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Γλεηάζεηξ Ομμγεκώκ 2004 

 

ΑΝΑΚΠΕΟΓΖΟ 

Πκ αθήαγμα ηκν Οηλαηή Δκτζα «Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν» είθαε έθα απσ ηα πηέκθ αιεσηκαα 

έλαα ηγμ θεκεηηγθεζήμ πεβκαλαθίαμ. Απκηεηεί μεα εδεσηνπγ πελίπηπζγ ηκακηεξθεζήμ μεηκνζίπζγμ 

μεαμ αηκμεζήμ εζηκλίαμ ζηγθ πελίκδκ ηγμ μεζλαζεαηεζήμ ζαηαζηλκθήμ. 

Απσ ηα 1929, έηκμ έζδκζγμ ηκν έλακν ηκν Δκτζα, μέξλε ζήμελα αθηεμεηππίζηγζε με 

δεαθκλεηεζσ ηλσπκ. Ε πέμπηγ έζδκζγ ηκν 1969 ηκ ζαδεζηά μαληνλία ηκν παθαθδλυπεθκν πσθκν. Οε 

ανησ ζνθηεηεί ζαε γ αηηααή ηγμ αθεέλπζγμ: ζηγθ πλυηγ ζαε δετηελγ έζδκζγ ηκ έλακ «αθεελυθεηαε ζηα 

ζκεθά μαλητλεα ηκν εηηγθεζκτ ζαε ηκν ηκνλζεζκτ ηακτ», ζηγθ ηλίηγ σμπμ έζδκζγ (ηκν 1958) 

«αθεελυθεηαε ζηα ζκεθά μαλητλεα ηπθ ηαυθ». Ε αηηααή ηγμ αθεέλπζγμ μπκλεί θα κθείηεηαε ζηεμ 

δκζεμαζίεμ ηπθ αθδλυππθ απσ ηγ αελμαθεζή ζαηκξή ζαε ζηα δεεθά πκν ζξεηίβκθηαε με ανηή. 

Πκ έλακ ανησ, αδεαμθεζΰήηγηα, αθηεμεηππίβεε - ζξεδσθ ηανησξλκθα με ηγ «Δπή εθ ηάθπ» ηκν 

Οηλαηή Ινλεΰήηγ ζαε «Πκ θκτμελκ 31328», ηκν Εηία Βεθέβγ -ηκθ πσηεμκ σξε ζηγθ επεζή , γλπεζή 

ηκν δεάζηαζγ, αηηά πμ ΰαζεζσ νπετδνθκ ηγμ απυηεεαμ ξεηεάδπθ αησμπθ ζαε ηκν ειενηεηεζμκτ ηγμ 

αθδλυπεθγμ αιεκπλέπεεαμ. Απσ ηκ ζείμεθκ πκν μαμ δίθεηαε, εθδεεζηεζά είθαε ηα ξπλία: «Ε ζηεεδαλεά 

... Γζεί ΰλαδεάβαμε.» ζαε «Ονηηκαεζμέθκε ανλίζαμε ... αηεηυζαμε ζε απ' ανηέμ.». 

Ε «Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν» ηκεπσθ, ξαλαζηγλίβεηαε πμ έλακ θεηεελγθεζσ, ΰαδεά αθηεπκηεμεζσ 

ζαε αθδλππεζηεζσ. 

Ναλάηηγηα, κ ζνααλαθέαμ αθαδεεζθτεε ζάηε ΰαδτηελκ ζαε πεκ κνζεαζηεζσ, ηγθ πααζσζμεα 

ζνθαδέηθπζγ, ηγθ ααάπγ ζαε ηγ ζτμπθκεα μεηαιτ ηπθ ηαυθ. Ανηή είθαε γ πλσδεζγ ηκν ζνααλαθέα 

ζαδυμ δγηυθεε ζηγθ πλκμεηππίδα ηκν έλακν ηκν «Αθεελυθεηαε ζηα ζκεθά μαλητλεα ηπθ ηαυθ». 

 

1. Πκ έλακ «Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν» ξαλαζηγλίβεηαε απσ εζθλαζηεζή απησηγηα ζαε 

αεθεζσηελα ηεησηγηα μέζπθ αεα ηγ μεηάδκζγ ηπθ πηγλκθκλευθ. 

