
Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος1 
 

Ποινική νομολογία και κοινωνική πραγματικότητα κατά το Μεσοπόλεμο στην 
Ελλάδα. Το παράδειγμα της Ηπείρου. 

 
 Κυρίες και Κύριοι, 
 
 Αφορμή για την συγκεκριμένη παρουσίαση αποτέλεσαν δύο προγενέστερες 
μελέτες μου. Ειδικότερα, το βιβλίο υπό τον τίτλο Παραβατικές συμπεριφορές και 
καταστολή στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο: το παράδειγμα του Νομού Ιωαννίνων 
(έκδοση Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 2012) και το άρθρο υπό τον τίτλο 
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων (1913 – 1940): Ιστορία, πρόσωπα και η δράση τους 
(Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 37, 2003). 

Αρχικώς, θέτω τους στόχους, τα ερωτήματα αυτού του εγχειρήματος του 
βιβλίου, για να εισέλθουμε περαιτέρω στην προσπάθεια ανάδειξης των πτυχών της 
συσχέτισης ποινικής νομολογίας και κοινωνικής πραγματικότητας κατά την περίοδο 
του Μεσοπολέμου. 

Ειδικότερα, όπως και ο τίτλος του βιβλίου φανερώνει - Παραβατικές 
συμπεριφορές και καταστολή στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο: το παράδειγμα του 
Νομού Ιωαννίνων - αναζήτησα τις πτυχές εκείνες της κοινωνικής ζωής που 
επηρέασαν ή και επηρεάστηκαν από την ποινική πραγματικότητα κατά την περίοδο 
του Μεσοπολέμου. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, αποζήτησα την ανάδειξη των 
μεθόδων ποινικής καταστολής, μέσα από μία αναλυτική θεματική προσέγγιση όλων 
των εκφάνσεων των παραβατικών δραστηριοτήτων και την λεπτομερή καταγραφή 
των εγκληματικών περιστατικών. 

Βέβαια, επεδίωξα ερμηνευτικές προσεγγίσεις, σχετικές με την 
ανθρωπογεωγραφία των παραβατικών συμπεριφορών καθώς επίσης και της 
αντίστοιχης καταστολής. Ιδιαιτέρως, μάλιστα, όταν επρόκειτο για συγκριτικές 
αναλύσεις, οι οποίες αφορούσαν τις τοπικές διαφοροποιήσεις Ιωαννίνων και 
αγροτικής ενδοχώρας, μεταξύ κοινωνικών τάξεων ή ακόμη και των δύο φύλων. 
Επίσης, συμπεριέλαβα στον συλλογισμό μου και κάποια ερωτήματα που 
επικεντρώνουν την προσοχή τους στις ανθρώπινες συμπεριφορές. Το ζητούμενο, 
λοιπόν, ήταν κατά πόσον οι κάτοικοι της περιοχής γίνονταν δέκτες όλων των 
ανωτέρω συσχετισμών και πως επηρεάζονται στην συμπεριφορά τους απέναντι προς 
τους συμπολίτες τους αλλά και προς τις Αρχές.  

Η ανωτέρω χρονολογική επιλογή δεν θα μπορούσε να μην σχετίζεται με τα 
ίδια τα χαρακτηριστικά της μεσοπολεμικής κοινωνίας. Χωρίς αμφιβολία, οι 
κοινωνικές και πολιτικές επικρατούσες συνθήκες, αποτελούν ένα ιδανικό ερευνητικό 
πεδίο για την εξέταση ενός, κατ’ εξοχήν, κοινωνικού ζητήματος, όπως είναι η 
παραβατικότητα.  
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Συνεπώς, με βάση αυτές τις σκέψεις, κάνω μνεία στις ποικίλες πηγές και τα 
αρχειακά τεκμήρια, στα οποία στηρίχθηκε η περάτωση της μελέτης. Αναμφισβήτητα, 
η διάθεση και η αξιοποίηση του αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
αποτέλεσε την κύρια αρχειακή πηγή καθώς και την αφορμή για οιαδήποτε περαιτέρω 
ερευνητική και βιβλιογραφική προσέγγιση. Τώρα, εάν εξειδικεύσουμε στην μορφή 
των εν λόγω τεκμηρίων, θα εστιάσουμε, αρχικώς, το ενδιαφέρον μας σε δύο βασικές 
κατευθύνσεις: α) τα πρακτικά και τις αποφάσεις του Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων 
και β) τα ποινικά βουλεύματα του ιδίου δικαστηρίου. Είναι ενδεικτικό, ότι ο μέσος 
όρος των εκδικασθεισθών υποθέσεων για ένα μόνον έτος, στον βαθμό του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου, έφθανε τις 2.100, ενώ, ομοίως, ο μέσος όρος των συζητηθέντων, 
ανά έτος, βουλευμάτων κειμενόταν περίπου στα 1.700. Παράλληλα, ωστόσο, 
τονίζεται ότι επικουρική για την έκβαση της μελέτης υπήρξε και κάθε άλλη δικαστική 
πηγή σχετική με την εκδίκαση των υποθέσεων όπως τα Βιβλία Ενταλμάτων 
Προφυλακίσεως, Ανακρίσεως, Εφέσεων, Φυγοποίνων και Φυγοδίκων. 

