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Χ Α Λ Κ ΙΣ ,  ΜΑ Ί Ο Σ  1942

A  Ν  O  ! Ξ  I Σ
Ά ν ’άσταση, βτις (π λά γ ιέ ; καί στον κάμπο. Μ υνήμχτα  

γιορτή ; κα ί όμορφιέ; σέ κάβε μα ; βήμα.
"Ιδ ια  δέησι; βτόν Δημιουργό άπ' τον ανθοκοομο καί λυ

γίζουνε τά κλω νιά  στ’ αεράκι οάν οέ χροοευχη.
’Α ν ο ίγ ε ι τό κάβε λουλούδι τά πέταλά του γ ιά  νά  δε- 

χθη τή σφήκα καί τη μέλισσα, κ ι' όλα ρουφούν αχόρταγα  
τή δροσιά κα ί τον ήλιο .

"Α ν ο ιξ ι;. "Α ν ο ιξ ι;.
Καί όμω; δέν ε ίδα μ ε πώ; ήλθε κα ί αν φ εύγει. Δ εν  

νοιώσαμε τπ χαρά πού μάς κύκλωσε κα ί τό χορό πού στή
θηκε γύρω μα ;

Τά φτερά μα ; βαρειά γ ιά  κα ινούργια  ξανοίγματα.
Ά π έβ α λ ε  ή ζωή μα ; τη χαρά κ ι ό νους φορτώθη κα ι

νο ύ ργιε ; σκέψ ει; κα ί μ έ ρ ιμ ν ε ;.  Τών πουλιών τά τραγού
δια μοιάζουν μέ Θρήνο.

Φ ουρτούνε; τά προβλήματα πού καρτερούν τη λύσι,

α ντ ίλ α λ ο ι τρομα χτικο ί φθάνουν κοντά  μα;, λα χτά ρε; κα ί 
πόνοι, σβυσμένα τά όνειρα πού μά ; λύ κν ιζα ν, σπασμένα, 
τά ξάρτια.

Τ ίπ οτε άπό τή ; Πανδώρα; τό κουτί, βαρύ τό σκοτάδι 
έπάνω μα;, καί α ίματα, λ ίμ ν ε ;  μ εγ ά λ ε ; π' αφήνουν κη- 
λ ΐδ ε ;  στ’ αχνάρια μα;, ώ; Έ ρ ιν ύ ε ; ταράζουν τή γαλήνη  
καί γ εν ν ο ύ ν ε φαντάσματα,

Δ έν  βλέπ ουμε παρά σ κ ιέ ; νά  δ ιαβαίνουν, χωρί; σκοπό 
κα ί κατεύθυνσι. Καί καρτερούνε μ ία  λύτρωσι, ένα  τέρμα  
όποιοδήποτε. Ό  θάνατο; δέν φοβίζει σαν ά λλο τε.

"Ετσ ι μά ; ήλθε ή ά νο ιξ ι; χωρί; ύποδοχέ; κα ί φ εύγει χω
ρ ί; κατευώδια.

Καί ε ίμα σ τε ο ί Ν οσταλγοί κάποιων άλλων πού περά
σανε καί δέν ξεχν ιο ύ ντα ι

Ν ί κ ο ς  ΤΤαπαγεωργόπουλος

Μ Α Τ Α Ι Ω Θ Ε Ι Σ Α  Κ Α Τ Α Λ Η Ψ Ι Σ  Τ Η Σ  Χ Α Λ Κ Ι Δ Ο Σ

Ύπέστη καί ή ΧαλκΙς, ώς καί τόσαι άλλαι χώραι 
τάς δοκιμασίας τών πολιορκιών.

Ή Ιστορία μετά θαυμασμού άναγράφει τήν πο
λιορκίαν καί τήν ήρωϊκήν πτώσιν τής πόλεως ταύτης, 
τήν γενομένην κατά 'Ιούνιον 1470. ’Αλλά καί καιά 
τόν 1Ζ.' αίώνα νέα πολιορκία ένηργή0η κατά τής πό
λεως ταύτης, ή όποία, παρά τήν σνουδαιότητά της, 
άπέβη άκαρπος, διότι δεινός λοιμός ήνάγκαοε τούς 
πολιορκητάς ν ’ άπέλθουν άπρακτοι.“

’ Εκτενή περιγραφήν τής πολιορκίας ταύτης, κατά 
τήν όποιαν ήρωϊκώς ήγωνίσθησαν οί πολιορκοΟντες 
Ββνετοί έναντιον τών Τούρκων, παρέχει είς τήν άξιά- 
λογον Ιστορίαν του έπιφανής συγγραφεύς, ό Μιχαήλ 
Φοσκαρίνη, ό μετά τήν ναυμαχίαν τής Ναυπάκτου 
(τών Έχινάδων) γενόμενος έκ τών έργατών τής συμ- 
φιλιώσεως Βενετίας καί Τουρκίας, φιλόλογος καί ι
στορικός, γράψας μετά τής : Historia della Repúbli
ca Veneta (In Venetia, M.DC.XCIX.) καί τάς Nouclle 
amorose.

ΛυποΟμαι, δτι ó μικρός χώρος τών άγαπητών 
«Εύβοίκών Γραμμάτων» δέν έπιτρέπει τήν δημοσίευ- 
σιν δλης έκείνης τής πολιορκίας, διά τής όποίας πο
λύ θά έπεχύνετο φώς είς τήν ίστορίαν τής φίλης 
Χαλκίδος, άρκοΟμαι μόνον είς τήν μετάφρασιν έκ 
τοΟ ΊταλικοΟ δύο σημείων τής περιγραφής, όποια 
άφοροΟν τήν τότε (1688) νήσον καί τήν πόλιν, δπως 
άντελήφθη αύτάς ό άνωτέρω εύσυνείδητος ιστορικός.

«Ή Νήσος Νεγρεπόντε 0) χωρίζεται τής στερεάς 
ύπό στενού πορθμού, όνομαστοΟ διά τό άκανόνιστον

τής παλίρροιας, ή όποία καθ’ δλους τούς αίώνας έ- 
προκάλεσε τάς παρατηρήσεις τών έπιφανεστέρων 
πνευμάτων. Ό  πορθμός οδιος είς τό μέρος δπου 
κεΐται ή πόλις, τόσον περιορίζεται, ώστε αύτή ή πό
λις ένοΟται στερεώς μετά τής ξηράς διά γεφύρας 
πεντήκοντα μέτρων.

"Ανω τοϋ μέρους τής στερεας ύπάρχει ύψωμα κρη
μνώδες, λεγόμενον Καραμπαμπα, έπί τοΰ όποιου οί 
Τούρκοι άνήγειραν όχύρωμα άκανονίστου σχήματος 
άλλά καλώς έφοδιασμένον μέ δπλακαί άνδρας. Διευ
θυντής τοΟ έργου τούτου ήτο κάποιος ’Ιερώνυμος 
Γκαλόππο άπό Γκοναστάλλαν τής ’Επαρχίας Μαν- 
τούης, στρατιώτης δραγώνος τοΟ συντάγματος Κορ- 
μπόνε ....................................................................................

Ή πόλις τοΟ Νεγρεπόντε, λεγομένη Χαλκίς, άλλ’ 
ή όποία συγχωνεύει τό δνομά της μέ τό τής δλης 
νήσου, βρέχεται κατά τό πλεΐστον ύπό θαλάσσης καί 
περιβάλλεται ύπό άρχαίων τειχών, παρεμβαλλομέ- 
νων μερικών πύργων, οί μεγαλύτεροι τών όποί«ν 
εύρίσκονται δπου άρχίζει νά περατοϋται ή τάφρος, 
έσκαμμένη πολύ βαθέως ούτως ώστε τό νερόν διέρ
χεται έκεΐ άκολουθουν τό ροΟν τής διώρυγος.

Οί Τούρκοι όλίγην έμπιστοσύνην δίδοντες είς τό 
φρούριον τού περιφράγματος έκείνου εΐχον περιχα- 
ρακωθή έξω μέ καλάς όχυρώσεις, καταλαβόντες με
ρικούς λόφους, έπί τών όποίων εΐχον κατασκευάσει 
είδικάς κανονοστοιχίας είς τρόπον ώστε ή πόλις έκυ- 
κλοΟτο άπό θαλάσσης είς θάλασσαν άπό μίαν ίσχυ-

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

(1) ’ Εκαλείτο τότε ή νήσος Νεγρεπόντε καί "Εγριπος έκ τού 
Εύρίπου.
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ΘΡΥΛΛΟΙ ΕΝ ΕΛΥΜΝΙΩ

Κατόπιν δλο τό χωριό μαζύ καί οί παπάδες * 
καί φθάνουνε εις τό χωριό στην άκρη πάρα πάνω 
που είναι άλσος γηραιών δρυών καί έκκλησία 
έκεΐ εις τό Γεννέσιον τής θείας Θεοτόκου 
καί δπου μέ κατάνυξιν ψάλλουν δοξολογίαν 
καί προσκυνούν μ εύλάβειαν τήν θεϊκήν εικόνα 
καί εύχαριστοϋν γονατιστοί διά τό θειον δώρον.

