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γίνονται μοιραίως άσπονδοι εχθροί. Ο ένας προσπαθεί να πάρη τους 
σταυρούς του άλλου. Πολλές φορές η αντιζηλία τούς κάνει να πιαστούν 
και στα χέρια. Οπότε ακούτε βλαστήμιες ως η κατωτέρω:

― …το σταυρό σου, παληάνθρωπε!
Και ούτω καθ’ εξής.
Εννοείται ότι για να εξασφαλίση ο υποψήφιος τους σταυρούς αυτούς, 

αναγκάζεται να… σταυρώνη κυριολεκτικά τους φίλους του και τους οπα-
δούς του.

― Είμαι πέμπτος στο ψηφοδέλτιο. Πρόσεξε το σταυρό να τον βάλης 
δίπλα στ’ όνομά μου…

― Καλά, στραβός είμαι;
― Δεν λέω, αλλά θέλω να σου πω να μη κάνης λάθος και τον βάλεις 

λιγάκι παραπάνω ή λιγάκι παρακάτω!

*  *  *

Αυτή λοιπόν με λίγα λόγια η εύθυμη εκλογική κίνησις στην πρωτεύουσα. 
Τι τα θέλετε, η εκλογή είνε ζωή για τον τόπο μας. Χωρίς εκλογές όλοι οι 
Έλληνες θα είχαμε πεθάνει από… ψυχικό μαρασμό.

Εμπρός λοιπόν στις κάλπες να βάλουμε τον “κάθε κατεργάρη στον 
πάγκο του”.

Ας ψηφίσουμε ελεύθεροι κατά τη συνείδησί μας και κατά τα βιβλιά-
ρια που έχουμε ο καθένας!»

Νέον Φως, 1936, Νίκος Ρούτσος

Γιώργος Σουρής, 
σατιρικός ποιητής, 1853-1919.
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Ας ξεκινήσουμε με τα παλιά ευκλεή χρόνια 

Βία και νοθεία ήταν το διαχρονικό στίγμα των εκλογών. Στο κεφάλαιο 
αυτό θα απολαύσετε αυθεντικές αφηγήσεις και ντοκουμέντα που το 
τεκμηριώνουν. Μετά το ’22 τα πράγματα μπήκαν σε κάποια σειρά, 
και οι εφημερίδες μεταφέροντας τον παλμό της κοινής γνώμης, που 
«κάτι» της έλειπε, μετέφεραν με κάποια νοσταλγία εκείνα τα «ωραία» 
τα παλιά…

Τίποτα δεν εμπόδιζε νοθείας και επεμβάσεις
«Ανέκαθεν όλα τα κράτη και η Ελλάς ελάμβανον και λαμβάνουν μέτρα 
διά το ανόθευτον των εκλογών τόσον κατά τας βουλευτικάς όσον και 
κατά τας δημοτικάς εκλογάς.

Μία εκ των κυριωτέρων εγγυήσεων διά το ανόθευτον της εκλογής είνε 
η καλή και ακομμάτιστος όσο το δυνατόν σύνθεσις των εφορευτικών 
επιτροπών.

“Να φροντίσετε υμείς, οι έφοροι –έγραφεν εγκύκλιος του υπουργείου 
των Εσωτερικών του 1860– ίνα τα κληροδέλτια των κληρωσίμων μελών 
των εφορευτικών επιτροπών κατασκευασθώσιν ενώπιον υμών εκ χάρτου 
ομοιομόρφου και ουδαμώς κατά το σχήμα ή το μέγεθος το εν του άλλου 
διαφέροντα, και εκ του τεθεωρημένου καταλόγου των κληρωσίμων, καθ’ 
υπαγόρευσιν υμών (των επάρχων) και αφού περιστραφώσι κυλινδρικώς, 
να ριφθώσιν ανά εν άμα περιτυλισσόμενον εις κάλπην ευρύχωρον ή δο-
χείον μη διαφανές και μετά τούτο αφού ανακινηθή η κάλπη ή το δοχείον 
επανειλημμένως να προσκληθή παιδίον ηλικίας ήσσονος των δέκα ετών 
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όπως επί παρουσία πάντων εξαγάγη ανά 
εν πέντε κληροδέλτια”.

