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Γράφει ο Σπύρος Ξένος
«…Το δολοφονικόν και φονικόν στίγμα,
που ατιμάζει πραγματικώς το πανέμορφο νησί μας, ήτο πολύ φυσικόν να συγκινήση κάθε
τίμιον Ζακυνθινόν και περισσότερο το Δημοτικόν Συμβούλιο και τας διαφόρους άλλας
οργανώσεις…»
Φωτογραφία:
Εφημερίδα ΠΡΟΟΔΟΣ, αρ. φ. 565, Ζάκυνθος 15-1-1935

Εξ αφορμής της προχθεσινής συζήτησης για την Εγκληματικότητα στο Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου, ανέσυρα από το αρχείο μου μια σειρά ιστορικών στοιχείων,
με σκοπό, όχι τόσο να καταδείξω τη διαχρονικότητα του φαινομένου, αλλά, πολύ
περισσότερο, να αποδείξω ότι ενενήντα (90) σχεδόν χρόνια μετά, οι ανησυχίες, τα
αιτήματα και οι αποφάσεις, παραμένουν δυστυχώς… τα ίδια και απαράλλαχτα.

Στις 14 Ιουλίου, λοιπόν, του 1934, το κέντρο της πόλης της Ζακύνθου βάφεται ξανά από
αίμα. Η μανιάτικη βεντέτα του Γδικιωμού στερεί τη ζωή από δύο συμπολίτες μας ενώ ο
φόβος της αντεκδίκησης κυριαρχεί σε όλο το Νησί. Μεταξύ 1-14 Ιουλίου του 1934, έχουν ήδη
διαπραχθεί 15 Ανθρωποκτονίες στην πόλη και τα χωριά της Ζακύνθου ενώ σύμφωνα με την
από 26 Οκτωβρίου του 1934 Αγόρευση του Εισαγγελέα του Κακουργιοδικείου Πατρών, ένας
αριθμός 10-15 Ανθρωποκτονιών κάθε μήνα, διατηρείται σταθερός, καθ’ όλη την διάρκεια του
έτους 1934, στη Νήσο των Ποιητών.

Την άλλη μέρα της αιματοχυσίας (15-7-1934), ο άρτι αφιχθείς Μητροπολίτης Ζακύνθου
Χρυσόστομος Δημητρίου, θα πράξει το καθήκον του, καυτηριάζοντας το έγκλημα από τον
Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου. Τις αμέσως επόμενες ημέρες και εβδομάδες, μαζί με την οργή και
την πανταχούσα θλίψη και τις κραυγές για την Σωτηρία της Ζακύνθου, θα ακολουθήσουν
αναφορές, διαμαρτυρίες, πρωτοσέλιδα, έγγραφα, ψηφίσματα κ.α. από τους Επιστημονικούς
Συλλόγους, τα Σωματεία, τους Αποδήμους ζακυνθίους, τον Εμπορικό Σύλλογο και φυσικά το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακύνθου, το οποίο «αφού συζήτησε τη ολοτητί του το
πράγμα», με
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Απόφαση του:

-Αποδοκιμάζει και καταδικάζει τα δολοφονικά εγκλήματα που δυσφημούν τον τόπο

-Συντάσσει και αποστέλλει προς την Σεβαστήν Κυβέρνησιν έγγραφο για την ενίσχυση της
Χωροφυλακής και την αποστολή αποσπάσματος, εκ 50 Ευζώνων τουλάχιστον με τους
Αξιωματικούς τους, για την εμπέδωσιν της τάξεως εις την ύπαιθρον και τέλος,

-Προχωρά στην σύνταξη ενός Πρωτοκόλλου Τιμής, το οποίο αποστέλλει προς υπογραφίν
σε όλους τους Πολιτευομένους της μυροβόλου Νήσου Ζακύνθου, βάσει του οποίου, ζητείται
«να παύσουν οι πολιτευόμενοι να παρέχουν, οπωσδήποτε, την υποστήριξιν των, εις τους
εγκληματούντας…».

Μόνο αυτό δεν είδαμε ακόμα…

Πηγή: imerazante.gr
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