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ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΧΕΟΙ ΑΓΏΝΕΣ

Σπουδαιοτάτην δντως · έννοιαν καί 
πολιτισμοί? καί προόδου, .-ηθικής καί 
ελληνισμόν σύμπαντα ή άνακαίνισις τών άρχαίων ’Ολυμπιακών άγώνων. 
Άλλα βεβαίως 8ίν είναι δυνατόν νά φαντασθώμεν, δτι συνεχίζοντες τούς 
άρχαίους έκείνους άγώνας, θέλομεν κατορθώσει νά βαδίσωμεν έπί τά αύτέ 
ίχνη τών ήμετέρων προγόνων, δτι θέλομεν έξ άπίνης έπιδείξει την ρώμην 
καί άσκησιν έκείνων καί δτι θέλομεν δρέψει τάς αύτάς μετ’ έκείνων δάφνας, 
διότι καί αί περιστάσεις καί συνθήχαι καί τά ήθη καί έθιμα τής συγχρό
νου έποχής εϊνε δλως διάφορα.

Οόχ ήττον πρός τήν μεγάλην προθυμίαν τού νεωτέρου έλληνικοΰ 
πνεύματος, πρός τήν δεδικαιολογημένην άτελή άσκησιν καί παρασκευήν, 
ή Ελλάς έχει νά έι^δείξη πολύτιμον έργασίαν, εύρύ μέλλον, εύγενή 

ψυχήν, μεγάλην καρδίαν, άπεριόριστον βούλησιν και διάθεσιν, άκαταπόνητον δράσιν, ένδελεχή μελέ
την, θαυμασίαν έν πολλοΓς πρόοδον, καί τέλος προσόντα, άτινα προστιθέμενα είς τόν κυανούν τοΟ Παρ- 
θενώνος καί τού Παναθηναϊκού ούρανδν καί είς τήν άνακννουμένην ήδη τέφραν τών άθανάτων λειψάνων 
τών ήρώων έκείνων, θέλουσι προσδώσει είς τήν άνακαινιζομένην ήδη ταύτην ήμ&ν διεθνή έορτήν χα
ρακτηριστικήν εικόνα, άνταξίαν τού σκοπού αύτής καί άναμνήσεις γλυκυτάτας τοΐς προσελευσομένοις φίλοις. 

Έν τφ έκφωνηθέντι ύπό τοΟ Διαδόχου καί προέδρου τών ^διεθνών τούτων ’Ολυμπιακών άγώνων 
λ*όγφ  του κατά τήν έναρξιν τών έργασιών τής παρ’ αύτοΰ καταρτισθείσης έπιτροπής, δν διά τήν ιστο
ρίαν καί τδ βαρυσήμαντον δημοσιεύομεν κάτωθι, έξηγήθη ή ύψίστη έννοια τής ύπό τού είς Παρισίους 
συνελθόντος Διεθνούς άθλητικοΰ συνεδρίου έκδηλωθιίσης συναφούς εύχής υπέρ τής τελέσεως τών άγώνων 
τούτων έν τή Έλλάδι.

ύπό έποψιν έθνισμοΰ καί Ιστορίας, 
ύλιχής καρπώσεως ΙνΙγιι διά τδν

Ή Διεύθυνσις δθεν τής «Φύσεως» έπίκουρος καί αδτη κατά τδ ένδν έρχομένη είς τδν Ιερόν τούτον 
σκοπόν, θέλει τδ καθ’ έαυτήν συντελέσει πρός εύόδωσιν αύτοΰ, δημοσιεύουσα δ,τι σχετικόν καί άναγκαϊον 
σχετιζόμενον πρός τούς άρχαίους'καί νεωτέρους τούτους άγώνας μετά τής Ιστορίας αύτών καί εικόνων, 
ύπάτην άμα τρέφοντες έλπίδα, δτι είς μέλλοντας εύοιώνους καί εύτυχεστέρους χρόνους ή Ελλάς καί 
πάλιν μόνη θά συνέχιση αύτούς ύπό χροιάν καί αύθις έντελώς πανελλήνιον καί έπιδειξη έργασίαν έν- 
τελή καί έφάμιλλον έκείνων.

Ή Λιαύθυνσες. 4»ρ. Πρίντιζης

ΟπΛιτοϋρόμοι
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ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΤΧΡΓΪΤΈΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝ AmrNTATr,
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Ο ΛΟΓΟΣ
ΤΛς Δ. Β. Ύήτηλότητος τον Διαδό*ζον

Έκφωνηβί'κ τγ) 13 Ίαν. 1895 «νώπιον τ&ν ΜΛών τήί'Επιτροπιίας

S
N τφ είς Παρίσίους συνελθόντι Αιεθνεΐ αθλητικά 
Συνεδρία,κατά τό λήξαν πρό τίνος «tog, συγκροτη- 
θίντι δί ίξ αντιπροσώπων τώνΓυμναστικών εταιρι
ών χαι Συλλόγων τών πλείστων κρατών τής Εύρώ- 

πης και τής'Αμερικής,ίπεκροτήθη όμοφώνως ή ίδια, όπως 
οί τελούμενοι έφεξής Αιεθνεΐς Αθλητικοί αγώνες όνομα- 
σθώσι, τώ όνόματι τών 'Ολυμπιακών Αγώνων, 
di*  ού ίν τή ίστορίφ τής άκθρωπότητος ίκλείσθησαν καί 
παρεδόθησαν είς τήν μνήμην τών γενεών τών άνθρώπων 
αί τοιαΰται γόνιμοι συναθροίσεις ίλευθίρων άνδρών.

νΑιά τούτου αποτίνεται μίν φόρος εύγνωμοσύνης καί 
σεβασμού είς τούς ίδρντάς τών περιωνύμων ίν ‘Ολυμπία 
πανελληνίων αγώνων, ετίρωθεν δε, διά τής άναβιώσεως 
αύτών, επικρατύνεται, και διά τούτου, ό εύγενής τής διά 
τής τοιαύτης ίπικοινωνίας σκοπός πρός στενοτίραν ενω· 
σιν τών πεπολιτισμίνων λαών.

»Οί άνάδοχοι τών νίων Αιεθνών άθλητικών Αγώνων, 
τό σέβας πρός τήν άρχαίαν ελληνικήν παράδοσιν ίμφα- 
νίστερον έκδηλούντες. έψηφίσαντο ΐνα και ούτοι, ίπίσης 
χαί οί ελληνικοί, τελώνται άνά τετραετίαν.

ίΤο αύτό πνεύμα ενγνώμονος άναμνήσεως ύπηγόρευ- 
σε καί τήν διατύπωσιν τής εύχής τοΰ Αιεθνοϋς 'Αθλητι
κού Συλλόγου τών Παριβίων, ίίττβ,ς οί πρώτοι τών καθ' 
ήμ&ς χρόνων 'Ολυμπιακοί αγώνες τελεσθώσιν ίν τή 
χώρφ, ίν ή επί μακρούς αιώνας ήνθησαν καί τόσφ συνε- 
τέλεβαν είς τήν πρόοδον τοΰ άληθούς πολιτισμού. Όπως 
δ’ έτι μ&λλον ή τέλεσις τών Αιεθνών άθλητιχών αγώνων 
περιβληθή πάσαν τήν αίγλην τών ενδοξότατων άναμνή- 
σεων τοΰ παρελθόντος, ίν άνενφημίαις, ώς τόπος τής τε- 
λέσεως τών άναβιούντων ’Ολυμπιακών άγώνων, ώρίσθη 
ή προσφιλής ήμΐν πόλις τών 'Αθηνών,ή πρωτεύουσα τής 
ίλευθίρας μερίδος τής ελληνικής χώρας.

