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Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΧΡΕΟΣ TOY
Ή συνταραχτική έλληνική τραγω δία, πού π α ί
χτηκε λίγες ώρες υστέρα άπό τήν άπελευθέρωσι τής
πολυβασανισμένης μας πατρίδος, εις βάροςτοΰ λαοϋ
μας, πού ώς τότε στέναζε βαρειά άπό τόν ζυγό τ'
άγριου καταχτητή, Εφερε, δπω ς ήτανε έπόμενο, καί
τή διακοπή τών «Εΰβοϊκών Γραμμάτων» άπό τόν ΐ
προπερασμένο Νοέμβρη. Ή άγρ α έσωτερ κή θύελλα,
πού ξέσπασε καί πού στοίχησε τόσο αΓμα, τόσες
ζωές καί τόσες κακοπάθειες άδελφών έλλήνων, εΤχε
ώς άποτέλεσμα τό σταμάτημα τής έλληνικής πνευμα
τικής ζωής καί τήν διακοπή τόσων καί τόσων έκδόσεων, μέσα στις όποιες καί τή μικρή εκδοσι τοΟ
περιοδικού τούτου. ΤοΟ περιοδικού αύτού, πού άπό
τή μικρή του σκοπιά κράτησε, σ ’ δλη τή καταχτητική
περίοδο, τό ντουφέκι στό χέρι κι’ άγωνίστηκε σκληρά
κι' έπίμονα γιά τήν πνευματική τής περιοχής του
ωσιμή λογα ριά ζοντα ς θυσίες οικονομικές, κόμόχθους καί βαρβάρων καταχτητών άπειλές
ώξεις.
ανε, δμως, πεπρωμένο καί τήν ώρα. πού ό δυστης έφευγε καταδιωγμένος καί τό δροσερό έλληνικό άγέρι μδς Εφερνε τόν χαιρετισμό καί τή χα ρά
μαζί μέ τήν δ γ ια συγκίνησι τής θείας λευτεριάς, ή
τόσο γνώριμή μας (άπό τήν έλληνική ιστορία) διχό
νοια ξανάζησε πάλι κι’ είδαμε Ελληνες άλύπητα νά
χτυπάνε τίς καταξεσχισμένες καί ματωμένες άκόμα,
άπό τού έχθρού τό βόλι, σάρκες τής έλληνικής Πατρίδος.
Τά θλιβερά έκεΐνα γεγονότα, άπό τά όποια ή
Μ άνα μας έλληνική γή, ποτίστηκε άπό τόσο άφθονο
έλληνικό α ίμα , δ ς τ ’ άφήσουμε ν' άνήκουν είς τήν
Ιστορία. Καί κανένας καλός Ελληνας δ ς μή θέλη νά
τά θυμάται. "Οσο καί δ ν ή [στορία θέλει, κι’ έπίμονα
διδάσκει, πώ ς δέν πρέπει νά ξεχνούμε.
Ό Ελληνας ιστορικός, πού θ ’ άσχοληθή μέ τήν
περίοδο αύτή τής έλληνικής ιστορίας δ ς κρατήση
σιωπή πάνω στίς μέρες αύτές, πού Ελληνες μεταξύ
των κατακομμάτιαζαν τήν Ε λ λ ά δ α μας.
+**
"Οργανο καθαρά πνευματικό (καί μάλιστα μιάς π ε 
ριορισμένης περιοχής) τά «Εύβοΐκά Γράμματα» δέν τό
(Μχνουν, βέβαια, στό λυρισμό τής ύποπτης άρθρογραφίας, μερικών πολιτικών έντύπων, πού σκοπόν Εχουν

τάξει τό συμφέρο' καί συμφέρο τους είναι νά δημιουρ
γούν (άντί νά σβήνουν) πάθη, νά καπηλεύωνται τόν
πατριωτισμό καί νά πέρνουν τόν εύκολο δρόμο τής
δεκαρολογίας. Μά καί δέν μπορούν, δμως, νά μή
μιλήσουν γιά Ενα κοσμοϊστορικό γεγονός, πού Εκαμε
τήν Ε λ λ ά δ α νά μή μπορή άκόμα νά συνέλθη καί τόν
λαό της νά ντυθη στά μαύρα, άπό τήν μιά άκρη στήν
άλλη, κι’ άληθηνά νά μαρτυρήση καί νά πληρώνη,
μέχρι σήμερα άκριβά, έκείνου τού καιρού, τ ’ άμέτρητα
κακά.
Τύχη άγαθή! "Επειτα άπό τό τόσο άγριο φουρτούνιασμα, πού παρέσυρε σκάφος, πλήρωμα κι’ έπιβάτες, δέν μπορεί παρά νάρθη ή γαλήνη καί τά ν α υ 
ά για νά περισωθοΰν.
”Ας λησμονήσουμε δλοι μας τά μαρτύρια καί τά
παθήματα τά έλληνικά κι’ δς τραβήξουμε δλοι μπρο
στά, μέ σφιγμένα τά δόντια, στόν νέον καινούργιο
άναγεννητικό δρόμο τή ; φιλτάτης μας πατρίδος.
"Ας κάμη ό καθένας μα>: τό χρέος του, γιά τών
έλληνικών έρειπίων τό άνασ ήλωαα καί τών πόνων
τού έλληνικού λαοΟ τό γιάτρεμα "Ας δουλέψουμε
δλοι μαζί κι’ ό καθένας μας χωοιστά γιά τού κακού
πρόσφατου παρελθόντος τό σβήσιμο καί τού τόπ<~υ
μας τήν έξυγίανσι, τό στόλισμα καί τήν άνόρθωσι.
’ Ας μείνουμε δλοι μας Ελληνες. “Ας σκεφτόμαστε έλ
ληνικά κΓ ή ψυχή κι’ ό νούς μας δ ς συν<ωρήσουν
κάθε παρεκτροπή κι* δ ς δώσουμε δλοι είλικρινά κι’
ά δολα τά χέρια γιά νά πάμε μπροστά άπό τόν δρό
μο, πού πνευματικά έξυψώνει τόν άνθρωπο, καί π οα γ
ματικά, δίνει στήν πατρίδα μας τή θέσι, πού Ιστο
ρικά καί δικαιωματικά τής άξιζει.
Ά ν τ ρ έ α ς Ζΰντος
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Μέσα στίς γεμ άτες άπό πλήζι κι’ άγω νία μέρες, πού
Ιδια μέ συννΕφιά βαραίνουν πάνω μας, 6 τρυγητός ήρθε
σά γιορτή μ’ έλπιδοφόρες στα γόνες λησμονιδς καί άέρα
βαρσαμωμένο.
Πέρα στό βάθος πού χάνονται οι φειδόσυρτοι δρόμοι
σ' άμπέλια παραφορτωιιένα σταφύλια γλυκ όρο γα πού πανωθέ τους οι έληές ψυθιρίζουν Αγκαλιασμένες τά δειλινά
έρωτόλογα, ή δουλειά μέ τά δικά της άνεζερεύνητα μυ
στικά μδς ξαναζω ντανεύει εικόνες παληές, νοστα λγικ ές
καιρών άλησμόνητων.

Κάτω άπ’ τά κλήματα μέ τις μπιρπιλές (δόγες τά καλά-
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ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Τ Ο Υ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΤΟΥ

