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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στις μέρες μας σε όλους μας γίνεται λιγότερο ή περισσότερο κατανοητό, η μεγάλη 

καταστροφή που συντελείται από τον άνθρωπο στο περιβάλλον. Το κόστος που 

"πληρώνει” το περιβάλλον για το σύγχρονο τρόπο ζωής με τις απεριόριστες ανέσεις, 

την πολυτέλεια και τον άκρατο καταναλωτισμό, και μάλιστα για ένα μόνο κομμάτι 

του ανθρώπινου πληθυσμού, είναι μεγάλο. Οι πληγές που έχουν ανοίξει στο κορμί του 

πλανήτη μας είναι βαθιές και αμφίβολο αν κάποτε θα κλείσουν. 

Επιτακτική ανάγκη πλέον για το μέλλον αποτελεί η εφαρμογή μιας αειφόρου 

ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης δηλαδή που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του σημερινού 

ανθρώπου χωρίς να στερεί από τις επόμενες γενιές το δικαίωμα αυτό. 

Στην κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί και η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της χώρας μας. Τα Προγράμματα τους, στην πλειοψηφία τους, στοχεύουν 

στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των αυριανών πολιτών με σκοπό την αλλαγή 

στάσεων ζωής, ώστε να ανακοπεί η ολισθηρή αυτή πορεία προς την ολοκληρωτική 

καταστροφή του περιβάλλοντος και τελικά του ίδιου του ανθρώπου. 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας, που λειτουργεί από το 

1999, έχει δεχθεί μέχρι την ημερομηνία της έκδοσης αυτής, περίπου 17.000 μαθητές 

στους οποίους οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου προσπάθησαν, άλλες φορές με μεγαλύτερη 

επιτυχία άλλες όχι, να μεταδώσουν κάποιες από τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να 

έχει ο αυριανός πολίτης ώστε να συνειδητοποιήσει την άσχημη κατάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει το περιβάλλον και να αναλάβει ενεργό δράση για την προστασία του. 

Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών εκείνων που ευαισθητοποιημένοι οι ίδιοι πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, 

προσπαθούν μέσα από τη λειτουργία των Περιβαλλοντικών Ομάδων των σχολείων 

τους, να μεταλαμπαδεύσουν τις ευαισθησίες και τις ανησυχίες τους αυτές στους 

μαθητές τους. Στους εκπαιδευτικούς εκείνους που ξεπερνώντας τις όποιες δυσκολίες 

αναλαμβάνουν, εκτός από την τυπική κάλυψη μιας ύλης, την ουσιαστική εκπαίδευση 

ενός υπεύθυνου αυριανού πολίτη της χώρας. 

Κολτσιδόπουλος Ευριπίδης 

Βιολόγος, Υπεύθυνος του 

Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 





ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Π λησιάζουν κοντά 20 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου λαογράφου Κίτσου 

Μακρή και το έργο του πια είναι σημείο αναφοράς για όλους όσους αγαπούν τη 

λαογραφία και τα έργα της λαϊκής τέχνης που xoa\ww ξωκλήσια, ιερές μονές, κρήνες 

και αρχοντικά σχεδόν σε όλο το Πήλιο. 

Δυστυχώς οι εκδόσεις των βιβλίων του έχουν από καιρό εξαντληθεί και ακόμη πιο 

Βύσχολο είναι να βρει ο νέος μελετητής άρθρα του σε περιοδικά ή ομιλίες του σε 

συνέδρια και εκδηλώσεις. 

Η Κοινότητα Μακρινίτσας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 

Μακρινίτσας με στόχο να φέρουν σε επαφή τους νεότερους με ένα μικρό μέρος από το 

έργο του ακούραστου αυτού ερευνητή προχωρούν στην 3η έκδοση του βιβλίου του «Ο 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΙΛΙΟΣ», Αθήνα 

1955 και στην 1η ανατύπωση του «ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ», 

Αθήνα 1957. 

Κίνητρο για αυτές τις επανεκδόσεις υπήρξε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός 

κατάλληλου λαογραφικού βοηθήματος, στην επί σειρά ετών, εκπόνηση προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς από όλη την 

Ελλάδα που επισκέπτονται το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας. Είναι διαπιστωμένο ότι η 

πλειοψηφία των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αγνοούν πλήρως ακόμη 

και τις βασικές έννοιες της λαογραφίας με συνέπεια να αδυνατούν να προσεγγίσουν τα 

έργα λαϊκής τέχνης, να καταλάβουν τους συμβολισμούς τους, να τα θαυμάσουν, να τα 

διαφυλάξουν. Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας με τα προγράμματα του: «Οι δρόμοι του νερού-

Οι κρήνες της Μακρινίτσας», «Τουριστικές διαδρομές στη Φύση και την Παράδοση του 

Πηλιορείτικου Χωριού» και «Μια μέρα στο Μουσείο» προσπαθεί να ανατρέψει αυτή 

την κατάσταση συνεπικουρούμενο και από το ανοικτό υπαίθριο μουσείο που αποτελεί ο 

παραδοσιακός οικισμός της Μακρινίτσας που δίνει τα κατάλληλα ερεθίσματα για μια 

βιωματική προσέγγιση στο θέμα. 

Δεν θα μπορούσε λοιπόν να βρεθεί πιο κατάλληλο υλικό από τα δυο προαναφερόμενα 

έργα του Κίτσου Μακρή που χωρίς να τους λείπει η επιστημονική προσέγγιση δεν 

χρησιμοποιούν την «ξηρή» επιστημονική γλώσσα παρά προσεγγίζουν το θέμα των 

λαϊκών μαστόρων και των έργων τους με μια αγάπη και λαχτάρα εξερεύνησης, τα ίδια 

περίπου συναισθήματα που νιώθουν και οι μαθητές όταν μακριά από την καθημερινότητα 

της σχολικής τάξης και του ωρολογίου προγράμματος αρχίζουν να ανακαλύπτουν κάτι 

παραπάνω στις σκαλιστές πέτρες, τις απλοϊκές ζωγραφιές, τα πέτρινα οικοδομήματα 

και τις ιστορίες αυτών που συνετέλεσαν στην κατασκευή τους. 

Και στην έκδοση αυτή, (3η), τηρήθηκε η ορθογραφία, η σύνταξη, η στίξη και 

η αρίθμηση των σελίδων του πρωτοτύπου. Επιπλέον προστέθηκε η ομιλία του κ. 

Δ. Παλιούρα που έγινε στην Μακρινίτσα, στις 16 Δεκεμβρίου 2000 στα πλαίσια 

εκδηλώσεων για την παρουσίαση της 2ης έκδοσης του εν λόγω έργου και η οποία 

αποτελεί μια κατατοπιστική εισαγωγή στα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. 

Τέλος, πολλές ευχαριστίες οφείλονται στη γυναίκα του Κίτσου Μακρή, Κυβέλη 



και την κόρη του Θάλεια οι οποίες μας εμπιστεύτηκαν την επανέκδοση των βιβλίων 

αυτών. 

Κλείνοντας, ελπίζουμε ότι κάνοντας τα παιδιά να αγαπήσουν τη λαϊκή τέχνη βάζουμε 

τα θεμέλια για την προστασία της λαϊκής μας κληρονομιάς ώστε πολλά από τα έργα 

που μελετά ο Κίτσος Μακρής να συνεχίσουν να υπάρχουν όχι μόνο όπως τα αποτύπωσε 

ο φωτογραφικός του φακός αλλά και στην πραγματικότητα. 

Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2007 

Παναγιώτης Βίγκλας 

Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας 

του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας 



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Σ Τ Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η 

ΟΔεκέμβρης του 1988 μας στέρησε το μεράκι, την επιστημοσύνη και τη σοφία του 

Κίτσου Μακρή και μαζί έσβησε τα όνειρα και τα σχέδια που έκαναν με τον 

αείμνηστο πρόεδρο της Κοινότητας Σπύρο Κουϊκούμη για τη Μακρινίτσα και το Μουσείο 

Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου. (Έτσι εύστοχα, είχε ονοματίσει το Μουσείο-

Αρχοντικό Τοπάλη, όπου σήμερα φυλάσσονται τα κειμήλια της Μακρινίτσας που 

συγκέντρο)νε η παρέα της δεκαετίας του '50 και του '60, περπατώντας σπίτι-σπίτι στο 

χωριό...). 

Το φετεινό Δεκέμβρη, στο μεταίχμιο του αώνα που φεύγει και αυτού που 

χαράζει, επιχειρούμε την επανέκδοση αυτού του βιβλίου που ρίχνει φο̂ ς στη ζοοή και το 

έργο δυο ανθρώπων που σημάδεψαν τη λαϊκή δημιουργία στο Πήλιο. Του αρματολού 

Στέργιου Μπασδέκη, που πιστός στην παλιά κλέφτικη συνήθεια κτίζει βρύσες, εκκλησιές 

και μοναστήρια, πρότυπα σήμερα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που όλοι καμαρώνουμε 

και διαφυλάττουμε. Και του γλύπτη Μίλιου που με τη τέχνη του, μια τέχνη πιστή στο 

πνεύμα και τα μέσα της λαϊκής γλυπτικής, δίνει ζωή στην πέτρα που σμιλεύει. 

Στη δεύτερη αυτή έκδοση -ανατύπωση- σεβαστήκαμε την ορθογραφία, τη 

σύνταξη και τη στίξη του πρΐοτοτύπου, ίος οφείλαμε στο συγγραφέα - δάσκαλο για την 

ευαισθησία που μας δίδαξε στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

Θεωρούμε ότι η επανέκδοση είναι ένα τολμηρό εγχείρημα για την Κοινότητα μας, αλλά 

ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και τιμής στον Κίτσο Μακρή, που με το μεράκι του και 

την αγάπη του για τη Μακρινίτσα, κατέγραψε, συντήρησε και διαφύλαξε το μεγαλύτερο 

μέρος του υλικού που σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο μας. 

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την γυναίκα του Κυβέλη και τη κόρη του 

Θάλεια, που εξαιτίας του αγάπησαν τη Μακρινίτσα και μας χάρισαν ένα κομμάτι τοον 

αναμνήσεο^ν της κοινής καθημερινής τους ζωής, δείγματα της λαϊκής μας κληρονομιάς 

που ο ίδιος συνέλεξε, για τον εμπλουτισμό της συλλογής το ν̂ εκθέματος του Μουσείου 

μας και μας εμπιστεύτηκαν την επανέκδοση του βιβλίου. 

Μακρινίτσα, Δεκέμβριος 2000 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

Πρόεδρος της Κοινότητας 

και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου 





Ομιλία στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου, στα πλαίσια της 

παρουσίασης της 6' έκδοσης του βιβλίου του Κίτσου Α. Μακρή: 

«Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΜΙΛΙΟΣ» 

Μακρινίτσα - 16 Δεκεμβρίου 2000. 

(Αναδημοσίευση από το Περιοδικό Μακρινίτσα, Τεύχος 26, Αυγ. 2001, σελ. 28-32) 

Τ ο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του, αποφάσισε να τιμήσει τον πρωτεργάτη της μελέτης και διάσωσης του λαϊκού 

μας πολιτισμού, τον Κίτσο Μακρή, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δώδεκα χρόνων 

από το θάνατο του. 

Δεν θα πρωτοτυπήσει κανείς αν πει πως η προσφορά του Κίτσου Μακρή στην έρευνα, 

την προστασία και την ανάδειξη του λαϊκού μας πολιτισμού, είναι ανεκτίμητη. Δεν είναι 

τυχαίο ότι το όνομα του συνδέθηκε σε τέτοιο βαθμό με το Πήλιο, που έγινε συνώνυμο 

μ' αυτό. Ως την τρίτη περίπου δεκαετία του αιώνα μας που άρχισε τις έρευνες του 

ο Κίτσος Μακρής, κανείς δεν είχε επισημάνει την ύπαρξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών, 

ξυλόγλυπτων, ζωγραφικών και λιθανάγλυφων έργων, φιλοτεχνημάτων από τεχνίτες 

τις περισσότερες φορές άγνωστους και σπάνια επώνυμους, όπως οι Παγώνηδες, ο 

λιθογλυπτης Μίλιος, ο αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης και ποΎλοί άλλοι. 

