
Λίγε απ' ηελ παηρηωηηθή ζσλείδεζε ηοσ Πιαζηήρα! 

 

      

"Η Ειιάδα πεηλάεη θη εκέλα ζα κοσ βάιεηε ...ηειέθωλο;"!!! 

(Νηθόιανο Πιαζηήξαο, πξσζππνπξγόο ηεο Διιάδαο κε άλεξγν αδεξθό....) 

 

 

Παξαθάησ κεξηθά από ηα πνιιά αμηόινγα ζπκβάληα ηεο δσήο ηνπ, ηα νπνία 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ άλδξα θαη ηνλ θαζηζηνύλ πξόηππν, παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα 

παιηόηεξνπο αιιά θαη ζεκεξηλνύο. 

 

Ο αείκλεζηνο Αλδξέαο Ισζήθ - πηζηόο θίινο ηνπ - αλαθέξεη: 

Ο ζηξαηεγόο είρε απαγνξεύζεη ζηνπο δηθνύο ηνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην όλνκα 

"Πιαζηήξαο" όπνπ θη αλ πήγαηλαλ. Ο αδειθόο ηνπ ήηαλ άλεξγνο. Τν εξγνζηάζην 

δπζνπνηίαο «ΦΙΞ» δεηνύζε νδεγό θη εθείλνο έθαλε αίηεζε. Ο αξκόδηνο ππάιιεινο 

ηνλ ξώηεζε πώο ιέγεηαη: Κη επεηδή απηόο δίζηαδε λα πεη ην όλνκά ηνπ, ελζπκνύκελνο 

ηελ εληνιή ηνπ ζηξαηεγνύ, ηνλ μαλαξώηεζε θαη δπν θαη ηξεηο θνξέο, ώζπνπ 

αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη όηη ηνλ ιέλε Πιαζηήξα. Παξαμελεκέλνο ν ππεύζπλνο 

δεηάεη λα κάζεη αλ ζπγγελεύεη κε ην ζηξαηεγό θαη πξσζππνπξγό. Μεηά από πνιύ 

δηζηαγκό ηνπ απνθαιύπηεη όηη είλαη αδειθόο ηνπ. Αθνύ ε αίηεζε, ηθαλνπνηήζεθε, 

παξαθάιεζε λα κε ην κάζεη ν αδειθόο ηνπ. Ο ζηξαηεγόο ην έκαζε θη αθνύ ηνλ 

θάιεζε ακέζσο ζην ζπίηη ηνπ ηνλ επέπιεμε θαη ηνπ απαγόξεπζε λα αλαιάβεη απηή 

ηελ εξγαζία ιέγνληάο ηνπ: «Αλ έτεης αλάγθε, θάηζε εδώ λα κοηραδόκαζηε ηο 

θαγεηό κοσ». Καη δελ πήγε. 

 

Ο Πιαζηήξαο ήηαλ άξξσζηνο -έπαζρε από θπκαηίσζε - θη έκελε ζ' έλα κηθξό ζπηηάθη 

ζην Μεηο, θνληά ζην Παλαζελατθό Σηάδην. Τνπ πξόηεηλαλ λα ηνπ βάινπλ έλα 

ηειέθσλν δίπια ζην θξεβάηη αιιά απηόο αξλήζεθε ιέγνληαο: «Μα ηη ιέηε; Η 

Ειιάδα πέλεηαη θη εκέλα ζα κοσ βάιεηε ηειέθωλο;». 

 

Πνιιέο θνξέο κε ηξόπν έζηειλε θαη αγόξαδαλ ςσκί, ειηέο θαη ιίγε θέηα. Τόηε νη 

γύξσ ηνπ, ηνπ ππελζύκηδαλ όηη είρε αλάγθε θαιύηεξνπ θαγεηνύ ιόγσ ηεο αξξώζηηαο 

θη εθείλνο κε απιόηεηα ηνπο απαληνύζε: «Τη θάλω. ζθάβω γηα λα θαιοηρώγω;». 

 

Ο Βάζνο Τζηκπηδάξνο, δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα «Αθξόπνιε», πεξηγξάθεη ην 

εμήο πεξηζηαηηθό: 

Κάπνηε, ν ζηελόο ηνπ θίινο Γηάλλεο Μνάηζνο, είρε πάξεη ηελ πξσηνβνπιία λα ηνπ 

εμαζθαιίζεη κόληκε ζηέγε, γηα λα κελ πεξηθέξεηαη εδώ θαη εθεί ζε ελνηθηαδόκελα 

δσκάηηα. Πήγε ινηπόλ ζε κηα Τξάπεδα θαη κίιεζε κε ηνλ δηνηθεηή. «Τη;», απόξεζε 

εθείλνο. «Γελ έρεη ζπίηη ν θύξηνο πξσζππνπξγόο Πιαζηήξαο; Βεβαίσο θαη ζα ηνπ 

δώζνπκε ό, ηη δάλεην ζέιεη θαη κάιηζηα κε ηνπο θαιύηεξνπο όξνπο!» 

