
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟίΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Κλέφτες καί αρματολοί είς τήν Βαλκανικήν

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ. Έν άρχη ό συγγραφεύς, άφοϋ παραθέτει τόν έν Ελλάδι δρον
κλέφτες καί τούς άντιστοίχους έν Τουρκία, Άλβανίφ, Βουλγαρία, Σερ-
βίφ, Ρουμανίςι, έρμηνεύει τήν σημασίαν αυτών, άναφέρει τάς περί της λέξεως
άρματολός γνώμας διαφόρων έρευνητών καί τάς αιτίας της έν 'Ελλάδι δη-
μιουργίας τοϋ κινήματος των κλεφτών καί τήν δράσίν των Ιδίςι έν Μακεδο-
νία, συμφώνως πρός δημοσιευθέντα ιστορικά άρχεΐα της περιοχής.

'Ακολουθεί ή έξέτασις τών ιστορικών λόγων της δημιουργίας των άρμα-
τολών έν 'Ελλάδι καί άναπτύσσονται τά περί της δράσεως αυτών κατά τήν
περίοδον της τουρκοκρατίας. Είς ίδιαίτερον κεφάλαιον έκτίθενται τά περί
τής κλεφταρματολικής ζωής έν 'Ελλάδι έπί τή βάσει κειμένων δημοτικών
μας τραγουδιών. "Επεται ή έξέτασις τής έν τή Νοτιοανατολική Ευρώπηhai-
ducia, δηλαδή τών άντιστοίχων πρός τούς "Ελληνας κλέφτες χαϊντού-
κων έν Άλβανία, Βουλγαρία, Σερβία καί Ρουμανία.

Τέλος παρατίθεται λεπτομερής έπί τοϋ θέματος βιβλιογραφία.

Οί κλέφτες έν Ελλάδι

Τους παρ' ήμίν κλέφτες καί άρματολούς ή κλεφτουριά ή κλεφταρματολισμό,
είς τάς πρός βορράν χώρας τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης όνομάζουν
haiducia. Ή λέξις χαϊντούκος, παρά τοις Τούρκοις χαϊντούτ, παρά τοις
Βουλγάροις χαϊντούτιν, παρά τοις Σέρβοις, Ρουμάνοις καί Οΰγγροις χαϊ-
ντούκ, είναι άραβοουγγρικης προελεύσεως1. Έν Ούγγαρίςι αύτη ήτο λίαν δια-

1. Ό Tr. Ionescu-Nijcov ("Haiducia $i cîntecele haiduceçti", έν Revista de Folclor, Annul
III, no 2, Bucure§ti 1958, σ. 114) λέγει ότι ή λέξις haiduc (haidones) είναι ουγγρικής προε-
λεύσεως. Ό 'Ιωάννης Βασδραβέλλης ('Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, εκδ.

Επετηρίς Κέντρου Λαογραφίας, 29 (1999-2003), α. 201-258.
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δεδομένη άπό τοΰ 14ου αι., εκείθεν δ' είσήλθεν εις τάς βορείους βαλκανικός
γλώσσας Ιδίςι άπό τοΰ 16ου at. Έν 'Αλβανίςι ot χαϊντοϋκοι ώνομάζοντο
Kaçaks. Έν Ελλάδι ή λέξις υπό τόν τύπον χαϊντούτια, μέ την σημασίαν λη-
σταί, είναι γνωστή εις τόν λαόν, όπως φαίνεται άπό τούς δημοτικούς στίχους:

Σαν τούτη φέτος τή χρονιά ποτέ νά μή ματάρθη,
βγήκαν χα ϊντούτια στά βουνά και κυνηγούν τούς κλέφτες 1.

Ή προέλευσις της λέξεως κλέφτης είναι γνωστή. Ή έννοια όμως αυτής
έχει παρ' ήμΐν Ιδιάζουσαν Ιστορικήν σημασίαν. Οι Έλληνες κλέφτες άπό
τών άρχων της τουρκοκρατίας καΐ μέχρι τοΰ 1821 έκλεπτον, έλήστευον
καί έφόνευον κυρίως Τούρκους, κάποτε όμως καί χριστιανούς όμοεθνεΐς
των συνεργάτας κυρίως τών Τούρκων.

Ό πρώτος έκδότης τών δημοτικών μας τραγουδιών C. Fauriel, έξετάζων
είς τόν είσαγωγικόν του λόγον δια τα έν λόγω τραγούδια την σημασίαν της
λέξεως κλέφτης, γράφει: «Εις την σύγχρονον έλληνικήν γλώσσαν, όπως καί
είς την άρχαίαν, ή λέξις κλέφτης εχει τήν πρώτην της σημασίαν καί φυσικά
ή έμμονη μας είς τήν πρώτην σημασίαν της λέξεως θά παρουσίαζε τά κατορ-
θώματα καί τάς περιπετείας τών κλεφτών είς τήν 'Ελλάδα, όπως καί πα-
ντού άλλοϋ, ώς κατορθώματα καί περιπετείας κακοποιών, θέμα μέ τό
όποιον τό τραγούδι καί ή ποίησις πολύ όλίγον ήσχολήθησαν. Άλλα θά έσχη-
ματίζομεν κακήν άντίληψιν περί τοΰ πράγματος στηριζόμενοι επί της λέξε-
ως καί οί "Ελληνες κλέφτες δέν έχουν καμμίαν άπολύτως όμοιότητα μέ τούς
συνήθεις ληστάς τών μεγάλων δημοσίων όδών της Ευρώπης, θά κατανοηθη
καλύτερον, ελπίζω, ο,τι θέλω νά εΐπω σχετικώς μέ αυτούς, έάν άσχοληθώ
κατά πρώτον μέ τούς άρματολους»\

'Αλλά πρίν έξετάσωμεν τό ζήτημα, άς ίδωμεν τάς γνώμας διαφόρων έρευ-
νητών περί της προελεύσεως της λέξεως άρματολός. Είς τό 'Ιστορικόν Αε-

β', Θεσσαλονίκη 1970, σ. 32, σημ. 2) γράφει: «Οί Σλάβοι χρησιμοποιούν ίδιαιτέραν όρο-
λογίαν διά τούς κλέφτες· haytutin (βουλγ.) ή haiduk (σερβ.). Ή λέξις είς τούς Τούρκους
συναντάται πολλάκις ώς haydud καί εχει άραβικήν προέλευσιν. Πρβλ. Cenziz Orhnlu,
Osmanli Imperator Lugunda Derbent Teskilari, Istanbul 1967, σ. 114». Βλ. προσέτι Ίω. Βασ-
δραβέλην είς Μακεόονικά, τόμ. ΙΑ ', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 418. Δ. Β. Οίκονομίδης, Τό κί-
νημα τών κλεφτών καί τά κλέφτικα τραγούδια εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην.
(Έναρκτήρισν μάθημα έν τω Πανεπισιημίω 'Αθηνών), έν 'Αθήναις 1974, σ. 4.

2. Εύάγγ. Στ. Τζιάτζιος, Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, έν 'Αθήναις 1928, σ. 19.

3. C. Fauriel, Tà ελληνικά δημοτικά τραγούδια, εισαγωγή Ν.'Α. Βέη, μετάφρ. Α.
Χατζηεμμανουήλ, 'Αθήνα 1956, σ. 26.
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ξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, τό έκδιδόμενον ύπό της 'Ακαδημίας
'Αθηνών (βλ. σχετικόν λήμμα), γράφεται: «Άρματωλός, άρματονλός. Έκ σνμ-
φνρμοϋ τών ουσιαστικών άρματα καί αμαρτωλός». Ό συντάξας τό
λήμμα δέχεται τήν έτυμολογίαν τοΰ Γεωργίου Χατζιδάκι4. Ό Μένιος Φιλή-
ντας παράγει τήν λέξιν έκ τοΰ άρματολόγος πού σημαίνει τόν καταγινόμε-
νον μέ τά άρματα (όπλα)5. Έτερος έρευνητής, ό 'Ιωάννης Κ. Βασδραβέλλης,
γράφει: «Ή λέξις μάλλον ένετικής καταγωγής. ΜαΠόΙοζο, ό φέρων άρματα»6.
Ό ε'ις τό Πανεπιστήμιον της 'Αγκύρας Γερμανός καθηγητής Robert Anheg-
ger, δημοσιεύσας πραγματείαν ύπό τόν τίτλον «Martoloslur Hekkinda» τουρ-
κιστί είς τό περιοδικόν Turkiyat Mecmuasi, έκδιδόμενον ύπό τοΰ τουρκικού
'Ινστιτούτου τοΰ Πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. 7-8 (1940-
42), σ. 282 κ.έξ. λέγει: «Κατά τάς τουρκικός πηγάς ή λέξις martolos είς ëv
φιρμάνι τοϋ Ashik Pasha Zadé (1490/95) — γράφεται φυσικά μέ τουρκικούς
χαρακτήρας — martaloz, martoloz ή martolos... άναμφιβόλως προέρχεται άπό
τήν έλληνική άμαρτολός [sic], καθώς γράφουν οί συγγραφείς Radioff,
Bemegger καί άλλοι, ένω οί Miklosich, Meser, Semsedin, Sami καί άλλοι από
τήν λέξιν άρματολός. Μόνον οί βυζαντινολόγοι δύνανται νά δώσουν
μίαν έρμηνείαν είς τήν προέλευσιν της λέξεως»7. Ό Κ. Παπαρρηγόπουλος
τήν λ. άρματολός παράγει έκ τοΰ armatores καί λέγει ότι τά αρματολίκια
ήταν θεσμός παλαιός, γνωστός καί είς τούς Φράγκους8. Τέλος ό I. Caragiani
γράφει: «Ό στρατιώτης ώνομάζετο ύπό τών Κοντσοβλάχων armaturlu,
armatu-lo, armato-lo, gionele. Τήν λέξινarmaiu-lu οί Έλληνες έκαμαν άρμα-
τωλός»9. Όπως βλέπομεν ό I. Caragiaiji υποστηρίζει ότι ή έλληνική λέξις
προέρχεται έκ της άρωμουνικής (βλάχικης).

4. Γ. Χατζιδάκις, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1907, σ.
502, καί èv 'Αθηνάς, τόμ. Θ', 'Αθήνησι 1894, σ. 143, καί έν Λεξικογραφ. Άρχείφ, τόμ.
Γ', έν 'Αθήναις 1923, σ. 18. Βλ. καί "Ανθιμον Παπαδόπουλον, έν 'Αθηνάς, τόμ. 44, έν
'Αθήναις 1932, σ. 12, ύποσημ. 1.

5. Μ. Φιλήντας, Γλωσσογνωσία καί γλωσσογραφία έλληνική, τόμ. Α', 'Αθήναι

1924, σ. 9-14.

6. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, 'Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονί-
κη 1948, σ. 4, σημ. 2. Βλ. τοΰ αύτοϋ έργου εκδ. β ', Θεσσαλονίκη 1970, σ. 29, σημ. 2.

7. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, 'Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, εκδ. β ',
Θεσσαλονίκη 1970, σ. 9-10.

8. Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έθνους, τόμ. Εβ', έν 'Αθήναις

1925, σ. 569.

9. I. Caragiani, Studii istorice asupra Românilor din peninsula balcanica μέρ. I,
Bucureçti 1929, σ. 105, σημείωσις.
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Τούς άρματολούς έδημιούργησεν ή ανάγκη της ύπό της ξένης, τής τουρ-
κικής διοικήσεως, ληφθείσης φροντίδος διά τήν τήρησιν εΙρήνης καί άσφα-
λείας ώρισμένων περιφερειών, πρό πάντων τών όρεινών έλληνικών χωρίων,
όπου ή άντίστασις πρός τήν άρχήν τών κατακτητών έξεδηλοΰτο διά τής
αυθαιρεσίας και τού ληστρικού βίου τών κλεφτών.

ΟΙ κλέφτες λοιπόν προηγοϋντο τών άρματολών, άπεκαλοϋντο δ' ύπό τών
Τούρκων «έσκιά» καί ήσαν, κατ' αυτούς, λησταί, έγκληματίαι, κακούργοι,
έπαναστάται, ταραχοποιοί, δημεγέρται, άρχισυμμορίται κ.τ. ö.

'Αλλά ποίοι ήσαν οί λόγοι, ποιαι at κυριώτεραι αΐτίαι τής δημιουργίας
τών κλεφτών; Ή σπουδαιοτέρα αίτία, πού πολλοί —κυρίως κτηνοτρόφοι καί
πτωχοί άγρόται— έγένοντο κλέφτες, ήτο ή πτωχεία καί ή άνέχεια. Καί έπει-
δή, όταν άνεκαλύπτοντο, δέν ήδύναντο να ζήσουν είς τα χωρία των, «έπαιρ-
ναν τά βουνά»10. "Αλλοι «έβγαιναν στο κλαρί», διότι δέν ήδύναντο να υποφέ-
ρουν τάς βαρείας φορολογίας καί δή τό «χαράτσι», τάς τοκογλυφίας, τάς
άγγαρείας, τάς άδικίας τής ξένης διοικήσεως, τάς άτιμώσεις, τούς βιασμούς,
τό παιδομάζωμα (τό φοβερόν παιδομάζωμα) καί τάς άλλας ύπερβασίας, πού
έπέβαλλον είς τούς «άπιστους ραγιάδες» οί βάρβαροι κατακτηταί".

Όταν oι Τούρκοι περί τό 1385 κατέλαβον τήν Κεντρικήν καί τήν Δυ-
τικήν Μακεδονίαν καί έγκατέστησαν είς αύτήν Τούρκους Γιουρούκους 12, ot
κάτοικοι «πήραν τά βουνά» τοΰ Βερμίου καί τών Πιερίων. Έκ δέ τού βυ-
ζαντινού στρατού οί έντόπιοι, καθώς ήσαν ώπλισμένοι, εφευγαν καί αύτοί
είς τά βουνά μετά τών οικογενειών των, δπου εκτιζον νέα χωρία 13. Έκεΐ ot
άνθρωποι αύτοί δέν ήτο εύκολον να ζήσουν. Διά τούτο πολλοί άπό τούς
ώπλισμένους αύτούς πτωχούς χωρικούς καί τούς στρατιώτας τού βυζαντι-
νού στρατού ήρχισαν να κατέρχωνται είς τά πεδινά μέρη καί να ληστεύουν
όποιον συνήντων έμπροσθέν των, πλούσιον ή καί πτωχόν, Τούρκον ή
Έλληνα 14.

10. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α' (τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 175.

11. Ν. Κασομούλης, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά τής επαναστάσεως τών 'Ελλήνων,
1821-1833, τόμ. Γ ', 'Αθήναι 1942, σ. 25.

12. 'Απόστολος Βακαλοπούλος, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ.
40 κ.έξ.

13. «Κλέφτικη παράδοση δέν έχουν τά χωριά τοϋ κάμπου καί τών παραλίων, άλλά
μόνο τά όρεινά, που πολλά είναι άκόμη καί σήμερα γνωστά μέ τό δνομα κλεφτοχώρια».
'Απ. Βακαλόπουλος, Τά έλληνικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 62.

14. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σσ. 27,28,29,49,85-90.
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«'Από έκατόν ήδη έτών, καθώς διηγούνται οί πατέρες μας (γράφει κατά το
1832 ό διδάσκαλος τοϋ Γένους Κ. Μ. Κούμας, άποδίδων είς 'Αλβανούς την
εναρξιν, τήν άρχήν τοϋ κινήματος των κλεφτών), πιθανώς δέ και ετι πρότε-
ρον, στίφη κλεπτών άναφαινόμενα άπό καιροϋ είς καιρόν, ώς επί το πλεί-
στον τό καλοκαίριον, κατηρήμαζαν τα χωρία. Οί κλέπται ούτοι ήσαν διττού
γένους, 'Αλβανοί Μωαμεθανοί και Χριστιανοί, οϊτινες ή έμίσγοντο μ' έκεί-
νονς η έλεηλάτουν χωριστά. "Οταν ήσαν όλιγάριθμα τα στίφη των, έφώρμων
είς μικρά χωρία και τά διήρπαζαν, ένήδρευαν είς τους δρόμους και πιάνοντες
διαβάτας Τούρκους ή Χριστιανούς τούς εσερναν είς άπόμερα χωρία, έκοπταν
συχνάκις τά αύτία των, τά εστελναν είς τούς συγγενείς των, καί, αφού έλάμ-
βαναν έξαγοράν όσην ήθελαν, τούς άπέλυαν. "Οταν επληθύνοντο τά στίφη, τά
κακουργήματά των ήσαν δημοσιώτερα. Έκαιαν μικρούς άγρούς, διήρπαζαν
κώμας (καθώς δις τήν θεσσαλικής Άγυιάν συμπληρουμένην άπό 250 οίκους)
καί κατετρόμαζαν τάς πόλεις15. "Οταν παρήρχετο τό καλοκαίριον καί οί κλέ-
πται ύπέστρεφαν είς τήν Άλβανίαν ή έκρύπτοντο είς τά δρη, τότε έφαίνετο
δύναμις Τουρκική διά νά τούς τιμωρήση. Άλλ' άντ' αυτών έτιμώρει τούς
προαδικημένους Χριστιανούς. Με φορτία πασσάλων περιήρχετο ό ταξίαρ-
χος Τούρκος ερευνών τίνες ήσαν οί κλεπταποδόχοι. "Ολους τούς εύκαταστά-
τους εύρισκε τροφεΐς των κλεπτών, μέ τόν φόβον τοϋ πασσάλου τούς έγύ-
μνωνε καί οϋτως είς τούς πτωχούς χωριάτας τό κατά της άρρωστίας φάρμα-
κον έγίνετο όλεθριώτερον παρά τήν άρρωστίαν αύτήν»16.

Καί συνεχίζων ό Κούμας λέγει: «Πολλοί ορεινοί Γραικοί, κάτοικοι τοϋ
'Ολύμπου, της "Οσσης, τοϋ Πηλίου, της Οίτης καί άλλων βουνών, φυλάττο-
ντες άπό τούς κλέπτας μέ τά όπλα τάς πατρίδας των ήρχισαν πρό πολλοϋ νά
ζητώσιν άπό τούς ήσυχωτέρους ομογενείς των μισθόν της φυλακής των.
'Εάν δεν τόν ελάμβαναν, έμιμοϋντο καί αυτοί τό παράδειγμα τών 'Αλβανών
καί έλήστευαν. Ούτοι είναι οί περιςαδόμενοι κλέπται τής Ελλάδας, τών όποι-
ων ή γένεσις είναι πολλά παλαιά. Παις παρά πατρός διαδεχόμενοι τό κλε-
πτικόν όφίκιον καυχώνται πολλοί οτι τό γένος των δεν έπλήρωσε χαράτσιον
είς τούς Τούρκους»".

15. Ό Fauriel (ενθ' όν., α 33) γράφει ότι άπηύθυνον είς τούς κατοίκους χωρίου η πόλε-
ως, πού ήθελαν ν' άργυρολογησουν, γραπτήν πρόσκλησιν δια τά λύτρα. Έάν δέν έπραγμα-
τοποιεϊτο, έστελλον δευτέραν καί τρίτην. Τό χαρτί της προσκλήσεως το εκαιον εις τάς τέσ-
σαράς του γωνίας, διά νά δηλώσουν τόν κίνδυνον των κατοίκων, αν δέν εδιδον τά λύτρα.

16. Κ. Μ. Κούμας, 'Ιστορία τών άνθρωπίνων πράξεων, τόμ. IB', έν Βιέννη 1832,
σ. 541-542.

17. Κ. Μ. Κούμας, ενθ' άν„ σ. 542.
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Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι, δταν από των μέσων τοϋ 18ου αι. και
έξης άνεπτύχθη ή οικονομία τοϋ τόπου καΐ πύξήθησαν οι «πραματευτάδες»,
οΐτινες ήγόραζον και έπώλουν «τις πραμάτειες» των είς όλας τάς πόλεις,
τάς κωμοπόλεις και τα χωρία της βαλκανικής18, τα δε καραβάνια των κερα-
τζήδων19 διέσχιζον τους δρόμους, τότε δ Όλυμπος, ή Όσσα, το Πήλιον, τά
Άγραφα, δ Παρνασσός καί άλλα βουνά «γέμισαν κλέφτεςα»20. Κατά πολύ
όμως παλαιότερον τής έποχής, πού άναφέρει δ Κούμας, τα βουνά της Στε-
ρεάς Ελλάδος, τής Θεσσαλίας, της Ηπείρου καί τής Μακεδονίας μετεβλήθη-
σαν είς καταφύγια άνυποτάκτων όρεινών άγροτών καί ποιμένων, τούς όποι-
ους διέκρινε πολεμικόν καί φιλελεύθερον έκ παραδόσεως πνεύμα. Ούτω
κατά τό 1667 γνωρίζομεν έξ εγγράφων τουρκικών, δημοσιευθέντων ύπό τού
Ιωάννου Βασδραβέλλη, τούς άρχικλέφτες τού Βερμίου Περδικάρην καί Πο-
λύζον ή καπετάν Καλόγηρον, καταγομένους έκ Ναούσης 21. Ό συνεργάτης
αυτών Παναγιώτης Γκάφας έκ Κουστοχωρίου Βέροιας συνελήφθη κατά τό
1670 υπό τού έπισημου άρματολού Θεοδοσίου, προσήχθη είς τό Ιεροδικεϊον
Βεροίας καί κατεδικάσθη είς θάνατον. Την αύτήν τύχην έσχον καί άλλοι κλέ-
φτες, δ 'Απόστολος Γεωργίου, άνήκων είς τό σώμα τού Μπαλαμπάνη, καί δ
έκ Ναούσης άρχηγός τών κλεφτών 'Ανδρέας Σερμπέτης, συνεργάτης τών
προαναφερθέντων Περδικάρη καί Καλογήρου22.

Κατά τά έτη 1682 καί 1683 οί κλέφτες τών περιφερειών τής βορείου Μα-
κεδονίας είς όμάδας έκ 15 καί 20-32 άνδρών καί συγκεκριμένως οί έκ τών
καζάδων Άχρίδος, Μοναστηρίου, Σκοπίων, Κιουστεντίλ, ως καί τών Τρικά-
λων καί τής Θεσσαλονίκης, έν πλήρει συνεννοήσει και συνεργασίςι εδρών
κατά τής τουρκικής διοικήσεως, περιφερόμενοι δέ πεζοί καί έφιπποι προε-
κάλουν τοιαύιην άναστάτωσιν, ώστε νά υποχρεωθούν καί αί τοπικαί άρχαί
ν' άνεχθούν δλας τάς ύπερβασίας των, διότι έφοβοϋντο τήν λήψιν άντιποί-
νων καί μάλιστα σκληρών, ώς έσυνήθιζον οί κλέφτες23. 'Εναντίον τών συνερ-

18. Γραικός έν Γιουγκοσλαβία έλέγετο πάς πραματευτής, έμπορομεταπράτης καί
χειροτέχνης.

19. Κερατζής = άγωγιάτης.

20. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α ' (τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 177.

21. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σ. 33. «Πατρίς τοϋ άρματολοϋ καί ιδίως τοϋ κλέ-
φτη έν Μακεδονία πρέπει νά θεωρηθη ή Νάουσα», αυτόθι, σ. 34-35 καί 85-86, 87, 88,
90, 93-94.

22. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν„ σ. 34, 86, 89, 90, 93-94.

23. Ένθ' άν„ σ. 36, 95-96.
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γαζομένων τούτων κλεφτών εστάλη ό Χουσεΐν Τσαούς, ίνα έν συμπράξει μέ
τούς αρματολούς τών ντερβενίων προβη ε'ις τήν δίωξιν καί σύλληψίν των24.

Κατά τό έτος 1691 πολλοί κάτοικοι τού χωρίου Μηλιά τών Πιερίων
είχον έπαναστατήσει κατά τών ύπερβασιών τής τουρκικής εξουσίας καί
εξελθόντες είς τά όρη έπύκνωσαν τάς τάξεις τών κλεφτών25. Τά χωρία Μη-
λιά, Σκοτίνα καί Καρυά, άνήκοντα είς τόν καζάν τής Κατερίνης καί κείμενα
έπί τής νοτιοανατολικής πλευράς τών Πιερίων (Φλάμπουρο), ενθα αύτη συ-
γκλίνει πρός τόν Όλυμπον, άνέκαθεν ύπηρξαν ορμητήρια τών κλεφτών,
πλείστοι δε κλέφτες καί άρματολοί κατάγονται άπό τά χωρία ταΰτα26.

Κατά τό έτος 1747 είς τάς περιφερείας της Βέροιας καί Ναούσης εμφανίζε-
ται σώμα έκ 300 Ελλήνων κλεφτών μέ άρχηγόν τόν έκ Κατρανίτσης Γούταν.
Εις σύγκρουσιν μεταξύ Ελλήνων κλεφτών καί τουρκικοί άποσπάσματος
κατά τό 1751 έφονεύθη ό έκ Πρεμετής άρχικλέφτης Μόκος, ό κεχαγιάς αύτοϋ
Μακρυγιάννης καί τό πρωτοπαλλήκαρόν του Θεοδόσιος. Κατά τήν αυτήν πι-
θανώς σύγκρουσιν συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, τραυματισθέντες, οί κλέφτες
Σάρκος καί Μάρκος27. Κατά τό έτος 1756 είναι γνωστοί οί άρχηγοί τών κλε-
φτών τής περιοχής Βερμίου Χρήστος, Κατσαούνης καί Σεντέφκος28. "Αλλοι
κλέφτες είναι ό Μπέλικας, ό Μπράκος, ό Δήμος, ό Σαβράνος καί ό Μανόλης29.

Κατά τήν έποχήν αύτήν (μέσα 18ου at. καί έξης) ή κλεφτουριά έν Μακε-
δονίςι εύρίσκετο είς τήν μεγαλυτέραν της άκμήν. Κατά τό 1765 σημειούται
ώργανωμένη συνεργασία τών κλεφτών τής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας καί
τής Στερεάς Ελλάδος. Εις τουρκικόν έγγραφον λέγεται ότι κλέφτες ύποκι-
νούν τούς Έλληνας εις άνταρσίαν, αναφέρονται δέ ό καπετάν Σαλαμούρας
είς την περιφέρειαν Πλαταμώνος, οί Κόλιος, Λάζος, Κόδρος, Κατσαούνης
καί Βοζίκης εις τήν περιφέρειαν Ελάσσονος, οί Μίχος, Μάρκος καί Κώ-
στας είς τά Σέρβια, ό Τσώμης είς τήν περιφέρειαν Δομοκού, οί Άστεριάδης,
Μπάμπος, Βέχας καί Σταμούλης είς τήν περιφέρειαν Τρικάλων, οί Μπέλι-
κας καί Μπράκος είς τήν Βέροιαν, ό Κοντογιάννης μετά τού Δημητρίου Πα-
πάζογλου καί τού Μήτρου είς τήν περιφέρειαν Πατρατζίκ (Υπάτης), ό μι-
κρός καπετάν Ζίδρος καί ό Τσολάκ (Τσολάκογλου) εις τήν περιφέρειαν Λα-
ρίσης. Όλοι αύτοί διενήργησαν έκστρατείαν κατά της περιφερείας τού Όλύ-

24. Ένθ ' άν., σ. 37, 97.

25. Ένθ'άν.,σ. 37, 97-99.

26. Ένθ' άν., σ. 37.

27. Ένθ' άν., σ. 46-47,126-127.

28. Ένθ' άν., σ. 47, 129-131.

29. Ένθ' άν.,σ. 47-48, 127-129, 131-133.