★
¥ ¥

Καί ταΰτα ούτως έγιναν, άλλά τήν έπομένην  ̂
οΐ πάντες παρετήρησαν μέ φρίκην καί μέ τρόμον 
δτ’ ε ίχε έξαψανισθή τήν νύκτα ή εικόνα.

Τρέχουν έδώ τρέχουν έκεΐ κανένας δέν τήν βρίσκει 
τρέχουν στα έξωκκλήσια, εις τά βουνά τούς λόγγους, 
γίνεται έρευνα παντού τρεις μέρες καί τρεις νύχτες, 
άλλά παντού έρημική σιγή κΓ άπελπισία.

‘Ένας τσοπάνος γηραιός πού είχε τό μανδρί του 
στούς βράχους άνατολικά άπάνω άπό τό Λύμνι 
είδε τήν νύχτα ένα φως κάτω στήν πεδιάδα- 
καί τό πρωΐ κατέβηκε καί είδε τρομαγμένος 
τήν άγια εικόνα της καί μπρός της μιά κανδήλα 
κΓ άμέσως δίδει μήνυμα εις τό χωριό τί τρέχει 
κΓ οί χωρικοί κατέβηκαν καί πήραν τήν εικόνα- 
καί μέ πολλήν εύλάβειαν τήν έφεραν καί πάλιν 
έπάνω στό Γεννέσιον δπου τήν πήγαν πρώτα 
άλλά καί πάλιν έφυγε τήν νύκτα ή Παναγία 
καί πάλιν τήν ένεύρικαν πάλι στό ίδιο μέρος 
κΓ άφοΰ έπανελήφθη τρις ό έξαφανισμός της 
καί τήν άνεύρισκσν έκεΐ πάντα στήν ίδια θέσι, 
τότε οί δημογέροντες καί οί πρόκριτοι τού τόπου 
είπαν δτ’ είναι θέλημα Μαρίας τής Παρθένου 
έκεΐ νά κτίσουν έκκλησιά έκεΐ νά κατοικήσουν 
νά μεταφέρουν τό χωριό καί νά οικοδομήσουν 
κΓ έδωκαν τά σχέδια κι’ έκάλεσαν μαστόρους 
καί μέ τό κατά δύναμιν έκτισαν εκκλησίαν 
στό βράχο πουν καταμεσύ τής σημερνής τής Λίμνης· 
κΓ άφοΰ τήν έπεσκεύασαν κατά καιρούς πολλάκις 
ν’ άντέχη εις τά δύσκολα τά χρόνια τής δουλείας, 
υστέρα ήλθ’ ένας καιρός μιά γιγαντομαχία, 
έγείρου μήτερ μου 'Ελλάς είπε τό γιαταγάνι 
καί άστραψε κ’ έβρόντηξε παντού τό καρυοφύλλι 
καί συνετρίβει ό τιίρανος καί ό σταυρός ύψώθη, 
τότε καί οί πατέρες μας πούηταν διεσπαρμένοι 
στά δρη στό κρυσφύγετα καί είς τάς πέριξ νήσους 
φεύγοντες τάς καταστροφάς έπταετούς άγώνος, 
έπέστρεψαν εύέλπιδες μαζύ μέ τήν εικόνα 
κΓ έκτισαν άλλην έκκλησιά μεγαλοπρεπεστέραν 
καταφανή στούς πλέοντας τόν κόλπον τής Έγρίπου 
τό καύχημα τών Λυμνιωτών, γλυκειά παρηγορία.

θ ά  πέρασαν δέ είκοσι περίπου τότε χρόνια 
πού καί προσθήκας έκαμαν πρός έξωραϊσμόν της 
ηΰξησαν καί τό ϋψος της άπό τό πρώτον ύψος 
κατάτι ύψηλότερον, ώς έδειχναν τά ίχνη 
πριν άπ’ τά κονιάσματα πού έκαμαν έσχάτως- 
έπιμελεία δέ πατρός έμοΰ τού ίστορούντος 
έκτίσθη κωδωνοστάσιον μέ μάρμαρα πεντέλης 
στά χίλια όκτακόσια κ«ί έβδομήντα έννέα 
μέ σχέδια τού Τηνιακού τού γέρω Μαστρολούκα 
πουκαμε τά καμπαναριά δλης τής νήσου Τήνου,

(* Συνέχεια καί τέλος)

έργον πού μένει άσάλευτον στό πέρασμα τού χρόνου.
**  *

’ Ακόμα ώς τά σήμερα στό Λύμνι τό κρατούνε 
γιατί όπως γνωρίζετε στσ’ έπτά τού Σεπτεμβρίου 
συνέρχοντ’ άπαξάπαντες Λυμνιώτες καί οί πέριξ 
καί μέ πολλήν εύλάβειαν καί περισσήν λατρείαν 
τήν Παναγία όδηγοΰν έπάνω στά αλώνια 
κΓ έκεΐθεν στό Γεννέσιον στήν Μάνα της τήν ’Άννα 
δπου τελείται έορτή σεμνή τήν έπομένην 
κ’ ή Παναγιά μένει έκεΐ νύκτα καί τήν ήμέρα 
καί μέ τό ήλιοβασίλεμα τήν ξαναφέρνουν πάλιν, 
άκολουθοΰντος τού λαού μ ’ εύχάς καί λιτανείας.

** *
7Ηλθαν έδώ κατά καιρούς άπό τό "/.γιον ’Όρος 

άπό τά Καυσοκάλυβα κΓ άπ’ τήν Μονήν τής Λαύρας 
άγιογράφοι ειδήμονες καί είδαν τήν εικόνα 
κ ι’ άφ’ οδ τήν έπροσκύνησαν είπαν μέ ούθεντίαν 
δτ’ είναι έκ τών τού Λουκά τάς έβδομήντα δύο.

Έκθέτοντες αύτά έδώ έκθέτομεν συγχόνως 
πώς έγειν' ό συνοικισμός κάτω στήν παραλία, 
αιτία είναι ή Παναγιά ή Δέσποινα ή Προστάτις 
πού ήλθε άπ’ τά πέλαγα άπ’ άγνωστον πατρίδα.

Ν ικόλαο; Μπελάρα;
(ό παλαιός)

Ά π ό  τα περασμένα

Ό  " Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς

Ή άγιογράφησις τού ίερόΰ ναού τού 'Αγίου Νικο
λάου εύρίσκειαι σχεδόν εις τό τέρμα ιης, έλάχιστον 
δέ μέρος αύτοΰ μένει ακόμη πρός έπιξεργασίαν ύπό 
τού άρίστου ζωγράφου κ. Νικολάου Αργυροπούλου, 
ό χρωσιήρ τοΰ οποίου κατέστησε τόν "Αγιον Νικόλα
ον μίαν τών ώραιοτέρων καί θεαματικωτέρων έκκλη- 
σιών τής έλευθέρας Ελλάδος

Έ κ τού ύπρλοιπομένου μέρους τό δυσκολώτερον
καί μεγαλοπρεπέστερον άλλά καί τό πλέον  δα-
πανηρότερον είναι ή άγιογράφησις τού Παντοκρά- 
τορος ήτις ύπολογίζεται δτι θά στοιχίση περί τάς 75 
χιλιάδας δραχμών.

Ή δωρεά τού κ. Ίω. Γιαννακάκη έξ 25 χιλιάδων 
δραχμών έκάλυψε μέγα μέρος τού τοίχου τής έν λό
γω ’Εκκλησίας, τής όποιας ή διακονία θά εύλογεΐ έπ' 
άπειρον τόν γεναιόδωρον καί φιλόθρησκον δωρητήν.

Δέν θά εύρεθοΰν δμως τρεις άλλοι Γιαννάκηδες 
έκ τής πόλεως ταύτης διά νά συνεισφέρούν τά άπαι- 
τούμενα χρήματα διά τήν άποπεράτωσιν τού θείου 
αύτοΰ έργου ;
( Από τόν «Εωσφόρο» 1928)

Σ Τ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι

Μά πόσοι, στό μαρτυρικό, σταυρό τους σταυρωμένοι 
Κρύβουν τόν πόνον, μιας πληγής παντοτεινής 
Χωρίς σημάδι φανερό, τ®0 πόνου ν’ άπομένει 
ΓΙονοϋν—καί δέν πιστεύει τόν πόνον τους κανείς.