κ. γ. ι. Φ Ο Υ Ι Τ Κ Ρ Ά

’Ανασκαλεύοντας στις αποθήκες τών βιβλιοθηκών και στάσης τοΰ 21 στήν Εύβοια κι αργότερα γίνηκε πρόεδρος
καταπίνοντας βουνά τή σκόνη κάμποσα τώρα χρόνια τής «Ίερδς Συνόδου τής Εκκλησίας τή; Ελλάδος». Ε ίνα ι
για να συνθέσω την «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία» μου — αυτή γραμμένη σ’ έ'να τετράδιο άπό 32 κόλλες διαγωνισμού και
πού τιμήθηκε μέ τό βραβείο τής ’Ακαδημίας τον περασμέ φέρνει τόν αριθμό 77 στή χαρτοθήκη πού φυλάγονται ot
νο Μάρτη — είχα πολλές φορές την τύχη ν ’ άνακαλύψω κώδικες τής βιβλιοθήκης τής «'Ιστορικής καί Ε θ ν ο λ ο γ ι
πλήθος άγνωστα τυπωμένα κείμενα κι’ ανέκδοτα χειρό κής 'Εταιρίας». 'Ο συγγραφέας τής βιογραςήας μάς
γραφα, πού μιλούνε για τά Ιστορικά τής Εύβοιας, γιά τά είναι άγνωστος, μπορούμε ομως μέ κάποια πιθανότητα νά
ήθη της καί τά έθιμά της τά παλιά, γιά ξακουστά πρό ποϋμε πώς είναι ό γαμπρός τού δεσπότη — άντρας τής
σωπα πού γεννηθήκανε καί πού ζήσανε στο ήρωϊκό κ’ αδελφής του — ’Ιωάννης ή ’Αναγνώστης Διοσκορίδης, πού
αιωνόβιο νησί μας. Καθόμουνα τότες,γιά ώρες νά ξεσηκώ εΐτανε δάσκαλος καί πού τήν κόρη του Θεοφανώ τήν ανά
νω τά κιτρινιασμένα α π’ την πολυκαιρία γραφτά, μέ τή θρεψε δ Νεόφυτος καί τήν ειχε σχεδόν πάντα κοντά του.
σκέψη πω ; θάπρεπε νά σωθούνε στ'ις σελίδες τού «-’Αρ
'Η βιογραφία τούτη τού Νεόφυτου, γραμμένη γιά νά
χείου Εύβοϊκών Μελετών>, δταν οι περιστάσεις έπιτρέψου- τιμήσει τή μνήμη του, δέν αποτελεί σίγουρα καμιάν αλά
νε στην «Ε ταιρία Εύβοϊκών Σπουδών» νά συνεχίσει τήν θευτη ιστορική πηγή. 'Ωστόσο δίνει πολύτιμες πληροφο
έ'κδοσή του.
ρίες γιά οποίον θέλει νά καταπιαστεί μέ τήν ιστορία τής
"Ενα άπ° αυτά εΐτανε κ’ ή άνέκδοτη χειρόγραφη βιο Εύβοιας. Μά γιά ν’ άξιοποιηθεΐ επιστημονικά τό άπλαστο
γραφία τού δεσπότη τής Κάρυστος Νεόφυτου, πού στά κι αδιαμόρφωτο υλικό της, χρειάζεται επίμονο ξεκαθάριθηκε Ινας α π ’ τούς υποκινητές κι αρχηγούς τής Έ π α νά - σμα καί προσεχτική σύγκριση μέ τί; πληροφορίες πού βρί
σκουμε σ’ άλλες πηγές, χρειάζεται μ’ άλλα λόγια μιαν κρι
τική έκδοση, πού θ ’ απαιτούσε πολλούς μήνες δουλειάς
γιά νά ετοιμαστεί. Καί τούτον τόν καιρό είμαι μπλεγμέ
Θια προσμένουν το γέμισμα άπό χέοια κοπέλλα ς ξ εμ α νί
κωτης £>οδοκόκινης μέ τά βυζιά στό μποΰστο σφιχτά καί
νος μ’ άλλα γραψίματα πού μήτε λεπτό δέ μού ^ερισσεύει
τό κεφάλι τυλιγμένο μέ τό χρωματιστό κλαδωτό μαντήλι
γιά νά καταπιαστώ μέ μιάν καλοσυνείδητη κριτική έκδοση
της, Ιδιο προτομής προγονικής.
τής «Βιογραφίας τού μακαρίτου ’Επισκόπου Καρύστου
ΣτΙς γράνες πού οί βέρνες των^ μπ λεγμ ένω ν κλημάτων
Νεοφύτου».
ξεχωρίζουν δειλά - δειλά, ά λλ οι φέρνουν στόν ώμο τά κα
λάθια πρός τό πατητήρι. Καί κει πάνω στά σταφύλια, σάν
“Ομως έ'κανα τό λάθος νά μιλήσω γιά δαυτη στό φίλο'
σέ χορό Σατύρων, παιδιά μέ σηκωμένα τά παντελόνια, μέ
κ. Ά ντρέα Ζώντο. καί τώρα μέ τρώγεται νά τού τή δώσω,
πόδια βαρειά, τριχωτά, ίδια Πανός, χορεύουν £να χωρίς
γιά νά τυπω θεί στά πρώτα φύλλα άπ’ τήν καινούργια σει
όυθμό χορό Βακχικό.
ΠατοΟν τά σταφύλια, κι’ άπό ψηλά 6 τραγουδιστής τζί ρά τού περιοδικού του. Κι δσοι έ'χουνε τή λόξα νά μουν
τζουρώνουνε χαρτιά, ξέρουν αν είναι βολετό νά ξεφύγεις
τζικας |*έ τόν άμανέ του στήν κάψα τού μεσημεριού, συμ
πληρώνει τό τραγούδι τής έργατιάς.
ά π’ τήν επίμονη πολιορκία πού σοΰ στήνει οποίος έκδοτης
,πανθειά γραμμή τραβάει ό μούστος άπ’ τό πατητήρι νά
βάλθηκε νά σοΰ πάρει γιά τό π?ριοδικό του συνεργασία.
κρεμιστή στό πυθουλάκι, γ εμ άτος θυμό, μ’ ’άφρούς καί ψυ’Έ τσ ι βρίσκομαι αναγκασμένος νά τοΰ δώσω τή βιογρα
θίρους χωρίς κανείς νά ξέρη τό μυστικό του αύτό.
Στητό στή στοίβα τό φασκιωμένο βαγένι μέ τά στεφά
φία τοΰ Νεόφυτου, μαζί μ’ δσα σημειώματα έ'χω πρόχειρα
νια στήν άκρη στό κατώγι ποϋ τοΟ προσθέτει μυρουδιά ή καιαστρώσει, μέ τήν επιφύλαξη νά τήν ξανατυπώσω αργό
δοϋγα καί τά ζωντανά, περιμένει νά δεχτή τόν κατάδικο
τερα πιότερο δουλεμένη. Κι ίσως, δπως είναι τώρα, νά
μέ τήν ποινήν . . . των προσκαίρων δεσμών.
ταιριάζει πιο πολύ σ’ ενα φιλολογικό περιοδικό, σάν τά
Καί θδβγη άπό τόν πΰρο του βαγενιού μέ τόν καιρό
(σωφρονισμένος ό κατάδικος) τ’ ώραίο, λεπτό, άρωματι«Εύβοΐκά Γράμματα».
σμένο κρασί, γιά νά γεμίση τό ποτήρι μας καί νά φέρη
Στήν αντιγραφή κράτησα πιστά τή διατύπωση τού χει
δροσιά σέ ξερα μ ένα λαρύ γγια , ξεκούραση σέ δουλευτή
ρόγραφου καί μόνο τή στίξη καί τήν ορθογραφία του κά
χέρια, σέ πονεμένες ψυχές τό λήθαργο καί φτερουγίσματα
που καί ποΰ διόρθωσα, γιά νά ’ναι πιο βολικό στό διάβα
σέ σκέψεις καθάριες, θ ά ν α ι τά χειμωνιάτικα βράδυα στό
τραπέζι άχώριστος σύντροφος στό μ ονό λ ο γό μας καί στή
σμα. "Οσες λέξεις πρόσθεσα, τις κλείνω μέσα σ’ αγκύλες
γωνιά τής άνήλιαστης ταβέρνας μέ τΙς γ υμ νές κρεβατωγιά νά ξεχωρίζουνε. Δικοί μου ακόμα, είναι κ’ οί αριθμοί
σιές τής κληματαργιας καλεστής τών Μοιραίων.
πού βάζω στις παράγραφες τοΰ χειρόγραφου,
Σ' αύτό θάχη πο λ λ έ ς Φορές τή γεννεσήτου γλυκύς καί
στοχαστικός στίχος καί στή Νιρβάνα του θά κοιμίζωνται
πόνοι καί πόθοι, καΰμοί καί λ αχτάρες καί σά μανιτάρια θά
φυτρώνουν τά σχέδια.
Κι’ άν τό ξημέρωμα λησμονηθούν τής περασμένης τά
λ ό γ ι α —σά λόγια τοΰ κρασιού που θδναι—ή φιλία πού στή
θηκε έκεΐ θά μένη (τό κρασί δένει γ^ρά τούς όμοθρήσκους
κι’ είναι ύγρό) πέιό γερή κι’ άκατάβλητη στή φθορά, πάνω
ά π ’ τά έφήμερα.
Τό κρασί δένει πειό γερά τούς όμοθρήσκους σάν . . . .
/ύγρό.
Χαλκίδα ’Οκτώβριος

Ιίΐχος Γ. ϋαηαγεωργύηουΧος

*
**

Καί τώρα ή βιογρ αφ ία :
1.— 'Ο μακαρίτης ούτος έγεννήθη τφ 1780 έτος εις
τήν πλησίον τής πόλεως ταύτης *) κειμένην κωμόπολιν
Φύλλα. ’Εκεί άνετράφη ό Νικόλαος Ά νέστη (τούτο ήτο
τό πρώτον αύτοΰ όνομα1). Τάσιν δέ πρός τήν παιδείαν εκ
1) Θ έλει νά πεί τή Χαλκίδα.
2) Τό έπώνυμο τοΰ Νεόφυτου είταν Ά δ ά μ . Τ ή ν πληροφορία
χρωστώ στό σεβαστό μου φ ίλο, γιατρό στή Χ αλκίδα, κ. Σιτ. Διο-

