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ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ
Ήδελφωμέναι αι δύο αύται Λεξεις ανταποκρινονται εις 

την κοινήν άνάστασιν του ηθικού και σωματικού ημών βιου. 
Πί&χα ! Μεγάλη τής ψυχής ημών άναγέννησις ! ’Αγώνες ! 
Βάπτισμα νέον ανδρισμοί! καί μεγαλείου του σώματος. Μο- 
νον εις σώμα άνδρεΐον καί ισχυρόν δυναται να ενοικησγ φυχη 
μεγάλη, ψυχή βαπτισθεΐσα εις τά ναματα τής Αγάπης, 

τής Αύταπαρνήσεως καί τής ’Αλήθειας.
ί Άδελφόνουσα ή νέα Έλλ.άς τήν δία τής Αναστασεως α- 
ναγέννησιν καί χειραφέτησιν τής ψυχής ¡υ.ε την δια τών α
γωνων άναγέννησιν του σώματος ύψοΐ γέφυραν ενωσεως με
ταξύ του νέου καί του αρχαίου Ελληνισμού. Εις την Ανα- 
gtkgiv του Χρίστου, του ΰπερ τής Αλήθειας και του Δίκαιου 
¿γωνισΟεντος, όφείλεται ή ελευθερία τών δούλων, ο ανδρισμός 
τών ασθενών, ό ηρωισμός τών μαρτύρων. Εν ονοματι του 

μταυρο’ϋ, του διά τής Άναστάσεως έξαγιασθέντος, ήγωνί- 
θ̂ησαν οί δωρήσαντες ήμΐν άπο δούλης ελευθεραν πατρίδα, 

ι Ά λλ ’ εις τό διά τών Άγώνιον καί σωματικών ασκήσεων 
Ι ε̂γαλεΐον του άρ^ζίου *Ελλγ)νιτ|ΑθΟ οφειλοαεν τ#ς 7τεργ [̂ΛΥ]- 
νχζ καί τούς τίτλους δόΕνις ¡Λεγάλτ,ς καί άφθίτου, οφείλει ν\ 

^τθρωπο’της σύμπασα πρόοδον καί πολιτισμόν άγήρω. Η θρη- 
5*εια ¿κείνων υπήρξε διάφορος τής ίδικής μας, αλλ εις ενα

καί τον αυτόν άμφότεραι τεινουσι σκοπον. Εκείνη εις τον αν
δρισμόν του σώματος, ή ήμετερα εις τον ανδρισμόν τής ψυ
χ ή ς .  Σήμερον διά τής άδελφωσεως τών δυο μεγάλων τού
των έορτών, άδελφόνομεν τάς δύο μεγάλα; τοΐί παρελθόντος

καί του παρόντος ιδέας.
Αί ψυχαί τών αρχαίων ’Ολυμπιακών, άπαλλαγεΐσαι από 

τά υλιστικά αύτών περιβλήματα, θά πτερυγίζουν ύπέρ τό 
Στάδιον, ήδελφωμέναι μέ τάς ψυχάς τών άνδρείων τήν ψυχήν 
μαρτύρων τής θρησκευτικής ημών άναγεννήσεως. Οί χριστι
ανοί άγωνισταί τής σήμερον είναι πνευματικοί διάδοχοι τού
των καί εκείνων. Διά τούτο ό πνέων άνά τό Στάδιον ζέφυ
ρος θάφέρτ) μέχρι τών άγωνιζομένων τήν ζείδωρον πνοήν εκεί
νων, οίτινές από του κόσμου τής αθανασίας καί τής αιωνιό
τητας χαιρετίζουν τήν έν τή Χριστιανική πίστει διά τών αγώ
νων άναγέννησιν τών νεωτέρων γενεών.Οί πρός τους Ολυμπι- 
ονίκας προσενεχθησόμενοι στέφανοι δέν θά είναι μόνον σήματα 
τιμής καί δόξης τών αγωνοθετών προς τους νικήτας, αλ,λα 
καί σύμβολα άδελφοποιήσεως τών αρχαίων μετά τών συγχρό
νων λαών, σύμβολα συνδέσμου μεταξύ του έθνικοΟ βίου του 

παρελθόντος καί του ηθικού τής σήμερον.

Ε Ε Τ ΪΟ ίΙΣ Ε ΙΣ  ΕΚ Μ  Ο Α ΪΜ Π ΙΑ ΚΜ  Α Γ Μ Ν
Δ Ν 0 Ι Κ Τ Δ Ι  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

K a l i )  j w v  ψ ί- ίη ,

Έ χ ε ις  δίκαιον νά μέ ζηλεύγ,ς, διότι ζώ εις τάς Αθήνας, 
τάς οποίας, καίτοι Έλληνίς, δεν ηυτυχησας, ως λεγεις να 
γνωρίσγς ακόμη καί νά μοί ζητής ώς χάριν νά σε κρατήσω 
Ινήμερον τών ’Ολυμπιακών αγώνων διά λ,επτομερών πεοι-



2 Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ϊ Σ  Τ Ο Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν

γραφών αυτών. Αί άνοικταί μου έπιστολαί άνταποκοίνονται 
βεβαίως εις την έπιθυυ.ίαν σου, άλλά καί ταύτοχρόνως εις 
την επιθυμίαν πολ.λών φίλων άναγνωστριών μου, αίτινες ά- 

δυνατοΰν να έπισκεφθοΰν την πόλιν μας κατά τάς ήυ.έοα:
/ Xταυτας.
Αύται ως και συ τά αυτά έχουν δικαιώματα έπ ’ ευ.οϋ, 

αφου συνειθισαν επι σειράν ετων ήδη νά ενονουν τάς σκέιύει: 
των μέ τάς ίδικάς μου, νά παρακολουθούν καί συυ.υ,εσίζων- 

αι την δράσίν μου καί νά άδελφόνουν τά αίσθήυ,ατά των 
ρ.ε οτι η ψυχη μου άφίνει νά έκδηλοΰται υπέρ του κοινοΰ δι’ 
’.λας ημάς καλού.

Λοιπόν σοί επαναλαμβάνω ζήλευε με, διότι ζώ εις τάς 
' Αθήνας. Όσον μεγαλόπολις καί οίν είναι οί Πκρίσιοι, δσον 
και αν βασιλεύ-/) εκεί παν το μεγα καί τέλειον άνά πάντας 
τούς κ λάζους, οσον καί αν αί μοΰσαί μ,ας ώρισ ιένο/ς εκεί επί | 
σειράν ήδη έτων έγκατέστησαν, ούχ ήττον ημείς έδώ έχο- 
υ.εν κάτι τι, τδ όποιον ού'τε έχουν, ούτε μέ ολους τούς θησαυ
ρούς του κο'σμου θά αποκτήσουν ποτέ οί Παοισινοί.

Καί τό κάτι τι αυτό είναι τόσον μέγα, τόσον ώραιον, τό
σον άπειρον, ώστε άοκεϊ, όπως μας άποζηυ.ιονη δι’ ολας τάς 
μικράς άτελείας καί ελλείψεις, τάς οποίας ως πόλις νέα 
ακόμη, μόλις χθεσινή, ένδεχόυ.ενον νά έχη η πςωτεύουσά μας. 
Το μέγα αυτό, διά τό όποιον σέ βλέπω έκπλησσου.ένην, πώς 
τάχα δέν τό έχουν οί Παοίσιοί σου, είναι, φίλη μου ό ουρα
νός μ,ας, ο φωτεινός, ο αιγληεις, ό πλέον εις άναλελυαίνους 
σαπφείρους καί όπαλίους καί μαργαρίτας, ό καταυγάζών την 
ψυχήν, ό μαγεύων καί γοητεύων τούς οφθαλμούς έν τ γ  άπείοω 
τών ιοραίων χρωματισμών του εναλλαγή, ό μεθύων τάς αι
σθήσεις, ο συγκινων και διαθετών καλώς καί τούς χειροτέ
ρους ακόμη. Τώρα θές κάτωθεν τοϋ θαυμάσιου αυτού θόλου 
τά μαγικώτερα τοπία του κόσμου, τάς γραφικωτέρας στρογ- 
γύλας καί καμπύλας καί οξείας ηραμμάς, τάς όποιας δύνα- 
ται να ονειροπόληση* η τελειοτέρα καλλιτεχνική οαντασία, 
σχημάτισε δι’ δλων αυτών έν πλαίσιον κυκλοτεοές έξ έναλ- 
λαγής ποικίλης λόφων καί βουνών καί θαλασσίων γαλανών 
εκτάσεων, σκορπισον εις το μ.εσον τούτων ωραίας παλλεύκουε 
οικοδομάς καί μέγαρα καί κήπους καί άνδηρα, θές ως κορω
νίδα δλων αυτών τον λοφίσκον της Άκοοπόλεως ιν.έ διάδηυια 
αθάνατον καί άγηρω τον Παρθενώνα καί εχεις έν τη άτελεϊ 
αυτή σκιαγραφία πίστην δπως δήποτε ιδέαν της ποονου.ι- 
ούχου πόλεως μ.ας.

Κατά τάς ημέρας αύτάς η πόλις μ.ας ετοιμάζεται νά άνα- 
δειχθγ αξία της αρχαίας λαμπρότητος, του παλαιού καί εν
δόξου μ.εγαλείου της. Καταλαμβάνεις δέ δτι μέ δλας τάς 
απαισιοδοξίας καί μ,εμ.ψιμ.οιρίας μας, οχι μόνον φόβο: δέν 
υπάρχει νά μήν αναγνωρίσουν τάς ’Αθήνας, δσοι τάς είξεύ- 
ρουν μ.όνον εκ τών περιγραφών τών αρχαίων συγγραφέων μ.ας, 
αλλά βεβαίως δλοι θά . έκπλανοΟν, διότι μ.όνον Έθνος, οίον 
τό Ελληνικόν, μ.όνον τέκνα μ.ητρός μεγάλης, οποία ύπηρξεν 
η πατρις μ.ας, ηδυναντο διά τών ατομικών γενναίων θυσιών 
των νά παρουσιάσουν εις τόσον μικρόν χρονικόν διάστημα 
πόλιν ώραίαν καί πλουσίαν εις μνημεϊα καί πολιτισμών καί 
πρόοδον, οίαν αί σύγχρονοι Άθήναι.