Ωστόσο, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον τύπο, καθώς αποτέλεσε την 
βασικότερη πηγή εξεύρεσης στοιχείων μετά τα δικαστικά αρχεία. Εν τούτοις, 
μεγαλύτερη βαρύτητα αποδώσαμε στις στοχεύσεις των άρθρων και στον τρόπο 
καταγραφής και παρουσίασης του γεγονότος στο κοινό. Αναμφισβήτητα, μας 
απασχόλησαν, ως προς τον τρόπο προσέγγισης της πηγής, οι πολλαπλές αναγνώσεις 
και ερμηνείες που επιδέχονται τα δημοσιογραφικά κείμενα, καθώς υπόκεινται σε ένα 
πλαίσιο καθοδήγησης της κοινής γνώμης.  

Πάντως, η λεπτομερής και επίπονη καταγραφή των προσφερομένων 
στοιχείων από τις αποφάσεις και τα πρακτικά του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Ιωαννίνων, προσέφερε, εξ αρχής, την πρώτη καθοριστική εικόνα για την επικρατούσα 
ποινική πραγματικότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υπήρξε καθοριστική η 
βοήθεια της στατιστικής και η καταχώρηση των δεδομένων σε επιμέρους πίνακες.  

Όσον αφορά στις ειδικές παραμέτρους των πινάκων, υπογραμμίζουμε ότι για 
τον σχηματισμό τους απαιτήθηκε μία σύνθεση στοιχείων προερχομένων από 
διαφορετικές και διαδοχικές πηγές. Επιδιώξαμε, λοιπόν, να σχηματίσουμε τον 
κεντρικό πίνακα της εργασίας μας, ο οποίος αφορά το σύνολο της ποινικής 
πραγματικότητας του νομού. Σε αυτόν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία, τα οποία 
αφορούν την πορεία μίας υποθέσεως, τουλάχιστον σε πρωτόδικο επίπεδο. Ωστόσο, η 
πρωτοτυπία του έγκειται στην κατά ημερομηνία τελέσεως της αξιόποινης πράξης 
σύστασή του, η οποία μας παρέχει την δυνατότητα να προσδιορίσουμε χρονολογικά 
τα ποινικά φαινόμενα και να τα εντάξουμε στην ιστορική διάρκεια της εποχής. Κάτι, 
που έρχεται, βεβαίως, σε αντίθεση με την λογική κατάταξης των υποθέσεων στα 
δικαστικά βιβλία, η οποία πραγματοποιείται με βάση την χρονολογία έκδοσης της 
δικαστικής απόφασης.  

Ακολούθως, δημιουργήθηκε, ως παράγωγο του προηγηθέντος πίνακα, ένας 
νέος πίνακα, ο οποίος είχε ως στόχο την ανάδειξη του χώρου διεξαγωγής της 
παραβατικής πράξης. Πράγματι, εντάξαμε σε έναν ευρύ κατάλογο τις περιοχές 
τελέσεως των παραβατικών πράξεων και τις εναποθέσαμε αναλογικά με τον τόπο 
κατοικίας των κατηγορουμένων. Συνεπώς, δημιουργήσαμε μία ξεκάθαρη εικόνα για 
την κατανομή των παραβατικοτήτων κατά επιμέρους γεωγραφική ενότητα.  



Πάντως, η συχνότητα των παραβατικών φαινομένων προσδιορίστηκε, 
ευκρινώς, μόνον με την δημιουργία ενός τρίτου πίνακα, του οποίου ο σχηματισμός 
στηριζόταν στην αξιόποινη πράξη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, 
κατηγοριοποιήσαμε τις εκδικασθείσες αξιόποινες πράξεις κατά χρονολογική 
αναλογία και αναδείχθηκαν οι προθέσεις του κατασταλτικού μηχανισμού, όπως αυτές 
εκφράστηκαν μέσα από την συχνότητα εκδίκασης και παρουσίας των συγκεκριμένων 
υποθέσεων.  