Ε Υ Β Ο Ί-Κ Α

τής νεαρός αύτοΰ ηλικίας έχων, άνεχώρησεν εις τήν πλησιοχωρον τοΰ Αγιου Γεωργίου Μονήν, ι να γίνη δσον τό
δτνατόν τής τότε παιδείας κάτοχος. Ά λ λ ’ ό μικρός εκεί
νος τής παιδείας σπινθήρ, είς τήν εύγενή αύτοΰ ριφθείς
ψυχήν, τοσοΰτον τόν πρός τήν παιδείαν ύπεύκαυσεν έρωτά
του, ώστε ό μικρός, ό 1δετής μόλις Νικόλαος, δέν έδίστασε νά έγκαταλείψη τήν πεφιλημένην αύτοΰ μηιέρα, τόν
τόπον εφ’ ού τά τοΰ πατρός του άνεπαύοντο οστά καί νά
άποδημήση εις τήν αλλοδαπήν πρός τελειωτέραν έκπαίδευσιν αύτοΰ καί προ; καλυτέρας τύχης καί μέλλοννος άναζήτησιν. Ούτε τών φίλων του δέ αί αναμνήσεις, ούτε τό
φίλτρον τών συγγενών, ούτε τής τριπαθώς άγαπώσης αυτόν
μητρός τά δάκρυα, ούιε τέλος ή ακαταμάχητος καί ισχυρά
εκείνης^ δύναμις, ή κ α θ ’ δλας μέν τάς τοΰ νέου ήλικίας,
ίδίω ; δέ κατά τήν παιδικήν, ε[ΐ]λκησεν τόν άνθρωπον πρός
τόν γεννήσαντα καί άναθρέψαντα αυτόν, τόσον ΐσχυσαν νά
έμποδίσωσι[ν] τοΰ σκοπού του τόν Ιδετή Νικόλαον, δστις
ακόλουθος τοΰ μακαρίτου, τότε πρωτοσυγγέλου, κ. 'Ιερο
θέου, άνεχώρησεν [είς] "Αρταν μακράν πολύ μακράν τής
πατρίδος του *.
2.— Έ κ εΐ εΐλκησε[ν] τήν συμπάθειαν και άγάπην τών
κατά καιρούς προϊσταμένων του καί άνευ χρημάτων, άνευ
συγγενών καί φίλων ισχυρών, προήχ &η είς τόν υψηλόν τή;
Άρχιερωσύνης βαθμόν. Έ χειροτονήθη, λοιπόν, τφ 1813
Ά ρχιερεύς Τιτουλάριος Μιλητουπόλεως καί τέλος πάντων,
τφ 1819, έγινεν επίσκοπος Καρύστου5.
3 .— Ειλκυσεν ήδη είς τήν επαρχίαν του τόν σεβασμόν
καί τήν κοινήν ύπόληψιν Χριστιανών καί ’Οθωμανών.
Ά λ λ ’ 6 άοίδημος ούτος άνήρ, θρήσκος ώς οί μάρτυρες καί
φιλόπατρις ώς οί αρχαίοι, δέν έδίστασεν, υπέρ τής πατρί
δος καί τής θρησκείας αύτοΰ, νά έγκαταλείψη καί πλούτη
καί δόξαν καί αγαθά, νά άναδεχθή μακράς καί επιπόνους
οδοιπορίας καί νά ριψοκινδυνεύση αύτήν ,του τήν ζωήν,
πρός εκπλήρωσιν τών άποστολικών αυτού καθηκόντων,
άτινα έθέώρει ώς ίερά. Διότι τί έκ τής έπαναστάσεως νά
έλπίζη ήδύνατο ό άνήρ' ούτος ; Ούδέν αλλο βεβαίως ή κολόβωσιν μέν τής άρχιερατική; αύτοΰ εξουσίας εν περιπτώσει επιτυχίας, καταστροφή δέ γενικήν καί τραγικόν θάνα
τον εν α π ο τυ χία ! ’Ενώ νέος ών άρχιερεύς, πλήρης ύπολήψεως καί ισχύος, λίαν υπό τών Χριστιανών αύτοΰ άγαπώμενος καί σεβόμενος, τά μάλιστα δέ ύπό τών ’Οθωμανών
καί ιδίως ύπό τοΰ τότε τή; Καρύστου κρατοΰντος Ό μ ερ
Πασά ύποληπτόμενος, ήδύνατο νά ζή ήσύχως καί εϊρηνινώς, άπολαμβάνων δλα τά τοΰ παρόντος βίου άγαθά.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ

Προτροπή.
Σκάλω, ψυχή, στήν πρωινήν άχτίδα πού σ’ ά γγίζει
καί δόσε στήν προσπάθεια τούς πιό πολ λούς σου κόπους
—μπρός στό θεό κι’ άντίκρι σου θά παίρνει νά ροδίζει
ξεπέρνα τούς άνθρώπους.
Κράτα σφιχτά στά χέρια σου τό φως άπό τις ίνες
και λάμψε καθώς τρίγυρα κι’ έκεΐνο θ' ά χνολάμπει
—στερνά στή γη τήν άχαρη θά δεις τόσες ά χτίνες
νά ξεχυθούν στά θάμπη....
Μή στοχαστείς τά βραδυνά πού πήξαν στά έρέβη
ώσπου νάρθεί τής χαραυγής τό διάφανο τ’ άστέρι
—κανείς δέν πρέπει στή χ αρ ά νά μάθει νά γυρεύει
τά πού διαβαίνει μέρη !
Κι’ ά χό κεί πέρα κοίταξε πού κάπου πρός τά βάθη
ό κόσμος πάλιν άσχημος καί μόνος θάχει μείνει
καί ράνε τον πού θά κρατας τ’ άφείδωλο καλάθι
μέ ρόδα καλωσύνη...
Τ ά κ η ς Δ όξας

Τό τρα γούδι μιάς π εθ α μ ένη ς.
Πώς ΘάρΘης, σέ περίμενα άπόψε μές τή νύχτα,
ήταν βαθειά μεσάνυχτα, gva σκυλί άλύχτα,
κι’ οί-στράτες ήταν έρημες, κι’ όλ όγυρ α σκοτάδι,
σάν τέτοιες ώρες ξεκινούν οι ίσκιοι άπό τόν δδη.
Πώς ΘάρΘης σέ περίμενα, Ψυχοσαββάτου βράδυ,
άβρή, άπαλή σάν όνειρο κι’ άνάλαφρη σά χάδι,
πώς ΘάρΘης σάν άνάμνηση πώς ΘάρΘης στ' όνειρό μου,
ως μιά φορα που σ έσφιγγα μ' άγάπη στό πλευρό μου.
Ά π όψ ε μέ τή σκέψη μου, κοντά σου είχα ζήσει,
κάτι στιγμές πού διάβηκαν καί ώρες ποδχαν σβύσει,
άπόψε σέ ζωντάνεψα, σάν πρώτα στή καρδιά μου,
σέ χάρηκα, σέ λάτρεψα καί σ' είχα συντροφιά μου.
Γ ιά ν ν η ς Φ λιά α ιος
« *Α π ό τ ή ν ά ν έ κ δ ο τ η
γή

μου

συλλο

ν θ ρ ώ π ι ν α„*

(Συνεχίζεται)

Ά π ’ τό π α ρ ά θ υ ρ ο τής μνήμης.
σκορίδη κσί στόν συντοπίτη τοΰ δεσπότη Π α π α · Ά ντώ νη Μάνιζα ρ η , ποΰ Ιχει στήν κατοχή του κι ά φ θ ο νο Ιστορικό υλικό γιά
τήν ‘Επανάσταση. Στά Φύλλα σώ ζεται ακόμα τό συμβόλαιό γιά
τήν άγορά τοΰ χω ριού άπό μιά Β α λιδέ Σουλτάνα. Σύμφω να μ'
αύτό, ή οικογένεια τοΰ Νεόφυτου πλήρωσε τήν πιό μεγάλη με
τοχή, έξακόσες πάνω κάτω χρυσές δραχμές.
1) ‘Ο Γουναρόπουλος (‘Ιστορία τής Νήσου Εύβοίας. σελ. 365)
γράφ ει πώς ό Δεσπότης τής Χ αλκίδας ΊερΟΟεος εγινε Μ ητροπο
λίτης στά Γ ιάννενα καί πήρε κοντά του τόν Ν εόφ υτο, πού τόν
χειροτόνησε διάκο. ’Αργότερα γίνηκε «αρχιδιάκονος» τοΰ Μη
τροπολίτη τής Ά ρ τ α ς Π ορφύρου, πού σέ λίγον καιρό προβίβασε
τόν Νεόφυτο σέ Π ρω τοσύγγελο.
2) ‘Ο Γουναρόπουλος (δ. π., σελ. 335) υποστηρίζει πώς ό Ν εό
φυτος χειροτονήθηκε Δεσπότης στά 1817. παίρνοντας τόν επισκο
πικό θ ρ όνο πού χήρεψε μέ τό θά να το τοΰ Ν ε ό φ υ τ ο Κ αμπανά.
Ή χρονολογία τούτη φ αίνεται πιθα νή , μιά πού, δπως θ ά δοΰμε
πιό κάτω, ό Νεόφυτος γίνηκε στά 1818 φ ιλικός, όντας πιά Δ*σπότης οτήν Κάρυστο.
*»·