Λεν θά σοί απαριθμήσω σήμερον τά νέα μνημεία καί τάς 
νέας έν γένει προόδους μ.ας, διότι επείγομαι νά έπιληφθώ του I

ένδιαφέροντος ζητήματος τών αγώνων, διά τό όποιον καί σ·\ 
καί αί άναγνώστριαί μ.ου θά άνυπομονοϋν βεβαίως νά έχουν 
ειδήσεις. Τόσον άντίθετοι υπήρξαν μέχρι τοϋδε αί φήμαι καί 
αί διαδόσεις περί του δυνατού η μή της έγκαιρου προπαρα- 
σκευής μκς διά την υποδοχήν τών αναμενομένων ΐδικών μ.ας 
καί ξένων, ώστε δέν αμφιβάλλω οτι καί σύ θά διήλθες στιγ
μής έναγωνίαυ άδημ-ονίας, ητις προεκάλεσε την τελευταίαν 
έπιστολήν σου.

Λοιπόν, φίλη μ.ου, ησύχασε, άνάπνευσε έλευθέρως, ¡άρχισε 
μάλιστα καί έκ τών προτέρων νά ύπερηφανεύησαι καί ολίγον, 
’Εάν ήκουον την ένθουσιώσαν καρδιάν μ.ου, θά σοί έλεγα μά
λιστα νά ύπερηφανεύησαι πολύ, νά φεργς ύψηλά την κεφα
λήν, διότι έ'χεις την τιμήν νά είσαι Έλληνίς, έστω καί 

σύγχρονος. ■
Διαφέρομεν τόσον ολίγον από τούς προγόνους μας, τό αί- 

μ.ά των μετεγγίσθη τόσον γνήσιον καί άμ.ιγές εις τό ’.δικόν 
μ.ας, ό δρόμος μ.ας εως τώρα τόσον σύμφωνος είναι πρός τόν 
ΐδικόν των, ώστε ούδεμία υπάρχει άμ.φιβολία οτι καί ημείς 
θά μεγαλουργήσωμεν ημέραν τινά. Βλεπεις οτι πάλιν πα- 
ρασύρου.αι από τό θεμ.α μου. Αλ.λα ποεπει να προσθεσώ 
δύο λέξεις, νά έξηγήσω την άνω σκέψιν διά νά μη φανώ 

παραληρούσα. .
Λοιπόν ό περί της παλιγγενεσίας μας άγων τί άλλο εί

ναι παοά οί Έλληνοπερσικοί πόλεμοι, μ.έ την διαφοράν ο-ι 
τότε ήγωνίζετο λαός μέγας, ελεύθερος, /τραταιός, πλούσιο; 
πρός λαόν έπίσης μ.έγαν, αλλά βάρβαρον του οποίου την εις 
την Εύοώπην κάθοδον άνεχαίτισε ; Καί μήπως η ηρωϊκη άν- 
τίστασις του Μεσολογγίου δέν δύναται νά συγκριθ·/) με την 
έν Θερμοπύλαις μάχην ; Καί μήπως αί Σουλιώτιδές μας δέν 
άνεδείχθησαν πατοιωτικωτεραι τών Σπαρτιατιύων  ̂ Και 
μήπως έάν πεοιέβαλε τό παρόν ή περιβάλλουσα τό άπομεμκ- 
κουσαένον παρελθόν αίγλη, δεν θα άνεδεικνυτο άρα γε της 

μεγάλης μητρός άνταξία καθ’ όλα η νεα θυγατηρ ;
Ά λ λ ’ άς μή μακεηγορώ έπί πραγμ.άτων, τα οποία και 

μόνη σου βεβαίους έννοεϊς καί σκέπτεσαι. Καί άς έπανέλδω 
εις τάς τζοοετοιυ,ζπίζζ υ.ζς διά τν]ν υ.εγα7χΤ]ν τΐ|Χ7)ΤΐχΥ)ν εο̂ - 
την, ήν ό πεπολιτισμένος κόσμος σύμπας διοργανόνει μα·,η 
μ.ας, άπονέμων ουτω πρός ημάς τόν φόρον της εύγνωμοσυ- 
νως του. Έπίποεψέ μ.ου μ,άλιστα νά θετω τίτλους επι τών 
διαφόρων περικοπών της έπιστολης μου Τοϋτο άν και θ« 
σοί φανγ περίεργον δι’ έπιστολογραφικόν ύφος, έχει ομως 
πληρέστατα τόν λόγον του Ο τίτλος εκείνος θα χρ/ςτιμ.ενη̂  
<ος χαλινός εις την άδάμ-αστον φαντασίαν μ.ου, η όποια πάν
τοτε υ.έ παρασύρει, ώστε νά καταντώ ενίοτε με τας ;| 
οεκβάσεις φορτική πρός τούς άναγινώσκοντάς μ.ε.

Τ ό  Σ τ ά ό ι ο ν

Αυτή μ ό ν η  ή λέξις αρκεί διά νά σέ συγκίνηση. Τό Στ *! 
διον τό άρχαΐον, τό Στάδιον τού Ήρώδου του ’Αττικόν, Τ0 

Στάδιον διά. την ΐδρυσιν του οποίου από φρέατα ηντλυε 

καί διά πτύων παρεδίδετο ό χρυσός, τό Στάδιον το οποιο  ̂
έπί δέκα ολα. έτη έκτίζετο, ΐνα κ. α τα πλήξη τόν τότε κοσμον 
μέ την λαμπρότητα καί τόν πλούτον καί τό μεγαλεϊον > 
τό Στάδιον μέ τό αυτό σχέδιον, μ.ε τάς αύτάς διαστασειί« 
μ.έ τό αυτό Πεντελικόν μάρμαρον, μέ ένα καί πάλιν χ°ΡΛΤ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

¿ τ, ν μυριόπλουτον Αττικόν, τόν Άβέρωφ, τό Στάδιον 
Μ  εκτείνει τόν λευκόν, τόν μαρμαρότευκτον, τον χιονώδη 
Ε ε α τ ρ ικ ό ν  κόλπον του, την γραφικήν σφενδόνην του, τον

W & « ^
Μ λια του, μέ τούς άρχαίους Έρμάς του, με τους ,ωγρα- 
L :  λοφίσκους του Άρδηττου άς φυσικόν πλα.ισιον του, με 
-ν, Ί'μα.ττόν τόν ϊοχρωμ.ατισμένον καί τόν Πάρνηθα και το 

Μτελικόν ολίγον πέραναύτου, τό Στάδιον^ αυτο, φιλ/ι μου. 
ΕΙποίου μόνον ή θέα σέ έπαναφέρει εις τό τόσον μεγα πα- 
Lov' μας, έγκαινιασθέν έδέχθη ήδη εις τού: κόλπους του 

L ;  άθλητάς μας. Ν α ί ! σοί τό έπαναλαμβανω Ελληνας 
Γη τά ς  ! Νεανίας άμύστακας έτι, κατά τό πλεϊστον με ω- 
L ·  φυσιογνωμίας, μέ σώματα εύκαμπτα, καί ρωμαλέα^με 

Β μ μ ά ς  τορνευτάς, μέ μ.υς και τένοντας χαλυοι ινου,.

η\ είπω είναι αδύνατον νά σοί μεταδώσω, τί ήσθανθην την 

Εώτην στιγμήν, καθ’ ην έδόθη τό σύνθημα τοϋ δρόμου και 
U  καλλίκνημοι δρομείς μας έξεχύθησαν άνά τόν στίβος π ε -α -  

ίτοί. πτερωτοί μέ την λευκοκύκνον στολήν των, εν τφ μεσω 
ϊ φ  χειροκροτημάτων τοϋ έπευφημοϋντος πλήθους. Είναι εκ 

ίτδν στιγμών έκείνων, αί όποϊαι άριθμοϋν καί θίγουν παλμούς 
Ι-ΐςκαοδίας μας υ.έ τό χρυσοϋν πλήκτρον τής άδολου χαράς, 
Έ τ ε λ ε ί α ς  ευτυχίας, καί αί όποϊαι μάς άποζημιόνουν δι’

τών αγώνων εις την ψυχολογικήν στιγμήν. Η νεότης [/ας, ή 
έλπίς αυτή καί τό μέλλον τοϋ Έθνους μας, μέ τόν ύιάδοχον 
τοϋ θρόνου καί τόν βασ.λόπαιδα Γεώργιον έπί κεφαλής έπι- 

δοθεϊσα ήδη εις ο,τι κρατύνει τό σώμα καί άνδρίζη τήν ψυ
χήν, διασκεδάζει ολους τούς φόβους μας, άναπτερό/ει τάς έλ- 
πίδας μας καί πληροϊ τήν ψυχήν μας άμέτρου ένθουσιασμοΰ 
έπί τή πρώτη καί δοκιμαστική έτι έμφανίσει της έπι τοϋ πε

δίου τής τιμής.