Γ .  Δροσίνη;
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Βραδυνοί Στοχασμοί

Καρδιά καί Ν ο ΰ ς  !

Κοιμάται ό Νοΰς καί δέ στοχάζεται 
τήν ώρα πού ή Καρδιά άγρυπνάει,
Καί τό τρελλό τής νειότης δνειρο 
τόν ξεγελά καί τόν πλανάει !

•Ξ,υπνάει ό Νους ό βαθυστόχαστος 
τήν ώρα πού ή Καρδιά κοιμάται,
ΚΓ άναζητάει τού κάκου τ ’ δνειρο 
καί κλαίει καί κλαίει σάν τό θυμάται I

Γεώργ. ©. Κελεποΰρπς

2ν£. Α . X  ϊ  ^
Μάτια γλυκά έρωτιάρικα, 
πού θά σάς χάσω τώρα 
καί θά γυρίζω σάν τρελλός 
τις νύχτες μέσ’ στή χώρα.

Μάτια γλυκά ναζιάρικα, 
ματάκια άγαπημένα, 
θά φύγετε καί θά χαθώ 
καί θά πονώ, ώϊμένα.

Μάτια, πού αίχμαλωτίσατε 
τό νοΰ καί τή ψυχή μου 
κ ι ’ είναι γιά σάς όλάνοιχτη 
καθ’ ώρα ή πληγή μου·

Μάτια πού μαγνητίζετε 
μή φεύγετε, στάθήτε, 
νά πώ σέ σάς τόν πόνο μου 
γιά νά μέ λυπηθήτε.

Ά νδρ ίο ις  Ζώντο;

0 ά ξ ε χ ά σ ω  Κ ύ ρ ι ε

θά  ξεχάσω ένα άπόβραδο ποΰ ή ψυχή μου γιά πάντα, 
ξαγνισμένη καί λεύτερη θά γυρίση σέ Σένα.
Στών δεινών μου τή γνώριμη καί τή μάταιη μπαλάντα 
θάχω κλείσει καθ αϊστησι· κΓ έτσι άπλά, πεπρωμένα.

Ολες δώ τις άπάτες μου, φωτισμένη άπ’ τή γνώση 
τής άλήθειας Σου, έκπληχτες-μές τή νύχτα θ ’ άφήσω. 
Καί ντυμένη τόν άνεμο, λυτρωμένη άπ’ τή πτώσι. 
άλαφριά σά—ένα σύγνεφο, θά ύψωθώ καί θά δύσω.

θ ά  υψωθώ—κρίμα κι’ δραμα.—Ή στερνή άγωνία 
θά μ ’ άφίση στό κούτελο τή σφραγίδα της. Πλήθη 
μπροΰτζοι άθόρυβοι — ή πλάνες μου — ώ I πικρή

. συμφωνία!
θά χτυπάνε στό δρόμο μου, έμβατήρισ...στή Λήθη.

Κ α λλιόπ η Σκαρίμπα

Δ Ι Φ λ

Ω τής άγόπης δίψα έσύ, πού στήν ψυχή σέ νοιώθω 
στήν πρώτη δέ ζητώ πηγή νά σκύψω νά σέ σβύσω 
—έρω άσβυστη μέσ’ στήν καρδιά βαθειά νά σέ

, „ . , , κρατήσω
κι άν είναι άκόμα νά χαθώ μέ τόν δικό σου πόθο.

Μαρία Ζάμπ»

Παληα Τραγούδια

X  ^  Χ Ι Ο  3?^

Είς τόν άνεμον μή λέγεις τά δεινά σου
Δέν σ’ άκούει

Είς τήν άμμον μή χαράττης τό δνομά σου
θ ά  χαθή : 

Οσπς κρούει τήν ψυχήν τήν γυναικείαν
Μάτην κρούει : 

Ο,τι είς γυναικός χαράξης τήν καρδίαν
θ ά  σβεσθή : 

Δ. Π απ«ρηγόπβυλο;

Μ  I *  Ο  2 Ϊ  Ο  ΐ ν ί Β Γ
«Νόμιζα πώς ήμουν μιά άσήμαντη ύπαρξη, μά άπό τότε πού 
μοΟδωσες νά νοιώσω δτι μ ’ άχαπάς, άχάπησα τόν εαυτόν μου 
μοι/ον και μονο γιατί ήταν τό άντικείμενο τής άγάπης Σου».

Γύρω μας άνοιξις, χρώματα, χαρά, 
ό κήπος μέ δροσιές καί μέ λουλούδια, 
δλοι καί δλα ¿ζώστηκαν φτερά 
κι άπ δλα μάγα βγαίνουνε τραγούδια.

Κι είμαι μεσ τή γιορτή τού κόσμου μόνος 
σκυμμένος δλη μέρα στά χαρτιά μου. 
μέ συντροφεύει κάθε βράδυ ό πόνος 
καί είναι ή μοναξιά ίδια ή φωτιά μου.

Δέν βρήκα έγώ τόν δμοιο νά Ιστορήσω 
τις τρέλλες, τις χαρές τά περασμένα 
άποζητώ άκαίρηα ν’ άγαπήσω 
καί θά προσμένω 'μέχρι τότε. ’Εσένα.
Εσένα, τήν ψυχή μου καί τό φώς μου 

τό είναι μου, τήν Μούσα, τήν Εικόνα 
Νά ξανανθίσουνε τά χρόνια έντός μου 
Νά σέ λατρεύω ώς δεύτερη Μαντόνα. .

Νά σ’ άγαπήσω πλέρια σάν δική μου 
συντρόφισσα. Καί μέλι νά ρουφήξω 
άπό τά θεΐα χείλη σου ψυχή μου 
καί τήν καρδιά Σου έγώ νά πρωτανοίξω.

Ν ίκ ο ; Παπαγεωργόπουλβ;

Δ έ ν  ε ίμ α σ τε  μόνοι

Έ ν Χαλκίδι τή 19 'Απριλίου 1942

Φίλε κ. Ζώντο,
Δέν δύναμαι παρά νά Σάς συγχαρώ γιά τήν άρ- 

τίαν είς έμφάνισιν καί μεστήν είς περιεχόμενον έκ- 
δοσιν τού περιοδικού μας.

Ελπίζω καί πιστεύω άπόλυτα πώς έκερδίσατε 
τήν πρώτην Νίκην.

Στήν εύγενικιά Σας αύτή προσπάθεια—τής άφυ- 
πνίσεως τών ναρκωμένων πνευματικών δυνάμεων 
τού τόπου—δέν είσθε μόνος.

Μαζύ μέ τις άλλες προσφορές, θέτω στήν ύπηρεσία 
Σας καί γώ> τις μικρές μου δυνάμεις προθύμως.

Δικός Σας
Ν ΐκ β ; Παπαγεωργόπουλβ;
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Ισ τ ο ρ ία  καί θρΟλλος

Είναι γνωστά τά τής καταγωγής τών περισσοτέ
ρων ήρώων μας, έν οίς καί τής καταγωγής του με
γάλου στολάρχου τής "Υδρας Άνδρέα Μιαούλη. "Ε 
ναν ώραΐον περί αύτοΰ δμως θρΰλλον, πού σκορπά 
τήν τελευταίαν πνοήν του δέν δυνάμεθα νά τόν πα- 
ραλείψωμεν.

ΖοΟν εις τήν Χαλκίδα άκόμη μερικά γεροντάκια, 
πού διέσωσαν τόν ώραΐον θρΰλλον καί μάς τόν κλη
ροδοτούν, καί διηγούνται καί ένα δράμα, ου ήρως υ
πήρξε καί έκδικητής τής οικογενειακής τιμής του 
ό Άνδρέας Μιαούλης.

'Ανάγεται εις μεμακρυσμένην, πρό τής Έπανα- 
στάσεως έποχήν τό δράμα. Οί Μιαούληδες έμενον 
έξωθι τής Χαλκίδος εις τό χωρίον Φύλλα όλίγον ά· 
πέχον τοΰ χωρίου τής Εύβοιας Σέττα, όπόθεν κατή- 
γετο ό πρόπαπος του Μιαούλη. Δέν έλέγοντο τότε 
Μιαούληδες, άλλά Βωκαΐοι. ‘Ο πατήρ του ώνομά- 
ζετο Δημήτριος Βώκος ή Μποΰκος καί ήτο αλιεύς, 
καθ’ ήν έποχήν δέ έλαβε χώραν τό περί ου ό λόγος 
δράμα, ό Άνδρέας Βώκος ήτο μόλις 15 έτών καί ήτο 
καί αύτός ψαράς, βοηθών τόν πατέρα του μαζή μέ 
τόν φίλον του Χρ. Ξυγκόγιαννην. .

