Ο κύζνο ηνπ αθαθιηά θαη ηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα
Οη παιηέο Φπιαθέο Σξηθάισλ ζηε ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, νη νπνίεο
έθιεηζαλ ην 2006, είραλ αλαγεξζεί από ην ειιεληθό δεκόζην ην 1895 ζε νηθόπεδν ηνπ
παξαθείκελνπ Κνπξζνύκ ηδακί (ηέκελνο ηνπ Οζκάλ αρ). ην δηώξνθν θηίζκα είρε
ελζσκαησζεί θαη ην επξηζθόκελν εθεί παιηό ηνπξθηθό ρακάκ, ην νπνίν ε
αξραηνινγηθή ππεξεζία έθεξε πξόζθαηα ζην θσο.
Οη έγθιεηζηνη ζηηο Φπιαθέο Σξηθάισλ ιόγσ ηεο παξαβαηηθόηεηαο ηνπο είραλ
επαλεηιεκκέλσο απαζρνιήζεη ηελ εηζαγγειία αιιά θαη ηνλ ηύπν ηεο επνρήο.
Χαξηόπαηδαλ, έθαλαλ ιαζξεκπόξην θαπλνύ θαη ην ρεηξόηεξν ήηαλ νπιηζκέλνη κε
καραίξηα θαη θάκεο. Οη δηελέμεηο κεηαμύ ηνπο ήηαλ ζπρλέο θαη αξθεηέο είραλ
θαηαιήμεη ζε θόλνπο θαη ηξαπκαηηζκνύο.
Ο πην δηάζεκνο θόλνο ήηαλ εθείλνο ηνπ αθαθιηά, ηνλ νπνίν ν Βαζίιεο
Σζηηζάλεο απαζαλάηηζε ζην νκώλπκν ηξαγνύδη.
Μειεηεηέο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ όπσο ν Χαηδεδνπιήο θαη ν Ζιίαο
Πεηξόπνπινο, πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ αθαθιηά,
ζπλέιεμαλ πξνθνξηθέο καξηπξίεο από παιηνύο ηξνθίκνπο δηαθόξσλ θπιαθώλ ηεο
ρώξαο. Οη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο καξηπξίεο ,κε θάπνηεο κηθξέο ή κεγαιύηεξεο
απνθιίζεηο, ζέινπλ ηνλ αθαθιηά ιεβέληε νκνξθνληό, λα δνινθνλείηαη ζηε θπιαθή
Σξηθάισλ από ηνλ ζπγθξαηνύκελό ηνπ Αλησλίηζε κε καραίξη πνπ θαηαζθεύαζε ν
δνινθόλνο ρξεζηκνπνηώληαο ην ρεξνύιη ελόο ηεγαληνύ. Ο ζύηεο, ηύπνο ληαή,
ζπγθέληξσλε ιέεη ην βηδάλην ( ηα πνζνζηά) από ην κπαξκπνύηη πνπ έπαηδαλ νη
θπιαθηζκέλνη θαη ν ιόγνο ηεο δνινθνλίαο ήηαλ όηη ην ζύκα επνθζαικηνύζε λα ηνπ
πάξεη ηε ζέζε.
Αλ θαη νη καξηπξίεο ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηνλ ηόπν πνπ έγηλε ν θόλνο, σο πξνο ηνλ
ρξόλν πνπ ηειέζζεθε ην έγθιεκα ππάξρνπλ ζνβαξέο δηαθνξνπνηήζεηο. Ο
Μπαγηαληέξαο γηα παξάδεηγκα ηνπνζεηεί ρξνληθά ην θόλν κεηαμύ ηνπ 1926 θαη 1927.
Μεξηθνί αξζνγξάθνη, θπξίσο ζην δηαδίθηπν, ηνπνζεηνύλ ρξνληθά ην θνληθό ην 1924
ελώ άιινη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Γεληθά γύξσ από ην ζέκα απηό ππάξρεη κηα
κεγάιε ζύγρπζε.
Καηά ηε γλώκε κνπ απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη κειεηεηέο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ
βαζίζηεθαλ κόλν ζε πξνθνξηθέο καξηπξίεο θαη δελ αλαδήηεζαλ γξαπηέο πεγέο. Καη
ηα κελ αξρεία ησλ θπιαθώλ εθείλεο ηεο επνρήο- αλ ππάξρνπλ- είλαη δπζπξόζηηα,
όκσο ππάξρεη ν ηύπνο ηεο επνρήο.