Ό  Μ α ο α θ ώ ν ι ο ο  ό ο ό μ ο ς

Δι’ αυτόν, φίλη μου, θά αφιερώσω ί'διον κεφάλαιον, καί θά 
έπεθύμουν νά σημειώσω τόν τίτλον του, μέ χρυσά γράμματα, 
τόσον αγίου ένθουσιασμοΰ ένέπλησσε τάς καρδίας όλων, τόσον 
θαυυ.ασίας τής φιλοπατρίας τών προγόνων μας αναμνήσεις μάς 
έπαναφέρει εις τήν μνήμην μόνος ό τίτλος του. Αλλα δέν 
βλέπω άληθώς κατά τί ύτολείπονται οί άλκιμοι νέοι μας τοϋ 
αρχαίου έκείνου άγγελιαφόρου, δστις μεθυσμένος έκ τής νίκης, 
τόσον έτρεξε νά. άναγγείλγ τό εύχάριστον πρός τούς  ̂’Αθη
ναίους άγγελμα, ωστε ευθύς μετά τήν άφιξίν του άπέθανεν. 
Ούτοι χωρίς νά ωθούνται ύπό τοϋ ένθουσιασμοΰ καί τής χα
ράς, ήτις έθετε πτερά εις τούς πόδας έκείνου, ύπό μόνου τοϋ 
πόθου φλέγόμενοι νά κριθώσιν άξιοι νά άναμετρηθώσι με τούς

' ν ' ίδικοϋ
1  Οχ: τάς απογοητεύσεις καί τάς όδύνας τής ζωής^

δρόμον διεδέχθη τό άλμα, τοϋτο κ α ί  πάλιν δρόμος 

^ Κ τ η τ ο ς ,  τούτον άλμα έπί κοντώ, τό όποιον διεδέχθη η 
τέλη καί αυτήν ό Μαραθώνιος δρόμος. ’Επιτυχία εις ολην 
τήν γραμμήν. Τό θέαμα ύπήρξε μεγαλοπρεπές, ώραιον, έπι- 
ίλΤίικώτερον πασών τών γνωστών μεχ̂ ρι τοΰδε θέαμα . ικώ 

^Βίονων καί παοαστάσεο/ν, δι ων επ ιζη .ε ϊ .α ι  δια .7,- .»χ/Α.
 ̂ ινί τής άναπτύξεως τής ίδεας τοϋ καλού γ, τερψις και ο .  ̂

χλονισμός τής ψυχής τοϋ θεωμένου. “Ισως διότι οι αγώνες, και 
ϊ.θέσις εις ήν έτελοΰντο μάς συνέδεον με τήν αρχαιότητα και 
ίπετέλουν ούτως είπεϊν, τούς πρώτους ενωτικους κρίκους . 
χρυσ-ής άλύσεως, ήτι:  συνέδεε τό έλπιδοφόρον παρόν -ρος τό 
«ίαητον παρελθόν. "Ισως διότι συμφωνότεραι πρός τό κλϊμά 
μας, πρός τήν ιδιοσυγκρασίαν μας, προς την φυσιν μας ε,/αι 
αι έν ύπαίθρω θεαματικαί εορται, και μαλισ.α  αι αναγομε 
Μί’.·ρός τήν ρώμην καί τήν ακμήν τοϋ σώματος, εις ήν οι 

ΐπρόγονοί μας ώφειλον κατα μεγα μέρος την δόξαν ·ω ι . Ι ,ω ,  
■  ίιοτι ό ουρανός υ.ας προόδιδει εις παν ο,τι γινε · αι υ./ ■ ί,1 
Όμροπήν, τήν γ ε λ α σ τ ή ν ,  τήν άγνήν άνταύγειάν του, ίδιαι-

ξένους εις τόν δρόμον τοΰτον, τόν όποιον ή ,ωη ενο

των άπεθανάτισε, έσπευσαν άθρόοι άψηφησαντες και κόπους 

καί κινδύνους καί διεκδικοΰντες τον τής δοςης σ.εφμνον.
Ή  αγωνία τοϋ άναμένοντος αυτούς πλήθος μόλις δυναται 

νά συγκρατηθή έφ’ οσον ή ώρα προχωρεί. Τ ά  χοορισέ, τα 
προάστεια καί αί οδοί δι’ ών έμελλον νά διέλθουν βρίθουν κό
σμου άνυπομονοΰντος, κόσμου εις ασυνήθη καί πρωτοφανή 
συγκίνησιν διατελοϋντος ‘Η έμφάνισίς των προκαλεΐ εκχειλι- 
σιν άκρατήτου ένθουσιασμοΰ. Φρενητιόίδεις ζητωκραυγαι δια-

χίζουν

τατόν τι γόητρον, πρός τό όποιον ούδΙν χρυσοστολιστ ον υ.ε-

ναρον, ούδείς καλλιτεχνικός διάκοσμος δυναται νά συγκριθή. 
Ρσω: δι’ ολα αυτά, αλλά βεβαίως ιδιαίτατα, διότι όλαι^και 
ρλοι μας αισθανόμ.εθα, οτι είναι καιρός τα τέκνα, ο. α/δ^-ς, 
|>ί αδελφοί μας νά στραφώσι πρός βίον άνδρικώτερον, προς 
Βίον έξασφαλίζοντα τήν ρώμην, τήν ακμήν και την εύρωστιαν 

Κ ί  τά έθνη καί τούς λαούς.
|  Μέ τάς αιωνίους απαισιοδοξίας καί μεμψιμοιρίας τών ίδι- 

μας, καί υ.έ τάς έπιβούλους τών έχθρών μ.ας συκοφαν- 
Β^ας είχομεν σχεδόν αρχίσει νά πιστευωμ.εν και ημείς οι ίδιοι 

ρ ι  εΐμεθα λαός έκφυλισμένος, λαός θνησιγενής, λαος κατα
δικασμένος εις άσημότητα, άνευ μέλλοντος, άνευ σταδίου, 

έλπίδος.
I :  Ή  άντίδρασις πρός τήν απαισιοδοξίαν αυτήν επήλθε δια

, || . «1# ----  — ς ■ - · ·
' _____  τ ύν άέρα. Οί χωρικοί μέ τάς καθαρίους έορτινάς έν-

δυμασίας των,μέ τάς λεύκάς φουστανέλλας καί τα άρειμανια 
παραστήματά των, αί χωρικαί μέ τάς γραφικάς στολάς-ιων 
άποτελοΰν έν άρμονικώτατον πλαίσιον καθ’ ό'λην σχεδόν τήν 
έκτασιν τοϋ Μαραθωνίου δρόμου. Καί εις ό'λων αύτών τών 
τέως αδιαφορών θεατών τάς καρδίας έν κυοφορείται ηδη αι- 

σθημα, εις δλων τάς κεφαλής μία έκκολάπΐεται ίδεα, πως 
νά μάθουν τά παιδιά των νά τρέχουν, νά πετοΰν τόσον γρη- 
γωρα, πώ: νά γείνουν παλληκάρια, άς οί νέοι έκεΐνοι οίτινες 
σχίζουν τόν άέρα άς λευκά βέλη, πώς νά άξιωθοϋν καί αυ
τοί μίαν ημέραν νά είναι γονείς τοιούτων υιών. Ούτω άνε- 
παισθήτως χωρίς θεωρίας καί προτροπάς καί πατριωτικής 
παοαινέσειε τό ζήτημα τής σωματικής ά.σκήσεως, τής σω- 
ματικής άγωγής, λύεται δι’ δλας τάς τάξεις καί δι’ αύτας 
έτι τάς όπισθοδρομικάς, τάς μή κατανοούσας την αναγκην 

ταύτην καί τά. έξ αυτής άπορρέοντα καλά.  ̂  ̂ ^
Ά λ λ ’ έπειδή, φίλη μου, σοί ύπεσχέθην λεπτομερή αφηγη- 

σιν άνάγκη νά μή παραλείψω καί τά. σκιερά σημεία τοϋ ά- 
γωνίσματος τούτου. Είναι τρομερόν, έπικίνδυνον διά τούς ά-

νωνιζοαενους,ς. Ό  πόθος τής νίκης, ή άναπτυσσομένη μεταξύ

των άυ.ιλλ,α. τούς παραφέρει εις τοιοϋτον βαθμόν, ωστε ό 
πρώτος άφΓ/θείς, θαυμάσιος άλλως τε δρομεύς,^ κ. X .  Βασι- 
λάκος ένέβαλεν εις αληθή άνησυχίαν τό κοινόν, τόσον ή το 
κυανομέλανον τό πρόσωπόν του καί έξοιδημεναι αι φλεβες

%
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του καί βλοσυρά καί καταπονημένη η έκφρασίς του. ’Άλλος 
δρομεύς έξηντλήθη καθ’ όδόν και τρίτος πεσών έθραυσε τον 
πόδα του.

Α λλ’ άφ’ ετέρου ήδύνατο ή επιτροπή, ή άποφυγοΰσα άλ
λ,ως ολας τας πολυ επικίνδυνους ασκήσεις, ως και τάς άγριον 
φερούσας χαρακτήρα νά αποφυγή τον Μαραθώνιον δρόμον,τόν 
οποίον ολα τα αθλητικα του κοσμ,ου σωμ,ατεία αναγράφουν 
εις τά προγράμματα των προς τιμήν του αθανάτου εκείνου 
δρομέως τής άρχαιότητος; Καί αυτή δέ ή επιθυμία τόσων νά 

μετάσχωσι του δρόμου τούτου, δεν προδίδει δτι ολοι καί ό- 
λαι μας έννοοΰμεν δτι αποτελεί τό στάδιον, εις το όποιον ι
διαίτατα επιβάλλεται εις ημάς τούς Έ λληνας νά άναδει- 
χθώμ.εν, νά διακριθώμεν, νά νικήσωμεν ;

Κ ι ’ έχω την πεποίθησιν, φίλη μου, δτι θά νικήσωμεν, άν 
καί οί διασημότεροι δρομείς τοΰ κόσμου εύοίσκωνται ήδη έν 
Άθηναις, έτοιμοι διά τον αγώνα αυτόν. Ούτοι βεβαίως ει 
ναι μεθοδικώτερον γυμνασμένοι καί κληρονομικούς, ούτως εί- 
πεΐν, επιδίδουν εις τάς ασκήσεις. Ά λ λ ’ εις τούς πόδας των 
ίδικών μας θά θέσή πτερά ή ιδέα δτι είναι Έ λληνες  καί οτι 
εις τας φλέβας των ρέει τό αύτό αίμα μέ εκείνου, δστις μέ 
την ζωήν του έπλήρωσε τον δρομον αύτβν. Νομίζω δτι ή 
ψυχή του θά πτερυγίζή μαζύ των καί δτι ή αύρα του ζέφυ
ρου θά φέρή εις τάς άκοάς των λόγους ενθαρρυντικούς, δι’ ών 

κουφότερον θά άποβαίνη τό σώμα καί βεβαιοτέρα ή νίκη.