Τό πορτραίτο σου ά π ’ τόν χ ρ όνο άρχισε νά ξεθωριάζει
στήν κορνίζα τή ροδόχρυση τού νοϋ
—χεμωνιάτικης ήμέρας ή πνοή πού ά ργοσ τα λάζει
στά θαμπόχρωμα τά νάματα ένος πράου δειλινού.
Γύρω ά π ’ τό παράθυρό μου μαύρο μού Μπλεξε στεφάνι
ό βουβός τής νύχτας ίσκιος καί πενθεί
καί στή γ λ ά σ τ ρ α σου δπου ά λ λ ο τ ’ έγελοϋσε τό γεράνι,
τ’ ώχρολούδουδο τής λύπης τώρ’ άνθεΐ.
/
Τήν άχνή μορφή σου ή σκέψη μου ώρες—ώρες νά τή στήσει
πολεμάει, άχ, στό σβυστό σου παραθύρι,
μά τοΰ κάκου- τό σκοτάδι ποιός μπορεί νά τό φωτίσει,
ποιός μπορεί νά ξεδιψάσει ά π’ τής μνήμης τό π ο τ ή ρ ι!
Ό δ . Κ. Έ ξαρχάχης

ΕΥΒΟΤΚΛ
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‘Ιδιοκτήτης : ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΩΝΤΟΣ
Γραφεΐον : Φαβιέρου 7 - ’Αθήνα»
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
'Ε ξαμηνία δραχ. 3.000 — Έ τησΙα δραχ. 6.000.
Δ ήμοι, Κοινότητες, Τράπεζες, διάφ. ορ γανισμοί δρ. 12.000
Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Ε Ι Σ
'Ο λό κληρ ος σελίς δραχ. 100.000, 1)2 δραχ. 60.000, 1)4
δραχ. 30.000. - Δ ιά περισσοτέρας τής μιας δημοσιεύσεις,
ώς καί διά μικροτέρας καταχωρήσεις, έπιστημονικάς ε ι
δοποιήσεις, έγγελίας κ.τ.λ. ιδιαιτέραν συμφω νίαν.
Γράμματα, εμβάσματα, έντυπα, συνεργασίες κ.λ.π. άπ’
ε ύ δ ε ί α ς
Πρός τό ν κ.

Άντρέαν Ζωντβν

— Φαβιέρου 7 - Ά δ ή ν α ς

Γενικός ο ίκο ν. ’Αντιπρόσω πος δ ι’ ό λό κλη ρ ο ν τήν Εύβοιαν
Γ ε ώ ρ \ιο ς Κ . Σ κ ο ύ ρ α ;
Δ ικηγόρος, Ά β ά ν τ ω ν 6
ΤΙΜΗ

—

Φ ΥΛΛ Ο Υ

Χ α λ κ ΐ ς — Τηλ. 2-65 καί 5-09
Δ ραχ. 5 0 0 .-

Χορός

Συρτός

Γρήγορα φθάσάμε λοιπόν ή ά ρ γ ή σ α μ ε ; Καί ίδια
πώς κάμψαμε τής χίμαιρας μαζί τό άκρω τήριο;
Δώθες έρχόντας πήραμε καρδιά, ματιές καί φρύδια,
περίεργο γιατί καρδιά — γιατί ματιές μυστήριο !
Κι’ εΐμ α σ τ’ έδώ τί καλά ! μέ τούς έγκάρδιους σκύλους,
στητοί πρός τ' άνθη πού γυρνούν καί στούς — πού
[φεύγουν — τόπους,
σάν νά τί ώ ρα ΐα βρεθήκαμε μέ ρούχα καί μέ πίλους,
σάν νά ποιός ξέρει τί χρυσά χορεύουμε μέ τρόπους..
Χρυσά μέ τρόπους καί μαλλιά...Οί ράφτες μας τί-νόες
καί μαίτρ σοφοί—μας μπάζουνε στούς ραφτικούς των
[οίκους,
—γυμνοί Ι μ ε ΐ ς ;!. — Οί μάνες μας ίδές τες κεΤ άθώες,
είναι σάν δέν μάς γέννησαν μικρούς μου τούς πιθήκους.
Καί τ ρ α λ α λ ά !. Τ ’ άδέρφια μ α ς—τά φίδια, οί γάτοι,
[οί σκύλοι —
στά τέσερα άλλα περπατούν κι’ά λ λ α π ά ν μέτ ά στήθη’
—κι' αυτά καρδιά κι’ αύτά ματιές τί ώ ραΐα ώ φίλοι
[ώ φίλοι,
μ έ ο ΰ ρ ά ή μέ π ί λ ο ή μέ φ τ ε ρ ά , γ ο ρ γ ά μ ά ς π ά ε ι ή λήθη.

Καί πάμε άντάμα. Τ ρα λα λά !. Κατόπι ερ χ ο ν τ’.οί άλλοι
—κι' άλλα γα τ ιά κι’ ά λλα πουλιά —Π λάνα, χορεύτρα
[ή φύση
ή μέ νουρά ή μέ φτερά ή μέ πίλο στό κεφάλι
βιάστηκε νά μάς φέρει έδώ ή τά χ α νάχει ά ρ γ ή σ ε ι;
©ώμος Ξ αφάς

Τό

βράδυ...
Δ ε ιλ ιν ό στά Ε λ λ η ν ικ ά ά κ ρ ο γιά λια *

Τό βρ^δυ. σάν βρεθώ σ' Ακρογιάλι κι' άπλωθή τό σκο
τάδι. νοιάΗω τά μάγια τής θάλασσας καί βλέπω νεράιδες.
Καί άρ<ινώ ν' άγαιτώ τήν γυναίκα τών κυμάτων, τήν
όπτασία τών άνήσυχων φλοίσβων.
Καί είναι χαρά μου νά βλέπω κά λ λος γυναίκας γυμνό,
άναδυτό στόν άφρό, φωτισμένο μέ τίς λάμψεις τών άστρων.
Νά βλέπω τά μαλλιά της λυτά καί τά στήθεια όρθά μέ
θηλές, σάν αΙχμές, προταιιένες
Καί άπλω μένα ώραΐα Χέρια νά βουτούν, σάν κουπιά, στά
νερά, γ ιά νά ρ θ ο ΰ ν σ ιή στερηά ν' άγκσλιάσουν έμένα.
Γ ιά ν ν η ς Τ ρ ίκ κ η ς
«Άπό τίς εΙκόνες
καί παροράματα »

Τό καράβι ξεκ ίνη σ ε
Τό καράβι ξεκίνησε κέμεΐς μείναμε πίσω.
Στό μουράγιο τό βλέπουμε γιά νά φεύγει στά ξένα,
καί τά μέρη, πού λέγα μ ε νά μέ παν νά γνωρίσω
θά μοϋ μείνουν σάν δνειρο καί γιά πάντα χαμένα.
Δέ θά φτάσουμε κάποτες στής χαρ ά ς τό λιμάνι
κοί έλπίδες μος σβύσανε σάν άφροί στ’ άκρογιάλι,
στό μουράγιο καθόμαστε κ’ Εχουν δλα πεθάνει.
— Τό καράβι ξεκίνησε καί δέν φύγαμε πάλι. .
Φ ίλ. Κ α τ ο ίπ η ς

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έ λ λ η ν ικ & ς ο τ ϊχ ο ς

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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Πώς άστράφτει ό κόλπος στήν άρχή τής Εϋβοίας
καί σφιχτά οί Πεταλιοί,
πού νά θίιψη ή τρομάρα καί κανένα εργο βίας
τή μορφή πού μιλεΐ.
Πού νά θάψη τήν όψη τού ίεροΟ σύτού τοπίου
πού ά π ' τό Σούνιο άρχινά,
τό Μακρονήσι νά το —στό πλευρό τού Λαυρίου
πρίν νάρθοΰν ιά στενά.
Κ’ Ιπειτα , κοίτα, τήν ’Ό χ η , πού μέ τ ’ α γρια δόντια,
σάν φρουρός καρτερδ
καί σάν «δχι» νά λέη μέ άσπίδες κι’ άκόντια,
γιά τήν κάθε φ ορά ’
Καί
τού
καί
τού

τί ώ ρα ΐα πού κλείνει μέ τό νοΟ πά ρ α πάνω
Εύρίπου ό πορθμός
πώς στέκει, γιά κοίτα, σ' £να υψος πού φτάνω
Καντηλιού ό ρ υ θ μ ό ς!
Γ. Κ. Σ ταμ πολή ς

(*) Σημ’ «Ε. Γ .»: άπό τό περισπούδαστο άνέκδοτο άκόμα
Ιργο, τοΰ διαλεχτού "Ελληνα ποιητή. (τοϋ καί Προέδρου
τοϋ “ Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτεχνών,.) «Δειλινό στά ’Ελ
ληνικά άκρογιάλια» κ. Γ. Κ. Σταμπολή — συνεργάτου καί
φίλου τών «Εύβοϊκών Γραμμάτων», δημοσιεύουμε τό πάρα
πάνω ά πόσπ ασ μα .
\
Τήν είκόνα τούτη δ ποιητής τήν πέρνει άπό μίαν άκρη
τοϋ Μαραθώνα ρεμβάζοντας καί έμπνεόμενος άπό τά Ιστο
ρικά έλληνικά δ χ ι !