208

Δημητριος Β. Οικονομιδης

μπου, συνέλαβον δέ πλείστους αΙχμαλώτους, δια τήν άπολύτρωσιν τών
όποιων έζήτουν λύτρα έκ 500-600 γροσιών δι' εκαστον, τελικώς δ' είσέβαλον
είς τό χωρίον Κάλλιανην, τό όποιον καί έπυρπόλησαν, φορτώσαντες τά έπι-
πλα καί σκεύη έπί 94 ήμιόνων τών ραγιάδων καί φονεύσαντες και τραυματί-
σαντες κατοίκους... Ή όργανωμένη αύτη έπίθεσις καί συνεργασία πολλά
ύπέσχετο δια μίαν προσεχή όργάνωσιν τών τραχέων καί όρεσειβίων αυτών
άνδρών, Ινα χρησιμοποιηθούν είς τάς μελλούσας έπαναστάσεις τοϋ έλληνι-
κοΰ Γένους30.

Δέν θ' άσχοληθώ μέ τήν Ιστορίαν τοϋ κινήματος της κλεφτουριάς είς
τήν αλλην Ελλάδα, διότι αύτη είναι λίαν γνωστή άπό τά μέχρι τοΰδε δη-
μοσιεύματα, τά όποια θά μνημονεύσω κατωτέρω.

Όπως έίδομεν, τό κίνημα τών κλεφτών έν Ελλάδι συνάπτεται μέ τάς
πρώτας κατακτήσεις καί έγκαταστάσεις τών Τούρκων είς τήν Μακεδονίαν
καί σχετίζεται μέ τόν βυζαντινόν στρατόν, τόν όποιον τρόπον τινά συνεχίζει
ύπό αλλην μορφήν καί ύπό νέας Ιστορικός συνθήκας. Όποία δ' ή δράσις
τών κλεφτών εκεί φαίνεται άπό τά τουρκικά έγγραφα, τά όποια ήλθον είς
φώς κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταπενταετίαν, ώς καί άπό όσα έγνωρί-
ζομεν κυρίως άπό τόν Fauriel, τόν Κούμαν καί τόν Κασομούλην.

'Αλλ' ας Ιδωμεν πώς χαρακτηρίζεται τό κίνημα της κλεφτουριάς. Ή κλοπή,
οί φόνοι καί at αλλαι «άντικοίνωνικαί» ένέργειαι αύτών, ώς θά έλέγομεν σή-
μερον, έχουν δια τόν κλέφτην τήν έννοιαν τοΰ «πατριωτισμού», διότι οΰτος
ήμύνετο είς τόν τόπον του έναντίον ξένου δυνάστου, ό όποιος ού μόνον τοΰ
άφηρει τά όλίγα υλικά άγαθά του καί οΰτω τόν κατεδίκαζεν είς τόν έκ πείνης
θάνατον, άλλα καί τόν έστέρει της άτομικής καί οικογενειακής του τιμής καί
έλευθερίας καί τόν έξηνάγκαζε νά δέχεται ποικίλους έξευτελισμούς καί ήθικάς
έξουθενώσεις. Ή άντίστασις λοιπόν τοΰ κλέφτη καί τό μίσος του κατά τοΰ τυ-
ράννου δύνανται νά χαρακτηρισθούν ώς μεγάλαι πατριωτικοί πράξεις. Ai
πράξεις όμως αύται δέν έχουν κατ' άρχάς «έθνικόν» χρώμα, «έθνικόν» χαρα-
κτήρα ούτε παρ' ήμΐν οΰτε είς τάς άλλος χώρας της Βαλκανικής.

Οί κλέφτες έκλεβαν, έλήστευαν άδιακρίτοας Τούρκους ή Χριστιανούς πλου-
σίους άρχοντας, καθώς καί έμπορους καί έξεδικοΰντο έτι καί πτωχούς συμπα-
τρκότας των, έάν οΰτοι συνειργάζοντο μέ τούς έχθρούς των 31. Ίδιαίτερον έτρε-

30. Ένθ'άν., σ. 48-49, 131-133.

31. Edward Dodwell,/! classical and topographical Tour through Greece during the years
1801, 1805 and 1806, vol. II, London 1819, σ. 59. «Ol κλέφτες ού μόνον έλήστευον τους
πλουσίους, άλλ ' έφόνευον άκόμη καί πτωχούς, όταν δέν έγίνοντο δργανά των».
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φον μίσος εναντίον τών καλογήρων, πού τούς κατέδιδον είς τούς Τούρκους.
Συχνά εκαμνον έπιδρομάς είς τα μοναστήρια καί άπεσύροντο μέ πλούσια
φορτία. Ή άντίληψις, κατά τήν δποίαν τδ κίνημα της κλεφτουριάς κατά τούς
πρώτους χρόνους τής τουρκοκρατίας άνταπεκρίνετο είς «εθνικούς» σκοπούς
καί ότι έκακοποίουν καί έλήστευον μόνον Τούρκους, δεν άνταποκρίνεται είς τα
πράγματα 32. Βέβαιον όμως είναι ότι οί κλέφτες έπετίθεντο περισσότερον κατά
τών Τούρκων, διότι ούτοι ήσαν οί κύριοι άρχοντες τού τόπου, καί ώργάνωναν
έκστρατείας κατ' αυτών καί ήσαν ούτω οί πλέον θανάσιμοι εχθροί των.

Κατά τούς πρώτους αίώνας τής τουρκοκρατίας οί κλέφτες εΐχον μόνον φυ-
λετικήν καί θρησκευτικήν συνείδησιν, η δε κίνησίς των έξέφραζεν «άτομικά ξε-
σπάσματα όργης καί μίσους»*. Βραδύτερον όμως ώργανώθησαν κατά τόπους
μικραί ή μεγάλαι όμάδες κλεφτών προς άποτελεσματικωτέραν άντιμετώπισιν
τών εχθρικών κινδύνων. 'Εντός τής δμάδος τώρα, πού τά μέλη της έχουν τήν
ιδίαν τοπικήν προέλευσιν, τήν ίδίαν γλώσσαν, τήν ιδίαν θρησκείαν, τόν αύτόν
τρόπον ζωής («όμότροπα ήθη»), δ κλέφτης θα αίσθανθή είς βάθος καλύτερον τό
«γένος» του, τήν φυλετικήν καταγωγήν του. 'Εδώ ή έννοια τού «γένους», τής
ράτσας του, όπως τήν ένοιωθαν δλοι οί Έλληνες καθ' δλην τήν τουρκοκρα-
τίαν, ύποκαθίστα τήν έννοιαν τοϋ «έθνους», ή οποία έπεβλήθη βραδύτερον, ίδίςι
άπό τών μέσων τού 18ου αί. Συνεπώς, δταν εΐπωμεν ότι οί κλέφτες τής όμάδος
εΐχον κοινήν συνείδησιν τού «γένους» των, είναι τό αύτό ώς νά λέγωμεν ότι
εΐχον «κοινήν έθνικήν συνείδησιν»34. Είναι βέβαιον ότι οί ίστοριογραίρούντες
παρ' ήμίν μαρξισταί δέν θά δεχθούν τάς σκέψεις μας αύτάς καί πιθανώς θά
επαναλάβουν ότι σκοπίμως συγχέομεν ράτσαν καί έθνος0. "Επειτα πρέπει νά
τονίσωμεν ότι τό κίνημα τών κλεφτών δέν είχεν όμαδικόν χαρακτήρα, κινη-
τοποίησιν δηλαδή όλοκλήρου τάξεως. «Μέ τά κλέφτικα φερσίματά τους δέν
[έκαναν] όμαδικό κίνημα ένάντια στούς Τούρκους κατακτητές καί στούς συ-
νεργάτες τους κοτζαμπάσηδες», γράφει δ Γ. Κορδάτος 36, διαφωνών προς τόν

32. Βλ. Γιάννης Τσάρας, Βιβλιοκρισία της μελέτης τοϋ Ί. Βασδραβέλλη, 'Αρματολοί
καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β ' εκδ., Θεσσαλονίκη 1970, είς Μακεδονικά, τόμ. ΙΑ ',
Θεσσαλονίκη 1971, σ. 429.

33. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α ' (Τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 175.

34. Βλ. Ν. Β. Τωμαδάκης, Ό 'Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη τό 1400, έν 'Αθήναις
1947, σ. 71-77, καί έν 'Αθηνάς, τόμ. 71 (1969-70), σ. 3-17.

35. Γιάννης Κορδάτος, Νεοελληνική πολιτική ιστορία, τόμ. Α ', 'Αθήναι 1925, σ. 19.

36. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α ' (τουρκοκρατία),
'Αθήνα 1957, σ. 175.
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Γ. Ζεΰγον, ό όποιος λέγει ότι «όμάδες άγροτών έφευγαν στά βουνά, αποτε-
λούσαν άντάρτικες 37 συμμορίες καί πολεμούσαν τούς Τούρκους εκμεταλλευ-
τές...»38. Ωσαύτως τό κίνημα τής κλεφτουριάς δέν είναι όρθόν να χαρακτηρί-
ζεται ώς «ταξικός άγων» κατά τού φεουδαλισμού. Ό άγών τών κλεφτών,
στρεφόμενος κυρίως κατά τών κατακτητών Τούρκων, ώφείλετο ε'ις τήν
άπελπισίαν αύτοαμύνης καί αυτοσυντηρήσεως. Τότε δέν είχαν ώριμάσει
ακόμη at απαραίτητοι ίστορικαί συνθήκαι, δια να προετοιμάσουν τά πλαί-
σια, έντός τών όποίων νά τοποθετηθη καί ν' άναπτυχθη οιοσδήποτε ταξικός
άγών. Ούτε οί Έλληνες κλέφτες ούτε ot εις τήν Νοτιοανατολικήν Εύρώπην
χαϊντούκοι καί Kaçaks υπήρξαν ιδιαιτέρα κοινωνική τάξις, διαδραματίζου-
σα ίδιον οίκονομικόν ή πολιτικόν πρόσωπον.

Οί κλέφτες ήγάπων τόν τόπον, δπου έγεννήθησαν, όπου έξων οί οίκεΐοι
καί συγχωριανοί των, δπου είχον ταφή οί πρόγονοι των, ήσθάνονρ δ' έξαι-
ρετικήν στοργήν καί οίκτον πρός τούς πτωχούς καί αδυνάτους όμοφύλους
καί όμοθρήσκους των. Ούτοι πρός τούτοις έγνώριζον, δσον άγράμματοι καί
άν ήσαν, τήν σχέσιν των μέ τούς «παλιούς» προγόνους, ήσθάνοντο δέ τόσον
δι' εκείνους, όσο καί διά τά λείψανα τού άρχαίου έλληνικοΰ πολιτισμού,
θαυμασμόν καί ύπερηφάνειαν καί ήγωνίζοντο διά τήν άξιοπρέπειάν των,
τήν πατρίδα των, τήν χριστιανικήν όρθόδοξον πίστιν των καί τήν έλευθε-
ρίαν, τήν όποίαν ήγάπων περισσότερον καί άπό αύτήν τήν ζωήν των.

ΟΙ αρματολοί έν Ελλάδι

Πρός άντιμετώπισιν τής κλεφτουριάς οί κρατούντες άπεφάσιζαν, λέγει ό Κ.
Κούμας, καί «εδιδον μισθόν έτήσιον [είς κλέπτας], διά νά φυλάττωσι τάς
χώρας από τήν λετιλασίαν κλεφτών άλλων. Έδιωρίσθησαν λοιπόν μερίδες
τινές τής χώρας είς τους πρωτοστάτας τών στιφών τούτων. Καθείς ταξίαρ-
χος περιήρχετο μέ τό τάγμα τον τήν ίδικήν τον μερίδα καί πρόσεχε μή φανη
κλέπτης, μή δώση τις ψωμίον είς κλέπτην»™. Ού μόνον δ' οί Τούρκοι, άλλά καί
at έλληνικαί κοινότητες διώριζον πολιτοφύλακας καί αγροφύλακας ώς καί
εθνοφύλακας, δσον καιρόν ύπήρχον λησταί πρός καταδίωξίν των40.

37. Σημειωτέον ότι οί Τούρκοι τόν άντάρτην, δηλαδή εκείνον ό όποιος διά πολιτικούς
λόγους έγίνετο κλέφτης, ώνόμαζον ζορμπάν. Γιάννης Κορδάτος, ένθ' άν., ο. 175-176.

38. Γ. Ζεύγος, Σύντομη μελέτη τής νεοελληνικής ιστορίας, μέρ. Α', 'Αθήνα 1949.

39. Κ. Μ. Κούμας, ένθ' άν., σ. 542.

40. G. Finlay, 'Ιστορία τής ελληνικής επαναστάσεως, τόμ. Α ', 'Αθήνα 1954, σ. 31. Ν. Γ.
Μοσχοβάκης, Γό έν 'Ελλάδι δημόσιον δίκαιον έπί τουρκοκρατίας, èv 'Αθήναις 1882, σ. 92.
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Ό έκ Σιατίοτης Νικόλαος Κασομούλης, στηριχθείς είς διηγήσεις και πα-
ραδόσεις παλαιών αρματολών, άνάγει τόν θεσμόν τοϋ άρματολισμοΰ είς
χρόνους παλαιοτέρους τοΰ Σκεντέρμπεη (14Q5-1468)41. Συμφώνως πρός
τουρκικός πηγάς καί συγγραφείς Τούρκους προϋπήρχον αρματολοί ε'ις τήν
ύπηρεσίαν τών Ενετών έν Μακεδονίςι καί έν τη άλλη Ελλάδι. Κατ' άλλους
οί σχηματισμοί τών αρματολών συνεστήθησαν κατά τό 1421 ύπό τοΰ Σουλ-
τάνου Μουράτ τοϋ Β ', τοϋ πορθητοϋ της Θεσσαλονίκης. Ώς δέ προκύπτει
έκ χειρογράφων τών ετών 1486 καί 1490, ευρεθέντων έν Βοσνίςι, ύπήρχον
αρματολοί είς τά παράλια της Δαλματίας, φυλάσσοντες τά εκεί τουρκικά
φρούρια, έναντίον τών όποιων oi Ενετοί έπετίθεντο.

Είς τάς έλληνικάς περιοχάς της παλαιάς εύρωπαϊκης Τουρκίας ύπήρχον
αρματολοί πρό τής τουρκικής κατακτήσεως, τοΰ θεσμοϋ τούτου άνασυστα-
θέντος ύπό τών Τούρκων είς τάς περιφερείας Άξιοϋ καί 'Αλιάκμονος μέχρι
της Άρτης καί της Κορίνθου. ΟΙ σπουδαιότεροι έξ αύτών ήσαν έκ της περι-
φερείας 'Αγράφων, εχοντες δικαίωμα νά όπλοφοροΰν άπό της έποχής τοΰ
Σουλτάνου Μεχμέτ τοΰ Β '. 'Αρματολοί έφύλαττον τήν στενωπόν της Κα-
στοριάς είς τόν δρόμον μεταξύ Δυρραχίου καί Θεσσαλονίκης ώς καί τήν
στρατιωτικήν όδόν Λαρίσης - Μοναστηρίου. Ή διαφύλαξις τών στενωπών
τής Πίνδου μεταξύ 'Ηπείρου καί Θεσσαλίας είχεν άνατεθη είς τούς αρματο-
λούς τών 'Αγράφων42.

Ό Σουλτάνος Σουλεϊμάν ό μεγαλοπρεπής (1496-1566) μη δυνηθείς νά
καθυποτάξη τούς κλέφτες ήναγκάσθη νά προσλάβη τούς έξέχοντας έξ
αύτών καί νά τούς άναθέση τήν φύλαξιν τών ντερβενίων (όρεινών διαβά-
σεων) καί τών γεφυρών, παρέχων ε'ις αύτούς προνόμια43. Οί "Ελληνες
αρματολοί έκτυποΰσαν συχνά τούς 'Αλβανούς αρματολούς, οί όποιοι ήσαν
όργανα τής τουρκικής διοικήσεως44. Είς τά 'Αμπελάκια τό πρώτον κατά τό
1779 έδόθη ή άδεια νά σχηματισθη σώμα όπλοφόρων κατά τών ληστών.
Είς τό Πήλιον ένωρίτερον, ήτοι κατά τό 1774, διότι καί έκεΐ «οί Άρναού-
τηδες κάναν μεγάλες επιδρομές»45. Τά όρεινά τής Ρούμελης αρχικώς εΐχον
διαιρεθή είς 14 άρματολίκια, άργότερον περιωρίσθησαν είς 10-12, ηύξήθη-

41. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, «Οί πολεμικοί άνδρες τής Μακεδονίας κατά τούς προε-
παναστατικούς χρόνους», Μακεόονικά, τόμ. Ζ', Θεσσαλονίκη 1966, σ. 32.

42. Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, £νθ' όν., σ. 34.

43. Κων. Παπαρρηγόπουλος, ενθ'άν., ο. 134-135.

44. Κ. Κούμας, ενθ' άν„ σ. 345.

45. Γιάννης Κορδάτος, Τ' 'Αμπελάκια κι ό μϋθος για τό συνεταιρισμό τους, 'Αθή-
να 1955, σ. 50-51.
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σαν δ' έκ νέου είς 17, έξ ών τα 4 εύρίσκοντο είς τήν περιοχήν τοϋ 'Ολύ-
μπου46.

Είς τήν Ελλάδα οί άρματολοί ήσαν άπαντες χριστιανοί, ενεκα τής συνθέ-
σεως τού πληθυσμού, ένώ είς τάς άλλας περιφερείας τής εύρωπαϊκής Τουρ-
κίας οί μουσουλμάνοι άρματολοί άπετέλουν τήν πλειονοψηφίαν 47. «Οί Γραι-
κοί κλέπται, γράφει δ Κ.'Κούμας, άφοϋ έμβήκαν είς ταύτην τήν ύπουργίαν
[τών Τούρκων ή καί τών έλληνικών κοινοτήτων] μετέβαλαν είς τό εύφημότε-
ροντάόνόματά των. "Ολοι όμοϋώνομάσθησαν Άρματωλοί- ό άρχικλέ-
πτης Καπιτάνιος· οί υποτακτικοί του Παλληκάρια4* καί ό υπασπι-
στής του Πρωτοπαλλήκαρον, ό όποιος μετά τόν θάνατον τοϋ Καπι-
τάνιου έκλέγετο υπό τών Παλληκαρίων διάδοχος του, αν άπέθνησκεν άτε-
κνος ή αν ό υιός του δέν εΐχεν άκόμη ήλικίαν να καπιτανεύει. Αί μερίδες τής
έπικρατείας των ώνομάζοντο Καπιτανατα καί Πρωτατα 49. Καθείς
Καπιτάνιος δέν έκαταδέχετο ν' άλλάξει τό πατροπαράδοτόν του Καπι-
τανάτον καί όλοι οί προεστώτες τών στιφών τούτων εσέβοντο άμοιβαίως
τά δίκαια τών συνάδελφων των Καπιτανίων. Πολλάκις ή οθωμανική κυβέρ-

46. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν„ σ. 35.

47. "Ενθ' άν., σ. 35.

48. Ή λέξις παλληκάρι είναι ύποκοριστικόν της άρχαίας έλληνικής πάλληξ, ως εδει-
ξεν ό Γ. Χατζιδάκις καί ό Κ. "Αμαντος. Βλ. τοϋ τελευταίου, Γλωσσικά Μελετήματα, έν
'Αθήναις 1964, σ. 482-483. Έγράφη ότι ή λ. είναι σλαβική άλλα πώς είναι σλαβική, άφοϋ
άπαντα είς παπύρους καί έλληνικά κείμενα προ τοϋ 6ου αίώνος μ.Χ.; Βλ. Κ. "Αμαντος,
Ίστορικαί σχέσεις 'Ελλήνων, Σέρβων καί Βουλγάρων, 'Αθήναι 1949, σ. 112. Ό I. Cara-
giani γράφει ότι ή λέξις παλληκάρι προέρχεται έκ της λατινικής pollex, pollicis, ήτις σημαί-
νει τόν αντίχειρα, πρώτον δάκτυλον τής χειρός, άπαραίτητον δια τήν δύναμιν της χειρός.
Έκ της pollex παρήχθη τό pollicaris, πού ώς ούσιαστικόν σημαίνει τόν άντίχειρα καί ώς
έπίθετον τόν ίσχυρόν, τόν γενναίο ν. Έκ τοϋ pollicaris παρήχθησαν άφ' ενός ή βλαχική λέ-
ξις palicar και ή ελληνική παλληκάρι. Βλ. I. Caragiani, ενθ' άν., μερ. I, σ. 105, σημείωσ. 1.
Μέ τήν λέξιν παλληκάρια ό έλληνικός λαός ώνόμαζε τούς άνδρείους καί ηρωικούς κλέ-
φτες καί άρματολούς. Μόνον τά πρωτοπαλλήκαρα εΐχον τό δικαίωμα νά κάθονται
εμπρός είς τόν καπετάνιον καί νά όμιλοΰν μαζί του. Αύτοί έπίσης εΐχον τό προνόμιον νά
διορίζωνται «κολιτζηδες», δηλαδή άρχηγοί τοπικών άποσπασμάτων.

49. «Παλαιά πρωτάτα τούτων τών Καπιτανίων (τών άρχιαρματολών) έφημίσθησαν
τό τοϋ Βονκουβάλα, δστις υμνείται ότι μέ τριακόσια παλληκάρια κατεπολέμησε δώδεκα
χιλιάδας 'Αλβανών είς τά Άγραφα, τό τοϋ Βλαχάβα, τοϋ όποιου ό άπόγονος παπα Ευθύ-
μιος, μελετήσας καί σνσκευάσας (1808) έπανάστασιν κατά τοϋ 'Αλή Πασά, έπροδόθη καί
ύπέφερεν όδυνηρότατον θάνατον· ό Τσάρας, τοϋ όποιου ό νΐός Νίκος Τσάρας πέντε έτη
έπολεμήθη άπό τόν αυτόν 'Αλή Πασΰν, ό είς τό Πήλιον καπιτανεύσας Βαστέκης, Τάσσος
καί άλλοι». Κ. Κούμας, ενθ ' άν., σ. 545.
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νησις ηθέλησε νά έλευθερωθή άπό τους Άρματωλούς τούτους, τών όποιων ή
ϋπαρξις φαίνεται, παλαιοτάττΐκαί κατά καιρούς καθαιρέσασα τούς άρχαι-
οτέρους έξ αύτών άντέστησε δύναμιν νά τούς άφανίση. Άλλ' είς τοιαύτας
περιπτώσεις ευθύς οί Άρματωλοί έγίνοντο πάλιν κλέπται καί έκαμναν φρι-
κτήν έκδίκησιν όχι μόνον κατά τών Τούρκα/ν, άλλα καί κατά τών Χρι-
στιανών. Είς τάς πρός τούς Τούρκους συμπλοκάς των εδειξαν πολλάκις
ήρωισμόν παρόμοιον τοϋ τών παλαιών ύμνουμένων Ηρώων. Είς τάς πεδιά-
δας δέν ήδύναντο νά άνθέξωσι κατά τοϋ ίππικοϋ τών Τούρκων, άλλ ' είς τό-
πους όρεινοτέρους δέν ίσχυε τίποτε κατ' αύτών ή υπεροπλία τών έχθρών
των. Μετά μακρούς άγώνας καί άρρητους ζημίας τών υπηκόων έξαναφιλιό-
νοντο τό πάλιν μέ τήν κυβέρνησιν καί τά πράγματα άποκαθίσταντο πάλιν
ώς πρότερον»5'.

Τό μίσος, τό όποιον άνεπτύσσετο μεταξύ κλεφτών καί άρματολών, ήτο
έγγύησις διά τούς Τούρκους καί οί «προσκυνημένοι» κλέφτες, δηλαδή οί
άρματολοί, έθειορούντο άπό τούς μή προσκυνημένους προδόται. Τούς άρμα-
τολούς εις μερικά μέρη τούς ήγάπων οί προεστώτες (οί άρχοντες έκ τών χρι-
στιανών), άλλαχοϋ όμως τούς έμίσουν καί τούς διέβαλλον είς τούς Τούρ-
κους. ΟΙ άρματολοί, οΐτινες ύπέπιπτον είς τήν δυσμένειαν τοϋ κατακτητοϋ,
ήναγκάζοντο να έπανέλθουν είς τήν κλεφτουριάν, έάν έν τώ μεταξύ «δέν
έχαναν τό κεφάλι τους»51.

ΟΙ έκ τών κλεφτών χριζόμενοι ώς άρματολοί έκαλοΰντο υπό της τουρ-
κικής διοικήσεως εις τόν μεκχεμέν (δικαστήριον) ενώπιον τοϋ τζεμαετίου
(τών άρχόντων), ενθα παρευρίσκετο ό κατής και ό μουσελίμης. Έκεΐ ήρχετο ό
κλέφτης (καπετάνιος), διά να κόμη τό ίταάξι (να δηλώσει δηλαδή ύποταγήν)
καί να λάβη τόν μουρασελέ (τήν επικυρωτικήν άπόφασιν τοϋ διορισμού του).
Είς τόν μεκχεμέν καλωσώριζαν τόν καπετάνιον ot μπέηδες καί άγάδες, ώς
καί ot κοτζαμπάσηδες. Οί Τούρκοι τούς έλεγον εις φιλικόν τόνον: «μασαλά,
καπιτάνιε, σίν μπισίμισιν» (είσαι δηλαδή ιδικός μας). Ό κατής μετά τού
εγγράφου τού διορισμού έδιδεν είς αύτόν καί μίαν κάππαν (έπανακρόριον
τιμής), διά της όποιας έπεκυρώνετο ή έξουσία του. Όταν ούτος είχε πολλά
μέρη νά φυλάξη, έχώριξε τά παλληκάρια του είς μάγγες51 (όμάδας) καί έλάμ-

50. Ό G. Finlay (ενθ' άν., σ. 39) λέγει ότι «οί άρματολοί άποτελοϋσανχριστιανική το-
πική εθνοφρουρά, πού συνέχιζε τήν ϋπαρξή της άπό τή βυζαντινή αυτοκρατορία».

51. Κ. Κούμας, ενθ' άν., σ. 542-543.

52. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία της νεώτερης 'Ελλάδας, ενθ' άν., σ. 179.

53. Λέξις άλβανική σημαίνουσα άγέλην.
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βανεν όλα τά κατάλληλα μέτρα. Ό καπετάνιος καί τά παλληκάρια του, έκτος
τής άμνηστίας διά τήν προηγούμενην δράσίν των, έλάμβανον καί λουφέν (μι-
οθόν), ό όποιος έκανονίζετο άπό πριν καί έπληρώνετο ύπό τών κατοίκων
τών χωρίων τού άρματολικίου54, ή άλλας ήθικάς καί ύλικάς άμοιβάς.

Πρώτη κοιτίς τού άρματολισμοΰ, όπως καί τής κλεφτουριάς έν Ελλάδι
είναι ή Δυτική Μακεδονία και η περιοχή Βέροιας καί Ναούσης55. Συμφώνως
πρός τουρκικόν έγγραφον, δημοσιευθέν ύπό τοϋ Ί. Βασδραβέλλη, επίσημοι
άρματολοί κατά τό έτος 1627 έν τή περιοχή Βέροιας είναι οί Κόκκινος, Δού-
κας, Γεώργιος, Γιάννης Μαυροβούτης καί Ζαραούρας56. Κατ' άλλο έγγρα-
φον, τό πρώτον έπίσημον έγγραφον άρματολών έν Ελλάδι, δημοσιευθέν
ύπό τού ιδίου συγγραφέως, διοορίσθησαν κατά τό 1628 πρός φύλαξιν τής
στενωπού τοϋ χωρίου "Ανω Μεγάλος Άγιάννης τής Βέροιας οί αρματολοί
'Αντώνιος Ιωάννου, Ιωάννης Δήμου, Γεώργιος 'Ασιμής, Κύρος Νίκου, Πά-
σχος Γεωργίου, Ιωάννης Γεωργίου, Νίκος 'Αγγέλου, Κούμας, Νίκος Πά-
σχου, 'Αντώνιος Νίκου καί Θεοδόσιος Νίκου μέ άρχηγόν τόν Δήμον Νίκου 57.
Κατά τό 1670 γνωστός άρματολός τής περιοχής Βεροίας ήτο κάποιος Θεο-
δόσιος58. Κατά τήν αύτήν έποχήν φέρεται δράσας ώς άρματολός ό Νικόλαος
Μεγδάνης ή Μεϊντάνης59, τόν όποιον ό Ν. Κασομούλης 60 φέρει ώς καταγόμε-
νον έκ Κοζάνης έκ τής οικογενείας τού Παπαχαρίση Μεγδάνη.