Αί γυναίκες εις τους α γώ ν ας τοΰ δ ρ ό μ ο υ .

Μή μειδιάσής σέ παρακαλώ, σύ ή καλλιτέχνις, ή έννοοΰσα 
τήν γυναίκα μόνον ύπό γραφικήν ή πολύπτυχον έσθήτα, κι- 
νουμένην μετά μεγαλοπρεπούς χάριτος καί τηρούσαν είς τε 
την στάσιν καί τάς κινήσεις τήν αρμονικήν των γραμμών καί 
τών καμ.πυλών έζέλιςιν. "Οτι αί γυναι-ες δύνανται καί τρέ- 
χουσαι ετι να διατηρησωσι τήν φυσικήν χάριν των καί νά 
άποτελεσουν θέαμα γραφικόν, εάν είναι καλώς ήσκημέναι καί 
καταλλήλως ένδεδυμέναι, άποδεικνύεται έκ τών γυναικών 
τών ιπποδρομίων, αιτινες διολισθαίνουν επί τής παλαίστρας 
καί πετώσιν άνά τούς τρέχοντας ίππους ως συλφίδες, μέ τό 
μειδίαμα πάντοτε είς τά χείλη, μέ στάσιν γραφικήν καί κι
νήσεις άρμονικωτάτας. Τούτο μή σέ κάμή νά ύποθέσής δτι 
θεωρώ απαραίτητον δια την γυναίκα τήν εις τον δρόμ,ον ή 
και τας πολυ κοπιώδεις έν γενει ασκήσεις έπίδοσίν της. "Οτι 
μαλιστα η είς ειδικά μόνον γυμνάσματα κατά προτίμησιν έ- 
πιδιδουσα, δύναται νά ύποστή σπουδαίαν τών μή άσκουμέ- 
νων μελών του σώματος παραμ-’ρφωσιν, ούδεμία υπάρχει αμ
φιβολία. Και επειδή αί γυναίκες φέρομεν ώς άλλοι άτλαντες 
έφ’ ημών τήν ευθύνην γενεών δλων, νομίζω δτι ποέπει νά κα- 
ταβάλληται μεγάλη πορσοχή, δπως αί σωματικαί ασκήσεις 
τών γυναικών έκτελοϋνται μετά πολλής προσοχής, ένδυναμό- 
νουσαι έξ ίσου δλον τόν οργανισμόν, τονώνουσαι τό σώυ,α καί 
μ./) παραβλαπτουσαι ποσώς το κοπιώδες έργον τής μητρό- 
τητος.

Σοι δικαιολογώ "μως τόν τίτλο τής περικοπής ταύτης, 
γνωριζουσα σοι δτι καί γυναίκες προσηνέχθησαν νά μετά- 
σχωσι τοΰ Μαραθωνίου δρόμου. Μία Έλληνίς καί μία Ά μ ε -  
ρικανις. Μη φαντασθγς την Έλληνίδα ήρωΐδα τινά τών νεω- 
τερων χρόνων, εύκαμπτον, κομψήν, δυναμένην νά διαγωνισθή

πρός τε  τήν χάριν καί τό κάλλος καί τήν ώκυποδίαν πρό  ̂
τήν μυθολογουμένην Άταλάντην ή τουλάχιστον τήν Χχ,^ 
ριδα, τήν πρώτην νικήτριαν τοΰ δρόμου τών τελουμένων |ν 
τή αρχαία Ολυμ.πίγ γυναικείων άγώνο>ν είς τιμ.ήν τ ή, 
ρας. Είναι  ̂άπλούστατα γυνή του όχλου, άσχημος, χ ωρίς 

εκφραστικήν φυσιογνωμίαν, χωρίς έλατήριον τήν φιλοδοξίαν 
ναδιακριθή καί τιμηθή, συναγωνιζομένη παρά τό πλευρόν άν- 
δρων. Απλούστατα έζήτησε νά μετάσχγι τών αγώνων μέ τήν 
ελπίδα αμοιβής χρηματικής, δι’ ής ήθελεν άποκαταστήσει 
τήν κόρην της.

Εννοώ ποσον αί γραμμαί αυται θά ψυχράνουν τόν ενθουσια
σμόν σου, αλλά είναι ανάγκη νά έχγς ύπ’ ό'ψιν σου, δτι 

γυναϊκές μας του λαοΰ στερούνται,κατά τό . πολύ,καί τήν διά 
στβιχειώδη ανθρωπισμόν άπαιτουμένην μόρφωσιν καί δτι δέν 
δύναταί τις νά έχν] απαιτήσεις εύγενών καί υψηλών αισθημά
των ιδία επί ζητημάτων ως τό έν λόγω.

Η Άμερικανίς δέν έφθασεν ακόμη, όίστε άν καί φνμί. 
ζεται ώς πρώτης δυνάμεως δρομεύς, ούχ ήττον άγνοοΰμεν 
τήν κοινωνικήν περιωπήν της ώς καί τήν έν γίνει άνάπτυξίν 
της. Είς τήν προσεχή έπιστολήν μου θά δυνηθώ ίσως νά ικα
νοποιήσω πληρέστερον τήν περιέργειάν σου έπί του ζητή
ματος τούτου.

Αι γυναίκες τ η ς  ά ρ χ α ιό τη το ς  είς τούς αγώνας 
καί τάς όω ρατικ άς ά ό κ ή ό εις .

Δεν θελω να κλεισω την περί γυναικών περικοπήν ταύτην 
χωρίς να σοι εκ,θεσω εν περιληψει τό μ,έρος, τό όποιον έλάμβα- 
νον αι γυναίκες τής άρχαιότητος είς τούς αγώνας καί έν γένει 
εις τας σωματικας ασκήσεις. Πρώται ανοίγουν τήν σελίδα τοΰ 
βιβλίου τών γυναικείων σωματικών ασκήσεων αί ’Αμαζόνες, 
αιτινες ησκουντο τόσον, ώστε νά μήν εχωσιν ανάγκην τών άν- 
δρών καί δια την γενικήν του κράτους των ύπεράσπισιν καί 
δια τους εξωτερικούς αύτοΰ πολέμους. Τόσον δέ δύσκολον έθε- 
ωρεΐνο νά νικηθώσιν αύται, ώστε είς τόν Ήρακλέα άνετέθη ώς 
άθλον η παρά τής βασιλίσσης αυτών Ίππολύτης αρπαγή τής 
ζώνης.

Η ιστορία τών γυναικών αυτών είναι τόσον πεοιπλεγμένη 
με μύθους, ώστε δέν δύναταί τις ακριβώς νά διευκρινήση τήν 
δράσιν των, άλλ ούτε νά θεωρησ·/) ώς βεβαίας καί άκριβεΐς τας 
εζιστορουμένας μάχας καί απείρους κατακτήσεις των ά ν ά  την 
’Αφρικήν, τήν ’Ασίαν καί τήν Ευρώπην. Έ ν  μόνον έξάγεται 
συμπέρασμα θετικόν καί άναμφισβήτητον, δτι ή μεγάλη εις 
τας σωματικάς άσκησεις έπίδοσίς των έξησθένησε καί ήμβλυ- 
νεν εις τοιουτον βαθμόν τήν καρδίαν των, ένέπλησσε με ~οι~ 
οΰτον τύφον και οΓησιν τάς κεφαλάς των, ώστε όχι μόνον τους 
άνδρας των νά ταπεινόνουν, μή έπιτρέπουσαι είς αυτούς νά 
συμ,μετεχουν είς τούς πολέμους, αλλά καί τών ά ρ ρ έ ν ω ν  τε- 
κνων των τα σωμ.ατα νά αμβλύνουν σκοπίμως.

Πλην τών Αμαζόνων ή παράδοσις άπηθανάτισε το ονομα 
τής ¿>ραίας ’Αταλάντης, είς τιμ.ήν τής όποιας ώνομάσθη *1 

εν Λοκριδι ομωνυμ.ος πόλις. Αυτη ήτο ακαταγώνιστος εις 
τόν δρόμον καί τό τόξον. 'Ως τοξότις ποώτης δυνάμε6)? 
προσεληφθη παρά τοΰ Μελεάγρου, δστις μ.ετά πολλών βασι- 
λεων καί ηρώων έξέδραμ,εν είς Θήραν κατά του άγριου * * "  
πρου, δστις ένέμετο τάς χώοας τοΰ πατρός του Οίνέως, β*"
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5ιλέο>5 Γ ζ̂ Λίτωλικής Καλυδώνος. Ή  Α ταλάντη  είχεν ήδη 
. ο̂νεύσει δύο κενταύρους καί είς τήν Θήραν δ’ αυτήν τών ή - 
μόων αυτη έσκόπευσε καί έπλήγωσε πρώτη τόν τεράστιον 
κ ά π ρ ο ν ,  λαβοΰσα παρά τοΰ Μελεάγρου τό δέρμα τοΰ φονευ-
θεντος τέρατος ώς άριστεΐον. Ή  αυτή ’Αταλάντη έτρεχε τό-  
β0ν π ο λ ύ , μετά τόσης ταχύτητος, ώστε ούδείς σύγχρονός της 
Κ ρ  ήδύνατο νά συναγωνισθή μ ε τ ’ αυτής είς τόν δρόμον. ’Ε 

πειδή δέ ήτο έκτάκτου καλλονής καί περιεστοιχίζετο ύπό πο- 
Χιιπληθών μνηστήρων, ίνα απαλλαγή τούτων έθεσεν ώς δριον, 
οτι ήθελε νυμφευθή εκείνον δστις τήν νικήσει είς τόν δρόμον. 