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ
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Κ Ρ ΙΣ Ε ΙΣ - Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α - Σ Χ Ο Λ Ι Α

Μέσα στόν συγνεφιασμένο όρίζοντα καί τόν ^πό*
λεμο τών νεύρων, πρέπει νά κρατήσουμε άπόλυτα
τήν ψυχραιμία μ α ς- καί μέσα στίς έλλείψεις μας, τά
βάσανά μας καί τούς κόπους μας, ν ’ άρχίσουμε νά
κινούμεθα μέσα στήν περιοχή μας γιά μιά καινούρ
για πνευματική ζωή.
Τά δεινά τού τελευταίου πολέμου πρέπει ν ’ άρχίσουν νά περνούν, οί πληγές, πού μάς άνοιξεν ή
σκλαβιά καί τό δ κό μας άλληλοφάγω μα, πρέπει νά
έπουλωθοΰν, καί τό μίσος (τ’ άδικαιολόγητο αύτό
μίσος καί «ή διχόνοια ή δολερή» πού κατέφαγε τά
σ π λά χν α τών Ε λ λ ή ν ω ν ) πρέπει νά σβήση όλότελα
καί καθόλου νά μή θυμιέται.
Γι' αύτό καί λέμε πώ ς πρέπει ν ’ άποχτήσουμε τήν
ήρεμία μας καί νά ξαναρχίσουμε τή δουλειά γιά τό
φτιάξιμο μιδς κάποιας νέας πνευματικής όάσεως.
Τά πνευματικά σω ματεία τής ευβοιας, οί διανο
ούμενοι τού νησιού, οί καλλιτέχνες καί λογοτέχνες
του, &ς βγοΰν στό προσκήνιο.
Τά «Εύβοΐκά Γράμματα» είναι στήν διάθεσίτους.
ΚΑΙ ΛΙΓΑ ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
’Ολίγο πρό τής πρώτης σταθεροποιήσεως τής έλ
ληνικής δραχμής τά «Εύβοΐκά Γράμματα» άπό π α ν 
τελή Ιλλειψι χαρτιού πρώτα καί άπό τήν συνεχή
αυξησι τών τυπογραφικών ΰστερα, ύπεχρεώθηκαν νά
διακόψουν τήν εκδοσί τους. Τότε είχ α ν λαμβάνει άπό
συνδρομές πολλά, πάρα πολλά... τρισεκατομμύρια.
Καθώς έπίσης είχαν προπληρωθεί (μέ πληθωρικές βέ
βαια δραχμέι) άπό μερικούς συνδρομητές τους καί
είχαν τήν ύποχρέω σινά έδιδαν, τότε, φύλλο μέχρι τής
ήμέρας, πού ή άπόδειξις πληρωμής εγραφε δτι έπληρώθηκαν γιά τήν συνδρομή τών προπληρωσάντων
συνδρομητών των.
Μέσα στίς τόσες, δμως, σταθεροποιήσεις καί τού
χρόνου τό πέρασμα δέν μπορεί πειά νά γίνεται λό
γος γιά τέτοια πρ ά γμα τα .
"Ας εϊμαστε, λοιπόν, δλοι ίσια κι’ ϊσια κι’ &ς
άνοίξουμε, άπό τούτον τόν μήνα, καινούργιους λο
γαριασμούς.
ΓΙΑ ΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΝΟΙΩΘΟΥΝ
Κι* έπειδή πάρα πά νω μιλούμε γιά παληούς καί
νέους λογαριασμούς, θέλουμε έδώ νά κάμουμε, εύθύς
άμέσως, καί μιά δήλωσι, γιά τούς φίλους, ύποστηριχτές καί συνδρομητές τών «Εύβοϊκών Γραμμάτων»:
“Ο πω ς είναι γνωστό τό περιοδικό τούτο δέν εΐναι
καθόλου έπιχείρησι. Καί πολλές φορές (γιατί νά τό
κρύψουμε) κατά τόν περασμένο καιρό, δέ μπόρεσε μέ
τίς συνδρομές του, νά καλύψη τά έξοδα του. Τώρα,
μάλιστα, μέ τή μεγάλη άκρίβεια τού χαρτιού καί τών
τυπογραφικών, ή άνάγκη τής άμέσου οίκονομικής ένισχύσεώς του, πρός άντιμετώπισι τών πρώτων έξό-
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δων τού καινούργιου ξεκινήματός του, είναι έπιταχτική. Γι’ αύτό δηλώνουμε, πώ ς άμέσως μετά τήν
κυκλο.φορία τού πρώτου του φύλλου, θά έκδόσουμε
καί θά κυκλοφορήσουμε παντού άποδείξεις είσπράξεως συνδρομών.
Παρακαλοΰμεν, λοιπόν, θερμά, π ά ντα ς τούς φί
λους καί συνδρομητές μας, έκείνους πού έπιθυμοΰν
καί θέλουν νά ξαναΐδοόν τά «Εύβοΐκά Γράμματα»
νά πάρουν τόν ώ ραϊο πνευματικό τους δρόμο, νά πλη
ρώσουν άμέσως τή συνδρομή τους ή καλλίτερα (είνε
τόση δύσκολη, στήν έποχή μας ή εΐσπραξι τών συν
δρομών) νά μάς τήν στείλουν ταχυδρομικώς.
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
Κι’ ετσι, σάν συνέχεια, μέ δσα σημειώνουμε γιά
συνδρομές καί συνδρομητές, τονίζουμε Ιδιαίτερα πώς
λ ό γ φ τών ύπερβολικών έξόδων τών σημερινών έκδόσεων είμαστε ύποχρεωμένοι νά μή στείλουμε σέ κ α 
νένα δωρεάν φύλλο.
Κανέναν έπίσης νέο συνδρομητή δέν γράφουμε
έάν δέν προπληρώση τήν συνδρομή του, τήν δποία
πρός κάλυψι μέρους μόνον τών έξόδων μας όρίζουμε
είς 6.000 δρ. τόν χρόνο.
"Ας έχουν τούτο ύπ’ δψι τους οί φίλοι ύποστηριχτές
μας, ώστε δταν μάς στέλνουν καινούργια όνόματα
συνδρομητών νά μδς στέλνουν ταυτόχρονα καί τίς
συνδρομές των.
Παρακαλούμε, τέλος, Ιδιαίτερα καί θερμά δλους
τούς συνδρομητές μας, δπω ς μετά τήν λήψι τοΟ π α 
ρόντος φύλλου τών «Εύβοϊκών Γραμμάτων» σπεύσουν άμέσως νά μάς στείλουν τίς συνδρομές τους,
στίς όποιες καί μόνο βασίζουμε τήν άπρόσκοπτη Ικδοσι τού περιοδικού.
ΚΑΙ ΜΙΑΝ ΑΚΟΜΑ ΕΚΔΟΥΛΕΥΣΙ
’Α π ’ δλους τούς φίλους μας Εύβοεΐς, ζητούμε
άκόμα μία έκδούλευσι: νά μας στείλουν τήν διεύθυνσι τών έν τώ έξωτερικώ διαμενόντων συγγενών καί
φίλων των, διά νά τούς στέλνωμε τά «Εύβοΐκά Γράμ
ματα». Γιά νά μπορούν Ιτσι οί ξενητεμένοι μας νά
παρακολουθούν τήν πνευματική κίνησι τού τόπου των
καί διά τής συνδρομής των νά ένισχύουν καί £να
πνευματικό δργανο τής προσφιλούς Ιδιαιτέρας των
πατρίδος.
ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ
Τά «Εύβοΐκά Γράμματα» αίσθάνονται τήν ύποχρέωσι νά εύχαριστήσουν, καί άπό τήν σελίδα τούτη,
θερμά κι' έγκάρδια τούς παληούς καί νέους συνεργ ά τ α ς τους, πού μέ τόση προθυμία,εύγένεια καί καλωσύνη δέχτηκαν άνιδιοτελώς νά μάς προσφέρουν
τήν πολύτιμη συνεργασία τους καί νά μάς ένισχύσουν 2τσι στό καινούργιο μας πνευματικό ξεκίνημα.
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Τά «Εΰβοϊκά Γράμματα» έπέτυχαν καί γιά τήν καινούρ
για των περίοδο, τήν συνεργασία ένός διαλεχτού άκόμα ” Ελληνα διανοουμένου καί έγκάρδιου φίλου ίτοΟ κ.
Α. Αναπλιώτη) κι' είναι γιά τοΰτο Ιδιαίτερα ύπερήφανσ κι* ευχαριστημένα.
Ό διαλεχτός, λοιπόν, τοΰτος συνεργάτης μας Ιχει
ύπηρετήσει στήν Χαλκίδα κατά τό 1921—1923, ώς άνώτερος δημόσιος ύπά λ λη λος (ήδη άνώτατος) κι'έχει άπο·
θησαυρίσει άπό τήν ΕΟβοιαν δμορφες καί χωρίς τελει
ωμό άναμνήσεις ιτων όποίων τήν δημοσίευσι σέ συνέ
χειες, βέβαια, αρχίζουμε άπό σήμερα) πού άληθινά θά
τέρψουν δλους τούς Εύβοεΐς.