Στα ανωτέρω, όμως, και επικεντρώνοντας την προσοχή μας, πλέον, στον ίδιο 
τον δικαστικό λειτουργό, την δράση του, και την διαβίωσή του, εν γένει στην Ήπειρο 
κατά τον Μεσοπόλεμο, προστίθεται ένα ερώτημα το οποίο επιδιώκει την ανίχνευση 
της παρουσίας του Δικαστή στα Ιωάννινα και εάν αυτή επηρεάστηκε πολιτικά 
(περίοδος έντονων πολιτικών μετασχηματισμών, εθνικός διχασμός, κινήματα, 
δικτατορίες, κ.λπ. ) και κοινωνικά, εάν δέχθηκε πιέσεις, εάν δέχθηκε κριτική, εάν 
δέχθηκε επιβραβεύσεις, αλλά και το προσδοκώμενο του πολίτη από τον δικαστή, 
καθώς στον φτωχό οικονομικά, Ηπειρωτικό χώρο, με βάση την εγκληματολογική 
στατιστική, σημειώθηκε το διάστημα εκείνο η μεγαλύτερη συχνότητα παραβατικών 
συμπεριφορών, με μεγάλη διαφορά, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα (ληστεία 
Πέτρας, 1926 – απαγωγή βουλευτών Μελά και Μυλωνά το 1928). Τα 
κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου, μετά την ένταξη στην Ελλάδα, σε 
συνάρτηση με μία ακολουθία συγκυριακών παραγόντων, ευνόησαν την έξαρση της 
παραβατικότητας και την υποδαύλιση της ληστείας. Ο αγροτικός χαρακτήρας του 
πληθυσμού, ο οποίος δυσκολεύτηκε να ενταχθεί στον αστικό τρόπο ζωής και το 
αγροτικό ζήτημα, που έλαβε διαστάσεις στον Ηπειρωτικό χώρο μετά το 1913, ήταν 
βασικές αιτίες της ληστοκρατίας. Άρα, λοιπόν, ποιο ήταν το περιβάλλον στο οποίο ο 
δικαστής εκκαλείτο να δικάσει και πως οι πολίτες αντιμετώπιζαν αξιακά κυρίως τον 
δικαστή; Άλλωστε, η παρουσία αυτών των δικαστών επέδρασε στην τοπική κοινωνία 
και έλαβε μέρος στην διαμόρφωση των διαφόρων κοινωνικών καταστάσεων στην 
Ήπειρο.  

Υπό αυτές, λοιπόν, τις προϋποθέσεις, η ένταξη των Ιωαννίνων στο ελληνικό 
κράτος, τον Φεβρουάριο του 1913, δημιούργησε την ανάγκη για την άμεση 
οργάνωση της Δικαιοσύνης και την εφαρμογή αυτής, μόλις δύο εβδομάδες μετά την 
απελευθέρωση, οπότε και λειτούργησαν τα δικαστήρια στις βαθμίδες του 
Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι, ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης της ελληνικής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Ρακτιβάν ήταν ο 
Γενικός Διοικητής Μακεδονίας και κατ' αυτόν τον τρόπο και για τα ζητήματα της 
δικαιοσύνης αρμόδιοι ήταν οι Γενικοί Διοικητές, υπό τον συντονισμό του 
Κωνσταντίνου Ρακτιβάν. Μάλιστα, κατά τα εγκαίνια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ο 
Γενικός Διοικητής Ηπείρου Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος καταλαμβάνοντας το 
εδώλιο του προέδρου του Δικαστηρίου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «συντελείται 
σήμερον μέγα γεγονός, το μέγιστον μετά το της απελευθερώσεως της περιοχής ταύτης». 

Σε ένα έκρυθμο περιβάλλον, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, το σύνολο 
σχεδόν των δικαστικών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
απασχολούσαν ιδιαίτερα και συχνά τον τοπικό τύπο, σε βαθμό μεγαλύτερο από τον 
σημερινό. Οι εφημερίδες δεν αρκούνταν στην περιγραφή των δικών και την 



καταγραφή της ποινικής πραγματικότητας, αλλά παρουσίαζαν αναλυτικά τις 
κοινωνικές δραστηριότητες των δικαστικών λειτουργών, σχολίαζαν αυτές, 
πραγματοποιούσαν κριτική, θετική ή αρνητική, στον τρόπο άσκησης των 
καθηκόντων, κατέγραφαν λεπτομερώς τις μεταθέσεις αυτών, πολλές φορές στο ύφος 
των κειμένων κυριαρχούσε η έκφραση συναισθημάτων.  

Αυτές τις σκέψεις, για παράδειγμα, επιβεβαιώνει, όσον αφορά την κοινωνική 
δραστηριότητα, το ενδιαφέρον του Παναγιώτη Πουλίτσα, Προέδρου των 
Πρωτοδικών, για τον συντονισμό του φιλανθρωπικού έργου στην πόλη, το οποίο 
προβαλλόταν σχεδόν καθημερινά από τον τοπικό τύπο, στο πλαίσιο της πυκνής 
προβολής της δικαστικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την παραστατική περιγραφή 
της εφημερίδας «Ηπείρου»: «Ο κ. Πουλίτσας κατόπιν έσχε την ωραίαν έμπνευσιν να 
συγκαλεση εν τη μεγάλη αιθούση του Δικαστηρίου τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και των Σωματείων της πόλεως και τους έκανε 
λεπτότατους υπαινιγμούς για το χρέος του εμπορικού κόσμου να εκδηλώσει αισθήματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης για την ανακούφιση των φτωχών». 

