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Περίληψη 

Το κείµενο που ακολουθεί, αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης προσέγγισης και έρευνας 
γύρω από τους θεσµούς που επιχειρήθηκαν να εφαρµοστούν στη Λέσβο από την 
εαµική εξουσία για ένα περίπου χρόνο, από τον Ιούνιο του 1944 ως το Μάιο του 1945 
και αφορά στο θεσµό της λαϊκής δικαιοσύνης. Ποια είναι τα νέα δεδοµένα που έφερε 
ο θεσµός στις παραδοσιακές αγροτικές κοινωνίες των χωριών του νησιού, ποιο ήταν 
το πλαίσιο της αποδοχής ή της ενδεχόµενης εναντίωσης σ’ αυτόν, ποιος ήταν ο ρόλος 
της πολιτικής εξουσίας του ΕΑΜ και πόσο παρεµβατικός ήταν; Σε ποιο βαθµό ο 
θεσµός επηρέασε τις έµφυλες και ταξικές ανισότητες των κοινωνιών αυτών; Ποιο 
ήταν το βάθος των ρήξεων, αλλά και των συµβιβασµών που επιχείρησε; Και τέλος τι 
απέµεινε από αυτόν το θεσµό έπειτα από την αποµάκρυνση του ΕΑΜ από την τοπική 
εξουσία και τι απέγιναν οι συντελεστές του;  Αυτά τα ερευνητικά ερωτήµατα 
προσεγγίζει το κείµενο επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις. 
 
 
1. Εισαγωγή 

Ο θεσµός της επίλυσης µικροδιαφορών σε τοπικό επίπεδο µέσω της διαµεσολάβησης 
έχει βαθιές ρίζες στο σύστηµα αυτοδιοίκησης και δικαιοσύνης στις αγροτικές 
περιοχές της Ελλάδας την ύστερη περίοδο της Τουρκοκρατίας, κυρίως σε αγροτικούς 
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πληθυσµούς µε µικρό κλήρο και η βάση της φιλοσοφίας του είναι η αρχική 
προσπάθεια εξωδικαστικού συµβιβασµού. (Χρηστίδης, 1978: 34). Τέτοιες δοµές σε 
πρωτόλεια µορφή συνέχιζαν να υπάρχουν στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα και ήταν 
οικείες σε κάτοικους αποµακρυσµένων αγροτικών περιοχών, που δεν είχαν άλλη 
δυνατότητα επίλυσης των µικροδιαφορών τους.  

Στη διάρκεια της Κατοχής, ήδη από τον Αύγουστο του 1941, σε χωριά της 
Ευρυτανίας όπως το Κλειστό και η Φουρνά, η αναγκαιότητα συµβιβαστικής 
επίλυσης µικροδιαφορών, όπως η διανοµή τροφίµων, η διαχείριση της προσωπικής 
εργασίας, η προστασία από ληστείες και ζωοκλοπές κλπ., οδήγησε στη λειτουργία 
επιτροπών κατοίκων, αφού ο κρατικός µηχανισµός ήταν ανίκανος να ανταποκριθεί 
αποτελεσµατικά στις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ µε την εµφάνισή τους στις περιοχές αυτές, ήδη από το 
φθινόπωρο του 1942, προσπαθώντας να εδραιώσουν την εξουσία τους, στήριξαν τις 
µορφές αυτές αυτοδιοίκησης των χωριών (Χατζής, 1983: 96). Ουσιαστικά 
ανασυγκρότησαν τους άτυπους αυτούς θεσµούς σε µια νέα βάση. Σε ορισµένα χωριά 
της Ευρυτανίας και αργότερα στην υπόλοιπη Ρούµελη και τη Θεσσαλία, ο θεσµός 
πήρε πιο οργανωµένο χαρακτήρα, χωρίς όµως να υπάρχει ακόµα γραπτό νοµικό 
δίκαιο, µε βάση το οποίο παίρνονταν οι όποιες αποφάσεις. Οι επιτροπές και οι 
δικαστές δίκαζαν µε βάση τη συνείδησή τους, διαµορφώνοντας οι ίδιοι στο βαθµό 
του δυνατού τον εφαρµοστέο κανόνα (Ζέπος, 1986: 66). Η πρώτη προσπάθεια 
σύνταξης νοµικού κειµένου έγινε από τον Γεωργούλα Μπέικο τον Δεκέµβρη του 1942 
στην Ευρυτανία µε τη σύνταξη του «Κώδικα Ποσειδώνα». Από τον Αύγουστο του 
1943 και ως την Απελευθέρωση, συντάχθηκαν διαδοχικά κείµενα για την 
κωδικοποίηση των διατάξεων για την Αυτοδιοίκηση και τη Λαϊκή Δικαιοσύνη, για 
να ολοκληρωθούν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1944 µε τις Πράξεις της 
Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) για τους θεσµούς αυτούς.1  

2. Η λαϊκή αυτοδιοίκηση στη Λέσβο 

Μετά την αποχώρηση των Γερµανών από τη Λέσβο στις 10 Σεπτεµβρίου 1944, η 
τοπική εξουσία πέρασε χωρίς τριγµούς στο ΕΑΜ, την µόνη αντιστασιακή οργάνωση 
που υπήρχε στο νησί. Για ένα περίπου µήνα, ως την απελευθέρωση της Αθήνας τον 
Οκτώβριο του 1944, το ΕΑΜ κυβερνούσε τη Λέσβο σαν να ήταν µια αυτόνοµη 
πολιτεία, υπό την άγρυπνη όµως παρουσία και παρακολούθηση των Βρετανών. Η 
εξουσία αυτή συνεχίστηκε για αρκετούς µήνες ακόµα, παρά τα δραµατικά γεγονότα 
που συνέβησαν στην Αθήνα το Δεκέµβρη του 1944 και οδήγησαν στη Συµφωνία της 
Βάρκιζας το Φεβρουάριο του 1945.2 Το ΕΑΜ παρέδωσε οµαλά την εξουσία του στους 
εκπροσώπους της κυβέρνησης των Αθηνών, το καλοκαίρι του 1945. 

