τσέλιο», καί τοποθετεί το γεγονός στα 1808. Παρά τον ανορθόδοξο 

τρόπο μέ τον όποιο έγινε γνωστό το κείμενο, τα στοιχεία πού προκύπτουν μας επιτρέπουν 

να θεωρήσουμε πώς, μόλη τή διαφορά στα χρόνια, πρόκειται για το ϊδιο περιστατικό· 

άλλωστε ό Ρηματισόπουλος γράφει στα 1863 καί έχει γεννηθεί στα 1826. Βλ. Β. Σκουβαρας, 

Το Χρονικό της Σνκής, Βόλος 1957, 17 - 18. 

Ό Κασομούλης, ο. π., 7 καί 75 - 78, αναφέρει έναν Τσέλιο, πολύ δραστήριο πειρατή 

έκεϊνα τά χρόνια στην περιοχή· μπορεί να πρόκειται για το ΐδιο πρόσωπο. Το όνομα του 

δεύτερου άρχηγοΰ, Στέργιος, είναι πολύ κοινό. 

44. Το έγγραφο το δημοσιεύει ό Ν. Ι. Πανταζόπουλος, «Κοινοτικός βίος εις τήν 

Θετταλομαγνησίαν έπί τουρκοκρατίας», 'Επιστημονική Έπετηρις Σχολής Νομικών καί 

ΟΙκονομικών 'Επιστημών, 14 (1967) 75. 



Ή ((μορφή» τον καπετάν Μπασδέκη 15 

Πότε ακριβώς δολοφονήθηκε δ 'Αθανάσιος άπδ το όργανο πού έβαλε 

σε κίνηση δ Βελής δεν μπόρεσα να το συμπεράνω* ή πληροφορία αύτη της 

βιογραφίας δεν διασταυρώνεται άπο πουθενά. Έ ά ν ή αμέσως προηγούμενη 

συσχέτιση είναι ορθή, κατώτατο δριο είναι το φθινόπωρο του 1814* ανώ

τατο είναι, έτσι κι αλλιώς, το καλοκαίρι του 1820, πού χάνει δ Βελής την 

εξουσία. 'Αναφέραμε κιόλας πώς ή διαδοχή εξασφαλίστηκε άπο τον πρωτό

τοκο γιο του Στέργιου, τον Κυριάκο* μνημονεύεται ως καπετάνιος σε τούρ

κικο έγγραφο του 'Ιουλίου 1820 4 5 , καί μαρτυρεΐται άπδ τον Φιλήμονα πώς 

του είχε αναγνωρισθεί ευρύτερη δικαιοδοσία στις επαρχίες Βελεστίνου, 'Αλ

μυρού καί Δομοκού, «δι' δσας προσήνεγκε κατά του Ά λ ή Πασά υπηρεσίας»4 6. 

Αυτά περίπου είναι τα δσα μπορούμε να ξέρουμε για τη δράση τών 

Μπασδέκηδων. "Αν επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε ποια στάθηκε ή φήμη 

τους καί αντίστοιχα τδ κύρος τους στην εποχή εκείνη, διαπιστώνουμε πώς 

χωρίς νά είναι ευκαταφρόνητη, παρέμεινε ωστόσο στα τοπικά θεσσαλικά 

πλαίσια. ' Ηδη στδ πρώτο Ι'σως τυπωμένο κείμενο δπου γίνεται λόγος για 

τους «πολεμικούς» ηγέτες του ελληνισμού, τδν «Πατριωτικό "Υμνο» του 

Ρήγα, δ Μπασδέκης μνημονεύεται ανάμεσα σε τριάντα πέντε επώνυμους 

καπεταναίους 4 7. Για δεύτερη φορά μνημονεύεται τδ όνομα στδ τούρκικο 

έγγραφο του 'Ιουλίου του 1820, δπου δ Μπεχλιβαν 'Ιμπραήμ πασάς, ήγεμών 

του σαντζακίου Ναυπάκτου καί Κάρλελι, τδν αναφέρει ανάμεσα σε άλλους 

πέντε «τίμιους καί άξιους καπιταναραίους»4 8, αν καί θα μπορούσε να θεωρη

θεί πώς ή μνεία ετούτη δεν δηλώνει αναγκαστικά καί φήμη, μια καί εντάσ

σεται στή διαμάχη άληπασαδικών καί σουλτανικών4 9. 

'Αμέσως μετά τδ ξέσπασμα του Αγώνα, ένας «ανώνυμος Ιατρός», 

ενταγμένος σίγουρα μέσα στδ θεσσαλικό χώρο, συγκαταλέγει τδν «εν Μα-

45. Βλ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Άρματωλοι και Κλέφτες, 'Αθήνα [1913], 49 - 50. 
46. Βλ. Ι. Φιλήμων, Δοκίμων Ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, Γ', 

'Αθήνα 1860, 134. Τήν ίδια πληροφορία παρέχει καί ή αΐτηση πού έκανε το 1872 δ γιος 
του Κυριάκου, Χρόνης, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί ή σύνταξη πού έδικαιοϋτο άπδ 
τδν πατέρα του· ας μην αποκλείσουμε ωστόσο να είναι κοινή ή πηγή της πληροφορίας. 

47. Βλ. Ρήγα, "Απαντα, έκδ. Λ. Βρανούση, Β', 'Αθήνα (1968), 773. Πβ. καί τή 
μελέτη τοΰ Λ. Βρανούση, Ό ((Πατριωτικός "Υμνος» τον Ρήγα καί ή ελληνική ((Καρμα
νιόλα)), 'Αθήνα 1960, 52 (συμπληρωμένο ανάτυπο άπδ τδν τόμο είς Μνήμην Κωνστ. Άμάν-
τον, 'Αθήνα 1960. Τδ κείμενο του «Πατριωτικού "Υμνου» μονάχα στδ ανάτυπο). 

48. Βλ. Δ. Γρ. Καμπούρογλους, ο. π. 

49. Ό Μπεχλιβαν πασάς ήταν άπδ τους ηγέτες τών σουλτανικών στρατευμάτων 
είχε καταλάβει τή Ναύπακτο εκείνη ακριβώς τήν εποχή, καί προσπαθούσε να προσεταιρι
σθεί τους καπετάνιους της περιφέρειας του. Σ' αυτήν τή λογική εντάσσεται τδ έγγραφο. 
Ό Σπ. Άραβαντινός, 'Ιστορία Άλή πάσα, 'Αθήνα 1895, 288, τδν ονομάζει Μπεχλιβαν 
Χασάν πασά. 
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κρυνίτζη άνδρεΐον Μπασδέκην» ανάμεσα σε άλλους είκοσιτρεΐς καπετανέους 

«των οποίων τα ονόματα τιμά και δοξάζει ή ιστορία συχνά»5 0. Τέταρτη, 

(ή τρίτη, αν δεν λογαριάσουμε το έγγραφο του Μπεχλιβάν πασά) έρχεται 

ή μαρτυρία του Κ. Μ. Κούμα, Θεσσαλού και πάλι : στα εξι ένδοξα ονό

ματα των «παλαιών πρωτάτων» συναριθμεΐται και ό «εις το Πήλιον καπι-

τανεύσας Βαστέκης»5 1. 

'Αντίθετα θα πρέπει να προσέξουμε πώς το όνομα της οικογένειας λεί

πει άπο τον Περραιβο του 1815 5 2, καθώς και άπο τους δύο πιο πρώιμους 

«καταλόγους» των αρματολικιών πού γνωρίζουμε* έναν της δεύτερης δεκα

ετίας του 19ου αιώνα 5 3 , καί έναν του 18245 4. Είδαμε άλλωστε πώς στή 

συνείδηση του Κασομούλη και τών πληροφορητών του οι Μπασδέκηδες 

είχαν σχετικά ασήμαντη θέση* μνημονεύονται δλες κι δλες τρεις μόνο φορές : 

μία ως «οπαδοί» του Τόσκα, μία στο επεισόδιο με τον Νικοτσάρα και τους 

Λαζαίους, καί μία μονάχα ώς αρματολοί του Πηλίου, αρκετά υποτιμητικά 

μάλιστα5 5. 

Σημειώνω ακόμα πώς δεν ξέρω νά έχει καταγραφεί δημοτικό τραγούδι 

με ήρωα κάποιο άπο τα πρώτα μέλη της οικογένειας· το όνομα μνημονεύεται 

στις περιπτώσεις πού αναφέραμε, καθώς καί σέ νεότερα τραγούδια 5 6 , ύπάρ-

50. 'Ιωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου, ΈπιστολαΙ διαφόρων, 'Αθήνα 1964, 404. 
Ό Μ. Μ. Παπαϊωάννου στην εισαγωγή του στην έκδοση τών επιστολών, σελ. η'- ρ', 
ταυτίζει τον συγγραφέα του κειμένου μέ τον Χριστόδουλο Κονομάτη. 'Ανεξάρτητα άπο 
την ορθότητα ή μη της ταύτισης, ό ανώνυμος φανερώνει καί καλή γνώση για τα της Θεσ
σαλίας καί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τύχη της περιοχής. Παρεκβατικά σημειώνω èva 
προτρεπτικό γράμμα τοϋ Δημ. Υψηλάντη προς τον Κυριάκο Μπασδέκη, 20 Αυγούστου 
1821, δπου λόγος για την «γενναίαν καί πάντοτε φιλελευθέραν γενεάν τών Βασδέκιδων», 
βλ. Ι. Φιλήμων, Δοκίμων 'Ιστορικόν περί της ελληνικής επαναστάσεως, Δ', 'Αθήνα 1861, 
433. 