Συνεχίζοντας την προσέγγιση μας, εκείνο, το οποίο μας προξενεί το 
ενδιαφέρον είναι η αποτύπωση της δικαστικής δράσης και παρουσίας των δικαστικών 
λειτουργών, η οποία ταυτιζόταν με τις πολιτικές προτιμήσεις του Δικαστή. Τον 
Ιανουάριο του 1924 ανέλαβε τα καθήκοντα του ως εισαγγελέας Ιωαννίνων ο 
Διονύσιος Λεονταρίτης. Η εφημερίδα «Ελευθερία» ανέφερε χαρακτηριστικά για την 
έλευση του: «Αφίκετο και ανέλαβε τα καθήκοντα του ο εισαγγελεύς παρά τω 
Πρωτοδικείω Ιωαννίνων κ. Λεονταρίτης. Και δεν ανέλαβεν απλώς, όπως πολλοί 
προκάτοχοι του, αλλά με σθένος ψυχής και καρδίας και αντίληψιν δαιμονίαν. Δεν είναι 
εισαγγελεύς του γαντιού και της ρεντιγκότος, αλλά του σιδερένιου χεριού. Αυτή είναι η 
αντίληψίς μας. Τέτοιον εισαγγελέα είχεν ανάγκη ο τόπος κι' ευχόμεθα να μη 
διαψευθώμεν εις τας ελπίδας μας». 

Τον Ιούνιο του ίδιου έτους ένα περιστατικό, με πρωταγωνιστή τον εισαγγελέα 
Ρωμανό, αντικατοπτρίζει κοινωνικά στοιχεία και στερεότυπα της εποχής. 
Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας συμμετέχοντας στις προσπάθειες προς ανεύρεση των 
ληστών «.. .Ασκεπής ο κ. εισαγγελέας ώρμισε μετά των χωροφυλάκων διατάσσων Πυρ 
και φωνάζων διαρκώς: Σκοτώστε τους υπ’ ευθύνην μου!».  

Βεβαίως, έχουν καταγραφεί πολλές ανάλογες αναφορές με αντίστοιχες 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ενδεικτικά, υπογραμμίζονται: Α) «Αφίκετο την 
παρελθούσαν εβδομάδα δροσερός - δροσερός και θαλερός - θαλερός εκ Θεσσαλίας, 
κρατώντας μίαν ωραίαν αγκλύτσαν στα χέρια του και συνοδευόμενος από έναν 
μοίραρχον και ένα λεβεντόπαιδο του Μετσόβου ο πρώην εισαγγελεύς Ιωαννίνων και 
νυν Τρικκάλων κ. Κωνστ. Γραφάκος, εισαγγελεύς φιλόσοφος, μεγαλόκαρδος, 
ευσυνείδητος του καθήκοντος και φιλανθρωπότατος, όστις, καίτοι ανήκων εις την 
βενιζελικήν ιδεολογίαν, άφησε τας λαμπροτέρας αναμνήσεις παρά τοις αντιβενιζελικοίς. 
. .θα εζηλεύομεν τα Τρίκκαλα, εάν δεν είχομεν εισαγγελέα τον κ. Διον. Λεονταρίτη» και 
Β) «Ο πρόεδρος κ. Ιω. Βασιλείου, προερχόμενος εξ οικογενείας δικαστικής, είχεν εντός 
του, όλον το δικαστικόν Πνεύμα, το διακρίνον τον Δικαστήν, αλλ' εν ταυτώ και το 
πνεύμα του Ανθρώπου. Εγνώριζεν όμως παντού και πάντοτε να ξεχωρίζη, κατά τοις 
περιστάσεις, τον Δικαστήν από του Ανθρώπου και τον Άνθρωπον από τον Δικαστήν… 



Ήτο εύθυμος, μελίχιος, καταδεκτικός, πονόψυχος αλλ’ αυτό δεν τον ημπόδισε να είναι 
και αυστηρός και δίκαιος, να δικάζη με τον νουν, αφίνων να σιγά την καρδίαν, και 
πολύ συχνά, από το ύψος της θέσεως του, να επιβάλει ατάραχος την ποινήν του 
θανάτου εις τον κατηγορούμενον. Ο δικαζόμενος Λαός τον ησθάνετο, τον εσέβετο και 
τον εφοβείτο, χωρίς να τον μισή... Και ένα μυστήριον: Επί πέντε έτη, καθ’ά υπηρέτησεν 
ενταύθα, ως πρόεδρος, ο κ. Ιω. Βασιλείου, ουδείς κατόρθωσε να εννοήσει εις ποίαν 
πολιτικήν μερίδαν ανήκει… Εις δε τας κοινωνικάς συναναστροφάς εσχημάτιζε περί 
αυτόν κέντρον, ένθα ωργίαζεν ο γέλως, η καλοσύνη και η σπινθηροβολούσα ευφυΐα. 
Ώρα του καλή!».  

Έχει ενδιαφέρον να εντάξουμε την συγκεκριμένη πραγματικότητα στο ευρύ 
πολιτικό πλαίσιο του Μεσοπολέμου, μέσα στον οποίο κατεγράφησαν αντίστοιχες 
περιπτώσεις εξωθεσμικού πολιτικού παρεμβατισμού σε λειτουργούς της δικαιοσύνης. 
Το 1916 ήταν μία χρονιά με έντονο πολιτικό φανατισμό μεταξύ βενιζελικών και 
αντιβενιζελικών με σαφή αντίκτυπο και στο χώρο της δικαιοσύνης. Η δημιουργία του 
κινήματος της Εθνικής Άμυνας στην Θεσσαλονίκη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η 
αντιπαράθεση αυτού με το βασιλικό κράτος των Αθηνών είχε ως αποτέλεσμα την 
προσχώρηση πολλών δικαστικών που ευρίσκονταν στο «Κράτος της Θεσσαλονίκης», 
στην Παλαιά Ελλάδα ή την προσχώρηση υπηρετούντων δικαστικών, έως τότε, στο 
«Κράτος των Αθηνών» στο κίνημα της Θεσσαλονίκης.  