 
1 Για τη λαϊκή δικαιοσύνη και την Αυτοδιοίκηση στις ελεύθερες περιοχές στη διάρκεια  της Κατοχής, 
αλλά και για τις ρίζες τους, βλ. Τυροβούζης (1989), Ζέπος (1986), Τσουπαρόπουλος (1989) και Mazower 
(1994). 
2 Η Συµφωνία της Βάρκιζας είναι ίσως το πιο πολυσυζητηµένο πολιτικό κείµενο στην ιστοριογραφία της 
Ελλάδας τον 20ου αιώνα. Υπογράφτηκε από το ΕΑΜ από τη µια µεριά και την κυβέρνηση Πλαστήρα 
από την άλλη, κάτω από την πίεση των Βρετανών. Θεωρητικά µε τη Συµφωνία θα τελείωνε η ένοπλη 
διαµάχη, που είχε ξεκινήσει µε τα Δεκεµβριανά της Αθήνας και η πολιτική ζωή της χώρας θα 
οµαλοποιούνταν. Η Συµφωνία όµως δεν τηρήθηκε από καµία από τις δύο πλευρές και οδήγησε τελικά 
σε εµφύλιο πόλεµο. 
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Η κατάσταση που διαµορφώθηκε στη Λέσβο, αµέσως µετά την Απελευθέρωση, 
δηµιούργησε εν τοις πράγµασι µια αντίθεση. Το ΕΑΜ συµµετείχε στην κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας στην Αθήνα, τη στιγµή που στη Λέσβο ήταν απόλυτα κυρίαρχο. 
Έτσι έπρεπε να ισορροπήσει ανάµεσα στη διάθεση του κόσµου για ριζικές τοµές, που 
ξεπερνούσαν τα όρια που έθετε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, αλλά παράλληλα να 
δείχνει πως αποτελεί τµήµα αυτής της κυβέρνησης, η οποία είχε περιορισµένη 
αποστολή. Έτσι λοιπόν ταλαντεύτηκε ανάµεσα στο συµβιβασµό και επιµέρους 
ρήξεις, επιχειρώντας να εγκαταστήσει νέους θεσµούς, όπως οι Λαϊκές Επιτροπές 
Επισιτισµού, η Εθνοφυλακή, η λαϊκή εκπαίδευση κ.λπ., ερχόµενο πολλές φορές σε 
σύγκρουση µε την κεντρική κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς η τελευταία µε δυσκολία 
προσπαθούσε να εδραιωθεί ακόµα και στην Αθήνα, λόγω των µεγάλων εσωτερικών 
της διαφορών. Ένας τέτοιος θεσµός που καθιερώθηκε στη Λέσβο από το ΕΑΜ, ήταν 
και η λαϊκή δικαιοσύνη.  

Ήδη από την άνοιξη του 1944 σε ορισµένα αποµακρυσµένα χωριά της υπαίθρου, 
η καθολική πολιτική επικράτηση του ΕΑΜ, οδήγησε σε κατάρρευση τους παλιούς 
κρατικούς µηχανισµούς, οι οποίοι δεν είχαν πλέον καµία ισχύ, καθώς η εξουσία τους, 
που πήγαζε από την ισχύ του κατακτητή, είχε ήδη µηδενιστεί. Το ΕΑΜ που 
επικρατούσε πολιτικά στα χωριά αυτά, αντιµετώπιζε την ανάγκη επιβολής της τάξης, 
αλλά και της επίλυσης των διαφορών που προέκυπταν ανάµεσα στους κατοίκους, οι 
οποίες προηγουµένως αντιµετωπίζονταν από τα πρωτοδικεία και τα ειρηνοδικεία. Σε 
ορισµένα µικρότερα χωριά συγκροτήθηκαν «επιτροπές επίλυσης αγροτικών 
διαφορών» για να επιτυγχάνουν συµβιβασµούς ανάµεσα σε αντιδίκους για διάφορες 
κτηµατικές µικροδιαφορές, ζωοκλοπές κλπ. Όταν δεν υπήρχε περιθώριο 
συµβιβασµού η επιτροπή επιδίκαζε κάποια µικρή ποινή, συνήθως σε είδος.3  

Σε µεγαλύτερα χωριά και σε κωµοπόλεις όµως, όπως το Πλωµάρι, η Αγία 
Παρασκευή, η Ερεσός, ο Πολιχνίτος κλπ, ήδη από το καλοκαίρι του 1944 είχαν 
συγκροτηθεί και λειτουργούσαν λαϊκά δικαστήρια. Για παράδειγµα, στο Πλωµάρι 
σύµφωνα µε τεκµήρια που υπάρχουν, το λαϊκό δικαστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία 
του τον Ιούλιο του 1944.4 Στην Αγία Παρασκευή η αρίθµηση των πρακτικών που 
διασώζονται, ξεκινά στις 2 Σεπτέµβρη 1944, σύµφωνα όµως µε προφορικές 
µεταγενέστερες µαρτυρίες, ίσως το λαϊκό δικαστήριο είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του 
χωρίς να κρατά πρακτικά και µέσα στον Αύγουστο.5 Στον Μανταµάδο, σύµφωνα µε 
µεταγενέστερες µαρτυρίες, το λαϊκό δικαστήριο συνεδρίασε ήδη σε πρώτη δικάσιµο 
στα µέσα Αυγούστου 1944 (Καββαδίας, 2007: 319, Παρασκευαϊδης, 1987: 284-286). Ο 
Σταµάτης Καββαδίας, που ήλθε στη Λέσβο την ίδια ακριβώς εποχή ως εκπρόσωπος 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, έφερε µαζί του τον Κώδικα Αυτοδιοίκησης και 
Λαϊκής Δικαιοσύνης, που είχε θεσπίσει η ΠΕΕΑ και τον παρέδωσε στον δικηγόρο 