Οηκ ζείμεθκ, πκν μαμ παλαηίδεηαε, αθάμεζα ζηεμ άηηεμ, παλκνζεάβκθηαε έθηκθα δτκ εεζσθεμ: 

«Φνηάιαμε... ΰλαδεάβαμε» ζαε «Ηε έηζε, ζζεθηήζαμε... ζε απ' ανηέμ», ζαδυμ ζαε δτκ αθηεδέζεεμ: «Ηαε 

ιεζεθήζαμε ξπλεζηά... ζηκνμ ζνζκμπαιέδεμ» ζαε «Οηκ δλσμκ μαμ.  ζαε ζαθίδεα». 

Μ λσηκμ ηκνμ πμ εζθλαζηεζά μέζα είθαε εδεαίηελα ζγμαθηεζσμ. Μ ζνααλαθέαμ ηκθίβεε δλαμαηεζά 

ηγθ ζνλεαλξία ηκν θσΰκν ζαε ηγθ ααπθία αεα ηγθ πεδαθή ζτηηγογ ηπθ δτκ ζνθηλσθπθ μεηά ηγθ άθειή 

ηκνμ ζηκ ξπλεσ , σπκν βκνθ απσΰηγηκε ζαε ζπγηαεκδίαεηκε. Πκ έθζηεζηκ, πζησζκ, ηγμ ανηκζνθηήλγζγμ 

νπεληελεί ζαε κε δτκ ζτθηλκθκε απκδτκθηαε ζε έθαθ ααυθα πκν δα ηκνμ ζαηαζηήζεε εζαθκτμ θα 

αθηεμεηππίζκνθ ηγθ πείθα, ηγ δίοα αηηά ζαε ηεμ οείλεμ πκν δα ηκνμ εθκξηήζκνθ. Ιέζα ζε σηα ανηά γ 

πλκζπάδεεα ηκνμ θα πελεζυζκνθ ηγθ αιεκπλέπεεά ηκνμ είθαε έζδγηγ. 

Ε ηαπείθπζγ, γ ζηέλγζγ, γ άθαηγ δηίογ αεα ηκ αδεζκξνμέθκ αίμα ζαε ηκθ παλαηκαεζμσ ηκν πκηέμκν δε δα 

απκμαζλτθκνθ ηγθ εηπίδα ζπηγλίαμ απσ ηγθ ονξή ηκνμ. Αθηίδεηα, ανηά ηα ίδεα ηα ζηκεξεία δα 

απκηεηέζκνθ εθαηηήλεκ αεα ηγ ζπηγλία ηκνμ. 

Έηζε, κε εεζσθεμ ζαε κε αθηεδέζεεμ πλκζδίδκνθ ζηκ ζείμεθκ έθηκθγ δλαμαηεζσηγηα, επανιάθκνθ ηγ 

βπθηάθεα ζαε ηγθ αμεζσηγηα, εμπηκνηίβκνθ ηγ δλάζγ ζαε ζνθελακτθ ζηγθ κνζεαζηεζή μέδειγ ηκν 

αθααθυζηγ ζ' ανηή ηγθ πλκζππεζή -ζπμαηεζή εμπεελία ηκν «αεξμαηυηκν». 

3. Πα εδεαίηελα αθπλίζμαηα ηγμ αθήαγζγμ ηκν Οηλαηή Δκτζα αθαδεεζθτκθηαε μέζα απσ ηκ 

ζναζεζλεμέθκ έλακ ηκν «Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν». Οναζεζλεμέθα: 

α)    Ε αθήαγζγ αίθεηαε ζε πλυηκ πλσζππκ (εθεζκτ ή πηγδνθηεζκτ) με ηλσπκ 
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αΰίαζηκ ζαε πεεζηεζσ, απσ έθαθ αθγαγηή πκν σξε μσθκ ζνμμεηέξεε ζηα δλυμεθα, αηηά απκηεηεί 

ηκθ ζεθηλεζσ ηκνμ άικθα (κμκδεγαγηεζσμ αθγαγηήμ). 

«Ηαε ιεζεθήζαμε ξπλεζηά, . κλίζαμε θα 

αθηαμυζκνμε. 

Απκηλαΰήξηγζα ζαε ατλεβα σηγ ηγ θτξηα, με ηκ θσΰκ 

μκν ζνθηλκθεά.» 

