
σθώ μέ όλη τή δύναμι τής ψυχής μου, ώστε νά έπιτύχω 
τήν άπαλλαγή του. Είχα βέβαια ύπ’ δψι μου δτι, αν σέ 
μιά ύπόθεσι άστικής φύσεως, ό πελάτης όφείλη νά άπο- 
καλύπτη δλη τήν αλήθεια στον δικηγόρο του, γιά τήν 
καλλίτερη διεξαγωγή της, σέ μιά δμως ποινική ύπόθεσι 
δεν πρέπει νά γίνεται τό ίδιο. Στήν ποινική ύπόθεσι είναι 
προτιμότερο, σύμφωνα μέ τά δσα δέχεται ή Δικαστική Ψυ
χολογία, νά πιστεύη ό συνήγορος στήν άθωότητα τού κα
τηγορουμένου πελάτου του, ή τούλάχιστον νά άμφιβάλλη 
γιά τήν ένοχή του, διότι τότε ή ύπεράσπισι θά είναι θερ
μή καί πειστική.

Δέν έφαντάστηκα δμως δτι τό δίδαγμα αύτό τής Δικα
στικής ψυχολογίας, θά μοϋ τό ύπενθύμιζε καί μάλιστα κατά 
τρόπο τόσο χαρακτηριστικό, ένας αφελής, δπως τόν ένό- 
μιζα, χωρικός πελάτης μου, πού άποδείχθηκε ωστόσο τε
τραπέρατος.

Γι’ αύτό καί άναγκάσθηκα νά τοϋ εΐπω δτι είχε δίκιο 
νά μοΰ κρύψη τήν αλήθεια, άλλά νά προσέχη στό μέλλον, 
διότι ούτε έγώ πλέον θά έπίστευα εύκολα στήν άθωότητά 
του, ούτε καί οί δικασταί θά έδιδαν πίστι στά λόγια μου, 
δπως έφάνηκε καθαρά κατά τή δίκη. Τό τελευταίο μάλι
στα τούτο μοϋ τό άπεκάλυψε τήν άλλη ήμέρα ό προεδρεύων 
τοϋ δικαστηρίου, ό έξαίρετος δικαστής καί άνθρωπος Ε.Π. 
ό όποιος, σέ συνάντησί μας, στό δρόμο, μοΰ είπε, άφ’ ού 
χαιρετηθήκαμε: «Ξεύρεις Θοδωράκη έκεΐνον τόν... x πού 
κατηγορεϊτο γιά ζωοκλοπή, τόν άπαλλάξαμε διότι πιστέ
ψαμε έσένα. Ήτο τόσο ειλικρινής καί θερμή ή άγόρευσίς 
σου, πού στό τέλος μάς έκαμες νά διστάσωμε γιά τήν 
ένοχή του».

— «Ναί, κύριε πρόεδρε» τοϋ λέγω, «ήτο ειλικρινής ή 
άγόρευσίς μου, διότι έπίστευα στήν άθωότητα τοϋ πελάτου 
μου», χωρίς, βέβαια, νά τοϋ άποκαλύψω καί τή συνέχεια.

Ή άποκάλυψι τής συνέχειας έγινε πρό τριών έτών, σέ 
μιά συνάντησί μας σέ φιλικό σπίτι, δταν, μεταξύ άλλων 
δικαστικών άνεκδότων, διηγήθηκα καί τό άνωτέρω πε
ριστατικό. Έγέλασαν δλοι μέ τήν καρδιά τους καί περισ
σότερο ό αγαπητός προεδρεύων στή δίκη έκείνη, συντα
ξιούχος πλέον άνώτερος δικαστικός, γιά τό πάθημα καί 
των δυό μας, πού μάς έγέλασε ένας άπλοϊκός χωρικός, 
δπως τόν ένομίσαμε. 'Ωραία πράγματι περίπτωσι δικαστι
κής πλάνης! Ή μήπως έχετε άντίρρησι;