Οί άρματολοί διωρίζοντο πρός φύλαξιν τών κλεισουρών καί τών γε-
φυρών δι' ίεροδικαστικής πράξεως (χοτζετίου). 'Από τού 1660 διωρίζοντο
ύπό τών Τούρκων άγιάνηδων, συμπραττόντων κατά τόν διορισμόν καί τών
έντοπίων ραγιάδων 61. Άπό τοϋ 1690 καί έξης έμισθοδοτοϋντο παρά τών κα-
τοίκων τών χωρίων, Τούρκων καί ραγιάδων 62. 'Από τού 1704 οί άρματολοί
έξελέγοντο ύπό τών τοπικών άρχών, ύπό τήν άπόλυτον εύθύνην καί έγγύη-
σιν αύτών 63.

54. Γιάννης Κορδάτος, ενθ' άν., σ. 178. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 37, 99-100.

55. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 56, 32, 34-35, 85-86.

56. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 32, 85-86.

57. Ένθ' άν., σ. 33, 87.

58. Ένθ' άν., σ. 34.

59. Ή τουρκική λέξις μεϊντάνης σημαίνει τον άνυπότακτον, τον άντάρτην. Ούτω
λέγεται «βγήκε στό μεϊντάνι», δηλαδή «στό κλαρί».

60. Ν. Κοσομούλης, ενθ' άν., τόμ. Α ', σ. 4 κ.έξ.

61. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 49, 95-96.

62. Ένθ'άν.,σ. 99-100.

63. Ένθ'άν., σ. 100-102.
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Τό πρώτον κατά τό 1699 έν Μακεδονία δια σχετικού φιρμανίου απεφασί-
σθη ύπό τών Τούρκων νά διορισθούν 'Αλβανοί άρματολοί πρός φύλαξιν τών
ντερβενίωνκαΐ τών γεφυρών64. Ή έμφάνισις αύτών ηυξησεν έτι περισσότερον
τά δεινοπαθήματα τών έλληνικών πληθυσμών τής υπαίθρου, ύπεισήλθεν δ'
όμως είς τήν τουρκικήν διοίκησιν ανεπιθύμητος παράγων, όστις έκτοτε θά
δημιουργη είς τούς κυρίους του πολλαπλά ζητήματα καί δή κατά τούς χρό-
νους τοΰ 'Αλή Πασά65. Κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1705 είναι γνωστή ή δράσις τοΰ
άρματολού Ζήση Καραδήμου καί τών υίών του Βασιλείου καί Δημητρίου,
πού έπί κεφαλής τών κατοίκων τής Ναούσης έφόνευσαν τόν άπεσταλμένον
τοΰ Σουλτάνου καί τούς συνοδεύοντας αυτόν, ot όποιοι ΐιλθαν δια νά στρα-
τολογήσουν ε'ις τά γενιτσαρικά τάγματα66 50 νέους χριστιανόπαιδας έκ τών
πλέον εύσταλών καί υγιών67. ΟΙ αρματολοί ούτοι (πατήρ καί υΙοί), σχηματί-
σαντες σώμα έξ 100 καί πλέον άνδρών, έτράπησαν εις τά όρη, έκεΐθεν έπιτιθέ-
μενοι κατά της τουρκικής έξουσίας. Είς σύγκρουσιν μετά τών Τούρκων παρά
τόν ποταμόν 'Αραπίτσα της Ναούσης ό μεν Καραδήμος έφονεύθη, οί δέ υιοί
του μαζί μέ άλλα 6 παλληκάρια συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί ώδηγήθησαν
είς τό δικαστήριον της Βέροιας, ένθα κατεδικάσθησαν ώς συνήθως είς τόν δι'
αγχόνης θάνατον καί έκρεμάσθησαν εις τόν Ιστορικόν πλάτανον τής άγοράς
της Βέροιας. Παροιμιώδης ύπηρξεν ή καρτεροψυχία, τό θάρρος καί ή τόλμη
τών άνδρών τούτων κατά τήν ώς άνω δίκην, άνταξία τής παραδόσεως τών
άρματολών68. ΟΙ άρματολοί καί κλέφτες, κυρίαρχοι τών ορεινών περιοχών,
ήσαν πολλάκις at προστάται τής ζωής, τής περιουσίας καί της τιμής τών ύπο-
δούλων ραγιάδων69.

'Από τοΰ έτους 1720 καί μετέπειτα πολλά άρματολίκια τής βορείου ιδίως
Μακεδονίας είχον έκμισθωθή ύπό τών Τούρκων είς 'Αλβανούς άρχηγούς
έναντι έτησίου μισθώματος. Ούτοι όμως ύπεξεμίσθοοσαν ταΰτα εις άλλους
'Αλβανούς, οϊτινες, άφοΰ έξησφάλισαν τά ένοίκια καί τά έξοδά των, ήρχισαν
νά έπιβάλλουν αυθαιρέτως τοιαύτας φορολογίας καί νά άσκοΰν τοιούτους
έκβιασμούς κατά τών πέριξ περιφερειών καί τών διερχομένων έμπόρων καί
διαβατών, ώστε κατηργήθη ή έπαχθεστάτη αύτη διά τούς κατοίκους φορολο-
γία, είσηγήσει τοΰ άρχιντεφτερντάρη τών άνακτόρων, καί άνέλαβον οί κά-

64. Ένθ'άν.,σ. 38-39,100-102, 127-129,131-133,135-136.

65. Ένθ' όν., σ. 38-39,41-43.

66. Δηλαδή νά κάμουν ντεβσιρμέ = παιδομάζωμα.

67. Ένθ' όν., σ. 40, 104-107.

68. Ένθ' άν.,σ. 40-41, 107-109.

69. Ένθ' άν., σ. 44.
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τοικοι άλληλεγγύως τήν διαφύλαξιν τών ντερβενίων, υποχρεούμενοι είς
άποζημίωσιν δια πασαν ζημίαν ή βλάβην, ήτις θά έπήρχετο είς τούς διερχό-
μενους70.

Κατά τό 1755 άπεκλείσθη ô διορισμός Ελλήνων καί 'Αλβανών άρμα-
τολών καί απεφασίσθη ό διορισμός μόνον Μουσουλμάνων, διότι οί Έλληνες
καί οί 'Αλβανοί άρματολοί αφ' ένός μεν δέν ήδύναντο ν' αντιμετωπίσουν τήν
είς δλην τήν Ρούμελην [Ελλάδα] ληστείαν, άφ' ετέρου δέ διότι καί οί ίδιοι
προέβαινον έξ έθους είς καταχρήσεις καί ύπερβασίας 71. 'Αλλ' έπειδή οί κλέ-
φτες ήσαν πολλοί, τά δέ τουρκικά αποσπάσματα κατεπίεζον τούς χωρικούς,
έβίαζον τάς γυναίκας, έλήστευον καί διέπραττον φόνους, ή εξουσία ήναγκά-
σθη νά έπανέλθη είς τό παλαιόν σύστημα, επέτρεψε δηλαδή είς τούς χριστια-
νούς προεστούς νά διορίζουν ένόπλους φύλακας, τούς όποιους είς τήν Πελο-
πόννησον ώνόμαζον κόπους.

Κατά τό 1772, τη προτάσει τού ιατρού Σωτηρίου Λευκαδίου, άποσταλέ-
ντος ύπό τού Ρώσου ναυάρχου Σπυριντώφ 72 ίνα έξεγείρη τούς Έλληνας, κα-
θωρίσθησαν 25 άρματολικά σώματα νά δράσουν έν καιρώ κατά τών Τούρ-
κων 73. Κατά τήν περίοδον τών Όρλωφικών (1770-1774) καί μετέπειτα όνο-
μαστοί κλεφταρματολοί έν τη Δυτική Μακεδονίςι ήσαν ό Ζιάκας έκ τής πε-
ριοχής Γρεβενών, ό Γιάννης Φαρμάκης έκ Βλάστης (Μπλάτσι), θείος τού
όμωνύμου έν Μολδοβλαχίςι άγωνιστοϋ τοϋ 1821 74, ό έκ τής περιφερείας Γρε-
βενών Πάνος Ζίδρος 75. Τόν Ζίδρον άποθανόντα έκ φυσικού θανάτου διεδέ-
χθη εις τό άρματολίκι ό υίός του Φώτης. Σύγχρονοι τού Ζίδρου ήσαν ό Λά-
πας καί ό Λάζος. Τόν Λάπα φονευθέντα εις μάχην κατά τών Τούρκων τό
έτος 1785 διεδέχθησαν είς τό άρματολίκι ό Στουρνάρης, ό Βλαχοθόδωρος
καί δ Πλιάσκας. Συνεργάτης τού Λάπα ύπήρξεν δ Τρίτσας 76. 'Από τά πρωτο-
παλλήκαρα τοϋ Πάνου Ζίδρου ύπήρξεν ό άρματολός - κουρσάρος Γκέγκας 77.

70. Ένθ'άν., σ. 50, 113-114.

71. Ένθ' άν., σ. 50.

72. Έμμ. Πρωτοψάλτης, «Ή επαναστατική κίνησις τών Ελλήνων», Δελτίο ν
Ίστορ. καί Έθνολ. 'Εταιρείας τής Ελλάδος, τόμ. 14 (1966), σ. 38 κέξ.

73. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 52.

74. Ίω. Βασδραβέλλης, Ό φιλικός καί άγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Ή ηρωική
άμυνα στη Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 1-60.

75. Οΰτος ήτο συγγενής μέ τόν επιφανή Θεσσαλόν άρματολόν παπά Θύμιον Βλαχάβαν.

76. Είς τό δημώδες ξισμα «τοϋ Ζίδρου» εσφαλμένως λέγεται καί γράφεται Τρίψας.
Ί. Βασδραβέλλης, Άρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, ενθ' άν, σ. 53.

77. Ένθ' άν., σ. 54-55.
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Επιφανής κλεφταρματολός υπήρξε καί ό Λάζος άπό τό Λειβάδι τοϋ 'Ολύ-
μπου78. Ό πρωτότοκος υιός τοϋ Λάζου ώνομάζετο Γιάννης, οί δε άλλοι τρεις
άδελφοί του ήσαν ό Λιόλιος, ό Δήμος καί ό Κώστας. "Αλλοι Λαζαίοι ήσαν ό
Χρήστος καί ό Τόλιος79. Κατά τήν αύτήν έποχήν εδρών είς τήν περιφέρειαν
Γρεβενών μέχρι Σαμαρίνας οί άρχικλέφτες Καραλής, Τότσκας, Νάκας καί
Γιάννης Πρίφτης80. Οΰτος ύπήρξεν ό φόβος καί ό τρόμος τών 'Αλβανών. Αί
'Αλβανίδες φοβερίζουσαι τ' άτακτοϋντα τέκνα των έλεγον παροιμιωδώς:
«Έρδε Γιάννη Πρίφτε δέ τέ πρέι κόκα», δηλαδή θά έλθη ό Γιάννης τοϋ Πρί-
φτη νά σοϋ πάρη τό κεφάλι. Άλλος κλέφτης καί άρματολός τής αύτής πε-
ριοχής είναι ό Τσολάκης81. Παραλλήλως πρός τούς άνωτέρω έδρασαν κατά
τό 1780-1790 εις τήν περιοχήν Βλάστης, Σιατίστης, Καστορίας, Κοζάνης μέ-
χρι τής 'Εδέσσης οί έκ Βλάστης άρματολοί Βράκας καί Ντόκος82.

'Επανερχόμεθα εις τόν Ζίδρον, ίνα έίπωμεν όλίγα διά τόν διάσημον Νικο-
τσάραν. Μετά τόν θάνατον τοϋ Ζίδρου, λόγω τής άκαταλληλότητος τοϋ υίοϋ
του Φώτη, διεδέχθη αύτόν εις τό άρματολίκι ό έκ τών καλυτέρων παλληκα-
ριών του Πάνος Τσάρας, καταγόμενος άπό τά Χάσια. Ή διαδοχή προεκάλε-
σε τό μίσος τοϋ συντρόφου του Βλαχοθόδωρου, ό όποιος άπεσχίσθη σχημα-
τίσας ίδιον σώμα. Ό Πάνος Τσάρας ήτο γενναίος πολεμιστής καί τιμίου χα-
ρακτήρος, άλλ' έστερεΐτο πολιτικότητος καί ήτο δυσπροσάρμοστος είς τάς
περιστάσεις83. Ούτος συνεκρούσθη μέ τούς κοτζαμπάσηδες, τινές τών όποιων
συνεβιβάζοντο λόγω προσωπικών συμφερόντων μέ τήν τουρκικήν διοίκησιν
καί τούς 'Αλβανούς ντερβεναγάδες, πού είχε διορίσει ό 'Αλή Πασάς. Οί κο-
τζαμπάσηδες τής περιοχής Έλασσόνος συνεννοηθέντες μέ τόν δυσάρεστη μέ-
νον Βλαχοθόδωρον έπί τη ύποσχέσει ότι θά έπειθον τόν 'Αλήν νά διορίσει
αύτόν άρματολόν τής περιοχής, απεφάσισαν νά δολοφονήσουν τόν Πάνον
Τσάραν. Ό Βλαχοθόδωρος έπιτυχών καταλλήλου εύκαιρίας, όταν άπουσία-
ζον τά παλληκάρια τού Τσάρα, έπληξεν αύτόν έκ τών όπισθεν καί τόν έφό-
νευσε, καθ' ην στιγμήν είσήρχετο είς τήν οίκίαν του, παρουσιάσας δέ διορι-
σμόν τοϋ Άλή άνέλαβε τό άρματολίκι. Τά παιδιά τοϋ Τσάρα Κώστας καί
Νίκος μετά τών όπαδών των κατέφυγον καί έφιλοξενήθησαν είς τό άρματολί-

78. Έκ της οίκογενείας των Λαζαίων κατηγετο ό εν Μολδοβλαχία πρωταγωνιστής
τής έλληνικης επαναστάσεως τοϋ 1821, ηρωικός όπλαρχηγός Γεωργάκης 'Ολύμπιος.

79. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 56.

•80. Ένθ' άν., σ. 56.

81. Ένθ' όν., σ. 57.

82. Ν. Κασομούλης, ενθ' όν., τόμ. Α ', σ. 69.

83. Ένθ' άν., σ. 40, 66.
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κι τών Λαζαίων, όμόσαντες έκδίκησιν κατά τοϋ δολοφόνου. Έκτοτε άρχίζει
ή δράσις τοϋ καταστάντος διασήμου ώς κλεφτοπειρατοϋ Νικοτσάρα84, ό
όποιος μετά τών Λαζαίων διεξήγαγε συστηματικδν κατά τοϋ 'Αλή Πασά
αγώνα. 'Ονομαστοί έκ τών οπαδών τοϋ υπήρξαν οί Ταμπάκης, Μάντζαρης,
Κυριάκος καί Γούλας Δράσκος. Σύγχρονοι τοϋ Τσάρα ήσαν οί Ραδενιώπις
τής Κατερίνης, ό Τσακνάκης τοϋ Πλαταμώνος, ό Τζαχείλας τής Ραψάνης, ό
Μπιζιώτας τών Σερβίων, ό Σαλταπήδας τής περιοχής Χασίων, δ Βασίλης
Ρομφέης έκ Ναούσης, δ Καρατάσιος τής Βεροίας, ό Γάτσος τής 'Εδέσσης85, ό
Καζαβέρνης έξ 'Ολύμπου καί Πιερίων. Όπως είναι γνωστόν, μετά τήν ύπο-
ταγήν τών Σουλιωτών πολλοί τών άρματολών τής Στερεάς Ελλάδος, τής
Θεσσαλίας, τής 'Ηπείρου καί τής Μακεδονίας ήλθον είς έπαφήν μέ τόν 'Αλήν
καί άλλοι μέν «επροσκύνησαν», άλλοι δέ συνέπραξαν μετ' αύτού.

Μετά τήν κατά τό 1812 ειρήνην μεταξύ Ρώσων καί Τούρκων, τήν κατα-
στολήν τού ύπό τού Καραγεώργην έπαναστατικοϋ κινήματος τών Σέρβων
καί τήν έπίθεσιν τών εύρωπάίκών δυνάμεων κατά τής Γαλλίας, οί άρματο-
λοί καί κλέφτες ήρχισαν ν' άπογοητεύωνται. Μέρος τών Μακεδόνων πολε-
μιστών, άνερχομένων είς 800, απεφάσισε νά συνδιαλλαγή μετά τοϋ 'Ισμαήλ
μπέη τών Σερρών, δστις δέν εύρίσκετο είς άγαθάς σχέσεις μετά τοϋ 'Αλή
Πασά. Μεταξύ αύτών εύρίσκοντο οί δπαδοί του Νικοτσάρα Ταμπάκης, Δρά-
σκος καί Μάντζαρης, ό Στέργιος καί δ Θανάσης Μπιζιώτας, ώς καί ό Γιάν-
νης Φαρμάκης, δράσας κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 έν Μολδοβλαχία,
συνεργάτης τοϋ Γεωργάκη 'Ολυμπίου.

Οί Λαζαΐοι, δ Νικόλαος Τσακνάκης, πατήρ τού μετέπειτα άρματολοϋ τών
Πιερίων Διαμαντή Νικολάου, ό Γεώργιος Σύρος (Συρόπουλος), άρματολός
τών Σερβίων, καί οί αδελφοί Τζαχείλα άπεφάσισαν νά συγκεντρωθούν εις
τόν Όλυμπον, συνδιαλλασσόμενοι έν άνάγκη μέ τόν Αλήν Πασδν86. Ό υιός
τού Αλή Βελής, ένεργών κατά τό 1813 κατ' έντολήν τοϋ πατρός του, έξεστρά-
τευσε διά νυκτός καί κατέλαβεν αίφνιδιαστικώς τό χωρίον Μηλιά τών Πιε-
ρίων, δπου είχε συγκεντρα)θή όλόκληρος ή οικογένεια τών Λαζαίων, κατέ-
σφαξε τόν Δήμον Λάζον μέ τούς συντρόφους του, μετέφερε τάς οικογενείας
ώς αιχμαλώτους είς Λάρισαν, ένώ έκ συμφώνου είς 'Ιωάννινα ό Άλής κατε-
κρεούργησε τόν Κώσταν Λάζον. Τότε διέφυγον μόνον ό Λιόλιος Λάζος καί δ

84. Περί τής δράσεως τούτου κάμνουν διά μακρών λόγον ό Ν. Κασομούλης, ενθ'
όν., τόμ. Α', σ. 47 κ.έξ., καί ό Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' άν., σ. 62 κ.έξ.

85. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σ. 63.

86. Ν. Κασομούλης, ενθ' όν., τόμ. Α', σ. 74-75.
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Τόλιος, υίός τοϋ έν τω μεταξύ αποθανόντος Γιάννη Λάζου, καθώς καί μερικοί
σύντροφοι των. Ό Άλής μέ τοχς υίούς του, lèiq. μετά τό 1805, επεδίωξε τήν έξό-
ντωσιν τών Ελλήνων κλεφταρματολών καί τήν άντικατάστασιν αύτών με 'Αλβα-
νούς ντερβεναγάδες, χρησιμοποιήσας, πλην τής δυνάμεως, τήν προδοσίαν καί
τόν δόλον. Προδότης έν Μακεδονία ύπήρξεν, ώς εΐπομεν, ό Βλαχοθόδωρος87.

Κατά τάς παραμονάς τοΰ Ιεροϋ αγώνος τοΰ '21 είχον περισωθη οί έξης
άγωνισταί έν Μακεδονίςι: Είς τήν Νάουσαν ό πατήρ Καρατάσιος μέ τούς
υίούς του Τσιάμην, Γιαννάκην καί Κωτούλαν, είς τήν περιοχήν 'Εδέσσης τό
σώμα τοΰ 'Αγγελή Γάτσου, είς τόν Κολινδρόν καί τήν Καστανιάν τό σώμα
τοΰ καπετάν Διαμαντή 'Ολυμπίου, πού είχε διαδεχθη τόν πατέρα του, όστις
είχε κληρονομήσει τό άρματολίκι άπό τόν Γκέγκαν, συνεργάτην τοΰ Λάπα.
Μέ τόν Διαμαντήν συνέπραττον καί οί αδελφοί του Κώστας, Δήμος καί Χα-
ρίσης μέ 150 οπαδούς, είς τά Σέρβια, Καταφύγι κ.ά., ό Γεώργιος Σΰρος (Συ-
ρόπουλος), τοΰ όποιου ό πατήρ ήτο έκ τών ψυχογιών τοΰ Ζίδρου, είς τήν
Μηλιάν τών Πιερίων ό Γούλας Δράσκος καί ό Κωνσταντίνος Μπΐνος, είς
τόν Όλυμπον ό Μητρός Λιάκος (Λιακόπουλος), οί Τζαχειλάϊοι καί ό Ψα-
ροδήμος, είς τά Γρεβενά ό Ζιάκας, είς τήν Καλαμαριάν καί έπειτα είς τάς
ηγεμονίας τής Μολδοβλαχίας ό Γιάννης Φαρμάκης. Είς τό Βέρμιον ύπήρχον
τά μικρά σώματα τών κλεφτών Καμπίτη, Μαλάμου, Κατσαούνη, Δεληγιάν-
νη, Πετσάβα, Σιούγκαρα καί Ραμαντάνη88.

Είς τήν Χαλκιδικήν δέν έδρων κλεφταρματολοί, διότι τό κίνημά των
δέν ηύνόει ή σύστασις τοΰ έδάφους89.

Όπως εϊδομεν, είς τάς περιοχάς τοϋ κλεφταρματολισμοΰ τής Μακεδο-
νίας ουδείς Σλάβος άρματολός ή κλέφτης έμφανίζεται90 καί τοϋτο έχει σημα-
σίαν διά τήν έθνολογικήν σύστασιν τοΰ πληθυσμοΰ της βορείου Ελλάδος.
Δέν θά κάμω λόγον διά τούς άρματολούς τής άλλης Ελλάδος, διότι άρκετά
περί αύτών ευρίσκει τις κυρίως είς τόν Fauriel καί τόν Κασομούλην, θά
σταθώ μόνον είς τό ζήτημα πού άπησχόλησε πολλούς έρευνητάς: άν ύπήρξεν
ή όχι κίνημα κλεφτών καί άρματολών έν Πελοποννήσω.

Ό ερασιτέχνης Ιστοριογράφος Τάκης Κανδηλώρος (Ό άρματολισμός τής
Πελοποννήσου, 'Αθήναι 1924) ύπεστήριξεν ότι είς τήν Πελοπόννησον έδημι-
ουργήθησαν οί πρώτοι άρματολοί. Τοϋτο είναι άντίθετον πρός τήν πραγματι-

87. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ'άν., σ. 75-76.

88. Ένθ' άν., σ. 77.

89. Ένθ'άν., ο. 11.

90. Ένθ' άν., σ. 78.
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κότητα. Έν Πελοποννήσω δέν ύπήρξεν άρματολισμός, συμφώνως πρός τά
καθιερωμένα εις τήν ύπόλοιπον Ελλάδα, αλλ' απλώς ύπήρξαν ένοπλα σώ-
ματα κατά τών κλεφτών μέ έπί κεφαλής αρχηγούς, πού ώνομάζοντο κόποι.
Ό G. Finlay λέγει: «'Αλλά στό Μοριά ποτέ δέν υπήρξαν άρματολοί. 'Ακόμα
καί οί κλέφτες τοϋ Μοριά, πού ήσαν άπλοί ληστές, ποτέ δέν ήσαν πολυάριθ-
μοι, παρά μόνον μετά τήν κοινωνική αποδιοργάνωση, πού προκάλεσε ή ρω-
σική εισβολή καί οί επαναστατικές κινήσεις τοϋ 1770. Τά ανδραγαθήματα τοϋ
Ζαχαρία καί τοϋ Κολοκοτρώνη, μολονότι έξυμνοϋνται μέ δίχως ποίηση στί-
χους καί σέ στομφώδη πεζό λόγο, εΐτανε κατορθώματα ληστών τής υπαίθρου
καί ζωοκλεπτών»91. "Αδικοι, ύπερβολικοϊ καί εμπαθείς είναι οί ισχυρισμοί
αύτοί τοϋ "Αγγλου ίστοριοδίφου. Τοϋτο φαίνεται άπό τόν χαρακτηρισμόν
τών έν Πελοποννήσω κλεφτών ώς «ληστών καί ζωοκλεπτών». "Ας μή λη-
σμονώμεν ότι τούτους έθεώρει ό Finlay ώς ρωσοφίλους καί ούχί φίλους τής
'Αγγλίας. 'Αλλά καί οί Ρουμελιώται κλέφτες ήσαν διάφοροι τών έν Πελοπον-
νήσω, δέν έλήστευον; "Επειτα τά διά τούς έν Πελοποννήσω κλέφτες δημώδη
άσματα είς τί είναι κατώτερα έν συγκρίσει πρός τά άλλα κλέφτικα τραγούδια,
πού άναφέρονται είς κλεφταρματολούς τής άλλης Ελλάδος; Περί τών έν
λόγω τραγουδιών θά κάμω λόγον κατωτέρω. Τάς άπόψεις τοϋ Τ. Κανδηλώ-
ρου διά τόν άρματολισμόν τής Πελοποννήσου εύχερώς άπέρριψεν ô Γιάννης
Βλαχογιάννης 92. Υπερβολικός όμως καθώς frco είς τάς κρίσεις καί τά συμπε-
ράσματά του καί μέ άκραΐον τοπικιστικόν πνεϋμα ό Ρουμελιώτης ούτος ιστο-
ριοδίφης καί λογοτέχνης έγραψεν: «Οί Μοραΐτες συγγραφείς έπιμένουν καί
καλά πώς είχε καί ό Μοριάς Άρματωλούς»"". «Άν [όμως] οί ιστοριογράφοι
καί άπομνημονευματογράφοι τοϋ 'Αγώνος ή καί οί νεώτεροι συγγραφείς,
γράφει όρθώς ό Σωκράτης Κουγέας 94, τούς Μεϊντάνηδες, τούς Κόπους καί
τούς Κλέφτες όνομάζουν Άρματωλούς, τοϋτο προέρχεται όχι άπό σκόπιμον
πρόθεσιν, ώς ό Βλαχογιάννης ισχυρίζεται, άλλ' άπό τόν συμφυρμόν τών
εννοιών καί άπό τήν συνήθειαν, πού επεκράτησε νά μή γίνεται διάκρισις τών
όρων»95. Ό Γιάννης Κορδάτος είς τό βιβλίον του Νεοελληνική πολιτική ιστο-
ρία, τόμ. Α ', 'Αθήναι 1925, σ. 82, παραπέμπων είς τόν Κανδηλώρον, δέχεται
ότι ύπήρξαν άρματολοί καί έν Πελοποννήσω. Ό αύτός συγγραφεύς είς μετα-

91. G. Finlay, ενθ' άν., τόμ. Α ', σ. 47.

92. Είς το βιβλίον του: Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935.

93. Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935, σ. 25.

94. Είς βιβλιοκρισίαν του διά το ώς άνω έργον τοϋ Γ. Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ
Μοριά.