Ο Μνάηζνο έηξεμε πεξηραξήο ζηνλ Πιαζηήξα, ηνπ ην αλήγγεηιε θαη εηζέπξαμε ηελ 

αληίδξαζε: «Άληε ρε Γηάλλε, κε ηη κούηρα ρε ζα βγω ζηο δρόκο, αλ καζεσηεί πως 

εγώ πήρα δάλεηο γηα ζπίηη;». Έζθηζε ην έληππν ζηα ηέζζεξα θαη ην πέηαμε. 

 

 

 

 

 



Ο Γεκήηξεο Λακπξάθεο «δώξηζε» θάπνηα ζηηγκή ζηνλ Πιαζηήξα έλα σξαίν ρξπζό 

ζηπιό θη αθνύ ν ζηξαηεγόο θάιεζε ηνλ θίιν ηνπ Αλδξέα ηνπ ιέεη: 

- Δγώ δελ βάδσ ρξπζέο ππνγξαθέο. Μνπ θηάλεη ην ζηπινπδάθη κνπ. Να ην ζηείιεηο 

πίζσ. 

- Μα ζα πξνζβιεζεί. 

- Γελ πεηξάδεη. Αο κνπ θόςεη ην λεξό από ην θηήκα. Γελ ζέισ δώξα Αλδξέα. Γηαηί 

ηα δώρα θέρλοσλ θαη αληίδωρα! 
 

Τν 1952, πξσζππνπξγόο αθόκε ν Πιαζηήξαο, ήηαλ θαηάθνηηνο από ηελ αξξώζηηα 

πνπ ηνλ βαζάληδε, όηαλ κία κέξα δέρζεθε ηελ επίζθεςε ηεο Βαζίιηζζαο Φξεηδεξίθεο. 

Μπαίλνληαο εθείλε ζην ιηηό ελνηθηαδόκελν δηακέξηζκά ηνπ, εμεπιάγε όηαλ είδε ηνλ 

πξσζππνπξγό λα ρξεζηκνπνηεί ξάληδν γηα ηνλ ύπλν ηνπ, θαη ηνλ ξώηεζε κε 

νηθεηόηεηα: «Νίθν, γηαηί ην θάλεηο απηό;» θαη ε απάληεζε ήξζε αθνπιηζηηθή. 

«Σσλήζηζα, Μεγαιεηοηάηε, ηο ράληδο από ηο ζηραηό θαη δελ κπορώ λα ηο 

αποτωρηζηώ.». 

 

Ο ζηξαηεγόο Νηθόιανο Σακςώλ, θίινο ηνπ Πιαζηήξα, ζε επηζηνιή ηνπ πεξηγξάθεη, 

ην παξαθάησ: 

Όηαλ πέζαλε ν Πιαζηήξαο, δελ άθεζε πίζσ ηνπ ζπίηη, αθίλεηα ή θαηαζέζεηο ζε 

ηξάπεδεο. Η θιεξνλνκηά πνπ άθεζε ζηελ νξθαλή πξνζθπγνπνύια ςπρνθόξε ηνπ, 

ήηαλ 216 δξρ., έλα δεθαδόιιαξν θαη κηα ιαθσληθή πξνθνξηθή δηαζήθε: «Όια γηα ηελ 

Διιάδα!». Βξέζεθε επίζεο ζηα αηνκηθά ηνπ είδε έλα ρξεσζηηθό ηνπ Σηξαηνύ (ΣΥΠ 

108) γηα έλα θξεβάηη πνπ είρε ράζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε Μηθξά 

Αζία θαη 8 δξρ. κε ζεκείσζε λα δνζνύλ ζην Γεκόζην γηα ηελ αμία ηνπ θξεβαηηνύ, 

‘’ώζηε λα κελ τρωζηά ζηελ Παηρίδα’’. 

 

Όηαλ πέζαλε ν Πιαζηήξαο ζηηο 26/7/1953 ηνλ έληπζαλ ην λεθξηθό θνζηνύκη, πνπ ην 

αγόξαζε ν θίινο ηνπ Γηνλύζηνο Καξξέξ - γηαηί ν ίδηνο ηνλ κηζζό ηνπ ηνλ πξόζθεξε 

δηαθξηηηθά ζε άπνξνπο θαη νξθαλά παηδηά - ν δε γηαηξόο, πνπ ήηαλ παξώλ θαη 

ππέγξαςε ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ζαλάηνπ, κέηξεζε ζην ηαιαηπσξεκέλν θνξκί ηνπ: 

27 ζπαζηέο θαη 9 ζεκάδηα από βιήκαηα. 