ψηφισμένο άνώτερο κληρικό, (παμψηφία) μιά Χαλκίδα
καί μιά Εύβοια. Καί σέ μάς τούς ξένους άριστες άναμνήσεις άφησεν.
Καί τώρα ά ς μου έπιτραπή ν ’ άναφέρω καί νά
μνημονέψω μερ.κά όνόματα έκλεκτών καί καλών άνθρώπων πού θυμούμαι μ’ έκτίμησι καί ά γά π η ά π ’ τή
Χαλκίδα καί τήν Εύβοια. Είκοσι πέντε χρόνια πέρα
σαν - νερό - ά π ’ τά τότε. Πού νά ξέρω ποιοι ζοΰν καί
ποιοι φύγανε ά π τόν παληόκοσμο..., Γυρίζοντας τήν
Ε λλάδα μπερδεύτηκαν καί οί άναμνήσεις μου. Τώρα
/'
ό κ. Ζώντος θέλει νά τις τακτοποιήσω γιά τήν Χ α λ
Α '.
κίδα. Εύρήκα έγώ τόν μπελά μου ά π ’ αύτόν καί ή
Χαλκίδα, γιά δεύτερη φορά, άπό μένα. θ ά παρατε—-«Τό πέρασμά σας άπό τήν πλουτοφόρο Εύβοια θοΟν λοιπόν τά όνόματα ζωντανών καί πεθαμένων
δέν ήμπορεΐ πα ρ ά νά σας ^χτ) άφίση ώραΐες άναμνή- ά νά κ α τα .(Ό κ. Ζώντος βιάζεται. Στις 30 ’Οκτωβρίου,
σεις
»
γράφει, βγαίνει τό φύλλο καί θέλει γιά τό πρώτο
"Ετσι μοΟ γράφει σ ’ ένα ύπερευγενικό γράμμα του άναμνήσεις σχετικές).
ό φίλτατος κ. 'Α νδρέας Ζώντος τόν όποιον άποκαλώ
θυμούμαι λοιπόν : Τόν εύγενικόν άνθρωπον, έκ«λαχείο* γιά τήν Εύβοια καί τήν Χαλκίδα. Καί μέ λεκτόν έπιστήμονα καί δημοσιογράφον κ. Γεωργ.Μάπροκαλεΐ καί προσκαλεΐ ό ά γα πη τός φίλος καί έκλε- τσαν, διευθυντήν τοϋ «Εύρίπου». Χωρίς καμμιά διά
κτός διανοούμενος νά «βάλω μπρός» στή φαντασία θεσι ύπερβολής, λέγω δτι έκράτησε ψηλά ■σεμνά τήν
μου γιά κάτι Εύβοΐκό....
τοπική δημοσιογραφία, έπί χρόνια. Υ ποδειγματική
'Α λλά άναρωτιέμαι πρώτα - π ρ ώ τ α : Ποιά θέσι δημοσιογραφία, παρεμφερής - μέ τις σχετικές άναλο
έχω έγώ γιά νά γράψω γιά τόν πράγματι έκλεκτό τό Υίες - μέ τήν τοΟ «Νεολόγου» τών Πατρών. Έτίμησε
πο που μέ «ήνέχθη» κάπου τρία - τέσσερα χρόνια; τήν Χαλκίδα καί τήν Εύβοια.
Καμμιά θέσι βέβαια δέν έχω.... ’Αλλά τό γράμμα τοΰ
(Είπαμε, ά νάκατα, θά τούς θυμηθοΟμε, δλους μέ
κ. Ζώντου δέν έπιδέχεται άντιρρήσεις ! Τό έχω είς ίση έκτίμηση καί μέ τήν άγά πη τών ώραίων άναμνή·
τήν διάθεσιν παντός Εύβοέως, πρός άπολογία ν μου σεων καί τών καλών καιρών. "Οπως έρχονται στό
καί τακτοποίησίν μου.
γερασμένο μυαλό. ’Από τούς παληούς Χαλκιδέους,
—"Αν εχω άναμνήσεις άπό τόν καλόν τόπον;; τόν Γιάννη τόν Ζάχο βλέπω σιτάνια έδώ στήν’Αθήνα).
Βιβλίο μποροΟν νά γίνουν, ά γα πη τέ μου κ. Ζ^ντο.
Νά, δυό ευγενικοί - πόσο εύγενικοί · άνθρωποι καί
Πέρασα τόσο καλά στόν ώραιότατο τόιτο σας. Τόν έπιστήμονες: 'Ιωάννης Τρεπεκλής - Μιχαλάκης ΜιχαθυμοΟμαι π ά ν τ α τόσο, δσο έκεΐνος δέν έχει κανέναν ηλήδης. Καί χαριτωμένους νά τούς πής, χαριτωμένοι
λόγον νά μέ θυμάταιήτανε. Ό γιατρός.... πολύ καλός γιατρός καί άνθρωΆ π ό ποϋ ν ’ άρχίσω, σάν τίτλους στις άναμνήσεις πος. Εχω ιτεΐραν τής έπιστημονικής του ίκανότητος
μου, αυτές, νά στέλνω προσκυνήματα καί χαιρετί καί τής καλωσύνης του. (Τί λεβεντιά.... Τί ω ραίος
σματα;
νέος... Πώς νά μή τόν θυμάται κανείς τό γιατρό...)
"Ας γονατίσω καί πάλι ευλαβικά ά π ' δξω ά πό ΕΓπα δτι έχω πείραν τής έπιστημονικής Ικανότητός
τήν «‘Αγία Παρασκευή». Έ κ ά θ η σ α στή γειτονιά της. του καί ιδία τοΟ διαγνωστικού του. Ε ίχ α - νέος τότε ·
"Εχω καί γώ τούς λόγους μου, λόγους βαθειούς, δι μιά νεύρωσι τοϋ στομάχου διαβολεμένη - πρωτοφανή.
κούς μου, νά τήν εύγνωμονώ, μυριανάξιός της ώς Μέ μιά συμβουλή πού μουδωκε ό Τρεπεκλής καί μιά
είμαι. (Προστάτευέ μας, θαυματουργή - Ιστορική ει τροποποιησι πού τις έκανα έγώ είς τό... θεραπευτήκόνα....)
ριον.... Νίκου Τ σ α πέπα (ζή ό φιλόσοφος έκεΐνος;),
Σ ά ν πήραμε τό δρόμο τοΟ θεοΟ, ά ς φιλήσουμε τό έλαττώσαμε γιατρός καί άρρωστος, τή νεύρωσι τού
χέρι τοϋ Σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Μαρωνείας στομαχιοΰ καί καρδιάς μαζύ, (ένοχλητικότατη), στό
καί Θάσου, Βασιλείου. ΤΙ έξαιρετικός λευΤτης, ό ώ
έλάχιστο. Ή τ α ν καί εύφυέστατος ό ’Ιωάννης Τρεπε
ραίος κι’ άπέριττος, νέος τότε,Ιερωμένος αυτός.—Ό
κλής. Ασε δέ εύσυνείδητος καί άφιλοχρήματος. Πρέ
άγαπημένος π α π ά ς τής Χαλκίδας καί τής Εύβοίας. πει νά τήν διηγηθώ τήν περίπτωσι αύτή... (’Αλλά τί
‘Ο «Βασιλάκης!....» Σ π ά ν ια συνδυάσθη ή μέχρι λ α  θά γίνη κ. Ζώντο; Σ ά ς τό ε ί π α - έγώ πέρασα καλά
τρείας άγάπη, ή δημοτικότης καί ό σεβασμός μαζύ, στή Χαλκίδα καί οί άναμνήσεις πού ζητάτε, άμα τις
στό πρόσωπο ένός νέου καί χαριτωμένου τήν τε ψυ γράψω δλες, θά γίνουν βιβλιαράκι!... Κανονισθήτε
χήν καί φυήν ιερωμένου. Τόν ά γα ποϋσ ε σάν χ α ϊδ ε  λοιπόν καί κανονίσατε .. Πρώτα - πρώτα βολιδοικο·
μένο παιδί καί τόν έσέβετο μαζύ, σάν προκαταβολικά πήστε άν έχουν δρεξιν οί άνα γνώ σ ται σας νά δια β ά 