 
3 Για παράδειγµα στη Βρίσα, ήδη από το καλοκαίρι του 1944, λειτουργούσε µια τέτοια «Επιτροπή 
Αγρασφαλείας και Συµβιβασµού» βλ. Αναγνώστου (2004).  
4 Σύµφωνα µε την κατάθεση σε δικογραφία το 1945 του δικηγόρου Γ.Β., µάρτυρα κατηγορίας, «Κατά 
Ιούλιον 1944 ήρξαντο λειτουργούντα Λ. Δικαστήρια απαρτιζόµενα εξ’ αναρχικών και καταλύσαντα 
πάσαν έννοιαν κράτους και δικαίου», Δηµόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Από το αδηµοσίευτο και 
αταξινόµητο αρχείο του δικηγόρου Άγγελου Συρόπουλου, πρακτικό δικαστηρίου της 30ης Απριλίου 
1945, σ. 2. 
5 Αρχείο Κοινότητας Αγίας Παρασκευής και µαρτυρία του Ηλία Πασπατή στον Παναγιώτη Ψαριανό, 
ψηφιακό αρχείο Παναγιώτη Ψαριανού, ΓΑΚ Λέσβου. 
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Γιώργο Τζοάννο, ο οποίος αφού τον επεξεργάστηκε, τον έστειλε στις Κοινότητες του 
νησιού µε επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καββαδίας, 2007: 319).  

Στην πρωτεύουσα Μυτιλήνη συνέχιζαν να λειτουργούν από την περίοδο της 
Κατοχής τα προπολεµικά ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία. Παρόλα αυτά, και εκεί 
το ΕΑΜ επιχείρησε να στήσει παράλληλα λαϊκό δικαστήριο, µετά την 
Απελευθέρωση. Το δικαστήριο στήθηκε, αλλά οι συνεδριάσεις που πραγµατοποίησε 
ήταν ελάχιστες (Αµπατζής, 2002: 211-212, Κεµερλής - Πολυχρονιάδης, 1988: 487).  Η 
πρώτη δικάσιµος ορίστηκε στις 21 Δεκεµβρίου 1944 µε πρόεδρο τον Αντώνη 
Πετρουνάκο και Λαϊκό Επίτροπο τον Ιορδάνη Σαχπάλογλου.6 Σε αυτήν 
εκδικάστηκαν 15 υποθέσεις. Είναι εντυπωσιακό πως καµία από αυτές δεν 
ερηµοδίκησε. Εκ παραλλήλου τις ίδιες µέρες λειτουργούσε και το τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Μυτιλήνης, το οποίο δεν είχε σταµατήσει να συνεδριάζει στη 
διάρκεια της Κατοχής.  Οι 34 όµως υποθέσεις του δικαστηρίου αυτού, που επρόκειτο 
να εκδικαστούν, αναβλήθηκαν µε πρωτοβουλία του Αντιεισαγγελέα και µε την πίεση 
του ΕΑΜ.7 

Ως λαϊκοί δικαστές επιλέγονταν συνήθως άνθρωποι κύρους, κάποιες φορές και 
συντηρητικών απόψεων, είτε µε υπόδειξη του ΕΑΜ είτε µετά από καθολική 
ψηφοφορία µεταξύ των κατοίκων.8 Στο χωριό Ανεµώτια πρόεδρος του λαϊκού 
δικαστηρίου ορίστηκε γυναίκα.9 Παράλληλα διορίστηκαν και δευτεροβάθµια 
αναθεωρητικά λαϊκά δικαστήρια, καθώς και επιθεωρητές Λαϊκής Δικαιοσύνης στις 
έδρες των παλιών ειρηνοδικείων, απαραίτητα κάτοχοι πτυχίου νοµικής σχολής. Στην 
περιφέρεια της Μυτιλήνης µε απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λέσβου του 
ΕΑΜ Επιθεωρητής Λαϊκής Δικαιοσύνης διορίστηκε ο δικηγόρος Χρήστος Κόρακας. 
Τα αναθεωρητικά δικαστήρια είχαν τον χαρακτήρα Εφετείου (Κεµερλής - 
Πολυχρονιάδης, 1988: 482 - 484). 

Ο θεσµός έγινε δηµοφιλής, ιδιαίτερα ανάµεσα στα λαϊκά στρώµατα, καθώς οι 
λαϊκοί δικαστές ήταν συνήθως µεγάλης ηλικίας, έµπειροι, γνώστες της νοοτροπίας 
και της κουλτούρας του ντόπιου πληθυσµού. Τα πρόσωπα αυτά γνώριζαν 
προσωπικά τους αντίδικους και ως κάτοικοι του χωριού ήξεραν εκ των προτέρων 
ενδεχοµένως αθέατες πλευρές της υπόθεσης. Οι µάρτυρες ήταν συνήθως γνωστοί σε 
όλους και ήταν πολύ δύσκολο σε κάποιον να βρει ψευδοµάρτυρα επ’ αµοιβή, όπως 
πολλές φορές συνέβαινε στα αστικά δικαστήρια. Παράλληλα το ακροατήριο ήξερε 
καλά τους αντίδικους και τις συµπεριφορές τους, ενώ σε πολλές υποθέσεις η 