»Ή ΈΛλάς, εύγνωμόνως χαί ίν συγκινήσει, ήκουσε 
τήν εύχήν ταύτην, δίν ίβράδυνε δε νά διΐδη καί ν' ανα
γνώριση, ότι ίπεβάλλετο τφ ελληνικφ ίθνει ν’ άνταπο· 
κριθή είς τήν ίκδηλουμένην προτίμησιν αύτήν τοϋ πεπο- 
λιτιομίνου κόσμον. Μι& φωνή οί πάντες, ίφ’όσον έκα
στοι ήδύναντο, καί διά τού λόγον και δι’ ύλικωτέρων ίκ- 
φράσεων, ίξεδήλωσαν τήν άπόφασιν, όπως 9φοθύμα>£ άν- 
ταποκριθ^ ή χώρα ήμώυ είς τήν εύχήν τού Αιεθνοϋς Α
θλητικού Συνεδρίου. Προσετίθη δί και ή εύχή, όπως 
ύπό τήν πραγματικήν προεδρείων Μου ή εκτίλεσις
τής άποφάσεως ταύτης.

»Αίν αμφισβητώ τό ίν γίνει μή άνδηρόν τών οικονο
μικών περιστάσεων τής σήμερον. Ή Ελλάς, μόλις άνα- 
χύπτουσα εκ τών ίνδόζων ίρειπίων, ά,τινα ίπεσώρευσαν 
μακροι αιώνες, χαί αί Αθήναι είδιχώτερον, δίν δύναν- 
ται νά παράσχώσι πάσας τάς εύκολίας χαί τάς άνίσεις, 
ούδί τήν ίξωτερικήν λάμψιν, 'άς μεγάλαι και κολοσσι- 
αΐαι 'πρωτεύουσαι άλλων κρατών δαψιλώς παρίχουσιν 
είς τάς διεθνείς Πανηγύρεις, ’Ομως πολλάκις τίθενται 
ζητήματα, πρός α, άπαξ διατυπούμενα θετικότερου, μία 
καί μόνη είναι δυνατή χαί ίπιτρεπομίνη άπάντησις. Τοι- 
οϋτον κρίνω χαί τό ζήτημα, όπερ ίνώπιον ήμών ίτίδη,

DI SCOURS
de S. A. le prince royal

Prooonce le 13 Janvier 1895 a la prewifere stance du Gomite

Γ| ES representants des nombreuses societds d’Eu- 
I A-^rope et d’Amerique,rassembl6s dans le Congres 
’■■■athlelique de Paris, ont, d'une voix unanime, 

acclame 1’idde de donner aux concours internation- 
aux,que Ton a resolu de fonder,le nom deejeux olym
piques » En faisant revivre ce nom glorieux qui nous a

Ό Διάδοχος, Πρόβδρος των Όλνμπιαχών άγώνων 

conserve la memoire des ffetes brillantes et fertiles en 
heureux resultats,ou les hommes libres d’autrefois ve- 
naient semesurer dans des luttes pacifiques,on payait 
un tribut de respect et de reconnaissances k ceux qui 
furent les premiers a en concevoir 1’idee.Par le reta- 
blissement des Jeux olympiques internationaux on a 
voulu, en m6me temps, marquer le but genereux que 
1 ’on se proposait : activer, par ces rencontres el les 
rapports qu’elles Stablissent, l’union entre lespeuples 
civilises. Comme un t0moignage de plus de leur at- 
tachement aux traditions, du passe, les fondateurs des 
nouveaux Jeux olympiques ont resolu qu’ils seraient 
tenus tous les quatre ans, al'instar des Jeux antiques.

Ce m6me sentiment a fait formuler au Congres 
athletiquede Paris levoeu unanime que les Jeux olym
piques r6tablis fussent pour la premiere fois c61ebr6s 
sur le sol mAme οά pendant de si longs siecles ils ont 
fleuri pour le bien de l'humnite edeta la civilisation. 

διά τής άποφάσεως τοΰ Αιεθνοϋς Αθλητικού Συνεδρίου 
τών Παρισίων. Έπεβάλλετο ήμΐν ν’ άποδεχθώμεν,δνευ 
ίπιφυλάξεως, τήν ίκδη.Ιωθεΐβαν εύχήν, δείξωμεν δ' εν 
τοΐς ίργοις, ότι ίννοοΰμεν τήν ύψίστην έννοιαν τών Αι- 
εθνών Αθλητικών άγώνων, ότι δεν ίγενόμεθα ίπιλήσμο- 
νες τών προσφιλών παραδόσεων τής αρχαίας Έλλάόοί, 
και οτι ούχ τίσσον τών ετεροεθνών γεραίρομεν τάς παρα
δόσεις ταύτάς.

»Έπίσης άκραδάντως χαι άμεταπτώτως πιστεύω, ότι, 
μεθ' όλην τήν άνεπάρκειαν τών πόρων, otlg δυνάμεθα νά 
διαθίσωμεν πρός ίπιδεικτικωτεραν δεξίωσιν τών προσε- 
λενσομίνων άθλητών, βεβαίως ούτοι, άναχωροϋντες ίχ 
τής ‘Ελλάδος καί ίπιστρίφοντες είς τάς εστίας αύτών,θε- 
λουσιν άποκομίσει ίντυπώσεις άγαθάς. Ούδί όλίγας ούδί 
μικράς ίχομεν νά ίπιδείζωμεν συντελισθείσας προόδους, 
ίν παντι κλάδω τής κοινής ίργασίας τής άνθρωπότητος, 
καί ταύτας τδσω μ&λλον άξιωτίρας τιμής, όσω συνετελί- 
σθησαν, ίν μίσφ παντοίων κωλυμάτων χαί περιστάσεων 
δυσάρεστων. Οί ίπί τοΐς άγώσιν επισκεφθησόμενοι τήν 
Έ/Μάία θίλουσι τύχει φιλοξενείας ίγκαρδίου καί άμίμ- 
πτου, άμιλλωμενής πρός τήν λαμπρότητα ·ίόύ ούρανού 
αύτής, άμφότερα δί ταΰτα ίχανά είσΐ ν ’ άναπληρώσωσι 
τάς ετίρωθεν ελλείψεις, παρ’ άνδράσι τής διανοητικής &- 
ναπτύξεως τών μελλόντων ίπισκεπτών. Εντεύθεν άναμ- 
φισβήτητον τό μέγεθος τής ήθιχής ώφελείας, ίκ τής τε- 
λίσεως τών ’Ολυμπιακών άγώνων έν ταΐς Άθήναις.

Ά»'βδνη

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΗ OAYMUIAKQNj ΑΓΩΝΩΝ
ΕΝ ΤΗι APXAIOTHTI

Έπί των πρώτων Πελα- 
ογών κατοίκων t?|c Ήλι- 
ooc, έβαοίλευε, κατά τήν 
παράδοοιν, έν Πίοι^, ό Οΐ- 
νόμαος. Συνεμίγηοαν δέ 
μετά τών Πελασγών έπειτα 
καίάλλαι Άχαϊκα'ι ψυλαί,τήν 
καταγωγήν αύτών άναφέρου 

ιί τώ Πέλοπι έτελοΰντο κατά
τά« όχθας τοϋ ’Αλφειού επικήδειοι αγώνες, έν ω έκεϊ 
έλατρεύετο καί ό Πελασγικός Ζεύ«. Εξακολούθησαν δέ 
ταΰτα άφ’ οδ και παρενέβη ά’Ηρακλής,οΜ τό όνομα και 
οι άθλοι μοθικώς έξέφραζον των δωρικών πολιτειών τήν 
έπιρροήν. Ούτοο διέταξε τά κατά τούς ’Ολυμπιακούς 
άγώνας, άνενέωσε τούς έπι ΙΙέλοπος καί είσήγαγε τούς 
θεσμούς έκείνους, δι’ ών ή 'Ολυμπία κατέστη τής Πε
λοπόννησου καί πόσης τής Ελλάδος τό κέντρον. Κατά 
τήν ιστορίαν,τούς άγώνας ίδρυσαν κυρίως ό Λυκούργος 

Aux applaudissements du Congres, Athenes, la capi- 
tale de la Grece affranchie, a ete designee comma 
l’endroit ού ces nouveaux concours devraient 6tre 
inaugures-

Ce voeu, la Grece l’a accueilli avec une reconnais
sance emue. Elie ne pouvait y repondre que par un 
empressement chaleureux. Par les organes de l’opi- 
nion publique, par d’autres temoignages plus substan
tiate encore, l’Heltenisme tout entier a exprime son 
d6sir de voir se realiser le vceu exprime par le con
gres athlelique. On y a ajoule le souhait que Γβχέ- 
cution de cette oeuvre ffit placee sous ma presidence 
effective.