’Εννοείς, δτι ό είς μετά τόν άλλον ήττημένοι καί κατη- 
I  φυμένοι άπεσύροντοοί μνηστήρες, μέχρι; ού είς έκ τών πολ

λών θαυμαστών της ό ’Αρκάς Μελανιών τήν περιέπλεξεν είς 
τά ερωτικά δίκτυά του, δ’τε καί έκείνη έκουσίως άφήκε νά 

ήττηθή καί έγένετο σύζυγός του. 1
Άλλ’ ολα αυτά άποτελ,οΰν μεμονωμένας πράξεις γυναικών 
,ηυ,ένων, όχι όμως καί συμμετοχήν έπίσημον είς συστη- 

'■ ματικούς αγώνας. Είς τούς κυρίως ’Ολυμπιακούς, έξ ών έλο- 
γίίετο καί ή άρχαία χρονολογία, δέν μ,ετείχον αυτοπροσώ
πως αί γυναίκες, αιτινες έστελλον μ.όνον τούς ίππους των 
ίΐ: τούς ιππικούς αγώνας καί είς τάς άομ,ατοδρομίας, και 
αιτινες έν τούτοις έλάμ-βανον τό άτίμητον έκ κλάδου φοινί— 

κης βραβείον, «ΐχ ον δέ τό δικαίωμα νά έχωσιν ί'διον άγαλμα 
έν τώ ναώ. Πρώτη τοιαύτη Όλυμπιονίκης γυνή ήτο ή Σπαρ- 
τιάτις Κυνίσκα, θυγάτηο τοΰ Άρχιδάμ.ου καί αδελφή τοΰ 
’Αγησιλάου. Οί άοχαίοι Σπαρτιαται σεβόμενοι ύπερβαλόντως 

Εμτήν γυναίκα καί πολύ περισσότερα δικαιώμ.ατα άναγνωρίζον-
Β τες εις αυτήν η παντες οι συγρονοι των, ήγειραν εις τιμήν 

τ̂ ς Κυνίσκας ήρώον, καί άπένειμαν είς αύτην τόν έπιφανή 
ϊ τής ήρωίδος τίτλον. Εννοείς δτι καί οί έν Όλυμ,πία δέν ή-

ιμάς καί όχι μό-θέλησαν νά φανοΰν ύστεροΰντες ώς πρός τάς 
νον ίδικόν της άγαλμα έστησαν είς τιμήν της είς τόν πρό
ναον του ’Ολυμπίου Διός, άλλά καί τούς ίππους της άπεθα- 
νάτισαν, στήσαντες καί τούτους χαλκούς κατά τήν ρητήν ο
ρολογίαν τοΰ Παυσανίου &έν όέ τή Ό.ώγ/-ία ¿ποιήθησαν  
αντΓ) ίπποι χ α Λ κ ο ΐ και α γ α .ίμ α · οντοι μέγεθος  μ ε ν  άπ υ-  
ψίονσιν ίππω ν, εστή κασ ι ό ί  εν  τω προνάφ  το ις  έ.πίονσιν έν  
ώή/μ».

ν '
Εννοείς δτι τοιαύτη τιμή ¿γέννησε φυσικώς τήν φιλοδοξίαν 

I  *αι άμιλλ,αν καί άλλων γυναικών ιδία έκ Μακεδονίας, με- 
1 σαξύ τών όποιων βραβείου έπίσης ήξιώθη ή Βελεστίχη, φίλη 
|ρ. σοΰ τότε βασιλέως τής Αίγύπτου, καί άλλαι δέ πολλαί ών 

όνόματα δέν άναφέρονται ήγωνίσθησαν καί ένίκησαν.

[ιΑιατί αι γιτναικες άπεκ λείον το  τώ ν Ό λ ν μ π ια κ ώ ν
α γ ω ν ω ν

Φοβοΰμαι, φίλη μου, μήπως ήρχισες νά εύρίσκγς πολ,ύ μα-
Κ.αραν και διεζοδικην τγ)ν περί τών Έλληνίδων τ^ς άρχαιοτη-
| κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας παρέκβασίν μου. Ά λ λ ’ 

εϊξρ.',--,.  !.. ’ ̂ ____ ' .......... #Γ\  ' Λ.. Ο '  I εϊξίύ ρεις τήν αδυναμίαν μου. "Οσον καί άν Οεμα τι φεργ χα- 
Ι ^ ί1'-τήρα γενικόν, άρέσκομαι πάντοτε νά αναζητώ καί εύρί-
Ισκω εν αύτώ δ,τι δύναται νά έξάργι κάπως καί άναδείξν) το 
Β^λόν μας, ένδιατρίβω δέ είς αύτό μ ετ ’ ίδιαζούσης άπολαύ-

ληνίς είς τάς έπισήμους τοΰ λαοΰ έορτάς καί πανηγύρεις, καί 
έν γένει είς τόν καθ’ έκάστην βίο ν, ίνα μή άφήσωμεν νά έπιρ- 

ρίπτεται είς τούς αρχαίους προγόνους μας ή μομφή ότι έτα -  
πείνΟνον καί έξηυτέλιζον τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας 
των τόσον, ώστε νά άποκλείσουν αύτάς άπό παντός, δπερ 
έφερεν έπίσημον χαρακτήρα του έθνικοΰ αυτών βίου.

"Ολοι δσοι έγραψαν, φίλη μου, περί ’Ολυμπιακών άγωνιυν 
αναγράφουν άπλώς τό γεγονός δτι άπηγορευετο εις τας γυ
ναίκας όχι μόνον νά μετεχύυν αυτών, αλλα και απλώς ως 
θεαταί νά παρευρίσκωνται. ΎπεχοεοΟντο μαλιστα αυται να 
άναμένωσι τήν έκβασιν είς τήν αντίπεραν τοΰ Άλ.φειοΰ όχθην. 
Ούδείς δμως έσχολίασε τοΰτο, ούδείς έζήτησε νά άνεύρη τούς 
λόγους, οίτινες έπέβαλλον τήν άπαγόρευσιν ταύτην. Δεν μάς 
έπιτρέπεται έν τούτοις νά ύποθεσωμεν οτι άνθρωποι της ευ
φυΐας καί νοημοσύνης τών προγόνων μας, άνθρωποι, οιτινες 
είς τόν ’Όλυμπόν των έταξαν ίσον άριθμον θεών και θεαινών, 
ήτο δυνατόν νά θεωροΰν τάς γυναίκας ως οντα τών οποίων η 
παρουσία θά έμόλυνε την ιεραν ’Ά λτιν , εν η απο κοινοΰ και 
άδελφικώτατα τόσαι γυναικείαι καί άνδρικαι θεότητες ειχον 

τούς βωυ,ούς καί τά τεμένη των.
"Αλλως τε, έάν τοιοΰτος λόγος είχεν υπαγορεύσει την α

πόφασή ταύτην, διατί να ορισωσιν ουτοι ειδικας γυναικείας 
έορτάς έν τώ αύτώ ίερώ χωρω, διατι μαλιστα γυναικείοι α
γώνες δρόμου νά άναγράφωνται είς τάς εορτας ταυτας 5 και 
θυσίαν πρός τούς θεούς παρά τών γυναικών καί μόνων να ενερ- 
γώνται κατά τά ' IIραία-,Διατι δε και εις τας λοιπας θρησκευ
τικής έοοτάς των ώς είς την τών Παναθηναιων αι γυναίκες 

όχι μόνον νά μήν άποκλειωνται, αλλα και εις την επίσημον 
ποαπήν τών ιερέων σπουδαιότατα νά λαμβάνουν μέρος ;

Χωοίς νά σοι φανώ έκ προκαταλήψεως καί μεροληπτικώς 
έξετάζουσα τά πράγματα, θά μοί έπιτρέψγις νά έζαγάγω έκ

τής προγραφής ταυτης συμπέρασμα, εζαιρον ·/καί πάλ ιν τήν

εύγένειαν τής ψυχής τοΰ φύλ,ου μας καί τιμών τά ώραΐα^καΐ
τουφερά αισθήματα, άτινα ανέκαθεν υπήρξαν ο μέγιστος και 
πεοικαλλέστατος κόσμος τής γυναικός.

Τούς άγώνας, φίλη μου, τών αρχαίων δέν έχαρακτηριζε 
δυστυχώς μόνος ό πρός την σωματικήν ευρωστιαν και αντο
χήν πόθος. Έ ά ν  δλοι οί σοφοί άνδρες τής άρχαιότητος, προϊ- 
σταυ.ένου ^οΰ Πλάτωνος,έθεώρησαν απαραίτητον τήν διά τής 
γυμναστικής άνάπτυξίν τνς σωματικής εύρωστίας τών παι- 
δων καί νέων έξ ίσου πρός τήν πνευματικήν, οί πλεΐστοι 
δυ.ωε έξ αύτών άπό τοΰ σοφοΰ τών ’Αθηνών νομοθέτου Σόλω- 
νος, δστις ήθέλησε νά περιορίση τάς διά τούς άγώνας δαπα- 
νας μέχρι τοΰ Άριστοτέλους καί τοΰ ΊσοκράτΟυς καί πολλών 
άλ,λων, κατεδίκαζον τούς άγώνας διά τά σκληρά καί άπάν- 
θρωπα αισθήματα, άτινα ένέπνεεν ή έκτέλεσις αύτών πρός 

τούς θεωμένους.
Δέν πεοιωοίζοντο οί αρχαίοι είς τόν δρόμ.ον μονον και το 

άλικα καί τόν δίσκον καί τό άκόντιον καί τό πενταθλ.ον, εύ-
γενεϊς τοΰ σώματος άσκήσεις, δι’ ών ένδυναμοΰνται οί μΰς

ρ ω ς .  ’Έ πειτα νομίζω δτι όφείλομεν νά διευκρινήσωμεν καί 
|®>*κριβώσωμεν καλίος τήν θέσιν, ήν κατεΐχεν ή άρχαία Έ λ -

καί τονόνεται τό σώμα. Ή  πάλη μέ δλας τάς αγριότητας 
καί τάς έπιβουλάς της, ή πυγμαχία διά πυγμών ώπλισμέ- 
νων μέ ίμ.άντας έκ βοείου δέρματος καί μέ φονικά σίδηρα 
διαφόρο>ν σχημάτων, τό παγκράτιον ήσαν άγώνες αιματηροί 
καί άπαίσιοι, παραμ ορφοΰντες’ τούς άγωνιζομένους καί μετα,'
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βάλλοντες το ιερόν τής Ά λ τεο ς  εις παλαίστρζν βαρβάρων, 
έν η νεανίαι ευειδείς καί ακμαίοι ήκρωτηριάζοντο, πλέοντες 
εις τό αίριά τιον ύπό τάς επευφημίας καί τά χειροκροτήματα 
των θεατών.