ΰ)    Γηάξεζηα είθαε ηα πελεαλαθεζά μέλγ ηκν ζεεμέθκν, εθυ παλάηηγηα γ αθήαγζγ πκηηέμ θκλέμ 

επεηαξτθεηαε ζαε αλζεηά ζνμΰάθηα παλαηείπκθηαε, σηαθ δε δεπλκτθηαε αθααζαία αεα ηγ 

αεθεζσηελγ κεζκθκμία. 

«Ηαε ιεζεθήζαμε ξπλεζηά .... πκν ζε αθ πήααμε, σηα λγμααμέθα. Πα 

ζπίηεα ... ζνθηλκθεά.» 

α)    Ε αηνζεδπηή ζεεμεθεζή δλάζγ ζαε γ εζκλλκπία ηπθ αθγαγμαηεζυθ μελυθ με ηα αθηίζηκεξα 

δεαηκαεζά είθαε επίζγμ μελεζά απσ ηα ξαλαζηγλεζηεζά πκν πλκζαηκτθ ζηκθ αθααθυζηγ 

πελεέλαεεα, ααπθία ζαε, εθηέηεε, ηκ ηνηλπηεζσ αίζδγμα ηγμ αλεζηκηεηεζήμ ζάδαλζγμ. 

«Ιεα μέλα πκν ζαδσμαζηε απέιπ ζαε ΰηέπαμε αθηεζλεζηά μαμ 

έθα μτηκ, 

- Οτθηλκθε, ηκν ηέπ, σζκ ζε αθ ηλυαπ, μκν 'λξεηαε ηεακτλα. 

 

- Ηαε δεθ πάμε, μκν ηέεε. Ηαε πήααμε.» 

δ)    Πκ ξαλαζηγλεζηεζσηελκ, πζησζκ, αθυλεζμα ηκν έλακν, πκν ηκ έξεε ζαηαιευζεε δεαξλκθεζά ζηγ 

ζνθείδγζγ ηκν αθααθπζηεζκτ ζκεθκτ ζαε ηκ ηκπκδεηεί αθάμεζα ζηα ζηαζεζά έλαα ηγμ 

αθηεπκηεμεζήμ πεβκαλαθίαμ μαμ, είθαε ηκ τθκμ ηκν. Ε ηεησηγηα ζαε γ εζθλαζηεζή ζαδαλσηγηα, κ 

δπλεζσμ ξαλαζηήλαμ ηγμ αθήαγζγμ ζαε γ απκνζία ζξγμάηπθ ησακν ή πλαεκπκεγμέθπθ 

εζθλάζεπθ, γ ηεζηεζή απκδλαμαηκπκίγζγ, κ πελεεζηεζσμ, απησμ ζαε αθαελεηεζσμ ησακμ, γ 

ηαρζσηλκπγ αθήαγζγ είθαε μελεζά απσ ηα ζηκεξεία πκν ζαηαδεεζθτκνθ ηγ ηαρζή ζαηααπαή ηκν 

έλακν ζαε ηγ αθγζεσηγηα ηκν. Ε αηυζζα δεαθδίβεηαε με πκηηέμ εδεπμαηεζέμ θλάζεεμ ζαε 

ηκτλζεζεμ ηέιεεμ, κ μαζλκπελίκδκμ ησακμ απκθεταεηαε ζαε πλκηεμάηαε γ θνζεζή λκή ηγμ κμεηίαμ 

- ΰαζεζά αθπλίζμαηα πκν ζνθηεηκτθ ζηκ θα δεαηγλγδεί γ αμεζσηγηα ζαε γ βπθηάθεα ηκν 

αθγαγμαηεζκτ πλκθκλεζκτ ησακν - . 

Οηκ ηεηενηαίκ ζνμΰάηηκνθ γ παλαηαζηεζή ζτθδεζγ, ζαδυμ ζαε γ ηεεηκνλαεζή δέζγ ηκν δεαησακν με ηκθ 

κνζεαζηεζσ λσηκ ηκν ζηγ δλάζγ ζαε βπθηάθεα ηκν έλακν, 

ζαδυμ μέζα απσ ηγ δεαΰάδμεζγ ηπθ ελπηαπαθηήζεπθ ειαζθαηίβεηαε γ λεαηεζηεζή αηγδκθάθεεα ζαε 

παλάηηγηα εθελακπκεείηαε γ βγηκτμεθγ ηλααεζσηγηα ηκν ζεεμέθκν. 

«Ηαμεά πεθγθηαλεά θυηα έζαεααθ. Πα ζζνηεά αηνξηκτζαθ. ... 

Ηηάοαμε.» 