Τότε εις τό χωρίον Φύλλα μουτεσαρίφης ήτο πλού
σιός της όθωμανός, όνόματι Γκεζαΐρ μπέης Χαζναν- 
τάρ Αγάς δστις ένταυτώ ήτο καί ταμίας του Πασσά 
τής Χαλκίδος. Τό σαράϊ του ήτο πλησίον του ποτα
μού— υποτίθεται δ ι ι  είναι ό Λίλας, δστις διέρχεται 
πλησίον του χωρίου Φύλλα—πρός τό μέρος δέ τής 
κοίτης του ώρθοΰτο περίκομψον κιόσκι.

Ό  Δημήτριος Μποΰκος είχε καί μίαν άνεψιάν, ήτο 
νυμφευμένη μετά τίνος Τσαλπαρά. Μίαν ημέραν ή εύ- 
ειδής Έλληνοποΰλα μαζή μέ άλλας φίλας της έξέ- 
δραμον έως τό κτήμα τοΰ μπέη. Τήν είδε άπό τό κιό
σκι του ό άσελγής ’Οθωμανός καί τήν έκάλεσε πλη
σίον του Δέν ύποπτεύθη τίποτε έκείνη καί ύπήκου- 
σεν εις τήν πρόσκλησίν του, μετ’ όλίγον δέ ή πτωχή 
ύπέκυπτεν εις τήν βίαν. Κατησχυμένη έπέστρεψεν 
είς τόν οίκον τοΰ θείου της, πρός δν έξεμυστηρεύθη 
τήν άτίμωσίν της, χωρίς νά άνακοινώση τίποτε είς 
τόν σύζυγόν της.

Τά ήκουσεν αΰτά ό Άνδρέας Μποΰκος 
καί χωρίς νά έκδηλώση τίποτε, κατέστρωσε τό σχέ- 
διόν του. Διά νά άποπλανήση δέ τόν πατέρα του τοΰ 
είπε :

— Πατέρα νά μήν πής τίποτα καί γίνουμε σεργκοΰ- 
νι στόν κόσμο.

Ό  Μπέης ήτο κατά δέκα έτη μεγαλύτερος τοΰ 
Άνδρέα, ήτο δέ δεινός βιολιστής, τραγουδιστής, πάν
τοτε ώπλισμένος καί κάτοχος πλούσιας συλλογής δ- 
πλων. ’Ήτο άνοιξις τότε καί τό ποτάμι, μετά ραγ- 
δαίαν βροχήν είχε πλημμυρίσει σχεδόν. ‘Ο Άνδρέας 
έπήρε τόν φίλον του τόν Ξυγκόγιαννην καί μέ τήν 
βάρκαν έπήγαν γιά ψάρια Μετ’ όλίγον είχον ιτιάσει 
πολλά ψάρια. Ό  Άνδρέας λοιπόν έξέλεξε τά καλύ
τερα, τά έκαμε μιά βουρλιά καί ένώ ό φίλος του 
Ξυγκόγιαννης έτακτοποίει τά άλλα ψάρια, αύτός έ- 
ξεκίνησε γιά τό Κιόσκι μέ τό πεσκές.

Πράγματι δταν έφθασεν είς τό σαράϊ ό Άνδρέας,

Κ. Χρ. Μώρου

ό Μπέης εύρίσκετο είς τό ϊδιον Κιόσκι, έντός τοΰ ό
ποιου ή έξαδέλφη του έβιάσθη. Ό  Άνδρέας κατέπνι
ξε τήν λύσσαν του καί ύψώνων τό βούρλο είπε τοΰ 
Μπέη :

—Σουφερα, Μπέη μου, ψάρια πεσκές, μά κύττα τί 
ψάρια είναι 1

Ό  Μπέης έσκυψε νά ίδή τό βούρλο πού τό είχε χα
μηλώσει ό ψαράς, τότε δέ ό Άνδρέας τοΰ κατάφερε 
μιά κατεβαστή άπό τήν καρδιά πρός τήν κοιλιά μ' έ
να μαχαίρι πού είχε κρυμμένο.

Ό  Μπέης έπεσεν άμέσως νεκρός, ό δέ Άνδρέας 
τόν έσήκωσε καί τόν έρριψε μέσα είς τήν άμπολή, ή 
όποία διήρχετο άπό τό κτήμα. Τό πτώμα παρεσύρθη 
άπό τά νερά είς τόν ποταμόν, ό όποιος τό έκύλισε 
είς τήν άμμουδιάι δπου καί κατεχώσθη μέ μόνα τά 
πόδια έξέχοντα.

Φυσικά ή έξαφάνισις τοΰ Μπέη έπί μίαν ή δύο ήμέ- 
ρας, δεδομένου δτι συχνά έξηφανίζετο είς τό χαρέ
μι του, δέν άνησύχησε κανένα, άλλά τήν τρίτην ημέ
ραν άπεκαλύφθησαν τά πράγματα. Πράγματι οί άν
θρωποι τοΰ Μπέη είχον προσέξει δτι ό άφέντης των 
συνδιελέγετο είς τό Κιόσκι μέ τόν Μπαλουξή Ογλοΰ 
τόν «γυιό τοΰ ψαρά». Έπήγαν λοιπόν είς τό σπήτι 
τών Βωκαίων άλλά δέν εύρήκαν τόν Άνδρέαν, ή 
μάλλον δέν εύρήκαν κανένα, διότι άπό τήν ιδίαν νύ
κτα τοΰ φόνου δλη ή οικογένεια έξηφανίσθη. Είς έ- 
πίμετρον άνευρέθη τό πτώμα τοΰ Μπέη καταχωσμέ- 
νον μέσα είς τήν άμμον καί οϋτω έξηκριβώθη πλέον 
τό πράγμα. Οί ’Οθωμανοί δμως άπέκρυψαν τόν φό
νον καί διέδωκαν δτι τόν Μπέη τόν «έφαγε τό στοι
χειό». Τήν φράσιν αυτήν τήν είχον καθιερώσει αύιοί 
οί ϊδιοι καί τήν μετεχειριζοντο όσάκις έξέκαναν κα
νένα έκ τών ίδικών μας καί έφοβοΰντο τήν άντεκδί- 
κησιν. Καί διά νά επιβεβαιώσουν τό πράγμα έβαλαν 
τόν Χόντζα καί έφώναζε άπό τόν μιναρέ έπί τρεις 
ήμέρας, κατά τήν ώραν τής προσευχής.

— Σααβακίν ! (Προσοχή) Τό στοιχειό νά μή φάη 
πειά μήτε Τοΰρκο, μήτε Ρωμηό, γιατί τό πιάνουμε 
καί τό κρεμάμε.

** *
Ή οικογένεια Βώκου τήν αύτήν νύκτα τής έκδική- 

σεως κρυβεισα άνεχώρησεν έκ τοΰ χωρίου. Έπιβιβα- 
σθεϊσα λέμβου διεπεραιώθη είς τό έπί τοΰ Εύβοϊκοΰ 
χωρίον τής Αττικής Κάλαμος, όπόθεν πεζή έφθασαν 
είς τόν Δράκον, ώς τότε ώνομάζετο ό Πειραιεύς, καί 
έπειτα κατέφυγον είς τήν νησίδα τής ’Ύδρας Δοκό, 
δπου ήσαν έγκατεστημένοι συγγενείς τής γυναικός 
τοΰ Δημήςρη τοΰ Βώκου. Έ κε ΐ ό Δημήτρης έναυπήγη- 
σε μίαν λέμβον διά τάς βιωτικάς άνάγκας του καί έ- 
πειδή δέν τώ έπήρκεσαν τά χρήματα διά τόν έξαρτι- 
σμόν της, άντί άγκύρας μετεχειρίσθη όγκώδη πέτραν 
καί άντί άλύσσου σχοινίον άπό βοΰρλα. Μέ αύτήν έ- 
ψάρευεν ότέ μέν έξωθι τής "Υδρας, άλλοτε δέ είς 
τάς άκτάς τής Πελοποννήσου.

Ό  Άνδρέας δμως δέν ήθέλησε νά έπιδοθή είς τό 
πατρικόν έπάγγελμα. ’Έφυγε λοιπόν έξ "Υδρας καί 
έγινε καταδρομεύς. Έδώ χάνονται πλέον τά ίχνη

Ο  Ι Α Ο Υ Α Η ^
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α  

Ή  υ π ο δ ο χ ή

— Ή υποδοχή, πού έκανε τό Εύβοϊκό Κοινό στό 
περιοδικό μας, ήτανε τέτοια, πού Ιδιαίτερα νά μάς 
συγκινεΐ.