51. Κ. Μ. Κούμας, 'Ιστορία τών ανθρωπίνων πράξεων, IB', Βιέννη 1832, 543. 
"Αν καί το έργο εκδίδεται μετά τήν επανάσταση απηχεί περισσότερο το προεπαναστατικό 
κλίμα· γι' αυτό καί το περιλαμβάνω. 

52. 'Ιστορία Σουλίου και Πάργας, Α', Βενετία 1815, 29. Τα ίδια ονόματα καί στον 
Pouqueville, Voyage dans la Grèce, III, Παρίσι 1820, 16. Στην έκδοση τοϋ 1857, Α', 
24, ό Περραιβός προσθέτει ωστόσο καί το δνομα του Μπασδέκη. 

53. Άπ. Ε. Βακαλόπουλος, «Νέα στοιχεία για τα ελληνικά αρματολίκια καί γιά 
τήν επανάσταση τοϋ Θύμιου Μπλαχάβα», Ε. Ε. Φ. Σ. Π. Θ., 9 (1965) 229 - 251. 

54. Δημοσιεύτηκε άπο τον Tommaseo, Canti Popolari, δ. π., 359-361, προέρ
χεται δμως άπο το 'Αρχείο Fauriel, βλ. Άλ. Πολίτης, Κατάλοιπα Fauriel, δ. π., 42. 
Ή χρονολόγηση άπο τα ομοειδή του κείμενα. Στον πρώτο μετεπαναστατικο κατάλογο 
αρματολών πού γνωρίζω (1835, συντάκτης του δ Ιγνάτιος εκ της επαρχίας Σταγών) 
συμπεριλαμβάνονται οι «Μπαστεκαΐοι», βλ. Κοσμά Θεσπρωτοΰ καί 'Αθανασίου Υαλίδα, 
Γεωγραφία 'Αλβανίας και 'Ηπείρου, 'Ιωάννινα 1964, 88. 

55. Κασομούλης, ό. π., στίς σελ. 16, 69 - 70 καί 49. 
56. Έκτος τών δύο πού σημειώθηκαν στην ύποσ. 4, δ Γ. Κορδάτος, Ή επανάσταση 

της Θεαα<ύΛμαγνηαίας ατό 1821, 'Αθήνα 1930, 153-155, σημειώνει ένα πολύστιχο 
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χει ωστόσο μια μαρτυρία του* Ι. Φιλήμονα πώς ανάμεσα στα εξι «συνηθέ

στερα» άπο τα «κλέπτικα τραγωδία» είναι και εκείνο του «ορμητικού Ποσ-

δέκη» 5 7 . 

Δεν θα επιχειρήσουμε να άπεικάσουμε την ατομική στάση του Μπασ

δέκη· οι μονάδες της κοινωνικής μερίδας στην δποία μετείχε παρέμειναν αρ

κετά απρόσωπες, καθώς εκφράζουν έ'ναν κώδικα συμπεριφοράς ριζικά δια

φορετικό άπο τον δικό μας. Ή κοινωνία του ιεραρχούσε, βέβαια, αυστηρά 

τους ρόλους, άλλα δύσκολα επέτρεπε ατομικούς αυτοσχεδιασμούς στο παί

ξιμο τους. "Ως καί τα πιο προσωπικά τεκμήρια πού γνωρίζουμε, τα γράμ

ματα, αποκαλύπτουν περισσότερο το συλλογικό σώμα από εκείνον πού υπο

γράφει 5 8 . Θυμίζω εδώ πώς τα 'ίδια τραγούδια παίνευαν δλες τις νυφάδες 

του χωριού, καί για πολλές γενιές, θυμίζω επίσης το πόσο εύκολα περνάει 

το κλέφτικο τραγούδι από τον έναν ήρωα στον άλλον. Στο πρόσωπο του Μπασ

δέκη λοιπόν αναζητάμε απλώς τον ρόλο του. 

"Ενας σουλτανικός ορισμός, 20 'Ιουνίου 1765, προς τις αρχές της Ρού

μελης επισημαίνει πώς διάφοροι καπεταναίοι —ανάμεσα τους κι εκείνοι 

των χωρίων της Άργαλαστής— «πιέζουν τους ραγιάδες του καζά της Λαρί

σης εις άνταρσίαν, λέγοντες· καθώς οί λοιποί καζάδες, καί σεις διώξατε τους 

υπό του ναζίρη διορισθέντας φύλακας καί αρχιφύλακας τών ντερβενίων καί 

τοποθετήσατε τοιούτους άναμίξ μέ ληστάς». Καί συνιστά «να έπιβάλητε 

τήν τάξιν καί να άναφέρητε τα ληφθέντα μέτρα» 5 9. Το πώς έπίεζαν οί ληστές, 

καί ποια ήταν τα ληφθέντα μέτρα το φανερώνει, για το Πήλιο ακριβώς, μία 

αναγραφή στο «Βιβλίον Χρονικον» της Μονής Ταξιαρχών Ζαγοράς : «ενετι 

—1765—επήγαν η κλέπτης και επάτισαν. . . καιτόση κλεψήα έκαμαν όπου 

δεν τους άφισαν ούτε φόρεμα ούτε ποκάμησο παλιό, ούτε χάλκομα ούτε. . . 

και μόνο τους εξιγίμνοσαν τελήος και εσικόθησαν και επήγαν ηςτηνβασιλήα 

και έκλαψαν καιέδοκεν η βασιλία. . . και ήλθε ηςτοβόλου καιέκαμε εξέτασιν 

ής ολλα ταχωριά καί ήβρεν κλέπτης καί άλους εκρεμασεν καιάλους παλού-

κοσεν καιμετοΰτο έγινε ηρίνη»60. 

αφηγηματικό τραγούδι για τή δολοφονία τοϋ Μήτρου Μπασδέκη. Ό Δ. Κ. Τσοποτός, 

«Ή Θετταλομαγνησία καί το φρούριον τοϋ Βόλου κατά το 1821», Θεσσαλικά Χρονικά, 

1 (1930) 49, αμφισβητεί τή γνησιότητα του. 

57. Ι. Φιλήμων, Δοκίμιον 'Ιστορικόν περί της Φιλικής'Εταιρίας, Ναύπλιο 1834, 39. 

58. Βλ. Σπ. Ι. Άσδραχάς, «Δύο μαρτυρίες άπο τήν τουρκοκρατίαν», 'Επιθεώρηση 

Τέχνης, τόμ. 5, τχ. 27 (Μάρτιος 1957) 216-217. 

59. Ι. Κ. Βασδραβέλλης, 'Αρματολοί και κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλο

νίκη 1948, 97 - 98. 

60. Άπ. Γ. Κωνσταντινίδης, Τά εν Πηλία) δρει παλαιά καί σύγχρονα χριστιανικά 

μνημεία : Ζαγορά, 'Αλεξάνδρεια 1960, 147. Τα άποσιωπητικα δηλώνουν προφανώς φθορά 

τοϋ κειμένου. Οί δραστηριότητες τοϋ 1765 πρέπει να συσχετισθούν καί μέ τήν απομνη

μόνευση τοϋ Καλλίνικου : «Τφ αψξε' 'Ιανουαρίου λα' (...) ήλθεν εις βώλον πλήθος όθω-
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'Από τον συνδυασμό των τεκμηρίων αυτών, προκύπτει οτι ή ευθύνη 

για την τήρηση της τάξης, στο Πήλιο τουλάχιστον, δεν αποτελούσε αποκλει

στική αρμοδιότητα των επιτόπιων αρματολών χρειάστηκε ή παρέμβαση 

της «βασιλείας», της κεντρικής δηλαδή εξουσίας για να γίνει «ειρήνη». 

'Αργότερα—στα 1773, αν οί συσχετισμοί πού πρότεινα είναι βάσιμοι— 

βλέπουμε πώς στην απόκρουση του Ντιλιλούση (ή Ντελεχούσου) ό μωαμε

θανός δερβέν αγάς συμπράττει με τους «ραγιάδες». 'Ενδέχεται αυτό να υπο

δηλώνει παράλληλη ύπαρξη δύο πολιτοφυλακών, πού ή κάθε μία στηρίζεται 

σε διαφορετικό πόλο εξουσίας· τήν περιφερειακή διοίκηση καί τήν κοινοτική. 

Τέτοια παράλληλα σώματα μαρτυροΰνται καί στή Λιβάδια : «έχουν 

δύο τάξεις αρματολούς, μίαν του Ά λ ή Πασιά καί μίαν εδικούς τους Ρωμαίους. 

Το πόσα τους δίνουν δεν είναι φανερά, τα ήξεύρουν μόνον οί άρχοντες»6 1. 

"Ισως να έχει σημασία πώς καί ή Λιβάδια ήταν βακούφι, δπως καί ή Μακρι

νίτσα, καί πώς βρίσκονταν καί οί δυο στα μεθόρια του Γενικού επόπτη των 

δερβενιών. Μάλιστα, μια μαρτυρία του Καλλίνικου μας επισημαίνει πώς τα 

δύο αυτά δερβένια βρίσκονταν στα 1785 τουλάχιστον, εξω άπο τή δικαιοδο

σία του Γενικού επόπτη, πού τότε ήταν ό Κούρτ πασάς, καί πώς οί επιθέσεις 

τοΰ Δελή Ά χ μ έ τ η στις δύο αυτές περιφέρειες είχαν για στόχο τους τήν υπα

γωγή τους στά χέρια τοΰ πασά 6 2 . 