95. Βλ. περιοδ. 'Ελληνικά, τόμ. Η ', έν 'Αθήναις 1935, σ. 366.
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γενέστερον έργον του πολλάκις μνημονευθέν άνωτέρω, υπό τόν τίτλον 'Ιστο-
ρία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α' (τουρκοκρατία), 'Αθήναι 1957, σσ. 179-
180, λέγει ότι «στήν Πελοπόννησο δέν υπήρξαν αρματολίκια». Ό αυτός συγ-
γραφεύς όμως προσθέτει: «Στήν Πελοπόννησο υπήρξαν πολλοί Κλέφτες
στον καιρό τοϋ τουρκοβενετικοϋ πολέμου. :Ακόμα καί πολλοί Ρουμελιώτες
ληστές είχαν περάσει στον Μοριά κ ' έκαναν μεγάλες καταστροφές. Γι ' αυτό,
όταν οί Βενετοί κατάλαβαν τόν Μοριά, πήραν πολλά μέτρα γιά νά έξοντώ-
σουν τούς ληστές. Ακουστοί κλέφτες τοϋ Μοριά ήσαν στήν προεπαναστα-
τική έποχή οί Κολοκοτρα/ναϊοι»96. Συνεχίζων ό Γιάννης Κορδάτος λέγει: «Οί
κοτζαμπάσηδες, δταν τό κακό παράγινε άπό τούς Κολοκοτρωναίους, παρα-
κάλεσαν τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε 'καί έβγαλε άφορισμχϊ1. Οί Κολοκοτρω-
ναΐοι δέν μπόρεσαν άπό τότε νά σταθούν στήν Πελοπόννησο, γιατί οί βουνή-
σιοι άγρότες πού τούς τροφοδοτούσαν καί τοις φύλαγαν όχι μόνο δέν τούς
έκρυβαν, άλλά καί τούς χτύπησαν. "Οπως εγραψεν ό Κ. Σταυρόπουλο^,
τούς Κολοκοτρωναίους κλέφτες τούς πρόδα>κε κάποιος καλόγηρος καί
πήγαν οί προεστοί μέ τούς κόπους τους καί τούς σκότωσαν»99.

Ό Γιάννης Βλαχογιάννης, άντικρούων τά ύπό τοϋ Τάκη Κανδηλώρου
γραφόμενα διά τόν Ζαχαριάν καί τούς Κολοκοτρωναίους, λέγει: «Τά κατορ-
θώματα τοϋ Ζαχαρία καί τών Κολοκοτρωναίων, άν καί δοξάζωνται μέ ποι-
ήματα καί πομπώδη πεζογραφήματα, ήσαν έργα ληστών καί κατσικοκλε-
φτών"". Ζούσαν αυτοί άπό τό φτωχό χριστιανό χωριάτη καί σπάνια τολ-
μούσαν νά ληστεύουν κοτζαμπάσηδες κι άκόμα σπανιώτερα Τούρκο άγά»λαι.
Τοιουτοτρόπως μέ τούς χαρακτηρισμούς αυτούς ό «αστός» Ιστοριοδίφης
Βλαχογιάννης παρέχει εύκολα άλλ' ούχί πειστικά έπιχειρήματα είς τούς
όπαδούς τού Ιστορικού ύλισμού διά νά διατυπώνουν τάς «Ιστορικός» των
απόψεις περί τοϋ κλεφταρματολισμοϋ τής Ελλάδος ώς «ταξικού άπελευθε-
ρωτικοϋ κινήματος ενάντια στούς ξένους καί ντόπιους άρχοντες τής φεου-
δαρχίας». 'Εξαίρεσιν έν προκειμένψ αποτελεί ή έξης παρατήρησις τοϋ μαρ-
ξιστοΰ Τάσου Βουρνά: «Οί κλέφτες τοϋ Μοριά έχουν ηρωική παράδοση,

96. Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία της νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α', σ. 179-180.

97. Τάκης Κανδηλώρος, «Ό άφορισμός τών άρματολών κατά τό 1805», περιο-
δικόν Μαλεβός 4 (1924), σ. 227-238.

98. Κ. Σταυρόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Ζυγοβιστίου, 'Αθήναι 1905, σ. 23.

99. Γ. Κορδάτος, ενθ' άν., σ. 180.

100. Ή περικοπή αύτη ένθυμίζει δσα εγραψεν επί τοϋ αύτοΰ ζητήματος ό "Αγγλος
G. Finlay.

101. Γιάννης Βλαχογιάννης, 'Ιστορικά ραπίσματα, 'Αθήνα 1937, σ. 68, σημ. 7.
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πού άπλώνεται διακόσια περίπου χρόνια πριν τήν έπανάσταση καί έχουν
ακόμα στο ενεργητικό τους ηρωικότατες σελίδες παλληκαριάς, αυτοθυσίας
καί πολεμικών αγώνων. Τά κατορθώματά τους έχουν δόσει τροφή στο λαϊκό
τραγούδι, πού είναι θαυμάσιο ποιητικό δημιούργημα καί όχι «άσήμαντο»
καί «στομφώδες»"*, όπως τό χαρακτηρίζει ό Finlay»103.

Ή άλήθεια, έν πάση περιπτώσει, είναι ότι καί εις τήν Πελοπόννησον κατά
τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας εΐχομεν κλέφτες, πού πολλοί έξ αύτών, δσοι
έπέζησαν, ήγωνίσθησαν βραδύτερον είς τάς τάξεις τού άπελευθερωτικού
στρατού τοϋ 1821 έναντίον τού κατακτητού. Έκτος τών Κολοκοτρωναίων"",
έχομεν καί άλλους κλέφτες είς τήν Πελοπόννησον, τούς Ντεληγιανναίους,
τούς Πετμεζαίους, τούς Σουσουμαναίους, τούς Νικολοπουλαίους, τούς Χο-
ντρογιανναίους, τόν Κόλια Βυτινιώτιι, τόν διάσημο Ζαχαριά, τόν Γιαννιά,
τόν Μαντά, τόν Θανάση Καράμπελα, τόν Δήμο καί άλλους, πού άναφέρονται
είς τά σχετικά μέ αυτούς κλέφτικα τραγούδια τού Μοριά, τά όποια είναι γνή-
σια δημοτικά καί όχι πλαστά, ώς τά έχαρακτήρισεν δ Γ. Βλαχογιάννης. Έτσι
π.χ., λέγει ό Σωκρ. Κουγέας 105, εν άπό τά τραγούδια τού Πετιμεζά καί τραγού-
δια τών Κολοκοτρωναίων, πού ό Βλαχογιάννης χαρακτηρίζει πλαστά μετε-
παναστατικά κατακευάσματα, εύρίσκονται εις τήν συλλογήν δημοτικών τρα-
γουδιών τού Haxthausen, συλλογήν σχηματισθεΐσαν τό ετος 1814.

Καί τώρα άς ίδωμεν τί ήσαν οί κάποι έν Πελοποννήσφ. 'Ασφαλώς δέν
ήσαν όπως οί άρματολοί είς τήν άλλην Ελλάδα. «Ούτοι εΐχον κατ' εξοχήν
ειρηνικά καθήκοντα. Τό ότι οί κάποι ενίοτε καί εν συναρτήσει προς τά
άλλα των καθήκοντα κατεδίωκον κλέφτες, ώς οί άρματολοί μονίμως καί
μόνον, ουδόλως όδηγεΐ είς ταύτισιν τών δύο θεσμών, διότι τό μοναδικόν
τούτο σημεϊον επαφής είναι έκτακτον καθήκον διά τούς κόπους, όπως καί

102. Όπως εΐδομεν ανωτέρω ό G. Finlay εγραψεν ότι τά άνδραγαθήματα τοϋ Ζα-
χαρία καί τού Κολοκοτρώνη εξυμνούνται μέ «δίχως ποίηση στίχους καί σε στομφώδη
πεζό λόγο».

103. G. Finlay, ενθ' άν., τόμ. Α ', σ. 48, σημ.

104. Ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λέγει: «'Από 36 πρωτοξαδέρφια μόνον 8 έγλύτω-
σάν, οί άλλοι έχάθηκαν όλοι · δέν είναι διάσελλο, όπού δέν είναι θαμένος Κολοκοτρώνης,
χωριστά τά δευτεροξαδέρφια, θείοι καί λοιποί φίλοι χαϊμένοι» (Ό γέρων Κολοκοτρώ-
νης, Διήγησις συμβάντων τής ελληνικής φυλής, τόμ. Α ', 1889, σ. 41). «Είναι γνωστόν, καί
μας τό λέγει ρητώς ό Τερτσέτης, ότι ό ίδιος ό Κολοκοτρώνης ητο δύσκολος είς τάς άφη-
γήσεις τών πράξεών του καί ότι πολύ έβασανίσθη ό 'Επτανήσιος λόγιος ώς πού νά κατα-
φέρω τό Γέρο νά τοϋ υπαγόρευση τά 'Απομνημονεύματα του». Βλ. Σωκρ. Κουγέαν, ενθ'
άν., σ. 366.

105. Βλ. Σωκρ. Κουγέαν, ενθ' άν. α. 373.
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διά τούς άλλους κατοίκους τής περιοχής, όπου γίνεται ή εκκαθαριστική
έπιχείρησις»'06.

"Ας μοΰ επιτροπή λοιπόν νά μή δεχθώ τάς αντιλήψεις τοΰ Τ. Κανδηλώ-
ρου, άλλ' οΰτε καί τάς ύπερβολάς τοϋ G. Finlay, τοΰ Γ. Βλαχογιάννη καί
άλλων ερευνητών. Ό Γ. Βλαχογιάννης είς τά δύο πολυσέλιδα έργα του Κλέ-
φτες τοϋ Μοριά (σ. 302) καί 'Ιστορικά ραπίσματα (σ. 110) προσεπάθησε ν'
απόδειξη ότι ή Πελοπόννησος δέν είχε κλέφτες άξιους τοΰ ονόματος107, ούτε
γνήσια κλέφτικα τραγούδια, αλλά πλαστά, δημιουργημένα μετά τό 1821. Εις
είδικήν τοπωνυμικήν καί Ιστοριοδιφικήν μελέτην του ό Τάσος Γριτσόπου-
λος10β άπήντησεν έπαρκώς καί άνεσκεύασε τά «έπιχειρήματα» τοΰ Γ. Βλαχο-
γιάννη διά τά κλέφτικα τραγούδια τής Πελοποννήσου καί ό Κ. Ρωμαίος ε'ις
δύο μελέτας του διά τά τραγούδια τών Κολοκοτρωναίων έξήλεγξεν άπό φι-
λολογικής καί λαογραφικής έπόψεως μέ βάσιν τήν συγκριτικήν έρευναν τά
κείμενα τών έν λόγψ τραγουδιών καί απεκάλυψε τάς ύπερβολάς καί τά σφάλ-
ματα τοΰ Βλαχογιάννη109.

Άπό τόν ληστήν τών έλληνικών βουνών, άπό τόν κλέφτην, τόν άρμα-
τολόν καί τόν πειρατήν τών έλληνικών θαλασσών, προήλθεν ό έθνικός αγω-
νιστής καί άπό τούς αρχηγούς τών πολεμικών αύτών άνδρών προέκυψαν oi
στρατηγοί καί οί ναυμάχοι τοΰ μεγάλου αγώνος τοΰ Εικοσιένα110. Δέν είναι
άνευ σημασίας ότι κατά τάς παραμονάς τοΰ αγώνος τούτου οί αρματολοί
τής ηπειρωτικής Ελλάδος εύρίσκοντο είς άκμήν έν άντιθέσει πρός τούς προ-
κρίτους111. «Φυσικό ήταν οί Έλληνες έχοντας γιά στελέχη τους παλαιούς

106. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, «Νέα στοιχεία περί τοϋ θεσμού των Κάπων», Δελ-
τίο ν Ίστορ. καί Έθνολογ. 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τόμ. 11 (1956), σ. 80.

107. 'Αντιθέτως γράφει διά τόν Θ. Κολοκοτρώνην ό 'Απ. Βακαλόπουλος (Τά ελλη-
νικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 35): «Ή μεγάλη κλέφτικη παράδοση
τής οικογενείας του καί τό περιπετειώδες του παρελθόν είχαν δώσει καί έδιναν τροφή
στη φαντασία τοϋ πελοποννησιακού λαοϋ, πού τόν είχε υψώσει σε θρυλικό ήρωα καί
τόν τραγουδοϋσε μέ ενθουσιασμό καί λατρεία... Ή γεμάτη περιπέτειες έπαναστατική
ζωή τόν μέστωσε καί τόν εκανε πασίγνωστο πολέμαρχο».

108. Τάσος Γριτσόπουλος, «'Αράχοβα ή Γορτυνιακή καί τό έξ αύτης δημώδες φσμα
τοϋ κλέφτου Δήμου», άνάτυπον άπό τό Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον, τεΰχ. 3 (1948), σ.
30-42 (= Άνάτ. μετά συμπληρωμάτων άπό τό «Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον» (1948) καί
τήν έπιθεώρησιν «Ήώς», τεϋχ. 3 (1947), έν 'Αθήναις 1948, σ. 23).

109. Κ. Ρωμαίος, «Τά τραγούδια τών Κολοκοτρωναίων», Πελοποννησιακά, τόμ.
Α', 'Αθήναι 1956, σ. 409-440, τόμ., Β', 1957, σ. 379-413.

110. Ίω. Βασδραβέλλης, ένθ' av., σ. 81.

111. Ν. Κασομούλης, ενθ ' άν., τόμ. Α ', σ. 313.
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αρματολούς καί τούς κλέφτες νά προσανατολιστούν πρός τήν τακτική τους
καί νά παρουσιαστούν σαν κληρονόμοι καί έπίγονοι τής μακραίωνης άρμα-
τολικής καί κλέφτικης παράδοσης τής τουρκοκρατίας»"1.

Ή κλεφταρματολική ζωή έν Ελλάδι

Οί κλέφτες διέμενον είς τά βουνά καί ώς κατάλυμα είχον τό λημέρι, πού συ-
νήθως εύρίσκετο είς κάποιον άπρόσιτον διά τούς έχθρούς τόπον, είς κάποι-
αν άπομονωμένην ράχην ή κλεισούραν"3.

Τό δημώδες ασμα τού Χρήστου Μιλιόνη άρχίζει μέ τόν στίχον:

Τρία πουλάκια κάθονταν στή ράχη στό λημέρι.

Καί τό τραγούδι τού Τόσκα:

'Εψές, προψές έδιάβαινα σέ κλέφτικα λημέρια.

Είς τό τραγούδι τοϋ Βίβα καί Κατσίγιαννου άκούεται:

Κ' ή παγανιά"4 τούς πλάκωσε απάνω στά λημέρια.

Όταν δ' ό Κοσκινάς έφονεύθη είς σύγκρουσιν με τόν Γιάννην Δυοβου-
νιώτην, ό δημοτικός ποιητής άπευθύνεται πρός τά βουνά καί πρός τά λη-
μέρια καί τά ερωτά μέ παράπονον:

Βουνά, τί δέν μαραίνεστε, λημέρια τί δέν κλαίτε;

Τόν Κοσκινά βαρέσανε ψηλά στό Μακρυκάμπι.

Μέ τόν έρχομόν τού χειμώνος μέ τά πολλά τά χιόνια οί κλέφτες ήσαν
ύποχρεωμένοι νά κατεβούν άπό τό λημέρι καί νά διασκορπιστούν άλλοτε μεν
κρυπτόμενοι είς οικίας συγγενών, κουμπάρων ή φίλων, άλλοτε δέ καταφεύ-
γοντες είς τάς Ιονίους νήσους, προτού άκόμη ή Βενετία υιοθέτηση τήν φιλό-
φρονα έλαστικότητά της πρός τούς Τούρκους"5. Ό διασκορπισμός όμως τών
κλεφτών δέν ώφείλετο μόνον είς τόν χειμώνα, άλλά κυρίως είς τάς σκληρός
καταδιώξεις των ύπό τών Τούρκων, αί όποΐαι ένετάθησαν κατά τά έτη 1779-
1780 καί 1805-1806.

Σχετικόν πρός διασκορπισμόν κλεφτών κατά τόν χειμώνα είναι τό έξ
'Αρκαδίας άσμα.

112. 'Απ. Βακαλόπουλος, Γα έλληνικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 2.

113. C. Fauriei, ενθ' άν., σ. 32.

114. Παγανιά = στρατιωτικσν άπόσπασμα.

115. C. Fauriei, ενθ'άν., σ. 41-42.
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Παιδιά μ', ήρθε χινόπωρος, παιδιά, ν-ήρθε ό χειμώνας.
Πέσαν τά φύλλ ' άπ' τά κλαριά, γδύθηκαν τά λημέρια.
Παιδιά μου, νά χωρίσουμε, μπουλούκια νά γινοϋμε.

ΕΙς άλλο τραγούδι έκ Θεσσαλίας λέγεται:

Δώδικα χρόνους έκανα άρματουλός κί κλέφτης,
πουτές δέν άντρουπιάστηκα κ' ίγώ κί τ' άρματά μου.
Σάν τoik' τή φετεινή χρουνιά πουτές νά μην ξανάρθη-
βγήκαν οί Τούρκοι στά χουριά κί δέρνουν κί άρπάζουν.

— «Πιδιά μου, νά σκορπίσουμι, νά γίνουμι μπουλούκια.
Ίγώ θά πόνου στ' Άγραφα κ ' ίσεΐς στού Μισολόγγι,

πδχ' τι τούς φίλους τούς παλιούς κί τούς παλιούς κουμπάρους».

ΟΙ κλεφταρματολοί ήγάπων μέ πάθος τά βουνά τής πατρίδος των καί
ήσθάνοντο λύπην μεγάλην δταν τά άφηναν. Ό δημοτικός ποιητής ήσθάνε-
το καί έξέφραζε τήν λύπην τών κλεφτών, πού τά έγκατέλειπον, ώς λύπην
τών Ιδίων τών βουνών, πού έγκατελείφθησαν άπό τήν κλεφτουριάν, όπως
π.χ. εις τό τραγούδι τών Άνδρουτσαίων:

Κλαίνε τά μαύρα τά βουνά, παρηγοριά δέν έχουν-
δέν κλαίνε γιά τό ψήλωμα, δέν κλαίνε γιά τά χιόνια,
ή κλεφτουριά τ' άρνήθηκε καί ροβολάει στούς κάμπους.
Ή Γκιώνα λέει τής Λιάκουρας"6 κ ' ή Λιάκουρα τής Γκιώνας·

— «Βουνό μου, πού 'σαι πιό ψηλά καί πιό ψηλά άγναντεύεις,
πού νά 'ναι, τί νά γίνωνται οί κλέφτες Άνδριτσαΐοι;

Σάν πού νά ψένουν τά σφαχτά, νά ρίχνουν στό σημάδι;
Ποιους κάμπους νά στολίζουνε μέ τούρκικα κεφάλια;»

— «Τί νά σου πώ, βρε Λιάκουρα, τί νά σου πω, βουνό μου,
τήν κλεφτουριά τήν χαίρονται οί ψωριασμένοι κάμποι».
Ή Λιάκουρα σάν τ' άκουσε πολύ τής κακοφάνη-

τηράει δεξιά, τηράει ζερβά, τηράει κατά τόν κάμπο.

— «Βρέ, κάμπε άρρωστιάρικε, βρέ κάμπε μαραζιάρη,
μέ τή δική μου λεβεντιά νά στολιστής γυρεύεις;

Γιά βγάλε τά στολίδια μου, δώσ' μου τή λεβεντιά μου,
μή λειώσω όλα τά χιόνια μου καί θάλασσα σέ κάμω».

116. Λιάκουρα είναι ό Παρνασσός.
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Τό τραγούδι αύτό ό Ν. Γ. Πολίτης έχαρακτήρισεν ώς «άδράς εμπνεύσε-
ως ξισμα», ενώ ό Γιάννης 'Αποστολάκης δέν τό θεωρεί δημώδες, άλλά λό-
γιον. Γράφει: «Νά παρονσιάζωνται τά βουνά, όπως έδώ, νά φοβερίζουν
τόν κάμπο καί νά είναι, έτοιμα νά αρχίσουν πόλεμο μαζί του — αύτό λέγω
είναι άσννήθιστος άνθρωπομορφισμός για δημοτικό τραγούδι»"1. Ό
αύτός συγγραφεύς λέγει: «Πραγματικά τό τραγούδι μοιάζει κατασκεύα-
σμα λογίου, εμπνευσμένου από τό δημοτικό τραγούδι (Passow, αριθ. 32):
Ποιός τοϋπε καί ποιός τ' άκουσε έδώ στόν ξένο τόπο,
πού νά μαλώνουν τά βουνά, νά κλαίνε τά καημένα;
Κ ' ή Λιάκουρα της Λιβαδιάς κ ' ή Γκιώνα τών Σαλώνων
καί τά Βαρδουσία τά ψηλά λένε τής Καταβόθρας:
— «Μωρέ βουνί, κακό βουνί, πουτάνα Καταβόθρα,
πού έσωσες τήν κλεφτονριά, τούς μαύρους Άνδρουτσαίους,
τόν Γιάνν' άπό τούς Ξυλικούς, τόν Γιώργο Μωραΐτη,
τόν Δρόσο τόν περήφανο μέ τό Βλαχοθανάση,
πού 'ταν μπαϊράκι στά βουνά καί φλάμπουρο στούς κάμπους»"8.

Νομίζω ότι είναι υπερβολικά όσα λέγει διά τό τραγούδι τών Άνδρου-
τσαίων ό Γιάννης 'Αποστολάκης. Ό άνθρωπομορφισμός ε'ις αύτό δέν είναι
άβαθής καί ψευδής, δέν είναι «ασυνήθιστος για δημοτικά τραγούδια». Ό δη-
μοτικός ποιητής λέγει ότι τά βουνά θρηνούν διά τήν έγκατάλειψίν των άπό
τούς 'Ανδρουτσαίους καί φαντάζεται ότι ή Γκιώνα ερωτά τήν Λιάκουραν τί
έγιναν οί κλέφτες αυτοί, πού ήσαν τό στολίδι των. Ό διάλογος Γκιόνας -
Λιάκουρας είναι φυσικός, όπως καί ό διάλογος 'Ολύμπου - Κισσάβου. Τό
αύτό ισχύει καί δι' όσα άπευθύνει ή Λιάκουρα πρός τόν κάμπον. Πιθανώτα-
τα τό τραγούδι τών 'Ανδρουτσαίων συνετέθη κατά τήν περίοδον 1790, δτε ό
'Ανδρούτσος έπολέμει κατά θάλασσαν μετά τοΰ Λάμπρου Κατσώνη. "Επειτα
ό ποιητής τοΰ τραγουδιοΰ είναι λαϊκός καί όχι λόγιος, όπως φαίνεται όχι
μόνον από τήν γλώσσαν, άλλά ιδίως άπό τήν δομήν καί τό ύφος του.

Είς άλλο τραγούδι ό Κατσαντώνης, τήν ώραν πού όδηγεΐται αιχμάλω-
τος διά τό μαρτύρων, αύτό τό όποιον πρώτον συλλογίζεται είναι ν' άπο-
χαιρετήση τ' άγαπημένα του βουνά:

Τόν Κατσαντώνη πιάσανε πέντε χιλιάδες Τούρκοι-
χίλιοι τόν πάν άπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω.

117. Γιάννης 'Αποστολάκης, Γό κλέφτικο τραγούδι, 'Αθήναι 1950, σ. 71.

118. Γ. 'Αποστολάκης, ενθ' άν., σ. 69 κ.έξ.
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Ό Κατσαντώνης φώναξε, ό Κατσαντώνης λέει:
— «Τούρκοι, βαστάτε τ' άλογο, λίγο νά ξανασάνω,
νά χαιρετήσω τά βουνά και τις ψηλές ραχούλες».

Όταν δ' οί Κολοκοτρωναΐοι κατά τό 1779 νικούν τούς 'Αλβανούς είς
τά Τρίκορφα τής Τριπόλεως, τότε

λάμπει ό ήλιος στά βουνά, λάμπει καί στά λαγκάδια.

'Αντιθέτως δταν οί Τούρκοι πολιορκούν τόν πύργον τής Καστάνιτσας,
όπου εύρίσκονται «ταμπουρωμένοι» οί Κολοκοτρωναΐοι, τότε τής Μάνης
τά βουνά παραστέκουν «λυπημένα καί συννεφιασμένα». Οί κλέφτες άνυπο-
μονούσαν πότε νά λειώσουν τά χιόνια, διά νά έπιστρέψουν είς τά βουνά.
'Ακόμη καί αύτοί πού εύρίσκοντο είς τάς 'Ιονίους νήσους μέ τό γλυκύτατον
κλίμα καί άπελάμβανον πλήρους έλευθερίας, μόνον δταν έπέστρεφον εις τήν
πρωτόγονον άνεξαρτησίαν τής πολεμικής των ζωής ήσθάνοντο Ικανοποιη-
μένοι. Μέ τόν έρχομόν τής ανοίξεως, πού τόν προαγγέλλουν ή άναβλάστησις
τοϋ γάβρου, τής όξυάς καί τών άλλων δένδρων καί ή άρχομένη άπό τής
έορτής τού άγιου Γεωργίου άνοδος βοσκών καί κοπαδιών άπό τά χειμαδιά
εις τά βουνά, ό κλέφτης άφήνει τά χειμερινά του καταλύματα καί τρέχει νά
έπανεύρη τό λημέρι καί τούς συντρόφους του. Τοιουτοτρόπως εις τό Πάπι-
γκον τού Ζαγορίου τής 'Ηπείρου άκούεται τό τραγούδι:

Θέλετε δένδρ' άνθίσετε, θέλετε μαραθήτε-
στον ήσκιο σας δέν κάθομαι ουδέ καί στο δροσιά σας,
μούν' καρτερώ τήν άνοιξη, τ' όμορφο καλοκαίρι,
ν' άνοίξ' ό γάβρος κ' ή όξυά, νά ήσκιώσουν τά λημέρια,
νά βγοϋν οί βλάχοι στά βουνά, νά βγοϋν κ ' οί βλαχοπούλες,
νά βγοϋν τά λάγια πρόβατα μέ τά χοντρά κουδούνια,
νά βγοϋν καί τά κλεφτόπουλα νά ρίξουν στό σημάδι.

Ή συνάντησις τών παλληκαριών έπειτα άπό χωρισμόν, πού άλλοτε μέν
διήρκει όλίγους μήνας, άλλοτε δέ περισσότερον χρόνον καί ώφείλετο είς πε-
ριπετείας τής πολεμικής των ζωής, προεκάλει εις τάς ψυχάς των ζωηράν συ-
γκίνησιν:

Καλώς άνταμωθήκαμαν έμεΐς οί ντιρτιλήδες,
νά κλάψωμε τά ντέρτια μας καί τά παράπονά μας.
Τούτον τόν χρόνο τόν καλό, τόν άλλο ποιός τό ξέρει,
γιά ζούμε γιά πεθαίνουμε, γιά σ' άλλον κόσμο πάμε.
Πάλι καλές άντάμωσες, πάλι ν' άνταμωθοϋμε
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στούν "Αι Αια στούν πλάτανου, πού 'ναι μιά κρύα βρύση,
πδχουν άρνιά πού ψένουντι, κριάρια σουβλισμένα,
πδχουν κ ' ενα γλυκό κρασί οπού κερνούν καί πίνουν"9.

Είπομεν ότι οί κλεφταρματολοί έξαιρετικήν έτρεφον άγάπην δια τα
βουνά τής σκλαβωμένης πατρίδος, δπου άνέπνεον τόν άέρα τής έλευθε-
ρίας. Ό κλέφτης τά έχαίρετο τά βουνά καί ό δημοτικός ποιητής τό τονίζει
αυτό είς τό τραγούδι τού Κατσίγιαννου:

Ζακόνι τδχουν τά βουνά καί βρέχουν καί χιονίζουν-
τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα μαύρα,
κανένας δέν τά χάρηκεν άπ' τούς καπεταναίους-
Κατσίγιαννος τά χάρηκε μέ τόν Βίβα άντάμα.