Il faut bien admettre que nous traversons en ce 
moment des circonstances difficiles. La Grece, se 
relevant a peine des ruines accumuiees pendant tant 
de siecles, n’est pas encore a meme d offrir dans sa 
capitate, aux hdtes que ces fdtes internationales lui 
vaudraienti’honneurde recevoir, le contort, les faci- 
lit6s, les divertissements et tout I'eclat que les capi- 
tales opulentes d'autres Etats peuvent facilement de
ployer. Mais il y a des cas οά, la question une fois 
posee, il n ’y a qu ’une reponse a faire. Devant le vceu 
exprime par le Congres, nous avons a cceur de mon- 
trer que nous comprenons la haute port0e du reta- 
blissement des Jeux Olympiques, que nous ne som- 
mes point oublieux des traditions de la Grece antique, 
et que nous sommes heureux de 1 ’occasion offerte pour 
temoigner, nous aussi de notre attachement a ces 
glorieuses traditions.

Je suis persuade que, malgre 1 ’insuffisance de nos 
moyens pour les accueillir avec lasplendeur que nous 
aurions souhaitee, nos hfttes, en quittant la Grece 
pour rentrer dans fours foyers emporteront un souve
nir bienveillant de leur s6jour au milieu de nous. Il 
nous tiendront compte des progres accomplis, en son- 
geanl au peu de temps qui nous a ete donne pour les 
accomplir et aux difficultes que nous avons eues a 
surmonter· Ils trouveront sous notre beau ciel une 
hospitaiite doijt la cbaleureuse cordialite compensem 
font ce qui nous fait defaut; et il nous restera, a'nous, 
l’honneur de les avoir re^us et le souvenir des rap
ports heureueement etablis avec une elite aussi distin- 
gude venue de toutes les parties du monde civilise.

έκ Σπάρτης και ό Ίφιτος έξ Ίλιδος, συνάψαντες ίερον 
δεσμόν, ού τό κείμενον, έντόο χαλκού κύκλου κεχαρα- 
γμένον έδείκνυτο ακόμη aoo ετη μ. X. Μικρόν μετά 
ταΰτα, ότε ό Κόροιόος ένίκησε σταδιοδρομών, τώ 
π. X., παρεδέχθησαν άπό τού 777 ®ν πάση τή Έλλάδι 
τάς 'Ολυμπιάδας, ήτοι δλυμπιακάς τετραετηρίδας, ώς 
χρονολογικήν," τό δέ στάδιον ώς μήκους μετρικήν μο
νάδα. Άπό τής ης Όλυμπιάδος έξετάθη ή είς τά 
’Ολύμπια μετοχή έπέκεινα τής Ηλείας, άπό τής 3ο 
έφ ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα, καί άπό τής φο καί έπί πάν
των τών 'Ελλήνων τής ’Ασίας, τής Μεγάλης Ελλάδος, 
τής Σικελίας. Ούτε αί Μακεδονικοί είσόολαί, ούτε αί 
περίπλοκα! έπί τοϋ Άχαϊκοΰ δεσμού, ούτε ή έπικρά- 
τησις τών Ρωμαίων έπέφεραν συντάραξιν είς τήν τών 
'Ολυμπίων έξάσκησιν έξ εναντίας μάλιστα καί ό Τιβέ- 
ριος καί ό Νέρων κατηριθμήθησαν μετά τών Όλυμπιο- 
νικών. Κατά τό ΙΟον όμως έτος τής βασιλείας τοΰ 
Θεοδοσίου, τό 394 μ· X., έπί τής 9^1c ’θλυμπιάδος 
άπό Κοροίόου, κατηργήθησαν διά παντός τά ’Ολύμπια. 
Κατά τάς .πρωτας ’Ολυμπιάδας ό άγών ήν μόνον δρό
μου. Τή ι ^η Όλυμπιάδι προσετέθη ό δίαυλος, ήτοι 
δρόμος διπλούς' τή ιόη ό δόλιχος, ήτοι μάκρος δρό-
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■

; μος, ον τινςς λέγουσιν γ» άλλοι άνσβιόάζουσι μέχρις 24 
σταδίων, ήτοι υπέρ τήν ώραν. Τή ι8ή Όλ. είσήχθη ■ 
ιτο πένταθλου ( περιλαμόάνον το άρμα, τον δίσκον, τόν 
δρόμον, τήν πάλην και τήν άκόντισιν ), καϊ τή 23η 
προσετέθη είς τούτα καί ή πυγμή. Τή 2$ η Όλυμπιάδι

' ήρίατο ή άρματοδρομία διά τεθρίππων, τή δέ 33 η ή 
ίππόδρομία,καθ ήν 6 άγω- _________ · .
,νιίόμενος ΐππος έλέγετο- 
ικελης, καί τσ παγκράτιον, 
ήτοι πάλη μετά πυγμής. ^^^^^^^ΕΜμΜΗ 
-Τή Syig’OAupntaSi ήρξαν- 
το καί παίδων άγώνες, τή 
δέ 65η αί όπλιτοδρομίαι, 
τή; 70ή ιπποδρομία! δι’ 
ήμιόνων,' αιτινες όμως 
"ταχέως. έγκατελείφθησαν,

. τή g3r| άρματοτοδρομίαι 
δΓ ενός Ζεύγους,καί μετά 
ταϋτα καί άλλοι, αγώνες. 
Άφ’ ότου δ’ ηύίησε τών 
άγωνων ό. αριθμός,διήρκει 
ή πανηγύρι: πέντε ήμέ- 
-σας, άπό τής it μέχρι 
τής 16 τού ιερού μηνάς 
τής θερινής τροπής, καί ^^^^^^SMMH^^^^Mj 
■έτελείωνε κατά τήν παν-
οέληνον. Έν γένει, δύνα- μ^^^^^^Η^^ΜΜΕΜ^Ε 

' ται ή 19 'Ιουνίου (l’lou-
λίου ν.) νά θεωρηθή ώς ή 
άρχή του’Ολυμπιακού I- 
τους. Δεκτοί δ’ ήσαν εις Ι^^^^^^^μΜΜΜΜΗΒ 
τούς αγώνας μόνον έλεύ- 
θέροι “Ελληνες’έίηροϋντο

. δέ, εννοείται, και τούτων 
όί άτιμοι, άσεόεΤς, ένα- 
γεΤς.Νόμοι δ’ ύπήρχον 
’Ολυμπιακοί πάντα καθο- 
ρίςοντες τά κατά τήν έ- 
ορτήν. Οί κριταί τών ά- 
γώνων έκαλούντο Ελλα
νόδικοι, καί ήσαν τό πρώ
τον 1, μετά τούτα 2, καί

■ εΓτα μνημονεύονται 9
( κατ’ άλλους δέ 8, Ιο,ιά,) έφερον πορφύραν άναδο- 
λήν, καί ήδρευον παρά τώ Σταδίω καί τώ χαλκώ- τού~ 

. Διόςάγάλματι. Εις τόν νικητήν έδίδετο, αμέσως μετά 
τήν νίκην, κλάδος φοίνικος, κατά δέ τήν τελευταίαν ήμέ- 
ραν τής τελετής καί στέφανος εκ κλάδου τής ίερας έ- 

. αύτου, τού πατρός

Δ. Βικελαχ, Πρόεδρος της Διεθνούς ’Επιτροπής

ΣΤΗΝ ΞΕΝΗΤΙΑ ΜΟΥ

Στήν ξενητιά μου χάποτε 
άπ’ τό λήθαργο ξυπνώ 
θυμούμαι τήν πατρίδα μου 
χ*  εκείνους π*  αγαπώ 1

Καί μόν*  ίγώ την αγαπώ ; 
εχω κι’ άλλους συντρόφους 
πού αγαπούν τά δάση της 
τους χάμπους χαΐ τούς λίγους.

Άχ I τή γλυκειά πατρίδα μου 
Τη γαλανή μ’Αθήνα 
ποΰ ’ναι γεμάτη λούλουδα 
δλο δροσιές καί κρίνα.