Ο Αλέξανδρος Ξυδης γράφει χαρακτηριστικά για τον Κίτσο Μακρή: «Πρωτοπόρος 

γιατί, σαν τους εξερευνητές αγνώστων Ηπείρων, πορεύονταν εφοδιασμένος όχι τόσο μ' 

επιστήμη, αλλά με άπειρη στοργή και αναλώνοντας τα περισσότερα υλικά του μέσα 

στην αναγνώριση και πρώτη μελέτη της τελείως αγνοημένης αυτής περιοχής της 

Ελληνικής δημιουργίας, διαμόρφωνε τη μέ%ο8ο της εξερεύνησης του και προχωρούσε 

στην εφαρμογή της». Το Μουσείο μας χρωστά πολλά στον Κίτσο 

Μακρή, αφού σ αυτόν και τον ακούραστο τότε πρόεδρο της Μακρινίτσας, τον Σπύρο 

Κουϊκουμη, οφείλεται η ίδρυση του και η εύστοχη ονομασία του. 

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης «Από την πέτρα στον πηλό» - στην οποία 

εκτίθενται έργα κεραμικής από μήτρες λιθανάγλυφων και ξυλόγλυπτων λαϊκών μοτίβων 

της περιοχής του Πηλίου, που προώθησε ο Κίτσος Μακρής στα κεραμικά εργαστήρια 

της περιοχής μας - παρουσιάζουμε την επανέκδοση του πέμπτου κατά σειρά από τα 

εικοσιοκτώ βιβλία του, με τίτλο «Ο καπετάν Στέργιος Μπασδέκης και ο γλυπτής 

Μίλιος» που εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1955 και που ευχαρίστως η 

οικογένεια του παραχώρησε στο Μουσείο μας. 

Η επιλογή της επανέκδοσης του βιβλίου αυτού έγινε γιατί αυτό ρίχνει φως στη 

ζωή και το έργο δυο πολύ σημαντικών προσωπικοτήτων του δευτέρου μισού του 18ου 

αιώνα, που με την παρουσία τους σημάδεψαν ο μεν πρώτος τον προεπαναστατικό 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ο δε δεύτερος την καλλιτεχνική δημιουργία όπως αυτή 

διαμορφώθηκε την περίοδο εκείνη στην περιοχή του Πηλίου: Τον καπετάν Στέργιο και 

τον λιθογλυπτη Μίλιο. Δυο πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με τη Μακρινίτσα. 



Ο καπετάν Στέργιος Μπασδέκης ήταν ο γενάρχης της μεγαλύτερης οικογένειας 

των κλεφταρματωλών του Πηλίου, με τεράστια συμβολή στον αγώνα του Έθνους 

μας για ανεξαρτησία. Τόσο ο ίδιος που έδρασε γύρω στα 1760, όσο και οι απόγονοι 

του που ήταν πρωταγωνιστές σε όλες τις εξεγέρσεις του Πηλίου, όπως ο πρωτότοκος 

γιος του Κυριάκος στα 1821 που σκοτώθηκε νωρίς και στη συνέχεια ο δευτερότοκος 

γιος του Μητρός που δολοφονήθηκε λίγο αργότερα. Ακολουθεί μία πλειάδα άλλων, με 

κυριότερους τον Χρόνη στην επανάσταση του 1854 και το Ζήσιμο που ήταν αρχηγός 

στην επανάσταση του 1878 στην ιστορική μάχη της Μακρινίτσας. 

Γεννήθηκε στη Ζαγορά του Πηλίου σ' ένα σπίτι κοντά στην πλατεία του Αγίου 

Γεωργίου και πέθανε γύρω στα 1800, χωρίς η ακριβής χρονολογία του θανάτου του 

να μας είναι γνωστή. 

Παλιά κλέφτικη συνήθεια ήταν, οι πρωτοκαπεταναίοι να χτίζουν βρύσες, εκκλησιές, 

μοναστήρια και άλλα κοινωφελή έργα για την ανακούφιση του υπόδουλου ελληνισμού. 

Το όνομα του Στέργιου Μπασδέκη είναι συνδεδεμένο με μια σειρά από τα λαμπρότερα 

νεώτερα μνημεία του Πηλίου στα τέλη του 18ου αιώνα, όπως το μοναστήρι του Αγίου 

Αθανασίου στο Λαυκο, το μοναστήρι της Παναγίας της Λαμπηδόνος, οι ζωγραφιές του 

Αγίου Νικολάου και των καβαλαραίων Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου στο μοναστήρι 

της Πάου Αργαλαστής, η «δέησης Μπασδέκη» στο νάρθηκα του Αγίου Νικολάου του 

Γέρου στις Μηλιές και πολλά άλλα. 

Στη Μακρινίτσα, το όνομα του Στέργιου Μπασδέκη συνδέεται με μια σειρά έργων 

που σώζονται ως τις μέρες μας, όπως το καθολικό του μοναστηρίου της Αγίας 

Παρασκευής, στην κτητορική επιγραφή του οποίου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εν 

έτει 1793 Ιουλίου Κ.Ε. εις καιρόν μεγάλης ακρίβειας εις ον είχε το Λουτζέκι γρόσια 

έξι. Ανηγέρθη ο θείος και ιερότατος ναός της Αγίας οσιομάρτυρος και αθληφόρου εν 

Χριστώ Παρασκευής διά συνδρομής και δαπάνες του κυρίου Στέργιου υιού Κυριάκου 

ΜΠΑΣΔΕΚΗ αρχιερατευοντος του κ.κ. Γρηγορίου Δημητριάδος». 

Επίσης με δαπάνες του κτίσθηκε η βρωμόβρυση στην ομώνυμη κτηματική περιφέρεια 

της Μακρινίτσας, όπως επίσης η βρύση και η εκκλησία της Μεταμόρφωσης. 

Η συμβολή της μεγάλης αυτής προσωπικότητας στα δρώμενα του Πηλίου το δεύτερο 

μισό του 18ου αιώνα ήταν τεράστια και σε βαθμό που πέρασε ακόμη και στη δημοτική 

μας ποίηση, η οποία τον τραγούδησε με τους παρακάτω στίχους: 

«Θα πάρω το τουφέκι μου, θα ζώσω το σπαθί μου 

και να 'βγω δίπλα στα βουνά να πάω να βρω τους κλέφτες 

τον Τόζκα και τον Μάνταλο, να βρω και τον Μαστέκη 

που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες». 

Τα χρόνια που έζησε ο Μπασδέκης στο Πήλιο, η λαϊκή τέχνη έφθασε στο απόγειο της 

ακμής της. Είναι γνωστό ότι στον μεγάλο οικοδομικό οργασμό του Πηλίου τα χρόνια αυτά, 

συνέβαλαν τα μέγιστα τα συνάφια των Ηπειρωτών μαστόρων που έφθαναν στο Πήλιο στις 

αρχές της Άνοιξης και επέστρεφαν στα χωριά τους στα τέλη του Φθινοπώρου. 

Ένας από τους κορυφαίους πρωτομάστορες στον οποίο οφείλουμε μερικά από τα 

σημαντικότερα έργα της λαϊκής μας αρχιτεκτονικής ήταν ο μαστρό-Δήμος Ζηπανιώτης, 



δημιουργήματα του οποίου είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στη Βυζίτσα, ο Άγιος 

Αθανάσιος στο Λαυκο, η Αγία Παρασκευή στη Ζαγορά, ο Άγιος Ιωάννης στις Αφέτες, 

η Παναγία η Λαμπηδόνα και πολλά άλλα. 

Στο «μπουλούκι» του μαστρο-Δήμου, που αποτελούνταν από 43-45 νοματαίους, 

συμμετέχει και ο γλυπτής Μίλιος ο οποίος αναλαμβάνει τη λιθανάγλυφη διακόσμηση 

των κατασκευών και που είναι το δεύτερο πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο 

που παρουσιάζουμε. 

Η λιθογλυπτική στο Πήλιο μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα περιορίζεται σε μικρές 

κτητορικές επιγραφές, έργο προφανώς των ίδιων των κτιστάδων στις οποίες εκθέτουν 

το ιστορικό του κτίσματος ή τη χρονολογία κατασκευής του. 

Από τα μέσα του 18ου αιώνα, παράλληλα με τις άλλες τέχνες που ακμάζουν στο 

Πήλιο, αρχίζει και η λαμπρή περίοδος της λιθογλυπτικής. Από τις αρχικές άτεχνες 

εσώγλυφες επιγραφές με τα απλά διακοσμητικά θέματα, περνά στην εξώγλυφη 

διακόσμηση για να φθάσει προς τα τέλη του αιώνα στην κορύφωση της με την απόδοση 

ανθρώπινων μορφών και την παράσταση διαφόρων σκηνών. 

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο μια πρόοδος της τεχνικής, αλλά εκφράζει μια 

γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας. 

Τα λιθανάγλυφα, συμφωνά με τον Κίτσο Μακρή, είναι ένας ιδιαίτερα γοητευτικός 

και κλειστός συνάμα κόσμος μέσα στο awolo της καλλιτεχνικής δημιουργίας του 

λάου. Εσώγλυφα, εξώγλυφα, μικτά σε άσπρο μάρμαρο ή σε ποικιλόχρωμες πέτρες, 

χρωματισμένα ή σκέτα, με περιγραμματική απόδοση ή με κάποια πλαστικότητα. 

Επιγραφές και υπέρθυρα, λουλούδια, φίδια, πουλιά, ψάρια και δένδρα σμιλεύονται και 

δίνουν ζωή στην πέτρα. 

Ανώνυμοι τις περισσότερες φορές οι δημιουργοί τους. Απ' όσους εργάσθηκαν στο 

Πήλιο δυο μόνο είναι γνωστοί. Ο Θεοδόσιος από τη Βράχα των Αγράφων που 

σκάλισε τα γλυπτά του Αγίου Ιωάννη στην πλατεία της Μακρυνίτσας και ο Μίλιος ο 

Ζουπανοπολίτης ο οποίος, όπως προαναφέραμε, άνηκε στο συνεργείο του αρχιτέκτονα 

Δήμου Ζηπανιώτη. 

Ο Μίλιος κόσμησε με τα έργα του πολλές πηλιορείτικες εκκλησίες του τέλους του 

18ου αιώνα, όπως του Αγίου Αθανασίου στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας, όπου μεταξύ των 

άλλων γλυπτών του θα σκαλίσει και δυο θαυμάσιες πλάκες στην εξωτερική κόγχη του 

Ιερού και στων οποίων την επιγραφή αναφέρεται για μοναδική φορά το όνομα και η 

καταγωγή του. 

Στον Μίλιο αποδίδονται επίσης τα λιθανάγλυφα της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου 

στη θέση «Κωτίκι» του Λαυκου, όπως επίσης και η λιθανάγλυφη διακόσμηση της 

Παναγίας της Λαμπηδόνος στη Λαμπινου του Πηλίου. Ένα από τα λιθανάγλυφα αυτά 

που βρίσκονται κοντά στην πόρτα της εκκλησίας και το οποίο παριστάνει τον Στέργιο 

Μπασδέκη να σκοτώνει μια γυναίκα, επέλεξε ο Κίτσος Μακρής για το εξώφυλλο του 

βιβλίου του. 

Με το έργο του γλυπτή Μιλίου, συμφωνά πάντα με τον Κίτσο Μακρή, η 

λιθογλυπτική του Πηλίου κερδίζει την πιο άρτια έκφραση της. Σοφία και γνήσιο 

αίσθημα χαρακτηρίζουν τη σύνθεση των λεπτομερειών ενώ, όπως σε κάθε μορφή της 

λαϊκής τέχνης, το κυρίαρχο στοιχείο καθορίζεται με το μέγεθος. Ο Άγιος απεικονίζεται 



πολύ μεγαλύτερος από τους αγγέλους, ο καπετάν Μπασδέκης πολλαπλάσιος από τη 

γυναίκα που σκοτώνει. Τα κεφάλια των προσώπων είναι πανομοιότυπα είτε για Άγιο 

πρόκειται είτε για άνθρωπο είτε για το Χριστό, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις στα 

ατομικά χαρακτηριστικά τους, όπως το σχηματικό γένι ή το μουστάκι. Η ιδιότητα της 

κάθε μορφής ξεχωρίζει από τη φορεσιά της και από ότι αυτή κρατάει. 

Οι επιγραφές του Μιλίου είναι πραγματικές γλυπτικές συνθέσεις. Γράμματα, 

κοσμήματα και παραστάσεις είναι στοιχεία ομοιογενών συνόλων εκτελεσμένα με 

συνέπεια και ενιαία αντίληψη. 

Μετά την ολοκλήρωση των λιθανάγλυφων στην Παναγία της Λαμπηδόνος, που είναι 

τα τελευταία γνωστά δημιουργήματα του, τα ίχνη του γλύπτη Μιλίου χάνονται από 

την περιοχή του Πηλίου. 

