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Τα  λαϊκά  δικαστήρια  στην  Ικαρία  ιδρύθηκαν  αμέσως  μετά  την  σύλληψη  των  Ιταλών,  το 
Σεπτέμβρη του 1943, από το συνασπισμό των κομμάτων του. Λίγοι γνωρίζουν ότι η Ικαρία ήταν 
ήδη ελεύθερη από τις 9 του Σεπτέμβρη του 1943, όταν συνθηκολόγησε η Ιταλία και ο ΕΛΑΣ του 
νησιού συνέλαβε τις ιταλικές φρουρές του νησιού και τις απέστειλε στη Μέση Ανατολή. Εκτός 
της  φρουράς  Αγίου  Κυρήκου,  που  αρνήθηκε  να  παραδοθεί  στον  ΕΛΑΣ  και  προτίμησε  τους 
Γερμανούς,  που  όπως  μαθεύτηκε  τότε,  βύθησαν  το  πλοίο  που  τους  μετέφερε.
Έκτοτε η Ικαρία διοικήθηκε από το ΕΑΜ μέχρι το Δεκέμβρη του 1945. Σ’ αυτό το διάστημα οι 
Γερμανοί  έκαναν  τρομοκρατικές  επιδρομές  υπό  την  ηγεσία  του  καπετάν  Κώστα,  Γερμανού 
αξιωματικού, που γνώριζε τα ελληνικά. Σε μα τέτοια επιδρομή έπιασε δύο μέλη του ΕΑΜ, το 
Γιώργο Θεωδοράκη και την Εφταλία Μαυρίκη και τους μετέφερε στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. 
Αυτός ο αξιωματικός έκανε τρομοκρατικές επιδρομές και σ' άλλα νησιά του Αιγαίου. Όμως σε 
μια  απ'  αυτές  πιάστηκε  από  τον  ΕΛΑΣ  και  εκτελέστηκε.
Οι δικαστές το λαϊκού δικαστηρίου Ικαρίας ήταν αγρότες. Ήταν άνθρωποι ακέραιοι και έχαιραν 
εκτίμησης από τον ικαριακό λαό. Δίκαζαν επί πραγματικών γεγονότων, με τη βοήθεια μαρτύρων, 
που  εξέθεταν  απλά  τα  γεγονότα,  που  ήταν  συνήθως  αγροζημίες  ή  κλοπές.  Καμία  φορά  και 
ενδοοικογενειακές διαφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση, γυναίκα που κακοποιήθηκε και διώχτηκε 
από τον άνδρα της αποτάθηκε στα λαικά δικαστήρια, που έδωσαν στην παθούσα ένα κλειστό 
σπίτι  να  μείνει.
Επειδή οι λαϊκοί δικαστές δεν γνώριζαν νομικά, όντας αγρότες, δεν υπεισέρχονταν σε υποθέσεις, 
που προϋπόθεταν ο δικαστής να έχει νομικές γνώσεις. Ασχολήθηκαν με πραγματικά γεγονότα, 
που τα βεβαίωναν οι μάρτυρες και πολλές φορές γνώριζε κι ο ίδιος ο λαϊκός δικαστής. Κανείς 
ποτέ δεν αμφισβήτησε τις  αποφάσεις των λαϊκων δικαστηρίων.  Κι οι  αποφάσεις ήταν δίκαιη 
αποζημίωση  των  παθόντων  είτε  από  κλεψιά,  είτε  από  ζημιές.
Έτσι,  στον  ένα χρόνο  και  τους  τέσσερις  μήνες  που  λειτούργησαν τα λαϊκα δικαστήρια  στη 
Νικαριά, Σεπτέμβρης 1943 - Δεκέμβρης 1944, εξαλείφτηκαν οι κλοπές και αγροζημίες. Και μαζί 
με  την  εξάλειψη  των  κλοπών  και  των  αγροζημιών  λούφαξαν  και  οι  ψευτομάρτυρες  γιατί 
γνωρίζοντας ότι  οι  λαϊκοί  δικαστές  ήξεραν πρόσωπα και  πράγματα δεν  τολμούσαν να  πουν 
ψέματα.  Κάτι,  δηλαδή,  αδιανόητο  να  λείπει  ο  ψευδομάρτυρας  από  τα  αστικά  δικαστήρια.