Άχΐ πώς νά μήν τήν αγαπώ
Νά μήν τή συλλογοΰμαι

• Τδν ξάστερϊ της ουρανό 
πώς-νά μην ενθυμούμαι I

’Q I δλοι τούς γνωρίζετε 
τούς πτερωτούς της φίλους 
πού ξρχονται την άνοιξιν 
κατά μίχρούς δμίλους.

Τά χελιδόνια τα πιστά 
χι*  αυτί ώσαν χι’ έμενα 
λατρεύουνε τήν ’Αττική 
μ*  αυτά ευτυχισμένα !

καί τής πατρίδος τού καί πρός τούτω τώ έχορη- 
γεΐτο τό δικαίωμα νά στήση είς τήν Άλτιν ίδιον 
εαυτού ανδριάντα. Είς τάς έστιάσεις δ’ έψάλλοντο 
ύμνοι ποιητών έπισήμων. Ότε δέ έπέστρ'εφεν δ νική- , 
σας εις τήν πατρίδα του, είσΑρχετο έν πομπά), καί αί 
αΰταί τιμαί καί έκεΤ τώ έπαναλαμ£άνοντο. Ποντοχού 

έ__ δ’ ήσαν οί Όλυμπιονίκαι
άπηλλαγμένοι δημοσιών 

ΜΗ λειτουργιών,καί εΤχον έπι· 
Μ. τίμους έδρα: είς πάσας 
■Ν τάςάορτάς.Άπό τής8θης 
■Μ Όλυμπιάδος περίπου έ- 
■Mg πέκράτησε προσέτι τό έ- 
ΜΗ θος δημοσίων ανάγνωσμά- 
ΜΗ των προ τού λαού,ρητόρι- 
ΜΗκών έπιδείξεων. καί ποιη- 
Μη τικών. απαγγελιών. Ούτώ 
Μ· μνημονεύεται ότι ό Ήρό- 
ΜΗ δοτος άνέγνω έκεΤ τήν- 
Μ Ιστορίαν του περί τών 
ΜΗΠερσικών πολέμων, ή κάν 
ΜΕ «μέρος αυτής. Προσέτι δ*  
ΒΗΗ|'’άνεγινώσκοντο ύπό κήρυ·' 
■Η ' κρς·; έίς έπίκοον πάντων 
ΜΗ ψηφίσματα, χορηγούντο 
Μη τιμάς, επαίνους κτλ.ώοτε 
Μ ταχέως έγίνοντο γνωστά 
ΜΗ’ άνά. πάσαν τήν Ελλάδα· 
Μη καί είς στήλας έπεχαράτ- 

τοντο συνθήκαι καί άλλαι 
ggH δημόσιοι πράξεις (Θουκ. 
Β» Ε. 18.) Οί θεατοί ήσαν 
|®5| μόνον άνδρες, τούλάχι- 
■KS στον οΰχί έγγαμοι γυναϊ- 
■Μ κες*  κατά Παυσανίαν δέ 
Μη έπετρέπετο ft παρουσία 
ρ|Μ παρθένων, ώς. όμως είκά- 
Βϋ8| έεται, μόνον Σπαρτιατί- 
^§1 δων ή τών έί 'Ηλείας.— 
SM Υπήρχε δέ καί άγορά έπί 
εϋ£0 τής εορτής. Τών νικητών 

συνετάττετο κατάλογος, 
καί ιδίως ό σταδιονίκης

μνημονεύεται ύπό τών. συγγραφέων, ιδίως ύπότού Διοδώ- 
^-ρου, ώς τής ’Ολυμπιάδας ^πώνΰμάς.<·-- Υά·’Ολύμπια · 

άπεμιμήθησαν μετά ταύτα, μάλιστα έπί τών Ρωμαίων 
αύτοκρατόρων, καί πολλοί 'Ελληνικοί πόλεις, ιδίως έκ 
τών έν Άσία, καί 2J τοιούτοι αγώνες ειοί σήμερον 
γνωστοί δι ’ έπιγράφών καί νομισμάτων. wf- WT:

"Αμα τήν πεθυμήσουνε. 
απλόνουν τά πτερά τους 
χαί στά δροσάτα της κλαδιά 
χτίζουνε τη γωλ^ά τουςΙ

Αυτά τηνέ χορταίνουνε 
αυτά ναι ευτυχισμένα 
νά ’χα καί ’γώ τή χάρι τους 
νά χα φτερά ’πλωμένα I

Μ’ ένα γοργά γτερούγισμα 
νά ’γθανα στήν Αθήνα 
νά ’χα καί ’γώ δυδ φτέρυγες 
νά ήμουν σαν χ’ εκείνα !

Μιχρή ίξενιτεύθηχα 
στά ξένα τριγυρίζω, 
ώσαν πουλί δίχως γωλιά. 
χανένα δέν γνωρίζω.

Ό I τι κακή είν’ ή ξενητιά 
Μοιάζει μέ μητρυιά 
δπου παιδεύη αλύπητα 
τ’άνδρός της τα παιδιά·

Τίποτα ίέν μ’εύχαριστεΐ 
σ’ αυτούς τούς ξένους τύπους 
ώς κ’ ή σελήνη άχαρα 
προβαίνει·, άπ’τούς λίγους.

Ά f πότε θάρθη ή στιγμή 
ποΰ θέ νά ξεκινήσω 
στά προσφιλή της χώματα 
τύ πόδι νά πατήσω.

Στην ξενητιά μου χάποτε 
απ' τδ λήθαργο ξυπνώ 
θυμούμαι την πατρίδα μου 
χ’ εκείνους π’ αγαπώ.

Μαρία Χρύβη.
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Ή ααιδική γυμναστική παρά τοΐ$ άρχαίοιξ. La gymnastique des enfants chez les anciens.

TIOS EriUOISrTO

01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Τ£ σημ-αβόαν ειχον.
εταζύ τών τεσσάρων έθνικών αγώνων τών αρχαίων 
‘Ελλήνων, οί ’Ολυμπιακοί ήρθησαν είς Πανελλήνιον 
περιωπήν,είς Ιερόν έθνικον δεσμόν; δστις ητο ή μόνη 

ίκφρασις τής ένότητος τοϋ έθνους. «Ουδέν εΰγενέστερον, λε-

γει ό Πίνδαρος, ’Ολυμπιακής νίκης, και βυδέν ώραιότςρον 
καί πατριωτιχώτίρον τής ’Ολυμπίας».

Κατά τήν διάρχιιαν τών αγώνων, συνςχεντροΰντο »ίς τήν 
μικρών καί μαρμαρόκτιστον κοιλάδα του Αλφειού, ήτις ιιχς 
χιλιάδας αγαλμάτων, παν ό,τι ίζοχον ιΐς τά γράμματα, 
τήν πολιτικήν, τάς τίχνας καί τήν φιλοσοφίαν.

Όλαι αί ίλληνικαί πόλεις εστιλλον τούς αντιπροσώπους 
των έκεί. Χιλιάδις 8ΐ ευλαβών προσκυνητών χατέφήανον 
έξ όλων τών μερών τοϋ ίλληνικοΰ κόσμου, ώς καί οί μεγά
λοι άνδρες, οί ρήτορες, οΐ πολιτικοί βασιλείς ίφιλοτιμοϋντο 
νά παραστώσιν διά νά θαυμάσωσι καί έπιδειχΟώσιν.
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Η ΰρά ίκεχιιρί*  επίβαλλεν βίς πάντας ανακωχήν τών 
πολέμων,, πασα δέ Εχθροπραξία κατεπαυι καί ή χώρα τής 
Ηλείας «θεωρείτο ώς ιερόν άβυλον.

Χίλιοι Σπαρτιάται παραβιάσαντες τον όρον τοϋτον, επλή- 
ρωβαν 2,000 μνας, ήτοι 2 κατά στρατιώτην.

Οί ’Αθηναίοι V όμοεαν αιτίαν .κατεδικάσθησαν είς πρόσ- 
τιμον. Καί έπιιδη ήρνηθησαν ν’ άποτίσωσε την ποινήν, οΐ 
Δελφοί ήρνηθηβαν είς αυτούς, πάσαν υπηρεσίαν, η δε Πυθία 
ίσίγήσε διά πάσαν ύπόθεσίν των, μέχρι; δτου Ικανοποιηθη ή 
’Ολυμπία.