Επειδή όμως και η καλυτέρα σύνθεσις 
των εφορευτικών επιτροπών δεν παρεί-
χε τας απαιτουμένας εγγυήσεις εις τα 
ανταγωνιζόμενα μέρη, απεφασίσθη και η 
σύστασις “αντεφορευτικών” επιτροπών, 
τα μέλη των οποίων διωρίζοντο υπό των 
νομαρχών και των επάρχων. Τα μέλη των 
αντεφορευτικών επιτροπών ήσαν ισάριθ-
μα προς τα των εφορευτικών ήτοι πέντε.

Ως γνωστόν αι εκλογαί παλαιότερον 
διήρκουν επί ολοκλήρους οκτώ ημέρας. 
Η αντεφορευτική λοιπόν επιτροπή είχε 
το δικαίωμα να σφραγίζη την οπήν της 
κάλπης κατά την λήξιν της καθ’ εκάστην 
ημέρας ψηφοφορίας και την επομένην 
πρωίαν να εξετάζη το αλύμαντον των 
κατά την προτεραίαν επιτεθεισών σφραγίδων. Επίσης αι αντεφορευτι-
καί επιτροπαί, παρακολουθούσαι την ψηφοφορίαν, είχον το δικαίωμα να 
ζητώσι και καταχωρίζωσιν εκάστοτε εν τω πρωτοκόλλω των πρακτικών 
πάσαν παρατήρησιν ή ένστασιν επί πάσης εκλογικής παραβάσεως λα-
βούσης χώραν εν τω τόπω της ψηφοφορίας.

Αι κάλπαι (τα καλποδόχα κιβώτια) εάν μεν ήσαν από σανίδας, απη-
γορεύετο να έχουν “ρόζους” ή άλλας οπάς, εάν δε εκ λευκοσιδήρου δεν 
έπρεπε να έχουν την ελαχίστην σχισμήν, “χαραγήν” ή οπήν. Κατά σχε-
τικήν εγκύκλιον της εποχής: “αι κάλπαι ούτω παρεσκευασμέναι ήθελον 
περιβάλλεσθαι διά στερεού πανίου περικαλύπτοντος όλας τας πλευράς 
και γωνίας αυτών, το οποίον έπρεπε να περικολληθή δι’ αδιαλύτου κολ-
λητικού υγρού περί την κάλπην. Τότε δε εσφραγίζοντο διά της σφραγί-
δος της Νομαρχίας αι γωνίαι και αι συρραφαί όλαι του ως άνω πανίου, 
του περικεκολλημένου επί της κάλπης”.

Ας φαντασθή τις τι είδους “καλαφάτισμα” υφίστατο η κάλπη εκείνη 
με τα πανιά, τα αδιάλυτα κολλητικά υγρά, και τις νομαρχιακές βούλες 
εις κάθε ραφήν και κάθε γωνίαν της.

Ελληνικόν Μέλλον, 1933.
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Ούτω πως παρα-
σκευαζομένη η κάλπη 
και εν τω μέσω εφορευ-
τικών και αντεφορευτι-
κών επιτροπών ετοπο-
θετείτο σαν Αγία Τρά-
πεζα εις το μέσον του 
ναού επί τραπέζης.

“Μακράν δε της τρα-
πέζης, συνεχίζει η αυτή 

εγκύκλιος, και εις μέρος 
καταφανές θέλουν εί-
σθαι αι έδραι εφ’ ων θέ-

λουσι κάθεσθαι τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και προ των εδρών 
τούτων θέλει είσθαι τράπεζα, εφ’ ης θέλουσιν εργάζεσθαι ταύτα μετά 
του γραμματέως. Εις έτερον δε μέρος εντός του ναού, επίσης καταφανές 
και μακράν της κάλπης, θέλουσι κάθεσθαι επί εδρών τα μέλη της αντε-
φορευτικής επιτροπής”.