'Ανεξάρτητα άπο τήν ορθότητα της ή δχι στο πραγματολογικό επίπεδο, 

ή μαρτυρία αυτή τοΰ Καλλίνικου φέρνει το ζήτημα σε πιο αντικειμενικές 

διαστάσεις. Γιατί το πεδίο της διαμάχης είναι οπωσδήποτε ευρύτερο, καί 

διεξάγεται σε πολλές βαθμίδες. Το καθοριστικό πλαίσιο των συγκρούσεων 

το περιχάραξε πραγματικά ή επιδίωξη τοΰ Κούρτ π ά σ α — ή πιο σωστά τοΰ 

Γενικού επόπτη των δερβενιών, γιατί καί ό Άλής τήν ίδια πολιτική θα ακο

λουθήσει— να επεκτείνει τις δικαιοδοσίες του. 'Ενδέχεται να βρισκόμαστε 

έδώ μπροστά σε μια γενικότερη ροπή προς τήν ενότητα στην ελλαδική χερ

σόνησο (πού συνεχίστηκε ως τήν οριστική επικράτηση τοΰ έλληνικοΰ κρά

τους)* οπωσδήποτε ό έλεγχος των επικοινωνιών, τα δερβένια δηλαδή, πήρε 

μεγάλη σημασία άπο τα μισά τοΰ 18ου αιώνα καί υστέρα. 

Κάτω άπο τή γενικότερη αυτή επιδίωξη τοΰ Γενικοΰ επόπτη των 

δερβενιών, δημιουργοΰνται καί διαλύονται μικρότερα πλέγματα συμμαχιών : 

μανών, καί άλβανιτών, καί φόβος ούχ ό τυχών τάς της δημητριάδας χώρας κατέλαβεν, 
αγνοούσας το αίτιον, τη μετ' αυτήν δε ήκουσται ότι επί έρεύνη τών ληστών συνηλθον», 
βλ. Σκουβαρας, Το παλιότερο, ο. π., 31. Έχουμε λοιπόν κάποια έξαρση της κλέφτικης 
δράσης εκείνη τήν εποχή, ή σύντονες προσπάθειες για την καταστολή της· είτε, το πιθα
νότερο καί τα δύο — γιατί δεν αποτελούσαν κανόνα τέτοιες δραστηριότητες το καταχεί
μωνο : γι' αυτό καί ό φόβος ήταν «ούχ ό τυχών». 

61. Σπ. Ι. Άσδραχας, «Πραγματικότητες»,-ο. π., 31. 

62. Σκουβαρας, Το παλιότερο, δ\ π., 102 - 103. 
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τοπικοί οθωμανικοί άρχοντες, χριστιανική κοινοτική εξουσία, ισχυροί οπλαρ

χ η γ ο ί — σαν τον Δελή 'Αχμέτ, λ.χ. "Ενα άπο τα μέσα πίεσης ανάμεσα στις 

αλληλοσυγκρουόμενες παρατάξεις είναι, φυσικά, ή ληστεία : ε'ίτε δ Κούρτ 

πασάς υποκινούσε τον Δελή εϊτε οι αντίπαλοι του 6 3 , σημασία έχει πώς τα 

πλαίσια αυτά ορίζουν τις δυνατότητες ελιγμού του ισχυρού οπλαρχηγού, 

προκειμένου να επιτύχει, με τή σειρά του αυτός, τον δικό του στόχο, τον 

τίτλο του δερβέναγα ή του καπετάνου, δηλαδή τή συμμετοχή του στην 

εξουσία. ΟΊ κινήσεις του Δελή στην περίπτωση μας είναι άκρως χαρακτη

ριστικές : 

'Αρχές Μαΐου του 1784 ό Δελή Άχμέτης κάνει τήν πρώτη του εξόρμηση 

στα βουνά του Πηλίου* οι κάτοικοι ετοιμάζονται για άμυνα, όμως, «ύποσχε-

θέντος του άρχιληστοΰ άφοβίαν, οτι ούδένα βλάψει, άνέπνευσαν πάντες», 

δπως σημειώνει ό Καλλίνικος. Και συνεχίζει : «Διατρίψαντες ό Δελής και 

οι ληστές του δε εις τα ορη ημέρας πολλάς, τή κς' άνεχώρησε, πλήθος αλβα

νών έλθόντων κατ' αύτοΰ, μεθ' ημέρας δε καταπολεμήσας τους διώκτας 

αύτοΰ έφάνη πάλιν εις το ορός και ούδένα έβλαψε, ειμή μονάγρους Οθωμανών 

λαρίσσης, ζητών τον μουρασελέ»64. 

Συμπεριφορά τυπική* αποφεύγει να βλάψει τους κατοίκους και κυνήγα 

τους ξωμάχους (μονάγρους) Οθωμανούς, πιέζοντας έτσι τήν εξουσία για τον 

μουρασελέ, τον διορισμό δηλαδή στο αρματολίκι* ή σύγκρουση γίνεται με 

τήν περιφερειακή εξουσία, τον Γενικό επόπτη. Δεν πέτυχε ωστόσο, και γι ' αυ

τό τον άλλο χρόνο δοκιμάζει και πάλι. Πάλι περιφέρεται στο Πήλιο χωρίς 

να βλάπτει τους ντόπιους —χρειαζότανε ή συγκατάθεση τους για το αρμα

τολίκι— όμως, «οι της μακρηνίτζας ( . . . ) μετακαλέσαντες τον ληστήν δρί-

ζον τον έχθρόν και διώκτην του δελή προς φύλαξιν τών χωρίων, έξεμάνη 

το κάθαρμα και ώρμησε κατ' αυτών και μεταμεληθείς ή φοβηθείς ύπέστρε-

ψε»6 5. "Ενα μήνα αργότερα θα πραγματοποιήσει τήν επίθεση του, πού απο

κρούστηκε, δπως είδαμε, άπο τους κατοίκους και τον Μπασδέκη. 

Τυπική λοιπόν και ή συμπεριφορά «τών της Μακρηνίτσας». Προσπά

θησαν να κινηθούν στο ευρύτερο επίπεδο, αντιπαραθέτοντας στον Δελή τον 

αντίζηλο του Άνδρίτσο (αυτός πρέπει να είναι ό Δρίζος), προκειμένου να 

κρατήσουν τήν ισορροπία : οι επιδιώξεις του Δελή καθορίζουν τα πλαίσια 

τών δυνατοτήτων τους, οι 'ίδιοι δεν μπορούν να του αντιπαρατεθούν αυτο

δύναμα. 

Ωστόσο με τή νίκη του ό Μπασδέκης διευρύνει τή δύναμη του : αυτό 

ακριβώς τον φέρνει σέ αντίθεση με τον προεστό Άμούντζα, ό όποιος είχε 

63. Είναι συχνές και πολλαπλές οί μνείες πού φέρνουν τον Κου^τ πασά να άρχε
ται σέ σύγκρουση μέ τους διαφόρους ληστές. -»'·> *" 

64. Σκουβαρας, δ. π., 78. .syii· 
65. Σκουβαρας, ό'. π., 92. w-M· -
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στρατευθεί με την αντίπαλη συμμαχία και ευνοούσε τον ερχομό του Δε-

λή — κατά τα λεγόμενα του Καλλίνικου τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν να 

παρακολουθήσουμε τίς διαδοχικές και εξαιρετικά ρευστές συμμαχίες* αύτο 

πού αξίζει να συγκρατήσουμε είναι πώς το παιχνίδι παίζεται σέ τρία επί

πεδα : το της περιφερειακής εξουσίας (Γενικός επόπτης), της μικρής περι

φέρειας (ισχυροί Οθωμανοί της Λάρισας, Δελής, κ.λπ.) και τής τοπικής (προ

εστοί, Μπασδέκης), καθώς και το δτι οι ισχυρότεροι κάθε επιπέδου έχουν 

το δικαίωμα να ποντάρουν και στο ανώτερο τους επίπεδο. 

"Αν ή μεταλλαγή του στίγματος του στην κοινωνική ιεραρχία σημαίνει 

για τον Μπασδέκη και τον τίτλο του αρματολού δέν το ξέρω : οι πηγές πού 

διαθέτουμε δέν είναι σαφείς. Ό Καλλίνικος δποτε κάνει λόγο για τον Μπασ

δέκη, τον μνημονεύει χωρίς προσδιοριστικό τίτλο εξόν από μία φορά, στα 

1790, πού τον ονομάζει «φύλακα των χωρίων». Σέ μιαν άλλη περίπτωση, 

άχρονολόγητη, άλλα γύρω στο 1785, ό Καλλίνικος διαχωρίζει τους «φύλα

κες», πού προστατεύουν τίς «οικίες των πλουσίων)) άπο τους «έξω φυλάσσον-

τες αρματολούς»· εδώ όμως δέν μνημονεύει τον Μπασδέκη διόλου6 6: φυσικά 

ό Καλλίνικος ενδέχεται να μήν πρόσεχε, οσο θα θέλαμε εμείς, τήν ορολογία 

του. Το βέβαιο είναι πώς υστέρα άπο τή στρατιωτική νίκη του, ό Μπασδέ

κης κέρδισε και στή διαμάχη του μέ τον προεστό (διαμάχη πού μεθοδεύτηκε 

στο επίπεδο των δολοπλοκιών, σημάδι κι αύτο τής δύναμης του οπλαρχηγού), 

και συνεπώς οι βλέψεις του μεγάλωσαν : «έλαβε μεγάλην ύπόληψιν και έπρο-

χώρει μέχρι Ριζομύλου και Κυρλής, χωρίων κειμένων πέραν τών συνόρων 

τής επαρχίας», δπως το διατυπώνει ή βιογραφία του* πέρασε λοιπόν στή 

«μικρή περιφέρεια». Ή τάση αυτή για επέκταση επιβεβαιώνεται και άπο 

το ανάλογο δικαίωμα του Κυριάκου Μπασδέκη, στα 1820· φαίνεται πώς το 

Πήλιο δέν αρκούσε στους Μπασδέκηδες. Αισθάνονταν στενά τα δριά του, 

ή μήπως 'ισχυρούς τους πρόκριτους6 7; 

66. Σκουβαρας, ο. π., 84 - 85. Στηριγμένος σ' αυτήν τήν μαρτυρία, δ Σκουβαρδς 
συμπεραίνει πώς ό Μπασδέκης ήταν αρματολός, δέν τή συσχετίζει ωστόσο μέ τήν προ
ηγούμενη. 