Το έργο του, όπως αυτό ξεκίνησε και εξελίχθηκε σε όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής 

του πορείας στην περιοχή μας, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα και τα πλέον 

αντιπροσωπευτικά δείγματα της λαϊκής λιθογλυπτικής του Πηλίου. 

Ο Κίτσος Μακρής αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η τέχνη του Μιλίου δεν αποτελεί ένα 

ξεχωριστό φαινόμενο. Πιστή στο πνεύμα και στα μέσα της λαϊκής γλυπτικής, δίνει την 

πιο άρτια έκφραση και εξαντλεί τις δυνατότητες των στοιχείων της, σε μια ορισμένη 

εποχή και σε μια περιοχή. Στο Πήλιο του τέλους του δεκάτου ό^οου αιώνα». 

Τελειώνοντας, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου, θα ήθελε να εκφράσει 

τις θερμές του ευχαριστίες στη γυναίκα του Κίτσου Μακρή, Κυβέλη και στην κόρη του 

για την ευγενική προσφορά της παραχώρησης του βιβλίου αυτού. Προσωπικά θα ήθελα 

να εκφράσω την ευχή για την επανέκδοση και των άλλων βιβλίων του αείμνηστου 

λαογράφου, η συμβολή των οποίων στην έρευνα, τη γνώση και την ερμηνεία της λαϊκής 

μας τέχνης είναι ανεκτίμητη. 

Δημήτρης Παλιούρας, Αρχιτέκτονας, 

Προϊστάμενος της 5ης Ε.Ν.Μ. 
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Ο ΑΡΜΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ είναι δεμένος μέ τό δνομα μιας μόνο οικογέ
νειας, μέ τους Μπασδέκηδες. Άπό τήν αυγή τοο άρματολισμοο στό Πήλιο, ώς τή 
δύση του, λίγο μετά τήν Επανάσταση, οί Μπασδέκηδες κρατοον τό αρματολίκι. 
Κλέφτες στην αρχή, αρματολοί δστερα, Φιλικοί, αρχηγοί καΐ καπετανέοι στην 
Επανάσταση, προσκυνημένοι μετά τήν τοπική της αποτυχία, ξανά επαναστάτες, 
αγωνιστές στή θεσσαλική επανάσταση τοο 1854, γεμίζουν τήν τοπική ιστορία 
μέ τή δράση τους, πού φθάνει 8>ς τήν τελευταία θεσσαλική επανάσταση τοο 1878. 
Προτος αρματολός τοο Πηλίου είναι 6 Στέργιος Μπασδέκης \ παλιός κλέφτης. 
Κατά τους υπολογισμούς τοο Π. Άραβαντινοο, δδρασε ϊσως γύρω στα 1760 *. 
Ήταν οπαδός του Γρεβενίτη Τόσκα κι 2κανε τρία παιδιά, τον Κυριάκο, τον 
Μήτρο και τόν Γιάννη 8. Άπ 9 αυτούς, αρματολός τοο Πηλίου 2γινε ό Κυριάκος, 
πού κατηχήθηκε άπό τόν Άνθιμο Γαζή στή Φιλική Εταιρία, τις παραμονές της 
Επανάστασης \ Έγινε αρχηγός στό Πήλιο άλλα σκοτώθηκε νωρίς. Τήν αρχηγία 
τήν πήρε 6 Μήτρος, νέος πολύ ακόμα, πού κι αυτός δολοφονήθηκε στα 1827. 
Γιους του Κυριάκου δ Κασομούλης αναφέρει τόν Χρόνη καΐ τόν Θανάση *. Γιους 
τοο Γιάννη τόν Στέργιο και τόν Βαρκή. Σ9 αυτούς πρέπει να προσθέσουμε καΐ τόν 
Γιωργάκη, γιατί σ9 8να γράμμα δ Χρόνης Κυρ. Μπασδέκης τόν αποκαλεί εξά
δελφο και ό Στέργιος αϋτάδελφοβ. βΟ Χρόνης υπήρξε αρχηγός σώματος στην 
επανάσταση τοΟ 1854 f . Τέλος, δ Ζήσιμος Μπασδέκης, άπό τήν ίδια οϊκογένεια, 
ίγινε αρχηγός στην επανάσταση τοο 1878 ·. 

1. Γιάννη Κορδάτου, Το αρματολίκι τον Πηλίου, πβρ. θεσσαλικά Χρονικά, τόμος Α', 
1930, σβλ. 87, 'Αθήναι 1930. 

2. Π. ΆραβαντινοΟ, Χρονογραφία της 'Ηπείρου, τόμος Α', σβλ. 259, 'Αθήναι 1857. 
3. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, τόμος Α', σβλ. 16, 'Αθήναι 1940. 
4. Γιάννη Κορδάτου, Ή επανάσταση της θετταλο μαγνησίας στο 1821, σβλ. 69, 'Αθήνα 1930. 
5. Αυτός έπιστάτησβ στο χτίσιμο καταφυγίου στό δρόμο Πορταριας - Ζαγορ&ς στα 1804, 

όπως άναφέρβι επιγραφή. Βλ. Δ. Σισιλιάνου : *Η Μακρινίτσα και το Πήλιον, σβλ. 94, 'Αθή
ναι 1939. 

6. Τό γράμμα αυτό βρίσκβται στό άρχβΐο Άλβξ. Κασσαβέτη και δημοσιβύθηκβ σέ φωτο-
τσιγκογραφία στα θεσσαλικά Χρονικά, τόμος Α', έκτος κειμένου μβταξυ σβλ. 86-87. 

7. Νικολάου Γαντζοπούλου, * Ιστορικοί σελίδες της iv Πηλίω επαναστάσεως του 1878, σβλ. 
18, Βόλος 1906. 

8. Μ. Δ. ΣβΤζάνη, Ή πολιτική της 'Ελλάδος και ή έπανάστασις τοϋ 1878. Έν 'Αθήναις 
1878, σβλ. 246, όπου καΐ δυσμβνβίς κρίσβις για τήν αρχηγία τοΟ Ζ. Μπασδέκη. 
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Τέτοιας γενιάς, ποτισμένης μέ πολεμικές παραδόσεις, γενάρχης είναι δ κύρ 
Στέργιος Μπασδέκης. Τραχείς πολεμιστές, αθυρόστομοι, γεμίζουν μέ τήν πολε
μική δράση τους και τις αποκοτιές τους τόν τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρα
τίας. Ό Κυριάκος Μπασδέκης στην πολιορκία τοο κάστρου τοο Γόλον (Βόλου) 
ξεχώρισε άπό τό στρατό του, έφτασε στή βορινή πόρτα τοο κάστρου και χτυπώντας 
δυνατά τό μάνταλο φώναξε : Τζεκούρι... τζεκούρι... βγατε ντε κουτσοψώληδες, 
τό καραμπάτζι τον Μωχαμέτη σας, που το έχετε στό τζαμί, ΰά το πετάξουμε στό 
χαλέ. Βροχή άπό σφαίρες υποδέχτηκε τα λόγια του. Μια άπ9 αυτές τόν πέτυχε και 
διέκοψε έτσι τήν παράξενη ασχολία του. Γονάτισε και σύρθηκε τραυματισμένος 
στους δικούς του *. Μέ τέτοιες παλληκαριές ψύχωναν τους στρατιώτες τους, και οί 
βρισιές αυτές, δσο κι άν χτυπάνε σήμερα άσχημα στ9 αφτιά μας, ήταν πλησιέστε
ρες στή νοοτροπία τον επαναστατών άπό τους άρχαιότροπους λόγους πού έβγαζε 
δ Φίλιππος 'Ιωάννου και πού δέν τους καταλάβαιναν. Και δ Μητρός Μπασδέκης 
είχε, καθώς σημειώνει δ Τσοποτός, βίαιον χαρακτήρα, πράγμα πού αναγκάζει τά 
ελεύθερα χωριά Λαυκος και Άργαλαστή νά στείλουν πληρεξούσιους μέ έγγραφο 
στην Ύπερτάτην Βονλήν, δια νά παραστήσωσι τά δίκαια μας και τά Άτοπα φερ
σίματα τον Καπετάν Μήτρον Μπασδέκη \ Στό τέλος, στα 1827, σκοτώθηκε άπό 
τόν ψυχογιό του Κυριάκου Μπασδέκη, τόν Τουρκαρβανίτη Άλεβίζη 8. Μ' δλη τή 
σκληράδα τους, συγκινούνται άπό τό δράμα τών φτωχών χωριάτηδων και τους υπερ
ασπίζουν άπό τήν απληστία τών κοτζαμπάσηδων. Τό δημοτικό τραγούδι πού θρηνεί 
τό θάνατο τοο Μήτρου τόν αποκαλεί πατέρα τής φτώχειας Λ. 

Άπό τόν καιρό δπου είναι ακόμα κλέφτης, δ Στέργιος Μπασδέκης, περνάει 
στό δημοτικό τραγούδι : 

Θά πάρω τό τονφέκι μον, #ά ζώσω τα σπαϋί μον 
καϊ να βγω δίπλα στα βουνά, νά πάω νά βρω τους κλέφτες 
τον Τόζκαν και τον Μάνταλο, νά βρω καϊ τον Μπασδέκη 
πον πολέμου ν μέ τήν Τουρκιά και μέ τους ''Αρβανίτες 

δπως περνάει και δ Μητρός, πού γίνεται ήρωας και σέ λόγια τραγωδία 6, και δ 
Χρόνης β. Κανενός δμως ή μορφί] δέν διασώθηκε, έκτος άπό του γενάρχη Στέρ-

1. Ρήγα Καμηλάρη, Γ. Κωνσταντά - Βιογραφίαι - Λόγοι - Έπιστολαί, σελ. 37,'Αθήναι 1897. 

2. Δημητρίου Κ. ΤσοποτοΟ, Ή θετταλο μαγνησία (Πήλιον) και το φρούριον τον Βόλου 

κατά την επανάατασιν τον 1821, περ. θεσσαλικά Χρονικά, τόμος Α', σβλ. 48, 'Αθήναι 1930. 

3. Ζωσιμά Έσφιγμενίτη, Προμηθεύς, σβλ. 340, Βόλος 1892. 

4. Γιάννη Κορδάτου, Ή επανάσταση τής θετταλο μαγνησίας ατό 1821 f σβλ. 153, 'Αθήνα 

1930. Τό δημοτικό αυτό τραγούδι, έπβιδή δέν καταγράφηκε από βίδικό λαογράφο, Ιχει λάθη 

στην καταγραφή. 

5. 'Αν. Ι. Άντωνιάδου, Μητρός Μπαστεκης (ο καπετάνιος τής Ζαγοράς), τραγωδία. Έν 

'Αθήναις 1894. 

6. Γβωργ. Ίατρίδου, Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας, σβλ. 20, 'Αθήναι 1936. Τραγούδι 

άρ. 20, Τής επαναστάσεως τον 1854: ...στον *Αηλιά τή ράχη, πού ήταν δλ* οί αρχηγοί, ο Χρό-

νης ό Μπασντεκης... 
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γιου, πού δημοσιεύεται σήμερα. Επειδή, δμως, δ λαϊκός γλύπτης, πού τόν σκάλισε, 
δέν απέδωσε ατομικά χαρακτηριστικά, δπως πιό αναλυτικά θα δοομε παρακάτω, 
μποροομε νά ποομε πώς ή εικόνα αυτή αντιπροσωπεύει δλους τους Μπασδέκηδες, 
κι δσα πιό πάνω γράφηκαν για δλους, μποροομε νά θεωρήσουμε πώς αναφέρονται 
στην εικόνα πού δημοσιεύεται έδώ (Εικ. 3). 