 
6 Εφ. Δηµοκρατία αρ. φ. 21, 20 Δεκεµβρίου 1944. 
7 Εφ. Δηµοκρατία αρ. φ. 22, 22 Δεκεµβρίου 1944.. 
8 Στο Μανταµάδο πρόεδρος του Δικαστηρίου ορίστηκε ο κτηµατίας Παναγιώτης Βαρβαράς, από τους 
πιο συντηρητικούς πολίτες του χωριού (Παρασκευαϊδης, 1987: 284). Στη Βρίσα ψηφίστηκε πρόεδρος του 
δικαστηρίου ο Παναγιώτης Διαµαντής µε καθολική ψηφοφορία µεταξύ των κατοίκων (Αναγνώστου, 
2004:100). Στο Πλωµάρι δύο από τους Λαϊκούς Δικαστές δεν έκρυψαν ένα χρόνο µετά, τις συντηρητικές 
τους απόψεις. Σε µαρτυρική κατάθεσή του στις 11.12.1945 ο Γεώργιος Βαρβαγιάννης καταθέτει : «Εγώ 
ανέλαβον [σ.σ. Λαϊκός Δικαστής] τον Νοέµβριον 1944 παρακινηθείς από τους συντηρητικούς πολίτας 
ίνα συγκρατήσω την κατάστασιν και τας ακρότητας». Στην ίδια δικογραφία, ο Χαρίλαος Στεφανίδης 
στις 10.12.1945 καταθέτει : «Τον Οκτώβριον του 1944 το ΕΑΜ Πλωµαρίου µε διόρισε Λ. Δικαστήν. 
Εδέχθην διότι θα εξυπηρέτουν τους πατριώτας µου, ως τους εξυπηρέτησα, ιδίως τους εθνικόφρονας 
(εθνική παράταξις) ήτις ήτο τελείως παρηγκονισµένη». Δηµόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Από το 
αδηµοσίευτο και αταξινόµητο αρχείο του δικηγόρου Άγγελου Συρόπουλου, Αριθµός Δικογραφίας 122, 
Β’ Ανακριτ. Ενωπ. Ανακριτού Γ’. 
9 Εφ. Ελεύθερη Λέσβος, αρ. φ. 68, 10 Φεβρουαρίου 1945. 
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παρουσία και οι αντιδράσεις του ήταν καταλυτικές, όσον αφορούσε στην έκβαση της 
δίκης και στην απόφαση του δικαστηρίου. Κυρίως όµως, αυτό που ένοιωθαν οι 
κάτοικοι των χωριών είναι πως η νέα εξουσία δεν ήταν απόµακρη, αλλά κοντά τους, 
ενώ για τον κόσµο που ακολουθούσε το ΕΑΜ η λαϊκή δικαιοσύνη ήταν µια ζωντανή 
πραγµατικότητα, µια απόδειξη πως η λαϊκή δηµοκρατία δεν ήταν µια απλή 
υπόσχεση ή ένα µακρινό όνειρο, αλλά µπορούσε να γίνει πράξη (Μαραντζίδης, 1997: 
96). 

Ο καθένας, πλέον, ανεξάρτητα αν είχε χρήµατα να πληρώσει ή όχι, είχε ελεύθερη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη και µπορούσε να βρει το δίκιο του. Πριν τον πόλεµο η 
προσφυγή στο δικαστήριο για τον αγράµµατο αγρότη και εργάτη του χωριού ήταν 
µια ακριβή πολυτέλεια. Έπρεπε να ταξιδέψει εκτός του χωριού, οι συνεδριάσεις 
γινόταν στην καθαρεύουσα, µια γλώσσα που δεν καταλάβαινε, έπρεπε να πληρώσει 
δικηγόρο, οι δικαστές ήταν ξένοι και τον φόβιζαν, ενώ η έκβαση της δίκης ήταν 
απρόβλεπτη. Πολλές φορές µάλιστα, αν ο αντίδικος είχε οικονοµική δυνατότητα 
πλήρωνε ψευδοµάρτυρες, που καθόριζαν ενδεχοµένως και το αποτέλεσµα της δίκης. 
Οι αναβολές ήταν συχνές και ανέβαζαν το κόστος. Στα λαϊκά δικαστήρια οι δίκες 
σπάνια αναβάλλονταν, οι δικαστές είχαν ψηφιστεί από όλους, ήταν γνωστοί και 
συνήθως αξιοσέβαστοι, η γλώσσα στην οποία γινόταν η συζήτηση ήταν αυτή που 
µιλούσαν οι διάδικοι και το ακροατήριο στην καθηµερινότητά τους, ενώ ούτε ο 
ενάγων ούτε ο εναγόµενος δεν χρειαζόταν να πληρώσει δικηγόρο. Οι δικαστές 
δίκαζαν βασικά µε βάση τη συνείδησή τους και την κοινή λογική. Πολλές φορές 
όµως αναγκάζονταν να υποκύψουν σε συντηρητικά τοπικά έθιµα ή στο κοινό περί 
δικαίου αίσθηµα του ακροατηρίου.10 Η κύρια όµως επιδίωξη των δικαστών ήταν 
πάντα η συµβιβαστική επίλυση των διαφορών (Mazower, 1997: 300-301). 

Η εφηµερίδα του ΚΚΕ Εµπρός σε κύριο άρθρο της, την 1η Οκτωβρίου 1944,  
σκιαγραφεί το νέο θεσµό :  

Πρώτη είναι η αρχή της συµβιβαστικότητας που ανταποκρίνεται πλέρια στο λαϊκό 
χαρακτήρα της δικαιοσύνης. Όχι πια αυστηρός και συνοφρυωµένος δικαστής.... Ο 
λαϊκός δικαστής θα παίρνει θέση ανάµεσα στον πόνο και στις διαφορές δύο 
ανθρώπων σαν άνθρωπος και αυτός και θα προσπαθεί να τους συµβιβάσει. Έπειτα 
κατάργηση της πολύπλοκης και ανόητης δικονοµίας που ούτε οι δικαστές δεν την 
ήξεραν καλά και που εξαιτίας της η γνώση των νόµων είχε γίνει ταυτόσηµη µε 
τον ακροβατικό χειρισµό δικονοµικών τύπων. Και τέλος απόλυτη ελευθερία του 
δικαστή στην εχτίµηση των αποδείξεων σύµφωνα µε τη συνείδησή του που είναι 
η ίδια η κοινωνική συνείδηση.11 

Οι συνεδριάσεις γίνονταν συνήθως Σαββάτο ή Κυριακή πρωί στα κατά τόπους 
ειρηνοδικεία, σε αίθουσα του σχολείου ή και στην πλατεία του χωριού. Ήταν 
ανοιχτές και συνήθως κρατούνταν πρόχειρα πρακτικά. Δικαίωµα λόγου είχε και το 
ακροατήριο. Οι υποθέσεις που δίκαζαν τα λαϊκά δικαστήρια ήταν στην πλειοψηφία 