Τά  περισωθέντα άγάλριιατα παλαιστών ως καί τά έπιγράμ- 
[Λατα, ών τινα παραθέτομεν, παρέχουν είκο'να της δυσμορφίας 

των ατυχών θυμάτων τών ’Ολυμπιακών άγωνων.
Επιγράμματα :

Ο υτος 'ο νΰν τοιοϋτος Ό λ υ μ π ικ έ ς  ε ί χ ε ,  Σ ε β ιισ τ έ , 

ρίνα, γένειον , όφρύν, ώ τάρια , βλέφαρα.

Ε ί τ ' άπογραψάμενος π ύ κ τη ς  ά π ο λ ώ λ εκ ε πάντα, 

ώ σ τ ’ έκ  τώ ν πατρικώ ν μηδ'ε λαβεΐν τό μ έρ ο ς '

Εϊκόνιον γαρ αδελφός εχ ω ν  προενήνοχεν αυτοϋ, 

κ α ί κ έ κ ρ ιτ ’ άλλότριος, μ ηδ έν  όμοΐον εχ ω ν .

«Είχε, λέγει τό επίγραμμα, ό ’Ολυμπιακός άνθρωπος ού- 
τος άλλοτε καί βλέφαρα καί ώτα καί οφρϋς καί γένεια καί 
μύτην, ά λλ ’ άφοΰ ήγωνίσθη εις την πυγμαχίαν παρεμορ- 
φώθη εις τοιοϋτο σημεϊον, ώστε καί οί δικασταί να τον απο- 
ξενούσουν της πατρικής κληρονομιάς, ευθύς ο)ς ο άδε φος του 
προσηγαγεν εικόνα του, ήν είχε κάμει πριν η παραμορφωθώ 
καί μέ την οποίαν τώρα ούδεμίαν έ’χει ομοιότητα».

Καί έτερον επίσης χαρακτηριστικόν :

Ε ΐκ ο σ α έτο υ  σω όέντος Ό δ υ σ σ εΰ ς ε ’ις τά  πατρώ α  

έγ ν ω  τή ν  μορφήν 'Ά ρ γ ο ς  ίδών ό κυω ν.

Ά λ λ α  συ π υ κ τεΰ σ α ς,Σ τρ α το φ ώ ν , έπί τέσσαρας ώ ρας. 

οΰ κυσίν ά γνω σ τος, τ η  δε π ό λει γεγονα ς' 

ήν δ ’ έ θ έ λ η ς , τό  πρόσωπον ίδών ές έσοπτρον εαυτοΰ, 

οΰκ εΐμ ί Σ τρ α τοφ ώ ν αύτός έρεες δμόσας.

« Ό  ’Άργος, ό κύων του Όδυσσέως, άνεγνώρισε τόν κύριόν 
του, έπανελθόντα μετά εικοσαετή απουσίαν, αλλά συ Στρα
τοφών, οστις έπί τέσσαρας ; .όνον ώρας έπυγμάχησας, εγεινες 
αγνώριστος οχι μόνον εις τούς κύνας, άλλα εις ολην τήν πό- 

λιν. Έ άν δέ θέλησης νά ΐδγ,ς τό πρόσιυπόν σου εις τό κάτο- 
πτρον, θά είπης καί σύ ό ί'διος μεθ’ όρκου, ότι δεν είσαι ό
Σ - ρατοφων».

Πρόδηλον λοιπόν είναι ότι εις τοιαϋτα θεάματα αί γυναί
κες ούτε έπόθουν, ούτε ώοειλον νά παρίστανται. Ούδεμία δ’ 
υπάρχει άμφιβολία ότι, όσον ήρωϊκώτεραι ημών καί αν ήταν 
έκεϊναι, ή έμφυτος εις τήν γυναικείαν καρδίαν φιλανθρο'πια 
ήθελεν έξεγερθή κατά της θηριωδίας ταύτης καί ούδεμια έζ 
αύτων ήθελ,εν επιτρέψει είς τά Γδια τέκνα νά μετεχωσι τοι- 
ούτων άγώνων. Τό γεγονός δέ, ότι ή έκ Ρόδου Φερενικη, ήτις 
μετημφιέσθη είς άνδρα, ΐνα συνοδεύση τόν μονογενή υίόν, όν 
ήνάπα τρυφερώτατα είς τούς αγώνας, άναπληροΰσα τον δι
δάσκαλον του, έοχεται εις έπίρρωσιν της γνώμης μας ταύτης. 
Έ τρεμεν  ή δυστυχής μήτηρ έκ φόβου διά τό μονογενές τεκνον 
της καί έκ της χαράς της οτε σώος έκεϊνος άνεκηρύχθη νικη
τής, ώρμησε νά τόν έναγκαλισθη, δτε καί έκ της βιαίας κι- 
νήσεως ό χιτών της κατέπεσε καί τό φϋλόν της έπροδόθη.

Έ π ε ιτ α  αί βάρβαροι αύται ασκήσεις άπήτουν παντελή 
γυμνότητα του σώματος, τό "όποιον οί παλαισταί ήλειφον 
δι’ έλαίων, ποοσεβάλλετο δέ βεβαίως ή γυναικεία αιδώς πρό 
τοιούτου θεάματος. "Όλα αυτά, φίλη μου, δικαιολογούν τήν 
άπαγόρευσιν τών γυναικών είς τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας, 
άπαγόρευσιν τιμώσαν καί τούς άνδρας, οΐτινες έκριναν κ α τ’

αξίαν τά αισθήματα του ούλου μας καί ένοουν νά προφυλά- , 
ξωσ·. τάς γυναΐκάς των από τοιούτων θεαμάτων, τά όποια, 
διά τής συνήθειας ήδύναντο, προϊόντος τοϋ χρόνου, νά τάς 
καταστήσωσι σκληοάς, απάνθρωπους, άνιλεεϊς, οιαι ήσαν αί 
Ρωμαία*, γυναίκες, αί παριστάμεναι επιδεικτικως εις τάς θη
ριώδεις έορτάς του Νερωνος, αί επευφημοϋσαι ενθουσιωδώς 
όσάκ.ις θηρίον τι κατεσπάρασσεν άτυχή τινα δοΰλον. Τό ιερόν 
τότε τής εστίας, έν ώ φίλοι καί έχθροί έγένοντο δεκτοί μέ 
τάς πρός τούς ξένους όφειλομένας τιμάς, έν ω ό έκ τών πολέ
μων καί τών εξωτερικών περιπετειών τοϋ βίου έξηντλημένος 
άνήρ έζήτει ήσ< χίαν καί χαράν, θά μετεβάλλετο είς κόλασιν 
καί ό σκοπός τών άγώνων όχι μόνον θά έμα.ταιοϋτο, άλλα 
καί πρόξενοι μ,εγάλων κακών θά έγίνοντο ούτοι.

Αι γυνα ίκ ες κατά τίιν έομτίιν τώ ν Η ρ α ίω ν .

Έάν μέ ζηλεύγς, φίλη μου, διότι ζώ είς τάς ’Αθήνας, 
πρέπει νά μέ ζηλεύης άκόμη καί διότι έπεσκέφθην τήν ’Ο
λυμπίαν. ’Αληθώς τόπος θεών, ένδιαίτημα τών ’Ολυμπίων ή 
ιερά Ά λ τ ι ς .  Έ ν  είδος καλειδοσκοπίου, τοϋ όποιου αί έπ ’ ά
πειρον έναλλάσσουσαι Οαυμάσιαι εικόνες άποτελοΰν μο/αδι- 
κήν τών οφθαλμών πανήγυριν. Διά μίαν στιγμήν θα σέ πα- 
ρακ.αλέσω νά με άκολουθήσης είς τούς ;?ρούς εκείνους τόπους, 
είς τήν άγίαν έκείνην πόλιν τής άρχαιότητος, είς ’ήν ή Ε λ 
ληνική Χλωρίς μετά τόσου πλούτου καί τόσης ποικιλίας 
χλόης καί φυτών καί άνθοσπάρτων άνδήρων στολίζει τούς ά- 
πειροπληθεΐς λόφους, οΐτινες πλαισιοΰν τά ιερά τών θεών έν- 
διαιτήματα. Έ κ ε ϊ  παρά τούς ποόποδας τοΰ Κρονίου όρους ύ- 
ψοϋται ό ναός τής "Ηρας, άρχαιότατος πάντων τών ναών 
τής ’Ολυμπίας. ’Ενταύθα καί είς τιμήν τής ύπερτάτης ταύ
της τών γυναικείων θεοτήτων έτελοΰντο άνά πενταετίαν γυ
ναικείοι άγώνες καί έορταί, ούς ώνόμαζον Ήραϊα.

"Ωστε βλέπεις, ότι αν καί άπεκλείοντο δι’ ούς σοι έξέθηκα 
λόγους αί γυναίκες άπό τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, ειχον 
δμ.ως ίδιους τοιούτους, οΐτινες έφερον πολ,ύ ίερώτερον χαρα
κτήρα έκείνων, άφοΰ ούτε αίμα άνθρώπινον έχύνετο, ούτε ρί
νες συνετρίβοντο, ούτε όδόντες έξερριζοϋντο, ούτε οφθαλμοί 
άπεκλαδοϋντο, ούτε ώτα καί χείλη άπεκόπτοντο. Καί ή κα- 
θιέρωσις δέ τών άγώ-.ων τούτων ώραίαν καί τιμητικήν διά 
τό φϋλόν μας έχει τήν άρχήν. Είς φυλετικάς έριδας, αΐτινες 
ήγέρθησαν μεταξύ δύο όμορων χωρών τής ’Ήλιδος καί ΙΙίσσης 
καί αΐτινες ήπείλουν πολέμους καί αίματοχυσίας, δέκα έξ 
γυναίκες άντιπροσωπεύουσαι τάς δέκα έξ τών Ήλείων φυλάς, 
πάσαι έξ έπιφανών οί'κων καταγόμεναι, έπενέβησαν καί διά 
τής συνέσεως, μετριοπάθειας καί γλυκύτητό: το)ν κατώρθω- 
σαν τήν συνδιαλλαγήν τών διαμαχομένων.