'Ο λαμπρότη; τών αγώνων καί ή αίγλη αύτών ύπηρξεν 
η τελειότατη ί’κφάνσις τού θαυμαστού εκείνου κόσμου τών 

τ®ν όποίο'' ή ΰφήλιος φαντάζεται, αλλά
δεν δΰναται ν’ άναπαραστήση.

Πώς ,ίταλο^ντο.
Οί αγώνες {τελούντο εις τήν αρχήν έκαστου πέμπτου 

Ζτους, μεταξύ τής 19 καί τής 23 ’Ιουνίου, καθ’ήμάς, Ή 
ίεεύθυνσις αυτών άνήκεν εις την πόλεν τής Έλιδος, ήτις 
ίξέλεγε τούς δέκα Ελλανοδίκας, οί όποιοι προίσταντο τών 
αγώνων.

■ Δέκα μήνας προ τής ένάρξεώς τών άγώνων. οί Έλλανο- 
δίκαι άνελάμβανον τα καθήκοντα αυτών, έπιβλέποντες είς 
τάς έν τφ γυμνασίφ άσκήσιις τών άθλητών, καταγράφον- 
τές τούς μέλλοντας νά λάβωσι μέρος Εί; β(,Τβ4ς> έξιτάζον- 
τες τούς κομιζομένους ίππους καί ίκτελοΰντες έν γένει πά
σαν προκαταρκτικήν έργασίαν.

Ό μέλλων νά κατέλθη είς τούς αγώνας έπρεπε νά ήναι ' 
Ελλην την καταγωγήν. Είς τόν Πέρδικαν, βασιλέα τής 

’ Μακεδονίας, υίον τοϋ ’Αλεξάνδρου, έπετράπη ποτέ να είσ- 
έλθή εις τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας, άφοϋ άπέδειξε τήν ίξ' 
■Άργους καταγωγήν του. Καί οι .Ρωμαίοι ακόμη βραδύτε- 
ρον δέν προσήρχοντο είς τούς αγώνας ή ύπό το πρόσχημα 
συγγενών τών Ελλήνων.

Προς τούτους, οί προσερχόμενοι έπρεπε νά ήναι ίλευθεροι 
πολϊται.^ Απεκλείοντο δέ οί δούλοι, οί ένοχοι φόνου η άσε- 

Χβείας πρός θεούς καί αί γυναίκες.
Α,ό γυνα?χ»ς «ατά τούς άγώνας.

At γυναίκες ίπ ούδενί λόγφ έδύνάντο νά είσέλθωσιν είς 
τόν ιερόν περίβολον τής Άλτιος. Κατά τό διάστημα, καθ’ ο 

• οί σύζυγοι καί οί υίοί καί οί αδελφοί αύτών ήγωνίζοντο, αύ- 
ται ισταντο είς τήν αντίπεραν όχθην τοϋ ’Αλφειού ποτα
μού και ήκουον έκείθεν τόν θόρυβον τοϋ πλήθους καί τάς 
υπέρ τών.νικητών ζητωκραυγής.

Έν τούτοι; ο νόμος ούτος άπαξ μόνον παρεβιάσθη.
. ; Γυνή τις όνόματι Φερενίκη, θυγάτηρ τοΰ διασήμου έκ 
Ρόδου παλαιστού Διαγόρού, όστις έκαυχάτο, ότι κατήγετο 
ίκ τοϋ Ήρακλέους, καθ’ ήν στιγμήν δ υίός αυτής ήγωνί- 
ζετο, μεταμφιεσθεΐσα είσήλθεν είς τό στάδιον ώς διδάσκα
λος τής γυμναστικής καί άνεμίχθη μετά τού πλήθους. Άλλ’ 
όταν ό υίός της άνεκηρύχθη νικητής, δέν ήδυνήθη νά κρά
τηση τήν συγκίνησίν της καί λησμόνήσασα έαυτήν έσπευσε 
νά τον ίναγκαλισθή. Πλήν κατά τήν στιγμήν ταύτην άνε- 
γνωρίσθή καί κατά τόν νόμον ε’πρεπε νά καταδικασθή εί- 
θάνατον- άλλ’ οί δικασταί ήθώωσαν αυτήν, χαριζομενόι είς 
τήν έκ τοϋ Ήράκλέου; καταγωγήν της και ίκτοτε, οί γυ- 

... μνασταί ΰπεχρεώθησαν νά είσέρχωνται τοϋ λοιπού γυμνοί, 
' όπως-καί οί άθληταί. *

Αί γυναίκες όμως έδύνάντο ν’ άποστείλωσι τους ίππους 
των, όπως άγωνισθώσεν εις τόν Ιππόδρομον καί έστεφα- 
νβϋντοζ όπως ή Κυνίσκα, ή άδελφή τοϋ ’Αγησιλάου, ής οί 
ίπποι ηξιώθησαν χαλκοΰ ομοιώματος είς τόν περίβολον τής 
Αλτιος.

Οι άθληταί.
Προ 3?' οί άθληταί είσηρχοντο είς τήν πόλιν τής

Ηλιοος, όπου ΰπεβάλλοντο είς δίαιταν. Κατ’ άρχάς ετρω- 
γον νωπόν τυρόν καί γάλα. Άλλ’ άφ’ ότου Δρομαίος ό - 

Στυμφαλιωτης ίπροτίμησε το κρέας καί έπέουχε 2 νικάς είς 
τα Ολυμπία, 2 εις τους Δελφούς, 3 είς τά Ίσθμια καί & 
«; τα Νεμεα, περί τας αρχάς τοϋ πέμπτου αίώνος ε’ισήχθη 
και η κρεωφαγία. Γ - Λ

Κατά τό διάστημα τών 3θ ήμερων οί μέλλοντες νά λά- 

ι μέρος εις τους αγώνας ήσκοϋντο ύπό τάς βλέψεις τών 
ελλανοδικών οιτινες «ατέτασσον αυτούς άναλόγως τής ηλι
κίας των χαί των δυνάμεών των. 7

. Προ τής ίορτής δέ οί έλλανοδίκαι, οί άθληταί, οί ίπποι, 
£ τήν* ’Α?* { ? “^ΡΖΟ’τ® 3ιά τής ί.ράς όδοϋ

°που ^ΟνΤβ τελευταία» προετοε- 
μασιαι δια τας θυσίας τών θεών, τήν ύποδοχήν τών θεωρών 
των διάφορων πόλεων, τών ξένων καί τοϋ πλήθους. 
... * μεταξύ δέ οί κήρυκες περιέτρεχον πάσαν γωνίαν

ηνικης^γης, αγγέλλοντις τήν προσεχή έναρξιν τών αγώ
νων, τα όπλα κατετίθεντο καί πάσαι αί πόλεις άπέστελλον 
τους αντιπροσώπους των. Έξ όλων τών μερών τής Έλλά- 
τήν Όλίμ5«ν’Ρ0*κυ’,,Τώ* π“Ϋτύς <* έθβυ <«’»’»&>*  *U.

Αεάρχ*;α  χών άγώνων.
Ηέορτή κατ’άρχάς διήρκει μίαν ημέραν, άλλάκατό-. 

πιν έφ όσον οί αγώνες έποικίλλοντο, ή διάρκεια αυτών έπε- 
τεινετο. *

, Κατα τό 472 ό «δρόμος» καί τό «πένταθλον» διήρκεσαν 
τοσον πολύ, ώστε ήτο πλέον νύξ, όταν ήλθεν ή σειρά τοϋ 
«Παγκρατίου» καί ή «πάλη»έξηκολούθησε πέραν τής νυκτός. 
Τοιουτοτρόπως ήναγκάσθησαν νά μεταβάλωσιν είς πενθήμε
ρον την διάρκειαν τών άγώνων.

, Ολόκληρός 0 άγων έν αρχή συνίστατο είς τόν «άπλοϋν 
ορομον», αλλά κατόπιν οί αγώνες ηυξανον, έφ’ όσον {τελει
οποιείτο καί ή άσκησις τού σώματος.