67. Είδαμε πώς ό Άμούντζας συμμαχούσε μέ τον Δελή· ενδιαφέρουσα είναι μια 
πληροφορία τοϋ Ίω. Λαμπρίδη, 'Ηπειρωτικά Μελετήματα Θ', Ζαγορακά, μέρος δεύ
τερον, 'Αθήνα 1889, 44, για το 1821 : παραδίδει δτι κατά τήν εΐσοδό του στα Γιάννινα, 
15 Μαρτίου 1821, ό Χουρσίτ πασάς «ήγε μεθ' έαυτοΰ και περί τους τριάκοντα εκ τών 
κωμών τοϋ Βώλου καΐ Ιδίως τής Μακρυνίτσης ώς υπόπτους καΐ άπεκεφάλισεν αυτούς». 
Ό λόγος είναι προφανώς γιά πρόκριτους· υπήρχε άραγε μερίδα πηλιορειτών δημογερόν
των πού έπρόσκειτο στον Άλή πασά; Θα ήταν πολύ λογικό νά το υποθέσουμε, και τότε 
βέβαια παίρνει άλλη διάσταση ή νομιμοφροσύνη τοϋ Κυριάκου Μπασδέκη στους σουλτα
νικούς, καθώς καΐ οί ενέργειες τοϋ Βελή. Ωστόσο μονάχα υποθέσεις μπορούν να σταθοΰν 
έδώ· γόνιμες άλλα καΐ επικίνδυνες. 
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"Οπως καί να έχει το πράγμα άπο εκείνη την εποχή περίπου (1790 καί 

υστέρα) αρχίζει ή, τόσο έντονη και εντυπωσιακή, αφιερωματική δράση του : 

βρύσες, αγιογραφίες, μοναστήρια* ολοφάνερο πώς συναγωνίζεται τήν κοινο

τική εξουσία στο δικό της επίπεδο. Στα 1792 υπογράφει ως «καπετάν κυρ 

Στέργιος Μπασδέκης»· ό τίτλος του καπετάνου του ανήκει. 

Ωστόσο αξίζει να προσέξουμε το πώς πήρε τον τίτλο (ή και το αξίω

μα;) 6 Μπασδέκης. Δεν προηγήθηκε ή τυπική για τη Ρούμελη κλέφτικη δράση, 

δεν ζήτησε να αποδείξει με πράξεις βίας πώς αν δεν του δίνονταν το καπετα

νάτο ή ησυχία δεν θα μπορούσε να παγιωθεί. Δεν ήτανε ντόπιος στα μέρη* 

τον φώναξαν για φύλακα, και σ' δλη τή δράση του στο Πήλιο δεν φαίνεται 

πώς χρειάστηκε να καταφύγει ποτέ στην «παρανομία» του κλέφτη, να βγει 

ζορμπάς, σύμφωνα με τήν ορολογία της εποχής. Το γεγονός αυτό μου φαί

νεται εξαιρετικά σημαντικό* δεν ξέρω άλλον αρματολό εκείνα τα χρόνια 

πού να έμεινε ατάραχος στή θέση του68. Με τήν κυριαρχία του Άλή, ώς 

και οι πιο ισχυροί καπεταναίοι, Κοντογιάννηδες, Σταθάδες, Λαζόπουλοι 

κ.λπ., αναγκάστηκαν πολύ συχνά να μεταλλάξουν ρόλους (και συμμαχίες 

φυσικά). Ό Μπασδέκης οχι* οΰτε ντόπιους αντίπαλους είχε (όλες του οι επι

χειρήσεις είναι ενάντια σέ επιδρομείς κλέφτες ή πειρατές, ποτέ σε εντο

πίους), οΰτε φαίνεται να ανακατεύτηκε στις διαμάχες αρματολών -Άλή. 

Χαρακτηριστικές είναι οι συμπεριφορές του Βελή καί του 'Αθανάσιου Μπασ

δέκη στο περιστατικό της δολοφονίας : ό Βελής, υπολογίζοντας στις νοο

τροπίες πού ήξερε, τον διαβάλλει για να τον αναγκάσει να παρακούσει τή 

διαταγή' ήξερε πώς θα μεθόδευε ύστερα τις κινήσεις του ό πασάς. "Ομως 

ή ((αφέλεια» του 'Αθανάσιου του χάλασε τα σχέδια* πήγε κι έπεσε μόνος του 

στο στόμα του λύκου — εδώ φεύγουμε ολότελα άπο τήν τυπική συμπεριφορά 

του κλεφταρματωλοΰ της εποχής καί υπερβαίνουμε σχεδόν τα όρια της «πρω

τόγονης επανάστασης». 

Μια τέτοια στάση εξηγείται νομίζω άπο δύο κατεξοχήν παράγοντες, 

σχετικούς μεταξύ τους. Ό πρώτος είναι ή απουσία τής ντόπιας κλεφτου-

ριας. Βρισκόμαστε στην καλύτερη ακμή του Πηλίου : στο γύρισμα του 

αιώνα ό Félix Beaujour το θεωρεί τήν πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή τής 

ελληνικής χερσονήσου, με υπερδιπλάσια μάλιστα πυκνότητα κατοίκων άπο 

έκείνην τοΰ Μοριά ή τής 'Ηπείρου69, καί είναι γνωστή ή αντίστροφη σχέση 

πληθυσμιακής πυκνότητας - κλεφτών. Αυτό είναι το ενα* έπειτα καλλιέρ-

68. Νομίζω πώς ή πληροφορία τοϋ Pouqueville, Voyage dans la Grèce, V, Παρίσι 
1821, 416, Οτι ή καταδρομή τοΰ Άλή ανάγκασε τους τελευταίους καπεταναίους τοϋ Πη
λίου να γίνουν πειρατές, πρέπει να θεωρηθεί αποτέλεσμα κάποιας παραδρομής : τους 
καπεταναίους τοϋ 'Ολύμπου θα πρέπει να εννοήσουμε εδώ. Οί γνώσεις τοΰ Pouqueville 
για το Πήλιο δέν προέρχονται άλλωστε άπο την εμπειρία τοΰ αυτόπτη. 

69. Φελίξ Μπωζούρ, Πίνακας τοΰ εμπορίου τής Ελλάδος, μετάφραση Έλ. Γαρίδη, 
'Αθήνα 1974, 41· πβ. καί τή γαλλική έκδοση, Ι, Παρίσι (1800), 22. 
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γειες οχι αποκλειστικά καταναλωτικές παρά και εμπορευματικές, μέ πρώτο 

το μετάξι· συνάμα παρουσία δευτερογενούς επεξεργασίας (εργαστήρια, κ.λπ.) 

και παράλληλη δυνατότητα αποδημίας (έμποροι, ναυτικοί) : στοιχεία πού, 

μαζί μέ τη χαμηλή φορολογία των πηλιορείτικων χωριών, απομακρύνουν 

άπο τήν άμεση πίεση της πείνας και της απόγνωσης ενα ευρύτερο φάσμα του 

πληθυσμού, αύτοϋ ακριβώς πού τροφοδοτεί τήν κλεφτουριά. Και κάτι ακόμα· 

απουσία κτηνοτροφίας έξω άπο τήν οικιακή : το στοιχείο αύτο το νομίζω 

καθοριστικό, καθώς είναι γνωστή ή σχέση κλεφτών - τσελιγκάτων7 0. "Ολα 

αυτά ευνοούν τήν απουσία επιτόπιων κλεφτών, πού αν υπήρχαν δεν θα μπο

ρούσε να ριζώσει ό Μπασδέκης στο Πήλιο· ξένος καπετάνος δύσκολα θα 

στεκότανε χωρίς ταραχές στον Βάλτο λόγου χάρη, ή στα "Αγραφα. Φαίνεται 

πώς ή εκκαθάριση του 1765, πού είδαμε, στάθηκε ριζική, και θα έλεγα δχι 

λόγω της αποτελεσματικότητας τών άρχων, δσο λόγω μιας καινούριας κοι

νωνίας πού γεννιότανε τότε στο Πήλιο. 