Μετά τήν αίσίαν έκβασιν τής δι’ αυτών έπιτευχθείσης 
συμφιλιώσεως τών δύο λαών, αί γυναίκες τών Ήλ.είων ποο- 
σέφερον θυσίας είς τόν βωμόν τής "Ήοας. Οί Ή λεΐοι δε προς 
έκδήλωσιν τής πρός αύτάς ευγνωμοσύνης τω καθιέρωσαν ε 
πίσημον τοιαύτην εορτήν τελουμένην άνά πενταετίαν πα
ρεμφερή τής πρός τιμήν τοϋ ’Ολυμπίου Διός, τ ε λ ο υ μ ε ν η ν  

άνά τετραετίαν. *0 δρόμος τών παρθένιον, οί χοεοί καί τα 
άσματα αυτών, ή άνανέωσις τής ίεράς έσθήτος τής θεάς, 
ήν ΰφαινον καί έκέντων οί άρχηγοί τών δέκα εΐ φ υ λ ώ ν  

τής ’Ήλιδος καί ήν άνενέουν κατά τά Ήραϊα άνά πάσαν
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πενταετίαν, α ί θυσίαι χοιριδίων καί βοών ίδου εις τί 
I  ¿εριεττοέφοντο αί γυναικεία αύται έοοται, at τελουμεναι εις 

V Α"Χ .IV. ^
Τούς άγώνας τοΰ δρόμου λέγεται ότι καθιεοωσεν η Ιπ 

ποδάμεια, ή σύζυγος τοΰ Πελοπος, διότι εις τοιοϋτον αγώνα 
ωφειλε τόν ευτυχή γάμον της μετα τοϋ ήρωος, οστις ενικησε 
Τόν πατέρα της Οίνόμαον, τόν τοσάκις έπιβουλευθεντα την 
£§ήν τόσων μνηστήρων της. Ό  δρόμος λοιπόν αυτός είναι 
πχξιμον, ούτως είπεΐν, τής νεαράς βασιλίσσης, ώς συμβαίνει 
ααί είς ήυ.άς σήμερον νά μεταβαίνωμεν πεζή καί πολλακις 
ανυπόδητοι είς προσκύνημά τι θαυματουργού Παναγίας η ά

γιου τινός.
Ώ ς βλέπεις, φίλη μου, ούδέν κενόν ύπό τόν ήλιον. "Όσον 

καί άν άλλάσσουν οί καιροί καί αί θρησκεΐαι, τά έθιμα όμως 
καί αί παραδόσεις μένουν πάντοτε αί αύται μέ έπουσιώδεις 

'μόνον καί άσημάντους παραλλαγάς. Φαντάζεσαι τί ώραϊον 
καί γραφικόν θέαμα άπετέλουν αί νεαραί έκεϊναι παρθένοι 
’ρομεϊε, αί ώραιότεραι καί νεώτεραι πασών, αΐτινες ένδεδυ- 

1  μέναι ώς αί όρχηστρίδες τής σήμερον μέ χιτώνα έλαφρόν,μό
λις μέχρι τοϋ γόνατος έξικνούμένον καί τόσον έξωμον κατά 
τόν δεξιόν ώμον, ώστε νά άφίνή σχεδόν καί τόν μαστόν γυ- 

[ μνόν, μέ λυτήν καί έριιμμένην καθ’ όλον τό μήκος τοϋ σωμα- 
: τος τήν χρυσίζουσαν ή έβενώδη κόμην, άνά στοίχους κανονι

κούς, νά τρέχουν περί τό στάδιον, βραχύτερον δρόμον τών 
παρά τών άνδρών διανυομένων κατά εν έκτον, ύπό τούς αύ- 
τ ο ύ ς  όμως ορούς καί τάς αυτά.-, ώς καί,έκεϊνοι συνθήκας. Καί 
φαντάζεσαι τάς δεκα ε  ̂ Ελλανοδικας γυναίκας, παν.ο.=. .ας 
άριστοκράτιδας έξ έκάστης φυλής, περιβεβλημένας τούς πο

λυπτύχους καί γραφικούς χιτώνας των, σεμνάς, αύστηοάς, 
ύπερηφάνου: έν τή υψηλη εςασκησει του ιερού αζιωματος . ων 
νά στεφανόνουν μ.ε κλ,αδον ελαίας την υνραιαν κεφαλο'^ 1 ος 
εύτυχοΰς νικήτριας καί νά άναθέτουν είς τόν βωμόν τής θεάς 

SÍ’ τήν εικόνα αυτής είς ύπερτάτης τιυ.ής Ινδειξιν.
Φαντάζεσαι μ.ετά ταΰτα τήν ύπερηφάνειαν τής οικογένειας,

,τών συγγενών καί τών φίλων της ηροίΐύος, τας τιμάς αιτι- 
νες είς τούς χυρούς καί είς τάς πανηγύρεις θά άπενέμοντο 

f  πρός αυτήν, τούς νέους μνηστήρας, οΐτινες θά έφιλοδόξουν 
Κ, τήν τιυ.ήν νά ενώσουν την τύχην των μ.ετα της ιδικης της, 

τόν φθόνον, όν θά διήγειρεν ή έπιτυχια της μεταξύ τίον συν- 
ρ. αγοινιστριών της καί τάς συμπάθειας η αντιπαθειατ, αιτι- 

νες θά παρηκολούθουν αυτήν καθ’ δλην της την ζωην.
_ Δυστυχώς μόνον μιάς νικητήριας το ονομ,α περιεσωθη μ.εχρις 

ΐ  ήμ.ών καί ταύτης όχι έκ τών τής μεταγενεστερας και ιστο- j 
ρικής έποχής, άλλ’ έκ τών τής άρχαιότητος. Μόνη ή Χ λ ώ - 
ρις, ή άπορφανισθεϊσα θυγάτηρ τής άπολιθωθεισης Νιόβης και 
τοϋ διασήυιου μουσικοΰ Άμφίονος, η εκ τών εζαδελφων της 
διαλαθοΰσα τά βέλη τής ’ Α ρ τ ε μ ι δ ο ς και τοΰ Απόλλωνός και 
επιζήσασα τούτων έν όδύναις κ#αί όρφανια,ειναι η πρώτη των 
Ηραίων νικήτρια.

Μέ τό ό'νου.α αυτής άναμιμνήσκομαι καί άλλους γυναικεί
ους άγδ>νας δρόυ.ου καί πάλης, τελ,ουμενους εν Ρωμ·/] εις τ ι 
μήν τής Φ,Ιώρας, ήτις άντιστοιχεϊ πρός τήν ίδικήν μας Χ λ ω - 

' ρίδα, θεότητα δηλ. τής άνοίξεως καί τών άνθέων. Οί άγώνες 
ουτοι χρονολογοϋνται άπό τοϋ έ’τους 2 4 1  π. X .  έτελοΰντο 
δε τήν εικοστήν όγδόην Απριλίου έκαστου έτους υπο τον

τίτλον ΡΙ]1ογη1Ϊ3 καί διήοκουν εξ ήμέρας.Γυναίκες ήμίγυμνοι, 

συνοδευόμεναι ύπό μουσικών παιάνων έν τή εύρεία όδώ τ£)ν 
Πατρικίων διηγωνίζοντο είς τόν δρόμον καί την παϋ,ην. Αι 
νικήτριαι έστεφανόνοντο μέ στεφάνους έξ άνθεων, είς αυτας 
δ’ άνετίθετο καί ή τιμή νά φέρωσι τό άγαλμα τής θεάς τής 
άνοίξεως, έντός κανίστρου έκ ρόδων καί κρίνων,έστεμμενον με 
άνθη καί φέρον είς τήν δεξιάν δράκα πίσσων καί κυάμων, ως 
σύμβολον τής δι’ αυτής γονιμοποιήσεως τής γής·

Νου.ίζω ότι μέ τήν θαλεράν αυτήν θεότητα τών άνθεων 
δύναυ.αι νά κλείσο) τήν έπιστολήν μου ταύτην, επιφυλασσο- 
μ.ένη νά σοί γράψο) άλλην μακροτέραν αυτής, πεοιγραφουσα 
σοι τούς άπό αύριον έγκαινιζομένους διεθνείς ’Ολυμπιακούς 

’Ανοίνας.

I I P Ü I O I  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ  Ο Α Τ Μ Π Ι λ Κ Ο Ι  Α Γ Ο Ν Ε Σ
ΕΓΝ ΑΘΠΝΑΙΣ ΕΝ Ε Τ Ε Ι  1Η96

Ύ π ό  :ην προεδρείαν

ΤΗΣ Α. ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Δ εντέοα, 23 Μαρτίου

"Ω ρα  3 ρι. ρι.

Π ανηγυρική εναρζιη  τών Ό .Ι ιψ π ια χ ώ ν  άγω νω ν  
έν τω Παναθηνα'ικω Σ ταδιω

Α’. ’Αθλητικοί άγώνες έν τώ Σ τα δ ιω  

Τγί έτπέρα

Μεγάλη άποχώρησις τών Στρατιωτικών μουσικών καί τών 
Φιλαρμονικών θιάσων —  Λαμπαδηφορία τών Συντεχνιών καί 

Συνδέσμων. >»
Τ ρίτη , 26 Μαρτίου 

Ώ ο α  10 π μ. ’Αγώνες ξιφασκίας έν τω Ζαππείω.— "Ωρα 
3 μ. μ. Β '.  Έξακολούθησις τών άθλητικών άγώνων έν τω 

Σταδίω.

Τ ή  εσπέρα 

Φωταγώγησις τής Άκροπολεως.