σουν τάς άναμνήσεις ένός ξένου πρός τόν τόπον.
Καί δεύτερον έάν έπιμείνετε είς τήν συνέχειάν των,
στείλτε μου καί κανέναν συντάκτη σας νά τού τις
υπαγορεύσω γιατί ήδη κουράστηκα).
Ό Μ ιχαλάκης ό Μιχαηλίδης.... (Πήρα δρόμο καί
μιλώ καί γιά τούς δυό Τρεπεκλή καί Μιχαηλίδη σάν
νδ να ι ζωντανοί, έν δ , άλλοίμονον, είναι χρόνια φευγά τοι καί οι δυό...) Ό Μ ιχαλάκης μέ τό μονόκλ του.
Τό μεγάλο παιδί. "Αν τά «χαρτιά» δείχνουν τόν χ α 
ρακτήρα τοΰ άνθρώπου, ό Μιχαλάκης ήταν ή προσωποποίησις τής εύγενείας καί άνωτερότητος. "Ετσι
τόν είδαν τά μάτια τά δικά μου. Πολλές φορές περά
σαμε καλά στό παραλιακό άρχοντικό του. 'Ωραίοι
τύποι ώραίας έποχής.
Λίγο καί θά γινόμαστε άχάριστοι... Υ ποθέτω πώς
μπάρμπας τοϋ Μ ιχαλάκη ήταν ό εύγενέστατος έκεΐ
νος τύπος τής Χαλκίδος, ό σεμνότατος πολίτης, ό
Ιατρός (Στέφανος;) Καλλίας. Κύριος! Κύριος π ρ α γ 
ματικός. Πρόξενος της Γαλλίας έν Εύβοία. Κόσμημα,
πραγματικό, τής Χαλκίδος. Τί τρόποι, τί συμπεριφο
ρά άψογος ήταν έκείνη; Πόσες φορές δέν έπεράσαμε
ώρες εύχάριστες, εύχσριστότατες είς τό πλούσιο καί
σεμνά καλοβαλμένο έργένικο άρχοντικό του. Τί λα μ 
πρός άλήθεια κι’ άξέχαστος Κύριος... Παρεμφερής
ήταν καί ό άδελφός του (Μ ιχαήλ;) Καλλίας. "Εγκρι
τος έπιστήμων δικηγόρος άν δέν λαθεύω) καί πολίτης.
Ή κοινωνία τής Χαλκίδος μοϋ θύμιζε πολύ τήν
κοινωνίαν τού Ναυπλίου.
Διακεκριμένος, άθόρυβος καί σεμνότατος έπιστή
μων ήτο καί ό Π απαχατζής, πατήρ τού έκλεκτοΟ έπίσης έπιστήμονος, συγγραφέως, καθηγητού τοΰ Πανεπιστηαίου κ.λ.π. κ. Γεωργίου Π απαχατζή. ’Ήτο νεώτα τος τότε, ό Γεώργιος Π α πα χα τζής, φοιτητής, ή δέ
μητέρα του όσόκιο έ πήγαινα είς τό σπίτι των, μοϋ
έπεδείκνυε, καμαρώνουσα καί δικαίως, τά τετράδια,
τοϋ μελετηροτάτου νέου, τά όποια δντως ήσαν «τροχιοδεΐκτσι» τοΰ ώραίου του μέλλοντος.
Ξ αναγυρίζει ό νοΰς μου στούς γιατρούς... Καί
θυμάμαι στήν Αιδηψό — πολύ πριν ύπερετήσω στή
Χαλκίδα — τό Γιάννη τό Ζηλιώτη. Χρόνια στά λου■^ρά, χρόνια μοναδικό σημάδι πολιτισμού, στήν ύδρολογική έκείνη περιοχή. Καί έπιστήμων γερός καί ύδρολόγος πείρας. *Ως άνθρωπος δέν είναι ύπερβολή αν
ποΰμε τέλειος. Τραγουδούσε καί ώ ρα ΐα , γλυκύτατα.
Καϋμένε γιατρέ .. καϋμένα χρόνια...
‘Ο γιατρός ήτον ό πολιτισμός τών λουτρών. Καί
ό Καραμηνάς ό ντελάλης (άπόψε είς τό ς 7 τό βράδυ
θά περάση διά Βόλον ή «’Αθηνά» τοΰ Τζώννν... τοΰ
—τοΰ—τοΰ...), ήταν τό κέφι τών λουτρών. Κέφι ζων
τανό... Έ δ ώ πά, μοΰ έρχονται στό νοΰ μου καί
οί παληοί έπιχειρηματίαι τής Αίδηψοΰ: Ό Ιδιόρ
ρυθμος έκεΐνος ά λλά καί ίσος τύπος τοΰ γέρο —Παπαδημάκη· ό Γουρουνάς, ό Πεπόνας, ό άψογος καί
λαμπρός τύπος τοΰ δικηγόρου θεοδοσιάδη, οί καλοί
έπιχειρηιιατίαι Πετρόπουλος άαί Βλαχάνης. (Έμφάνισιν διπλω ματώ ν ή τουλάχιστον πολιτικών έν ένεργεία είχ α ν καί ot δυό πολύ καλοί τεχνικοί καί έπιχειρηματίαι τής έποχής έκείνης. Καί οί δυό πρωτοπόροι
τής προόδου τής Αίδηψοΰ ύπήρξαν, άλλά θαρρώ πώς
ήτύχησαν είς τήν έπιχείρησιν έκείνην). Ό γέρο—Πα·
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παδημάκης φιλοσοφών κάποιο παληό βράδυ εις τήν
Αίδηψό, έλεγε σέ μικρό κύκλο κι’ άκουγα κι' έ γ ώ —
νέος τότε : — «"Οποιος άνακατευτή μέ τά νερά αύτά
(τά Ιαματικά) θά κα τα σ τρ οφ ή - είναι καταραμένα..».
Λίγο έλειψε νά λησμονήσφ τούς Μάλιους μέ τό
λαμπρό ξενοδοχείο τους, τό Η ρ ά κ λειον (;). Τόν Ό σκάρ μέ τή σνομπαρία τών «θερμώ ν τοΰ Σύλλα»
κ.λ.π. κ.λ π.
Καί τώρα (τό ξα να λέγω πάλι) καλά ξεμπερδέματα
ΚεΖώντο ! Μ ’έμπέρδεψες έτσι, πού δέν ξεμπερδεύομαι
κι’ ούτε κι’ οί ά να γνώ σ ται σου θά ξεμπερδέψουν άπό
μένα σέ πολλά φύλλα τών « Εύβοϊκών »■ Σοΰ κάνω
ειλικρινή πρότασιν Έ γ ώ δέν μπορούσα νά σοΰ άρνηθώ τή συνεργασία μου. ’Έ γ ρ α ψ α καί γράφω δτι μ πο
ρώ κι’ δπω ς μπορώ. Καλά θά κάνης νά μήν τά δημοσιεύσης αύτά πού σοΰ στέλνω, άν δέ τά δημοσιεύσης, κόφ’ τα τούλάχιστον ά π ’ τό πρώτο φύλλο διότι
θά πάρουν μάκρος. “Εχεις κ ο ν τ ζ α μ ά ν — Σκαρίμπαν,
μόνον άρμόδιον νά ζωγραφίση καί νά άξιοποιήση τά
περασμένα. "Εχεις τόν έκλεκτόν λογοτέχνην καί κρι
τικόν κ. Γ. Φουσάραν, ταλέντο έξαιρετικό. (Τοΰ τις
διάβασα τις άναμνήσεις μου). Τί ζητάς άπό μέναν
τόν ξένον καί ά σ ή μ α ν το ν ;
'Επιμένεις ; (Τώρα πήρα χα μπά ρι πώ ς άλλοΰ σοΰ
μιλώ στόν πληθυντικό κι' άλλοΰ στόν ένικό·.. Υ π ο 
θέτω πώ ς δέν πειράζει... Δυό τιμόνια έχουν τά κα
ράβια...) 'Επιμένεις λοιπόν; AT άκου: "Ας φύγουμε
άπό τούς έπιστήμονας, τούς γιατρούς καί τούς δικη
γόρους, (άφοΰ θυμηθούμε καί τόν άδικοσκοτωμένον
έξαίρετον δικηγόρον Παπανικολάου), καί άς πάμε
στούς μεγαλοεπιχειρηματίας άρχίζοντας άπό τόν
Βασίλειον Γεωργιάδην, τόν καλόν καί άοκνον κυρ —
Βασιλάκην, πού ά γάπησε κι' έκόσμησε τήν πατρίδα
του καί τήν Ε λ λ ά δ α (γιά τήν έποχή έκείνη), μέ τό
ύπέροχο τής «Παλίρροιας» ξενοδοχεΐον. Εύεργέτησε
καί μάς τούς ξένους πού μάς στέγασε 2—3 χρόνια
σχεδόν. "Ολο πα ρ άπονα είμαστε, οί έρίψηδες, κι’ δλα
μάς φ τα ίγα νε: άπό κό σεντόνια, ώς τό νοίκι (2 δρχ.
τήν ή μ έ ρ α !) κι’ ά π ’ τόν μαιτρ—ντ' ότέλ ώς τή Ζωή
τή γύφτισα τήν καμαρριέρα, πού ήταν δλο καλωσύνη
ή κακομοίρα, θ υ μ ά μ α ι μέ πόση έπίσης καλωσύνη κι’
άνεκτικότητα δεχόταν ό κύρ—Βασιλάκης τά αίώνια
γκρινιάσματά μας, γιατί μάς είχε φτιάξει τό ώραιότερο—τότε—μέγαρο, στήν ώραιότατη τοποθεσία κ·χΙ
είχαμε καί παράπονα...
‘Η θεία δίκη γιά μας, τότε, ήταν ό*γ£ρο-Μυλωνάς, ό διευθυντής τοΰ καφενείου τής Παλιρροίας
(θυμάμαι τή θεία γαλήνη του ώραίου κέντρου...)
ό γέρο-Μ υλωνάς ό «Ποσειδών» μέ τόν αιώνιον ν α ρ 
γιλέ του, δέν έπαιρνε πολλές κουβέντες, ούτε καί
π α ρ ά π ο ν α έδέχετο. Ούτε νά διανοηθής παράπονο.,.
Έ κ ε ΐ μόνον άκουγες, δταν ό κύρ Μυλωνάς είχε κέ
φι νά μιλήση καί ν ’ άφηγηθή. Καί άφηγεΐτο ώ ρα ΐα
σιγα νά καί ήρεμα, ένδισφέρουσες ντόπιες Ιστορίες,..
Τά θεΐα τού 'Αριστοτέλη νερά κυλοΰσαν δίπλα σου
τό αίώνιον «πήγαινε-έλα» τους καί τό μυστικό τους,
καί ό «γλυκός- όθωμανικόβραστος» ήταν άγνότα τος
κι* άπό μαστόρικο «γεντέκι» ψημένος τι π α ρ ά π ο ν α
νά είχες ;
(άκολουθεΐ)
Α. Ά ναπλιώ της