Ό Στέργιος Μπασδέκης, κλέφτης στό Πήλιο και στή Μακεδονία, γίνεται 
αρματολός τοο Πηλίου στα 1774, δπως σημειώνει δ Σουηδός Björnstaehl πού 
περιηγήθηκε τή Θεσσαλία στα 1779 1. Παλιά κλέφτικη συνήθεια — χτίζει συνε
χώς βρύσες, εκκλησιές και μοναστήρια. Στις επιγραφές πάντα τονίζει μέ καμάρι 
πώς είναι γιος του Κυριάκου, πού θα πρέπει νά τόν υποθέσουμε ξακουστό κλέφτη 
τής εποχής του. Στα 1791 χτίζει στον δρόμο Λέστιανης - Κερασιάς μια βρύση. Τόν 
9Ιούλιο τοο 1791 χτίζει τήν εκκλησία τής Αγίας Παρασκευής, στό μοναστήρι 
κοντά στή Μακρινίτσα. *Ένα χρόνο αργότερα, μέ έξοδα του ζωγραφίζονται δ 
'Άγιος Νικόλαος εις την καμάραν κ9 οι δίο καβαλαρέει Γεώργιος καϊ Δημήτριος 
στό Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου (Πάου) κοντά στην Άργαλαστή 2. Τόν Δεκέμ
βρη του 1795 τελειώνει τό μοναστήρι τουΆη - Θανάση, κοντά στον Λαυκο, καμωμένο 
κι αυτό μέ έξοδα του Στέργιου Μπασδέκη. Τόν άλλο χρό^ο, στα 1796, δ Ιδιος 
χτίζει τό μοναστήρι τής Παναγίας τής Λαμπηδώνας, κοντά στό χωριό Λαμπινου. 
Στα 1799 ζωγραφίζεται, δέισις τοο Μπασδέκη, δ νάρθηκας τοο Αγίου Νικολάου 
τοο Γέρου στις Μηλιές. Πραγματικός οργασμός δωρεών. Ό ^ίρος αρματολός βιά
ζεται — πριν πεθάνει — νά εξασφαλίσει τή μεταθανάτια ανάπαυση του. Άλλες 
λεπτομέρειες για τή ζωή του δέν κράτησε ή παράδοση, θα πρέπει νά ήταν ή τρα
χιά ζωή του κλέφτη και τοο άρματολοο. Ό Τόσκας, δ αρχηγός του, δίνει τΙς 
παρακάτω υποθήκες στα παλληκάρια του : 

Κι9 άκονσα πώς έρμήνενε Τόσκας τά παλληκάρια 
παιδιά μ9 αν ϋέλτε λεβεντιά κι9 έλεύϋερα νά ζήτε 
βάλτε τζηλήκι στην καρδιά καϊ σίδερα στα πόδια 
κρασί ποτέ μην πίνετε, ύπνο μην αγαπάτε 
ο ύπνος είναι ϋάνατος και το κρασ9 είναι πλάνος 8. 

Φαίνεται πιθανή ή γνωριμία του μέ τό Ρήγα ΦερραΙο, άφου τόν καιρό δπου τούτος 
μαθήτευε στή Ζαγορά ή δίδασκε στον Κισσό, δ καπετάν Στέργιος ζροΟοε στα μέρη 
εκείνα. Κάποιαν ενίσχυση στην υπόθεση αυτή μας δίνει δ Ιδιος δ Ρήγας πού στον 
"Υμνο πατριωτικό του, ανάμεσα στους άλλους άνδρες ξακουσμένους για τους 

1. Δ. Κ. ΤσοποτοΟ, Γη και Γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν Τονρκοκρατίαν, σελ. 219, 

δποσημ. 3, Βόλος 1912. 

2. Τό μοναστήρι κτίσθηκε στα 1778. Ή επιγραφή λέει : f Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΣ 

ΤΗΝ ΚΑΜΑΡΑ Κ ΟΙ ΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΕΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ 

ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΥΡ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΣΤΕΚΥ. 

3. Χρ. ΠερραιβοΟ, Ιστορία τον Σονλίον και Πάργας, σελ. 34, Έν 'Αθήναις 1857. 
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οποίους εύχεται νά ζουν είς τους αΙώνας Ιχει και τόν Μπασδέκη \ Μόνιμο τόπο 
διαμονής είχε δ Στέργιος τή Ζαγορά. Ή πατριαρχική οικογένεια του μένει σ9 ένα 
σπίτι κοντά στή σημερινή πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Είκοσι ονόματα Μπασδέ-

κηδων αναγράφονται σέ τρίπτυχο τοο Μοναστηρίου τής Παναγίας Ααμπηδώνας 8. 

Άπό τις πολλές δωρεές του πρέπει νά τόν θεωρήσουμε πλούσιο. Είναι μαρτυ
ρημένο δτι πήρε τούρκικα χαρίσματα βασιλικά και χιλιάρικα αυθεντικά 8. Πότε 

ακριβώς πέθανε δέν είναι γνωστό. Χονδρικά μποροΟμε νά τό λογαριάσουμε γύρω 
στα 1800. Στις βιβλιοθήκες τής Ζαγοράς και τών Μηλεών κάποιος ξεχασμένος 
κώδικας ίσως κάποτε νά ρίξει περισσότερο φώς στή ζωή τοο καπετάν Στέργιου 
Μπασδέκη, του πρώτου αρματολού* τοο Πηλίου. 

• 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΖΕΙ δ Μπασδέκης στό Πήλιο, είναι χρόνια οικονομικής και 
πνευματικής ακμής. Σέ διάφορες εργασίες μας σημειώσαμε και τήν ακμή τής λαϊκής 
τέχνης εκείνης τής εποχής \ Τά πολλά και ποικίλα προϊόντα τοο τόπου και ή 
ακμαία βιοτεχνία του περιγράφονται άπό τους Δημητριεις στή Νεωτερική Γεω
γραφία τους 5. "Οπως σ9 ολόκληρη τήν Ελλάδα, έτσι και στό Πήλιο κυριαρχούν 
κάθε λογής 'Ηπειρώτες τεχνίτες. Στην άκρη μιας φορητής εικόνας, στην επιγραφή 
μιας τοιχογραφίας, στό ξύλο ενός τέμπλου, στην κτητορική επιγραφή μιας εκκλη
σίας ή ενός άρχοντικοΟ θα διαβάσουμε : δια χειρός Σπυρίδων άπα χώρας "Αρτα-
αρχιτέκτων μαστροδήμο ζοπανιότη' φροντίδι μάστρο Δημήτρη ίξ 9Ιωαννίνων* 
χεΙρ κωσταντή Χιοναδίτη' ή ονόματα πού δέν αφήνουν καμιάν αμφιβολία για τήν 
ηπειρωτική τους καταγωγή : Χρυσικός Μητρός Στουρνάρας, Γεώργιος Φάππας 
ξυλόγλυπτης, και άλλα. Δέν υπάρχει γωνιά του Πηλίου δπου νά μή συναντήσουμε 
έργα άπό 'Ηπειρώτες τεχνίτες. Οί περισσότεροι μένουν για μερικά χρόνια στό 
Πήλιο, άναλαβαίνουν Ορισμένες εργασίες, κι δταν τελειώσουν, ξεκινούν γιά άλλους 
τόπους. Μερικοί άπ9 αυτούς μένουν γιά πάντα στό Πήλιο, παντρεύονται κι άπο-
χτοον οικογένεια. 

Στά τελευταία χρόνια τοο δέκατου δγδοου αιώνα εμφανίζεται στό Πήλιο ένας 

1. Α. Βρανούση, Ρήγας, σβλ. 396, 'Αθήναι 1954. 

2. Μύρτους Ρήγα Καμηλάρη, Ίεραϊ άναγραφαί, πβρ. θεσσαλικά Χρονικά, τόμος Ε', 

'Αθήναι 1936, σβλ. 85. 

3. Ό Κορδάτος αναδημοσιεύει από τόν Καμπούρογλου [* Αρματωλοι καϊ κλέφτες, σβλ. 49 -

50) επίσημο έγγραφο τοΟ Μπβχλββάν Ιμπραήμ πασδ Έλέφ θβοο Ββζύρη καϊ 'Ηγεμόνα τοο 

Σαντζακίου Ναυπάκτου καϊ Κάρλβλι, δπου ρητά αναφέρεται, ανάμεσα σέ άλλα ονόματα κλε

φτών που μας έρχονται και τους τ ι μον μεν με χιλιάτικα και με καπιτανάτα καϊ με ψωμιά, καϊ τό 

όνομα μπασιικαίοι. 

4. Κίτσου Α. Μακρή, Λαϊκές ζωγραφιές στο άρχονταρίκι του μοναστηρίου του "Αη·Λαυ-

ρεντη στό Πήλιο, Βόλος 1947. Πηλιορείτικες Φορεσιές, Βόλος 1949. Δύο λαϊκοί ζωγράφοι, 

Βόλος 1952. 

5. Γρηγορίου 'Ιεροδιακόνου καϊ Δανιήλ 'Ιερομόναχου, Γεωγραφία Νεωτερική, Βιέννη 1791. 
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άξιος πρωτομάστορας, δ μάστρο-Δήμος Ζουπανιώτης. Δέκα περίπου χρόνια πρέπει 
να Ιμεινε δ μάστρο - Δήμος στδ Πήλιο, κι ίχτισε πολλές εκκλησιές καΐ μοναστήρια 
(μονή Άγ. Ιωάννου Προδρόμου Βυζίτσας, εκκλησία 'Αγ. 'Ιωάννου Προδρόμου 
Νιάου, μονή 'Αγ. 'Αθανασίου Ααόκου, Παναγία Ααμπηδώνα Ααμπινους, κελλιά 
μοναστηρίου Ταξιαρχον Ζαγοράς κλπ.). Μαζί του έχει τους τεχνίτες του για κάθε 
δουλειά πού χρειάζεται τδ χτίσιμο μιας εκκλησίας ή μοναστηριού : χτιστάδες, χον-
τρομαραγκούς, γλύπτες, ταγιαδόρους. Ανάμεσα σ3 αυτούς καΐ τδν γλύπτη Μίλιο, 
συγχωριανό του. Ή κομπανία του πρέπει να αποτελείται άπδ 43-45 τεχνίτες, 
άφοο για τα χτίσιμο τής 'Αγίας Παρασκευής Ζαγοράς, άπδ τΙς 13 'Απριλίου δ>ς 
τΙς 16 Αυγούστου 1803, δηλαδή για 80 περίπου εργάσιμες ήμερες, πραγματοποιούν 
καΐ πληρώνονται 3478 μεροκάματα. Επίσης πρέπει να έχει τουλάχιστο 24 μου
λάρια για τΙς μεταφορές, γιατί στδ Ιδιο χρονικό διάστημα πραγματοποιούν 1911 
μεροκάματα, άν καΐ κατά τδ συμφωνητικό δταν δεν έχει χρείαν ή εκκλησία να δου
λεύουν, να κά&ωνται ί. 

Στα 1795 άναλαβαίνει τδ χτίσιμο τής εκκλησίας τοο 'Αγίου 'Αθανασίου, στδ 
χωριδ "Άγιος Γεώργιος. Τδ ϊργο τελειώνει τήν 1η Αυγούστου τοο ϊδιου χρόνου. 
Κτήτορες τής εκκλησιάς ό 'Αναγνώστης Γεώργιος, ΥΙοϊ αϋτον δύω Νικόλαος τε 
καΐ 'Ιωάννης δπως τονίζει έμμετρη επιγραφή, γραμμένη άπδ τδν Γαβριήλ (καλό
γερο ή παππα) καΐ σκαλισμένη άπδ τδν Μίλιο. Ή επιγραφή τελειώνει μέ τους 
παρακάτω χαριτωμένους στίχους : 

Ο ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΕΝ ΕΓΡΑΨΕ ΤΑΥΤΑ ΩΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 
ΑΝ ΗΝ ΚΑΙ MISOBAPBAPA ΜΗΝ ΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΕ 

Ό Μίλιος σκαλίζει σέ πέτρα διάφορα ανάγλυφα : Ινα σταυρό μέ τή χρονολο
γία τής ί'δρυσης τής εκκλησίας, πάνω άπδ τή δυτική πόρτα της, ελαφρά χρωματι
σμένο, Sva άλλο μέ τήν επιγραφή πού αναφέραμε, δίπλα στή νότια πόρτα τής 
εκκλησίας, και δύο στδ εξωτερικό τής κόγχης τοο Ιεροί). Τα δυδ αυτά ανάγλυφα, 
άπδ τα σημαντικότερα ?ργα του Μιλίου, θα μας απασχολήσουν περισσότερο δταν 
θ9 ασχοληθούμε μέ τήν τέχνη του. Σημειώνουμε μόνο τήν επιγραφή, πού πιάνει 
τδ κάτω Ινα τρίτο τοο ένδς ανάγλυφου (ΖΖΥν. Α), γιατί μας αποκάλυψε τδ δνομα 
τοο καλλιτέχνη καΐ τήν καταγωγή του. Είναι γραμμένο σέ στίχους καμωμένους 
ασφαλώς άπδ τδν Γαβριήλ, τδ Ιδιο μιξοβάρβαρους μέ τους άλλους : 

f ΔΕΣΠΟΤΑ ΙΥΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΚΥΡΙΕ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ 

ΠΑΡΑΣΧΟΥ MOI ΤΗΝ ΑΦΕΣΙΝ ΠΟΛΛΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΟΥ 

ΚΑΝ ΤΗ ΜΕΛΛΟΥΣΗ ΚΡΙΣΕ ΣΟΥ ΣΤΗΣΟΝ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΟΥ 

ΚΑΙ ΕΜΕ TON ANASION ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΣΟΥ 

ΟΙ ΔΕ ΑΝΑΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ Ι ΣΤΩΝ ΜΙΛΙΟΝ ΓΛΥΠΤΗΝ 

ΚΑΙ ΤΟΥΤΩΝ TE ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΖΟΥΠΑΝΙΟΠΟΛΙΤΗΝ 

1. Άπ. Γ. Κωνσταντινίδη, Ta iv τφ Πηλίψ ορει παλαιά και σύγχρονα χριστιανικά μνη
μεία, 'Αλεξάνδρεια 1943, σελ. 107 -113. 
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Είναι τδ μόνο έργο πού υπόγραψε δ Μίλιος ( = Μιχάλης). Στα άλλα του έργα, 
πού θα συναντήσουμε αμέσως παρακάτω, δέν έχει υπογραφή, μα είναι τόσο έντονα 
τα γνωρίσματα τής τέχνης του, πού δέν αφήνουν καμιάν αμφιβολία πώς είναι έργα 
δικά του. 