 
10 Πολλές φορές αυτό τοπικά έθιµα ή το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, που καθορίζονταν και από τις 
παρεµβάσεις του ακροατηρίου, υπάκουε στη γενικότερη λογική της τοπικής εαµικής εξουσίας για την 
αποφυγή  συγκρούσεων µε τις λαϊκές αντιλήψεις, ακόµα κι αν αυτές ήταν έξω από τις νεωτερικές 
λογικές εκσυγχρονισµού, που ήθελε να επιβάλλει το ΕΑΜ. Τέτοια αποφάσεις υπήρξαν εκεί που 
εµπλέκονταν η Εκκλησία ή παγιωµένες συντηρητικές έµφυλες σχέσεις. 
11 Εφ. Εµπρός αρ. φ. 4, 1η  Οκτωβρίου 1944. 
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τους αγροτικές διαφορές. Πολλές φορές δικάζονταν και υποθέσεις εναντίον 
ανθρώπων που µε αθέµιτο τρόπο πλούτισαν στη διάρκεια της Κατοχής. Στην Αγία 
Παρασκευή το δικαστήριο καταδίκασε τον Π. Θ., να επιστρέψει καθαρά λάδια σε 
τρεις κατοίκους του χωριού Κλοµιδάδος, αντί για µη βρώσιµα λάδια («ποσάδες») 
που τους είχε δώσει στη διάρκεια της Κατοχής. Μάλιστα ήγειρε αγωγή κατά του 
συγκεντρωτή και αποθηκάριου του Π.Θ. θεωρώντας τους συνυπεύθυνους.12 Τα 
δικαστήρια εκδίκαζαν και υποθέσεις κληρονοµιάς ή καταπάτησης περιουσιών. Στα 
Παράκοιλα, στις 28 Γενάρη 1945 εκδικάστηκε υπόθεση καταπάτησης ιδιοκτησίας 
κτηµάτων και σπιτιού και επιδικάστηκε η καταβολή ενοικίου, τόσο για το σπίτι όσο 
και για τα κτήµατα από την εναγοµένη στον ενάγοντα.13 Ειδικά για τα ακίνητα που 
πουλήθηκαν την περίοδο της Κατοχής, το δικαστήριο λογάριαζε : «α) το δόλο τη 
πρόθεση του αγοραστή να δηµιουργήσει πλάνη β) τη σωµατική ή ψυχολογική βία γ) 
την ανάγκη που βρέθηκε ο πωλητής δ) την αισχρότητα (χαµηλή τιµή κ.ά.)».14    

Υπήρξαν όµως και περιπτώσεις όπου τα λαϊκά δικαστήρια υπερέβησαν τις 
αρµοδιότητές τους δικάζοντας ζητήµατα οικογενειακού δικαίου, όπως έκδοση 
διαζυγίων, νοµιµοποίηση νόθων παιδιών, κληρονοµικά, προικοδοτήσεις κλπ. 
(Καραγάτση, 2013:76). Αυτό ανάγκασε τον εαµίτη νοµάρχη Λέσβου Κώστα Φριλίγγο 
να εκδώσει εγκύκλιο, στις 19 Οκτωβρίου 1944 στην οποία µεταξύ των άλλων 
αναφέρει: «Τα λαϊκά δικαστήρια προς το παρόν δεν έχουν αρµοδιότητα να εκδίδουν 
διαζύγια, αλλά ούτε και κανένα άλλο δικαστήριο, µπορεί σήµερα να δικάσει δίκες 
διαζυγίου. Βρισκόµαστε σε αναµονή σχετικού Νόµου που θα κανονίση το ζήτηµα, 
µόλις ολοκληρωθεί η απελευθέρωση της χώρας µας».15 Τέτοια ζητήµατα βεβαίως 
είχαν ήδη ανακύψει από την εφαρµογή του θεσµού και στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
κάτι που ανάγκασε το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ να 
στείλει γράµµα προς τα καθοδηγητικά στελέχη, όπου µεταξύ των άλλων αναφέρει :  

Έγινε γνωστό σε µας πως σε µερικά µέρη τα λαϊκά δικαστήρια έβγαλαν 
αποφάσεις για διαζύγια και δόθηκε εντολή στις εκκλησιαστικές αρχές να 
εκτελέσουν τις αποφάσεις αυτές! …τέτοιες ενέργειες τείνουν να δηµιουργήσουν 
προστριβές µε την εκκλησία και να δώσουν στην αντίδραση την ποθητή ευκαιρία 
να µας παρουσιάσει για διώκτες της εκκλησίας.16  

Η εµπλοκή των λαϊκών δικαστηρίων σε θέµατα οικογενειακού δικαίου, αλλά και η 
εκδίκαση υποθέσεων που παλιότερα ήταν ιδιωτικές και έµεναν εντός της 
οικογενειακής δοµής, έφερνε στη σφαίρα του δηµόσιου ενδιαφέροντος ζητήµατα, 
που ενώ έθιγαν γενικά αποδεκτές ηθικές αξίες δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν στην 
ιδιωτική σφαίρα. Αν κάποιος θεωρούσε πως ήταν αδικηµένος σε µια οικογενειακή 
υπόθεση, είχε τη δυνατότητα να προσφύγει στο λαϊκό δικαστήριο και να αναζητήσει 

 
12 Απόφαση 48, Αρχείο Κοινότητας Αγίας Παρασκευής  (Καραγάτση, 2013: 75). 
13 Από απόφαση του Λαϊκού Δικαστηρίου της 28.1.1945 στο αταξινόµητο αρχείο της Κοινότητας 
Παρακοίλων. 
14 Εφ. Ελεύθερη Λέσβος, αρ. φ. 32, 16 Νοεµβρίου 1944 και εφ. Αγροτική, αρ. φ. 3, 30 Οκτωβρίου 1944. 
15 Εγκύκλιος 9508/19.10.1944 του νοµάρχη Λέσβου Κώστα Φριλίγγου. Είχε ήδη εκδοθεί στις 19 
Σεπτεµβρίου 1944 και η εγκύκλιος 7214/75/19.9.1944 µε παρόµοιο περιεχόµενο. Αρχείο Κοινότητας 
Αγίας Παρασκευής. 
16 ΚΚΕ Επίσηµα Κείµενα, τ. 5, 1940 – 1945, (1973), Αλέκος Παπαπαναγιώτου (επιµ.), έκδοση ΚΚΕ 
Εσωτερικού, σ. 24 (Τσουπαρόπουλος, 1987: 61). 
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το δίκιο του. Αφορούσε ιδιαίτερα στις γυναίκες (Μπουσχότεν, 2003: 109). Η 
δυνατότητά τους να συµµετέχουν στο θεσµό αποτελούσε µια τεράστια τοµή σε σχέση 
µε την προπολεµική κοινωνία.17 Παρόλα αυτά, δεν στάθηκε δυνατόν ο θεσµός, στη 
σύντοµη διάρκειά του, να µετασχηµατίσει τις συντηρητικές αντιλήψεις της 
παραδοσιακής κοινωνίας σε σχέση µε τα δικαιώµατα των γυναικών. 