T® ^.4^ΡΛβσίτέ0η 6 δρόμος «δίαυλος» όνομαζό-
μένος. Το 720 ο «δόλιχος». Τό 708 ή «απλή πάλη» καί 
το «πένταθλον».Τό 688 ή «πυγμή».Τό 648 τό «παγκρά- 
τιον», ήτοι πάλη μετά πυγμής.Τό 520 ό «ίνοπλοςδρόμος».

Κατα την 25 ’Ολυμπιάδα είσήχθησαν αί ασκήσεις τής 
Ιππικής, αί όποιοι ήρχισαν άπό τής άρματοδρομίας διά τε
θρίππων, Το 648 αί «ίπποδρομίαι». Τό 500 αί ίπποδρο- 
μί«ι δι ημιόνων». Τό 408 τό «άρμα» μέ δύο ίππους· Τό 
004 το άρμα με 4 πώλους.

Πρώτη ήμ4ρα πών άγώνων.—'Μ πομπή.
Μόλις ανετελλεν ή πρωία τής μεγάλης ήμέρας ή πομπή είσ· 

ηρχετο θριαμβευτικώς είς τόν περίβολον τής Άλτιος καί ήρ- 
χιζον αί'θυσίαι πρός ,τούς θεούς. Κατά πρώτον έτελεΐτο Ιε
ροτελεστία είς τόν μέγα ναόν τοϋ Διός, όπου έκειτο τό χρυ- 
σελεφάντινον αυτού άγαλμα καθήμενονέπί θρόνου. Οί ίιρεΐς 
τής Ηλιδος*  προσέφερον θυσίαν είς τόν άνακτα τών θεών καί 
ηυχοντο προ αύτοϋ. Κατόπιν δέ ενώπιον τοϋ βωμού τού 
Ορκίου Διός, πάντες οί μέλλοντες νά λάβωσι μέρος είς τους 

αγώνας,^ άθληταί, δρομείς, ηνίοχοι, γυμνασταί, κτλ. ώρκί- 
ζοντο, ότι θά τηρή-ωσι διαρκούντων τών άγώνων τάς υπο
χρεώσεις, άς άνελάμβανον.

Μετά τοϋτο.οί έλλανοδίκαι διήρουν τούς άνταγωνιστάς, 
ώριζον διά κλήρου τά ζεύγη τών παλαιστών καί έδιδον είς 
τους δρομείς καί είς τά άρματα, τήν θεσιν τήν όποιαν θά 
ειχονκατά τήν έναρξιν τών άγώνων καί τό πέρας αυτών.

Ειτα τό πλήθος μέχρι τής έσπέρας διέτ ρεχε τά ίερά τών 
διάφορων θεών,, τά μνημεία καί τάς πινακοθήκας, ήκροάτο 
των διάφορων ρητόρων καί φιλοσόφων και ήκουε τά άναγνώ- 
σματα τοϋ Ηροδότου ή άλλου τινός μεγάλου συγγραφέως. 

Οί συναντώμενοι έκεΐ μεγάλοι, άνδρες έπευφημοΰντο άνά 
πάσαν στιγμήν, οί άθληταί έπεδείκνυον τά εΰσταλή αυτών 
σώματα καί ολοι κατεκλίνοντο μέ τήν προσδοκίαν τού με
γάλου θεάματος τής έπιούσης.

Τήν δευτέραν ημέραν προ τής αυγής, τά πλήθη τών θε·

ατών, οί προσκυνηταί καί οί ξένοι κατέλάμβανον τό Στάδι- 
Όν, δπερ είχε μήκος 211 μέτρων καί έλέγετο, ότι είχε με
τρήσει άλλοτε αύτό διά τών ποδών' του ό Ηρακλής.

Καθ’ ήν στιγμήν αί πρώται ακτίνες τού ήλιου κατήρ- 
χοντο άπό τής κορυφής τών ’Αρκαδικών όρέων καί έπιπτον 
επί τών ίερών μνημείων τής Άλτιος, αί σάλπιγγες ηχούν 
χαρμοσΰνως, καί ή πομπή είσηρχετο είς τό Στάδιον διά τής 
υπογείου σήραγγος, ήτις ήνου αύτό πρός τήν Άλτιν.

Προηγούντο οί έλλανοδίκαι φέροντες μακράς πορφύρας καί 
έστεμμένοι μέ δάφνας, όπίσω δέ αυτών οί άρχοντες, οί έν 
τέλει, οί αντιπρόσωποι τών διαφόρων έλληνικών πόλεων καί 
τό πλήθος τών αθλητών.

Οί έλλανοδίκαε μετέβαινον νά καθίσωσιν είς τάς έπί τοϋτο 
προσδιωρισμίνας θέσεις καί πλησίον αυτών έτοποθετοϋντο οί 
άρχοντες, οι ίερεϊς καί πάντες οί έν άξιώμασι.

Κατόπιν ό κήρυξ έκάλει τούς άθλητάς, έγίνετο ή δέουσα 
έξέτασις, άπηγγέλλοντο τά ονόματα καί ή καταγωγή αύ- 
τών καί έκαστος έλάμβανε τήν ώρισμενην δι’ αύτόν θέσιν.

Λ’ άγώνε«μ.α— Άπλοΰς 8ρόμ.ος.
Ήρχιζον διά του απλού δρόμου. Οί μέλλοντες ν’ άγω- 

νισθώσιν είς αυτόν έξήρχοντο καί άπέβαλλον τά ένδύματά 
των καί ήλειφον τά σώματά των 3Γ έλαίου. Έπέστρεφον 
δέ έντελώς γυμνοί.

Είς τόν ήχον τοϋ δευτέρου σαλπίσματος οί πρώτος τέσ- 
σαρες ή πέντε άθληταί ήρχιζαν τρέχοντες. Ό άπλοΰς δρό
μος συνίστατο είς τό νά περιτρέξωσιν οί διαγωνιζόμενοι άπαξ 
τήν περιφέρειαν τού Σταδίου, ήτο δέ εν άπό τά άπολαυ- 
στικώτατα καί προσφιλέστατα θεάματα τών'Ελλήνων, διότι 
έπι τή εύκαιρέ^ ταύτη τών άγωνιζομένων έθαυμάζοντο αΐ 
στάσεις καί αί θέσεις τού γυμνοϋ σώματος, ή ώραιότης αύ
τοϋ καί ή πλαστικότης τών μελών του.

Ό πρώτος καταφθάνων προ τής είς τό μέσον σφενδόνης 
εύρισκομένης πινακιδος, άνεκηρύσσετο νικητής]καί τά πλήθη 
έχαιρετων έκεΐνον όστις έπρόκειτο, όπως ό Κόροιβοςνά δώση 
τό όνομά του είς τήν’Ολυμπιάδα.

Λώκυλος — Δόλιχος.
Ό δίαυλος ήτο ό διπλούς δρόμος καθ’ δν ώφειλον οί άγω- 

νιζόμενοι νά διατρέξουν δύο φοράς τό μήκος τού Σταδίου. 
Είς τόν «δόλιχον» δέ διέτρεχον 12 φοράς τό Στάδιον καί 
ΐνα διατρέξη "τις διάστημα 14 χιλιομέτρων, έχρειάζετο όλι- 
γωτέρα ταχύτης και αντοχή μεγάλη. Επειδή δέ τό έδαφος 
ητο {στρωμένου δι’ άμμου, ό άγων καθίστατο δυσχερέστε
ρος, καί τό πλεήθος διά τών φωνών του και τών έπευφη- 
μιών του προσπάθει νά ένθαρρύνη όντινα συνεπάθει.

Αί παροτρύνσεις αυται ένεψύχωνον τούς άγωνιζομένους, 
οίτινες πολλάκις άνέπτυσσον τόσην ταχύτητα, ώστε μόλες 
τούς Ιβλεπέ τις διερχομένους, καί τόσην άντοχήν, ώστε, λέ
γεται, ότι εις ’Αργείος νικήσας είς τόν δόλιχον, άφ’ ού 
άφίχθη είς τό τέρμα δέν ίστη, άλλα διηυθύνθη είς τήν πα
τρίδα του Άργος, όπως άναγγείλη τήν νίκην καί ίφθασεν 
έκεΐ περί τήν έσπέραν τής αυτής ήμέρας.