Ολύμπιος τω όντι μεγαλοπρέπεια και Ρωμαιοσυγκλητική εμφάνισις 
εφορευτικών, αντεφορευτικών επιτροπών, περικεκολλημένων διά πανίων 
καλπών, μετά των γραμματέων και της κουστωδίας…

*  *  *

Όλα αυτά όμως τα μέτρα δεν παρημπόδιζαν ούτε τας απειραρίθμους 
και ατελευτήτους ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών, ούτε και τας 
πραγματικάς νοθείας και επεμβάσεις.

Ούτω κατά τας βουλευτικάς εκλογάς του 1847 ανεδείχθησαν βου-
λευταί της επαρχίας Δωρίδος οι Γεώργιος Κονδύλης και Κωνσταντίνος 
Φασίστας. Ούτοι έλαβον ψήφους 3.380 έκαστος. Αλλ’ ο αριθμός ούτος 
υπερέβαινε τον αριθμόν των πραγματικώς ψηφορησάντων κατά 166 ψή-
φους! Τι είχε συμβή; Αι κάλπαι εις καλήν κατάστασιν, αι σφραγίδες 
αλύμαντοι, τα ψηφοδέλτια 166 περισσότερα!

Η Βουλή δικάζουσα το κύρος των ανωτέρω εκλογών παρεδέχθη ότι 
“ερρίφθησαν μεν τα ψηφοδέλτια υπό ψηφοφόρων, οίτινες κατά παρα-

1878. Εκλογικό επεισόδιο στην Τρίπολη. 
Χαλκογραφία του P. Kauffmann.
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δρομήν ως εκ της συρροής αυτών παρελείφθησαν να σημειωθώσιν εις το 
εκλογικόν πρωτόκολλον”!

Η κάλπη του εκλογικού τμήματος του δήμου Μιδέας του Ναυπλίου 
εις τα 1847 είχε κατασκευασθή με διπλούν “κατάστρωμα” κατά την έκ-
φρασιν των σχετικών πρακτικών της τότε Βουλής. Ανευρέθη δε και εξη-
τάσθη και ο κατασκευάσας αυτήν μαραγκός, όστις κατά τα αυτά πρακτι-
κά “ωμολόγησεν ότι παραγγελθείς από τινα ελληνοφορεμένον (φέροντα 
ελληνικήν ενδυμασίαν), χωλαίνοντα ολίγον, κατεσκεύασε μίαν κάσσαν 
ήτις είνε αυτή η κάλπη με έναν μυστικόν σύρτην, διά να κρύπτωνται τα 
χρήματα, τα οποία ο παραγγείλας εις αυτόν έλεγεν ότι ήθελε να κρύπτη, 
ως μη έχων πίστιν εις την οικογένειάν του”.

Ούτως ομολογήσαντος του τέκτονος την κατασκευήν μυστικού σύρ-
του εν τη κάλπη, διετάχθη παρά των επιτροπών να δείξη και αποσύρη 
αυτόν. Εν τη δοκιμασία ταύτη δεν επέτυχεν αμέσως διότι ενώ ούτος είχε 
προσαρμόση τον σύρτην διά βιδών, ευρέθη προσκολλημένος διά καρφίων, 
ώστε δεν ηδύνατο ν’ αποσύρη αυτόν, ειμή μετά την αφαίρσιν τούτων. 
Εξαχθέντων δε αυτών, εφάνη ο μυστικός σύρτης και επιστοποιήθη η 
πράξις αυτού».

Τύπος, 1936, «Ερευνητής»

Νοθεία, νοθεία, αλλά είχε το άτιμο τη μαγεία του…
«Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι το ψηφοδέλτιο, που αντικατέστησε 
το σφαιρίδιο, ωφέλησε σημαντικά, διότι και τον χρόνον που χρειάζεται 
διά την ψηφοφορίαν εσυντόμευσε και τας καλπονοθεύσεις οπωσδήποτε 
περιώρισε. Αλλά εσακάτεψε και την… απόλαυσιν του εκλογέως. Το ψη-
φοδέλτιον δεν ημπορεί να ικανοποιήση τον φανατισμόν του.