Μόλις δ μάστρο-Δήμος τέλειωσε τδ χτίσιμο της εκκλησίας, δ καπετάν Στέρ
γιος Μπασδέκης τοο αναθέτει τδ χτίσιμο του μοναστηριού του Ά η - Θανάση, στή 
θέση Κωτίκι, μιάμιση ώρα περίπου πορείας άπδ τδ χωριδ ΑαΟκος. ΠρΙν χτισθεί 
άπδ τδν Μπασδέκη τδ μοναστήρι, στή θέσι του ήταν ένα μετόχι του μοναστηρίου 
τών Ταξιαρχών, πού είναι κοντά στδ χωριδ "Αγιος Γεώργιος. ΣτΙς 3 Αυγούστου 
1777 τδ μετόχι πουλιέται στους κατοίκους τοΟ Ααύκου. Ή πώληση γίνεται μπρο
στά στδν ίεροδίκη Άργαλαστής Μουσταφά. Τήν ίδια μέρα εκδίδει τίτλο κυριότητας 
καΐ δ Βοεβόδας της Άργαλαστής 'Οσμάν. Στα έγγραφα αυτά δέν αναφέρεται μονα
στήρι '. Ά ν υπήρχε, ασφαλώς θα αναφερόταν, ένώ τά έγγραφα μιλούν για μετόχι 
στή θέση Κωτίκι. Μετά τδ χτίσιμο, άπδ τδν Μπασδέκη, τού μοναστηριού, τά χτή
ματα νοικιάζονται σέ Ααυκιώτες και στδ σχετικό έγγραφο τοο 1877 αναφέρεται 
πια ώς μονή του 'Αγίου Νικολάου. Ό Μητροπολίτης Δημητριάδος Γρηγόριος επι
κυρώνοντας τήν ενοικίαση σημειώνει : υποχρεουμένων δμως των ενοικιαστών ίνα 
φροντίζωσιν δπως τακτικώς τελείται ή ΰεία Μυσταγωγία έν τη Ιερά ταύτη Μονή 
υπδ κανονικού Ιερέως. 

Και έδώ δ Μίλιος άναλαβαίνει τή γλυπτική διακόσμηση. Στδν δυτικδ τοίχο 

σκαλίζει σέ πέτρα τδν "Αγιο 'Αθανάσιο, πάνω σέ ΰρό^ο, μέ τήν επιγραφή : ΕΝ ΕΤΗ 

1795 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Α. 
Δεξιά κι αριστερά, σέ κάποια απόσταση, δύο επιγραφές, άπδ τις όποιες μετα

φέρουμε τή δεξιά, γιατί αναφέρει τά δνόματα τοο κτήτορα καΐ του αρχιτέκτονα : 

ΤΑ ΜΕΝ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΜΑ|ΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΘΥΟΥ 
NAJOY ΤΟΥΤΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΔΙΑ ΧΥΡΟΣ ΤΟΥ | ΚΥΡ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΠΑΣΤΕΚΗ 
ΥΟΣ | ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΤΙΤΟΡ | ΚΑΙ ΟΣΙ ΑΛΟΙ ΣΥΝΔΡΑΜΟΣΙ 
Λθ|ΓΩ TE ΚΑΙ ΕΡΓΩ ΔΙΑΝΕΜΟΥΣΙ | ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ 
ΜΗΣΘΑ|ΠΟΔΟΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΣ | ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ 
ΜΕΝ ΥΣΙ | ΔΗΜΟΣ ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ 

Στην κόγχη τοο ίερού, εξωτερικά, δ Μίλιος σκαλίζει τέσσερες πλάκες, διαστά
σεων 3 0 x 3 3 εκατοστών του μέτρου, πού παριστάνουν τήν θεία λειτουργία. Στδ 
εσωτερικό της εκκλησίας, στδν τρούλο, υπάρχουν μερικές παράξενες ζωγραφιές : 

στδ κέντρο δ Παντοκράτορας καΐ γύρω — χαμηλότερα — τέσσερες άγγελοι. Πρωτό
γονες εικόνες, άπδ άγνωστο χέρι πού αρχίζει άπδ τδν εαυτό του, σα να μή 
μόχθησαν πάμπολλες περασμένες γενιές πάνω σέ χιλιάδες τοίχους εκκλησιών. 'Όχι 

μόνον δασκάλους δέν πρέπει νάχε δ ζωγράφος αυτός, μά ούτε Ισως καΐ προηγού-

1. Το πωλητήριο καΐ ή Ιπίσημη μετάφραση του βρίσκονται στο αρχείο τής κοινότητας 

Λαόκου. 
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μένη αύτοάσκηση. Κάποια μέρα Ινας καλόγερος, Ισως, αποφάσισε νά ζωγραφίσει 
τους τοίχους τούτους για νά ξαλαφρώσει άπδ τδ βάρος της καρδίας του. ΟΕ μορφίς 
τούτες θα σάλευαν μέσα του καΐ τδν βασάνιζαν. Αποφάσισε λοιπόν ν3 αναπάψει τήν 
καρδιά του μέ τήν έκφραση. Χωρίς γνώσεις ζωγραφικές, χωρίς σχεδιαστική ικανό
τητα, πήρε λίγα χρώματα κι 2πλασε τις μορψίς του μέσα στδ μισοσκόταδο της εκκλη
σίας. "Οχι γλυκές μορφϊς αγγέλων καΐ μελαγχολικούς αγίους — τραχείες μορφές 
πολεμάρχων, πού μάταια κάτι φτερά κι Ινα φωτοστέφανο πάνε νά τους κάνουν αγγέ
λους. 9Ακόμα κι δ Παντοκράτορας πατάει βάρβαρα πάνω σέ δυδ αγγελάκια. Πράσινα, 
καφετιά χρώματα, πρωτόφαντοι συνδυασμοί, δημιουργούν μια παράξενη συμφωνία. 
ΟΕ γραμμές βιαστικές, λές και τδ χέρι δέν προλάβαινε τδν ρυθμδ τής καρδιάς. 

Τδν άλλο χρόνο, στα 1796, δ Στέργιος Μπασδέκης αναθέτει πάλι στδν μάστρο -
Δήμο τδ χτίσιμο του μοναστηριού τής Παναγίας Λαμπηδώνας, κοντά στδ χωριδ 
Ααμπινοο. Τδ μοναστήρι αυτό είναι χτισμένο σέ μια μαγευτική τοποθεσία, λίγο 
ψηλότερα άπδ τΙς ακτές τοο Πηλίου πού βρέχονται άπδ τδ Αιγαίο. Έ πλούσια 
βλάστηση τού τόπου, τά πολλά καί δροσερά νερά του και ή μοναδική θέα στδ Αι
γαίο κάνουν τδ μοναστήρι ëva άπδ τά ωραιότερα σημεία τού Πηλίου. Ή ακρογια
λιά — μέ βράχους πού προχωρούν στή θάλασσα, μικρές αγκαλιές μέ βότσαλα, παρα
θαλάσσιες σπηλιές καί βλάστηση πού φθάνει 8>ς τήν ακτή — συμπληρώνει τήν ομορ
φιά τού τοπίου. 

Για τδ χτίσιμο τού μοναστηρίου υπάρχει μια ωραία τοπική παράδοση : Μιαν 
άναστρη νύχτα ?να καράβι κουρσάρικο πάλευε μέ τά κύματα κοντά στις ανατολικές 
ακτές τοο Πηλίου. Τδ καράβι κινδύνευε νά τσακιστεί πάνω στους βράχους. Τότε δ 
καπετάνιος παρακάλεσε τήν Παναγιά νά τδν σώσει κι εκείνος θα τής Ιχτιζε μιαν 
εκκλησιά, έκει δπου θάπεφτε μια μπάλα τοο κανονιοο του. 'Αμέσως φάνηκε μια 
λάμψη, μια λαμπηδώνα, πού τδν οδήγησε. Τότες εκείνος ίριξε μια κανονιά, καί 
στή θέση δπου έπεσε ή μπάλα, στή ρίζα μιας ελιάς, Ιχτισε τδ μοναστήρι.Έ μπάλα 
αυτή επιδεικνύεται καί σήμερα άπδ τους χωρικούς μέσα στην εκκλησιά τοο μονα
στηριού. άυαγ,ολο νά συνδέσουμε τήν παράδοση αυτή μέ τδ Στέργιο Μπασδέκη. 

Ό γλύπτης Μίλιος άναλαβαίνει κι έδώ νά κάνει τδν γλυπτικό διάκοσμο. Τή 
δυτική πόρτα τής εκκλησιάς τήν κοσμεί μ' Ινα θαυμαστό υπέρθυρο : 'Αριστερά, 
μέσα σέ ορθογώνια πλαίσια σκαλίζει τήν Παναγία, στδ χίντρο Εναν σταυρό καί δε
ξιά τδ Χριστό. Μια επιγραφή μέ έξώγλυφα γράμματα δένει τά τρία αυτά πλαίσια: 

f ΟΥΤΟΣ Ο ΘΥΟΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥ,ίΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΙ,!ΓΕΡθΥ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΐ|ΣΘΥ ΕΚ 
ΒΑΘΡΟΥ ΔΙΑ | (Α)ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ | ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ | ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΚΤΗ-
Τ0|ΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡ ΣΤΕ|ΡΙΟΥ ΠΑΖΤΕΚΙ Ι ΥΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΔΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑ|ΚΗΝΗΣΙ ΘΥΟΥ ΖΗΛΟΥ ΚΥΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΕΝ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧ(ΟΙΣ) | ΙΓΝΑΤΗΟΥ ΚΑΙ ΥΨΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Μθ|ΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΑΝίΐΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑ|ΧΟΥ ΑΡΧΗΤΕΚ|ΤΩΝ ΜΕΝ ΔΗΜΟΥ Ι ΖΗΠΑΝΙΩΤΗΣ 
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Πλάι στή νότια πόρτα τής εκκλησιάς δ Μίλιος σκαλίζει δυδ ανάγλυφα. 'Αρι
στερά της τδν Μπασδέκη πού σκοτώνει μιά γυναίκα, καί δεξιά δύο δεσποτάδες νά 

κρίνουν, νά τιμωρούν, μιαν άλλη γυναίκα (Εικ. 3 και 4). 

Τδν ίδιο χρόνο, στα 1796, καταργείται στδ Πήλιο τδ προνόμιο να χτίζουν Ικ-

κλησίαις δταν ΰέλουν, διό τίνα συμβάντα ατινα συνέβησαν εν τβ Μακρυνίτση δια 

τδν ναον του Προδρόμου, τον εν τη αγορά τής Μακρυνίτσης ι . Τδ χτίσιμο τών εκ

κλησιών δέν σταματάει εντελώς, μά χρειάζεται ειδική άδεια καί ορισμένες προθε
σμίες. Ό μάστρο-Δήμος εργάζεται ακόμα μερικά χρόνια στδ Πήλιο, άλλα τού γλύ
πτη Μίλιου δέν βρέθηκε, &ς σήμερα, μεταγενέστερο ?ργο. 