Στα Ιωάννινα η ένταξη του Προέδρου των Πρωτοδικών Λυμπερόπουλου στο 
κίνημα της Θεσσαλονίκης έγινε αφορμή δριμείας κριτικής από τις τοπικές 
φιλοβασιλικές εφημερίδες. Ειδικότερα, η εφημερίδα Ελευθερία ανέφερε λεπτομερώς: 
«ο κ. Λυμπερόπουλος έπαυσε εις τις καρδιές μας να είναι πρόεδρος των εν Ιωαννίνων 
Πρωτοδικών, έπαυσε να είναι ανώτερος λειτουργός της Ελληνικής Δικαιοσύνης και 
όφειλε να παραιτηθή και τυπικώς της υψηλής θέσεως του!... Πρέπει αι Ελληνικαί 
Συνταγματικαί Βασιλικαί Αρχαί, στρατιωτικαί τε και πολιτικαί, να τον θεωρήσουν ως 
τοιούτον, επαναστάτην, έκπτωτον και παραβάτην..». Το ιδιαίτερα έντονο παραπάνω 
ύφος, πρωτοφανές για το ότι απευθυνόταν σε δικαστή, φανερώνει το ασταθές 
πολιτικό κλίμα της εποχής, ενώ αποτέλεσε την αιτία να μετατεθεί, ο δικαστής τον ίδιο 
μήνα στο Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας. Ο αντικαταστάτης του προέδρου 
Λυμπερόπουλου ήταν ο Παναγιώτης Πουλίτσας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον 
Νοέμβριο του 1916, προερχόμενος από το Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου του οποίου 
ήταν πρόεδρος. Επρόκειτο για μία από τις νομικές μορφές που η παρουσία της στο 
Πρωτοδικείο Ιωαννίνων αποτέλεσε αναμφισβήτητα ιστορικό σταθμό, ενώ ήταν ο 
πρώτος δικαστής Ιωαννίνων που στο μέλλον έγινε και Πρωθυπουργός της Ελλάδας.  

Οδεύοντας, τώρα, σε μία σφαιρική προσέγγιση των παραβατικών δεδομένων 
του Μεσοπολέμου και της εξέλιξης της ποινικής νομολογίας, εστιάζουμε την 
προσοχή μας στον συσχετισμό των στοιχείων μεταξύ της βενιζελικής και της 
μεταξικής περιόδου. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, παρά την εναλλαγή των 
κυβερνητικών σχηματισμών, διακρίναμε σταθερή την επικράτηση μίας ελεγκτικής 
αίσθησης της δημόσιας ζωής. Με άλλα λόγια, διαπιστώνει κανείς μία εξέλιξη στην 
νοοτροπία και στην λειτουργία των στερεοτύπων της μεσοπολεμικής κοινωνίας.  

Επιζητώντας, όμως, το κεντρικό σημείο διαφοροποίησης μεταξύ των δύο 
περιόδων, προσδιορίζουμε αυτό, κατά την κατασταλτική διαδικασία και ακολούθως 



στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Είναι φανερή, ως αναμενόμενο, η 
προσαρμογή της καταστολής στους στόχους της εκάστοτε κυβέρνησης και ιδίως 
εμφανέστερη κατά την εφαρμογή της μεταξικής πολιτικής, καθώς στην μεταξική 
περίοδο αποδιδόταν βαρύτητα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο παραβάσεων, ενώ 
ταυτοχρόνως διαφοροποιήθηκαν και οι κοινωνικοπολιτικές στοχεύσεις του 
καθεστώτος, οι οποίες επηρέασαν την λειτουργία της δικαιοσύνης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισημαίνουμε ότι κατά την μεταξική 
περίοδο παρατηρήθηκε μία συγχώνευση των ποινικών και πολιτικών αδικημάτων, 
ενώ ήταν εμφανής η παράκαμψη της δικαστικής οδού, μέσω των Επιτροπών 
Δημοσίας Ασφαλείας. Ομοίως, κάτι ανάλογο, σε μικρότερο όμως μέγεθος, συνέβη 
και κατά την βενιζελική περίοδο, ιδίως στις σχετικές με το «Ιδιώνυμο» υποθέσεις. 
Ωστόσο, η παγίωση αυτής της τακτικής, κατά την δικτατορία του Μεταξά, σε υψηλό 
αριθμό ποινικών παραβάσεων, πέραν των αδικημάτων πολιτικού χαρακτήρα, επέφερε 
μία αναπόφευκτη μεταβολή στα στατιστικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, προκάλεσε 
μείωση των εκδικασθεισών υποθέσεων και τελικώς μία εικονική ελάττωση των 
δεικτών παραβατικότητας, με έμφαση μετά το 1938. Γεγονός, το οποίο συμπίπτει, 
άλλωστε, με τους στόχους του καθεστώτος για την απόδειξη μίας ευημερούσας 
κοινωνίας, σε αντίθεση με τα πραγματικά μεγέθη της παραβατικής δραστηριότητας.  