Τα λαϊκά δικαστήρια στην Ικαρία, όπως και στην ελεύθερη Ελλάδα, την περίοδο της εχθρικής 
κατοχής κι ακόμα όλοι οι άλλοι λαογέννητοι θεσμοί – λαϊκή παιδεία, αυτοδιοίκηση – θα μείνουν 
στη μνήμη του  ελληνικού  λαού φωτεινοί  φάροι  για  να πορευτεί  ο  ελληνικός λαός προς  την 
πρόοδο,  που όπως λέει  ο  μεγάλος ποιητής Κωστής Παλαμάς,  «όλο κινάει  γα νάρτει,/  κι  όλο 
συντρίμμια  γίνεται  στο  γύρισμα  των  κύκλων».
Η προμηθεϊκή προσπάθεια του ελληνικού λαού για γνώση, δικαιοσύνη κι ελευθερία ανακόπηκε 
δύο φορές από τους τότε και τώρα ίδιους ιμπεριαλιστές. Αλλά εκείνη η ανάταση δεν έσβησε 
ακόμα κι ο ελληνικός λαός θυμάται πάντα τη μεγάλη εκείνη εποχή, που ήταν νοικοκύρης στον 
τόπο  του.
Θ’ αναφερθούμε στα ονόματα των λαϊκών δικαστών,  που όλοι τίμησαν το θεσμό του λαϊκού 
δικαστή.
Τα λαϊκά δικαστήρια ήταν δύο βαθμών. Το κατώτερο, που ήταν κινητό και μετέβαινε στα χωριά 
ανάλογα με την υπόθεση και το εφετείο ή πανικάριο, που είχε μόνιμη έδρα τον Εύδηλο, το τότε 
καφενείο του Πλούτη, ήταν πενταμελές και δίκαζε τις πιο σοβαρές υποθέσεις. Το αποτελούσαν οι 
Στέφανος Καρήμαλλης, που είχε και τη θέση του γραμματέα του ΕΑΜ, Γιώργος Σταυρινάδης, 
Ηλίας Μαυρογιώργης, Φίλιππος Πορτέλος και Χαράλαμπος Πασβάνης. Γραμματέας του εφετείου 
ήταν ο Νικολάκης Ζαχαριάδης, που ασκούσε το γραμματέα και στο κατώτερο, όποτε συνεδρίαζε 
στον Εύδηλο. Σε άλλες περιπτώσεις γραμματέας ήταν ο πρόεδρος του πενταμελούς, Γιώργος 
Σταυρινάδης.
Κι  αυτά γίνονταν κάτω από το φόβο γερμανικής τρομοκρατικής επιδρομής που γίνοταν από 
καιρό σε καιρό, αφού οι Γερμανοί δεν είχαν επαρκείς δυνάμεις ν’ αντικαταστήσουν τους Ιταλούς. 
Σ’  αυτές τις επιδρομές πιάστηκαν και  κλείστηκαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου ο Γιώργος 
Θεωδοράκης  και  η  Εφταλία  Μαυρίκη  και  στον  Εύδηλο  ο  Κωστής  Ανταράκης  κι  ο  Γιώργος 
Πουλιανός  που  κακοποιήθηκαν.
Γι’  αυτούς  τους  λόγους  ο  ΕΛΑΣ  και  η  πολιτοφυλακή  του  νησιού  επαγρυπνούσαν  για  να 
προστατεύσουν τις δυνάμεις τους, τον ικαριακό λαό και τους λαϊκους δικαστές. Η επαγρύπνηση 
συνίστατο  στα  φυλάκια,  που  υπήρχαν  σε  καίρια  σημεία  του  νησιού,  καθώς  και  στη  συνεχή 
κινητοποίηση  του  ΕΛΑΣ  και  της  πολιτοφυλακής  της  Ικαρίας.
Τα λαϊκά δικαστήρια της Ικαρίας -το διαχρονικό περί δικαίου συναίσθημα του ικαριακού λαού- 
δημιουργήθηκαν το Σεπτέμβριο του 1943, αμέσως μετά τη σύλληψη από τον ΕΛΑΣ των ιταλικών 
κατοχικών φρουρών Ραχών και Ευδήλου. Δημιουργήθηκαν πρώτα στις τότε κοινότητες Δάφνης 
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και Ραχών, γιατί είχαν την προστασία του ΕΛΑΣ και της πολιτοφυλακής, που ο κύριος όγκος τους 
έδρευε  σ’  αυτές  τις  δύο  κοινότητες.