Ο παλαιός ψηφοφόρος επερνούσε εμπρός από την μακράν σειράν 
των καλπών, έπαιρνε το σφαιρίδιον από τον αντιπρόσωπον του υπο-
ψηφίου, εβύθιζε το χέρι του εις το στόμιον της κάλπης και έρριχνε το 
σφαιρίδιον στο άσπρο ή στο μαύρο, στο “ναι” ή στο “όχι”. Εμαύριζε ή 
άσπριζε έτσι διά των ιδίων του χειρών και ικανοποιούσε το μίσος του ή 
εξεδήλωνε τον ενθουσιασμόν του.

Το μικρόν μολύβδινον σφαιρίδιον που ήταν στο χέρι του ήταν σφαί-
ρα φονική, με την οποίαν εφόνευε τον αντιφρονούντα. Το έδινε ακόμη 
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και “δαγκωτό”. Η ψηφοφορία ήταν 
έτσι σαν μια δίκη. 

Ο υποψήφιος δεν εδικάζετο ερή-
μην, όπως τώρα με το ψηφοδέλτιον. 

Απέναντι ήτο η κάλπη του και 
επάνω η φωτογραφία του. Πολλές 
φορές παρίστατο και ο ίδιος ο υπο-
ψήφιος. Και ο ψηφοφόρος, αν ήταν 
εχθρός του, του την έρριχνε κατά-
στηθα.

Έπειτα η τελετή της ψηφοφο-
ρίας είχε μεγαλοπρέπειαν και εν-
διαφέρον. Οι αντιπρόσωποι σας 
εξεθείαζαν τας αρετάς των υποψη-
φίων, σας μιλούσαν για τα σπάνια 
προτερήματά τους, για τα προσό-
ντα τους:
― Ο κ. Κ… λαμπρός επιστήμων 

και άνθρωπος ανιδιοτελής. Φίλος 
του λαού, εχθρός της συναλλαγής και μέγας… ρήτωρ. Μίαν ψήφον, σας 
παρακαλώ.

Πολλές φορές η φωνή του αντιπροσώπου ήτο θρηνώδης και ωμοίαζε 
με φωνήν ζητιάνου:

― Να χαρής ό,τι αγαπάς, κύριε Νίκο, μία ψήφο για τον κυρ Γιάννη. 
Θα κάνης ένα καλό.

Ο αντιπρόσωπος ώφειλε προ παντός να γνωρίζη τους ψηφοφόρους 
ή τουλάχιστον τα ονόματά τους, την καταγωγήν τους και το επάγγελμά 
τους.

― Γιατρέ, μια άσπρη για τον κύριο Λεβίδη.
― Δεν είνε ανάγκη να μου τη ζητήσης.
― Ευχαριστώ.
Πολλές φορές όμως η άσπρη, την οποίαν υπέσχετο ο εκλογεύς εις 

τον αντιπρόσωπον, πριν φθάση εις το τέρμα του δρόμου της, εγίνετο… 
μαύρη.

Τα κόλπα των αντιπροσώπων ήσαν πολλά. Όταν περνούσε κανείς 

Έμμετρο του Σουρή για τις εκλογές 
της 7ης Απριλίου 1885.
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μεθυσμένος ή κανείς αφηρημένος κατώρ-
θωναν να τον πείσουν ότι… εψήφισε και 
εκρατούσαν το σφαιρίδιον, το οποίον έρ-
ριχναν εις τα άσπρα.

Η τελευταία κάλπη ήταν πάντοτε πιο 
τυχερή από τις άλλες, διότι ο ψηφοφόρος, 
βαρυνόμενος πλέον, ή άφηνε την ψήφον 
του εις τον αντιπρόσωπον ή ενέδιδεν εις 
τας παρακλήσεις του και τον εψήφιζε.

― Ε! Δος του μια άσπρη, έτσι κ’ έτσι 
δεν θα βγη. Τελευταίος είνε… Κάνε ένα 
καλό.

Δι’ αυτό γνωστός πολιτευόμενος των 
Αθηνών, του οποίου το επώνυμον άρχιζε 
από Ο, εις τας εκλογάς άρχιζε από Ω διά 
να πάρη την τελευταίαν θέσιν. Και έτσι οι 
έσχατοι εγίνοντο πρώτοι.