Οι ποινές που επιβάλλονταν ήταν συνήθως απόδοση τροφίµων στον ενάγοντα 
από τον κατηγορούµενο που είχε καταδικαστεί ή χρηµατικές ποινές, που 
µετατρέπονταν σε είδος. Δεν έλειπαν όµως και ποινές, όπως ραβδισµοί ή ολιγοήµερη 
φυλάκιση.18 Οι ποινές αυτές είχαν περισσότερο το χαρακτήρα σωφρονισµού. Ο 
ραβδισµός αποτελούσε µια τέτοια διαδικασία και είχε το χαρακτήρα δηµόσιας 
επίπληξης. Η ντροπή στις κοινωνίες των χωριών µπορούσε να είναι αυστηρότερη 
τιµωρία απ’ ότι µια άλλη οποιαδήποτε ποινή. Στο Ζιάκα των Γρεβενών αντίστοιχη 
ποινή σωφρονισµού, που ήταν µια παραδοσιακή πρακτική, ήταν το δηµόσιο 
φτύσιµο (Μπουσχότεν, 2003: 110). Οι ποινές αυτές, όπως το φτύσιµο, το δέσιµο, το 
βρέξιµο, ο ραβδισµός κλπ., δεν προβλέπονταν από τον κώδικα Λαϊκής Δικαιοσύνης 
και σε όλη την Ελλάδα γινόταν προσπάθεια για τον περιορισµό τους. Ποτέ όµως δε 
στάθηκε δυνατόν να εκλείψουν ολότελα (Τσουπαρόπουλος, 1989: 241). 

Σε µια τέτοια πρακτική δηµόσιας τιµωρίας, που µε τα σηµερινά δεδοµένα 
αποτελεί δηµόσια διαπόµπευση και κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων, αντιστοιχούν και δύο αποφάσεις του λαϊκού δικαστηρίου της Βρίσας, 
που καταγράφονται στη τοπική ιστοριογραφία ως κακοδικία. Οι αποφάσεις αυτές 
πάρθηκαν κάτω από το πρίσµα των αυστηρών πουριτανικών ηθών και της 
κρατούσας ηθικής της εποχής, που έβρισκαν σύµφωνο το ΕΑΜ, παρά τις κατά 
καιρούς κατηγορίες των αντιπάλων του. Έτσι στο χωριό Βρίσα αναφέρεται µια 
περίπτωση, όπου το λαϊκό δικαστήριο εκδίκασε την ίδια µέρα δύο υποθέσεις µε 
κατηγορούµενες δύο γυναίκες, που είχαν καταγγελθεί για πορνεία. Η ποινή που 
τους επιβλήθηκε ήταν το κούρεµα και η δηµόσια διαπόµπευσή και ήταν σύµφωνη µε 
το κοινό περί δικαίου αίσθηµα, όπως εκφραζόταν την εποχή αυτή από την 
πλειοψηφία της τοπικής κοινωνίας. Η πλειοψηφία του ακροατηρίου µάλιστα, ήταν 
γυναίκες, που παρενέβαιναν στη διαδικασία του δικαστηρίου µε φωνές και 
διαµαρτυρίες. Ακόµα συγκατηγορούµενοι στην ίδια δίκη βρέθηκαν και οι άνδρες 
που «συνευρέθηκαν» µε τις γυναίκες αυτές στο πλαίσιο «παράνοµων» εξωσυζυγικών 
σχέσεων. Η ποινή όµως που επιδικάστηκε σε αυτούς, η πληρωµή µόλις είκοσι οκάδων 
καρπού, ήταν σαφώς ηπιότερη (Αναγνώστου, 2004:100-102).  

Με την Απελευθέρωση ο θεσµός βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής της εαµικής 
διοίκησης, καθώς πολύ σύντοµα διαπιστώθηκε πως αποτελούσε ένα µέσον µερικής 
αποκατάστασης ταξικών αδικιών και προώθησης πραγµατικής ισονοµίας.19 Οι 

 
17 Ο πατέρας µου στην Αγία Παρασκευή ήταν 11 χρονών το 1944. Όταν τον ρώτησα αν θυµάται κάποια 
υπόθεση από τα λαϊκά δικαστήρια του χωριού, µου απάντησε πως θυµάται µια εκδίκαση υπόθεσης µετά 
από καταγγελία νεαρής του γειτόνισσας, ότι ένας υποψήφιος γαµπρός αθέτησε υπόσχεση γάµου. Το 
δικαστήριο επιδίκασε στο νεαρό ποινή για την ενέργειά του αυτή, ένα τσουβάλι κουκιά. 
18 Ο Γεώργιος Γιαµουγιάννης από το Πλωµάρι κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Πλωµαρίου ότι 
καταδικάστηκε από το Λαϊκό Δικαστήριο σε 12 ραβδισµούς επειδή µάλωσε µε αγροφύλακα και ότι 
αργότερα η ποινή του µετατράπηκε σε 12 µέρες φυλάκιση. Δηµόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, από το 
αδηµοσίευτο και αταξινόµητο αρχείο του δικηγόρου Άγγελου Συρόπουλου, Έγγραφο Ειρηνοδικείου 
Πλωµαρίου προς Εισαγγελία Μυτιλήνης 11 Ιουνίου 1945. 
19 Βλ. Άρθρο µε τίτλο «Δικαιοσύνη και δικαιοσύνη», εφ. Εµπρός, αρ. φ. 9, 5 Νοεµβρίου 1944. 
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αντίπαλοι του ΕΑΜ στο νησί, αποδέχονταν το θεσµό και συµµετείχαν σ’ αυτόν, 
παρά τις ενστάσεις τους. Έθεταν βέβαια πάντα την προϋπόθεση να «προϋπάρξει 
κυβερνητική έγκρισις και απόφασις... να προσλάβη δηλαδή τη µορφή της 
νοµιµότητας».20  