Επικεντρώνοντας, όμως, την προσοχή μας στην προσπάθεια ανάδειξης του 
τρόπου με τον οποίο ο δικαστής επηρεάστηκε ή πιέστηκε στην έκδοση μίας 
απόφασης κατά την εν λόγω περίοδο, θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το 
παραβατικό φαινόμενο της ζωοκλοπής, γνώριμο στις κτηνοτροφικές περιοχές, όχι 
μόνον εξαιτίας της αξίας του ζώου αλλά και επειδή τα περιθώρια κινήσεως των 
ζωοκλεφτών ήσαν αυξημένα. Ζωοκλοπές συναντούμε σε μεγάλο βαθμό στην Ήπειρο, 
και γενικά, θα υποστηρίζαμε ότι η βασική αιτία της ζωοκλοπής ευρίσκεται στο 
γεγονός ότι το ζώο στις κτηνοτροφικές κοινωνίες ήταν το μοναδικό πολύτιμο αγαθό 
και έτσι άξιο έως απόλυτα αναγκαίο να κλαπεί.   

Στρέφοντας τώρα την προσοχή μας στα αρχειακά δεδομένα διαπιστώνουμε ότι 
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων εκδικάσθηκαν πολυάριθμες υποθέσεις 
ζωοκλοπής καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως συμπεραίνουμε, το σχετικό 
φαινόμενο υπερείχε σε συχνότητα εκδικάσεων σε σύγκριση με άλλες παραβάσεις, με 
συνέπεια να οδηγούμεθα σε έναν πρώτο προβληματισμό και για την ίδια την στάση 
του κράτους απέναντι στο φαινόμενο. Αναμφισβήτητα εκείνο το οποίο προκαλεί το 
ενδιαφέρον μας είναι ο μεγάλος αριθμός αθωωτικών αποφάσεων αλλά και η υπεροχή 
της ποινής του εκτοπισμού.  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, διακρίνουμε ότι έχουν εκδικασθεί 701 
υποθέσεις ζωοκλοπής και ζωοκτονίας, τελεσθείσες το διάστημα 1931 - 1936. Από 
αυτές οι 494 είχαν αθωωτική έκβαση και οι 207 καταδικαστική. Από το σύνολο των 
δεδομένων επιβεβαιώνεται ακόμη για άλλη μία φορά ότι αν και οι καταδικασθείσες 
υποθέσεις αποτελούσαν μειοψηφία, εν τούτοις οι επιβληθείσες ποινές ήσαν κατά 
πολύ αυστηρότερες, σε σχέση με αυτές άλλων ποινικών αδικημάτων.  

Επικεντρώνοντας, εκ νέου, την προσοχή μας στο ζήτημα της αριθμητικής 
κυριαρχίας των αθωωτικών αποφάσεων, προκύπτει εύλογα το ερώτημα, κατά πόσον 
οι ζωοκλοπές είχαν όντως πραγματοποιηθεί, εξαιτίας των πολλών αθωωτικών 



εκβάσεων ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν τις αποφάσεις των δικαστών. Εύκολα 
κανείς θα μπορούσε να θεωρήσει πως το αυστηρό πλαίσιο ποινών για το 
συγκεκριμένο αδίκημα, επέβαλλε στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, για 
ανθρωπιστικούς λόγους, την εξάντληση των περιθωρίων αθωότητας. Επίσης, το 
ανταγωνιστικό αλλά και απομονωμένο ορεινό περιβάλλον, όπου ήταν ενταγμένοι οι 
ποιμένες, δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για καχυποψία έναντι συνανθρώπων και 
κατ’ επέκταση σκόπιμες ή όχι καταμηνύσεις για ζωοκλοπή, οι οποίες 
αποκαλύπτονταν στο δικαστήριο, με αθωωτική έκβαση για τον κατηγορούμενο.  

Παράλληλα, όμως, μέσω των αποφάσεων αναδεικνύεται και μία άλλη πτυχή 
της σωφρονιστικής διαδικασίας. Πρόκειται για τους εκτοπισμούς, όπου η πλειοψηφία 
των καταδικαστικών ετυμηγοριών καταλήγει. Η ποινή του εκτοπισμού, αποτέλεσε για 
τον Μεσοπόλεμο δείγμα της κατασταλτικής τακτικής από πλευράς του κράτους. Οι 
ζωοκλοπές όπως και οι πολιτικού χαρακτήρα παραβατικότητες υπήρξαν πεδία 
εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής πρακτικής.  

Ερχόμενοι τώρα στις εκδικάσεις των ζωοκλοπών κατά την Μεταξική περίοδο, 
θέτουμε το ερώτημα εάν τα στατιστικά δεδομένα τα οποία αφορούν την δικαστική 
έκβαση των παραβάσεων, αποτελούν αξιόπιστο δείγμα των πραγματικών διαστάσεων 
του φαινομένου. Επίσης, προκύπτει ανάλογο ερώτημα εάν, μία ενδεχόμενη μείωση 
των εκδικασθεισθών υποθέσεων οφείλεται στην μείωση των κρουσμάτων, στην 
αυστηρή κατασταλτική πολιτική, ή εν τέλει στην παράκαμψη της δικαστικής 
διαδικασίας.  