Όλας αυτάς τας απολαύσεις τας εσάρωσε το ψηφοδέλτιον. Η κάλπη 
που ήταν από τενεκέ και εσυμβόλιζε έτσι ολίγον και την αξίαν, αντικα-
τεστάθη από το πεζόν ξύλινον κιβώτιον, και το σφαιρίδιον που ώπλιζε 
την χείρα του εκλογέως και είχε και κάποιαν βαρύτητα… το διεδέχθη το 
ελαφρόν τεμάχιον του χάρτου».

Έθνος, 1933, Τίμος Μωραϊτίνης

«Εκλογές είναι αυτές ή σαχλαμάρα; Ούτε ένα καυγαδάκι, 
ούτε μια φασαρία. Δεν έχουν αίμα ετούτοι οι σημερινοί!»
«Ο παλαιός ψηφοφόρος ήταν χθες απαρηγόρητος. Θυμότανε τις εκλο-
γές του παλαιού καιρού με τις διαδηλώσεις, τα ζήτω, τα βεγγαλικά, τις 
συμπλοκές, τις πιστολιές και εδάκρυζε.

― Τότε καταλάβαινες πως ψήφιζες, πως νικούσε ο κυρίαρχος λαός, 
έλεγε στην παρέα του. Θυμάμαι σε μια διαδήλωσι του Δεληγιάννη, που 
ξηλώσαμε όλες τις σανίδες από ένα γιαπί και ριχτήκαμε στους Τρικουπι-
κούς. Εκεί να ’βλεπες τι θα πη λαός!

Όταν έπεσε στη μέση το ιππικό, αρπάζω ένα μαδέρι και το ρίχνω ανά-

Προεκλογική αφίσα 
του Λαϊκού Κόμματος.
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μεσα στα άλογα. Ένας λο-
χίας προλαβαίνει και μου 
κατεβάζει μια σπαθιά. Του 
ρίχνω δυο πιστολιές και του 
ξηλώνω… το ένα γαλόνι…

― Τον έκανες δηλαδή 
δεκανέα…

― Ρε, τον καθαίρεσα 
ολότελα, γιατί με τη δεύτε-
ρη πιστολιά τού ξήλωσα και 

το δεύτερο γαλόνι. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, μόνον να τον καθαιρέσω.
Έστριψε το μουστάκι του, το οποίον διατηρεί ακέραιον, εις ανάμνησιν 

των ηρωικών χρόνων, και επρόσθεσε:
― Εκλογές είνε αυτές ή σαχλαμάρα; Ούτε ένα καυγαδάκι, ούτε μια 

φασαρία. Δεν έχουν αίμα ετούτοι οι σημερινοί!
Και συνεπέρανε: Γι’ αυτό δεν βγαίνει και μια Κυβέρνησις σωστή!
― Έπειτα το ψηφοδέλτιο. Μα μπορείς, στο Θεό σου, να ψηφίσης με 

ένα ραβασάκι; Για τον ψηφοφόρο που έχει φρονήματα είνε το σφαιρί-
διο. Με το σφαιρίδιο καταλαβαίνεις την ψήφο. Τώρριχνες δαγκωτό στον 
αντίπαλο. Κι’ άμα τον εχτιμούσες πολύ του τώδινες χρυσό. Εφτά τέτοια 
χρυσά έρριξα μια φορά στον Δεληγιαννικό συνδυασμό.

Έπειτα η αγανάκτησίς του εστράφη κατά των αστυνομικών μέτρων.
― Και γιατί κλείσανε τα μαγαζιά, μπορείς να μου πης; Εκλογή θα πη 

χαρά. Αν δεν γλεντήση ο κοσμάκης στις εκλογές πότε θα γλεντήση; Μα 
πώς να γλεντήση ο κοσμάκης με στεγνό λαρύγγι;

Τότε οι ταβέρνες ήταν ανοιχτές. Οι υποψήφιοι κερνάγανε αράδα τους 
ψηφοφόρους. Έπινες κι’ από τους δικούς σου κι’ από τους αντιθέτους. 
Εγώ μια φορά βρέθηκα μπλεγμένος σε μια ομάδα Τρικουπικών. Με κε-
ράσανε. Έπειτα ήπια από τους Δεληγιαννικούς. Κ’ έτσι έκανα μικτό συν-
δυασμό από Τρικουπική και Δεληγιαννική ρετσίνα.