Η αποδοχή του θεσµού από τους αντιπάλους του ΕΑΜ δεν σήµαινε πως δεν 
έχαναν ευκαιρία να επικρίνουν ή να διακωµωδούν κάποιες ακραίες αποφάσεις. 
Γράφει η αντιπολιτευόµενη στο ΕΑΜ εφηµερίδα Δηµοκρατία την 1η Δεκεµβρίου 1944:  

Εις προάστειον της πόλεως µας κατεδικάσθη από λαϊκόν δικαστήριον κάποιος 
πολίτης, διότι πιστεύσας εις την επικράτησιν της ελευθερίας, ετόλµησεν να 
επικρίνει δηµόσια ωρισµένας πράξεις οπαδών του Κ.Κ.Ε. Το δικαστήριον 
απεφάνθη εν πλήρει οµοφωνία ότι ο κατηγορούµενος διέπραξε πράγµατι 
αξιόποινον πράξιν διότι εβγήκε από τις γραµµές του ΕΑΜ. [σ.σ. η πλάγια γραφή 
είναι του πρωτοτύπου]. Η επιβληθείσα ποινή δεν ήτο βέβαια πολύ βαριά. 
Περιορίσθη εις πρόστιµον είκοσι οκάδων λαδιού. Αλλά δεν πρόκειται εδώ περί της 
ποινής. Προέχει να γνωσθή ποίαι είναι αι γραµµαί του ΕΑΜ ώστε να ξεύρη ο 
καθένας να µη µπερδεύεται ανάµεσά των.21  

Και η κυβερνητική κάλυψη, που ζητούσε η αντιπολίτευση στο ΕΑΜ, δεν άργησε να 
έλθει. Στη κυβερνητική σύσκεψη που συγκλήθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεµβρίου 
1944 µε πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας 
Γεώργιου Παπανδρέου και τη συµµετοχή του Υπουργού Γεωργίας του ΕΑΜ Γιάννη 
Ζέβγου και αντιπροσωπείας στελεχών του ΕΑΜ από το Νοµό Λέσβου, το µόνο 
αίτηµα που αποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ήταν, πως µέχρι 
την ψήφιση νέας νοµοθεσίας, την πρωτοβάθµια δικαιοσύνη θα αποδίδουν τα λαϊκά 
δικαστήρια, δίνοντας τους έτσι και τυπική κυβερνητική θεσµική νοµιµοποίηση.22 

Ο θεσµός συνέχισε τη λειτουργία του δύο περίπου µήνες µετά τη συµφωνία της 
Βάρκιζας για να καταργηθεί οριστικά στις αρχές Μαΐου του 1945, όταν το ΕΑΜ 
πέρασε ολοκληρωτικά στην Αντιπολίτευση. Τότε µάλιστα ο νέος Εισαγγελέας 
Ιωάννης Κωστόπουλος µε εγκύκλιο διαµήνυσε ότι : «αι τοιαύται δήθεν αποφάσεις 
εκδοθείσαι παρά των µη υπό του Συντάγµατος του ηµετέρου Έθνους, 
προβλεπόµενων νοµίµων Δικαστηρίων, ουδεµίαν ισχύν έχουσιν».23 Η απόφαση αυτή 
του Εισαγγελέα προκάλεσε την αντίδραση του ΕΑΜ. Σε επιστολή που συνέταξαν έξι 
δικηγόροι στελέχη του, χρησιµοποίησαν νοµικά επιχειρήµατα για να αναστείλουν 
την εφαρµογή της εγκυκλίου.24 Στην επιστολή τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια και 

 
20 Εφ. Δηµοκρατία, αρ. φ. 2, 30 Οκτωβρίου 1944. 
21 Εφ. Δηµοκρατία, αρ. φ. 15, 1 Δεκεµβρίου 1944. 
22 Εφ. Ελεύθερη Λέσβος, αρ. φ. 33, 17 Νοεµβρίου 1944, Δεκτά τα Λαϊκά Δικαστήρια, Δηλώσεις του Γενικού 
Διοικητή κ. Γ. Μπουρδάρα. Η αντιπολιτευόµενη στο ΕΑΜ εφηµερίδα Δηµοκρατία έχει πιο αναλυτικό 
ρεπορτάζ για το θέµα: «Τα ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία δια µεν την ύπαιθρον αντικαθίστανται 
προσωρινώς και µέχρι θεσπίσεως σχετικής νοµοθεσίας καθοριζούσης την σύνθεσιν και διαδικασίαν ενός 
είδους λαϊκών Δικαστηρίων κατά κοινότητας υπό των ήδη εγκατεστηµένων Λαϊκών Δικαστηρίων. Τα 
ειρηνοδικεία και πταισµατοδικεία της πρωτευούσης συµφώνως προς απόφασιν παραµένουν. Εις το 
σηµείο τούτον διατυπώθησαν αντιρρήσεις εκ µέρους των κ. Ε. Γιοσµά και Λ. Κιοσκλή [...σ.σ. 
εκπροσώπων του ΕΑΜ Λέσβου] και κατόπιν  µικράς διαλογικής συζητήσεως το ζήτηµα απέµενε να λυθή 
υπό του Κυβερνητικού εκπροσώπου». Εφ. Δηµοκρατία, αρ. φ. 12, 24 Νοεµβρίου 1944. 
23 Εφ. Δηµοκρατία, αρ. φ. 51, 26 Απριλίου 1945. 
24 Την επιστολή υπογράφουν οι δικηγόροι Χρήστος Κόρακας, Γιώργος Κορτέσης, Γιώργος Τζοάννος, 
Γιώργος Γιαλούρης, Άγγελος Συρόπουλος και Παναγιώτης Αµπατζής. Επιστολή «Προς τον Εισαγγελέα 
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προς το τέλος της Κατοχής, η ΠΕΕΑ ήταν η µόνη κυβέρνηση που αναγνωρίζονταν 
de facto ως επαναστατική από τους συµµάχους και εποµένως τα νοµοθετήµατα της 
έχουν ισχύ. Σε αντίθεση µε αυτήν «Αι κυβερνήσεις της κατοχής µε την 
χαρακτηριστικήν ονοµασίαν του Κουϊσλιγκ δεν είχον ιδιογενή εξουσίαν αλλ’ 
ήντλουν την δύναµιν των από τον κατακτητήν, εποµένως δεν ήσαν ελληνικαί».25 