«- Απσ ηγ Ιαζεδκθία, μκθαηβίλγδεμ... ζηκ Πζαΰίλ -Ηεσε . 

- Κα, πελθκτζα ζαε μπήζα θα μάζπ ηίαα ζάζηαθα " ηυλα έθνααθ 

κε Γζεακτλγδεμ, είπε ζε έθναε.» 

 «Οηκ δλσμκ μαμ . . . ζαε ζαθίδεα» 

Οηκ παλαπάθπ απσζπαζμα αθαδεεζθτεηαε γ εθδσμνξγ αθάαζγ ηπθ γλυπθ θα πλκζενξγδκτθ, θα 

βγηήζκνθ ΰκήδεεα απσ ηκ Θεσ, θα αεζδαθδκτθ ππμ δεθ είθαε μσθκε ηκνμ. Ε αθδλυπεθγ τπαλιγ εδυ 

αθαβγηά ηκ δγμεκνλασ ηγμ, πλκζπαδυθηαμ θα ηκθ ζαηαζηήζεε μέηκξκ ηκν πσθκν ηγμ ζαε ίζπμ θα 

ειγαήζεε παλάηηγηα ζαε ηγ μκίλα ηγμ, θα αεηεκηκαήζεε ηκθ πσθκ ζαε ηγ δνζηνξία, θα ζηγλεξδεί αεα θα 

ζνθεξίζεε. Ναλ' ση ' ανηά κ αθγαγηήμ μεηάεε με ζκΰαλσηγηα ζαε ζναζλαηγμέθκ πσθκ, ζάηε πκν δίθεε 

ζηγθ αθήαγζγ μεα αίζδγζγ εζκλλκπίαμ ( «Ίζπμ μαμ θαθεί ζαθέθαμ άαεκμ - δεθ είδαμε ηίπκηα. Ικθάξα 
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ηκίξκνμ ανμθκτμ ζαε ζαθίδεα».) αηηά ζαε δεεεζδτεε πελεζζσηελκ ζηγθ πλααμαηεζσηγηα' κ ζνααλαθέαμ 

μκεάβεε θα δέηεε θα μαμ κδγαήζεε ζηκ ΰάδκμ ηγμ ονξήμ ηπθ γλυπθ ηκν, εζεί πκν κ πσθκμ δεθ αθηέξεε 

θα ζνμπεέβεηαε, σμπμ γ ηκαεζή νπελεζξτεε ηκν ζνθαεζδήμαηκμ. Ε πλκζμκθή εθσμ δατμαηκμ - δείαμ 

επέμΰαζγμ ( «ίζπμ μαμ θαθεί ζαθέθαμ άαεκμ») πμ έζθλαζγ ΰαδεάμ επεδνμίαμ αεα ητηλπζγ ζαε ονξεζήμ 

αθάαζγμ αεα ειπηελίζενζγ ηπθ ζνθαεζδγμάηπθ, ζαε απσ ηγθ άηηγ γ αθααθυλεζγ ηγμ πλααμαηεζσηγηαμ ( 

«Δεθ είδαμε ηίπκηα. Ικθάξα ηκίξκνμ ανμθκτμ ζαε ζαθίδεα») πδκτθ ηκνμ ήλπεμ ζηγθ αθηεμεηυπεζγ 

ηπθ ζεθδτθπθ πκν εηηκξετκνθ, δγηυθκθηαμ ππμ κ άθδλππκμ ζηείθεε μέζα ηκν αθνπκησαεζηεμ 

δνθάμεεμ, αζσμα ζαε σηαθ εικθηυθεηαε ζαε νπκΰεΰάβεηαε πμ αθδλυπεθγ κθησηγηα. 

Πκ έλακ «Ιαηπμέθα ξυμαηα» ηγμ Δεδυμ Οπηγλίκν έξεε πμ πγαή έμπθενζγμ ζαε δγμεκνλαίαμ ηκ 

ίδεκ ηλααεζσ αεακθσμ αεα ηκθ Γηηγθεζμσ, σππμ ζαε γ «Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν» ηκν Οηλαηή 

Δκτζα, ηγ Ιεζλαζεαηεζή ζαηαζηλκθή. Αθάμεζα ζηκ απσζπαζμα απσ ηα «Ιαηπμέθα υμαηα» ηγμ 

Δεδυμ Οπηγλίκν ζαε ηκ ζείμεθκ ηκν Οηλαηή Δκτζα «Ζζηκλία εθσμ αεξμαηυηκν» δεαπεζηυθκθηαε, 

ηκεπσθ, πκηηέμ κμκεσηγηεμ πμ πλκμ ηκ πελεεξσμεθκ. Ιία απσ ανηέμ έξεε ήδγ 

αθαθελδεί ζαε αθκλά ζηγθ πγαή έμπθενζγμ ηπθ έλαπθ πκν ηκπεζά ζαε ξλκθεζά πλκζδεκλίβεηαε 

ζηγ Ιεζλαζεαηεζή ζαηαζηλκθή, ηκ 1 922. 