Τώρα σου κλείνουν τα μαγαζιά και σου κάνουν νεκροταφείο την Αθή-
να. Τι κυρίαρχος λαός λοιπόν είμαι εγώ, που δεν μπορώ να πιω και να 
φωνάξω; Κ’ ύστερις σου βάζουνε ένα μεγάφωνο ν’ ακούσης το λόγο. 
Βρε, μεγάφωνο ήρθα ν’ ακούσω; Άκου κουβέντα! Και πώς θα διακόψω 
τον ρήτορα;

Έσπερος, 1890.
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Έμεινε συλλογισμένος. Κ’ 
έπειτα είπε σιγά:

― Άμ’ το άλλο πού το βά-
ζεις;

― Ποιο;
― Που διατηρούσες τα 

εκλογικά σου δικαιώματα και 
μετά θάνατον και ψήφιζες 
και στην άλλη ζωή… Τότε ο 
υποψήφιος σε λογάριαζε και 
πεθαμένο. Τώρα σε λογαριά-
ζει όσο ζης, άμα πεθάνης δεν 
σε χρειάζεται. Είδες κανένα πολιτικό να ακολουθήση την κηδεία κανενός 
φαναρτζή; Τότε όμως την ακολουθούσε. Γιατί και ο φαναρτζής μπορεί ν’ 
άφινε την ψυχήν του, την ψήφο του όμως την κρατούσε…

Αναστέναξε βαθειά και έφυγε μουρμουρίζων κάποιο παληό εκλογικό 
τραγούδι».

Έθνος, 1935, Τίμος Μωραϊτίνης

Και βέβαια αν δεν βοηθούσαν τα παραδοσιακά μέσα είχαμε πάντα κα-
βάτζα τους μπράβους. Ό,τι και να γραφόταν γι’ αυτούς μέχρι τον Μεσο-
πόλεμο λίγο ήταν. 

Τον Αύγουστο του 1931 στο θέατρο ΠΕΡΟΚΕ, όπου παιζόταν η σατιρι-
κή επιθεώρηση Η κατεργάρα, μπράβοι άρχισαν να πυροβολούν στη σκη-
νή γιατί τους ενοχλούσε η καυστική σάτιρα του 27χρονου τότε Βασίλη 
Αυλωνίτη. Υπήρξαν τραυματισμοί και ένας άτυχος τεχνικός πλήρωσε με 
τη ζωή του τη μισαλλοδοξία της εποχής.

Το επεισόδιο προξένησε μεγάλη εντύπωση στην κοινή γνώμη αφού, 
όπως είδαμε, η πολιτική σκηνή απέφευγε πλέον τις ακρότητες του πα-
ρελθόντος. 

Οι μπράβοι, άλλοτε και σήμερα
«Το πιστόλι και η μαγκούρα εξακολουθούν να θριαμβεύουν. Οι μπράβοι 
ποτέ δεν έλειψαν από την ελληνικήν πολιτικήν σκηνήν. Το όνομά των 

Σε κάθε αναφορά του αντιπάλου το πλήθος 
ωρύεται με πάθος.
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είνε όχι μόνον μπράβοι, αλλά 
και μαγκουροφόροι, μόρτες, 
μάγκες, παλληκαράδες.

Εις την Ήπειρον οι παλλη-
καράδες ελέγοντο παλαιότε-
ρα μπαντίδοι και ήσαν τύποι 
αγνών γλεντζέδων και πατριω-
τών. Δεν τα έβαζαν ποτέ με 
αθώους και άκακους. Εκτυ-
πούσαν τους Τούρκους εις το 
ψαχνό.