’Άνθρωποι τών γραμμάτων, έπιστήμονες, παντός 
κλάδου, υπάλληλοι, έπαγγελματίες, άγρότες καί ά
γνωστοί μας άνθρωποι τοΰ λαοΰ, μάς έσφιξαν μ’ έν- 
θουσιασμό τό χέρι κΓ είλικρινά θερμά μάς συγχαρή
κανε, γιά τό πνευματικό μας ξεκίνημα.

Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός, πώς πολλοί ά
γνωστοί μας κύριοι, μάς παραπονέθηκαν πώς δέν 
τούς γράψαμε συνδρομητές άπό τό πρώτο φΰλλο μας.

Παράλληλα πήραμε πολλά συγχαρητήρια γράμ
ματα, μερικά άπό τά όποια θά ίδοΰν τό φώς άπό τις 
στήλες μας. ν

Γιά τή νοημοσύνη τοΰ λαοΰ τής Εύβοιας δέν ε ίχα
με καμμία, ποτέ, άμφιβολία. Μά καί τέτοια ύποδοχή, 
γιά νά είμαστε ειλικρινείς, δέν τήν περιμέναμε.

Εύχαριστοΰμε, δλον αύτόν τόν κόσμο, πού είχε 
τήν εύγένεια καί τήν καλωσύνη νά μάς ύποδεχθή τό
σο θερμά κι έγκάρδια, καί τοΰ ύποσχόμεθα πώς τά 
«Εύβοϊκα Γράμματα» θά κάμουν δτι μποροΰν γιά 
ν' άνταποκριθοΰν στίςπροσδοκίες καί τις έλπίδεςτου.
Λ ό γ ι α  ρ η χ ά

—Στό προγραμματικό—δς τό ποΰμε έτσι—δρθράκι μας, ό- 
ποσχεθήκαμε νά καθιερώσουμε ξεχωριστή σελίδα γιά τούς 
νέους μας. Δυστυχώς δση συνεργασία λάβαμε άπ’ αυτούς μέ
χρι σήμερα δέν μδς ένθουσίασε καθόλου. Λόγια άδειανά, ρη
χά, χωρίς καμμίαν άνησυχία καί άνώτερο παλμό.

Δύο—τρία κομμάτια, άπό εκείνα πού λάβαμε, δίνουνε κά
ποια μακρυνή έλπίδα έξελίξεως. 'Επειδή δμως, μ' αΰτά καί 
μόνο δέν μπορεί νά καθιερωθή ειδική σελίδα, γ ι ’ αύτό τά κομ
μάτια αΰτά θά δημοσιευθσΰν κατά συγκατάβασι, μεσα στις 
άλλες σελίδες τών «Εύβοϊκών Γραμμάτων».

Λόγια αγάπη;

Π εραστικ ή Χαρά του “ Ερ ω τος

Περαστική. Μικρή θεά τοΰ έρωτος αιθέρια, άσπρο- 
ντυμένη γλυκομίλητη στάθηκες γιά λίγο έκεΐ κοντά 
μου καί κέρασες καί μένα λίγο άπό τό ποτήρι τής 
άγάπης. .

Τί κΓ άν έγέμισες τή ζωή μου μέ άνοιξη καί λου
λούδια καί μ ’ έκανες νά βγώ γιά λίγο άπό τό κόσμο 
τό δικό μου, γιά νά μέ μεταφέρης έκεΐ πού 
φωλιάζει γιά πάντα ή χαρά κΓ ή εύτυχία ;

Τί κΓ άν μ’ έκανες νά ξεχάσω γιά λίγο τό γνώριμό 
μου μονοπάτι μέ τόν άνήφορο καί τις κακοτοπιές 
καί θέλησα νά βαδίσω γιά λίγο τό όμαλό καί άνθό- 
σπαρτο μονοπάτι, πού μοΰ έταξες ;

Περαστική ήσουν!! καί σάν, περαστική έφυγες, 
καί μ’ άφησες νά γυρίσω πίσω στό γνωστό κΓ άνώ- 
μαλο μονοπάτι τής ζωής μου.

’Έφυγες, τόσο γρήγορα σάν δνειρο γλυκό, π’ ό 
παγερός άνεμος ένός χειμωνιάτικου πρωϊνοΰ τό 
σκορπίζει άκαρδα.

"Εφυγες, άφοΰ πήρες μσζύ σου τήν άνοιξη καί τά 
λουλούδια, τήν παντοτεινή χαρά καί εύτυχία, ά- 
φίνοντας σέ μένα τό πόνο καί τή θλίψη νά στήση τό 
παλάτι της στή τόσο προδομένη μου καρδιά

’Έφυγες, άφοΰ πρώτα μ’ έκανες νά νοιώσω καί γώ 
τις χάρες σου, καί νά μετρήσω μέ τό μέγεθος τους, 
τό πόνο καί τή δυστυχία πού είμαι καταδικασμένη 
νά περνώ.

Σ ’ άναζήτησα παντοΰ μά τό ειρωνικό σου γέλοιο 
άντήχησε μέχρι τ ’ αυτιά μου καί τότε πιά κουρασμέ
νη ταπεινωμένη έμεινα Μόνη.

Μέ μόνη τήν άνάμησί σου, γλυκειά, περαστική ό- 
νειρεμένη θεά τοΰ έρωτος.

Ν ίνα  'Αποστόλου— Μ «τράγκα

του άρκετά έτη. Ό  θρΰλλος μάς τόν παρουσιάζει πά
λιν άμυδρά, άμυδρά άναπλέοντα τόν Νείλον. ’Ά λλ ο 
τε τόν εύρίσκει μέ τόν Λάμπρον Κατσώνην. Ά λλ ' έπί 
τέλους μάς τόν παρουσιάζει καί πάλιν έν "Υδοα έμ
πορον άποικιακών καί οίνων.

’Έξαφνα έκρήγνυται ή Έπανάστασις. ‘Ο Άνδρέας 
είχε τότε 52 — 53 έτών ήλικίαν. Ήτο δμως έναντίον 
τής ’Ιδέας ιής Έπαναστάσεως—πάντοτε κατά τήν 
παράδοσιν —φρονών δτι δέν ήτο δυνατόν ν' άνταπε- 
ξέλθη ή Φυλή μας κατά τοΰ κατακτητοΰ. Ή παράδο- 
σις μάλιστα τόν θέλει άπό τότε χαράσσοντα έξωτε- 
ρικήν πολικήν καί ίσχυριζόμενον δτι μόνον άν εϊχο- 
μεν τήν ύποστήριξιν έξωθεν θά έπετύγχανεν ή 
έπανάστασις. Κηί τοιουτοτρόπως οί ‘Υδραίοι άνέθε- 
σαν είς άλλον τήν άρχηγίαν τοΰ στόλου των. Επειδή 
δμως δέν ήτο άντάξιος έκεΐνος τών προσδοκιών των 
συνεσκέφθησαν μέ τόν Λάζαρον Κουντουριώτην νά 
πείσουν τόν Άνδρέαν νά δεχθή τήν άρχηγίαν.

Κατά τήν έποχήν αύτήν ό Άνδρέας είχε μετονο- 
μασθή είς Μιαούλην. Κατά τινας τό νέον του έπίθε- 
τον τό ώφειλεν είς τό παράγγελμα «Μία Ουλοι παι
διά ! » τό όποιον μετεχειρίζετο συχνά κατά τούς χει
ρισμούς τοΰ σκάφους του. Κατ’ άλλους τό ώφειλεν 
είς τό σχήμα τής λέμβου του, δπερ Τουρκιστί λέγεται 
«Μιαούλ». Διότι, ώς βεβαιοΰν, ή λέμβος του ήτο στε

νή έπάνω καί φαρδυά κάτω.
Ό  Λάζαρος Κουντουριώτης λοιπόν έκάλεσε τόν 

Άνδρέαν καί τοΰ άνεκοίνωσε τόν διορισμόν του ώς 
Στολάρχου τών 'Υδραίων ή άκριβέστερον «Καπετά
νιου στά Καράβια», δπως έλεγον τότε, τοΰθ' δπερ μέ 
πολλάς πιέσεις έδέχθη διά νά δοξασθή κατόπιν.

Προσθέιει μάλισια ή παράδοσις δτι ό Κουντουριώ
της, δταν ό Άνδρέας έγινε στόλαρχός πλέον τοΰ έ- 
φώναξε άπό τό μπαλκόνι του :

— Άντρέα τώρα πειά ποΰ είσαι Καπετάνιος πρέπει 
νά κόψης τήν μπέβα καί τον καπνό !