Τ ετάρτη , 2 7  Μαρτίου
"Ωρα 10 ’ ] ,  π. μ. Εγκαίνια Σκοπευτηρίου. ”Εναρξις άγω- 

1 νων σκοποβολής. (Οί άγώνες σκοποβολής θέλουσιν έξακολου- 
1 θήσει κατά τάς άκολούθους ήμέρας). — "Ωρα 1 μ. μ· Άγων 
I ποδηλατικός 100  χιλιομέτρων έν τω Ποδηλατοδρομίω. —  

Άγώνες Lawn - T e n n i s  έν τώ Ποδηλατοδρομίω.

Π έμπτη, 28 Μαρτίου
"Ωρα 3 μ. μ. ’Αγώνες Γυμναστικής έν τω Σ τ α δ ίω .— Με ■ 

γάλη συναυλία έν τώ Παναθηναϊκό) Σταδίω τών ηνωμένων 

■ Μουσικών.
ΠαοαάκευΛ 29 Μαρτίου

"Ωρα 3 μ. μ Έξακολούθησις άθλητικών άγώνων έν τώ 

. Σταδίω. Μαραθώνιος δρόμος.
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Tvj εσπέρα

EOT Τ Η  ΕΝ Π ΕΙΡΑΙΕΙ

"Ωρα 9 1)2 Γενική φωταψία τής πόλεως Πειραιώς, των 
πέριξ λόφων και του λιμ.ένος.— Ώ ρ α  10. Λαμ.παδηφΓρία.—- 
Ώ ρ α  10 3)4  Πυροτεχνήματα έν τώ λιμένι. (Μουσικαί θε- 
λουσι παιανίζει έν τώ λιμένι, εν τω Τινανείω Κηπω και έν 

τή) Πλατεία Ιναραϊσκάκη).

Σ α 66ά τω  30 Μορτίοιτ

“Ωρα 10 1)2 π. [Λ. ’Αγώνες κολυμβητικής έν τω λιμένι 
της Ζέας έν Πει,αιεϊ.— Ώ ρ α  3 ¡λ .  ¡a .  Ποδηλατικοί αγώνες 
των 5 καί 10 χιλιομέτρων.— Έξακολούθησις των παιδιών 

L aw n— Tennis έν τω Ποδηλατροδομίω.

KtrpiaKñ 31 ϋΐαοτίου

"Ωρα 3 μ. ft.

Μ ΕΓΑΛΗ  ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝ ΦΑΛΗΡΩ

’Αγών ιστιοπλοΐας — Μαραθώνιος ποδηλατικός δρόμος.—  
Άφιξις αγωνιστών είσ τό Ποδηλατοδρόμιον.

Τ ή  εσπέρα 

Μεγάλη λαμπαδηφορία έν Άθηναις.

Αευτέοα I Α π ρ ι λ ίο υ

Ποδηλατικός άγων δωδεκάωρος έν τω Ποδηλατοδρομ-ίω, 
άρχόμενος τή 6 μ. μ .— Ώ ρ α  10  π. μ. ’Αγώνες κωπηλασίας 
λεμβοδρομίαι σωματείων έν Φαληρω.— Ώ ρ α  3 μ. μ. ’Αγώ

νες κωπηλασίας πολεμικών λέμβων έν Φαλήοω.

Τή έσπέρα

Φωταγώγησις τών έν τή  Άκροπόλει μνημείων.

Τρίτη, 2  Α π ρ ι λ ίο υ

"Ώρα 3 μ. μ. Άνακήουξις τών νικητών έν τώ Παναθη
ναϊκό) Σταδίω και λήξις πανηγυρική τών αγώνων.

Κατά πασαν εσπέραν φωταγώγησις της πόλεως. Μουσικαι 
θέλουσι παιανίζει έν ταις πλατείαις τών ’Αθηνών.

Ή  ’Επιτροπεία έπιφυλάσσεται οπώς έπιφέργ, οίασδήποτε 
ήθελε κρίνει αναγκαίας μεταβολάς έν τώ Προγραμματι.

’Εν Άθηναις τή 2 0  Μαρτίου 1 8 96 .

Έγκρί<ίει τίΐς Α . Ρ .  ‘ Υ ί π λ ό τ η τ ο ς  
τοϋ ΔΙΑΔΟΧΟΥ 

* 0  Γ (ΐ· . Γ ρ α ρ .  τω ν '(Μ ν/ιπ ιαχω ν αγώνων  
ΤΙΜ ΟΛΕΩΝ I. Φ1ΛΗΜΩΝ

Ο ΣΚ Ο ΙΙΕΥΤΗ Σ Α Ω ΡΙΙΣ

Την παοελθο',σαν Πέμπτην ό διάσημος σκοπευτής κ. Λ ω - 
ρης έν τω θεάτρω τών «Ποικιλιών» εδωκε δείγματα της θαυ
μάσιας'τέχνης του ένώπιον δημοσιογράφων και αξιωματικών. 
' Ολοι οί θεαταί έμειναν έκθαμβοι εκ τής σκοπευτικής δεζι- 
ότητος του^Έλληνος σκοπευτου.

Ή  σύντροφός του δεσποινίς Ά λτίνα, δεινή και αυτη εις 
την σκοπευτικήν κατέπληξε τούς θεατάς. Ιστατο εις απο-

στασιν δέκα περίπου βημάτων καί έθετεν έπί τής κεφαλή? 

της σφαίρας έκ μίγματος εύθραυστου,· τάς οποίας εσκόπευε 
καί έθοαυεν. Έ π ε ι τ α  έθεσε μεταξύ τών δακτύλων της μ(_ 
κοόν δακτυλίδιον καί ό σκοπευτής διεπέοα έ ;  αύτου την 
σφαίραν χωρίς να τό έγγίση. ’Ιδίως αΐ’σθησιν πολλην ένεποί- 
ησε τό άτάραχον της νεάνιδος. Καί ένω έπαθαίνοντο καί συν- 
εκινοΰντο καί άνετριχίαζον οί θεαταί καθ’ ήν ώραν ό κ. Λώ- 
ρης έσκόπευεν η σφαίρα έθραύετο καί η νεάνις έγελα.

’Ιδίως η τέχνη της δεσποινίδος Άλτίνας είναι θαυμασία. 
Έ θ ετ ε ν  εις αντίθετον κίνησιν δύο σφαίρας καί αμέσως σκο- 
πεύουσα έθραυε καί τάς δύο.Έπί κύκλου κινουμ.ενου καί πλή
ρους τοιούτων σφαιρών έσκοπευε καί εις έκ 'στην έκπυρσοκρό- 

τησιν έθραυεν από μίαν.
Ό  κ. Αώρης μετά της δεσποινίδος Άλτίνας την προσεχή 

Κυριακήν θά δώση παραστάσεις έν τώ κηπω Όρφανίδου, εις 
ας θά παρευρεθοϋν ολαι αί Άθήναι.

“ ΦΙ ΛΟ ΛΟΓ ΙΚΗ  ΗΧΟ, ,
ΆφοΟ αί Άθηναι έχουν την ατυχίαν νά βλέπουν φυλλορ- 

ροοϋντα καί θνησκοντα τά φιλολογικά περιοδικά των, τά υπό 
γνωστοτάτων καί δεδοκιμασμένων καλάμων διευθυνόμενα, ή 
Κωνσταντινούπολις άς είναι τουλάχιστον έν τώ κεφαλαίω 
τούτω τυχηροτέρα καί ας ζήση βίον μακρόν τό υπό τόν άνω 
τίτλον από του παρελθόντος Φεβρουάριου έκδιδόμενον περιο
δικόν της.

Καί έλπίζομεν δτι θά ζήση, άφοΐί φέρει τόσον λαμπρά στοι
χεία ζωής, τόσους παράγοντας φιλολογικής δράσεως καί προ
όδου. Μόνη ή Αλεξάνδρα Παππαδοπούλου μέ τό μαγευμένον 
κονδύλι της θά ήρκει, ίνα έξασφαλίση την έπιτυχίαν της 
«Φιλολογικής ήχους.» Ά λ λ ’ εις αυτήν πρέπει νά προσθέσω- 
μεν την συνεργασίαν τών διαπρεπεστέρων λογογράφων Κων
σταντινουπόλεως καί Αθηνών, ίνα σχηματίσωμεν πίστην 
κάπως ιδέαν του έκλεκτου περιεχομένου του λαμπρού τούτου 
εβδομαδιαίου δημοσιεύματος. Αί Άθηναι αί άπορφανούμεναι 
όσηυ.έραι φιλολογικών άναγνωσμάτων, άς υιοθετήσουν την 
Φι.ΙοΛογιχην ήγώ,έν ή άδελφόνονται οί συγγραφείς της έλευ- 
θέρας καί δούλης Ελλάδος, μέ πρωταγωνίστριαν μίαν τόσον 
συμπαθή γυναικείαν φιλολογικήν προσωπικότητα.

«ΚΟ ΡΗ  ΤΟΥ ΙΕΦ Θ Α Ε»

Τοιοΰτον τίτλον φέρει τό δραμματκόν έμμετρον έργον τής 
νεαράς συνεργάτιδος τής « Εφημ,. τών Κυριών» δος ώ,ανθιπ-  
πης Καλοστύπη. τό άναγνωσθεν την εσπέραν τής παρελθου- 
σης Τετάρτης εις εύρύν κύκλον λογιών καί δημοσιογράφων εν 
τή αιθούση τών γραφείων τών «Καιρών».

Τό έργον τής δος Καλοστύπη έγράφη μετά λεπτότητος και 
τέχνης, ένέχει δέ σκηνάς δραμ.ατικάς πρώτης δυνάμ,εως. Οι 
στίχοι της έκτυλίσσονται θαυμασίως ωραίοι, λαξευτοί, άπο- 
τελ.ουντες εικόνας γραφικωτάτας. Ή  β . πράξις του έργου 
τούτου θά ήοκει. ίνα ή δις Καύοστύπη καταλάβη θεσιν δια- 
κρίσεως έν τή  χορεία τών συγχρόνων δραματογράφων.