Παραδείγματα τοιαύτης ώκυποδίας άναφέρονται πράγμα
τι πλεΐστα όσα κατά τήν αρχαιότητα. Ό Βοιωτός Εύχί- 
δας είς μίαν ημέραν μετέβη και έπέστρεψεν άπό τάς Πλα- 
ταιάς είς τούς Δελφούς. Φειδιππίδης ό ήμεροδρόμος πεμφθείς 
ΐνα έπικαλεσθή τήν βοήθειαν τής Σπάρτης ύπό τών Αθη
ναίων, όταν οί Πέρσαι άπεβιβάσθησαν είς Μαραθώνα, διέ- 
τρεξε τήν άπ’ Αθηνών είς Σπάρτην οδόν εντός τριών ημε
ρών. Τήν αύτήν ώκυποδίαν έπεδειξεν ό άναγγείλας είς τούς 
’Αθηναίους τήν νίκην τού Μαραθώνος.Λεωνίδας δέ ό Ρόδιος 
τοιαύτην έκπληκτικήν άντοχήν καί ταχύτητα έπέδείξενώστε 
επί τέσσαρας ’Ολυμπιάδας δέν ιίχεν αντίπαλον.Έλαβε 12 
βραβεία είς τόν άπλοϋν δρόμον καί δυο είς τόν δόλιχον.

Ήδη άς ίδωμεν καί τάς άσκήσεις τών νεωτέρων έπι θε
άματος τοσοΰτον λαμπρού καί άπολαυστικοϋ,

Α. Πετρίτης

Τό μεγιοτον «γαθόν, δπερ ελπίζω, 
ότι θ« προέλθ^ rFj Έλλάδι άπό των 
παγκοσμίων ’Ολυμπιακών ’Αγώνων, ων 
στάδιον ώρίσθησαν αί ώραΐαι ημών Ά- 
θήναι, είναι, ότι θά δοθ^ ώθησισ είο 
διάδοσιν παρ’ ήμΤν τής γυμναστικής καί 
τών σωματικών εν γένει ασκήσεων.Τούτο 
νομίζω,, μέγιστον άγαθόν, διότι θεωρώ 
άρτίαν τήν μόρφωσιν λαού τίνος τότε 
μόνον,‘όταν σύν τ$ πνευματική καί

ήθικ^ άναπτύξει συμόαδίζη παραλλήλως καί ή σωματική 
άνάπτυξις τών πολιτών. Κατά τό τελευταίου δέ τούτο 
ύπολειπόμεθα έν άπελπιστικώ σταθμώ έν Έλλάδι άλλων 
βορείων μάλιστα λαών τής Ευρώπης. Οί εν τοίς σχο- 
λείοις σπουδάζοντες νέοι άπό τού δημοτικού μέχρι τού 
Πανεπιστημίου καί οΐ έν ταϊς πόλεσι ζώντες, οι τινες 
άπαρτίζουσι μέγα μέρος τοΰ όλου πληθυσμού τής χώ
ρας ημών, σωματικώς κατά τό πλεΤστον είναι άσθενεΤς, 
μή ,άσκηθέντες ποτέ ή παιδιδς μόνον χάριν ένασχολη- 
θέντες έπ’ ολίγον χρόνον εις ελαφρά τινα γυμνάσια. 
Περί τών άγροτών, τών χωρικών τών ορεινών μάλιστα 
μερών καί τών ναυτών δέν ομιλώ, διότι ευτυχώς τούτους 
αυτός ό έπίπονος αύτών βιος άσκεϊ. Μέγα λοιπόν μέρος 
των άλλων έλληνων πολιτών καί δή τό μάλλον άνεπτυγ- 
μένον καί εκείνο, τό όποιον έχει είς χεϊράς του τήν 
διεύθυνσιν τών τυχών τής χώρας, στερείται τής άναγ- 
καίας σωματικής ρώμης. Καί γυμνάζει μέν καί οενειθί- 
ζει είς τάς κακουχίας ό στρατός πολλούς, οί δέ έν Άθή- 
ναις καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος άπό τίνος χρόνου ίδρυ- 
θέντες γυμναστικοί σύλλογοι παρέχουοι πολλοϊς άφορμήν 
πρός σωματικήν γύμνασιν, άλλ’ έν μέν τώ στρατώ ολί
γον μόνον μένουσιν οί νέοι, οΐ δέ γυμναστικοί σύλλογοι 
είναι όλίγιστοι καί μικρόν τινα μόνον άριθμόν νέων 
άσκούσιν, ένώ είναι άνάγκη, πας έλλην νά ήναι ήσκημέ- 
νος τό σώμα καί νά χειρίζηται καλώς τό όπλον, ,έάν θέ- 
λωμεν νά ήμεθα άξιοι τής έλευθερίας καί νά έπιτελέ- 
σωμεν πάντες τό καθήκον ημών πρός τόν ’Ελληνισμόν. 
Οί αρχαίοι έλληνες καί ρωμαίοι οί τόσον μεγαλουργή· 
σαντες έμόρφουν καί ήσκουν .τά σώματα αύτών όσον καί 
τάς ψυχάς των, παιδείαν δέ λέγοντες ένόουν έν πρώτοις 
καί κυρίως τήν γύμνασιν τοΰ σώματος. Ασθενή καί κα
κώς έσχηματισμένα σώματα εΐχον παρά τοΐς άρχαίοις 
μόνον οί δούλοι καί οί βάρβαροι. Ό έλεύθερος πολίτης 
έπρεπε νά ήναι καί καλός οπλίτης, καί αυτοί δέ οί φιλό
σοφοι στρατεύοντες μετά τών άλλων πολιτών δέν ύστέ- 
ρουν τού εσχάτου πολίτου κατά τήν σωματικήν βώμην. 

Οί άγγλοι σήμερον καί οί γερμανοί ένόησαν τούτο, 
καί διά τούτο έπιμελούνται μετά μεγίστου ζήλου τών 
σωματικών άσκήσεων. Έν ’Αγγλία ιδίως έν τοϊς σχο- 
λείοις, αί έπί πολλάς ώρας καθ’έκάστην διαρκοϋσαι σω- 

■ ματικαί άσκήσεις κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν έν τή έκ- 
παιδεύσει, ό δέ λαός πανταχού τής ’Αγγλίας τήν σκο
ποβολήν καί τό γυμνάζεοθαι θεωρεί ώς τάς προσφίλε- 
στέρας καί συνηθεστέρας έορτάς του. Οί πατέρες ημών 
δέν θά έπετέλουν τό μεγαλούργημα, τό όποιον καλοΰμεν 
ιερόν άγώνα, έάν δέν είχον χαλύβδινους βραχίονας στο- 
μωθέντας ή έν τοΐς όρεσι κατά τούς άρματωλικούς αγώ
νας ή έν ταϊς τρικυμίαις καί τή πάλη πρός τούς Πειρα
ιάς τών χρόνων εκείνων. Τούτο πρέπει νά έννοηθή κα
λώς παρ’ ήμΤν. Ή έν τοΐς σχολείοις καί αύτσϊς τοΐς 

’ παρθεναγωγείου έκπαίδευσις πρέπει νά τροποποιηθή βι- 
ζικώς, όπως συν τή άλλη παιδεύσει μορφώνη καί βωμα- 
λέα σώματα καί έμπνέ^ φρόνημα τοΐς έκπαιδευομένοις. 
’Ey έκάστη πόλει καί έν εκάοτω χωρίω παρά τήν έκκλη-
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αίαν καί τό σχόλείον δέν.πρέπει νά λείπη τά γυμναστή- 
ριον καί τό σκοπευτήριον.. ’Ετήσιοι δέ άγώνε'ς κατ’επαρ
χίας καί δήμους καί πανελλήνιοί έν τή πρωτευούση πρέ
πει νάεϊσαχθδσιν, ϊνα βραοεύηται ή ανδρεία, ή σωμα

τική εύεζία καί ή περί τά 
3Πλα ευχέρεια. πχομεν α- 
νάγκην άνδρών καί γυναι
κών υγιών, {άχυρών καί κα
λών καί ούχ!' ανδρεικέλων 
καί πλαγγόνων. ’Ρώμη ψυ
χής καί σώματος συνιστδ 
τον τέλειον άνθρωπον. Μό
νον γενναίοι καί έν τοΐς ό- 
πλοις ήσκημμένοιάνδρες ά- 
ποτελοΰσιν αληθώς έλεύθε- 
ρον λαόν. Ύπό τής ιδέας 
ταύτης ας έμπνευόθώμεν 
πάντες έπί τή αφορμή τών 
παγκοσμίων ολυμπιακών ά
γώνων. Είναι ανάγκη νά 
έμφυσηθή εις τό έθνος η
μών νέα ζωή.Διότι ήρχιοε 
νά έλλείπη άφ’ ήμών τό 
σθένος τής ψυχής,τό όποιον 
μόνον σώμα ευ έχον καί τά

όπλα" καλώς χειριζόμενον εμπνέει. Είθε οί ’Ολυμπιακοί 
αγώνες έγείροντες έρωτα πρός τάς ασκήσεις καί τάς 
περί τά όπλα . ενασχολήσεις έγκαινίσωοι νέαν περίοδον 
τοϋ εθνικού ήμών βίου, περίοδον άκμής καί ισχύος έπ’ 
άγαθώ τοϋ Έλληνισμοϋ.