Τα  λαϊκά  δικαστήρια  της  Ικαρίας,  όπως  και  ο  θεσμός  της  αυτοδιοίκησης  έχουν  αίγλη  και 
παράδοση  αιώνων.  Άνθισαν  στα  χρόνια  της  Τουρκοκρατίας  και  ήταν  μονοπρόσωπα.  Την 
δικαιοσύνη απένειμε ο λαός και αποδέχονταν την απόφαση ο κατακτητής. Αν ο λαός αμφέβαλε 
για  την  ενοχή  του  κατηγορούμενου  και  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  φόνου,  ο  δημογέροντας 
επανεξέταζε την περίπτωση και όταν έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο, έριχνε πάνω του την 
κάπα  του.
Τα  λαϊκά  δικαστήρια  ήταν  πολυπρόσωπα,  συνήθως  πενταμελή,  αλλά  είχαν  και 
αναπληρωματικούς.  Δίκαζαν  μικροϋποθέσεις,  συνήθως  κλοπές  και  αγροζημίες.  Δεν 
υπεισέρχονταν σε θέματα πολύπλοκης νομικής διαδικασιάς αφήνοντας αυτές τις υποθέσεις για 
τα  αστικά  δικαστήρια  αργότερα.
Κλείνοντας το μικρό αυτό πόνημα για τα λαϊκά δικαστήρια με τα ονόματα των λαϊκών δικαστών 
των τριών δήμων της Ικαρίας. Δυσκολευτήκαμε, γιατί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να μας 
δώσουν  πληροφορίες  έφυγαν.  Μας  έδωσαν  πληροφορίες  ο  Ηλίας  Μαυρογιώργης,  μέλος  του 
πενταμελούς ανώτατου δικαστηρίου, 97 ετών, ο Κώστας Σπανός, επίσης της ίδιας ηλικίας και οι 
δύο  από  τον  Εύδηλο,  ο  Στέλιος  Σταυρινάδης,  από  τη  νεότερη  γενιά,  γιός  του  Γιώργου 
Σταυρινάδη, μέλος του πενταμελούς λαϊκού δικαστηρίου, η Καίτη Φράγκου - Ζηκίδη, ο Δημήτρης 
Τουρβάς,  ο  Θόδωρος  Ν.  Μαυρογιώργης,  ο  Γεράσιμος  Μαυρογιώργης,  ο  Χρυσόστομος 
Μαυρογιώργης.  Από  τις  Ράχες  ο  Βαγγέλης  Φάκαρος,  και  Χρήστος  Μαλαχίας.
Οι λαϊκοί δικαστές του δικαστηρίου Δάφνης - Ευδήλου, απ’ όσο μπορέσαμε να μάθουμε, ήταν: Οι 
παπά  Ευθύμιος  Φωκιανός,  Στέλιος  Βιορρές,  Δημοσθένης  Πιρπινιάδης,  Δημήτρης  Τσάκαλος, 
Δημήτρης Μάζαρης και  Παντελής  Τουρβάς.  Γραμματέας ήταν ο  Νικολάκης Ζαχαριάδης,  που 
ήταν  και  στο  πενταμελές  εφετείο.
Στο διαμέρισμα Ραχών οι Σταμάτης Μαλαχίας, Κώστας Σπανός, Γιάννης Πάτελος. Γραμματέας ο 
δάσκαλος  Γιώργος  Ηρ.  Φάκαρος.
Της περιοχής Αγίου Κηρύκου συγκροτήθηκαν αργότερα, με απόφαση του εκλεγμένου επάρχου 
Γιώργου Οικονόμου το Νοέμβρη του 1944 κα ήταν οι εξής: Γιώργος Σκάρος, δάσκαλος, Νικόλαος 
Κοντογιάννης, Γιώργος Κέφαλος, Μανώλης Χ. Λάρδας. Δεν αναφέρεται γραμματέας. (Τα στοιχεία 
από  το  βιβλίο  του  Γιώργου  Λομβαρδά  «Προοδευτική  -  Αντιστασιακή  Ικαρία»).
Δεν μπορέσαμε να μάθουμε αν ο αριθμός -πέντε μέλη- των κατώτερων λαϊκων δικαστηρίων ήταν 
σταθερός  ή  αυξομειώνονταν  ανάλογα  με  τις  ανάγκες.
Τα λαϊκά δικαστήρια στην περίοδο της ιταλογερμανικής κατοχής της πατρίδας μας ήταν μια 
μεγάλη προσφορά του ΕΑΜ προς τον ελληνικό λαό. Αυτό το λίγο διάστημα που λειτούργησαν 
έφεραν  δικαιοσύνη  και  ευθυδικία  στο  λαό.
Ας είναι οι λίγες αυτές γραμμες προς τους ακέραιους αυτούς λαϊκούς δικαστές που σήμερα δε 
ζουν πια, ένα ευλαβικό μνημόσυνο της καρδιάς μας.
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