Δίλαη πξνθαλέο πσο ζε κηα ζρεηηθά κηθξή πόιε όπσο ηα Σξίθαια ηνπ
κεζνπνιέκνπ, ζηελ νπνία εθδίδνληαλ δπν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο, έλα θόλνο ζηηο
ηνπηθέο θπιαθέο, δελ ζα κπνξνύζε λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο. Όπσο θαη δελ πέξαζε.
Αο δνύκε ινηπόλ πσο πεξηέγξαςε ν ηύπνο ηεο επνρήο ηα γεγνλόηα:
ηηο 4 Ματνπ 1926, ιίγεο κόιηο κέξεο κεηά ην Πάζρα, « ηην πόλιν αναζηάηωζαν
πςκνοί πςποβολιζμοί πιπηόμενοι ειρ ηαρ θςλακάρ»( «Θάξξνο» θ. 5-5-1926) Σν ηη
αθξηβώο είρε ζπκβεί καο πιεξνθνξεί όρη κόλν ε εθ.« Θάξξνο» αιιά θαη ε εθ.
«Θεζζαιία» ηνπ Βόινπ.
Δλώ νη θξαηνύκελνη είραλ εμέιζεη ζην πξναύιην ησλ θπιαθώλ «εξ αθοπμήρ
αζημάνηος ενηελώρ πποκλήθηκε μικπά διένεξιρ μεηαξύ ηος καηαδίκος, μικπόηεπος
αδελθού ηος ληζηή Ανηωνάκη, και ενόρ Γεωπγαπά. Μεη’ όλιγον η διένεξιρ έλαβε
σαπακηήπα ζοβαπόηεπον και ενηόρ ολίγων λεπηών, ωρ από ζςνθήμαηορ θα έλεγε ηιρ,
μεηεβλήθη ειρ μίαν ηπομεπάν ζςμπλοκήν μεηαξύ όλων ηων εν πποαςλίω καηαδίκων,
οίηινερ εςπέθηζαν αιθνιδίωρ οπλιζμένοι οι πλείζηοι με μασαίπαρ» (8-5-1926)
Μόιηο ν θξνύξαξρνο ηεο Φπιαθήο αλζππνινραγόο Η. Ενύθεο θαηάιαβε ηνλ
θίλδπλν κπήθε ζην πξναύιην ππξνβνιώληαο ζηνλ αέξα Οη ζπκπιεθόκελνη έζπεπζαλ
ακέζσο λα θξπθζνύλ ζηνπο ζαιάκνπο ηνπο. αθήλνληαο ζην πεδίν ηεο ζύξξαμεο
λεθξό ηνλ ζπγθξαηνύκελό ηνπο Αι. Καξακπά από ηα Μειηαλά ηεο Άξηαο,

θαηαδηθαζκέλν ζε δεθαπεληαεηή θπιάθηζε γηα ιεζηεία θαη θόλν. Ωο ζύηεο
θαηεγνξήζεθαλ νη θαηαδηθαζκέλνη γηα δσνθινπή θαη ιεζηεία Βαζίιεο Μύξηνο θαη
Απόζηνινο Σζεθνύξαο από ην ρσξηό Μηζδάλη( Αγλαληεξό) Σξηθάισλ. Οη αλαθξίζεηο
ηνπ αληηεηζαγγειέα Σξηαληαθύιινπ δελ θώηηζαλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηνπ θόλνπ. Σν
αλαθξηηηθό πόξηζκα πεξηνξίζηεθε λα απνδώζεη ηε ζπκπινθή ζε θπιεηηθέο δηαθνξέο.
Οη θπιαθηζκέλνη ιέεη ήηαλ δηεξεκέλνη ζε νξεηλνύο θαη πεδηλνύο («Θάξξνο» θ. 5-51926)
΄Δμη ρξόληα αξγόηεξα, ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1932, έλα λέν αηκαηεξό επεηζόδην ζα ιάβεη
ρώξα ζηηο ηξηθαιηλέο θπιαθέο. Γπν θξαηνύκελνη , νη Χαξάιακπνο Γειεγηάλλεο ή
Μπάκπνο από ηελ Καξδίηζα θαη ν Γεώξγηνο Λαβίδαο από ηα Σξίθαια ζα
ηξαπκαηίζνπλ ζαλάζηκα κε καραίξη ηνλ ηξηαληάρξνλν βαξππνηλίηε Γεκήηξην
Μπεινύιε από ην Βόιν. Αθνξκή γηα ηνλ θόλν απηόλ ζηάζεθε ε δηεθδίθεζε ελόο
θνπβά κε αζβέζηε.