Επικεντρώνοντας, τώρα, τη διερεύνησή μας στα αριθμητικά στοιχεία, 
διαπιστώνουμε την ύπαρξη 258 υποθέσεων σχετικών με τη ζωοκλοπή. Από αυτές οι 
170 είχαν αθωωτική έκβαση και οι υπόλοιπες 88 καταδικαστική. Όπως και κατά την 
προηγούμενη περίοδο, δηλαδή, οι καταδικασθείσες υποθέσεις αποτελούσαν 
μειοψηφία, ενώ οι επιβληθείσες ποινές ήσαν κατά πολύ αυστηρότερες, σε σχέση με 
αυτές άλλων ποινικών αδικημάτων. Πάντως, σημειώνουμε την παρατηρούμενη 
μείωση από το 1937 και έπειτα έως το 1940. Κάτι, που μας φανερώνει τόσο τον 
αυξημένο κατασταλτικό ζήλο των Αρχών κατά τα πρώτα έτη της δικτατορίας, όσο 
και την ενδεχόμενη απροθυμία των δικαστών να συνταχθούν στην λογική του 
Μεταξικού κράτους. Επίσης τα δικαστικά τεκμήρια αναδεικνύουν και μία αντίφαση, 
η οποία αναδεικνύεται ανάμεσα στα ανωτέρω και την παρουσιαζόμενη από το 
καθεστώς πραγματικότητα. Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία φανερώνουν μία μείωση 
των εκδικαζομένων περιπτώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο δεν 
είμαστε σε θέση να ομιλούμε περί εξαφάνισης του φαινομένου. Αντιθέτως, μάλιστα, 
αυτή η μειωτική τάση υπονοεί και μία πιθανή σκοπιμότητα από την μεταξική πλευρά.  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσουμε και την πρωτοφανή σε ένταση εμμονή της 
δικτατορικής κυβέρνησης του Μεταξά στον αγορανομικό έλεγχο σε σχέση με το 
εμπόριο καθώς και στην υγειονομική επιθεώρηση των καταστημάτων. Η θέσπιση 
διαδοχικών Αγορανομικών Κωδίκων, αμέσως μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, 
αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της νομοθετικής διαδικασίας, την οποία οι 
δικαστές κλήθηκαν να εφαρμόσουν, ενώ η διεύρυνση του αξιοποίνου παρατηρήθηκε 
στην λογική των αγορανομικών διατάξεων. Αντίστοιχα, και τα υγειονομικά ζητήματα 
εισήλθαν στο επίκεντρο της κρατικής προσοχής. Ασφαλώς, τα λαμβανόμενα μέτρα 



στόχευαν πολύ περισσότερο στην εθνική αναδημιουργία και τον αντίστοιχο 
συμβολισμό της, παρά στην ατομική ευτυχία του πολίτη. Θα λέγαμε, δηλαδή, ότι 
επιδίωξη της μεταξικής πολιτικής ήταν η επικράτηση εννοιών, όπως η τακτοποίηση 
και, εν τέλει, ο επιφανειακός ευπρεπισμός κατά την καθημερινότητα, απ’ ότι στο 
παρελθόν. Οι συγγενείς χώροι της υγείας, της διατροφής, του εμπορίου τροφίμων ή 
της άθλησης αποτέλεσαν εξαιρετικά ιδανικό πεδίο εφαρμογής αυτής της πρόθεσης 
και επίκεντρο των βελτιωτικών προσπαθειών του καθεστώτος.  

Στον χώρο της δικαιοσύνης μας καταπλήσσει το πλήθος των σχετικών 
υποθέσεων, οι οποίες εκδικάσθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων. 
Η συχνότητα του αγορανομικού ελέγχου και η αντίστοιχη υποβολή μηνύσεων για 
αισχροκέρδεια, νοθεία ή παράβαση του αγορανομικού κώδικα επέφερε έναν 
συνωστισμό ανάλογων υποθέσεων στις δικαστικές αίθουσες και σε όλες τις 
δικαστικές βαθμίδες. Είναι ενδεικτικό ότι μόνον οι υποθέσεις οι οποίες είχαν 
καταδικαστική απόληξη στο Τριμελές, πέραν αυτών με αθωωτική κατάληξη, οι 
οποίες πλειοψηφούσαν και πάλι, τουλάχιστον σε πρωτόδικο επίπεδο, υπερίσχυαν σε 
αριθμό από τις εκδικάσεις των πλέον συνηθέστερων κατηγοριών παραβατικοτήτων. 
Με άλλα λόγια, δηλαδή, αναφαίνεται ξεκάθαρα και κατά τρόπο απόλυτο η 
επικέντρωση της κατασταλτικής διαδικασίας στον χώρο του εμπορίου. Δεν θα ήταν 
υπερβολή να ισχυριστούμε ότι τουλάχιστον σε μία περίπτωση για όλες τις 
επιχειρήσεις είχαν υποβληθεί μηνύσεις και είχαν εκδικασθεί υποθέσεις, με αθωωτική 
έκβαση ωστόσο.  