Οι μπαντίδοι της Ηπείρου 
θεωρούνται από πολλούς ως 
οι γενάρχαι των σημερινών μα-
γκουροφόρων, των παλληκα-

ράδων, των μυστικών σωματοφυλάκων των πολιτικών μας προσώπων.
Η ιδέα όμως αυτή δεν είνε ορθή, διότι οι Ηπειρώται δεν υπηρέτησαν 

ως σωματοφύλακες εις τα πολιτικά πρόσωπα της Ελλάδος. Πολλοί από 
αυτούς, από την Βόρειον Ήπειρον ιδίως, και πολλοί Αλβανοί ήσαν κα-
βάσηδες και σωματοφύλακες εις πρεσβείας και προξενεία. Άλλοι εχρη-
σιμοποιούντο ως φύλακες μεγάλων αγροτικών και αστικών κτημάτων. 
Πρόσωπα πολιτικά από τα δράσαντα κατά την τελευταίαν εκατονταε-
τίαν είχον βέβαια και Ηπειρώτας σωματοφύλακας, κυρίως όμως ήσαν 
αυτοί από άλλα μέρη της Ελλάδος.

Οι μπράβοι ή μαγκουροφόροι ή μόρτες ή 
μάγκες ή παλικαράδες

ποτέ δεν έλειψαν από την πολιτική σκηνή 
εκείνων των εποχών.



ΚΑΛΟ ΒΟΛΙ 35

*  *  *

Εις την νεωτέραν μας πολιτικήν σκηνήν οι 
μπράβοι έπαιζον σπουδαιότατον ρόλον. 
Μπράβους είχαν οι αρχηγοί των κομμά-
των, οι Αττικάρχαι, οι δήμαρχοι των Αθη-
νών, τα πρόσωπα τα οποία συνεδέοντο 
στενώτατα με την κρατούσαν κομματικήν 
ή πολιτικήν κατάστασι καθώς και πρόσω-
πα που ήσαν εκτός πολιτικής σκηνής.

Η τελευταία επιδρομή κατά του θεά-
τρου “Περοκέ” είνε και αυτή έργον των 
μπράβων. Οι μπράβοι όμως αυτοί ήσαν 
άγνωστοι εις το πολύ κοινόν. Δεν τους 
ηξεύραμε. Ήσαν άγνωστοι, υποχθόνιοι και 
καταχθόνιοι. Ειργάζοντο σιωπηρώς. Δεν 
είχον εξωτερικά γνωρίσματα εις την περι-
βολήν. Είχαν και κομμένα τα μουστάκια. 
Γι’ αυτό όμως πρέπει να θεωρηθούν πε-
ρισσότερο επικίνδυνοι.

Αρκεταί δεκάδες, όπως λέγεται, κυ-
κλοφορούν εις τας Αθήνας την εποχήν 
αυτήν μπράβων. Έπρεπε όμως να γίνουν 
τα άγρια γεγονότα του “Περοκέ” διά να 
έχωμεν το ξεσκέπασμα και την αποκάλυψιν. 
Τα εξωτερικά γνωρίσματα έλειπαν.

Ας κάνωμε μίαν ανατομικήν εξέτασιν του σημερινού μπράβου.
Φορεί συνήθως χαμηλό παπούτσι, όπως και πας άλλος πολίτης, πα-

νταλόνι γυριστό, σακκάκι της μόδας, ψαθάκι, κολλάρο καλοκαιρινό χα-
μηλό. Κυκλοφορεί συχνά χωρίς μαγκούρα και χωρίς κομπολόι. Ελάχιστα 
πράγματα προδίδουν το επάγγελμά του. Μόνο όσοι ξεύρουν βαθειά την 
λαϊκή ψυχή θα ανακαλύψουν εις τα αιματώδη ασπράδια των ματιών του 
συγχρόνου μπράβου το επάγγελμα. Αλλά και πάλι χρειάζεται να ιδούν 
τον μπράβο εις την πράξιν, να παραστούν αυτόπται μάρτυρες κάποιας 
αιματηράς σκηνής. Να ιδούν έξαφνα να βγαίνουν περίστροφα και να 

Πολιτεία, 1931.