• 

ΤΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ σέ πέτρα ή ντόπιο μάρμαρο είναι συνηθισμένη διακόσμηση σέ 
πηλιορείτικες εκκλησιές, βρύσες κι αρχοντικά. Αουλούδια, γλάστρες, ζώα, αγγε
λούδια καί λογής άλλα πέτρινα κεντίδια ομορφαίνουν τά χτίσματα. Επιγραφές μέ 
έσώγλυφα ή έξώγλυφα γράμματα καί ώραΐα κοσμήματα βρίσκονται στις περισσό
τερες εκκλησιές. Ό "Αγιος 'Ιωάννης δ Πρόδρομος στή Μακρινίτσα — θαυμαστό 
πέτρινο κομψοτέχνημα — είναι κεντημένος μέ πλήθος άπδ ανάγλυφα. Τδ ϊδιο καί 
ή βρύση στην κεντρική πλατεία, καί ή βρύση στή θέση Μπράνη, στδ ϊδιο χωριό.Έ 
κόγχη τής εκκλησιάς του "Αη - Γιώργη στή Ζαγορά είναι ολόκληρη σκαλιστή 
εξωτερικά. Έ βρύση τού Κράλη στδ Ζδιο χωριδ — καμωμένη στα 1826 άπδ τδν 
Μήτρο Μπασδέκη — ίχει Ινα ωραίο ανάγλυφο.Έ εκκλησία τών 'Αγίων 9Αναργύρων 
τής Πορταριάς, ή Παναγία τοο "Ανω Βόλου, δ *Αη - Γιώργης στδ ομώνυμο χωριό, 
στολίζονται μέ λογής λαϊκά ανάγλυφα Στδ μοναστήρι της Πάου, κοντά στην Άργα-
λαστή, ή πόρτα πού οδηγεί άπδ τδν νάρθηκα στδ Εερό σκαλίστηκε άπδ τους μαστό
ρους Δήμο, Κώστα καί Δαμασκηνό, σέ πηλιορείτικο μάρμαρο τής Τζάσταινης. 
Στην ϊδιαν εκκλησία υπάρχουν κι άλλα γλυπτά, ανάμεσα στα οποία καί μιά ανα
παράσταση τής εκκλησίας. Στην Παναγία, στδ χωριδ Μούρεσι, ή βορινή πόρτα ϊχει 
ώραιο πέτρινο υπέρθυρο μέ σκαλίσματα καί Ιμμετρες επιγραφές (1792). Ό κατά
λογος τούτος θα μάκραινε, άν θέλαμε ν8 αναφέρουμε δλα τά γλυπτά πού στολίζουν 
τις εκκλησιές καί τις βρύσες τοο Πηλίου, θα πρέπει νά προχωρήσουμε στα ανά
γλυφα πού παριστάνουν ανθρώπινες μορφές (άγιων ή θνητών), γιατί Ιτσι πλησιά
ζουμε στην τέχνη τού Μίλιου. ΟΕ ανθρώπινες μορφές σπάνια εμφανίζονται στα 
ανάγλυφα τού Πηλίου* καί είναι τά πιδ πολλά άπδ αυτά καμωμένα τήν τελευταία 
δεκαετία τοΟ δέκατου δγδοου αιώνα καί τήν πρώτη τού δέκατου ένατου, καί χάνον
ται οριστικά μετά τδ 1885. 

Στις τρεϊς κόγχες τής εκκλησίας του 'Αγίου Νικολάου Πορταριάς βρίσκονται 
πολλά λαϊκά ανάγλυφα μέ ανθρώπινες μορφές. Τά λαϊκά αυτά γλυπτά πρέπει νά 

1. Ζωσιμά Έσφιγμβνίτη, Σημειώσεις είς τα εκ τής Γεωγραφίας τών Δημητριεων Μαγνη
τικά, Ήμερολόγιον Ή Φήμη, σβλ. 85, Έν Βόλφ 1887. 
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τά ξεχωρίσουμε άπδ τά παλιότερα αρχιτεκτονικά μέλη (θωράκια κλπ.)» πού βρί
σκονται εντοιχισμένα στην εκκλησία. Τά λαϊκά αυτά γλυπτά πρέπει ν3 ανήκουν σέ 
τέσσερες, τουλάχιστο, τεχνίτες καί σέ δυδ περιόδους. Στην πρώτη περίοδο ανήκουν 
τά περισσότερα γλυπτά πού βρίσκονται αμέσως μετά τδ γείσο. 

θά πρέπει νά έγιναν τήν τελευταία δεκαετία τού δέκατου δγδοου αιώνα. Είναι 
κυρίως δύο επιφάνειες : τού φόντου, δπου είναι χαραγμένες παράλληλες γραμμές 
πού σχηματίζουν ρόμβους, στοιχείο πού τδ χρησιμοποιεί καί δ Μίλιος καθώς καί 
οΕ λαϊκοί ξυλόγλυπτες. 9Απδ τδ φόντο εξέχει λίγο, άλλα απότομα, τδ επίπεδο τής 
μορφής, δπου σκαλίζονται ελαφρά οΕ μεγάλες επιφάνειες. Οί λεπτομέρειες έχουν 
ζωγραφιστεί μέ δύο χρώματα : μαύρο καί κόκκινο - κεραμιδί. Τώρα τά χρώματα 
έχουν ξεπλυθεί άπδ τδν ήλιο καί τή βροχή, καί Ιχνη τους σώζονται στην ΜΗΤΕΡΑ 
ΘΕΟΥ καί στδν ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑ. "Ισως επειδή καταστράφηκαν μερικά άπδ τά 
γλυπτά αυτά, στδ ξαναχτίσιμο τής εκκλησιάς στα 1855 άλλος γλύπτης άναλα-
βαίνει νά αντικαταστήσει τά σπασμένα. Έτσι κάνει ορισμένα γλυπτά στδ δεξί 
μίρος τής κεντρικής κόγχης. Κρατάει τις ίδιες διαστάσεις, μιμείται τά κοσμήματα 
πού περιβάλλουν τις μορψίς, άλλα ή πέτρα πού μεταχειρίζεται έχει διαφορετική 
χροιά. Αύτδς είναι γλυπτικότερος. Έδώ δέν έχουμε δύο επιφάνειες μεγάλες, άλλα 
μόνο μία, τού φόντου, άπδ τήν οποία προέχουν οΕ φόρμες, σέ χαμηλό ανάγλυφο, 
καμπύλες. Έτσι είναι καμωμένες οί μορφές τού Ά η - Γιάννη του Πρόδρομου, 
τών Αποστόλων κι άλλες. Στα 1885 έγιναν καί άλλα γλυπτά πού βρίσκονται χαμη
λότερα. Κι αυτά ανήκουν σέ άλλους δυδ τεχνίτες. Ό Ινας είναι πιδ σοφός. Σχε
διάζει σωστότερα, άλλα είναι λιγότερο γλύπτης. Τά έργα του ουσιαστικά είναι 
σχεδιασμένα επάνω στην πέτρα, καί τδ σχέδιο προεξέχει επάνω στδ φόντο. Έργα 
του είναι δ "Αγιος Νικόλαος σέ προτομή, μέ μίτρα, δ "Αγιος Νικόλαος ολόσωμος 
χωρίς μίτρα, ό "Αγιος Δημήτριος καβαλάρης, ωραία φιγούρα, καλοσχεδιασμένη 
καί σωστά τοποθετημένη στδ σχήμα τής πέτρας πού σκάλισε δ γλύπτης, καί άλλα. 
Λαϊκότερος είναι δ γλύπτης πού σκάλισε σέ ευτελέστερη πέτρα μερικά μικρότερα 
γλυπτά, δπως τδν "Αγιο Γεώργιο άπδ τά Γιάννινα καί τδν 'Απόστολο Παύλο. 
'Απλοϊκά έργα, γεμάτα συγκίνηση. Ό καλλιτέχνης αισθάνεται τδν ρόλο τού φωτδς 
πάνω στην επιφάνεια πού προεξέχει ή υποχωρεί.3Ακόμα καί τδ ογ,ουρο χρώμα τής 
πέτρας πού μεταχειρίζεται, καί προπαντός τδ πράσινο τού 'Αγ. Γεωργίου, δίνει ένα 
πιδ ζεστδν τόνο στα έργα. 

Στις 3 Αύγουστου 1806 ό Θεοδόσιος εκ Βράχας τών 'Αγράφων σκαλίζει τδ 
ανάγλυφο πού είναι εντοιχισμένο στδν νότιο τοίχο τής εκκλησίας τού Προδρόμου 
στή Μακρινίτσα καί παριστάνει τήν Ελισάβετ καί τδ Ζαχαρία. Αύτδ τδ ανά
γλυφο, καθώς καί δ Αώτ, πού είναι σκαλισμένος στην κεντρική κόγχη τοο Εερού, 
θυμίζουν τήν τεχνική τής ξυλογλυπτικής, μέ τις κύριες επιφάνειες πού σχηματί
ζουν μεταξύ τους γωνίες, χωρίς μαλακές μεταβάσεις άπδ δγκο σέ δγκο. 

Τδν Μάϊο τού 1806, στδ εκκλησάκι τοο Ά η - Γιώργη, ανάμεσα Κισσού καί 
Ά η - Γιάννη, άγνωστος λαϊκός γλύπτης σκαλίζει πάνω άπδ τή νότια πόρτα τδν 
"Αγιο, καβαλάρη, νά σκοτώνει μέ ξίφος τδ θεριό. Τδ κάτω μέρος κατέχει μιά έπι-
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γραφή πού αναφέρει πώς τδ εκκλησάκι έγινε άπδ τους εβλογιμένους ραφτάδες κε 
κεπετζήδες. Αριστερά τού Αγίου είναι σκαλισμένο μικρδ φυτικό διακοσμητικό 
καθώς καί ένα παραλληλόγραμμο μέ κυρτωμένη τήν επάνω του πλευρά — πιθανή 
αναπαράσταση ο\γ.οΙοψΐ]ς. Δεξιά του, σχηματική αναπαράσταση εκκλησίας. Στδ 
αφελές αυτό έργο, έκτδς άπδ τή ζωηρή του κίνηση, θα παρατηρήσουμε καί μιά 
μεγάλη αγάπη στή λεπτομέρεια. ΟΕ φολίδες τού τέρατος, οί δίπλες τών ποδιών 
του, ή χαίτη τού άλογου, οΕ λεπτομέρειες τής σαγής του, οΕ δίπλες του χιτώνα 
τού Αγίου σκαλίζονται μέ προοοχή κι επιμονή. 

Σέ παρεκκλήσι τής εκκλησιάς τού Αγίου Κωνσταντίνου, ανάμεσα Πορταριάς 
καί Μακρινίτσας, είναι ακουμπισμένο έγχρωμο ανάγλυφο Αγίου, ψυχρό έργο δπου 
ούτε ή ύλη — ή πέτρα — διατήρησε τήν ιδιαίτερη δφή της κι έγινε σαν κερί, ούτε 
τδ χρώμα καταφέρνει νά φτάσει σέ κάποιο αποτέλεσμα. 

Πολύ συνηθισμένη είναι ή παράσταση τοο "Αη - Γιώργη καβαλάρη ή τού 
"Αη-Δημήτρη ("Αγ. Νικόλαος Δράκιας, Παναγία Μακρινίτσας κλπ.) πού ώς εικα
στικό θέμα τδ συναντοομε καί σέ πολλά αρχαία ανάγλυφα τής περιοχής ("Ηρώς 
Εππεύς). Έ ποιητική μεταφορά τού Κωστή Παλαμά μάς έρχεται στδ νου, δταν 
μπροστά σέ ένα λαϊκό ανάγλυφο τού Ά η - Γιώργη διαβάζουμε τήν περιγραφή τού 
Albert Duniont για τά αρχαία ανάγλυφα του Εππέα : παρίσταται Ιππευς φέρων 
κατά σάρκα ακριβώς εφηρμοσμένον χιτώνα καταβαίνοντα μόνον μέχρι τής δσφύος, 
επί δα τών ώμων χλαμύδα κυματίζουσαν, τρέχει δέ προς τά δεξιά κρατών ώς επί 
το πλείστον χονδροειδή λόγχην, είδος τι σκόλοπος δι' ου πλήττει ζώόν τι ϋπδ 
φαντασιώδη εικονιζόμενον μορφήν ι. 