Λ. Αίομήέης Κυριάκός.
·. .--------- ——'-----------------

EIS ΤΗΝ ΔΥ2ΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ

"Εκπαγλαν θέαμα ! πόσον ήδέως χρωτίζεις τά πέριξ 
Δύων, ώ "HXte ίύ, μέσφ πυρίνων νεφών !

Χρώμα τοΰ ρόδου, τοΰ ίου, τά δρί) λαμΛάνουσιν αίφνης 
. Πόσον πλήν τέρπεις ήμας, πάντερπνε σύ Υμηττέ I 

‘Ήδιστον, χρυσοφαές, πλήν βαθύ πως τό χρώμα σου είνε 
"Οπερ σεμνόν σε κοσμεί, ώς τις ωραία στολή ...

Πόσον έξόχως σέ στέφει,, ήρέμα τό μάγον σκιόφως 
Πριν σ' άμαυρώσΤι πυκνή, μέλαινα νύζ, ζοφερά. ■ .

Πόσον μαγεύεις, ώ Δύσις, καί θέλγεις τό έκθαμβου δμμα 
Τοΰ καλλιτέχνου, ώ ναι, καί τοΰ άγνοΰ ποιητοΰ! . ..

Ώ! καλλιτέχνημα μέγα δεν είσαι τφ 5ντι τοΰ Πλάστου;. . 
Πλέουν τά νέφη εντός τόσου' άπέφθου χρυσοΰ,

Λάμπει μακρόθεν αίγλήεις, ώς άστρου μαρμαίρει ώραΤον 
— "Αστρου τής Γης αγλαόν—ό γηραιός Παρθένων ! 
Βαίνει ταχέως τό άρμα σου, Φοίβε χρυσέ, φωτοβόλε, 

"Ινα ζωήρρυτον φώς χύστις καί πάλιν άλλου ...
Σέ άναμένουσιν άλση, βουνοι και κοιλάδες καί λίμναι, 

Δένδρα καί άνθη τερπνά, τόσαι ζωαί προσφιλείς . ■ .
’Ασμα λιγύ εις τά χείλη άβρών άηδόνων πλαναται 

"Οπως ευθύς! ώς φ'ανής σέ χαιρετίση φαιδρώς...
θίγ’ ή ύστατη σου λάμψις τάς άκρας δειλή καί γλυκεία 

Κ’ έπειτα σκότος βαθύ πασαν καλύπτει τήν Γήν!
Ώ!-στιγμιαία χαρά είσαι, Δύσις, καί τέρπεις στιγμαίως 

• Ώςπασχ τέρψις άγυή θέλγει κ’ εκλείπει ευθύς . . ..
Ίθι λοιπόν πεφιλμένη, φαιδρά καλλονή, ουρανία, 

Φώτίσον άλλην ζωήν, φώτισον κόσμους λαμπρούς,
"Ομως έπάνελθε πάλιν εδώ, τήν ώραίαν Ελλάδα 

Ίνα .θωπεύση άβρώς τό ήρεμαίόν σου φώς !
Σέ άναμένομεν πάντες χαράν είς ήμας νά δωρήσης, 

ίίέ αναμένει εδώ ή μαγική ’Αττική !
Τόν Παρθενώνα τόν θειον έλθέ νά χρυσώσης καί πάλιν, 

Τής Σαλαμϊνος ίδέ κύματα τά γαλανά I
Πώς ψιθυρίζουσι ! ποιαν λαμπρόν μουσικήν, ασμα ποίον 

Σάς προσφωνοΰσιν αυτά. Ήλιε, Δύσις σεμνή !

Κύματα ψάλλετε φίλα, δ Φοίβος ένόσφ προβαίνει- 
'Ύμνον τίς οδτω κλεινόν ψάλλει ποτέ ποιητής ; . . - 

Ψάλλετε κύματα γαΰρα, καί Ήλιε χρύσου τό κΰμα I- 
Δύσις μου χαΐρε χρυσή, χαΐρε καί σύ Παρθένων I

Ήλιε δύων λαμπρώς σελασφόρε, ζωήρρυτε χαΐρε ! 
Πάντα αν δύωσι, φεΰ, μένε καν άδυτος σύ I . . . .’ΑΧΙξανβρος Γιακουμΐθης

Η ΨΥΧΗ
I

Σέ σιδερένια φυλακή εΐν' ή ψυχή κλειόμενη 
μέσα στην ύλη τή φθαρτή βαθειά φυλακισμένη, 
δεμένη μ’ άλυτα δεσμά μέ τά φτερά κομμένα 
μένει βωόή περίλυπη σέ σπλάχνα ματωμένα.

II
Σέ σιδερένια φυλακή εΐν’ ή ψυχή κλεισμένη 
βαθειά ’κεϊ 'πού παλεύουνε τά πάθη καί οί πόνοι, 
σ’ ήφαίστειο πού ή φωτγά σάν λάμχ’ αγριεμένη, 
τό περιόόλι τής καρδιαί άνήμερη έρημώνει*

III
Σέ σιδερένια φυλακή εΐν' ή ψυχή κλεισμένη, 
σέ μαύρης μέσ' απελπισίας τό φοθερό σκοτάδι, 
στών φλογισμένων στεναγμών τό ζοφερό λαγκάδι 
όπου ποτέ ηλιόλουστης αυγής τόφώς δέν μπαίνει- 

ντ
Σέ σιδερένγα φυλακή εΐν’ ή ψυχή κλεισμένη 
κι' εκεί μονάχη έρημη δίχως φτερά προσμένει, 
τήν ώρα τήνάτίμητη τήν άγια κείνη μέρα 
ποϋ θά πετάί' ελεύθερη στον γαλανό αιθέρα.Χανθίππη. I. Καλοοτύπη

ΕΙΣ TON MTO ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΡΧΒΝ
’«δ ή.

Δέν εϊνε κρίμα ό θάνατος τόν βίον σας νά σόυνη, 
ΤΩ θεία κ' έπουράνια καί φεγγοβόλα πνεύματα, 
Σ’έσας ό πλάστης επρεπεν αθανασίαν νά δίνη, 
Που τί δέν κατορθώνατε μέ δυο σας μόνον νεύματα ί 
Άλλ’εΐσθε σείς ούράνιοι, ποτέ σας δέν 'πεθαίνετε! 
’Απ’ τά ουράνια 'ψηλά τό άστρο ποτέ σόένεται ;

* *
* ' 

Τό σώμα σας άν έφυγε, τό πνεύμα σας δέν φεύγει, 
Μαζύ μας θαναι πάντοτε, μαζύ μας δέν χωρίζεται· 
’Εκεί 'ψηλά όπου βλέπουμε τ’ αστέρια ζεύγη — ζεύγη 
Δέν εΐσθε σείς ποϋ μέ τό φώς τ’άγνό σας μάς φωτίζετε; 
Ό Πλάστης σάς έζήλεψε ! ’Στήν άγια κατοικχά του. 
Σάς πήρε...γι ’ αυτό έπλήθυνεν ή άπειρη σοφιά του.Γεώρ. Α. Πολίτης.
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