Είς τήν Ρούμελην έτραγουδοΰσαν τόν Τυμφρηστόν καί τήν Όξυάν, τόν
Τυμφρηστόν μέ τό δημοτικόν του δνομα:

Βελούχι μου παράμορφο κι Όξυά ζωγραφισμένη,
λειώστε τά χιόνια γλήγορα νά χορταριάσ' ό τόπος,
νά βγουν οί βλάχοι στά βουνά, νά βγουν κ ' οί βλαχοπούλες,
νά βγή κ ' ή Παναγιώταινα, ή πρώτη τσιλιγκέρα,
μέ τά κατσίκια στήν ποδιά καί μέ τ' άρνιά στά χέρια.

Είς άλλο τραγούδι από τήν Άνδρίτσαιναν τής Πελοποννήσου δ δημο-
τικός ποιητής καλοτυχίζει τά βουνά πού δέν γερνούν:

Καλότυχά 'ναι τά βουνά, ποτέ τους δέν γερνάνε-
τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα χιόνια
καί καρτερούν τήν άνοιξη, τ' ομορφο καλοκαίρι,
νά μπουμπουκιάσουν τά κλαριά, ν' άνοίξουνε τά δέντρα,
νά βγουν οί στάνες στά βουνά, νά βγουν οί βλαχοπούλες,
νά βγοϋν καί τά βλαχόπουλα λαλώντας τις φλογέρες.

'Από όλα όμως τά βουνά τής Ελλάδος, λέγει δ Fauriel, δ Όλυμπος άνα-
φέρεται είς τά κλέφτικα τραγούδια τού ελληνικού λαού ώς τό κέντρον,
σχεδόν ώς τό ιερόν δρος τών κλεφτών120. Ό Όλυμπος είς τό πανελληνίως

119. Καί διά τό τραγούδι αύτό ό Γιάννης 'Αποστολάκης {ενθ' άν., σ. 93-94) άμφι-
βάλλει άν είναι πρωταρχικόν δημιούργημα καί όχι νεώτερον κατασκεύασμα.

120. Cl. Fauriel, ενθ' άν., σ. 41.
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γνωστόν τραγούδι «Βουνά μαλώνουν», άνταγωνιζόμενος προς τόν Κίσσα-
βον, υπερηφανεύεται όχι μόνον δια τό ψήλωμα, τίς έξήντα δυό κορφές καί τις
έξήντα δυό βρυσούλες, άλλα καί διά τό πλήθος τών άγωνιστών τής έλευθε-
ρίας:

Ό "Ολυμπος κι ό Κίσσαβος τά δυό βουνά μαλώνουν.
Γυρίζει ό γερο-Όλυμπος καί λέει τοϋ Κισσάβου:
—«Μη μέ μαλώνγς, Κίσσαβε, κονιαροπατημένε,
έγώ 'μαι ό γερο-Όλυμπος στόν κόσμο ξακουσμένος.
"Εχω έξήντα δυό κορφές κ ' έξήντα δυό βρυσούλες,
κάθε κορφή καί φλάμπουρο, κάθε βρύση καί κλέφτης».

Εις τό τραγούδι τού Πλιάτσκα, έν άπό τα καλύτερα κλέφτικα, λέγεται:

Πλιάτσκα μ ', άν θέλης γιάτρεμα νά γι άνουν οί πληγές σου,
εβγα ψηλά στόν "Ολυμπο, στόν όμορφο τόν τόπο.
'Αντρείοι έκεΐ δέν άρρωστοϋν κι άρρωστοι άντρειώνουν.

Εις τά βουνά, δπου έλημέριαζαν οί κλεφταρματολοί, εΐχον φίλους νομάδας
βοσκούς, μέ τούς όποιους συνεδέοντο διά τού κοινού μίσους κατά τού τυράν-
νου. Οί βοσκοί αύτοί έκρατοϋσαν μυστικόν ό,τι έγνώριζον δι' αύτούς καί τά λη-
μέρια των καί έτροφοδοτούσαν άλλοτε έπί πληρωμή καί άλλοτε δωρεάν τούς
φίλους των πολεμιστάς τής έλευθερίας μέ κρέας καί τυριά. Εις τό λημέρι έφυ-
λάσσετο έξαίρετος οίνος, πού ητο άπαραίτητος διά τά τσιμπούσια (συμπόσιά)
των, τά όποια έγίνοντο καθ' ώρισμένας έορτάς τού έτους ή έπειτα άπό έπιτυχή
έπιχείρησιν καί νίκην έναντίον τών έχθρών. Εις τά συμπόσια αύτά, πού συνέχι-
ζαν τήν παράδοσιν τών συμποσίων τών άκριτων τής έλληνικής βυζαντινής
εποχής, έτραγουδούσαν τά Ιδικά των τραγούδια, έχόρευαν τούς πατροπαραδό-
τους χορούς των καί έξεδήλωναν τήν ευθυμον διάθεσίν των μέ άθώα πειράγμα-
τα πρός άλλήλους καί πνευματώδεις χαριτολογίας. Εις τήν σκληράν άγωνι-
στικήν καί περιπετειώδη ζωήν των ύπήρχον πλήν τών συμποσίων καί στιγμαί,
κατά τάς όποιας ήδύναντο νά λούωνται εις δροσεράν πηγήν καί νά περιποι-
ούνται τήν κόμην καί τό γένειον:

Μ' ένα γυαλί γυαλίζονταν, τά κάλλη των τηρούσαν.
— «Μουστάκι μου καραμπουγιά καί φρύδια μου γραμμένα,
δέν πρέπετι γιά κρέμασμα κι ούδέ γιά άλυσσίδα,
μόν' πρέπετι γιά τά βουνά, γιά τίς ψηλές ραχούλες».

Είναι γνωστόν ότι συχνά οί κλέφτες συνεκεντρώνοντο καί άνεπαύοντο
κάτω άπό βαθύσκια πλατάνια παρά τάς δχθας χειμάρων ή ποταμών. Δέν
χρειάζεται νά έξάρωμεν τήν άγάπην των πρός αύτά τά δένδρα. Σέ ένα τρα-
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γούδι άποδίδεται ό μαρασμός ενός πλατάνου είς έχθρικόν βόλι, πού έδέχθη
τό δένδρον είς τήν καρδίαν του, όταν ό φοβερός διά τήν κακουργίαν του Άλή
Πασάς έπέρασεν άπό κοντά του μέ δέκα όκτώ χιλιάδας Τουρκαλβανούς:

— «Τί έχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμένος,
μέ τις ριζοϋλες στο νερό, μέ τη δροσιά στά φύλλα;
Νά μη σέ βάρεσε ό βοριάς, κάνας κακός άγέρας;»

— «Μουϊδέ βοριάς μέ βάρεσε, μουϊδέ κακός άγέρας·
ό Άλή Πασάς έπέρασε μέ δεκοχτώ χιλιάδες.

Μουϊδέ στόν ήσκιο μ' έκατσε, μουϊδέ καί στη δροσιά μου,
παρά σημάδι μ ' έβαλαν ούλοι μέ τήν άράδα.
Άλλοι βαρούν τούς κλώνους μου, άλλοι βαρούν τά φύλλα
κι ό σκύλος ό Άλή Πασάς βαρεί μέσ' στήν καρδιά μου.
Μαράθηκαν τά φύλλα μου, μαράθηκ ' ή καρδιά μου»121.

Αί όμάδες τών κλεφτών ήσαν όλιγαριθμώτεροι άπό τά σώματα τών
άρματολών. Άν διέθετον δύναμιν έκατόν άνδρών, ήσαν λίαν ύπολογήσιμοι.
Τόν άρματολόν οί "Ελληνες έθεώρουν ήμερον κλέφτην έν άντιθέσει πρός τόν
άγριον. Ό περιηγητής Pecchio, πού έγνώρισε, φαίνεται, έκ τού πλησίον κλε-
φταρματολούς τής ήπειρωτικής Ελλάδος, λέγει διά τήν σωματικήν των
έμφάνισιν: «Οί Ρουμελιώτες καί οί Σουλιώτες είναι οί ώραιότεροι καί οί
ρωμαλεώτεροι άνδρες πού είδα. Τό δέρμα τους πάντοτε έκτεθειμένο στόν
ήλιο, εχει άπόλυτα τό χρώμα τοϋ μπρούντζου. Τό στήθος τους είναι φαρδύ
σά θώρακας. Ή φύση τούς έδωσε θαυμάσια μαλλιά, πού τ' άφήνουν νά πέ-
φτουν στούς ώμους. Τά μαλλιά αύτά θά έκαναν καλύτερη άκόμη έντύπωση,
άν τά παλληκάρια δέν είχαν τή συνήθεια νά ξυρίζουν τούς κροτάφους»'12.

Καί οί κλέφτες καί οί άρματολοί έφόρουν τήν θρυλικήν φουστανέλλαν,
τσαρούχια καί εις τήν μέσην δερματίνην ζώνην (σελλάχι), πού έχρησιμο-
ποιεΐτο κυρίως ώς θήκη διά πιστόλια, φυσέκια, μαχαίρι, καπνοσακκούλαν
και χρηματοπουγγί. Είχον έπίσης τά αύτά δπλα, καριοφίλια, σπαθιά, γιατα-
γάνια. 'Επί πλέον ό κλέφτης έφερεν Ιν μακρύ μάλλινον σχοινί τυλιγμένον
γύρω εις τό σώμα του μέ δεμένον κόμβον έμπροστά του. Τό σχοινί αυτό προ-
ωρίζετο διά νά δένη τούς αίχμαλωτιζομένους έχθρούς123.

121. Μέ τό τραγούδι αύτό ό δημοτικός ποιητής έκφράζει δλην τήν κακουργίαν τοϋ
μισητού τυράννου της Ηπείρου.

122. 'Απ. Βακαλόπουλος, Τά έλληνικά στρατεύματα τον 1821, Θεσσαλονίκη 1948,
σ. 64.

123. C. Fauriel, ενθ' όν., σ. 34.
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ΟΙ κλέφτες είς τό λημέρι ήσαν ασφαλείς καθ' όλην τήν ήμέραν καί τήν νύ-
κτα, φρουρούμενοι άπό άλλους συντρόφους των (καραούλια). Κατά τήν νύ-
κτα έκοιμώντο έπάνω είς πυκνούς σωρούς κλάδων καί έσκεπάζοντο μέ τήν
ύφαντήν άπό γιδόμαλλον κάπαν των. 'Οταν επρόκειτο νά κάμουν πολε-
μικήν έπιχείρησιν, έξήρχοντο καί κατά τήν νύκτα καί κατά προτίμησιν τήν
πλέον θυελλώδη καί πλέον σκοτεινήν. Ό εχθρός κατελαμβάνετο συνήθως
άπροετοίμαστος.

Οί κλεφταρματολοί ήσκοΰντο είς τό λημέρι νά ρίπτουν μίαν μεγάλην πέ-
τραν όσον τό δυνατόν είς μεγαλυτέραν άπόστασιν. Έτσι άπέκτων μυϊκήν
δύναμιν καί εύκαμψίαν. Επίσης άσκούμενοι διέθετον ίδιαιτέραν ικανότητα
είς τό τρέξιμον καί είς τό πήδημα. Παρ' όλον τό βάρος τής ένδυμασίας καί
τοΰ όπλισμού των ήσαν ικανοί νά ύπερτερήσουν τήν συνήθη ταχύτητα τρέ-
χοντος ϊππου.

Τοιουτοτρόπως έλέγετο διά τόν Ζαχαριάν ότι, όταν έτρεχε, τά άκρα
τών ποδών του έφθαναν μέχρι τής κεφαλής του. Είς τό τραγούδι τοΰ Νά-
νου έντύπωσιν κάμνουν οί στίχοι:

Δέν θέλω κλέφτες γιά τραγιά, κλέφτες για τα κριάρια,
μόν' θέλω κλέφτες γιά σπαθί, κλέφτες γιά τό τουφέκι,
τριών μερών περπατησιά νά πάμε σέ μιά νύχτα.

Διά τόν Νικοτσάραν ώσαύτως παραδίδεται ότι ήμιλλάτο είς τό τρέξι-
μον μέ εν άλογον καί ότι έπηδούσεν έπάνω άπό έπτά άλογα τοποθετημένα
είς τήν σειράν κατά μέτωπον124. "Αλλοι μέ εν πήδημα έπερνοϋσαν έπάνω
άπό τρία άμάξια φορτωμένα άγκάθια μέχρις ύψους έπτά ή όκτώ ποδών125.

Οί κλεφταρματολοί έπίσης ήσκοΰντο είς τό λημέρι νά ρίχνουν στό σημά-
δι. Έτσι είς τό τραγούδι τοΰ Νικολού Τζιοβάρα, πού έδρασεν είς Ήπειρον
καί Άκαρνανίαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 18ου αί. καί είχε καταστή τό
φόβητρον τών Τούρκων, έχομεν τούς στίχους:

Πήγε νά κάμη τή Λαμπρή καί τό Χριστός Ανέστη,
νά ψήση τό σφαχτάρι τον, κόκκιν' άβγά νά φάγη
καί νά χορέψουν τά παιδιά, νά ρίξουν στό σημάδι.

Είς δέ τό τραγούδι τοΰ Χρόνη:

Άλή - Τζικούρας χαίρεται καί ρίχνει στό σημάδι.

124. C. Fauriel, ενθ' άν., σ. 147.

125. Ένθ' άν., σ. 35.
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ΕΙς άλλο τραγούδι:

Σήμερα, Δήμο μ', πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι,
τά παλληκάρια χαίρονται καί ρίχνουν στό σημάδι.

Ή Ικανότης, τήν όποίαν άπέκτων είς τήν σκοποβολήν, εδαικεν άφορμήν είς
τήν δημιουργίαν τής παροιμιακής έκφράσεως «περνζί τό βόλι στό δαχτυλίδι».

Εκτός τών σωματικών Ικανοτήτων, οί κλεφταρματολοί διεκρίνοντο
δια τήν έξαιρετικήν εύψυχίαν καί τό θάρρος των. Ή άντοχή των νά ύπο-
μένουν τήν πείναν, τήν δίψα ν καί τήν άγρυπνίαν αναφέρεται είς τό θαυ-
μάσιον τραγούδι τοϋ Νικοτσάρα:

Ό Νικοτσάρας πολεμά με τρία βιλαέτια,
τή Ζίχνα καί τό Χάντακα, τό έρημο τό Πράβι.
Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
Χιόνι έτρωγαν, χιόνι έπιναν καί τή φωτιά βαστούσαν,

ή κατ' άλλην παραλλαγήν τοϋ Ιδιου τραγουδιού:
Χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ύπνο στό μάτι.

Εις πολλάς περιπτώσεις, κατά τάς όποιας ό εχθρός τούς ένόμιζε καταβε-
βλημένους άπό την πεϊναν, τήν δίψαν, τήν άυπνίαν, τόν κόπον καί έπερίμενε
νά φονεύονται ή νά παραδίδονται, έδέχετο αιφνιδίως τήν βιαίαν έπίθεσίν
των, άπό τήν όποίαν έξήρχοντο νικηταί. Ή άντοχή των είς τόν πόνον ήτο
άξιοθαύμαστος. Τά βασανιστήρια, πού ύφίσταντο, δταν συνελαμβάνοντο,
ήσαν φρικτά. Τό έλαφρότερον έκ τούτων ήτο νά τούς θραύσουν τά κατώτερα
μέλη τοϋ σώματος άπό τά ισχία μέχρι τών δακτύλων τών ποδών μέ τήν
σφύραν τοϋ σιδηρουργού, όπως π.χ. τοϋ Κατσαντώνη. Προτιμότερον δι'
αύτούς ήτο νά πέσουν έπί τοϋ πεδίου τής μάχης παρά νά συλληφθοϋν.Έτσι
έξηγεΐται ή εύχή καλό μολύβι, πού έδιδεν ό ένας εις τόν άλλον, δταν έπιναν
τό κρασί των. Ό θάνατος έπί τοϋ πεδίου της μάχης ήτο προτιμότερος διά
τόν κλεφταρματολόν παρά ό φυσικός καί ειρηνικός θάνατος. Σφαγάρι ώνό-
μαζον, δηλαδή θύμα, τόν νεκρόν ενός γενναίου καί ιροφίμι τόν νεκρόν τοϋ
αποθανόντος έξ άσθενείας126.

Κατά τήν μάχην έκαλύπτοντο συνήθως όπίσω άπό κορμόν δένδρου, άπό
τοΐχον, άπό βράχον, κάποτε δέ καί όπίσω άπό πτώματα φονευθέντων συ-
ντρόφων ή έχθρων. Τό πρόχειρον τούτο πρόχωμα έλέγετο μετερίζι. Όπίσω

126. C. Fauriei, ενθ' όν., σ. 36-37.
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άπό τό μετερίζι γονατιστοί ή έξηπλωμένοι μέ τό πλευρόν ή ανάσκελα έγέμι-
ζαν τό όπλον των, έσημάδευαν μέ έξαιρετικήν άκρίβειαν καί έπετύγχανον
έκεΐνον πού τούς έπυροβόλει. Ό Fauriel γράφει ότι έσημάδευον μετά τόσης
ακριβείας είς τήν λάμψιν τοΰ έκπυρσοκροτήσαντος έχθρικοΰ όπλου, ώστε
σπανίως άπετύγχανον έκείνου, ό όποιος είχε πυροβολήσει. Τούτο, λέγει,
ώφείλετο είς τήν ζωηρότητα, εύκινησίαν καί επιδεξιότητα τοΰ βλέμματός των
άκόμη καί κατά τάς νυκτερινός των έπιχειρήσεις. Διά τό είδος αύτό τοΰ πο-
λέμου είχον τήν φράσιν: «φωτιά στη φωτιά»127. Είς τό τραγούδι τοΰ Χρήστου
Μιλιόνη λέγεται:

Μέ τά τουφέκια τρέξανε, ό ένας προς τον άλλο-
φωτιά έδωσαν στη φωτιά κ ' έπεσαν είς τόν τόπο.

"Αν εύρίσκοντο περικυκλωμένοι καί άλλος τρόπος σωτηρίας δέν υπήρχε,
τραυοΰσαν τό σπαθί ή τό γιαταγάνι καί τήν έπίθεσιν (έφοδόν) των αύτήν,
διά νά άνοίξουν δίοδον έν μέσω τών γραμμών τοΰ έχθροΰ, ώνόμαζον γιου-
ρούσι.

Ούτως είς τό τραγούδι τοΰ Γεωργάκη άκούονται οί στίχοι:

— Τόν τόπον πιάστε δυνατά, πιάστε τά μετερίζια!
Κι άν κάμ ' ό θεός κ ' ή Παναγιά νά κάμωμε γιουρούσι,
τόν Μιτζομπόνον™ ζωντανόν κοιτάξετε νά πιάστε.

Εις δέ τό τραγούδι τοΰ Καραϊσκάκη, πού είναι νεώτερον, έπίσης άνα-
φέρεται τό γιουρούσι:

Πρώτο γιουρούσι πδκανε στόν πόλεμο πού πήγε
μιά κανονιά τοϋ δώσανε οί Τοϋρκοι μέσ' στά στήθη.

Ό άνδρεΐος κλέφτης συμβολίζεται εις μερικά τραγούδια μέ άετόν. Είς εν
άπό αύτά έχομεν δύο άετούς άγωνιστάς —ό ένας ήτο άρχηγός είς τόν
Λοΰρον—, πού συνομιλούν περί πολεμικών πραγμάτων. Είς άλλο ό κλέφτης
παρίσταται ώς άετός υπερήφανος, πού δέν αφήνει τά βουνά παρά τάς έκ τοΰ
χειμώνος κακουχίας:

Ν-ενας άιτός περήφανος, ένας άιτός λεβέντης
δέν πάει στά κατώμερα νά καλοξεχειμάσχ),

127. Ένθ'άν., σ 35.

128. Στρατηγόν τοϋ 'Αλή Πασά.
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μά μένει άπάνω στά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια.
"Επεσαν χιόνια καί νερά, χιόνια καί κορκοσιάλια'29
έμάργωσανΜ τά νύχια του κ ' έπεσαν τά φτερά του.
Παρακαλιέται στό Θεό, τήν Παναγιά δοξάζει,
νά πάρη ό ήλιος στά βουνά καί στις κοντοραχοϋλες,
νά ζεσταθούν τά νύχια του, νά γι άνουν τά φτερά του.

Είς παραλλαγήν τοϋ τραγουδιού τούτου έκ Κρήτης, πού έτραγουδοϋσεν
καί ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος, λέγεται:

Σέ ψηλό βουνό, σέ ριζιμιό χαράκι131
κάθεται εν' άιτόςβρεμένος, χιονισμένος
καί παρακαλεί τόν ήλιο ν' άνατείλη:

— «"Ηλιε, άνάτειλε, ήλιε, λάμψε καί δώσε,
γιά νά λειώσουνε χιόνι ' άπού τά φτερά μου
καί τά κρούσταλλα άπού τ' άκράνυχά μου».

Είς άλλο τραγούδι έκ Πελοποννήσου άκούεται:

Τρεις άετοί καθόντανε σέ τρία μαύρα λιθάρια
καί κλαίγανε τά ντέρτια τους καί τά παράπονά τους.
Ό ένας κλαίει πού μέθυσε κι ό άλλος πού 'ναι χήρος.
Γυρίζει ό τρίτος καί τούς λέει, γυρίζει τούς μαλώνει:

— «Μήν κλαις έσύ πού μέθυσες, γιατί θά ξεμεθύσης,
ούτε καί σύ πού χήρεψες, άλλη γυναίκα παίρνεις.
Νά κλαίω έγώ πού γέρασα καί δέν μπορ' νά πετάξω,
νά πάω σέ κλαρί κορφή, ψηλά σέ κορφοβούνι

καί νά σφυρίξω κλέφτικα στις ράχες, στά λαγκάδια».

Ό δημοτικός ποιητής έξαίρει τήν τραγικότητα πολυνέκρου μάχης μέ
στίχους, πού προτρέπουν κόρακα κρώζοντα έκ πείνης νά πετάξη εις τόν
τόπον τής σφαγής, όπου θά έχη ώς βοράν τάς σάρκας καί τά αίματα τών
πεσόντων εχθρών.

Τ' έχεις, καημένε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνάζεις;
Μήνα διψςις γιά αίματα, γιά τούρκικα κεφάλια;

129. Χάλαζα.

130. Έπάγωσαν.

131. Είς βράχον.
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Πέτα ψηλά κατ' τ' Άγραφα, στοϋ Άσπρου τό γεφύρι,
νά φας κρέας άπό κατή καί πλάτ' άπό βοϊβόντα.

Τά τουφέκια τών κλεφταρματολών ήσαν εξαιρετικού μήκους καί βεληνε-
κούς132. «Οί καπετάνιοι παθαίνονταν γιά τις χρυσοκεντημένες στολές καί τά
φλωροκαπνισμένα δπλα. Στό σελλάχι τους είχαν πιστόλια, πού λαμποκο-
πούσαν άπό τό χρυσάφι ή τό ασήμι, τό γιαταγάνι καί ένα εγχειρίδιο μέ λεπίδα
τετράγωνη, κλεισμένο μέσα σ' ένα θηκάρι, είδος σωλήνα, πού χρησίμευε καί
γιά γέμισμα τών πιστολιών. Τά δπλα τοϋ καπετάνιου αρματολού ή κλέφτη
ήσαν τά προσφιλέστερά τους αντικείμενα. Ή αγάπη των γι' αυτά, αληθινή
λατρεία, ήταν τό αποτέλεσμα ένός μακροχρόνιου τρόπου ζωής μέσα σέ μιά
χώρα γεμάτη άπό κινδύνους»'33.

Τά όπλα χαμένων (σκοτωμένων) πολεμιστών, όπως π.χ. τοϋ Ραγκαβάνη,
τοϋ Πετροπέτσα ή γενικώς άντρειωμένων, όπως λέγεται είς τα τραγούδια,
δέν πρέπει νά φέρονται άπό τόν τυχόντα, ούτε νά πωλοϋνται, άλλά ν'
άναρτώνται είς δένδρον ή είς πύργον καί νά λειτουργούνται είς έκκλησίαν,
διότι είναι ιερά καί άσπιλα134. Ό πολεμιστής έχει μέ τά άρματά του μυστικι-
στικών δεσμόν, πού εξακολουθεί νά ύπάρχη καί μετά τόν θάνατον του. Διά
τοϋτο οί έπιζώντες αισθάνονται κάποιον φόβον καί εύλάβειαν πρός αύτά
καί άποφεύγουν νά τά μεταχειρίζωνται. Μόνον οί άπόγονοι τών πολεμι-
στών, εάν καί αύτοί είναι άνδρεΐοι ώς έκεινοι καί έπετέλεσαν ήρωικάς πρά-
ξεις, δικαιούνται νά γίνουν κάτοχοι των.

Τοϋ Ραγκαβάνη τ' άρματα δέν πρέπει νά φοριώνται,
μόν' πρέπει γιά νά κρέμωνται μέσα στά σταυροδρόμια,
κι δσοι διαβάτες κι άν περνούν οϋλοι νά τά ρωτάνε:
— «Άρματα, πού εΐν' ό αφέντης σας, πού 'σαστε μοναχά σας;»
—«Αφέντης μας έμίσεψε καί πάει βαρύ ταξίδι».

Ένδεικτικόν είναι καί τό έκ Κρήτης τραγούδι:

Τών άντρειωμένων τ' άρματα δέν πρέπει νά πουλιούνται,
μόν' πρέπει νά γυαλίζουνται καί τσ' άντρες νά τιμούνε,

ή κατ' άλλην παραλλαγήν:

132. C. Fauriei, ενθ' άν., σ. 34.

133. 'Απ. Βακαλόπουλος, ενθ' άν., σ. 67.

134. Ένθ' όν., σ. 67.
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Τοϋ άντρειωμένου τ' άρματα δέν πρέπει, νά πουλιώνται,

μόν' πρέπει τους στην έκκλησιά κ ' έκεΐ νά λειτουργιώνται.

"Οταν κάποτε κατόπιν σκληρών διωγμών υπό τής τουρκικής διοικήσεως
οί κλέφτες, δεινώς πιεζόμενοι καί δεινοπαθούντες, ήναγκάζοντο νά «προ-
σκυνήσουν», νά δηλώσουν δηλαδή ύποταγήν καί νά γίνουν άρματολοί135, τό-
τε ή δημώδης μοϋσα έξήρεν έκείνους, πού δέν ύπέκυπτον. Είς τό τραγούδι
τού Τόσκα, ό όποιος έδρασεν ώς κλέφτης κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 18ου
αί. εις τάς περιοχάς Κονίτσης, Γρεβενών καί Χασίων, έχομεν τόν στίχον:

Παιδιά, μήν προσκυνήσετε σ' αυτόν τόν Διβατάρη.

Είς τό τραγούδι τοϋ Λιάκου:

—«Προσκύνα, Λιάκο, τόν πασά, προσκυνά τό βεζίρη,

πρώτος νά εΐσ' άρματολός, δερβέναγας νά γίνης».

Κι αϋτώνος αποκρίθηκε μαντάτα καί τοϋ στέλνει:

— «"Οσό 'ναι Λιάκος ζωντανός πασά δέν προσκυνάει,

πασά 'χει ό Λιάκος τό σπαθί, βεζίρη τό τουφέκι».

Είς τό τραγούδι τοϋ Χρήστου Μιλιόνη:

— «Χρήστο, σέ θέλει ό βασιλιάς, σε θέλουν κ ' οί άγάδες».

— «"Οσό 'ν' ό Χρήστος ζωντανός, Τούρκους δέν προσκυνάει».

Είς τό τραγούδι τού Γιάννη Σταθά:

— «Μάϊνα, φωνάζει, τά παννιά, ρίξε τα, λέγει, κάτω».

— «Δέν τά μαϊνάρω τά παννιά [κι] ουδέ τά ρίχνω κάτω.

Μή μέ θαρρείτε νιόνυφη, νύφη νά προσκυνήσω.

'Εγώ 'μ ' ό Γιάννης τοϋ Σταθά, γαμπρός τοϋ Μπουκουβάλα».