Ή παράδοσις, βλέπετε, τόν θέλει τόν ναύαρχον μέ 
τό ναυτικόν ίδίωμα, άλλά καί μέ το πολύτιμον πλεο
νέκτημα τής μεγάλης θελήσεως, ή όποία σήμερον λέ
γεται «Άρβανίτικο πείσμα».

Διότι πράγματι ό Ναύαρχος άπελθών τής οίκίας 
τοΰ Κουντουριώτη μετέβη είς τήν οίκίαν του καί έχυ- 
σεν είς τήν θάλασσαν δλα τά βαρέλια πού είχε. Καί 
τοιουτοτρόπως έκοψε τήν μπέβα, δηλαδή τό κρασί.

Έδώ σταματά ή παράδοσις, τήν όποιαν κατά λέξιν 
σχεδόν μάς άφηγήθη γνωστός πρεσβύ ης τής Χαλκί
δος. Ε ίχε μάλιστα τήν καλωσύνην νά μάς δείξη σω- 
ζόμενον είς τό χωρίον Φύλλα καί τό πατρικόν σπήτι 
τών Βωκαίων,

1922 + Κ. Χ ρ. Μώρβς
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Μ α τ α ιω δ είσ α  κατάλη ψις τής  χ α λ κ ίδ ο ς

(Συνέχεια έκ τής πρώτης σελίδος)

ράν γραμμήν, άπέχουσαν αυτής 400 μέτρα καί ή ό
ποία κατά μέγα μέρος τήν έξησφάλιζεν άπό τήν ένέρ- 
γειαν τών βομβών. Ή ύπερασπίζουσα αυτήν φρουρά 
άνήρχετο σχετικώς εις έξακισχιλίους στρατιώτας, έκ 
τών όποιων οί τετρακισχίλιοι καί πεντακόσιοι ήσαν 
γενιτσάροι. Διά νά ύπερβοϋν τάς έχθρικάς όχυρώ- 
σεις, δύο ήσαν αί γνώμαι τών στρατιωτικών άρχηγών. 
Τινές ήθελον νά έπιτεθοϋν, χωρίς άναβολήν, μέ τήν 
σπάθην άνά χεΐρας καί τό στήθος άνοικτόν μέ δλας 
τάς δυνάμεις, ένω ήσαν πλήρεις καί πρώτου μειω
θούν άπό τάς συμμορίας καί τάς κακώσεις. Τούναν- 
τίον ό Κίνισμαρκ ύπεστήριζε, καί ή γνώμη του ΰπε- 
ρίσχυσε, νά προχωρήσουν κανονικώς διά μέσου τών 
χαρακωμάτων, τά όποία ήρχιζον πολύ μακράν είς ά- 
πόστασιν δύο μιλλίων άπό τής πόλεως. /Ενώ  δμως 
πολύ βραδέως έπροχώρουν αί έπιχειρήσεις ϊμας, ή ά- 
κρασία τοΟ άέρος προκληθεΐοα έκ τοΟ έλώδους του 
μέρους έκείνου, δπου μέ όλίγην πρόνοιαν είχε τοπο- 
θετηθή τό στράτευμά μας, ήρχισε νά έπιφέρη τά όλέ- 
θρια άποτελέσματά της οϋτως ώστε ένέσκηψαν θα
νατηφόροι άσθένειαι καί καθημερινώς άπέθνησκον 
εις μέγαν άριθμόν στρατιώται καί άρχηγοί...

Λεωνίδας χ .  Ζώη5

Σ τ ο ν  άνδρα π* ά γ α π ό  

ή γ υ ν α ίκ α  δ έν  ά ρ ν ιέ τ α ι  τ ίπ οτα

Ό  διακεκριμένος κριτικός τής «Νέας Ε στία ς» 
"Αλκής θρύλλος, κρίνοντας νέο θεατρικό έργο τού 
κ. Σπύρου Μελά, γράφει μεταξύ άλλων καί τά έξής :

«"Ενας άντρας μπορεί νά ποθήσει μιά γυναίκα καί 
νά μή τής δώση τίποτε άπό τήν ψυχή του ή γυναίκα 
σπανιώτατα μόνο ποθεί· δταν δμως δώσει τήν ψυχή 
της, μοιραία, γιά τήν άντίληψί μου, θά δώση καί τό 
σώμα της.

"Εστω κΓ άν δέν έχει αύτή άναπτυγμένες αισθή
σεις, θά παραδώσει καί τό σώμα της γιά νά χαρίσει 
χαρά στόν άγαπημένον της, πού θά τής τό ζητήσει· 
στόν άντρα π’ άγαπά ή γυναίκα δέν άρνιέται τί
ποτα. Δέν πιστεύω δτι ένας άντρας καί μιά γυναί
κα, πού άγαποιοΰνται μπορούν νά βλέπωνται συχνά 
μόνο καί νά παραμένουν σ’ άπόσταση ό ένας άπό τόν 
άλλο, έκτός μόνον άν ό άντρας είναι έλαττωματικός».

Γιά τίς άναγνώστριες, πού θά είχαν άντίρρησι στά 
λόγια αύτά, σημειώνεται —άν δέν τό ξέρουν—πώς 
ό άναφερόμενος θεατρικός κριτικός εΐναι θυλικός I

Ν έ ο ς  σ υ ν ε ρ γ ά τ η ς

Τά «Εύβοϊκά Γράμματα» βλέπουν σήμερα στις 
στήλες των μέ ξεχωριστή χαρά τό τίμιο δνομα τού 
άκούραστου έπτανησίου ιστορικού κ. Λεωνίδα X. 
Ζώη, πού μέ τόση προθυμία καί εύχαρίστησι δέχτη
κε νά συνερναστή μαζί μας( καί νά μάς βοηθήση 
στήν νέα μας προσπάθεια.

©έατρβ «Κ εντρ ικ ό»

Μουσικοφ ιλολογικό Πρωιν ό

Γ ιά  τά άρφανά

Τά «Εύβοϊκά Γράμματα» σημειώνουν, μέ ξεχωρι
στή εύχαρίστησι, τό «Μουσικοψιλολογικό Πρωινό* 
πού δόθηκε τήν Κυριακή τό πρωί, στις 3 τού Μάη, 
ύπό τήν προστασία τού κ. Νομάρχου καί ύπέρ τού 
’Ασύλου τών όρψανών, στό κομψό κινηματοθεατρά- 
κι τού «Κεντρικού».

Ό  σκοπός ήταν άγιος, τό πρόγραμμα διαλεχτό 
καί ή έκτέλεσι ικανοποιητική.

"Αν δέν έπρόκειτο περί άπλού είδησεογραφικού 
σημειώματος καί περί έρασιτεχνών, άλλά περί κριτι
κής σοβαρός, θά μπορούσε κανείς Ιδιαίτερα νά στα- 
ματατήση στόν κ. "Αγγ. Μάλλιο καί τήν πολύ καλή 
Εύβοϊκή Ραψωδία του καθώς καί στήν ωραία έκτέ
λεσι τής Polonaise· Ή όμιλία τοϋκ. Δασκαλοπούλου, 
γιά τόν θειον Μπετόβεν, έξαίρετη καί τή χαιρετού
με ιδιαίτερα γιατί είναι μιά πνευματική δουλειά— 
καλογραμμένη καί καλοπωμένη—ένός έλπιδοφό- 
ρου νέου, πού τά Εύβοϊκά Γράμματα τόν άναφέρουν 
μέ καμάρι.

Στούς όργανωτάς τού πρωινού καί τούς καλούς 
έκτελεστάς, Δας Νίνα Μπουγατιώτου, Ε λ έν η  Κ. 
ΡεγκΟύγκου, Μήλια Μαρτίνη, καί κ. κ. “Αγγ. Μάλλιο, 
θεόδ. Δασκαλόπουλο, καί Μηνά Χριστίδη, συγ
χαρητήρια.

Ή παρατήρησι, που μού έγένετο, κατά τήν παρά- 
στασι, άπό διπλανή μου κυρία : πώς άν καί άλλα 
γνωστά καλλιτεχνικά στοιχεία τού τόπου είχανε 
συμπράξει, ή έπιτυχία θά ήτανε καλλιτέρα, είναι 
όρθή.

Γενικώτερα ή άπλή καί μόνο όργάνωσι τού μουσι- 
κοφιλολογικού πρωινού, μέσα στις δύσκολες ώρες 
πού ζούμε πρέπει νά άποτελέση—καί άποτελεϊ —καλ
λιτεχνικό γεγονός γιά τήν πόλι μας.