ΕΥ Β Ο Τ Κ Α

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΥΒΟΪΚΑ ΖΗ ΤΗ Μ ΑΤΑ
—'Α ς έλπίσωμεν, δτι ή προα γω γή της Κοινότητος
Καρύστου ε(ς Δήμον, θ' άποβή έξυπηρετική διά τήν
ώραίαν Εύβοϊκήν κωμόπολιν.
— Τό αίτημα τοΟ Δήμου Χαλκιδαίων πρός τό ύ·
πουργεΐον Μεταφορών περί δωρεάν χορηγήσεως αύ·
τοκινήτων, διά τήν καθαριότητα τής πόλεως ΧαλκΙδος, δικαιότατον πρέπει νά γίνη Αποδεκτόν.
—Ή εγκρισις πιστώσεως 15 000.000 δραχμών διά
τήν περιτοίχισιν τοΟ νέου Γυμναστηρίου ΧαλκΙδος, έκ
μέρους τοΟ Δημοτικοϋ Συμβουλίου τής νυμφούλας
τοΟ ΕύβοΐκοΟ, είναι πράξις άξια πα ντός έπαΐνου.
— Βέβαια άπομένουν πολλά άκόμα π ρ ά γ μ α τα νά
γίνουν είς τήν Χαλκίδα. Κι’ £να άπό τά πρωτεύοντα
είναι ή τακτοποίησις τής Δημοτικής Β βλιοθήκης καί
ή διάθεσις ταύτης είς τήν διάθεσιν τοΟ άναγνωστικοΟ
κοινοΟ τής ΕύβοΙας.
— Πάς δποιοσδήποτε, έπιστήμων, έμπορος καθώς
καί κάθε Εΰβοεύς, πού θέλει νά δημοσιεύση κάθε ε ί
δους είδοποιήσιν, διαφήυισιν ή κοινωνικόν, δ ς άπευθύνεται είς τά «Εύβοΐκά Γράμματα» τό φύλλον τών
όποιων δέν λείπει άπό κανένα Εύβοϊκόν σπήτι τών
'Αθηνών, τής ΧαλκΙδος, τής ύπαίθρου Εύβοιας καί
τών έπαρχιώ ν.
— 'Ιδιαιτέρως σημειώνουμε τό δημοσιευθέν είς τό
«Παναθηναϊκόν Βήμα» αρθρον τοϋ κ. Στάθη θ ε ο λ ό 
γου, μέ τόν τίτλον «τό δράμα ένός λαοΟ». Τό αρθρον
τοΟτο φανερώνει πλούσια πατριωτικά αισθήματα τοΟ
συγγραφέως του πλοΟτον γνώσεων καί δεξιόν τής
γραφίδας χειρισμόν.
— * Η διατυπω θεΐσα καί έγγράφ ω ς γνώμη τοϋ 'Υ 
γειονομικού Κέντρου Ε03οίας δτι είς περίπτωσιν έπεκτάσεως τοΟ δικτύου ύδρεύσεως καί είς τήν συνοι
κίαν τής Χαλκίδος Ά λ ω νά κ ι, νά μή χρησιμοποιηθοΟν
πήλινοι σωλήνες, οΐτινες δέν παρέχουν, άπό άπόψεως'Υγιεινής, ούδεμίαν έγγύησιν είναι πλέον ή όρθή.
— Τό κοφτερό τοϋ χάρου δρεπάνι πού καί πρό τοϋ
ώραιοτέρου καί εύωσμοτέρου άνθους δέν ύποχωρεΐ
2κοψε τό νήυα τής ζωής πρόωρα καί άπρόσυενα
δύο άκόρη τρυφερών ύπάρξεων τής ’Α μαλίας Βάκη
καί τής Κ ατίνας Σκούρα, τών όποιων τά ς θρηνούσας
οίκογενείας, τά «Εύβοΐκά Γράμματα» θερμώς συλλυποΟνται.
— Ή ΰπό τής « Έ νώ σ εω ς Γεωργικών Συνεταιρι
σμών Εύβόίας» παραλαβή καί διάθεσις σημαντικής
ποσότητος βαμβακόπηττας διά τάς ά νά γκ α ς τής κτη
νοτροφίας τής μεγαλονήσου, είναι πράξις έπαινετή
καί λίαν έξυπηρετική τών τόσον μοχθούντων συμπα
θών Εύβοέων κτηνοτρόφων.
Ζ.
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Μαιευτήρ — Χ ειρουργός Γ υνα ικολόγος
’Επιμελητής Δημοσ. Μαιευτηρίου 'Αθηνών
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Η Κ ΡΙΤΙΚΗ Τ Ο Υ ΒΙΒΛΙΟΥ
Εύχαρίστως ά να γγέλομεν πώ ς τήν τακτική κρι
τική τοΟ βιβλίου άνέλαβε καί πάλιν ό παληός διακε
κριμένος συνεργάτης μας, κ. θ ώ μ α ς Ξ αφ άς, άπό τήν
Χαλκίδα, τήν όποια καί θ' άρχίση άπό τοΟ προσεχοΟς φύλλου.
"Οσοι ένδιαφέρονται γιά τήν κριτική τών βιβλίων
των παρακαλοΰνται νά στέλνουν £να άντίτυπον εις
τόν πάρα πάνώ κριτικό μας, στήν Χαλκίδα, καί £να
είς τήν διεύθυνσιν τοΟ περιοδικού είς τήν Α θ ή ν α .
’Εκείνοι πού θά στέλνουν ένα μόνον άντίτυττον
θ ’ ά ν α γγ έλ ετα ι ά πλώ ς ή Ικδόσίς των.
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ

Κώστα Ζωγράφου «Μωτωμένη Πορεία». Διηγή
ματα 1946.
Σήφη Γ. Κόλλια «Ρώμος Φιλύρας» μελέτη Κόριν
θος 1946.
Κώστα Μαντζουράνη «"Ολη σου ’Α γάπη» ποιή
ματα 1946.
Γιώργη Καραπάνου «Δώρα τής ’Α γάπης» ποιήμα
τα Α θ ή ν α 1946.
'Α ντιγόνης Πετράκη «Λεύτερες ψυχές» ποιήματα
’Αθήνα 1946.
Νίκου Παπά «Τό α ίμ α τών άθώων» ποίησι ’Α θή 
να 1946.
Κριτ. Ά θ α να σ ο ύ λ η « Ώ γλυκύ μου Έ σ ρ » ’Αθήνα
1946.
X. Βασιλειάδη «Γράμματα άπό τή] Φυλακή» Ούάλντ 'Αθήνα 1946.
Ή ρ . Μάλωση «Φτερά κι’ άλυσίδες» ποιήματα 1946.
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ν . Π απ αγ. Χαλκίδα, θ ερ μ ά σάς εύχαριστοΟμεν γιά τήν προθυμίαν σας. Στή «Κορινθιακή Ζωή»
στείλαμε Στέλνετέ μας, παρακαλοΰμε, τή «Λαϊκή
Φωνή».
Κον Nc. Κον. Ζάκυνθον. ’Εγκάρδια εύχαριστήρια
δι’ άποστολήν ζητηθέντος φύλλου.
Κον Ί(ο . Κ . Ροϋσαον, Χαλκίδα. Διά τάς πολιτίμους πληροφορίας σας, σάς εϊμεθα εύγνώμονες.
Κον Α . Κ ω νοτ., ένταΰθα. ‘Υπάρχουν έλάχιστες
άκόμη πλήρεις σειρές (31 τεύχη) τών «Εύβοϊκών Γ ρ α μ 
μάτων» καί διατίθενται πρός 30.000 δρ έκάστη σειρά.
ΤΑ ΕΥΒΟΤΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Φύλλα τών «Εύβοϊκών Γρρμμάτων» πωλοΰνται
είς τάς 'Αθήνας είς τό Κεντρικόν Βιβλιοπωλεΐον Κολλάρου — όδός Σταδίου 38 καί είς τήν Χαλκίδα είς τό
Βιβλιοπωλεΐον Β ρεττοϋ — όδός Ά β ά ντω ν .
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