135. Ό άρχηγός τοϋ αρματολικίου, «πού είχε καθήκον νά κρατω τήν τάξιν καί τήν
άσφάλειαν στήν περιοχή τον, άποκόμιζε πολλά ηθικά καί υλικά κέρδη άπό τή θέση του,
γιατί τίποτε δέν τόν έμπόδιζε νά κάνη τόν κτηνοτρόφο καί τόν έμπορο καί μάλιστα μέ
διαρκές πάντα κέρδος χάρις στήν υψηλή του θέση καί στή μεγάλη του δύναμη. Τό άρμα-
τολίκι λοιπόν ηταν έπόμενο νά κινεί τίς έπιθυμίες πολλών. Γι' αυτό καί οί καπετάνιοι
φρόντιζαν μέ κάθε τρόπο νά στερεώσουν τή θέση τους, κάνοντας μεταξύ τους συνοικέ-
σια, πράγμα πού εξακολούθησε μέ τήν έπανάσταση, κολακεύοντας τίς τοπικές τουρκικές
άρχές ή τόν πασά, πού έξουσίαζε τήν περιοχή. 'Ακόμη φρόντιζαν νά κληροδοτήσουν τό
άρματολίκι στά παιδιά τους, στ' άγόρια, καί μάλιστα όχι πάντα στόν πρωτότοκο, άλλά
στόν άξιώτερο. Έτσι ή άρματολική οργάνωση σιγά σιγά στερεοποιήθηκε καί τό άρματο-
λίκι έγινε συνήθως κληρονομικό μιας οικογένειας». 'Απ. Βακαλόπουλος, ενθ' άν., σ. 65,
ενθα καί αί σχετικαί παραπομπαί είς τά έργα τοϋ Ν. Κασομούλη καί τοϋ Α. Κουτσονίκα.
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Ή Σουλιώτισσα Αέσπω λέγει:

Τό Σούλι κι άν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν ή Κιάφα,
ή Αέσπω άφέντες Αιάπηδες δέν έκαμε, δέν κάνει.

Τέλος ό Κασομούλης διέσωσε τούς στίχους:

Οί κλέφτες έπροσκύνησαν καί γίνηκαν ραγιάδες
κ ' ένα μικρό κλεφτόπουλο δέν θέλ ' νά προσκύνηση-
ψηλά σε πέτρα κάθονταν, τόν ταμπουρά λαλούσε:

— «Έγώ ραγιάς δέν γίνομαι, χαράτσι δέν πλερώνω»'36.

ΕΙς τά γνήσια κλέφτικα τραγούδια, πού έξυμνοΰν τούς άγώνας τών
κλεφταρματολών, ή περιγραφή τόπου καί η μνεία χρόνου, ώς καί κάθε
πληροφορία μέ «Ιστορικάς» λεπτομερείας, άπουσιάζουν. Λείπει άπό αύτά
ή ξηρά άπαρίθμησις τών έξωτερικών περιστατικών. Έν τούτοις ό δημο-
τικός ποιητής κατορθώνει νά ζωντανεύση τό πνεύμα τοΰ πολέμου καί νά
παρουσιάση τήν ψυχήν τοΰ ήρωικοΰ άνθρώπου, όπως είς τό τραγούδι τοΰ
Μπουκουβάλα:

Τ' εΐν' ό άχός πού γίνεται καί ταραχή μεγάλη;
Μήνα βουβάλια σφάζονται, μήνα θεριά μαλώνουν;
Κι ουδέ βουβάλια σφάζονται κι ουδέ θεριά μαλώνουν-
ό Μπουκουβάλας137 πολεμω μέ χίλιους πεντακόσιους
στη μέση στό Κεράσοβο καί στήν Καινούρια Χώρα.

Είς τό τραγούδι τοΰ Γιάννη Σταθά έξυμνειται ή έπίθεσις αύτοΰ ενα-
ντίον τουρκικής κορβέτας είς τά παράλια τής Χαλκιδικής:

Μαϋρο καράβ' άρμένιζε στά μέρη τής Κασσάντρας-
είχε παννιά κατάμαυρα καί τ' ουρανού παντιέρα.
'Εμπρός κορβέτα μ ' άλικο μπαϊράκι τοϋ έβγήκε.

— «Μα ίνα, φωνάζει, τά παννιά, ρίξε τα, λέγει, κάτω».

— «Δέν τά μαϊνάρω τά παννιά, ουδέ τά ρίχνω κάτω.
Μή μέ θαρρείτε νιόνυφη, νά βγώ νά προσκυνήσω-

έγώ 'μαι ό Γιάννης τοϋ Σταθά, γαμπρός τοϋ Μπουκουβάλα.
Τράκο, λεβέντες, ρίξετε στήν πλώρη τό καράβι,

136. Ν. Κασομούλης, ενθ' άν., τόμ. Α', σ. 3.

137. Ή οικογένεια Μπουκουβάλα κατείχε τό άρματολίκι τών 'Αγράφων. Μία άπό
τάς περιφανεστέρας συγκρούσεις τοϋ Γιάννη Μπουκουβάλα καί τών Τουρκαλβανών
έγένετο είς τό Κεράσοβον τοΰ Μεσολογγίου ή τών 'Αγράφων.
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τών Τούρκων αίμα χύσετε, άπιστους μην ψηφάτε».
Οί Τούρκοι βόλταν έστριψαν κ ' έγύρισαν τήν πλώρη.
Πρώτος ό Γιάννης πέταξε μέ τό σπαθί στό χέρι.
Στά μπούνια138 τρέχουν αίματα, τό κύμα κοκκινίζει.
'Αλλά! 'Αλλά! οί άπιστοι κράζουν καί προσκυνούνε.

Κατά τήν δίωξιν τών Σουλιωτών υπό τοϋ Άλή Πασά (1803) μικρά όμάς
έξ αύτών (78) κατέφυγεν είς τό μεταξύ Πρεβέζης καί Άρτης χωρίον Ρινιά-
σαν. Στίφος Τουρκαλβανών καταφθάσαν είς τό χωρίον κατά τήν 23ην Δε-
κεμβρίου 1803 κατέλαβεν έξ άπροόπτου τούς κατοίκους καί άλλους μεν κα-
τέσφαξεν, άλλους δ' ήχμαλώτισε. Μεταξύ τών κατοίκων ήτο καί ή οικογέ-
νεια τοϋ Γεωργάκη Μπότση ή Μπότσαρη, τοϋ όποιου άπόντος ή ηρωική σύ-
ζυγος Δέσπω, λαβοΰσα μεθ' εαυτής τάς θυγατέρας, τάς νύμφας, τούς εγγο-
νούς καί τάς έγγονάς της, κλείεται είς τού Δημουλα τόν πύργον καί, άφού
μάχεται κατά τών σφαγέων με άπαράμιλλον σθένος καί αποφασιστικότητα,
ότε είδεν ότι πάσα περαιτέρω άντίστασις ήτο ματαία, ήρώτησε τούς ίδικούς
της τί προτιμούν έκ τών δύο, τήν δουλείαν ή τόν θάνατον. Όλοι προετίμη-
σαν τόν θάνατον. Τότε ή Δέσπω, άφοΰ συνεσώρευσεν είς τό μέσον δσην είχε
πυρίτιδα, έθεσε πϋρ είς αύτήν καί έγένοντο ολοκαύτωμα. Είς τό δραματικόν
τούτο γεγονός τής ηρωικής θυσίας αναφέρεται τό τραγούδι:

'Αχός βαρύς ακούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σέ γάμον ρίχνονται, μήνα σέ χαροκόπι;
Ουδέ σέ γάμον ρίχνονται, ούδέ σέ χαροκόπι,
ή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ ' άγγόνια.
'Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στον Δημουλα τόν πύργο.

— «Γιώργαινα, ρίξε τ' άρματα, δέν εΐν' έδώ τό Σούλι-
έδώ είσαι σκλάβα τοϋ Πασά, σκλάβα τών Αρβανιτών».

— «Τό Σούλι κι άν προσκύνησε κι άν τούρκεψε ή Κιάφα,
ή Δέσπω αφέντες Αιάπηδες όέν έκαμε, δέν κάνει».
Δαυλί στό χέρι άρπαξε, κόρες καί νύφες κράζει:

— «Σκλάβες Τουρκών μή ζήσωμε, παιδιά μ μαζί μ ' ελάτε!»
Καί τά φυσέκια άναψε κι ολοι φωτιά γενήκαν.

Μέ τήν εύψυχίαν τής ήρωίδος, πού τής λείπει σωματική δύναμις, πραγ-
ματοποιείται ό άγών κατά τοϋ τυράννου καί ή σκληροτάτη θυσία δημι-
ουργεί τό έλεύθερον άτομον, πού υπεράνω όλων έχει τήν έλευθερίαν.

138. Μπούνια = όπαί είς τό τοίχωμα τοϋ πλοίου.
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Είς άλλα τραγούδια, όπως τού Γυφτάκη καί τοϋ Κίτσου, ό δημοτικός
ποιητής είναι επίσης ανυπέρβλητος είς τήν δημιουργίαν άληθινής αισθητικής
συγκινήσεως μέ τήν μάννα τοϋ λαβωμένου ή σκοτωμένου ήρωικοΰ παλληκα-
ριοΰ, πού «παλαβώθηκε και περπατεΐ καί κλαίει», ή πού «μέ τό ποτάμι μά-
λωνε καί τό πετροβολούσε». 'Αλλ' ας άκούσωμεν πρώτον τό τραγούδι τοϋ
Γυφτάκη:

Διψούν οί κάμποι γιά νερό καί τά βουνά γιά χιόνια
καί τά γεράκια γιά πουλιά κ' οί Τούρκοι γιά κεφάλια.
Άρα τό τί νά γίνηκεν ή μάννα τοϋ Γυφτάκη,
πού έχασε τά δυό παιδιά, τόν αδελφό της τρία
καί τώρα παλαβώθηκε καί περπατεΐ καί κλαίει-
μήτε στούς κάμπους φαίνεται, μήτε στα κορφοβούνια.
Μας είπαν πέρα πέρασε, πέρα στά βλαχοχώρια
κ ' εκεί τουφέκια έπεφταν καί θλιβερά βροντούσαν.
Μήτε σέ γάμους έπεφταν, μήτε σέ πανηγύρια,
μόνον τό Γύφτη λάβωσαν στό γόνα καί στό χέρι.
Σάν δένδρον έρραγίσθηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει,
ψιλήν φωνούλαν έβγαλε, σάν παλληκάρι οπού ήταν.
— «Πού είσαι, καλέ μου άδερφέ καί πολυαγαπημένε;
Γύρισε πίσω, πάρέ με, πάρέ μου τό κεφάλι,
νά μήν τό πάρ ' ή παγανιά καί ό Γιουσούφ Αράπης
καί μοϋ τό πάη στά Γιάννινα τ' Άλή Πασά τοϋ σκύλου.

Είς τό τραγούδι τοϋ Κίτσου «rô παράπονο τής μάννας στό ποτάμι»,
λέγει ό Γ. 'Αποστολάκης, «καθώς τό πετροβολάει μας πηγαίνει μακριά
άπό τό ρεαλισμό τής περιγραφής- μας μπάζει ευθύς άπό τήν άρχή σέ πυ-
κνή ψυχική ατμόσφαιρα, στή λαχτάρα δηλαδή τής μάννας νά ίδή τό γιό
της»"9. 'Αλλ' άς άκούσωμεν τό τραγούδι:

Τοϋ Κίτσου ή μάννα κάθονταν στήν άκρη στό ποτάμι,
μέ τό ποτάμι μάλωνε καί τό πετροβολούσε.
«Ποτάμι όλιγόστεψε, ποτάμι στρέψ' όπίσω,
γιά νά περάσω αντίπερα, πέρα στά κλεφτοχώρια,
όπ' έχουν κλέφτες σύνοδο, όπ' έχουν τά λημέρια».
Τόν Κίτσο τόν έπιάσανε, πάνε νά τόν κρεμάσουν.
Χίλιοι τόν πάγουν έμπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω

139. Γ. 'Αποστολάκης, ενθ' άν., σ. 137.
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κι όλοξοπίσω πήγαινε ή μαύρη του μαννούλα-
μοιριολογοϋσε κ ' έλεγε, μοιριολογά καί λέει:

— «Κίτσο, ποϋ είναι τ' άρματα, τά έρημα τσαπράζια;»

— «Μάννα λωλή, μάννα τρελλή, μάννα ξεμυαλισμένη,
δέν κλαις τά μαϋρα νιάτα μου καί τήν παλληκαριά μου,
μόν' κλαις τά 'ρημα τ' άρματα, τά έρημα τσαπράζια;»

«Περίφημος, συνεχίζει ό 'Αποστολάκης, είναι ό διάλογος μάννας καί γιου,
τραγικότατος μέ τήν ώμήν άλήθειά του»140. 'Επιμένω ν' άναφέρω όσα γράφει
διά τό τραγούδι δ 'Αποστολάκης, διότι τό άναλύει είς βάθος χωρίς πολυλό-
γον ώραιολογίαν καί ρωμαντικόν θαυμασμόν. «Ό ηρωικός τόνος τοϋ τρα-
γουδιού συγκινεί βαθύτατα μέ τή Μορφή πού είναι πιό άγαπητή καί άπό αυτό
τό πλάσμα τής ζωής. Ή μάννα λέγει: Κίτσε, πού είναι τ' άρματα, τά έρημα
τσαπράζια; Καί ό Κίτσος: Δέν κλαις τά μαύρα νιάτα μου καί τήν παλληκαριά
μου, μόν' κλαις τά 'ρημα τ' άρματα, τά έρημα τσαπράζια; Λείπει κάθε αίσθη-
ματολογία. Όλοπόρφυρη λάμιμη σκεπάζει τό παιδί στά μάτια τής μάννας καί
ή Μορφή έμποδίζει τή θέα τοϋ πραγματικού. Ό δημοτικός ποιητής άφήνει νά
περνούν εμπρός μας τό παράπονο τής μάννας μέ τό ποτάμι, ή σύλληψη τοϋ
Κίτσουκ' ή συνοδεία του στόν τόπο τής καταδίκης του καί τέλος ό διάλογος
γιοϋ καί μάννας. Ή μιά στιγμή μπαίνει έπάνω στήν άλλη καί στηρίζεται μέ τό
βάρος της, μέ τόν όγκο της· λείπει τό σχέδιο καί τό κόλλημα»141.

Άς ΐδωμεν τώρα πώς άντιμετωπίζει δ ηρωικός άγωνιστής τής έλευθερίας
τόν θάνατον. «Ό γνήσιος κλέφτης είχε αίμα στις φλέβες του καί πέθαινε μέ
άσάλευτη πίστη οτή ζωή. "Ο,τι φλόγιζε τήν καρδιά του, ζωντανός πού ήτανε,
τή φλογίζει άκόμη στά τελευταία τής ζωής του· ό,τι τόν μόλενε ζωντανό, ό
Τούρκος, δέν θέλει καί πεθαμένο νά τόν μολεύη- παρά νά πέση ζωντανός στά
χέρια τοϋ έχθροϋ καλύτερα νά τόν σκοτώσουν οί δικοί του καί νά τοϋ πάρουν
τό κεφάλι»142.

Ποϋ είσαι καλέ μου άδερφέ καί πολυαγαπημένε,
(ήκούσαμεν εις τό τραγούδι τού Γυφτάκη, πού ήτο έκ μητρός συγγενής
τών Μπουκουβαλαίων καί έφονεύθη εις τά βλαχοχώρια τής Θεσσαλίας
πολεμών κατά τού Γιουσούφ Αράπη),

140. Γιάννης 'Αποστολάκης, ενθ' άν.

141. Ένθ' άν., σ. 138, 176-177.

142. Ένθ' άν., σ. 87.
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γύρισε πίσω, πάρε με, πάρέ μου τό κεφάλι,
νά μην τό πάρ ' ή παγανιά καί ό Γιονσούφ 'Αράπης
καί μοϋ τό πάη στά Γιάννινα τ' 'Αλή Πασά τοϋ σκύλου.

Ό πληγωμένος Λεπενιώτης, αδελφός τοΰ Κατσαντώνη, εις τό δι'
αυτόν δημοτικόν τραγούδι καλεί τούς Τσόγκαν καί Λάμπρον Σουλιώτην
νά τοΰ πάρουν τό κεφάλι:

Τό ποϋ 'σαι Τσόγκα μ ' αδερφέ, καί σύ Λάμπρο Σουλιώτη,
γυρίστε νά μέ πάρετε, πάρτε μου τό κεφάλι,
νά μή τό πάρη ή Τουρκιά κι αυτός ό Νίκο Θέος.

Είς τό τραγούδι τοΰ Γιακωβάκη:

Τό ποϋ 'στε, παλληκάρια μου, λίγα κι αντρειωμένα,
πάρτε μου τό κεφάλι μου, νά μή τό πάρουν άλλοι.

«Τό κάλεσμα τοϋ συντρόφου άπό τόν πληγωμένο κλέφτη νά τοϋ πάρη τό
κεφάλι είναι τό άκρότατο σημείο ζωής καί έμπειρίας — πέρα άπό έκεϊ είναι
σιωπή καί τίποτε άλλο. Σταλαγμός πραγματικός αίματος ό δημοτικός στί-
χος... Ποιός τέλος έφτασε ν' άντικρύση τήν άπόλυτη ένότητα τοϋ κλέφτη στά
λόγια καί στά εργα — γεμάτη ή καρδιά, καί ή λέξη όπως καί ή πράξη ξε-
σπούσε τό ίδιο βαρειά, τό ίδιο φωτεινή ή μιά καί ή άλλη:

— «Χρήστο, σέ θέλει ό βασιλιάς, σέ θέλουν κ ' οί αγάδες».

— «Όσο 'ν' ό Χρήστος ζωντανός, Τούρκους δέν προσκυνάει"».
Μέ τά τουφέκια τρέξανε ό ένας προς τόν άλλον,

φωτιά έδώσαν στή φωτιά καί έπεσαν είς τόν τόπο»143.

Είς τό τραγούδι τοΰ Ζίδρου, πού τό πουλί προαγγέλλει είς αύτόν τόν
θάνατον του, λέγεται:

κι οσα βουνά περπάτησες σ' όλα βοτάνια ν-ήταν
δέν τό 'ξέρες, κακόμοιρε, νά φάς, νά μην πεθάνης;

ΟΙ στίχοι αύτοί απηχούν δοξασίαν περί τής θεραπευτικής ιδιότητος τών
βοτάνων τής γης καί τόν πόνον διά τόν άφευκτον θάνατον τοΰ ήρωος. Ό Ζί-
δρος όμως δέν σκοτίζεται διά τόν θάνατον, διότι γνωρίζει καλώς τήν
άνθρωπίνην μοίραν καί είναι αποφασισμένος νά άποθάνη· έκεΐνο πού τόν
άπασχολεΐ δέν είναι ό φόβος τοΰ θανάτου, άλλά τί θ' άπογίνη ό τόπος καί τό

143. "Ενθ'άν., σ. 87,91,92.
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σπίτι του, δταν θα λείψη. Φυσική έρχεται λοιπόν ή συμβουλή του προς τους
συντρόφους του:

—«Δέν τό 'χω πώς θέ νά χαθώ, τό πώς θέ νά πεθάνω,

μόν' τό 'χω σέ παράπονο καί σ' έντροπή μεγάλη,

πού θά τό μάθη ή Τουρκιά, νά πάη στήν Άλασσόνα,

νάμοϋ χαλάση τά χωριά, τά 'ρημα βιλαέτια.

Παρακαλώ τή συντροφιά κι όλα τά παλληκάρια

νά μού γνοιασθούν τό σπίτι μου, νά σφάζουνε τούς Τούρκους,

νά μού κοιτάζουν τό παιδί, τό μαύρο τό Δημήτρη,

πού 'ναι μικρό κι άνήλικο κι άπό κλεφτιά δέν ξέρει».

"Αλλοτε ό λαβωμένος κλέφτης λέγει:

— «Τί νά σας πώ, μωρέ παιδιά, καημένα παλληκάρια;
Φαρμακερό 'ν' τό λάβωμα, πικρό καί τό μολύβι.
Τραυάτε με νά σηκωθώ, βάλτε με νά καθήσω

καί φέρτε μου γλυκό κρασί νά πιώ καί νά μεθύσω,
νά πώ τραγούδια θλιβερά καί παραπονεμένα.
Νά ήμουν στά ψηλά βουνά καί στούς πυκνούς τούς ήσκιους,
πού 'ναι τά στείρα πρόβατα καί τά παχιά κριάρια».

Είς άλλο τραγούδι ό ετοιμοθάνατος κλέφτης λέγει:

— «Πικρό, παιδιά μ ', τό λάβωμα, φαρμάκι τό μολύβι.
Καί πάρτε με καί συρτέ με σέ μιά ψηλή ραχούλα

καί κόφτε μπάτσες144 στρώματα κι ούξυές προσκεφαλάδες
καί βάντε με νά ξαπλωθώ καί βάντε με νά κάτσω
καί φέρτε καί τόν ταμπουρά νά τόν βαρώ γιομάτα.
Φέρτε μου τό κιμέρι145 μου γιά νά σάς τό μοιράσω-
φέρτε καί τόν πνεματικό νά μέ ξεμολοήση
καί πάρτε με καί χώστε με σέ ριζιμιό λιθάρι,
κόφτε κλαράκι δροσερό, λελούδια σκέπαστέ με».

Είς παραλλαγήν άκούεται:

— «Μέ τί καρδιά νά σηκωθώ καί χέρια ν' ακουμπήσω;
Μδχουν τά χέρια τρίμματα, τήν πλάτη τσακισμένη,

144. Κλάδους.

145. Πορτοφόλι.
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παιδιά μου, μόνο συρτέ με πάνου ψηλά στη ράχη,
πού 'ναι τά πεύκα τά ψηλά, τά δέντρα τά μεγάλα,
καί κόψετε χλωρά κλαδιά καί βάλτε με νά πέσω-
δώστε τό καριοφίλι μου, τό δόλιο μου ντουφέκι,
γιά νά τό ρίξω τρεις φορές κι απέ νά ξεψυχήσω».

Είς ήπειρωτικόν τραγούδι ό ετοιμοθάνατος πολεμιστής παρακαλεί τά
παλληκάρια του νά τον ανεβάσουν ψηλά εις τήν ράχην τού βουνού,

πού 'ναι τά πεύκια τά ψηλά κ ' οί μαρμαρένιες βρύσες.

Έκει λέγει:

— «Σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, ίσια γιά δυό νομάτους
καί στήν δεξιά μου τή μεργιά άφήστε παραθύρι,
νά στέκ' όρθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γιομίζω,
νά 'ρχουνται τά κλεφτόπουλα νά μέ καλημεράνε-
νά μπαίν', νά βγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ' άηδόνια,
νά λέω πώς ήρθ' ή άνοιξη, ήρθε τό καλοκαίρι».

Είς άλλην παραλλαγήν ακούεται:

νά παίρν' άγέρα τήν αυγή, δροσιά τό μεσημέρι,
νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, νά φέρνουν τά μαντάτα,
μαντάτ' άπό τό σπίτι μου, μαντάτ' άπ' τά παιδιά μου.

Καί τώρα άπό τό τραγούδι τού Δήμου είναι πασίγνωστοι καί προσφι-
λείς οί στίχοι:

Κάμετε τό κιβούρι μου πλατύ ψηλό νά γένη,
νά στέκ ' όρθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γεμίζω
κι άπό τό μέρος τό δεξί άφήστε παραθύρι,
τά χελιδόνια νά 'ρχωνται, τήν άνοιξη νά φέρνουν
καί τ' άηδόνια τόν καλό Μάη νά μέ μαθαίνουν.

Τό νά πίπτη ό κλέφτης είς τό πεδίον τής μάχης, ό θάνατος ήτο δι' αύτόν
όχι μόνον ένδοξος, άλλά καί άποφυγή άπ' ό,τι άσχημον έχει δ φυσικός θά-
νατος. Ό θάνατος όμως τού άρχηγού ήτο φοβερός διά τά παλληκάρια του,
πού έπροτίμων ν' αποθάνουν μαζί του παρά νά διασωθούν έγκαταλείποντες
αύτόν.

Είς ατυχείς επιθέσεις, τάς όποιας ένήργουν κατά τών Τούρκων δύο ηνω-
μένα σώματα κλεφτών, ό ενας έκ τών δύο άρχηγών έθυσιάζετο διά τόν
άλλον, όχι έκ καθήκοντος καί χάριν τιμής, άλλά λόγω ιδιαιτέρας μεγαλοψυ-
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χίας, πού είς τόν κοινόν κίνδυνον έβλεπε τον κίνδυνον τού άλλου ώς ίδικόν
του.

Έξ δοων είπομεν, είναι δυνατόν νά υποθέσει κανείς ότι οί κλεφταρμα-
τολοί ήσαν άγριοι, σκληροί, αίμοχαρεϊς καί άγροϊκοι. Πράγματι ήσαν σκλη-
ροί έναντι τών έχθρών των Τούρκαλβανών καί τών συμπατριωτών των συ-
νεργατών τού έχθροΰ. Ή σκληρότης των έκορυφώνετο, δταν επρόκειτο δι'
άντεκδίκησιν, δέν ύπερέβαινεν όμως, ούτε κάν έφθανε τήν σκληρότητα τών
Τουρκαλβανών πασάδων, μπέηδων καί άγάδων. Τά βασανιστήρια πού έπε-
βάλλοντο είς τούς συλλαμβανομένους κλέφτες, ήσαν πρωτοφανή είς τήν
ίστορίαν. Ό Έλλην κλέφτης έφόνευεν άμέσως τόν έχθρόν του άλλά χωρίς
βασανιστήρια, πού διήρκουν δι' αύτόν, δταν συνελαμβάνετο, πολλάς ημέ-
ρας.

Οί κλέφτες ήσαν άπλόί είς τούς τρόπους, τούς διέκρινε δέ μεγαλοψυχία
καί ψυχική εύγένεια, δεικνυομένη π.χ. προς τάς ύπ' αύτών συλλαμβανομέ-
νας συζύγους καί θυγατέρας άγάδων ή μπέηδων Τούρκων ή καί Ελλήνων
προεστών. Κάποτε αί αιχμάλωτοι άνήκον είς έκείνους, πού είχον προσβάλει
τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας κλεφτών. Άλλ' ούτε καί τότε έπέτρεπον οί
κλέφτες είς τόν έαυτόν των τήν παραμικράν προσβολήν τών γυναικών, πού
είχον αιχμαλωτίσει καί έπερίμεναν τήν έξαγοράν των διά λύτρων. Ό καπε-
τάνιος, πού δέν θά έπεδείκνυε σεβασμόν προς τήν αίχμάλωτον έγκατελείπε-
το άπό τά παλληκάρια του. Ό Fauriel γράφει σχετικώς: «'Αναφέρουν τήν πε-
ρίπτωσιν ένός καπετάνιου, ό όποιος έφονεύθη άπό τά ίδια τά παλληκάρια
του, διότι προσέβαλε τήν γυναίκα ένός Τούρκου, τήν όποίαν έκρατοϋσεν
αίχμάλωτον, περιμένων τήν έξαγοράν της»146.

Είς τό τραγούδι τού Σκυλοδήμου, πού συμφύρεται μέ τό τραγούδι τού
Σκαλτσοδήμου, ή αιχμάλωτος εις τό λημέρι Ειρήνη, εις πρόσκλησιν τού
καπετάνιου νά κεράση αύτόν καί τά παλληκάρια του, χωρίς νά φοβηθή
καθόλου, διότι ήτο βεβαία διά τόν προς αύτήν σεβασμόν τού καπετάνιου
καί τών παλληκαριών του, λέγει:

Δήμο, δέν είμαι δίπλα σου κρασί νά σέ κεράσω,
έγώ είμαι νύφη προεστών κι αρχόντων θυγατέρα.