Παρόλη την αντίδραση του ΕΑΜ η εγκύκλιος εφαρµόστηκε. Έτσι, από το 
καλοκαίρι του 1945 και έπειτα, οι αποφάσεις που πάρθηκαν από τα λαϊκά 
δικαστήρια και αφορούσαν σε επιστροφές κτηµάτων από κτηµατίες που 
αποκτήθηκαν την περίοδο της Κατοχής ή άλλες αποφάσεις, που επιδίκαζαν την 
επιστροφή µέρους της περιουσίας που απέκτησαν κάποιοι, κερδοσκοπώντας την 
περίοδο της Κατοχής, ακυρώθηκαν και οι περιουσίες έµειναν στα χέρια εκείνων που 
τις καταχράστηκαν. 

Δεν υπάρχει ακριβής εκτίµηση για το συνολικό αριθµό των υποθέσεων που 
εκδικάστηκαν στα λαϊκά δικαστήρια σε όλο το νησί µεταξύ του Ιούλιου 1944 και του 
Μαΐου του 1945. Από τα επιµέρους διαθέσιµα στοιχεία, για παράδειγµα στο 
Μανταµάδο, από τις 16 Αυγούστου 1944 που άρχισε να λειτουργεί το λαϊκό 
δικαστήριο ως την 10η Φεβρουαρίου 1945 δίκασε 145 υποθέσεις. Από αυτές οι 74 ήταν 
καταδικαστικές κι οι υπόλοιπες αθωωτικές ή συµβιβαστικές.26 Έχουν διασωθεί 
ελάχιστα πρακτικά των λαϊκών αυτών δικαστηρίων, διασκορπισµένα σε διάφορα 
αταξινόµητα αρχεία. 

Η προαναφερθείσα κυβερνητική κάλυψη, που παρασχέθηκε στα λαϊκά 
δικαστήρια της Λέσβου, δεν θεωρήθηκε επαρκής για όλους τους λαϊκούς δικαστές. 
Μετά τη συµφωνία της Βάρκιζας, κάποιοι από αυτούς που είχαν υπηρετήσει το θεσµό 
υπέστησαν διώξεις και ταλαιπωρίες.27 Στο Πλωµάρι, τον Απρίλιο του 1946 
απαγγέλθηκε κατηγορία και ασκήθηκε δίωξη κατά δεκατριών ατόµων «ότι από 
Ιουλίου 1944 - Μαΐου 1945 χωρίς να διορισθώσι νοµίµως αντεποιήθησαν αρχήν 
πολιτικήν και επεχείρησαν πράξεις επιτρεποµένας µόνον εις πολιτικούς υπαλλήλους, 
ήτοι χωρίς να διορισθώσι νοµίµως εξετέλεσαν καθήκοντα Δικαστικά – Αστυνοµικά 
και Αγορανοµικά. Επί παραβάσει των άρθρων 52 και 227 του Ποιν. Κώδικα».28  

Τα λαϊκά δικαστήρια είναι ίσως ο θεσµός που αποτυπώνει µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις συνέχειες και ασυνέχειες της νέας εξουσίας, σε σχέση µε το 
προπολεµικό παρελθόν, τις αντιφάσεις της, τους συµβιβασµούς της και τη διάθεσή 
της για αλλαγές. Η σχέση µε την Εκκλησία, οι ρήξεις και οι συµβιβασµοί µε τους 
πλούσιους, η χειραφέτηση της γυναίκας αλλά και ο συµβιβασµός µε συντηρητικές 
αντιλήψεις βαθιά ριζωµένες στη λεσβιακή κοινωνία, πρόκειται για διαφορετικά και 

 
των εν Μυτιλήνη Πρωτοδικών», 26 Απριλίου 1945, Αρχείο του δικηγόρου Άγγελου Συρόπουλου, 
αδηµοσίευτο και αταξινόµητο, Δηµόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης. 
25 Στο ίδιο, ό.π. 
26 Εφ. Ελεύθερη Λέσβος, αρ. φ. 68, 10 Φεβρουαρίου 1945. 
27 Η συνήθης κατηγορία ήταν αυτή της «αντιποίησης αρχής» και αξιοποιήθηκε για τη δίωξη στελεχών 
του ΕΑΜ, µετά τη συµφωνία της Βάρκιζας. 
28 Οι δεκατρείς ήταν λαϊκοί δικαστές στο Πλωµάρι, Επίτροποι λαϊκών δικαστηρίων και όργανα της 
Εθνοφυλακής για την εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων. Αρχείο του δικηγόρου Άγγελου 
Συρόπουλου, αδηµοσίευτο και αταξινόµητο, Δηµόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Έγγραφο Εισαγγελέα 
Μυτιλήνης κατά 13 ατόµων µε το κατηγορητήριο και τους µάρτυρες κατηγορίας, 30 Απριλίου 1946 και 
Κλητήριο Θέσπισµα Αριθµ. 931 κατά δικηγόρου Άγγελου Συρόπουλου για παρουσία του την 26η 
Ιουνίου 1946 στο τριµελές Πληµµελειοδικείο Μυτιλήνης για να δικαστεί µε τις ως άνω κατηγορίες. 
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δύσκολα αιτούµενα στα οποία τα λαϊκά δικαστήρια προσπάθησαν να 
ανταποκριθούν. Δεν τα κατάφεραν πάντα µε επάρκεια, αλλά η λειτουργία τους 
εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να είναι ζωντανή στη συλλογική µνήµη των 
κατοίκων του νησιού. 
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