"Ετσι ή διαδικασία της αναρρίχησης στην εξουσία πέρασε άπο άλλους 

δρόμους για τον Μπασδέκη. Αύτο μας εξηγεί ενδεχομένως και τή μικρή βα

ρύτητα πού είχαν στή συνείδηση του κύριου κορμού τών κλεφταρματολών, 

όπως αντανακλάται στην εξιστόρηση του Κασομούλη ή της παράδοσης πού 

μας μεταφέρει ό Άραβαντινος και οί άλλοι. "Ισως να είχε τή θέση της έδώ 

και ή υπενθύμιση πώς δεν ξέρουμε κλέφτικα τραγούδια δικά τους, αν και 

το βάσιμο μιας τέτοιας παρατήρησης το υπονομεύει βέβαια ή σπασμωδική 

καταγραφή τών τραγουδιών. 

Για να ξαναγυρίσουμε ωστόσο σέ πιο απτά στοιχεία, ό Κασομούλης 

εμφανίζει τον Μπασδέκη να γίνεται «καπιτάνος τών είκοσιτεσσάρων χωρίων» 

μόλις στα 1798, δταν, μέ τήν απουσία του Ά λ ή στο Βιδίνι, επωφελούνται 

70. Για τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία στηρίζομαι κυρίως στον Άργ. Φι
λιππίδη, ο. π. Χωρίς νά έχω προχωρήσει σέ ειδική έ'ρευνα, διαπιστώνω πώς σέ παρόμοια 
συμπεράσματα όδηγοΰν και όσες πηγές ερεύνησα· νομίζω δμως πώς δέν είναι έδώ ή θέση 
να παραπέμψω λεπτομερειακά. Ό Γ. Κορδάτος, 'Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Άγιας, 
'Αθήνα 1960, έχει συγκεντρώσει αρκετές μαρτυρίες. "Οσο για τή σχέση κλεφτών - τσελιγ
κάτων και τήν παράλληλη πορεία τους, πάλι ή λεπτομερειακή παράθεση τών πηγών θα 
μας έφερνε έξω άπο το θέμα· τα δσα αναφέρει ό Κασομούλης είναι νομίζω αρκετά. Παράλ
ληλα μιά ανάγνωση τοΰ ύλικοΰ πού παρουσιάζει ό Γ. Κολιόπουλος, στους Ληστές, 'Αθήνα 
1979, μέ αύτο το πρίσμα δίνει έναν άλλο φωτισμό στο θέμα, και συνάμα έναν άλλο μίτο 
για τήν κατανόηση του ληστρικού φαινομένου, διαφορετικον άπο εκείνον τοΰ συγγραφέα. 
Πβ. άλλωστε και τοΰ ίδιου, "Shepherds, Brigants and Irregulars in Nineteenth Cen
tury Greece", στο Journal of the Hellenic Diaspora, 8/4 (Winter 1981) 47-48, 
καθώς καΐ Alexis Politis, "Brigandage —excédents économiques— élevage : hypo
thèses pour une définition de l'interimbrication de ses éléments dans un circuit 
commun (XVffle - XIXe s . ) " , στό : Centre de Recherches Néohelléniques, Actes 
du Ih Colloque International d'Histoire "Économies Méditerranéennes. Equilibres 
et Intercommunications", Π, 'Αθήνα 1986, 155 - 170. 
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δλοι οί αρματολοί και γυρίζουν στον τόπο τους. Πιο πολλή σημασία από τή 

χρονολογία έχει για έμας ή φρασεολογία του Κασομούλη : «δ Βαζδεκης 

των Είκοσιτεσσάρων χωρίων ανεξαρτήτως άπο τις κινήσεις των άλλων καπι-

τάνων και βοηθούμενος άπο τάς περιστάσεις των άνωθεν»7 1. 

Ό δεύτερος λόγος πού θεωρώ πώς ώθησε τον Μπασδέκη σε μιαν από

κλιση άπο τήν τυπική συμπεριφορά της ρουμελιώτικης άρματολικής ηγεσίας, 

είναι οί ίδιες οί συνθήκες ακμής του Πηλίου. Πολλές είναι οί μαρτυρίες πού 

πείθουν πώς ή οικονομική άνθηση έφερε και κάποιαν απομάκρυνση άπο τα 

παραδοσιακά πολιτισμικά πρότυπα. Δεν αναφέρομαι μονάχα στα σχολεία, 

τους λογίους και τα παρόμοια, άλλα καί σε πιο καθημερινές συμπεριφορές : 

τα άνετα σπίτια, τους κήπους — ο Καλλίνικος ενοχλείται πολύ όταν οί άξε

στοι 'Αρβανίτες ρημάζουν τα γιασεμιά του 7 2 . « Έ δ ώ εις τον "Αγιον Γεώργιον, 

μαχαλά της Ζαγοράς, έχουν σπίτια μεγάλα» σημειώνει στα 1815 ό 'Αργύρης 

Φιλιππίδης, αμέ ευρωπαϊκά κώμοδα», ανέσεις δηλαδή7 3. Λίγο πριν άπο τήν 

επανάσταση οί Μηλιώτες θα νεοτερίσουν σε κάτι τολμηρότερο για τη νοο

τροπία της εποχής, τήν αμφίεση : εμφανίζεται κάποιος να φορά «τα ευρω

παϊκά», να βάζει μάλιστα καί καπέλο 7 4. 

Δεν είναι βέβαια οί Μπασδέκηδες πού θα ηγηθούν στις μεταλλαγές 

αυτές· άλλα κοινωνικά στρώματα προωθούσαν τις ριζοσπαστικές συμπεριφο

ρές. Ωστόσο ή κοινωνία αλλάζει σαν σύνολο, συμπαρασέρνοντας κι δσους 

συνειδητά αντιμάχονται τους νεοτερισμούς. Ενδέχεται λοιπόν καί οι αρμα

τολοί να άπέβαλαν ορισμένες αρχαϊκές συμπεριφορές καί να επέλεξαν άλλους 

δρόμους κοινωνικής ανόδου άπο τή βία. 

"Αλλωστε ή ίδια ή δράση τών Μπασδέκηδων μας παρέχει αρκετές εν

δείξεις πώς έτεινε περισσότερο προς τήν ομαλή ενσωμάτωση στην κοινωνία 

παρά προς τον εκβιασμό της. Έ δ ώ θά ήθελα να υπενθυμίσω καί τον συνδυα

σμό τών δύο τίτλων, του «καπετάν» μέ το «κυρ» πού συναντήσαμε σέ μια 

επιγραφή, καί πού υποχωρεί μάλιστα στο απλό «κυρ» αργότερα : είτε του 

αμφισβήτησαν το δικαίωμα να υπογράφει ώς καπετάνος είτε οχι, ή πρώτη 

αναγραφή φανερώνει πώς ένας συγκερασμός εξουσιών του φαίνεται άρμονι-

71. Κασομούλης, δ. π., 49. 

72. Σκουβαρας, δ. π., 70. 

73. Άργ. Φιλιππίδης, δ. π., 193. 

74. Ρήγας Καμηλάρις, Γρηγορίου Κωνσταντα βιογραφία, 'Αθήνα 1897, 27. Χαρα

κτηριστική για τήν τολμηρότητα τοϋ νεοτερισμοΰ είναι μια μαρτυρία τοϋ 'Αλέξανδρου 

Ρίζου Ραγκαβή — βρισκόμαστε στην Αυλή τοϋ Βουκουρεστίου, γύρω στα 1810 : «μίαν 

όμως έσπέραν της 'Απόκρεω, δτε μ' ένέδυσαν Ευρωπαϊκά, καί μ' έπεμψαν να φιλήσω τήν 

χεΐρά του, ό Αύθέντης δυσηρεστήθη, καί αυστηρώς έπέπληξε τον πατέρα μου δια το παί-

γνιον τούτο, διότι καί μόνον το άκουσμα δτι το παιδίον τοϋ άνεψιοΰ του ένεδύθη εύρωπαϊ-

στί έδύνατο να έκμεταλλευθή υπό συκοφαντίας, καί να εχη έν Κωνσταντινουπόλει επι

κίνδυνους τάς συνεπείας», Απομνημονεύματα, Α', 'Αθήνα 1894, 73. 
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κος καί εφικτός. 'Ακόμα ή επίμονη αναγραφή του πατρωνυμίου άπο μιαν 

εποχή και ΰστερα, συνδυάζεται μέ μιαν ανάγκη νόμιμης εγκαθίδρυσης σέ 

κοινωνία πού ό ί'διος ήταν επηλυς, άλλα δπου, άφοϋ διεκδικεί πια ειρηνικά 

τον ηγετικό ρόλο, πρέπει να μπορεί να συναγωνίζεται καί στο επίπεδο της 

καταγωγής τους άλλους. 

Οι υποθέσεις αυτές θα επιβεβαιώνονταν μέ ασφάλεια μονάχα αν ξέ

ραμε δτι επιδιώκει ή επιτυγχάνει τήν πρόσβαση είτε στην αγορά των φόρων, 

είτε στην απόκτηση έγγειας ιδιοκτησίας. Φυσικά ή οικοδομική του δραστη

ριότητα υποδεικνύει οπωσδήποτε χρηματική ευεξία* ξέρουμε ακόμα πώς 

δταν ό Μήτσος Μπασδέκης δολοφονείται στα 1828 αφήνει μια τόσο γερή 

περιουσία —καί κτηματική— πού νά δημιουργεί έντονα κληρονομικά προ

βλήματα75, μά ωστόσο αγνοούμε το βασικό, τον τρόπο μέ τον όποιον έποριζό-

ταν τα χρήματα. 