Ό Σκυλοδήμος τού τραγουδιού άνήκεν είς άρματολικήν οίκογένειαν
τής Ακαρνανίας. Είς έκ τών Σκυλοδημαίων συλληφθείς κατά τό 1806 με-
τεφέρθη είς 'Ιωάννινα καί έφυλακίσθη, κατώρθωσεν όμως νά δραπετεύση

146. C. Fauriel, ενθ'άν., σ. 38.
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μετά πολυμήνους ταλαιπωρίας καί να γίνη πρωτοπαλλήκαρον τοΰ 'Οδυσ-
σέως 'Ανδρούτσου.

Είς τό τραγούδι τοΰ έκ Αωρίδος Σκαλτσοδήμου, πού είχε πρωτοπαλ-
λήκαρον τόν 'Αθανάσιον Αιάκον, ή Κρουστάλλω, πού άπήχθη είς τό λημέ-
ρι καί είχε σταυραδελφόν της τον Αιάκον, λέγει:

Τί μέ τηρζίς, στανραδελφέ, τί μέ τηρςις, μπρέ Διάκο;
Πιάσε καί φτειάσε μιά γραφή καί στείλε τ' Άναγνώστή41·
φωτιά νά κάψει τ' άσπρα του καί φλόγα τά φλωριά του,
πού 'γώ κοιμούμαι μοναχή στά κλέφτικα λημέρια
μέ τό σπαθί προσκέφαλο καί τό τουφέκι στρώμα.

Σημειωτέον ότι ε'ις άλλην παραλλαγήν τοΰ τραγουδιού τοΰ Σκαλτσο-
δήμου άντί τής Κρουστάλλως λέγεται:

μέ τη Ρηνούλα στό πλευρό, μέ τή Μπαμπαλοπούλα.

Ώς προς τήν θρησκευτικότητα καί τήν εύσέβειαν τών κλεφταμαρτολών
είναι γνακπιή η άσάλευτος πίστις των. Ούδέποτε κλέφτης άλλαξοπίστησε, προ-
τιμήσας τά βασανιστήρια, δσον (ρρικτά καί άν ήσαν. ΕΙς τά άγρια βουνά, πού
εζων, δέν είχον έκκλησίας ούτε Ιερείς. Είς έρημοκκλήσι μόνον ήτο δυνατόν νά
παρακολουθήσουν τήν λειτουργίαν άπό κάποιον Ιερέα τής υπαίθρου. 'Ακόμη
καί ή ευλαβής κλίσις διά μετάβασιν είς τούς 'Αγίους Τόπους παρά τάς δυσκο-
λίας καί τούς κινδύνους δέν ήτο άγνωστος είς τούς κλέφτες. Ούτω π.χ. ό κα-
πετάν Βλαχάβας ε'ις ήλικίαν 76 έτών έφυγε πεζός διά τά 'Ιεροσόλυμα μέ τό
δπλον εις τόν ώμον καί άκολουθούμενος άπό τό πρωτοπαλλήκαρόν του. 'Εκεί
είς τούς 'Αγίους Τόπους άπέθανεν ό Βλαχάβας, όπως ηυχετο ζών.

Ό σεβασμός τών κλεφτών προς τά άγια άντικείμενα καί τά άφιερώμα-
τα φαίνεται άπό δσα διηγείται ô Pouqueville διά τήν περίπτωσιν ενός κα-
πετάνιου, ό όποιος άφοΰ έσύλησε τά άφιερώματα ενός παρεκκλησίου τής
Παναγίας παρά τήν Βόνιτσαν, παρεδόθη άπό τά ίδια τά παλληκάρια του
είς τόν 'Αλήν, κατά διαταγήν τοΰ όποιου έκρεμάσθη148.

Οί καπεταναίοι άρματολοί εΐχον μεγάλην έπιβολήν είς τά παλληκάρια
των. Διά τά παραπτώματά των τά έτιμώρουν μέ διαφόρους ποινάς. Ή μεγα-
λυτέρα ποινή ήτο ή κοπή τής κόμης ενός παλληκαριοΰ έμπροσθεν τών
άλλων συντρόφων του. 'Εν συνεχείς* έξεδιώκετο άπό τό άρματολίκι χωρίς

147. Ό 'Αναγνώστης, σύζυγος της Κρουστάλλως, ήτο ευνοούμενος τοϋ 'Αλη Πασά.

148. C. Fauriel, ένθ'àv., σ. 39.
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όμως νά τοϋ αφαιρούν τόν όπλισμόν του. «Είς τό ντουφέκι του μόνον κρέ-
μεται καί τήν ελπίδα του δέν πρέπει νά τήν κόιρωμεν» έλεγον149.

Όπως ειδομεν, περισσότερον άπό τα τραγούδια παρά από τήν Ιστορίαν
δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν πληρεστέραν γνώσιν καί νά κατανοήσωμεν τήν
ζωήν τού κλεφταρματολοΰ τής τουρκοκρατίας. 'Από τά δημώδη ποιητικά κεί-
μενα, άν καί τά περισσότερα στερούνται λεπτομερειών, άναδύεται ή ψυχική
ζωή τών άνθρώπων έκείνων, πού ήγωνίσθησαν διά τήν έλευθερίαν. Αύτοΰ
τοϋ είδους ή ζωή πρέπει νά μας ενδιαφέρει περισσότερον παντός άλλου.

Haiducia

Ή έν τη νοτιανατολική Εύρώπη haiducia έχει πρός τήν έλληνικήν κλεφτουριάν
ομοιότητας άλλά καί διαφοράς. Ή haiducia έμφανίζεται τό πρώτον κατά τούς
14ον καί 15ον αιώνας, δτε είς μέγαν άριθμόν ποιμένες Σέρβοι, Κροάται, Βλά-
χοι, ώς καί Ούγγροι δουλοπάροικοι, φεύγοντες άπό τά κτήματα τών βογιάρων
(αρχόντων), έγκαθίσταντο είς τάς ούγγρικάς πεδιάδας καί άπησχολοΰντο μέ
τήν κτηνοτροφίαν. Κατά τόν 15ο αί. τό έμπόριον τών ζώων έλαβε μεγάλην έξέ-
λιξιν. Οί έν λόγω κτηνοτρόφοι καί έμποροι, οΐτινες ώδήγουν έξ Ούγγαρίας
άγέλας ζώων εις τάς μεγάλας άγοράς τής Ένετίας, Τσεχίας, Μοραβίας καί
Γερμανίας, ώνομάζοντο haiduci150. Είναι άληθές ότι είς τούς δρόμους κατά τά
μακρινά των ταξίδια συνήντων συχνά ενεδρεύοντας ληστάς151. Διό πρός άντι-
μετώπισιν τών έκ τών ληστών κινδύνων τούτων ώργανούντο είς ώπλισμένας
όμάδας152.

'Απλή σύγκρισις τής προελεύσεως τών haiduci καί τών αιτίων τής δημι-
ουργίας τοϋ κινήματος των πρός τά τής ελληνικής κλεφτουριάς δεικνύει τάς
διαφοράς τών δύο κινημάτων. Κατά τάς άρχάς τοϋ 16ου αί. έξ αιτίας
πολλών κρατικών περιορισμών τό έμπόριον τών haiduci ήρχισε νά φθίνη

149. Ν. Κασομούλης, ενθ' άν., τόμ. Α', σ. 262. Άπ. Βακαλόπουλος, ενθ' άν., σ. 65.

150. Οί χαϊντοϋκοι (haiduci) ή χαϊδόνες ήσαν ώπλισμένοι ποιμένες Ούγγροι, οί
όποιοι συνέχιζαν μέ τήν μορφήν ληστείας τόν πόλεμον κατά τών Τούρκων είς τάς τουρ-
κοκρατουμένας περιοχάς της χώρας των. Βλ. περίληψιν τοϋ έργου τοϋ G. Rosen, Die
Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innem Geschichte des Slawenthums, I. M. Bardhaus, Leipzig
1878, δημοσιευθεΐσαν ύπό Ίω. Βασδραβέλλη είς τά Μακεδονικά, τόμ. ΙΑ', Θεσσαλονίκη
1971, σ. 418.

151. Λησταί ύπήρχον είς τήν Βαλκανικήν άπό τών προχριστιανικών άκόμη χρό-
νων. Τούτους δέν κατώρθωσε νά έκριζώση ούτε τό ρωμαϊκόν κράτος ούτε ή όθωμα-
νική αυτοκρατορία. Βλ. Ίω. Βασδραβέλλην, ένθ' άν., σ. 417.

152. Tr. Ionescu-Nijcov, ενθ' άν., σ. 114. Δ. Β. Οίκονομίδης, ενθ' άν., σ. 5.
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καί, ευρεθέντες οϋτως είς οίκονομικάς στεναχώριας καί άνευ απασχολήσε-
ως, συνειθισμένοι δέ μέχρι τούδε μέ πράξεις βίας καί σκληρότητος, έπεδίδο-
ντο είς κλοπάς καί άπάτας. Συμφώνως πρδς άξιοπίστους ίστορικάς μαρτυ-
ρίας, τούς συναντώμεν συχνά νά λαμβάνουν μέρος είς τούς μεταξύ 'Αψβούρ-
γων καί Τούρκων πολέμους- ήσαν μισθοφόροι είς τά χριστιανικά στρατεύ-
ματα. Είς ιστορικά τινα έγγραφα άναφέρονται άγωνιζόμενοι μετά τών
Morlaci καί τών Uscoci είς τά βορειοδυτικά τής βαλκανικής153. Οί Morlaci,
κατά τούς ίστορικούς, ήσαν Βλάχοι χωρικοί έκσλαβισθέντες έν Δαλματία,
Κροατίςι καί Βοσνίςι154. Τό δνομά των προέρχεται έκ τής έλληνικής λέξεως
Μαυρόβλαχοι™. Μιά ομάς τών Morlaci ύπό τό δνομα Uscoci διέκειτο
έχθρικώς πρός τούς Ενετούς, κατεγίνετο είς τήν πειρατείαν καί κατφκει
παρά τάς άκτάς τής Κροατίας156. 'Αφού μέ τόν καιρόν οί Uscoci εγκατέλει-
ψαν τήν πειρατείαν, προσέφερον μεγάλας ύπηρεσίας είς τήν Αύστρίαν καί
τήν Ένετίαν157. Ούτοι λέγεται ότι κατέφυγον είς τάς βορειοδυτικός άκτάς
τής Βαλκανικής έκ τοϋ τουρκικοΰ έδάφους, διά νά αποφύγουν τήν όθωμα-
νικήν τυραννίαν. Όσοι έξ αύτών έπεδίδοντο είς κλοπάς καί ληστείας ώνο-
μάζοντο haiduci. Οί haiduci uscoci διεκρίνοντο άπό τούς συνήθεις κλέπτας
κατά τούτο, ότι έλήστευον έκ τοϋ έμφανοϋς καί ήρπαζον διά τής βίας πολύ-
τιμα πράγματα κατόπιν σκληρού πολλάκις άγώνος. Ούτοι είσήρχοντο είς
τήν ύπηρεσίαν τών δογών καί έπετίθεντο κατά τών Τούρκων συχνά έξ ιδίας
πρωτοβουλίας158.

Είς έν κείμενον τοϋ 1746 λέγεται ότι οί haiduci, άδιακρίτως έθνικής κατα-
γωγής, ήσαν «audacissimi et robustissimo corpore nullum genus laboris ac periculi
aestimant», δηλαδή «τολμηρότατοι καί μέ τό ρωμαλέον των σώμα ούδέν είδος
μόχθου καί κινδύνου υπολογίζουν»159. Ούτοι έγνωρίζοντο άπό τήν ένδυμα-
σίαν, τόν όπλισμόν καί τήν σκληρότητά των. Τούς συναντώμεν είς τήν ύπηρε-
σίαν τών βοεβοδών τής Μολδοβλαχίας άπό τοϋ 16ου αί. καί έφεξής, δέν τούς

153. Tr. Ionescu-Nijcov, ένθ'άν., ο. 114.

154. Ν. Α. Constantinescu, «Despre Morlachi», έν τω τόμω LuiNicolae Iorga Omagiu
1871-5/18 Iunie 1921, Craiova, σ. 19 κ.έξ.

155. *Α. Λαζάρου, Ή Άρωμουνική, έν 'Αθήναις 1976, σ. 85.

156. Ν. Α. Constantinescu, ενθ' άν., σ. 92.

157. Ένθ' άν., σ. 92.

158. M. Murko, «L'état actuel de la poésie populaire Yougoslave», έν Le Monde Slave,
τεύχος 'Ιουνίου, Paris 1928, σ. 342.

159. Scriptores Rerum Hungaricarum, Vindobonae 1746, σ. 943, παρά Tr. Ionescu-Nijcov,
ένθ'άν.,α. 115.
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άπαντώμεν όμως είς τήν ύπηρεοίαν των Τούρκων160. 'Απεναντίας πολλοί έξ
αύτών διήρχοντο τόν Δούναβιν καί έλεηλάτουν περιοχάς εύρισκομένας ύπό
τήν τουρκικήν κυριαρχίαν. Μέ τήν πάροδον τού χρόνου έγένοντο κατά τό
μάλλον ή ήττον σώματα τακτικού στρατού, έμάχοντο δ' ώς ιππείς ή πεζοί
όπλισμένοι μέ ξίφη καί μαχαίρας161. Ό έξ Έλληνίδος μητρός ήγεμών τής
Βλαχίας Μιχαήλ ό «Γενναίος», δστις ώργάνοασε στρατόν καί έπαναστάτησε
περί τό έτος 1600 κατά τών Τούρκων, διέθετε καί σώματα χαϊντούκων, ώς
άναφέρεται έν σχετικώ έγγράφω τοϋ 1610162. Βραδύτερον, κατά τήν ύπό 'Αλε-
ξάνδρου Ύψηλάντου, πάππου τού άρχηγού τής ελληνικής έπαναστάσεως τού
1821, άναδιοργάνωσιν τοϋ στρατού έν Βλαχίςι, οί haiduci έγένοντο τακτικόν
τούτου σώμα163. Ή κλεφτουριά (haiducia) έν Ρουμανία ήτο όργανωμένη είς
όμάδας. Αί όμάδες είχον έπί κεφαλής τόν καπετάνιον, όστις ήτο ό εύφυέστε-
ρος καί έπιβλητικώτερος δλων164. Έκ τών περιφημοτέρων καπεταναίων
ύπήρξεν ό Γκρούια τοϋ Νοβάκ, ό όποιος είχεν ύπό τάς διαταγάς του 3-4 χι-
λιάδες χαϊντούκων. Έτερος όνόματι Γκρόζα έζησε κατά τό πρώτον ήμισυ
τού 19ου αί. "Αλλοι χαϊντοϋκοι λίαν γνωστοί ώς καπεταναίοι είναι ό Γιάν-
κου Τζιάνου καί ό Βέλκος. Τού Βέλκου τήν χήραν, όνόματι Στάναν, είχε νυμ-
φευθή ό Γεωργάκης 'Ολύμπιος165.

Έκ τών κυριοτέρων χαρακτηριστικών τής ψυχοσυνθέσεως τών χαϊντού-
κων έν Μολδοβλαχία ήτο ή άφοσίωσις αύτών είς τήν ίδέαν τής υποστηρίξε-
ως τών άδυνάτων καί τοϋ άφανισμοϋ τών νεοπλούτων. Πόσον διέφερον
άπό τούς έν Ελλάδι κλέφτες είναι προφανές. Ένέδραι έστήνοντο ύπό τών
χαϊντούκων είς τάς δημοσίας όδούς καί ληστρικαί έπιχειρήσεις ήσαν τό κύ-
ριον έργον των. Θύματά των έπιπτον άδιακρίτως Τούρκοι καί Χριστιανοί,
άν ήσαν εύποροι166. Κάποτε τό κατά τών Τούρκων μίσος των κατελάμβανε
ασυνήθεις τόνους σκληρότητος. Ό χαϊντοϋκος, ένεδρεύων παρά τήν όχθην
ποταμού, συλλαμβάνει τόν Τούρκον, τόν γδέρει καί πωλεί τό δέρμα του είς

160. Miron Costin, Letopise(ul Jarii Moldovei, Bucurejti 1944, σσ. 17, 33, 54. Gr.
Ureche, Letopise{ul Tarii Moldovei, Bucurejti, αν. ετ., σ. 180.

161. Ν. Balcescu, Opere, I. Bucuresti 1953, σ. 14.

162. Δ. Β. Οίκονομίδης, «Μιχαήλ ό "Γενναίος" καί τά δημοτικά περί αΰτοϋ άσματα
Ελλήνων καί Βουλγάρων», Λαογραφία, τόμ. ΙΔ ', έν 'Αθήναις 1952, σ. 55.

163. Ν. Balcescu, ενθ'av., σ. 34.

164. Tr. Ionescu-Nijcov, ενθ' άν., σ. 118.

165. Βλ. Ν. Iorga, έν Bulletin de la Sect. Hist, de l'Académie Romaine, ετ. III καί IV,
No 4, Bucuresti 1916, σ. 300.

166. Δ. Β. ΟΙκονομίδης, Τό κίνημα τών κλεφτών, ενθ' άν., σ. 8.
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τήν «μεγάλην άγοράν»'". Χαϊντοΰκοι έν Μολδοβλαχία έγίνοντο κυρίως ποι-
μένες, ot όποιοι έγνώριζον καλώς τά δάση καί τά βουνά τής πατρίδος των.
ΕΙς τήν λαϊκήν φαντασίαν έν Βλαχίςι ό χαϊντοΰκος είναι άνθρωπος αισιόδο-
ξος, δίκαιος, εΰθυμος, δυνατός, μεγαλόψυχος, θαρραλέος. Οΰτος πρέπει
όπωσδήποτε νά έξέλθη σψος άπό κάθε κίνδυνον καί νά ύπερπηδήση πάν
έμπόδιον, ώς ό ήρως τοϋ παραμυθιοΰ168.

Καί έν Βουλγαρία κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας έδημιουργήθη-
σαν όμάδες όρεινών πολεμιστών έκ 10, 12, 15 καί 100 άτόμων παρεμφερών
πρός τούς έν Ελλάδι κλέφτες. Ούτοι είς τουρκικά έγγραφα παρουσιάζονται
ώς συμμορία ληστών, διαβιούντων είς τά όρη. Κατά τό 1443 άναφέρονται τά
υψώματα τής περιοχής τοΰ Ίχτιμάν ώς «λημέρια» καί καταφύγια χαϊντού-
κων. Τό έτος 1454 άναφέρεται ό Ράτσιν ώς άρχηγός χαϊντούκων, αιχμαλωτι-
σθείς ύπό Μωάμεθ Β ' τοΰ Πορθητοϋ169. Ή ύπό τών Τούρκων αύξησις τών
φόρων, ή τοκογλυφία, αι διαρπαγαί καί τά δεινά έκ τών συνεπειών τών μετά
τής Τουρκίας πολέμων τών Εύραχιταίων, είχον ώς έπακόλουθον τόν πολλα-
πλασιασμών τών χαϊντούκων, πρός άντιμετώπισιν τών όποιων έδημιουργήθη
καί έν Βουλγαρίςι ό θεσμός τών άρματολών. Σημειωτέον δ' ότι μέ τήν έλλη-
νικήν λέξιν μαρτολονς έκάλουν οί Βούλγαροι τούς αρματολούς καί τούς χαϊ-
ντούκους170. Είς εγγραφον τής 29.4.1698 άναφέρεται ή έξόντωσις τών άρ-
χηγών τών χαϊντούκοαν Μέλκο καί Κουρτουλή ύπό τών τουρκικών στρατευ-
μάτων τοΰ Βιδινίου. Τά μεγαλύτερα καί περισσότερα κατορθώματα τών χαϊ-
ντούκων έν Βουλγαρίςι άναφέρονται κατά τόν 18ον αί. ύπό τής λαϊκής παρα-
δόσεως. 'Αλλ' ή δράσις αύτών δέν περιωρίζετο εις καθαρώς έχθρικόν άγώνα
έναντίον τοΰ κατακτητοΰ, άλλ' έπεξετείνετο πολλάκις καί είς ενεργείας λη-
στρικός καί έγκληματικάς171. Ό Γερμανός G. Rosen, παραπέμπων εις βιβλίον
τών "Αγγλων Saint-Clair και Ch. Brophy, οΐτινες δι' έπαγγελματικούς λόγους
παρέμειναν έπί 3 έτη έν Βουλγαρία, είς τήν περιοχήν τής Βάρνας, άναφέρει
ότι ύπήρχον τρία είδη ληστών εις τήν χώραν αυτήν: α) οί τσελεμπή τών Βαλ-
κανίων. Ούτοι floav άπόγονοι παλαιών οικογενειών, κατεδιώκοντο ύπό τών
Τούρκων, κατέφευγον είς τά δάση καί έλήστευον μόνον 'Αρμενίους καί Έλλη-
νας, πού μετέβαινον άπό τήν Βάρναν είς τήν 'Αδριανούπολιν· β) οί χιρσίζ ή

167. Δ. Β. Οίκονομίδης, ένθ' άν., σ. 8-9.

168. Ένθ' άν., ο. 9.

169. Ένθ' άν., σ. 10.

170. Άντ. Θ. Σπηλιωτόπσυλος, «Ή δημώδης ποίησις τών βαλκανικών λαών καί ή συγ-
γένεια αύτης πρός τήν έλληνικήν», περιοδ. Διάλεξις, έτ. Α ', φύλλ. 5-6, 'Αθήναι 1928, σ. 109.

171. Δ. Β. Ο'ικονομίδης, ενθ' άν., σ. 11.



250

Δημητριος β. Οικονομιδης

λησταί τοϋ δρόμου. Ό χιρσίζ ήτο ραγιάς κατά κανόνα, πού μετέβαλλε τό βα-
πτιστικόν χριστιανικόν του δνομα είς μωαμεθανικόν καί μετέβαινεν εις χρι-
στιανικά χωρία, δταν ή συγκομιδή ήτο κακή καί οί φόροι πιεστικοί, καί εκλε-
πτε αλόγα, πρόβατα, συνελάμβανε ταξιδιώτας, άπήγε χριστιανόπαιδας είς τά
βουνά καί έζήτει λύτρα πρός άπελευθέρίοσίν των. Οί κάτοικοι τών χωρίων
ήσαν συνήθως συνεργοί τών χιρσίζ· γ) ό χαϊντοΰκος, πού frco ελεύθερος,
όπως τό πουλί. Αύτός δέν είχε κανένα φίλον έξω άπό τήν συμμορίαν του. Έξ
αιτίας μιας μεγάλης παρανομίας του ό χαϊντοΰκος δέν ήδύνατο νά έπιστρέ-
ψει ποτέ είς τήν πατρίδα του ώς ό χιρσίζ172.

Κατά τόν Ίω. Βασδραβέλλην «τά δσα λέγει ό Rosen διά τούς χα ϊντούκονς
είναι αποκυήματα τής φαντασίας τών Βουλγάρων έθνικιστών, τούς όποιους
είχον δημιουργήσει οί Ρώσοι μετά τόν πόλεμον τοϋ 1828, καί κατ' όντι-
γραφήν τών ελληνικών θρύλων προσπαθούσαν νά παρουσιάσουν καί τό
βουλγαρικό λαό ώς έχοντα κάποτε άρματολούς καί κλεφταρματολούς»™. Μέ
τήν άπσψιν αύτήν δέν είναι δυνατόν νά συμφωνησωμεν, διότι καί είς τήν
Βουλγαρίαν, καί όπου άλλου ήσαν Τούρκοι κατακτηταί, ύπήρξαν χαϊν-
τοΰκοι, διάφοροι βεβαίως άπό τούς ιδικούς μας κλέφτες, ύπήρξαν καί άρμα-
τολοί, ώς ό ίδιος συγγραφεύς άλλως τε δέχεται είς άλλο παλαιότερον δημοσί-
ευμά του, γράφων: «...Ούτως άρματολοί ύπήρχον είς τήνΒοσνίαν, τήν Άλβα-
νίαν, τήν Σερβίαν καί τήν Βουλγαρίαν είς τήν ύπηρεσίαν τών Τούρκων»"*.

Περί τών έν Σερβίςι χαϊντούκων καί τών περί αυτών δημωδών άσμάτων
άρκετάς πληροφορίας εύρίσκομεν είς μελέτας, δημοσιευθείσας ύπό τών Β. Μϊ-
tacovié, D. Popovid, G. Gesemann καί Α. Matkovski, βασιζομένας έπί τουρκικών
εγγράφων, τά όποια είναι άντικειμενικά καί ύπερτεροΰν είς τάς λεπτομερείας
τών πληροφοριών άπό ταξιδιωτικός έντυπώσεις διαφόρων περιηγητών175.

Έν Άλβανία οί χαϊντούκοι ώνομάζοντο Kaçaks176. Ούτοι ένεδρεύοντες
έπετίθεντο έναντίον καραβανιών, ταχυδρόμων καί ύπαλλήλων τής τουρ-

172. Βλ. Ίω. Βασδραβέλλην είς Μακεδονικά, τόμ. ΙΑ ', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 418-421.

173. Ίω. Βασδραβέλλης, ενθ' όν., σ. 424.

174. Ίω. Βασδραβέλλης, «Οί πολεμικοί άνδρες της Μακεδονίας», Μακεδόνικα Ζ',
1966, σ. 33.

175. Βλ. σύντομον περίληψιν τών έργασιών τοϋ Matkmovski έν Ίω. Βασδραβέλλης,
'Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, έκδ. Β ', Θεσσαλονίκη 1970, σ. 18-20.

176. «Nom désignant ceux qui, prenant le maquis, se mettaient hors-la-loi, en rebellion
ouverte contre les autorites ottomanes». Quemal Haxhihasani, «A perçu sur le mouvement et
les chants populaires des Kaçaks en Albanie», Actes du II' Congrès International des Etudes du
Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 649, σημ. 1. Ή μελέτη σ. 649-661.
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κικής διοικήσεως καί κατά τών έντοπίων αρχόντων, τών συνεργαζομένων
μετά τών κατακτητών. Ένεκα τούτου οί τελευταίοι ήναγκάζοντο νά διατη-
ρούν σημαντικός στρατιωτικάς δυνάμεις πρός άντιμετώπισιν καί έξουδετέ-
ρωσιν τών Kaçaks. Οί 'Αλβανοί κλέφτες εΐχον συνήθως τά λημέρια των έπά-
νω εις τά βουνά τού Κουρβελές, τού Γράμμου κ.ά. καί κατά τάς έφόδους των
είσέδυον πολλάκις έντός τού έλληνικού έδάφους, ένθα ήγωνίζοντο δμοΰ
μετά τών Ελλήνων κλεφτών έναντίον τού κοινού τυράννου177. Οί 'Αλβανοί
κλέφτες συνήθως έσχημάτιζον όμάδας έκ 10, 13 μέχρι καί 300 άνδρών, άνα-
λόγως τού τόπου καί τών περιστάσεων178.

Όπως δ' έν Ελλάδι, ούτω καί είς τάς άλλας βαλκανικός χώρας άνεπτύ-
χθη δ θεσμός τών άρματολών πρός καταπολέμησιν τών χαϊντούκων. Είς τήν
Βουλγαρίαν ύπήρχαν άρματολοί κατά τό 1661 έκτελοϋντες καθήκοντα φρου-
ρών. Οί περισσότεροι έξ αύτών ήσαν Τούρκοι, άλλ' ύπήρχαν καί τίνες Βούλ-
γαροι. Κατά τήν έκστρατείαν τών Τούρκων έναντίον τής Βιέννης (1683) είς
τούς άρματολούς είχεν άνατεθεΐ ή δίωξις τών κλεφτών179.

Βιβλιογραφία

Πολύτιμοι πληροφορίαι περί τών έν Ελλάδι κλεφτών καί άρματολών κατά
τήν τουρκοκρατίαν εύρίσκονται έν τή Εισαγωγή τής υπό τού Cl. Fauriel
έκδόσεως τών δημοτικών μας τραγουδιών καί είς τά εισαγωγικά σημειώμα-
τα, μέ τά οποία συνώδευσε τά κείμενα τών «Κλέφτικων τραγουδιών» δ Γάλ-
λος σοφός180.