Στηριζόμενη σε αυτήν την συλλογιστική, εν τάχει, επικεντρώνω την προσοχή 
μου σε μία τρίτη χαρακτηριστική παραβατική διαδικασία, η οποία δεικνύει ευκρινώς 
τον τρόπο με τον οποίο το κράτος επηρεάζει την λήψη των δικαστικών αποφάσεων ή 
εάν δεν μπορεί να τις επηρεάσει, τότε τις αποφεύγει. Πραγματοποιώ μνεία, φυσικά, 
στην καταστολή των ιδεών, η οποία ήταν βασικό χαρακτηριστικό της μεταξικής 
περιόδου, εάν όχι και ολόκληρου του Μεσοπολέμου. Η δίωξη ατόμων για τα πολιτικά 
τους φρονήματα, κατά την περίοδο του καθεστώτος Μεταξά, σε συνδυασμό με την 
ποινικοποίηση των κινήτρων, αποτέλεσαν την κεντρική συνιστώσα στην οποία 
στηρίχθηκε η καταστολή σε σχέση με την πολιτική ιδεολογία. Ο αντικομμουνισμός, 
όπως και ο αντικοινοβουλευτισμός, υπήρξε η πρωταρχική αλλά και σταθερή 
στόχευση της δικτατορικής κυβέρνησης καθ’ όλη την διάρκειά της.  

Στον χώρο της δικαιοσύνης η θέσπιση Αναγκαστικών Νόμων, για σχετικά 
ζητήματα, υπήρξε άμεση, τόσο στο επίπεδο του ποινικού όσο και του διοικητικού 
δικαίου. Συνοπτικά, θα τονίζαμε, την επιβολή των δηλώσεων μετανοίας, την 
λογοκρισία σε κάθε έντυπο, την θέσπιση των πιστοποιητικών κοινωνικών 
φρονημάτων, την απαγόρευση της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων και την 
ίδρυση ειδικών φυλακών για τους πολιτικούς κρατουμένους. 

Μετά, λοιπόν, από αυτά είναι ευανάγνωστη σε γενικό επίπεδο η προσπάθεια 
κατάργησης του συνταγματικού φιλελευθερισμού. Η ποινική δικαιοσύνη είχε 
μειωμένες αρμοδιότητες, σε σχέση με το παρελθόν, ώστε να λαμβάνει αποφάσεις 
τουλάχιστον σε θέματα τα οποία σχετίζονταν με την πολιτική καταστολή. Είναι, 
δηλαδή, σαφές ότι για το καθεστώς οι εκτοπίσεις ήταν αναγκαίο να αποτελούν 
κατάληξη των αποφάσεων των Επιτροπών Δημοσίας Ασφαλείας. Έτσι, οι διοικητικές 



εκτοπίσεις, αντικαθιστώντας την ποινική δίκη και την ετυμηγορία του δικαστή, 
αποτέλεσαν την βάση, στην οποία στηρίχθηκε όλη η διωκτική πολιτική του 
καθεστώτος. 

Στην περίπτωσή μας, διαπιστώνουμε την απόλυτη εφαρμογή της διοικητικής 
εκτόπισης και γενικότερα της ανωτέρω περιγραφομένης μεταξικής αντιμετώπισης 
των ιδεολογικών ζητημάτων τόσο στην πόλη όσο και την περιφέρεια των Ιωαννίνων. 
Είναι ξεκάθαρο, ότι η μικρή συχνότητα σχετικών υποθέσεων στις αίθουσες των 
δικαστηρίων, των οποίων η έκβαση ήταν κυρίως αθωωτική αποδεικνύει την 
παράκαμψη της ποινικής δικαιοσύνης και την ευρεία χρήση διοικητικών αποφάσεων. 
Μάλιστα, διακρίνουμε, με βάση τα διαθέσιμα τεκμήρια, έναν ασήμαντο αριθμό 
εκδικασθεισθών περιπτώσεων στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων (όπως και 
για ζητήματα ελευθερίας έκφρασης και κυρίως ελευθεροτυπίας), κατά τα τρία πρώτα 
έτη του καθεστώτος. Τέλος, η παρατηρουμένη πλειοψηφία των αθωωτικών 
δικαστικών αποφάσεων, εν προκειμένω, μας δεικνύει και μία από τις κύριες αιτίες, 
που το μεταξικό καθεστώς, παρέκαμψε τη ποινική δίκη, όπως παρουσιάζεται 
ευκρινώς και από κείμενο του Υφυπουργείου Τύπου σύμφωνα με το οποίο: «…αι 
ποινικαί δίκαι των συλλαμβανομένων κομμουνιστών ου μόνον δεν εξυπηρέτουν τον 
αντικομμουνιστικόν αγώνα του Κράτους, αλλά, τουναντίον, παρείχον σπουδαίον βήμα 
δημοκοπικής προπαγάνδας και επηρεασμού των αφελών ακροατών υπέρ των ιδεών 
των…».  
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