ΖΗΣΗΣ Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Γεννήθηκε τήν 9 Σεπτέμβρη 1906 στό χωριό Κρηνίτσα-Τρικάλων 
Θεσσαλίας. Έμαθε τά πρώτα γράμματα στό δημοτικό σχολείο 
τοϋ χωριοϋ του καί τοϋ Παλαιοπύργου (Ζαβλαντίων). Κατόπιν φοί
τησε στό Β' 'Ελληνικό Σχολείον Τρικάλων (τής Αγίας Έπισκέ- 
ψεως) καί στό Γυμνάσιο τής Ιδίας πόλεως. Φοίτησε δυό χρόνια στή 
Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί έπειτα στή Νο
μική τής οποίας έλαβε δίπλωμα καί άκολούθως τήν άδεια τοϋ δικη- 
γορεΐν χωρίς δμως ποτέ νά δικηγορήση. Υπηρέτησε ώς νέος στήν 
’Αστυνομία Πόλεων άπό τήν όποια έφυγε τό 1939. "Έγραψε τό δράμα 
«Εωσφόρος» (Α' έκδοση 1948, Β' 1950). Καί έχει άνέκδοτο «Ερμη
νευτικό καί Κοινωνικό Λεξικό» τό όποιο άρχισε τό Μάρτη 1942 
καί τό τελείωσε. ’Επίσης έχει καί άλλα έργα γιά έκδοση. Έγραψε 
σέ διάφορα Περιοδικά πολλές μελέτες καί σέ Λεξικά πολλά άρθρα.

Ο ΥΙΛΛΙΑΜ MAP TIN ΛΗΚ
Ό "Αγγλος Λήκ ήταν άνθρωπος μέ αξιοσημείωτη δρα
στηριότητα τήν οποία ανέπτυξε στήν Τουρκία, έπίσης στήν 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα καί τήν Αϊγυππτο καί άλλες 
χώρες κατά τό τέλος τοϋ 18°° καθώς καί τόν περασμένο 
αιώνα. Στρατιωτικός, νομισματολόγος, τοπογράφος και 
συγγραφέας γεννήθηκε τό 1777 στό Λονδίνο καί πέθανε τό 
1860.

Όταν έγινε άξιωματικός τοϋ πυροβολικού είχε σταλή 
στις Άντίλλες δπου έμεινε 4 έτη.

Τό 1799 πήγε στήν Κωνσταντινούπολη γιά τή διοργάνω
ση τοϋ πυροβολικού καί νά διδάξη στούς Τούρκους τή χρή
ση τοϋ δπλου αύτοΰ πού ιδίως τήν έποχή έκείνη ήταν άπο- 
φασιστικής σημασίας καί μάλιστα όΜέγας Ναπολέων έ
κανε μεγάλη χρήση αύτοϋ.

Ό Λήκ έπίσης πήγε στή Μικρά Άσία.Τό 1800 πέρασε άπό 
τήν ’Αθήνα, πήγε κατόπιν στήν Αίγυπτο, Κύπρο,Ίόππη,Συ
ρία καί Παλαιστίνη. Τό 1803 πέρασε τήν έρημο. Έφθασε 
μέχρι τών πηγών τοϋ "Ανω Νείλου. Τό 1802 έπεσκέφθηκε 
τήν ’Αθήνα καί έπί μερικούς μήνες έξήτασε τήν περιοχή. 
"Επειτα μέ τό πλοίο «Μέντωρ» στό όποιο είχαν καί τά λά
φυρα τοϋ Έλγίνου άπό τήν ’Ακρόπολη έφυγε άπό τόν Πει
ραιά. Άλλά έχασε στό ναυάγιο προς τά Κύθηρα τις ση
μειώσεις του γιά τήν Αίγυπτο. Ό Λήκ δμως έσωσε άρκε- 
τό ύλικό καί μπόρεσε νά συντάξη τούς γεωγραφικούς χάρ
τες γι’ αύτή τή χώρα. Τό 1804 ό Λήκ έλαβε διαταγή νά έ-
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ΟΥΪΛΛΙΑΜ ΜΑΡΤΙΝ ΛΗΚ

Φ

πιμεληθή γιά τήν έρευνα τής γεωγραφικής κατάστασης 
τής Ελλάδας. ’Από τήν Κέρκυρα έπλευσε στή Ζάκυνθο 
καί έφθασε στήν Πελοπόννησο τό 1805.

Έπΐ δυό χρόνια ταξίδευε στήν Ελλάδα. Έρευνοΰσε καί 
καθώριζε τις άρχαΐες τοποθεσίες. Επίσης μάζευε νομί
σματα καί ιδίως τά χάλκινα τά όποια ήταν φτηνότερα. Αύ- 
τά οί άπλοϊκοί χωριάτες τά έλειωναν σέ μέταλλο καίέφκια- 
ναν καζάνια (λέβητας) καί άλλα χρήσιμα δοχεία. ’Από τά 
νομίσματα πού εΰρισκε σέ κάθε περιοχή κατώρθωνε ό Λήκ 
νά καθορίζη τις θέσεις των άρχαίων πόλεων.