* 

Αυτός νομίζω έστάθηκε ό ρόλος πού κράτησε ό Μπασδέκης στην κοι

νωνία του : ξέφευγε κάπως άπο τήν τυπική άρματολική συμπεριφορά —αν 

τυπικό θεωρήσουμε τον άρματολισμο της Ρούμελης—άλλα δέν έτεινε προς 

τήν υπέρβαση του, δπως λόγου χάρη, ό Θύμιος Μπλαχάβας πού επιδίωξε 

μιαν εξέγερση πέρα άπο τήν ατομική. Κάτι τέτοιο θα ήταν έ'ξω άπο τις δυνα

τότητες ενός καπετάνου του Πηλίου· άλλα στρώματα θά οδηγούσαν τήν 

κοινωνία αυτή στην υπέρβαση της, στρώματα πού επιτελούσαν διαφορετικές 

κοινωνικές λειτουργίες. 

*Η καλλιτεχνία ήταν συμμέτοχη στις λειτουργίες αυτές. Είχε αρχίσει 

νά εκφράζει πιά κάτι περισσότερο άπο τον αρχαϊκό συμβολισμό, καί νά πλη

σιάζει προς τήν έκφραση του πρωτόγνωρου, τήν εμπειρία του ίδιου του καλ

λιτέχνη. Ό κόσμος πού γεννιόταν γύρω της, κάπως αντανακλούσε σ' αυτήν, 

κι ας μήν είχε ξεκοπεί ακόμη άπο τον κορμό μιας παραδεδομένης τεχνοτρο

πίας. 

Στο μοναστήρι της Λαμπινοΰς πού έχτισαν οί Μπασδέκηδες, στον νότιο 

τοίχο του, αριστερά της πόρτας, βρίσκεται ή λιθανάγλυφη εικόνα ενός Μπασ-

δέκη —έτσι, «Παστέκι», χωρίς κύριο όνομα—πού σύμφωνα μέ τή χρονο

λογία είναι του 1796 : το πιθανότερο λοιπόν, νά είναι ό Στέργιος. 

75. Άθ. Ε. Καραθανάσης, «Το βιβλίο του δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου», Άρχεϊον 
Θεσσαλικών Μελετών, 4 (1976) 113 - 116. Αργότερα, μετά το 1828, ό Ιωάννης Μπασδέ
κης έχει καί εμπορικές επιδόσεις, βλ. Γ. Θωμάς, «'Ανέκδοτη αλληλογραφία τοΰ Γρηγορίου 
Κωνσταντα καί τοΰ Γιάννη Μπασδέκη», Θεσσαλικό 'Ημερολόγιο, 3 (Λάρισα 1982) 33 - 55. 

Δυστυχώς δέν μπόρεσα να ιδώ τα κατάστιχα της κοινότητας της Ζαγοράς, υλικό 
πού επεξεργάζεται ό Σωκράτης Πετμεζάς. Ό ίδιος είχε τήν καλωσύνη νά μέ πληροφο
ρήσει πώς οί Μπασδέκηδες εμφανίζονται συχνά ως μισθωτοί της κοινότητας· τον ευχαρι
στώ θερμά. 
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Το έ'ργο αυτό έγινε γνωστό άπο την περιγραφή του Ρήγα Καμηλάρι 

και τή δημοσίευση του άπο τον Κ. Α. Μακρή76. Είναι έργο ενός γνωστού 

γλύπτη της εποχής, του Μιλίου77. 

76. Κ. Α. Μακρής, Ό καπετάν Στέργιος Μπασδέκης και δ γλύπτης Μίλιος, 'Αθήνα 

1955, 22 - 24 καί Μύρτους Ρήγα Καμηλάρι, «Ίεραί άναγραφαΐ (Β')», Θεσσαλικά Χρονικά, 

5 (1936) 84. 

77. Έκτος άπο το ειδικό μελέτημα του Κ. Α. Μάκρη, βλ. καΐτάδσα σημειώνει στο 

Ή λαϊκή τέχνη τοϋ Πηλίου, 'Αθήνα 1976, 130 - 134, καί Βίκτωρ ία Νικήτα - Σκαρτάδου, 

«Ό γλύπτης Μίλιος στον τόπο του», Άρμολόϊ, τχ. 4 - 5, Αύγουστος - Δεκέμβριος 1977, 

49 - 58, δπου επισημαίνονται δύο ακόμη ανάγλυφα του στή μονή 'Αγίας Τριάδος κοντά 

στο Ζουπάνι (σήμερα Πεντάλοφος). Ή τεχνοτροπία τών λιθανάγλυφων είναι πολύ χαρα

κτηριστική, ώστε εύκολα αποδίδονται στον Μίλιο διάφορα ανυπόγραφα έργα· ωστόσο θα 

ήταν φρόνιμο να μην αποκλείσουμε ολότελα την περίπτωση μιας τεχνοτροπίας πού μετα

δίδεται άπο μάστορα σέ κάλφα περίπου αμετάβλητη. Δεν ξέρω αν στο τέλος του 18ου 

αιώνα έχουμε φτάσει στην εποχή δπου ή ατομική διάσταση τοϋ κάθε καλλιτέχνη έχει 

αντικαταστήσει τή συλλογική τεχνοτροπία : ή πιστότητα μέ τήν οποία δ «Μίλιος» αντι

γράφει τα πρότυπα του, πού τήν επισημαίνει ή κυρία Βίκτωρ ία Νικήτα - Σκαρτάδου, 

δ. π., σ. 55, καί θα τήν παρατηρήσουμε καί στο δικό μας λιθανάγλυφο, μας οδηγεί βέβαια 

προς κάποια συλλογική αντίληψη, τουλάχιστον ως προς τή θεματική επιλογή. 
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"Οπως σωστά επισήμανε δ Κ. Α. Μακρής, θα ήταν άτοπο να περιμέ

νουμε πώς τα ατομικά χαρακτηριστικά του καπετάνου θα πέρναγαν στην 

πέτρινη μορφή του· άλλωστε δεν είναι αυτά πού αναζητούμε. Μας ενδιαφέ

ρει ή εικόνα πού θέλει να μεταδώσει το ανάγλυφο στον θεατή. 

"Ενοπλο φυσικά τον περιμέναμε τον καπετάνο : τα άρματα είναι το 

σημάδι πού φανερώνει τον ρόλο του στην κοινωνία, και ξέρουμε τί σημασία 

έδιναν οι οπλαρχηγοί στα όπλα τους. "Ωστε λοιπόν ό γλύπτης πού θα ήθελε 

να τον απεικονίσει, μια και δεν ήταν ακόμα σε θέση να του κάνει το πορ

τραίτο, θα έπρεπε ν' αναζητήσει το πρότυπο του ανάμεσα στους στρατιωτι

κούς αγίους* ή κοσμική τέχνη δεν είχε ακόμα άποδεσμευθεΐ από τον γεννή

τορα της. 

'Επέλεξε τον αρχάγγελο Μιχαήλ. Σε μια άπο τίς απεικονίσεις του, ό 

Μιχαήλ εμφανίζεται να πάτα τον «θνήσκοντα» και νά ανασύρει άπο το στό

μα του τήν ψυχή με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό κρατά το σύμβολο της 

εξουσίας του, τή ρομφαία. Πρόκειται για μια απεικόνιση του αρχαγγέλου 
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οχι σπάνια, οΰτε δμως και πολύ κοινή78. Έ θέση της είναι στο βόρειο βημό-

θυρο, στην πύλη της προθέσεως. "Ετυχε ωστόσο να τη συναντήσω και σέ 

κοσμικό αντικείμενο* ενα πιάτο κεραμικό, έργο άρμένη τεχνίτη, κανονικού μεγέ

θους, χρονολογημένου στα 1719 με προέλευση μικρασιατική (Κιουτάχεια)79, 

τεκμήριο πού φανερώνει οπωσδήποτε κάποια διάδοση της παράστασης — 

αν καί δεν θα ήθελα να παραβιάσω τον χώρο της ιστορίας της τέχνης. 

"Αλλωστε, αυτό πού για εμάς έχει σημασία είναι πώς, εϊτε πρόκειται 

για διαδεδομένη παράσταση ε'ίτε οχι, τή συναντάμε και στο μοναστήρι της 

Λαμπινοϋς80: περιγράφοντας τις τοιχογραφίες ό Καμηλάρις σημειώνει : 

«'Επί του βορείου βημοθύρου (της προθέσεως) ό άγγελος Μιχαήλ με τήν 

πυρίνην ρομφαίαν και τήν ψυχήν κρατουμένην εκ της μακράς κόμης πατεί 

τον θνήσκοντα. Έπί τοϋ ειληταρίου "Όρώντες με ενοπλον οι προσιόντες 

πύρινον κατέχοντα τή χειρί ρομφαίαν φρουρώ αγνούς, τέμνω δε βέβηλους". 

( . . . ) Ε ί ς το άκρον της εικόνος: "Φύλαξ πέφυκα είσόδω των άγιων. Τήν 

σπάθην βλέπετε και τρέμε τή είσόδω"» κ.λπ.81. 

'Από το πρότυπο αυτό, ό Μίλιος αφαίρεσε δλα τα περιττά, δηλαδή τον 

νεκρό και τις επιγραφές, κράτησε δμως τήν ψυχή, πού έγινε τώρα κανονική 

παιδίσκη' για περισσότερη αληθοφάνεια τήν έβαλε με τα χέρια δεμένα. 

Νομίζω πώς ή επιλογή ακριβώς αυτού του προτύπου ανάμεσα στα τόσα 

άλλα, προωθεί κάπως τις ζητήσεις μας ή τις υποθέσεις μας. 