Στό μικρό διάλειμα, μεταξύ α'. καί β'. μέρους, ό 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Γρηγόριος 
ηύχαρίστησε, μέ λίγα θερμά συγκινητικά λόγια, τούς 
αμήσαντας τήν παράστασι διά τής παρουσίας των 
έξοχώτατον Ιταλόν Στρατιωτικόν Διοικητήν, τόν 
κ. Νομάρχην Εύβοίας καί κείνους πού πήραν τήν 
πρωτοβουλία τής όργανώσεως τού πρωινού, οί ε ι
σπράξεις τού όποιου θά διατεθούνε γιά τά μικρά 
όρφανά τού άσύλου, τών όποιων οί τρυφερές ψυχές 
θά δεηθούν ύπέρ έκείνων, πού τούς εύεργετούν καί 
ύπέρ τής περιποθήτου ειρήνης τού σύμπαντος κόσμου.

Τό «Πρωϊνό» έτίμησαν δλες οι άρχές τής πόλεως 
καί ό νέος Δήμαρχος κ. Ρεντίφης. Ζ.

Κ α ταχω ρήσεις  Υ π η ρ ε σ ι ώ ν

Τά «Εύβοϊκά Γράμματα» θά κυκλοφορούν πάντο
τε τά μέσα τού δευτέρου δεκαημέρου κάθε μηνός καί 
θά δέχωνται πρός δημοσίευσιν, εις τήν τελευταίαν 
των σελίδα, έκτός τών διαφημίσεων καί παντοίας 
άλλας καταχωρήσεις τών διαφόρων δημοσίων καί 
λοιπών ύπηρεσιών.

Τά «Ε ύβο ϊκ ά  Γράμματα» πωλοΟνται ένταΟθα είς τό Πρα 
κτορεϊον τοΟ κ. Κ. BPF.TTOY.
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ΙΤΑΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Π Ω Σ  Α Γ Α Π Ο Υ Ν  Ο Ι  Α Ν Δ Ρ Ε Σ

κ α ι  π  η Ο Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε
ΤΖ1ΝΑΣ ΛΟΜΠΡΟΖΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

- «Γιά ν’ Αναθρέψει κανείς ένα παιδί, πρέπει ή 
γυναίκα νά λησμονήσει τόν έαυτό της γ ι ’ αύτό 
καί νά καταστεί Ικανή νά όποφέρει τούς πόνους 
του καί νά χαρεϊ περισσότερο τίς χαρές του ά- 
πό τίς δ·κές της χαρές. Πρέπει άκόμα δλες οί 
συγκινήσεις της νά γίνουν συγκινήσεις άγάπης».

Η ΦΙΛ ΑΡΕΣΚΕΙΑ

Ό  έξωκεντρισμός παρουσιάζει δύο δψεις. 'Η μιά 
συνίσταται στή σπουδαιότητα πού έχουν γιά τή γυ
ναίκα οι έγωκεντρικές της συγκινήσεις καί ή άλλη 
στή σπουδαιότητα πού έχουν οί έξωκεντρικές.

‘Η πρώτη, συνέπεια τής ¡μεγάλης σπουδαιότητας 
τών έξωκεντρικών συγκινήσεων, δηλαδή έκείνων πού 
προέρχονται άπό τούς άλλους άνθρώπους ή πού κα
ταλήγουν σ' αύτούς, είναι ή ψ ιλαρέσκεια  πού κυ
ριαρχεί καί χρωματίζει μέ τίς άχτίδες της δλη τή ζωή 
τής γυναίκας.

Ή έπιθυμία της ν’ άρέσει, προσφέρει μιάν ευχάρι
στη έντύπωση στά μάτια, στ’ αύτιά καί στήν όσφρη
ση έκείνων πού τήν πλησιάζουν. Ή έπιθυμία αύτή, 
τού νά προκαλέσει μιά ευχάριστη έντύπωση μέ τό 
πρόσωπό της, τό κορμί της, τίς χειρονομίες της, τή 
φωνή της, τά λόγια της καί τούς τρόπους της, εΐναι 
άπό τίς πιό βαθειές καί πιό ούσιώδεις έπιθυμίες τής 
γυναίκας.

Είναι, τό τονίζουμε, πιό έπίμονη καί πιό γενική 
κΓ άπό τήν άγάπη άκόμα, μέ τήν όποία δέν έχουν 
δίκιο νά λέγουν πώς είναι άναπόσπαστη, γιατί γιά 
τή γυναίκα είναι έντελώς διαφορετική. ‘Η φιλαρέ- 
σκεια είναι γι' α ύ ιή ν  κυρίως ένας πόθος τού νά δε
χτεί, ένώ ή άγάπη εΐναι πόθος της νά  δώσει. ‘Η φι- 
λαρέσκεια εΐναι γιά τή γυναίκα άνεξάρτητη άπό τήν 
έκτίμηση καί τόν θαυμασμό, ένώ ή άγάπη εΐναι άλ- 
ληλένδετη μ’ αύτά

Ή φιλαρέσκεια άφορά κατά πρώτο λόγο τά φυσι
κά της χαοίσματα καί κατά δεύτερο μόνο, τά ήθικά 
καί πνευματικά, ένώ ή άγάπη εΐναι γιά τή γυναίκα 
αίσθημα έντελώς ψυχικό καί πνευματικό. Τέλος ή 
φιλαρέσκεια εΐναι γιά τή γυναίκα άπεριόριστη, ένώ 
ή άγάπη εΐναι περιορισμένη, μοναδική μάλιστα.

Ή γυναίκα θέλει ν ’ άρέσει σέ δλους, στό δάσκα
λό της, στό μαθητή της, στόν πελάτη της στόν έμ
πορό της, μέ τούς όποίους θά μπορούσε νάχει δοσο
ληψίες, θέλει δμως ν' άρέσει καί στόν διαβάτη πού 
συναντά στό δρόμο, στόν περίεργο πού τήν παρατη
ρεί άπό τό παράθυρο, στόν συνταξειδιώτη πού δέ θά 
ξαναδεΐ, στόν έργάτη πού έρχεται νά διορθώσει τά 
έπιπλά της, καί σ' δλους έκείνους πού δέν τήν ένδια- 
φέρουν καθόλου, καί πού δέν περιμένει άπ' αύτούς 
ούτε έκτίμηση, ούτε έρωτα.

Ή γυναίκα θέλει ν’ άρέσει στόν κάθε άντρα, στό 
κάθε παιδί, στόν κάθε νέο πού συναντά ή πού άκούει 
νά μιλούν γ ι ’ αύτόν, στούς συγγραφείς πού διαβάζει 
τά μυθιστορήματά τους, στούς κακομοίρηδες τού δρό 
μου καί στούς έγκληματίες τού κακουργοδικείου. ΚΓ 
έπειδή έλπίζει. πώς μπορεί νά τή δοϋν καί νά διακρι- 
θή, δηλαδή κατά βάθος ν’ άρέσει σέ πολλούς άνθρώ

πους, γιά τούτο τρέχει στίς ιπποδρομίες, στις κοσμο
συρροές, στά θέατρα, σέ κάθε είδους συγκεντρώσεις.

'Η φιλαρέσκεια, έιχιθυμία λογική κΓ άκατανίκητη 
τής έξωκεντρικής ψυχής, ρυθμίζει δλη τή ζωή τής γυ
ναίκας. Άπό τή στιγμή πού τό κοριτσάκι άρχίζει νά 
σκέπτεται τό «πώς ν ’ άρέσει», μπαίνει άπό τή παι
δική στή νεανική ήλικία καί ξυπνά ή αύτοσυνείδησή 
ίου. Ούτε ή άρώστεια, ούτε ή ήλικία, ουτε κι’ ό θά
νατος κατορθώνουν νά σβύσουν τή φιλαρέσκεια.

Τή συναντούμε στή γιαγιά μας καί στά γηροκο
μεία δπου οί γρηές έπιμένουν νά στολίζονται άκόμα 
καί νά κάνουν τά σγουρά τους.

Τή συναντούμε σ ιίς  άρρωστες τών νοσοκομείων 
καί στίς φυλακ σμένες δπου τό μεγαλείτερο δώρο 
πού θά τίς έκανε κανείς, εΐναι κανένα πραγματάκι 
μέ τό όποιο θά μπορέσουν νά στολιστούν. 1ή συ
ναντούμε στίς μελλοθάνατες πού ένδιαφέρονται πο
λύ γιά ιό φόρεμα πού θά τίς βάλουνε σάν πεθάνουν 
καί σ ’ έκεΐνες πού πρόκειται ν’ αύτοκτοιίσουν καί 
προσπαθούν νά διαλέξουν ένα είδος θανάτου πού όέ 
θά τίς παραμορφώσει. Τή συναντούμε άκόμα καί στίς 
καλόγρηες, δπως σιή Κολόμπα έκείνη, πού ,παρακα- 
λοΰσε τίς άλλες καλόγρηες νά τή στολίσουν μέ τρι
αντάφυλλα γιά ν’ άρέσει περισσότερο στό Νυμφίο 
τών ούρανών δταν θά εμφανιζόταν μπροστά του.