Όταν τό 1807 οί σχέσεις ’Αγγλίας καί Τουρκίας είχαν 
διακοπή λόγφ του πολέμου των, ό Λήκ φυλακίσθηκε στή 
Θεσσαλονίκη γιά μερικούς μήνες.

Ό Άλή Πασάς μετά τήν έπιτυχία των γαλλικών όπλων 
στή Δαλματία καί επειδή φοβόταν κίνδυνο από αυτή τήν 
κατεύθυνση έκρινε καλό νά προσέγγιση τούς Άγγλους. 
Κατόπιν συνεννοήσεων, ή ’Αγγλική Κυβέρνηση έστειλε 
τόν Λήκ μέ τήν εντολή νά διερευνήση τούς σκοπούς τού 
Άλή καί νά πληροφορηθή ποιά βοήθεια θά μπορούσε νά 
τού δώση ή ’Αγγλία.

Ό Λήκ παρέμεινε πολύν καιρό στήν "Ηπειρο καί ταξίδε
ψε σ’ ολόκληρη τήν ’Αλβανία καί μελέτησε τόν τρόπο τής 
αντίστασης άν οί Γάλλοι έκαναν επίθεση.

Σέ αντίρροπο τού Λήκ τότε ό Μέγας Ναπολέων έστειλε 
στόν Άλή τόν Πουκεβίλ, ιστορικό τής Ελληνικής Επα
νάστασης πού τόν διώρισε καί πρόξενο στά Γιάννινα. Ό 
Άλής, πονηρός πάντοτε, έξαπατοϋσε τούς Γάλλους, ένώ 
συγχρόνως συνεννοούνταν κρυφά στή Νικόπολη μέ τόν 
Λήκ, καί κατώρθωσε τό 1808 νά τόν ένισχύσουν οί Άγ
γλοι μέ μιά πυροβολαρχία καί άλλα όπλα.

Ό Λήκ έξεπαίδευε τούς στρατιώτες τού Άλή στή χρήση 
τού πυροβολικού, άλλά συγχρόνως ήταν καί άντιπρόσω- 
πος τής Αγγλίας στά Γιάννινα.

Τό 1809 ό Λήκ πήγε στήν Πρέβεζα όπου έμεινε ένα χρό
νο καί έκανε επισκέψεις συχνές στά Γιάννινα καί στήν άλ
λη 'Ήπειρο καθώς καί στή Θεσσαλία.

Ό Λήκ κατώρθωσε νά μάθη τελείως τήν έλληνική γλώσ
σα καί συνδέθηκε μέ διακεκριμένους "Ελληνες καί Τούρ
κους κι έτσι κατώρθωσε νά γνωρίση τό δημόσιο καί ιδιω
τικό βίο τού Άλή, άλλά καί τήν γενική κατάσταση Ελλή
νων καί Τούρκων τών πόλεων καί τής υπαίθρου.

Στά Γιάννινα είχε συναντηθή μέ τόν λόρδο Βύρωνα.
Αφού ό Λήκ έξεπλήρωσε τήν άποστολή του στά Γιάννι

να, γύρισε στήν Αγγλία. Τό 1815 είχε σταλή στήν Ελ
βετία γιά νά μελετήση τή στρατιωτική κατάσταση τής χώ
ρας καί νά έπιμεληθή γιά τήν οχύρωση τών έλβετικών 
συνόρων πρός τή Γαλλία. Κατόπιν έπέστρεψε στήν Άγ- 
λία. Ό Λήκ έλαβε τό βαθμό τού συνταγματάρχου. Μετά τήν 
αποστράτευσή του άσχολήθηκε μέ τήν τακτοποίηση τού 
υλικού του τό όποιο άπετέλεσε μιά ολόκληρη βιβλιοθήκη.