Οι άγγελοι σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες παίρνουν τήν ψυχή μας. 

Ό Μιχαήλ μάλιστα προορίζεται, δπως συχνά αναγράφεται στις παραστά

σεις του, για τον «άφρονα θνήσκοντα». Ρητά εκφράζεται ή αντίληψη ετούτη 

78. "Οπως σημειώνει ό Μ. Chadzidakis, hones de Saint Georges des Grecs de 
la collection de l'Institut Hellénique de Venise, Βενετία 1962, 91, ή μορφή του αρ
χάγγελου Μιχαήλ είναι συχνή, όμως λίγο δημοσιευμένη. Ωστόσο ή παραλλαγή πού μάζ 
ενδιαφέρει είναι πιο σπάνια. Δέν τή συνάντησα βιβλιογραφικά. 

Σημειώνω ακόμη πώς σέ μια τοιχογραφία ερειπωμένης εκκλησίας κοντά στην 
Πάφο το κεφάλι τοϋ αρχάγγελου Μιχαήλ θεωρήθηκε ώς προσωπογραφία τοϋ Διγενή 
'Ακρίτα άπο τους περίοικους, βλ. Δρος Κ. Χρυσάνθη, «Μια προσωπογραφία του Διγενή 
Ακρίτα», Κνπριακαί Σπονδαί, 34 (1970) 197. 

79. Βρίσκεται στο Victoria and Albert Museum τοϋ Λονδίνου, αίθουσα οθωμανι
κής τέχνης, μέ τήν ένδειξη : 279, 1893. Πβ. Robert J. Charleston, Masterpieces of 
Western and Near Eastern Céramiques, τόμ. IV, Islamic Pottery, Τόκιο 1979, πιν. 
άρ. 114 και σελ. 318. Ή διάμετρος 22 έκ. Ευχαριστώ τήν κυρία Σόφη Παπαγεωργίου, 
της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, πού μοΰ υπέδειξε αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ ακόμη καί τήν 
κυρία Καλλιόπη Τσάκωνα της βιβλιοθήκης τοϋ Μουσείου Μπενάκη πού μοΰ επισήμανε 
τα έκεΐ σχετικά βιβλία. 

80. Φυσικά τίποτα δέν αποδεικνύει πώς ή εικονογράφηση είναι προγενέστερη τοϋ 
ανάγλυφου· το αντίθετο φαίνεται πιο πιθανό, ωστόσο ή συνύπαρξη παραμένει ενδεικτική. 

81. Μ. Ρήγα Καμηλάρι, ο. π., 85 - 86. 
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σε μια χιώτικη αφήγηση : «Των καλών άθρώπων την ψυχή τήν παίρνει 

ό άγγελος Γαβριήλ* τών κακών άθρώπων δ άγγελος Μιχαήλ»82. "Ισως 

στο μυαλό του Μιλίου ή αντίληψη να μην ήταν εξίσου σαφής, μιά φορά θα 

πρέπει να συνέδεε τον Μιχαήλ μέ τον φόβο του θανάτου. Οι επιγραφές στις 

αγιογραφίες, δπως αυτές πού καταγράφει δ Καμηλάρις στην Ι'δια εκκλησία, 

σ' αυτό το συναίσθημα αποβλέπουν : «τήν σπάθην βλέπε καί τρέμε» ή «τέ

μνω δέ βέβηλους»83. 

'Ακόμα κι αν παραμερίσουμε τις λαϊκές δοξασίες γιά τον αρχάγγελο, 

ακόμα κι αν αγνοήσουμε πώς αυτός «μας βγάζει τήν ψυχή άπ' το στόμα» 

— φράση πού ή γλώσσα μας τή συνδέει μέ τή χειρότερη δοκιμασία· «ψυχο-

βγάλτης» λέγεται οποίος μας ταλανίζει — αν λοιπόν περιοριστούμε στην 

παράσταση του καπετάν Μπασδέκη αυτή καθαυτή, πάλι το κύριο συναίσθημα 

πού δημιουργεί—για δσους δεν τή βλέπουν, δπως εμείς σήμερα πιά, σαν 

«γραφική» ή «λαϊκή»—είναι ό φόβος. Ή ήρεμη, επιβλητική, μα καί κάπως 

εξαγνισμένη μορφή τών άλλων στρατιωτικών αγίων δεν απέδιδε τήν εικόνα 

πού θα ήθελε νά εκπέμπει ό Μπασδέκης. Γιατί λίγοι βέβαια θεατές του 1796 

θα είχαν τήν ψυχραιμία να προσέξουν, δπως έναν αιώνα αργότερα ό Ρήγας 

Καμηλάρις, πώς μέ το αριστερό το χέρι κρατούσε το σπαθί ό Μπασδέκης : 

αυτό, ούτε ό Μίλιος το πρόσεξε, ως φαίνεται, γιατί αλλιώς δεν θά του ήταν 

δύσκολο να αντιστρέψει το άνθίβολο, ώστε να έ'ρθουν τα πράγματα στή σωστή 

τους θέση, όπως θα μπορούσε εύκολα να αφαιρέσει τήν παιδίσκη - ψυχή, 

οπότε ό καπετάνος θα φάνταζε απλώς σαν εγγύηση της ασφάλειας τών κα

τοίκων. Δεν το έκανε. 

Ο φόβος δεν έ'λειπε άπο τήν κοινωνία* αν δεν συναντάμε πάντα σαφείς 

μαρτυρίες, είναι ακριβώς γιατί οί άνθρωποι ζούσαν μέσα στον φόβο καί δεν 

κατάφερναν να δουν το φαινόμενο άπ' εξω, έτσι ώστε να το περιγράψουν. 

Οί ευρωπαίοι δμως περιηγητές το βλέπουν καί το περιγράφουν : μόλις άντι-

κρύζουν οί χωριάτες ξένον, τρέχουν να κρυφτούν. Φόβος κάθε άλλο παρά 

μεταφυσικός, δπως δεν ήταν μεταφυσικός ό φόβος της αμαρτίας, πού δια

πότιζε βαθιά τήν κοινωνία : οί παραστάσεις τών κολασμένων στους νάρθη

κες ήταν έκει για να δείχνουν τα σωματικά δεινά πού αναμένουν οποίον τολ

μήσει νά παραστρατήσει. Ό φόβος του ισχυρότερου (του Τούρκου ή της κοι

νωνικής αυθεντίας) διαφαίνεται καί στα «ίκετευτικώς προσκυνοΰμεν» ή 

τις άλλες παρόμοιες εκφράσεις, τις τόσο συχνές στα κείμενα της εποχής. 

82. Στυλιανός Βίος, «Χιακαί παραδόσεις», Λαογραφία, 10 (1929), 178. 'Τπάρχει 
καί ή έκφραση «Χαρομιχάλης»· την άκουσα ενώ τυπωνόταν ή εργασία ετούτη, καί δέν τήν 
συναντώ βιβλιογραφικά. Προέλευση κωνσταντινουπολίτικη. 

83. Παρόμοιες επιγραφές συνοδεύουν, άλλωστε, συστηματικά την παράσταση τοϋ 
αρχαγγέλου· βλ. π.χ. τήν επιγραφή στην εκκλησία τοΰ αγίου Γεωργίου στή Ζαγορά, Άπ. 
Γ. Κωνσταντινίδης, δ. π., 48. 
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'Ανάμεσα σ' όλους τους άλλους φόβους, δ φόβος των ληστών εδώ άρκεΐ να 

μνημονεύσουμε τα σημειώματα του Καλλίνικου για να φανεί πώς επρόκειτο 

για συνεχή, άλλα και συνειδητοποιημένο φόβο. 

Ό θεσμός τών αρματολών ρίζωσε ακριβώς πάνω στη συνείδηση του 

φόβου αύτοϋ. Καί για να κρατήσει τη θέση του ό αρματολός, έπρεπε να εμ

πνέει ό Ι'διος περισσότερο φόβο άπο τους αντίπαλους του κλέφτες· έτσι ή 

πρακτική της απόκτησης του άρματολικιοΰ στηρίχτηκε στην επιδεικτική 

βια : δλες αυτές οί φρικιαστικές πράξεις, ακρωτηριασμοί, βασανιστήρια καί 

τα τέτοια, οί τόσο συνηθισμένες στην κλέφτικη ζωή, είχαν κοινωνικά μία 

έξαργυρώσιμη πλευρά, τήν εξουσία. 

Είδαμε πώς χάρις σέ κάποιες ιδιαιτερότητες της περιοχής, ϊσως καί 

χάρις σέ κάποιες συγκυρίες, οί Μπασδέκηδες έφτασαν στην εξουσία με πρά

ξεις λιγότερο τρομακτικές οπωσδήποτε. Καί στα χρόνια πού έγινε το ανά

γλυφο φαίνεται πώς ή δύναμη τους είχε εμπεδωθεί, καί πάντως διάλεγε άλ

λους δρόμους για να επιπλεύσει ή να πολλαπλασιαστεί. Να δμως πού τη στι

γμή πού ό καπετάν Μπασδέκης θέλησε να αποτυπώσει τή μορφή του, νά 

δει στον καθρέφτη το εϊδωλό του, έτσι τον φαντάστηκε —ή, αποδέχτηκε, 

πού κάνει νομίζω το ίδιο— τον εαυτό του : σκληρό καί αποτρόπαιο. 