Αί γνώσεις μας περί τών έν λόγψ κλεφτών καί άρματολών ηύξήθησαν διά
περισσοτέρας ίστορικότητος μέ τήν ύπό τού Γιάννη Βλαχογιάννη έκδοσιν τοϋ
έργου τού έκ Σιατίστης τής Μακεδονίας Νικολάου Κασομούλη Ενθυμήματα
στρατιωτικά τής επαναστάσεως των 'Ελλήνων (1821-1833), τόμ. Α ', 'Αθήναι
1939, Β ' 1940, Γ' 1942. 'Ας σημειωθή όμως ότι αί πληροφορίαι άμφοτέρων
τών συγγραφέων τούτων, τού Fauriel καί τού Κασομούλη, στηρίζονται ώς έπί
τό πλείστον εις τήν προφορικήν παράδοσιν καί όχι είς αύθεντικά κείμενα
έπισήμων έγγράφων καί ίστοριοδιφικά έργα.

177. Δ. Β. Οίκονομίδης, ενθ' άν., σ. 15.

178. Ένθ' άν., σ. 16.

179. Ίω. Βασδραβέλλης, Οί πολεμικοί άνδρες τής Μακεδονίας, ενθ. άν., α. 33-34.

180. Cl. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne..., τόμ. I, Paris 1824, σ CXLIV +
306, τόμ. II, Paris 1825, σ. 492 (= Cl. Fauriel, Τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια, εισαγωγή
Ν.'Α. Βέη, μετάφρασις Ά. Χατζηεμμανουηλ, 'Αθήνα 1956, σ. 26-47,87-152).
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Ειδήσεις επί τοϋ θέματος, άπαντώσαι σποραδικώς είς έργα ξένων πε-
ριηγητών, έπισκεφθέντων τήν Ελλάδα κατά διαφόρους καιρούς τής τουρ-
κοκρατίας, είναι χρήσιμοι είς τήν έρευναν.

Όφείλω προς τούτοις νά παραθέσω κατωτέρω έν υποσημειώσει τά κυ-
ριώτερα δημοσιεύματα ήμετέρων καί ξένων ερευνητών, πού άναφέρονται
παρεμπιπτόντως ή συστηματικώς είς τούς έν Ελλάδι κλεφταρματολούς τής
τουρκοκρατίας, καθώς καί εις τινας συλλογάς καί μελέτας περί τών κλέφτι-
κων τραγουδιών181.

181. Κ. Μ. Κούμας, 'Ιστορία τών άνθρωπίνων πράξεων, τόμ. IB', έν Βιέννη 1832, σ.
541-550.Δ. ΑΙνιάν, Άρματωλοί καί κλέπται. «Βιβλιοθήκη τοϋ Λαού», έν 'Αθήναις 1852. Π.
Αραβαντινός, Χρονογραφία της Ηπείρου, τόμ. Α ' καί Β ', έν 'Αθήναις 1856, 1857. Συλ-
λογή δημωδών Ασμάτων τής 'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1880. Χριστόφ. Περραιβός, 'Ιστορία τοϋ
Σουλίου καί Πάργας, έν 'Αθήναις 1857. Τρ. Μπάρτας, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος, έν Παρι-
σίοις 1861. G. Finlay, History of Greek Revolution, London 1861 (= 'Ιστορία τής έλληνικής
έπαναστάσεως, έπιμελεια, σχόλια Τάσου Βουρνά, τόμ. Α ' καί Β ', 'Αθήνα 1954). Λάμπρος
Κουτσονίκας, Γενική Ιστορία της έλληνικής έπαναστάσεως, τόμ. Α ' - Β ', έν 'Αθήναις 1863,

1864 (ιδία τόμ. Β', σ. θ'-ι'). Κ. Σάθας, Χρονικόν άνέκδοτον Γαλαξειδίον, έν 'Αθήναις

1865 (1914). 'Ελληνικά 'Ανέκδοτα, τόμ. Α' καί Β', έν 'Αθήναις 1867. Τουρκοκρατούμενη
'Ελλάς, έν 'Αθήναις 1869. Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au moyen âge, τόμ. I-
V, Paris 1880-1885. L. Heuzey, Le mont Olympe et l'Acarnanie, Paris 1860. «Discours historique
sur les couvents des Météores», Annuaire de l'Association pour l'encouragement des études
grecques en France, τόμ. IX (1875), σ. 232-251. Excursion dans la Thessalie turque en 1858, Paris
1927. Άθ. Κ. Οίκονομίδης, Τραγούδια τοϋ 'Ολύμπου, έν 'Αθήναις 1881. Κ. Γουναρόπου-
λος, «Τά κατά τόν "Αθω καί Τένεδον έν ετει 1807. Στιχούργημα I. Δ. Ξουρή», Δελτίον
Ίστορ. καί 'Εθνολ. 'Εταιρ. 'Ελλ., τόμ. 1 (1883-85), σ. 461-480. Ν. Ίγγλεσης, Τά αρματολίκια
καί ό ήρωςΝικοτσάρας, Φυλλάδιον Α', έν 'Αθήναις 1884. Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, Λιή-
γησις συμβάντων τής έλληνικής φυλής άπό τά 1770-1836, 'Αθήνησιν 1846, έκδ. νεωτ., έν
'Αθήναις 1889. Κ. Δ. Κρυστάλλης, «Οί Ζακαΐοι», 'Εβδομάς Ζ ', φύλλ. 42,1890. «Οί Βλάχοι
της Πίνδου», 'Εβδομάς Η ', 1891 (= Κ. Δ. Κρυστάλλης, °Απαντα, έπιμελ. Μ. Περάνθη,
'Αθήνα [1952], σ. 307-503). Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Άρματωλοί καί κλέφτες (1453-1821),
'Αθήναι αν. ετ. Θεόδωρος Γρίβας. Βιογραφικόν σχεδίασμα έπί τή βάσει άνεκδότων εγγρά-
φουν καί σημειωμάτων, έν 'Αθήναις 1896. Τ. Κανδηλώρος, Ό άρματωλισμός τής Πελοπον-
νήσου, 'Αθήναι 1924. «Ό άφορισμός τών άρματωλών κατά τό 1805», ΜαλεβόςΑ (1924), σ.
227-238. Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοϋ ελληνικού έθνους, τόμ. Εβ ', έν 'Αθήναις 1925.
Γιάννης Κορδάτος, «Τό άρματωλίκι τοϋ Πηλίου», Θεσσαλικά Χρονικά τόμ. Α ', 'Αθήναι
1930, σ. 87-91. 'Ιστορία τής νεώτερης 'Ελλάδας, τόμ. Α' (τουρκοκρατία), 'Αθήνα 1957, σ.
175-181. Φ. Ζαννέτος, «Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης», 1750-1803. Λακωνικά Α'(1932), σ.
83-106. Α. Steinmetz, "Untersuchungen zu den Klephtenliedern", Λαογραφία, τόμ. 10 (1929-
1932), σ. 305-380. Γιάννης Βλαχογιάννης, Κλέφτες τοϋ Μοριά, 'Αθήνα 1935. Περί τής μελέ-
της αύτης έδημοσίευσε βιβλιοκρισίαν ό Σωκρ. Κουγέας είς τά 'Ελληνικά, τόμ. 8, 'Αθήναι
1935, σ. 365-376. Άντικριτικήν εγραψεν ό Πάννης Βλαχογιάννης αυτοτελώς ύπό τόν τίτ-
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"Ας μού έπιτραπή τώρα νά κάμω ίδιαίτερον λόγον διά τάς έργασίας τού
Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, πού αναφέρονται είς τό κίνημα τών κλεφτών καί τών
άρματολών τής Μακεδονίας, διότι αύται βασίζονται είς άρχειακόν ύλικόν,
καλύπτουν δε τήν περίοδον 1627-1809. «Μέχρι, πρό τίνων έτών, γράφει δ I.
Βασδραβέλλης, δέν υπήρχε μελέτη, άσχολουμένη μέ τήν προεπαναστατικήν
όργάνωσιν καί δράσιν τών πολεμικών ανδρών τής Μακεδονίας κατά τούς
χρόνους τής τουρκοκρατίας. Αί έλάχισται καί συγκεχυμένοι πληροφορίαι
εις τινα συγγράμματα ουδέν τό σνγκεκριμένον προσέφερον είς τήν ίστορίαν
τών χρόνων έκείνων καί μόνον οταν έδημοσιεύθησαν τά 'Αρχεία Μακεδο-
νίας τών χρόνων τής τουρκοκρατίας182, εΐδον τό φως τής δημοσιότητος έπί-
σημοι πληροφορίαι επί τού θέματος τούτου. Βάσει τών αρχειακών τούτων
κειμένων καί άλλων πληροφοριών έδημοσίευσα κατά τό έτος 1950 [γράφε
1948] σχετικήν έργασίαν έπί τοϋ θέματος τών άρματολών καί κλεφτών τής
Μακεδονίας, άργότερον δέ καί έτέραν διά τήν πειρατείαν είς τά παράλια τής
Μακεδονίας κατά τήν ιδίαν χρονικήν περίοδον»'83. Πρόκειται περί τών με-
λετών: Άρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, ήτις
έπανεξεδόθη μετά περιλήψεως εις τήν γαλλικήν, έν Θεσσαλονίκη 1970184, καί

λον: 'Ιστορικά ραπίσματα, 'Αθήνα 1937. Θ. Βαγενάς, Θανάσης Καράμπελας, ό πολυτρα-
γουδημένος κλέφτης, 'Αθήναι 1939. Γιάννης 'Αποστολάκης, Τά δημοτικά τραγούδια, μέρ.
Α '. Οί συλλογές, 'Αθήναι 1939. Ή συλλογή Άραβαντινοϋ, 'Αθήναι 1941. Τό κλέφτικο τρα-
γούδι, 'Αθήναι 1950. Σ. I. Άσδραχάς, «'Ανέκδοτα έγγραφα γιά τούς άρματολούς Κ. Κα-
στανά καί Γ. Σταθά», Νέον :Αθήναιον; 'Αθήναι 1955, σ. 26-46. Β. Π. Παναγιωτόπουλος,
«Νέα στοιχεία περί τοϋ θεσμού τών Κάπων έν Πελοποννήσφ», Δελτ. Ίστορ. καί Έθνολ.
Έταιρ. 'Ελλ., τόμ. 11 (1956), σ. 78-85. Μακρυγιάννης, 'Απομνημονεύματα, έκδ. γ', 'Αθήναι
[1957], Βαγγέλης Σκουβαράς, Γό παλαιότερο άρματολίκι τοϋ Πηλίου καί οί 'Αρβανίτες ατή
θεσσαλομαγνησία, 1750-1790, Βόλος 1960. Τ. Λάππας, 'Οδυσσέας Άντρουτσος, 'Αθήναι
[1961]. 'Ακαδημία 'Αθηνών, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α ', έν 'Αθήναις
1962 (Δημοσ. Λαογρ. 'Αρχ., άρ. 7), σ. ιστ ' -ιθ ', 183-306, ενθα καί βιβλιογραφία. Stavro
Skendi, «Les chansons des Klephtes et des Haidouques. Histoire ou littérature orale», Actes du
IF Congrès International des Études du Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 639-647.

182. Παραπέμπει εις τά Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας, έπιμελείςι Ί. Κ. Βασδραβέλλη
(τοϋ έαυτοϋ του), εκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Α ', 'ΑρχεΧον Θεσσαλονί-
κης, 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952. Β', 'Αρχεΐον Βεροίας - Ναούσης, 1598-1886, Θεσσα-
λονίκη 1954. Γ', 'Αρχεΐον τής Μονής Βλατάδων, 1446-1839, Θεσσαλονίκη 1955.

183. Ί. Κ. Βασδραβέλλης, «Οί πολεμικοί άνδρες τής Μακεδονίας κατά τούς προε-
παναστατικούς χρόνους», Μακεδόνικα, τόμ. Ζ ', Θεσσαλονίκη 1961, σ. 31.

184. Τά τουρκικά έγγραφα, τά όποια παραθέτει έν παραρτήματι εις τό βιβλίον του
τούτο ό συγγραφεύς, είναι 50. Έκ τούτων τά 41 προέρχονται έκ τού 'Αρχείου Βεροίας, τά
δέ 9 έκ τοϋ 'Αρχείου Θεσσαλονίκης, μετεφράσθησαν δ' ύπό τού Λαζάρου Μαμζορίδου,
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«Ή πειρατεία είς τά παράλια της Μακεδονίας κατά τους χρόνους τής τουρ-
κοκρατίας», πού έδημοσιεύθη είς τά Μακεόονικά, τόμ. Ε', Θεσσαλονίκη
1963, σ. 319-362. Είς τάς εργασίας αύτάς οφείλω νά προσθέσω ετέρας δύο
τοΰ αύτοϋ συγγραφέως: «Ιστορικές πληροφορίες. Κουρσάρικα, κλέφτικα
καί δημοτικά τραγούδια τής Χαλκιδικής», περιοδικό Χρονικά Χαλκιδικής,
τεΰχ. 2 (1961), σ. 139-143, καί Ό φιλικός καί αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης.
Ή ηρωική άμυνα στη Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972.

Τό θέμα περί τών κλεφτών καί άρματολών είς τάς άλλας χώρας τής Νο-
τιοανατολικής Εύρώπης, όπου έξετείνετο ή τουρκική κυριαρχία καί έδημι-
ούργει τάς αύτάς, ώς έν Ελλάδι, αιτίας τής γενέσεως τοΰ κινήματος των,
άπησχόλησε πολύ τούς έρευνητάς, ίστοριοδίφας καί λαογράφους ή έθνογρά-
φους είς τάς έν λόγω χώρας, ίδίςι κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν.
Ό Ίω. Βασδραβέλλης κάμνει ίδιον λόγον περί τής σχετικής βιβλιογραφίας
έπί τοΰ θέματος τούτου είς τήν άναφερθεΐσαν μελέτην του Άρματολοί καί
κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν'65. Παραπέμπω είς αυτήν, διά νά μήν έπαναλά-
βω δημοσιευθέντα πράγματα, καί περιορίζομαι μόνον νά κάμω όλίγας προ-
σθήκας, χρησίμους, ώς νομίζω, είς τήν έρευναν.

Ούτως άπό ούγγρικής πλευράς έχομεν τάς μελέτας: St. Guörffy, "A
hayduk erdete", Protestdns Szemle, Budapesta 1927, σ. 133-136 και 220-229.
Szabô Istvan, "A hajduk 1514-ben", έν Szazadok, Budapesta 1950, σ. 178-198.
W. Ochmânski, Zbôjniciwo gôralskie. Ζ dziejôw walki klassovej na wsi gôralskie,
1950. St. Szczotka, Materiafy do dziejôw zbôjniciwa gôralskiego ζ lat 1589-1782,
Lublin 1952. Danko Imre, "A hajdûnânâsi Testhalom mondéja és a hajdùk
eredete", Ethnographie LXVII, 4, Budapesta 1956, σ. 519-534. Wl. Katonski,
Goralski i zbôjnicki tance gôralipodhalankich, Cracovia 1956.

Είς τάς μελέτας αύτάς γίνεται πολύς λόγος διά τούς κλέφτες, τά δημώ-
δη περί αύτών άσματα (κείμενα), τήν μουσικήν καί τήν χορογραφικήν λα-
ογραφίαν είς τάς ούγγρικάς περιοχάς καί τά νοτιοανατολικά Καρπάθια.
Οί συγγραφείς τών περισσοτέρων τούτων μελετών ύπογραμμίζουν μέ
έμφασιν τόν ταξικόν χαρακτήρα τοΰ άγώνος τής κλεφτουριάς, στρεφομέ-
νου, λέγουν, έναντίον τοΰ φεουδαλισμοΰ τής έποχής τής τουρκοκρατίας.

διευθυντού τοΰ μεταφραστικού γραφείου Θεσσαλονίκης, καί τοΰ Θεοδώρου Συμεωνίδου,
δικηγόρου, πτυχιούχου τοΰ Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπόλεως. Ί. Κ. Βασδραβέλλης,
Άρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β ' έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 6. 'Αξιό-
λογος είναι ή βιβλιοκρισία δια τό έργον τοΰτο, υπό τοΰ Γιάννη Τσάρα, δημοσιευθείσα είς
τά Μακεόονικά, τόμ. ΙΑ ', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 425-435.

185. Β ' εκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 9-25.
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'Από σερβικής πλευράς προσθέτω τάς έργασίας: Β. Milakovié, "Hajduk u
narodnim pesmama", Norod Obrana, Belgrad 1933,23, 365-366,24, 383-384,25,
399-400. D. J. Popovié, Ο hajducima, Belgrad 1930. Ό αυτός, Srbi u Vojvodini,
Novi Sad 1957. G. Gesemann, Studien zur südslavischen Volksepik, Reichenberg
1926, και "Zur Kulturgeschichte des Räubers", Slavische Rundschau, 1931, III.
3, σ. 223-225. T. Maretié, Nasa narodna epica, Zagreb 1919, σ. 109-191.

'Από βουλγαρικής πλευράς σημαντικαί είναι oi διά τά βουλγαρικά κλέ-
φτικα τραγούδια έργασίαι τοϋ Septunov, "Balgarskie haiduckie pesni",
Slavjanskij Folklor, τόμ. XIII, Moscova 1951, σ. 251-265. Peter Dinekov, Iz
istorijata na balgarskata literatura, Sofia 1969, σ. 309-332. Albert B. Lord, "The
Hajduk Tradition in Balkan Literature", Actes du II' Congrès International des
Études du Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 631-640.

'Από αλβανικής πλευράς βλ. Quemal Haxhihasani, "Apercu sur le mouve-
ment et les chants populaires des Kaçaks en Albanie", Actes du II' Congrès Inter-
national des Études du Sud-Est Européen, τόμ. V, Athènes 1978, σ. 649-661, ενθα
καί βιβλιογραφία.

Από ρουμανικής τέλος πλευράς ένδιαφέρουσα είναι ή μελέτη του Tr.
Ionescu-Nigcov, "Haiducia §i cîntecele haiducesti", Revista de Folclor, έτ. III,
άριθ. 2, Bucure§ti 1958, σ. 113-126. Παλαιότερον ό άπό τό Δαμάσι τής Θεσ-
σαλίας μαθητής του Κουτσοβλάχου Αποστόλου Μαργαρίτη loan Caragiani
είχε δημοσιεύσει τό έργον: Studi istorice asupra Românilor din peninsula
balcanica είς δύο μέρη. Τό πρώτον έξεδόθη έν Βουκουρεστίω κατά τό 1929,
συγκείμενον έκ σελ. ΙΧ+272, τό δεύτερον αύτόθι κατά τό 1941 έκ σελ.
ΙΙΙ+291. Ή έκδοσις έγένετο έπιμελείςι τού Pericle Papahagi, όστις καί έδημο-
σίευσε βιογραφικόν περί τοϋ I. Caragiani σημείωμα (I μέρ., σ. ΠΙ-VIII).

Ό συγγραφεύς τού έν λόγω έργου θεωρεί όλους τούς κατά τήν τουρκο-
κρατίαν καί τήν έλληνικήν έπανάστασιν τοϋ 1821 δράσαντας έν Ελλάδι κλέ-
φτες καί αρματολούς ώς Άρωμούνους (Κουτσοβλάχους)186. 'Αρχίζει μέ τούς
ήρωες τού Σουλίου καί γράφει: «Θά κάμω ενρύν λόγον διά τούς ήρωες Σου-
λιώτης, συμπατριώτας τοϋ Μάρκου Μπότσαρη, Κίτσου Τζαβέλα, Πούλιου
Δράκου, Σκούμπου Δράκου, Τζίμα Ζέρβα κτλ., διότι ai ήρωικαί αύτών πρά-
ξεις πρό καί κατά τήν έλληνικήν έπανάστασιν τοϋ 1821 αποτελούν καύχημα
διά τό ρουμανικόν έθνος καί άξίζει νά γίνουν γνωσταί ευρέως άπό όλους

186. Άλλά οί Άρωμοϋνοι είναι "Ελληνες δίγλωσσοι, όμιλοϋντες τήν έλληνικήν καί
τήν άρωμουνικήν (νεοελληνικόν Ιδίωμα). Ή έθνική των προέλευσις καί συνείδησις
είναι ελληνική.



256

Δημητριος β. Οικονομιδης

τούς Ρουμάνους» (ένθ. άν., μέρ. I, σ. 1). Έν σ. 2, ύποσημ. 12 τοϋ I μέρους καί
έν σ. 284-285 τοΰ II μέρους γράφει ότι ό 'Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ήτο ρου-
μανικής καταγωγής. "Αλλοι νεοέλληνες ποιηταί, ό Γ. Ζαλοκώστας, oi άδελ-
φοί 'Αλέξανδρος καί Παναγιώτης Σούτσος καί ό 'Αχιλλεύς Παράσχος ήσαν,
λέγει, Ρουμάνοι (ένθ. άν., II, σ. 283-291). Έν σ. 17-18 τοϋ I μέρους υποστηρί-
ζει ότι ot Μανιάται προέρχονται έκ τών βλάχων, πού άναφέρει ό Χαλκοκον-
δύλης. Έν σ. 31, 155-156 καί 217-219 τοΰ αύτοΰ μέρους γράφει διά τούς Κο-
λοκοτρωναίους ότι ήσαν ρουμανικής (βλάχικης) καταγωγής. Έν σ. 145-149
τοΰ αύτοΰ μέρους δημοσιεύει τόν Κατάλογον τών καπεταναίων (άρματο-
λών), τούς όποιους άναβιβάζει είς 317, καί κατόπιν κάμνει ίδιον λόγον δι'
έκαστον (σ. 149-272), συνεχίζει δέ τά περί τοΰ βίου καί τής δράσεως αύτών είς
τό II μέρος τοΰ έργου του (Bucuresti 1941), σ. 1-291. Τάς πληροφορίας του
περί αύτών άντλεΐ κυρίως έκ τών έργων τοΰ 'Αριστοτέλους Βαλαωρίτου, Π.
'Αραβαντινοΰ, Ί. Λαμπρίδου, 'Αναστ. Γούδα, Χριστοφ. Περραιβού, Ίω. Φι-
λήμονος, Σπ. Τρικούπη, 'Αμβρ. Φραντζή, Κων. Σάθα, Θ. Κολοκοτρώνη (Διή-
γησις συμβάντων...), C. Fauriel, Α. Passow, Άθ. Οίκονομίδου, G. Hahn, Γ. Χα-
σιώτη, C. Jireçek, F. Pouqueville, Νικήτα Χωνιάτη, Χαλκοκονδύλη κ.ά.

'Ιδού τώρα μερικά παραδείγματα έκ τών βιογραφουμένων κλεφταρμα-
τολών τής χώρας μας μέ τάς σχετικός παραπομπάς είς τό I και τό II μέρος
τοΰ έργου του: Βίβας και Κατσίγιαννος I σ. 150, II σ. 279. Χρ. Μιλιόνης I σ.
171, 180. Πάνος Ζίδρος I σ. 157-158, 175, II σ. 174. Λάπας I σ. 170,237-238,
II σ. 174. Στουρνάρης II σ. 168-174. Νικ. Τζιοβάρας I σ. 169. Τόσκας I σ. 174.
Νάνος I σ. 58,172. Μπουκουβάλας I σ. 61,160-161,187,204-206. Γυφτάκης I
σ. 224, 239. 'Ανδρουτσαίοι I σ. 182-186. Βλαχοθανάσης I σ. 200. Καλιακού-
δας I σ. 234-235. Σισμαναΐοι I σ. 197-199. Δίπλας I σ. 237-238. 'Αδελφοί Κα-
τσαντώνη I σ. 209-217. Λεπενιώτης I σ. 239-241, II σ. 200-201. Λιάκος II, σ.
71-78. Λιάκαινα II σ. 78-79. Νικοτσάρας II σ. 1-7. Γιάννης Σταθάς I σ. 173, II
σ. 1-7. Λαζαΐοι I σ. 178-179. Καζαβέρνης II σ. 197-198. Βλαχάβας I σ. 167-
168, II σσ. 155-166. Πλιάτσκας II σ. 203-207. Κοσκινάς I ο. 236-237. Κοντο-
γιανναϊοι I σ. 161-163. II σ. 168-174. Ζαχαράκης II σ. 14. Ζαχαρίας I σ. 175-
177. Μουσαμπαρδούνιας II σ. 280-282. Κολοκοτρωναΐοι I σ. 155-156, 217-
219. Χρόνης I σ. 192. Σκυλοδήμος II σ. 211-213. Δήμος Σκαλτσάς II σ. 166-
167. Γ. Γκούρας II σ. 234-236. Γρ. Λιακατάς II σ. 119-120. Γ. Καραϊσκάκης II
σ. 55-63. Κομνάς Τράκας I σ. 174-175. Πανουριάς I σ. 196-197. Δήμος Τσέ-
λιος II σ. 198-199. Λιάκος Γκοντοβάς II σσ. 77-78. Γρίβας I σ. 150. Ζιάκας II
σ. 193-195. Κωσταρέλλος II σ. 264-266 κ.ά.

"Ας σημειωθή άκόμη ότι ό συγγραφεύς έπιχειρεΐ έτυμολογίας μεγάλου
άριθμοΰ βαπτιστικών ονομάτων, έπωνύμων καί παρωνυμίων, άναφερομέ-



ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΝ

257

νων είς τούς Σουλιώτας, τούς κατοίκους βλαχοχωρίων τής Πίνδου, τών
'Αγράφων, τών Τζουμέρκων, τού 'Ολύμπου, τού Πηλίου, τών Άκαρνανικών
όρέων κ.ά. καί είς τούς κλέφτες καί άρματολούς τής άλλης Ελλάδος.

Ή ύπ' αύτού υποστηριζόμενη θεωρία ότι δλοι σχεδόν οί κλέφτες καί
άρματολοί τής Ελλάδος δέν ήσαν "Ελληνες άλλά Ρουμάνοι [Βλάχοι] δέν δύ-
ναται ν' άνθέξη είς άντικειμενικήν κριτικήν187. Ή μόνη χρήσιμος προσφορά
τού I. Caragiani είναι ότι δι' έκαστον κλέφτην ή άρματολόν συγκεντρώνει
πολλάς μέχρι τοϋ 1921188 γνωστός είδήσεις, κατεσπαρμένας είς βιβλία Ελλή-
νων καί ξένων συγγραφέων, πού είχεν ύπ' όψιν του καί τούς όποιους έμνη-
μόνευσα.

187. Βλ. γενικώς Άντ. Κεραμόπουλος, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, έν 'Αθήναις
1939, καί Άχιλλ. Γ. Λαζάρου, Ή Άρωμουνική, έν 'Αθήναις 1976, σ. 14-16, 33-34, 71.
Βλ. επίσης τοϋ αύτοΰ συγγραφέως τό έκ 367 σελίδων σημαντικώτατον βαλκανιολο-
γικόν έργον Βαλκάνια καί Βλάχοι, 'Αθήναι 1993.

188. Κατά τό 1921 άπέθανεν ό loan Caragiani ('Ιωάννης Καραγιάννης).
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SUMMARY

Dimitrios V. Ekonomidis, Prof.
Klephts and Armatoloi in the Balkans

The writer commences by setting out the term used in Greece, "klephtes", and the
terms in use in Turkey, Albania, Bulgaria, Serbia and Rumania, before interpreting
their meaning. He then addresses the views of various scholars regarding the word
"armatolos", and the reasons, in the view of the published sources regarding the area,
why the klephtic movement appeared in Greece and especially in Macedonia.

The writer then examines the reasons for the creation of armatoloi in Greece and
charts their activities during the period of the Turkish domination. One section
employs the texts of folksongs to deal with the life of klephts and armatoloi in Greece.
The haiducia of southeast Europe is then considered The haiduci of Albania,
Bulgaria, Serbia and Rumania corresponded to the klephts of Greece. A detailed
bibliography concludes the article.