Τό πρώτο βιβλίο πού δημοσίευσε στήν Αγγλία φέρει 
τόν τίτλο «Έρευναι έν Έλλάδι» (Λονδίνο 1804). Άλλα 
βιβλία του είναι: «Τοπογραφία καί δήμοι τής Αττικής» 
(Λονδΐνον 1841), «Ήμερολόγιον έκδρομής εις Μικράν 
Ασίαν μετά συγκριτικών σημειωμάτων επί τής άρχαίας 
καί νεωτέρας γεωγραφίας τής χώρας» (Λονδΐνον 1824), 
«Περιήγησις εις τήν Βόρειον Ελλάδα» (Λονδΐνον 1835). 
Τό 1826 δημοσίευσε πραγματεία γιά τήν έλληνική επανά
σταση καί περιγράφει τά γεγονότα μέχρι τού έτους αυ
τού. "Εγραψε έπίσης τό έργο «Numismata Hellenica» (Κα
τάλογος Ελληνικών νομισμάτων μέ σημειώσεις καί χάρ
την, (Λονδΐνον 1856). ’Επίσης έγραψε καί συμπλήρωμα 
τού έργου τούτου (1859). Τή νομισματική αύτή συλλογή 
άγόρασε τό Πανεπιστήμιο τού Καΐμπριτζ. ’Επίσης τούτο 
άγόρασε τις συλλογές του άπό χάλκινα αγγεία καί άλλα 
αντικείμενα. Τό 1839 δώρησε στό Βρεταννικό Μουσείο 
τή συλλογή του άπό μάρμαρα, ιδίως έπιγραφές καί μιά 
προτομή τού ρήτορος Αίσχίνου πού τού έδωσε ό Άλή 
πασάς.

Έπίσης ό Λήκ έδημοσίευσε τά έργα: «Περιήγησις εις 
Πελοπόννησον» (Λονδΐνον .1830), «Πελοποννησιακά» 
(Λονδΐνον 1846), «Περί τής νήσου Κώ» καί άλλα.

Ό ’Ιωάννης Μάρσντεν (J. Marsden) τό 1864 δημοσίευ
σε στό Λονδίνο βιογραφικό υπόμνημα.

Ό Λήκ άσχολήθηκε καί μέ τή Θεσσαλία. Στό έργο 
του «Travels in Nothern Greece» 4 τόμοι, (London 1835) 
περιγράφει τά ταξίδια του στήν "Ηπειρο, Αιτωλία, Μα
κεδονία, Θεσσαλία, Φωκίδα καί άλλες έλληνικές περιοχές.
Γιά τή Θεσσαλία γράφει στόν πρώτο τόμο (σελ. 417- 

462), στόν τρίτο (σελ. 353-400) καί στόν τέταρτο (σελ. 
261-328).

Τό έργο τού Λήκ μπορούμε νά πούμε ότι άποτελεΐ πο
λύτιμη πηγή γιά τήν ιστορία τής Θεσσαλίας.

Αναφέρει γιά τό ταξίδι του στήν Καλαμπάκα πού γρά
φει καί μέ τό όνομα Σταγοί, γιά τά Τρίκαλα πού αναφέρει 
καί Τρίκκα, γιά τή Λάρισα, τόν Τύρναβο, τήν ’Ελασσό
να. ’Επίσης γράφει γιά τά Μετέωρα, όνόματα χωριών, 
ποταμών, καί τιμές κατ’ όκάν διαφόρων ειδών. Αναφέρει 
καί αριθμούς οικογενειών μερικών πόλεων καί χωριών.

Στά κείμενά του ό Λήκ χρησιμοποιεί καί έλληνικές 
λέξεις καί φράσεις όπως, λόγου χάρη, οί έξής: Φορτώ
ματα, βοσκοί, νήματα, «έβαλε ποδάρι», «πέρα-πέρα», τα
γός καί μέ έλληνικά στοιχεία.

Αναφέρει καί πολλούς συγγραφείς μεταξύ τών οποίων 
τόν Στράβωνα, τόν Πλούταρχο, Διόδωρο, Λίβιο, Αίλια- 
νό, Πολύβιο, "Αννα Κομνηνή, Ευστάθιο κ.ά.

Ό Λήκ γνώριζε, όπως είπαμε, τήν έλληνική γλώσσα καί 
τόν έλληνικό πολιτισμό έπίσης καί τήν τότε κατάσταση, 
τήν ψυχολογία τών Ελλήνων καί τών Θεσσαλών, γιά τούς 
όποιους αφιέρωσε πολλές σελίδες όπως άναφέραμε προ
ηγουμένως.

Σάν Άγγλος, βέβαια ό Λήκ έξυπηρέτησε εις τό άκέ- 
ραιον τά συμφέροντα τής πατρίδας του.

296

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:59 EEST - 54.226.8.97