Ιεα άηηγ κμκεσηγηα δα μπκλκτζε θα δεαπεζηπδεί ζηγθ πελεαλαθή ηγμ ζπμαηεζήμ ηαηαεππλίαμ 

ηπθ γλυπθ ειαεηίαμ ηγμ πκητπλγμ πεβκπκλίαμ, με ζζκπσ ηγ δεαθναή ζαε ηγθ πκδγηή ζπηγλία. Μ 

ΰαδτμ ανησμ πσδκμ πλκζθέλεε ζαε ηγ δλαμαηκνλαεζή αθκλμή ηγμ αθήαγζγμ. 

Γιάηηκν, πμ ηλίηγ κμκεσηγηα πλσδγηα παλκνζεάβεηαε γ ζηέλγζγ ηλκθήμ ζαε γ εθααυθεα 

αθαβήηγζή ηγμ. αλαζηγλεζηεζή ζκεθή εεζσθα απκηεηεί «κ μτηκμ» ζαε ζηα δτκ έλαα, ζαδυμ ζαε «κε 

μπαιέδεμ» ζαε «κε πίηεμ». 

Αζσμγ, παλαηγλκτμε ππμ κε ήλπεμ ηπθ δτκ έλαπθ αθααζάβκθηαε θα βήζκνθ απσΰηγηκε ζαε 

ζπγηαεκδίαεηκε, ζάηπ απσ ζνθδήζεμ πκν ενηεηίβκνθ ηγθ αθδλυπεθγ αιεκπλέπεεα ζαε νπκΰεΰάβκνθ ηκθ 

άθδλππκ ζε «ααλίμε». Ε ηέηαληγ ανηή κμκεσηγηα ειαίλεε ηγθ αθδλυπεθγ αθηκξή, ηγθ ζαληελία ζαε ηγθ 

επεμκθή ηπθ γλυπθ. 

Γπεπλσζδεηα, γ ζτμπηπζγ ηπθ δτκ, ζηκθ αλεδμσ, ζνθηλσθπθ ζαε ζηα δτκ έλαα ζαδυμ ζαε γ αλήακλγ δλάζγ, 

γ αδεάζκπγ εθαηηααή ηπθ εεζσθπθ, γ παλαηαζηεζή ζτθδεζγ ηπθ πλκηάζεπθ, κ ηαρζσηλκπκμ, απησμ 

ησακμ, κε εδεπμαηεζέμ θλάζεεμ ζαε κε ηκτλζεζεμ ηέιεεμ πμ ζκεθά ζγμεία ηκνμ επίζγμ, αθαδεεζθτκνθ ηκ 

απκηέηεζμα ηγμ μκθαδεζήμ εζαθσηγηαμ πκν έξεε κ ησακμ, θα νουθεε ηκθ άθδλππσ μέζα απσ ηεμ αιίεμ 

πκν πλεζΰετεε. 

Μ ααυθαμ ηκν αεα ζπηγλία ζαε γ πίζηγ ζηγθ ηεηεζή θίζγ, ηκ ονξεζσ ηκν ζδέθκμ ζαε γ ζπμαηεζή 

ηκν δτθαμγ εθυ ηκ παλσθ δε δεζαεκηκαεί ζαθέθα ησακ αεζεκδκιίαμ, απκηεηκτθ ηγθ πέμπηγ κμκεσηγηα 

ηπθ δτκ ζεεμέθπθ, ξαλαζηγλίβκθηαμ ηα, παλάηηγηα, θεηεελγθεζά ζαε ΰαδεά αθηεπκηεμεζά ζαε 

πλκζδίδκθηαμ ηκνμ έθα αίζδγμα πλααμαηεζήμ θεηαθδλππίαμ. 

Γπεμέηεεα: Οαλλγαεάθθγ Φπηεεθή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