Ένας φουστανελάς πού κρατάει τδ γιαταγάνι υψωμένο πάνω άπδ τδ κεφάλι 
του, κι ένας παπάς μέ τδ τρικέρι, στην εκκλησία τοο "Αη-Γιάννη στή Βυζίτσα, 
παρουσιάζουν μικρό ενδιαφέρον ώς γλυπτά, μ3 δλο τδ ζωντανό τους σχέδιο, γιατί 
προεξίχου^ επίπεδα μόλις ένα-δυδ χιλιοστά άπδ τδ φόντο. 

Τά ανάγλυφα αυτά, πού πλαισιώνουν τδ Ιρ^ο τοΟ Μίλιου, παρ' δλα τά ιδιαί
τερα χαρακτηριστικά τους, διατηρούν τδ λαϊκό ύφος τους. Έ πρωτόγονη αντίληψη 
τής μορφής, ή τάση για σχηματοποίηση, τά συμβολικά εκφραστικά τους μέσα, ή 
απλοϊκή τους χάρη, ή σωστή χρησιμοποίηση τής ύλης, τά ενώνουν μέ τήν υπόλοιπη 
λαϊκή καλλιτεχνική δημιουργία. 

• 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΙΛΙΟΥ δέν αποτελεί Ινα ξεχωριστό φαινόμενο. Πιστή στο πνεύμα 

καί στά μέσα τής λαϊκής γλυπτικής, δίνει τήν πιδ άρτια έκφραση καί εξαντλεί τις 

δυνατότητες τών στοιχείων της, σέ μιαν ορισμένη εποχή καί σέ μιά περιοχή : στδ 
Πήλιο τού τέλους τού δέκατου i^hoou αιώνα. 

1. Ν. Γιαννόπουλου, 'Ανάγλυφα με&* ίππεως, περ. Θεσσαλικά Χρονικά, τόμος Β', σ·λ. 

195, 'Αθήνας 1931. 
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Είκ. 2. - ΜΙΛΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΟΠΟΛΙΤΗΣ : 

Πέτρινο ανάγλυφο στο Μοναστήρι τοο 'Αγίου "Αθανασίου (1795), Λαυκος — Πήλιο. 
(Σχέδιο Κ. Α. Μάκρη). 
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Για τδν γλύπτη Μίλιο, βασικά το ανθρώπινο σώμα έχει σχήμα αψίδας επάνω 
στην δποία ακουμπάει δ κύκλος τοο κεφαλιοο. Μέσα στην αψίδα αυτή κεντάει τΙς 
λεπτομέρειες : χέρια, φορεσιά, άμφια... Τους καρπούς τών ποδιών, πού αναγκα
στικά βγαίνουν κάτω άπα τήν αψίδα, τους σκαλίζει μικρούς, χωρίς κέφι, σαν μια 
ενοχλητική υποχρέωση πού τοο τήν επιβάλλει ή περιορισμένη άναπαραστατικότητα 
πού πρέπει να έχουν τά Ιργα του. Μόνο τα χέρια πού Ινεργοον, πού κάνουν τή 
χαρακτηριστική κίνηση τής κάθε μορφής, βγαίνουν δειλά άπα τδ σχήμα τής αψίδας : 
τό χέρι τοο 'Αγίου πού ευλογεί, τών αγγέλων πού κρατούν τα ιερά σκεύη, τοο 
Μπασδέκη πού κρατάει τό σπαθί ή τα κεφάλι τής μελλοθάνατης. Τα σχήμα τής 
αψίδας είναι τα βασικά περίγραμμα πού περικλείνει τό θαυμαστά κέντημα του. Έ 
αψίδα είναι σχήμα πού δίνει τήν ιδέα τής ευστάθειας : ίσια οριζόντια βάση, δύο 
κάθετες πλευρές καί ημικυκλική κορυφή. Αυτό, βέβαια, θά μποροΟσε νά δώσει μιαν 
αίσθηση βαρύτητας καί ακαμψίας στίς μορφές του. Είναι, δμως, αυτό ακριβώς πού 
τοο επιτρέπει νά δοθεί μέ δλο του τό κέφι στο σκάλισμα τών λεπτομερειών. Άπδ 
ένστικτο καταλαβαίνει δ Μίλιος πώς ίνα ανήσυχο καί ευκίνητο περίγραμμα δέν θά 
μποροοσε νά συγκρατήσει δλον αυτόν τόν πλοοτο άπό λογής σχέδια πού γεμίζουν 
πυκνά δλη τήν επιφάνεια. Καί στίς δυό περιπτώσεις δπου ξεφεύγει κάπως άπό τό 
σχήμα τής αψίδας, στην Παναγία καί στον Χριστό τής Ααμπηδώνας, κι έδώ τό 
κυρίαρχο περίγραμμα συγκρατεί σ9 Ινα κλειστό σχήμα τά πυκνά κεντίδια. Αυτά, 
μέ τή σειρά τους, εξαφανίζουν τήν αίσθηση τής βαρύτητας καί τής ακαμψίας, κι έτσι 
τό σύνολο παρουσιάζεται ελαφρό καί ισορροπημένο (ΕΙκ. 1). 

Είναι καταπληκτική ή σοφία καί τό γνήσιο αίσθημα πού κυριαρχούν στή 
σύνθεση τών λεπτομερειών αυτών. Τά κεντίδια τών πετραχηλιών, τά κρόσια τους, 
τά σκαλίσματα τών δπλων, τά σχέδια τών υφασμάτων, δουλεύονται μέ δλες τους 
τΙς λεπτομέρειες. Οί κάθετες γραμμές, οί διαγώνιες, οί ρόμβοι, οί κυματιστές 
γραμμές, οί σταυροί μέ τις διαφορετικές τους τάσεις, συντίθενται σ' ίνα ού^ολο που 
δέν είναι αδρανές άλλα ισορροπημένο. Συμφωνούν καί εξυπηρετούν τό περίγραμμα, 
μέ μιά σοφή τοποθέτηση τους μέσα στό αψιδωτό σχήμα του. Δέν είναι, δηλαδή, σαν 
ένα κομμάτι μεγάλου κεντήματος πού κόπηκε στό σχήμα αυτό, άλλα πλουμίδια 
πού έχουν σχεδιασθεί καί συντεθεί για τό σχήμα πού γεμίζουν. "Αν πάρουμε για 
παράδειγμα τή μορφή τοο "Αη - Θανάση (τής ΕΙκόνας 2), θά παρατηρήσουμε πώς ή 
επάνω καμπύλη τής αψίδας του σώματος ισορροπεί μέ τήν αντίθετη καμπύλη τοο 
πετραχηλιου. Έ διπλή γραμμή τοο κεντήματος στους ώμους είναι χαρακτηριστική 
κατάληξη τοο διακοσμητικού μοτίβου. Ό σταυρός μέσα σέ τρίγωνο συνδέει άλλα 
καί χωρίζει τά δύο παραλληλόγραμμα μέ τόν σταυρό πού έχουν αντίθετες τάσεις. 
Τό πετραχήλι δίνει μιά κάθετη τάση προς τά κάτω, ή όποια συγκρατείται άπό τά 
διαφορετικά διακοσμητικά του μοτίβα Τά τέσσερα κρόσια του είναι μιά ωραία 
κατάληξη, πού τό περιορίζει μέσα στον χώρο, κι έτσι δέν φαίνεται σάν νά διακόπτε
ται άπό τό κάτω μέρος τής φορεσιάς. Στην δλη ισορροπία φαίνεται σά νά αντιδρά 
ή κυματιστή γραμμή αριστερά, μέ τόν παλμό της, πού αντανακλάται καί δεξιά πιό 
εξασθενημένος. Δεξιά, ό ρδμβο£, κρεμασμένος άπό μιά κάθετη γραμμή, σάν στάμα-



Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΓΛΥΠΤΗΣ ΜίΛΙΟΣ 21 

τημένο εκκρεμές, δίνει τήν εντύπωση πώς θά ξαναρχίσει τήν ταλάντευση του. Τά 
στρογγυλά μικρά εξογκώματα, τά αυγά, μ9 δλο πού ώς φόρμες είναι αδρανή, μέ 
τήν τοποθέτηση τους σέ σειρές πού ày.oXouiïou'v τήν κυματιστή γραμμή, είναι σα νά 
δέχονται κάτι άπό τόν παλμό της. 

"Όπως σ' δλη σχεδόν τή λαϊκή τέχνη, τό κύριο σημείο τονίζεται μέ τό μέγεθος. 
Ό "Αγιος σκαλίζεται πολύ μεγαλύτερος άπό τους αγγέλους, καί δ καπετάν Μπασ-
δέκης πολλαπλάσιος άπό τή γυναίκα τήν οποία σκοτώνει. ΤοΟ 'Αγίου τό χέρι πού 
ευλογεί, γίνεται μεγαλύτερο άπό τό χέρι του πού στέκει άκουμπησμένο στό στήθος. 
Τά δυό χέρια τοο Χριστού, πού κι αυτά ευλογούν, είναι πολύ μεγάλα σχετικά μέ τό 
κεφάλι του. "Οταν τά χέρια ενεργούν, άλλα ή ενέργεια τους άφορα ένα αντικείμενο, 
τότε μεγάλο γίνεται τό αντικείμενο : τά δισκοπότηρα, τά ξεφτέρια, τά θυμιατά. 

Για τά κεφάλια έχει έναν τύπο πού τόν επαναλαμβάνει παντού, είτε για άγγελο 
πρόκειται, είτε για Χριστό, "Αγιο ή άνθρωπο. Ή ίδια έξώγλυφη κουμπότρυπα τών 
ματιών, τό ίδιο τρίγωνο τής μύτης καί ή χαρακιά του στόματος. Τά μαλλιά περι
βάλλουν τό επάνω ^ίρος τοο κεφαλιού" σάν γιρλάντα άπό ραβδωτά τόξα. "Ενα σχη
ματικό γένι στον "Αγιο 'Αθανάσιο καί στους δεσποτάδες, κι ένα μουστάκι στον 
Μπασδέκη, είναι τά μόνα ατομικά χαρακτηριστικά πού βάζει. ΟΕ μορφές ξεχωρί
ζουν άπό τή φορεσιά τους κι άπό δ,τι κρατοον στό χέρι : οί άγγελοι τά ίερά 
σκεύη, ή γυναίκα τή ρόκα της, ό αρματολός τό γιαταγάνι, οί δεσποτάδες τις πατε
ρίτσες τους. 

"Γστερα άπό τΙς γενικές αυτές παρατηρήσεις, δίνουμε μιά σύντομη περιγραφή 
τών έργων του Μίλιου, δσα μας είναι γνωστά. Στην εκκλησιά του "Αη-Θανάση, 
στό χωριό "Αη-Γιώργης, έκτος άπό τά διακοσμητικά καί τΙς επιγραφές, σκαλίζει 
καί δύο ανάγλυφα. Στό πρώτο (Πίν. Α) στό κάτω \ιΐρος έχει σκαλισμένη τήν επι
γραφή πού δημοσιεύεται (σελ. 13). Στό επάνω μέρος εικονίζονται δύο άγγελοι, άπό 
τους οποίους δ ένας κρατάει δισκοπότηρο κι δ άλλος προσκομιδή. Ό "Αγιος εμφανί
ζεται δεξιά, κάτω άπό ένα σχήμα πού θά πρέπει νά είναι τό υπέρθυρο τής ωραίας 
πύλης, καί εύλογεϊ. Στον ουρανό, μέσα σέ φωτεινό ημικύκλιο, ό Χριστός ευλογεί 
μέ τά δύο του χέρια. Στό φόντο, μέσα σέ διπλό χάραγμα, είναι σκαλισμένη σέ μιά 
σειρά ή φράση : ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΟΣΥΝΗΣΟΥ. 

Στην άλλη πλάκα (Πίν. Δ) επαναλαμβάνεται τό θέμα τών δύο αγγέλων πού 
κρατούν τά ίδια σκεύη καί τοο Χρίστου πού ευλογεί. Διαφέρουν μόνο στα κεντίδια 
άπό τΙς φορεσιές. Επίσης ή επιγραφή είναι έξώγλυφη, σέ δυό σειρές, κι έχει άλλη 
φράση: ΠΑΝΤΩΝ ΥΜΩΝ ΜΝΗΣΘΕΙΗ ΚΥΡΙΟΣ. Τά δυό τελευταία γράμματα, 
επειδή δέν έφτασε ό χ&ρος, δ γλύπτης τά σκαλίζει μικρότερα, έσώγλυφα, κάτω 
άπό τή δεύτερη σειρά, στην άκρη δεξιά. 