Είτε γιατί διστάζει ό άνθρωπος νά ευθυγραμμιστεί μέ τις καινούριες 

τροπές τών συνθηκών, καί προτιμά νά παραμένει στα παλιά, δοκιμασμένα 

πλαίσια, είτε γιατί δύσκολα συνειδητοποιεί τις αλλαγές πού συντελούνται 

καί καθυστερεί νά τις μορφοποιήσει, είτε γιατί ό φορέας της ιδεολογίας 

δέν ανήκει σ' εκείνους πού έχουν νά κερδίσουν άπο τους καινούριους συ

σχετισμούς πού προκύπτουν, ώστε νά έχει λόγο νά παραδεχτεί στο επίπεδο 

της συνείδησης τα δσα άλλαξαν — το βέβαιο είναι πώς συχνά ή ιδεολογία 

άργεΐ ή καί αρνείται νά προσαρμοστεί μέ τις πραγματικότητες. Χάρις στη 

χαλαρότητα αυτή της αντιστοιχίας, ή μορφή του καπετάν Μπασδέκη μπορεί 

νά θεωρηθεί νομίζω αρκετά τυπική του άρματολισμοΰ : έτσι περίπου έπρεπε 

νά ένιωθαν τον εαυτό τους οί στρατιωτικοί αρχηγοί στα ύστερα τουλάχιστον 

χρόνια της τουρκοκρατίας, δταν μέσα άπο ποικίλες διαδικασίες κατάφεραν 

νά συνειδητοποιήσουν τις δυνάμεις τους. 

* 

Κάνοντας λόγο για τή φήμη τών καπετάνων, ό Φοριέλ σημείωνε : 

«"Ισως νά υπήρχε καί λίγος φόβος στα συναισθήματα πού αυτοί οί άνδρες 

γεννούσαν στους συμπατριώτες τους, άλλα υπήρχε πολύ περισσότερος θαυ

μασμός καί εθνική υπερηφάνεια (. . .). Υπήρχαν μερικοί τέτοιοι λεβέντες 

πού ή ζωγραφιά τους, χοντροφτιαγμένη, κακομπογιατισμένη, πού είτε τους 

έμοιαζε είτε δέν τους έμοιαζε, στόλιζε δλα τα χαμόσπιτα καί τα εργαστήρια 
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του κάθε μάστορη» 8 4. Τ Ηταν λοιπόν κοινός τόπος ή απεικόνιση της μορφής 

του καπετάνου; "Ισως να μην είναι αστήρικτες οί πληροφορίες του Φοριέλ, 

ακόμα κι αν είναι αρκετά μεγεθυμένες : ξέρουμε τόσα λίγα για την κοσμική 

ζωγραφική της εποχής, πού δύσκολα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να 

αθετήσουμε τήν πληροφορία του 8 5 . 

Ή παράσταση του φουστανελά, πού με το σπαθί στο χέρι σκορπά τον 

τρόμο, δεν είναι μια φορά, μοναδική. Στο κεφαλοχώρι των Κραβάρων, τον 

Πλάτανο, συνάντησα στον εξωτερικό τοίχο ενός σπιτιού μια παρόμοια παρά

σταση· τα ανάγλυφα είναι συχνά στους τοίχους του χωρίου. 

Πρόκειται πάλι για λιθανάγλυφο, ΰψους μισοΰ περίπου μέτρου, έπι-

ζωγραφισμένο μέ έντονα, σήμερα, χρώματα. Ί ο φέσι καί τα τσαρούχια κόκ

κινα, οί φούντες μαύρες, πορτοκαλιά τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, ενώ 

το κομμένο κεφάλι φαίνεται πιο ωχρό καί κατακκόκινες οί κηλίδες του αίμα-

84. C. Fauriel, Chants populaires, 6. π., Ι, Παρίσι 1824, σελ. LXX. 

85. Ό Φ. Κόντογλους, "Εκφρασις της ορθοδόξου είκονογραφίας, Α', Αθήνα 1960, 

442, σημειώνει ορισμένες γνωστές εικονογραφίες καπετάνιων πβ. καί Κ. Α. Μακρής, 

Μικρά μελετήματα, Βόλος I960, 52, τοΰ ϊδιου, 'Εκλογή έργων της ελληνικής μεταλλο

τεχνίας, Αθήνα 1962, πίν. 15 δ, 'Ελληνικά διακοσμητικά θέματα, Β', Αθήνα 1965, πίν. 

Ε 13, καί το άρθρο τοϋ ϊδιου «Έζωγραφίσθη στανικώς» στα Βήματα, 'Αθήνα 1979, 220 -

224 καί πίνακα. (Το τελευταίο για το πορτραίτο τοϋ Σουλιώτη Διαμαντή Σπάτουλα πβ. 

για τήν οικογένεια, Περραιβός, 'Ιστορία Σουλίου και Πάργας, 1815, 36). Σ' αυτές ας προσ

θέσουμε ένα «χάραγμα» φυλακισμένου στο Παλαμήδι πού απεικονίζει τον «λήσταρχο 
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τος πού στάζει. Το γιαταγάνι είναι ασημί, ή φουστανέλα άσπρη και πολύ

πτυχη, ή φέρμελη μαύρη, με άσπρα κουμπιά. 

*Η τεχνική τοΰ ανάγλυφου είναι πολύ πιο αδέξια* οί διαστάσεις ασύμ

μετρες· ωστόσο έχουμε κάποια εξέλιξη στη σύλληψη : το κεφάλι είναι κομ

μένο πια και το σπαθί βρίσκεται στο σωστό χέρι. Δεν είμαι σε θέση να προσ

φέρω περισσότερες λεπτομέρειες : ποιος απεικονίζεται, σε ποιόν ανήκει το 

σπίτι και πότε χτίστηκε κ.λπ., στοιχεία πού θα ήταν απαραίτητα προκειμέ

νου να προχωρήσει κανείς σε κάποιες παρατηρήσεις. Είναι άραγε ή παρά

σταση θυμητική ενός σύγχρονου της καπετάνου (πριν το '21) ή κανενός λη

στή (ή ληστοδιώκτη) τών χρόνων τοΰ "Οθωνα; "Η πάλι είναι απλό σημάδι 

της ανάμνησης μιας εποχής πιο ένδοξης γιά τήν περιοχή, ανάμνησης πού 

θέλει μόνο να μεταδώσει τήν αίσθηση της παλιάς αίγλης; 

Τα ερωτήματα μένουν αναπάντητα86. Έ αναφορά στο λιθανάγλυφο του 

Πλάτανου έγινε για να δείξει απλώς πώς το μοτίβο τοΰ Καπετάν Μπασδέκη 

δεν είναι μοναδικό, και για να αφήσει ανοιχτά τα ερωτήματα αυτά, καθώς 

και κάποια άλλα σχετικά με τή διάδοση μα και τήν επιβίωση της μορφής 

τοΰ φουστανελά άπο τις μέρες του ως τις δικές μας. 

Ή μικρή αύτη μελέτη ολοκληρώθηκε την άνοιξη τοϋ 1981. "Οταν, Μάρτιο τοΰ 1983, 

μπόρεσα να επισκεφθώ τή μονή Λαμπηδώνος, δπου το λιθανάγλυφο τοϋ Μπασδέκη, βρέ

θηκα μπροστά στην επιγραφή ετούτη : 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥΤΟ | ΙΕΡΟΣΙΛΟ ΧΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕ \ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 1980 | ΤΗΝ ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΚΑΑΙΣΤΗ \ ΠΑΑΚΑ \ 

ΠΟΥ ΕΙΚΟΝΙΖΟΤΑΝ \ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 

Παράξενη ή μοίρα. Θέλησα με τή μελέτη της μορφής ενός μνημείου να κρατήσω 

δσο γινόταν στή δική μου τή μνήμη τή μορφή αγαπητού προσώπου. "Ομως, ενόσο δού

λευα, είχε χαθεί καί το ίδιο το μνημείο· εξίσου βίαια, εξίσου απότομα. The rest is silence. 

Τσακιστή», τον Τσακιτζή δηλαδή, βλ. Φ. Κόντογλου, Ταξίδια, 'Αθήνα 21928, 32. Τα 

δύο αδέλφια «Καπετάνη της "Αρτας, ό Καπετάν Νίκος καί ό καπετάν Άποστόλις» πού 

εικονίζονται σέ εκκλησία της "Αρτας (Π. Βοκοτόπουλος, «Μεσαιωνικά μνημεία της "Αρ-

της», Σκουφάς, 5, 1976, 12 - 13) δεν πρέπει, φαντάζομαι, να θεωρηθούν αρματολοί. Τέλος, 

μολονότι ανοιγόμαστε έτσι προς άλλες κατευθύνσεις, προσθέτω πώς καί ό Πικιώνης σκέ

φθηκε νά απεικόνιση τον κλέφτη μέ μορφή αγίου (Χρ. Τσιλαλής, «Ή ζωή καί το Ιργο 

τοϋ Πικιώνη», 'Επιστημονική Έπετηρις της Πολυτεχνικής Σχολής, 4, Θεσσαλονίκη 1970, 

πιν. 60 καί 61). 

86. Μιά δψη τοΰ ανάγλυφου άπο διαφορετική γωνία, καθώς καί τρία ακόμη δείγ

ματα λιθόγλυφων διακοσμήσεων άπο σπίτια τοΰ Πλάτανου, βλ. στο Χαρ. Δ. Χαρα-

λαμπόπουλου, «Μαστόροι, μαστορέματα καί μαστορική^Κραβάρων», Ναυπακτιακά, 1 

(1983) 230. 
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