ύκθσλα κε ην ξεπνξηάδ ηεο επνρήο , ν Μπεινύιεο, ν νπνίνο ην πξσί ηεο 29 εο
Ηνπλίνπ είρε δηαπιεθηηζζεί ζηελ απιή ηεο θπιαθήο κε ηνλ Γειεγηάλλε, θαζώο ιίγν
αξγόηεξα θαηέβαηλε ηελ εζσηεξηθή ζθάια ηεο θπιαθήο, δέρηεθε απαλσηά ρηππήκαηα
κε καραίξη ζηε ζσξαθηθή ρώξα από ηνπο δπν πξναλαθεξόκελνπο ζπγθξαηνύκελνπο,
νη νπνίνη ηνπ είραλ ζηήζεη ελέδξα. ηηο θσλέο ηνπ έηξεμε ε θξνπξά, ε νπνία ηνλ
βξήθε αηκόθπξην θαη ηνλ κεηέθεξε ζηελ θιηληθή ηνπ Ρέξα, όπνπ δπν κέξεο αξγόηεξα
πέζαλε από πεξηηνλίηηδα. Οη δνινθόλνη, ζην κεηαμύ, γηα λα ειαθξύλνπλ ηε ζέζε
ηνπο, θξόληηζαλ λα απηνηξαπκαηηζζνύλ ειαθξά.
ηηο αλαθξίζεηο πνπ αθνινύζεζαλ όινη αλεμαηξέησο δήισζαλ άγλνηα. Οη
θξαηνύκελνη ζηηο θπιαθέο Σξηθάισλ θξάηεζαλ ηνλ όξθν ηεο ζησπήο, αξλνύκελνη λα
απνθαιύςνπλ ην παξακηθξό γηα ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηνπ θόλνπ. ( «Αλαγέλλεζηο»
θαη «Θάξξνο»θ. 30-6-1932)
Από ηνπο δπν απηνύο θόλνπο πνπ έγηλαλ κε δηαθνξά έμη εηώλ, εθείλνο πνπ
ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο πνπ ζπλέιεμαλ νη κειεηεηέο ηνπ
ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνύ είλαη ν θόλνο ηνπ Μπεινύιε. Ωζηόζν, πξνζσπηθά πηζηεύσ,
πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη από ζηόκα ζε ζηόκα ηα δπν απηά αηκαηεξά
πεξηζηαηηθά ζπλελώζεθαλ θαη απνηέιεζαλ κηα θαη κόλε ηζηνξία, ε νπνία ζηνλ
ππόθνζκό θαη ζηνπο ηξνθίκνπο ησλ θπιαθώλ πήξε επηθέο δηαζηάζεηο. ηελ ηόζν
κεγάιε θήκε ηνπ ζύκαηνο – πξνθαλώο ην αθαθιηάο είλαη ςεπδώλπκν- αζθαιώο
ζπλεηέιεζε θαη ην ηξαγνύδη ή κάιινλ ηα ηξαγνύδηα. Γηόηη, θαηά καξηπξία ηνπ
ηξηθαιηλνύ ζπλζέηε Μήηζνπ Παπαζίθα, πνιύ πξηλ από ηνλ Σζηηζάλε, νη
ζπγθξαηνύκελνη ηνπ αθαθιηά είραλ ζπλζέζεη έλα ηξαγνύδη κε ηα παξαθάησ ιόγηα:
Σηα Τπίκαλα ζηην θςλακή/ ζκοηώζαν έναν μπεζαλή/
Βπε Ανηωνίηζη κεπαηά/ πος ζκόηωζερ ηον Σακαθλιά/
Όηαλ αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα ν ηξηθαιηλόο ζπλζέηεο Βαζίιεο Σζηηζάλεο έγξαςε
θαη γξακνθώλεζε ην δετκπέθηθν «ηα Σξίθαια ζηα δπν ζηελά» ε δνινθνλία ηνπ
αθαθιηά έγηλε πιένλ κύζνο.
Αλ θαη ζήκεξα, ράξε ζηελ αξζνγξαθία ηνπ ηύπνπ ηεο επνρήο γλσξίδνπκε ηνλ
ηξόπν πνπ έιαβαλ ρώξα νη δπν απηέο δνινθνλίεο θαζώο θαη ηα πξαγκαηηθά νλόκαηα
ησλ δύν ζπκάησλ όπσο θαη ησλ ζπηώλ, είλαη ακθίβνιν όηη ε αιήζεηα ζα δηαιύζεη ηνλ
κύζν ηνπ αθαθιηά. ηνλ ηόπν καο νη κύζνη είλαη πάληα πην ηζρπξνί από ηα
πξαγκαηηθά γεγνλόηα.
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