Στό μοναστήρι τοΟ "Αη-Θανάση, έκτος άπό .τήν εικόνα του 'Αγίου, σκαλίζει 
στην κόγχη τοο Εεροο τέσσερες πλάκες. Έ πρώτη, αρχίζοντας άπό αριστερά, είναι 
παραλλαγή τοο θέματος τών ανάγλυφων μέ τόν "Αγιο καί τους αγγέλους (Εικ. 2). 
Έδώ δμως παραλείπεται ό πρ&τος άγγελος πού κρατάει τό δισκοπότηρο. Σκαλίζονται 
μόνο τά χέρια του, πού προβάλλουν άπό τό αριστερό πλαίσιο του ανάγλυφου κρα-
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τώντας τό δισκοπότηρο. Έτσι φτάνει στην ακρότατη συνέπεια τής τάσης του νά 
εξαίρει τό κύριο σημείο. Ένώ στό προηγούμενο ανάγλυφο ή έξαρση γίνεται μόνο 

μέ τό μέγεθος, έδώ παραλείπεται ολόκληρος ό άγγελος για νά μείνη μόνο τό αντι
κείμενο. Τό ίδιο γίνεται καί σέ δύο άλλα σημεία : άπό τό αριστερό πλαίσιο προ
βάλλει χαμηλά ένα ακόμα χέρι πού κρατάει λαμπάδα καί, ανάμεσα άπό τόν άγγελο 
καί τόν "Αγιο, άλλο ένα πού κρατάει θυμιατό. 

ΕΙκ. 3. - ΜΙΛΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΟΠΟΛΙΤΗΣ : 
Πέτρινο ανάγλυφο στην Παναγία τήν Λαμπηδώνα (1796), Λαμπινοΰ — Πήλιο. 

(Σχέδιο Κ. Α. Μακρή). 

Τό δεύτερο ανάγλυφο είναι ένας μεγάλος σταυρός μέ τΙς συνηθισμένες γρα
φές: Ι.Ν.Β.Ι. καί IC XC NI ΚΑ. ΣτΙς επάνω γωνίες τοο ανάγλυφου δύο χερουβείμ 
καί στίς κάτω δύο άγγελοι (Πιν. Β). 

Τό τρίτο ανάγλυφο είναι άλλη μιά παραλλαγή τοο θέματος του "Αη - Θανάση 
μέ τους δυό αγγέλους, μόνο πού αλλάζει ή διάταξη : αριστερά δ "Αγιος, στό κέντρο 
δ άγγελος πού κρατάει τό δισκοπότηρο, καί δεξιά δ άγγελος μέ τήν προσκομιδή. 
Στό τέταρτο εμφανίζονται στή σειρά τέσσερες άγγελοι. Ό πρ&τος άπό τ3 αριστερά 
κρατάει ξεφτέρι, ό δεύτερος σταυρό, ό τρίτος πάλι ξεφτέρι καί δ τέταρτος θυμιατό 
καί λαμπάδα. Μέσα στους κύκλους τών ξεφτεριών χαραγμένη ή λέξη ΑΓΙΟΣ. Στό 
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φόντο : ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ. Οί φορεσιές τών αγγέλων δέν έχουν τή συνηθισμένη 

φροντισμένη κατεργασία (Πίν. Γ). 

Έτσι, στό μοναστήρι τοο "Αη - Θανάση έχουμε μιά πέτρινη θεία λειτουργία, 

μοναδική στή λαϊκή μας τέχνη. 

Στό υπερΒυρο τής εκκλησίας του μοναστηρίου, στή Ααμπινου, σκαλίζει δυό 

μορφές καθισμένες σέ %ρό^ο : Αριστερά τήν Παναγία καί δεξιά τόν Χριστό (Εικ. 1). 

ΕΙκ. 4. - ΜΊΛΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΟΠΟΛΙΤΗΣ : 

Πέτρινο ανάγλυφο (1796), Ααμπινου — Πήλιο. 
(Σχέδιο Κ. Α. Μάκρη). 

Είναι οί μόνες μορψίς πού ξεφεύγουν άπό τό σχήμα τής αψίδας. Τό ϊ^το^ο περί-
γράμμα κλείνει άπό παντού τό κέντημα του σ9 ένα σχήμα κλειστό καί ασύμμετρο. 
Έδώ έχουμε μιαν ανανέωση τής τέχνης του Μίλιου νά κεντάει τήν επιφάνεια. Φεύ
γει άπό τά γεωμετρικά σχέδια καί περνάει σέ μιά διακόσμηση φυτική. Μόνο στό 
πετραχήλι τοο Χριστοο επαναλαμβάνει τά γνώριμα διακοσμητικά μοτίβα. Ή επι
φάνεια γεμίζει άπό λογής σχηματοποιημένα σχέδια φύλλων καί λουλουδιών. Τά 
συνθέτει μέ τήν ϊδιαν ικανότητα πού σύνθεσε καί τά γεωμετρικά. 

"Η Παναγία, αριστερά, κρατάει στα γόνατα της τόν μικρό Χριστό πού μέ τό 
ένα χέρι του ευλογεί καί μέ τό άλλο βαστάει τή Σφαίρα. 

Ό Χριστός, δεξιά, ευλογεί μέ τό δεξί του χέρι, ένώ μέ τό αριστερό κρατάει 
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ανοιχτό Ευαγγέλιο, δπου είναι γραμμένη ή φράση : ΕΙΠΕΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΩ ΕΙΜΙ 
Η ΘΥΡΑ ΔΙ ΕΜΟΥ. Στίς τέσσερες γωνίες του ανάγλυφου τά σύμβολα τών Ευαγ
γελιστών. 

Τό έργο είναι ελαφρά χρωματισμένο. 'Ίσως καί τ9 άλλα έργα του Μίλιου νά 
ήταν χρωματισμένα, καί νά τά ξέπλυνε δ ήλιος καί ή ^ροχη. Τό ανάγλυφο τής Ααμ-
πηδώνας είναι καλά προφυλαγμένο καί άπό τά δύο, καί ίσως γιαύτό διατήρησε τό 
χρώμα του. Κι άλλο του ανάγλυφο, πάνω άπό τή δυτική πόρτα τής εκκλησίας του 
αΑη - Θανάση, είναι ελαφρά χρωματισμένο, καθώς σημειώσαμε. Κι εκείνο είναι 
καλά προφυλαγμένο άπό τόν ήλιο καί τή ^ροχη. 

Τρία μόνο χρώματα μεταχειρίζεται : ώχρα γιά τους θρόνους, τά φωτοστέφανα 
καί τό περίγραμμα τοο σταυροο, πράσινο γιά τά φόντα, καί κόκκινο καρμίνι γιά 
τόν επενδύτη τής Παναγίας καί λίγα μέρη τής φορεσιάς τοο Χρίστου. Στον νότιο 
τοίχο, δεξιά κι αριστερά τής πόρτας, είναι εντοιχισμένα δύο ανάγλυφα μέ κοσμικό 
θέμα. Τό πρώτο ανάγλυφο παριστάνει τόν Μπασδέκη νά σκοτώνει μιά γυναίκα (Εικ. 3). 
Ό Στέργιος Μπασδέκης, τόν καιρό που τόν απεικόνισε δ Μίλιος, ήτανε πολύ γέρος. 
Ενδιαφέρεται γιά τή μεταθανάτια τύχη του. Χτίζει εκκλησιές καί μοναστήρια γιά 
νά εξασφαλίσει τή σωτηρία τής ψυχής του άλλα καί γιά νά κρατηθεί στή μνήμη 
τών ανθρώπων. Μα δέν τοο·φτάνει. Εκκλησιές καί ζωγραφιές μπορεί νά δωρήσει 
κι ένας άρρωστιάρης κοτζαμπάσης. Ό γέρος αρματολός θέλει νά μείνει ή εικόνα 
τής παλιας του λεβεντιάς. 'Αναθέτει στον Μίλιο νά του σκαλίσει τήν εικόνα. Πορ
τραίτο, μέ τή σημασία πού δίνουμε σήμερα στον δρο, δέν είναι. Ό Μπασδέκης δέν 
ποζάρισε μπροστά στον καλλιτέχνη, ούτε κι εκείνος φροντίζει ν3 αποτυπώσει ατο
μικά χαρακτηριστικά. Τό πρόσωπο τοο Μπασδέκη είναι ακριβώς δμοιο μ9 δλα 
τ9 άλλα. 

Τό σώμα τοο αρματολού γεμίζει δλο τό χ&ρο : πατάει στην κάτω πλευρά του 
πλαισίου καί τό κεφάλι του ακουμπάει στό επάνω. Τό ένα του χέρι αγγίζει τή δε
ξιά πλευρά καί τό άλλο λίγο απέχει άπό τήν αριστερή. Μέ τό δεξί χέρι κρατάει 
άπό τά μαλλιά μιά γυναίκα μέ δεμένα τά χέρια. Υψώνει τό γιαταγάνι γιά νά τής 
πάρει τό κεφάλι. 

Κι έδώ ή ίδια αγάπη τής λεπτομέρειας, τό ίδιο κέφι γιά κέντημα, μέσα σ9 ένα 
σχήμα αψίδας. Δέν υπάρχει δμως ή ίδια τεχνική αρτιότητα τών άλλων έργων τοο 
Μίλιου. "Εχω σημειώσει κι άλλοο τή διαφορά τής τεχνικής πού υπάρχει ανάμεσα 
στις μορφές πού τις παίρνουν οί λαϊκοί τεχνίτες άπό τήν παράδοση καί στις μορ
φές πού τις παίρνουν άπό τή φύση. Οί πρώτες είναι ώριμες' δ καλλιτέχνης, δσο 
κι άν ανανεώνει τό θέμα, εργάζεται μέ σιγουριά. Στίς δεύτερες, είναι δισταχτικός. 
Προσπαθώντας νά συλλάβει τή \ιορφ9ι στό σύνολο της, βιάζεται στίς λεπτομέρειες. 
"Αν τό θέμα δουλευτεί άπό μερικές γενιές, έστω κι άν κάθε φορά αποδίδεται σ9 άλ
λον ήρωα, θάβγαιναν έργα άρτια. 

Μέ χρώματα, πού σχεδόν έχουν σβήσει, διακρίνεται γραμμένη ή χρονολογία 
1796, καί ή λέξη ΠΑΣΤΕΚΙ. Τό έργο είναι σέ άσπρο μάρμαρο καί οί διαστάσεις 
του 0,31X0,37 τοΟ μέτρου. Δεξιά άπό τήν πόρτα υπάρχει ένα ακόμα ανάγλυφο. 
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Δυό δεσποτάδες κρίνουν μιά γυναίκα, ένώ εκείνη γνέθει.Ό παλιός λόγιος Καμηλά-
ρης διάβασε πριν άπό πολλά χρόνια τήν έγχρωμη επιγραφή : κρίνουσα τον σύζυγόν 
σου κατεκρί&ης. Σήμερα, Ιχνη μόνον τής επιγραφής αυτής σώζονται.Ό Καμηλάρης 
υποθέτει πώς ή γυναίκα αυτή απάτησε τόν άντρα της, καταδικάσθηκε άπό τους δύο 
δεσποτάδες καί είναι ή ίδια πού εκτελείται άπό τόν Μπασδέκη. Άπ* δσο ξέρω, οί 
δεσποτάδες, τουλάχιστο εκείνη τήν εποχή, δέν έβγαζαν θανατικές καταδίκες, οδτε 
καί καμιά γυναίκα είναι δυνατό νά δικάζεται καί νά γνέθει. Τό πολύ-πολύ νά τής 
έκαναν παρατηρήσεις καί ίσως νά τή χτύπησαν μέ τή πατερίτσα, δπως μας αφή
νει νά υποθέσουμε ή κίνηση τοο ενός άπό τους δεσποτάδες (Είκ. 4). 

Έ σκληρότητα τής πέτρας δυσκόλεψε πολύ τόν γλύπτη, καί τό έργο, μ9 δλο 
πού είναι καμωμένο μέ τήν ίδια αντίληψη, είναι πολύ κατώτερο άπό τ άλλα του. 

Άπό τά 1796 καί πέρα χάνεται δ Μίλιος. "Ισως ταξίδεψε σέ άλλους τόπους. 
Τώρα πού δημοσιεύονται οί περιγραφές καί ο£ εικόνες τών έργων του, ίσως κάπου 
άλλοο νά σημειωθοον έργα του, έστω καί ανυπόγραφα. Είναι τόσο χαρακτηριστική 
ή τέχνη του, ώστε ή απόδοση μ,πορεϊ νά είναι σίγουρη. 
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