Ή έπιθυμία τού ν’ άρέσει σάν άτομο άμέσως σ 
έκεΐνον πού τήν κοιτάζει, τήν άκούει καί τήν πλη
σιάζει, καί πού σχεδόν πάντοτε συνοδεύεται άπό τήν 
έπιθυμία τού ν’ άρέσει ψυχικά καί πνευματικά, εΐναι 
ή αίτια τής γυναικείας χάριτος καί τίς προσοχής πού 
καταβάλλει στά ψορέματά τητι στίς χειρονομίες της 
στίς πράξεις καί στίς προθέσεις της τά φανεί ώραία, 
νά πει πότε χαριτωμένα καί πότε άναιδή λόγια, μά 
πού «μπορούν ν ’ άρέσουν» καί νά κοπιάσει άφάντα- 
στα, ύπό τόν δρο «νά προξενήσει κάποια ευχαρίστη
ση» καί νά δει τούς άλλους εύχαριστημένους άπ 
αύτή. _

Ή έπιθυμία τού νά εύταριστήσει καί ν’ άρέσει, 
εΐναι τό κυριώτερο κίνητρο τής ζωής της γυναίκας. 
ΚΓ έξ αίτιας τής φιλαρεσκείας της αύτής, πολλές γυ
ναίκες ρίχνονται στά σπόρ, καί μερικές περνούν κο
λυμπώντας τή Μάγχη ή τόν ωκεανό μέ τό άεροπλά- 
νο κι’ άλλες διαβάζουν καί μελετούν βιβλία γιά νά
νοι ένήμερες τής φιλολογικής κινήσεως. Γιά ν άρέ
σουν άκόμα, ειδικεύονται στίς πιό άνόμοιες γνώσεις 
πού δέν τίς ένδιαφέρουν καθόλου. ’Επειδή τέλος άλ
λοι νομίζουν πώς μέ τόν τρόπο αύιό θά τίς προσέ
ξουν οί άλλοι καί θ ’ άρέσουν, γΓ αύτό πολλές γυναί
κες λυπούνται πού δέ μελέτησαν καλά καί δέν πή
ραν τό δίπλωμά τους. Εΐναι τόσο άληθινό αύτό ώσ
τε ή μανία πού είχαν άλλοτε νά [γίνουν διδάκτορες, 
άρχισε έδώ καί δέκα χρόνια νά έξασθενεΐ, τώρα, 
πού ή έπιστήμη δέν εΐναι πιά τής μόδας.

Κ οσμικότητα, Κ οκεττα ρίκ , Φ λ ερ τ

"Αν ή έπιθυμία τού ν’ άρέσει καί νά προσφέρει 
τήν εύχαρίστηση εΐναι έμφυτη στή γυναίκα, ώς τόσο 
όδηγεΐ κάποτε σέ άτοπα, προπάντων σάν παρεκτρέ-
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πεται καί γίνεται ύπερβολική.
’Από τήν κάπως ύπερβολική φιλαρέσχεια, περνάει 

σιγά —σιγά ή γυναίκα στην έπιθυμία τοΟ νά εύρύνει 
δσο μπορεί τόν κύκλο τών προσώπων στά όποια θέ
λει ν’ άρέσει· φτάνει στήν κοσμικότητα. Κι’ άπό τήν 
έπιθυμία τοΟ νά γοητέψει καί νά διεγείρει τόν θαυ
μασμό μέ λόγια η μέ χειρονομίες μελετημένες ή ά- 
φελεΐς, πέφτει στήν κοκεχταρία. ΚΓ δταν ή σαγήνη 
της στρέφεται πρός ένα όρισμένο πρόσωπο μόνο, 
που χωρίς τεχνάσματα, άλλά καί χωρίς πρόθεση ν ’ 
άγαπήσει ή ν’ άγαπηθή, έρωτοτροπεΐ μαζύ του, τότε 
καταντά στό φλερτ.

Ή κοσμικότητα, ή κοκετταρία, καί τό φλερτ ε ί
ναι βασικά καί γενικά πάθη τής γυναίκας. Καμμιά 
δόξα, καμμιά τιμή, καμμιά φιλολογική άπόλαυση, 
καλλιτεχνική ή έπιστημονική, δέν παραβάλλεται μέ 
τήν μέθη πού δοκιμάζει ή γυναίκα, δταν βλέπει νά 
τήν περιστοιχίζουν οί άντρες πού τις κάνουν κοπλι- 
μέντα κι’ δταν αισθάνεται πώς τή θαυμάζουν συγ
χρόνως πολλά πρόσωπα ή δταν σκέπτεται δτι μπο
ρεί αν τό θέλει, νά προκαλέσει μέ τά θέλγητρά της 
τήν προσοχή ένός μόνο όρισμένου προσώπου, πού 
ουτε βέβαια σκοπεύει νά τό άγαπήσει, οΰτε καί πε
ριμένει ν ’ άγαπηθή άπ’ αύτό.

“ Αν οί παγίδες αύτές δέν έκμιδενίζουνταν άπό τή 
δύναμι τής πραγματικής άγάπης, τί είναι τότε έκεΐ- 
νο πού μπαίνει στή μέση καί χωρίζει έκείνους πού 
άγαποΟν ; Ή φυσική άντιπάθεια τής γυναίκας πρός 
τά τεχνάσματα καί τόν ύπολόγισμό πού είναι πιό 
δυνατή σ’ σύτή παρά στόν άντρα κΓ ή φυσική της 
ντροπαλοσύνη πού τήν ¿μποδίζει νά κουβεντιάζει 
μόνη μ ’ ένα άντρα. Τά έμπόδια αύτά είναι έμφυτα 
στή γυναίκα, άλλοιώτικα κάθε γυναίκα θά γινόταν 
κοσμική, κοκέττα κ’ έρωτότροπη.

(’Ακολουθεί) 
Μεταφραστής : Γ . Σημειριώτπς
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Φ ιλ ο λ ο γ ικά  Πένθη

Γ ι ά ν ν η ς  Ν Γρυπάρης

“Επειτα άπό τό θάνατο τοΟ άξέχαστου Σολωμιστή 
’Αντωνίου Μουσσούρη, πού πέθανε άπό συγκοπή τής 
καρδιάς, τήν αύγή τής 3 τοΟ περασμένου Γενάρη, πέ
θανε καί θαύτηκε χωρίς κανένας σχεδόν νά τό μάθη 
καί νά τόν συιοδέψη στήν τελευταία του κατοικία, 
καί ό Γιάννης Ν. Γρυπάρης.

Τό κενό πού ό Γρυπάρης άφήνει στά έλληνικά 
γράμματα είναι δυσαναπλήρωτο.

’Α λ λ η λογραφία :

— Κον Λ. X. Ζώην, ’Αθήνας : Μάς συγκινεΐ ή προ
θυμία τής συνεργασίας Σας. Εις πρώτην εύκαιρίαν 
θά έχετε εύχαρίστως τό ζητούμενον.

— Κον Ν. Παπαγεωργόπουλον, ΈνταΟθα : Σ ά ς  εύ- 
χαριστούμεν θερμότατα 6Γ δλα.

— Καν Μαριέττα, έπτανησίαν, ’Αθήνας : Περιμένο- 
μεν εύχαρίστως τήν συνεργασίαν Σας.

— Πρός τούς πολυπληθείς συνδρομητάς του φύλλου 
πού μάς παρεκάλεσαν νά στείλωμεν διά τής συνδρο
μής τήν εΐσπραξιν, άπαντώμεν πώς δέν ύπάρχει καμ- 
μία βία. Τούς εύχαριστοΰμεν πάντως διά τό ζωηρόν 
ένδιαφέρον καί τούς πληροφοροΟμεν, πώς θά λάβουν 
χατ’ αύτάς τήν σχετικήν άπόδειξιν τής συνδρομής 
των.

— Κον Τάκην Νίκβαν, ’Ενταύθα : θερμές εύχαρι- 
στίες, γιά τά καλά σας λόγια. Ή συνεργασία σας 
ληφθεΐσα άργά θά δημοσιευθή στό προσεχές.


