
*p. sroa»
esseassBxess&essssa Μ E Τ ΕΙ Κ Ο 17 £2 17 jj®ae»es®3eseseeeaeesai
|®θς βυνεργάται δεκτοί πάντες. ___________________ β “Εκαστον φύλλον λεπτά Ι5· |

Σννίρυμ«1 iextei ΠΠώληβις lit ti χώνχια χαί κρ«χ«-9

προπληρωτέα,. *”"*·  Ι1ΑΟΑΟΠΑ - ΘΕΤ1ΣΑΙ BHISTBUAI - SUA1TBZXU Γ“' 'E&OTtptxy Ρρ4γχ« 14. J
g ^®swsss®®ssas3®®s»s® *9$sasos®sssB^K*s0e9^

ΓΡΑΦΕΙΑ έν όδώ ΌμΛρου, ij παοά τώ Δντικώ ναώ —ΣΥΝΔΡΟΜΑ! : Έσωτεο.δρ. 8,—Έξωτερ. φρ. ιζ

^ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Εΐ« τόν πρώτον πολίτην Γιώργιον Άβίρωφ, (|χ«’ ίΐχίνος) ύπό Φρ. Πρίντεζη. — Περί Αρχαίων 
«·1 νίων Αγώνων (έχ τών τοΰ άοώίμου Φιλίππου Ίωάννου)· — Μία α*έψι<  ύπό Δ. Τφ.—Ot ρωμαϊκοί Αγώνες, ύπό Ν.Δ.Π.—"Υμνος 
όλυμηιαχΰς ύπό Σταμ. Βάλ&>ι χαί μετάφρασή αύτοΰ ύπό I. Λχγχάδη.—Ή διδχβκαλία τϊμ γνμν*βτ«κ^<  re«pA τοΐς ΑρχΑίοος άπό 
Φρίχ.— Oepi γομναοτιχής ύλίγα, ύπο Τιμολέοντος. — 'ΕχβτΑαεες φίλοπέτριδος, Φιλίππου Οΐχονομίδου.— Έλλ&ς χαί Γεώργιος, 
’Αλεξάνδρου Ι· Σαλβατώρ, (ανεκδότου).ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΏΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΑΒΕΡΩΦ

<ς σέ τον πρώτον πολίτην, τόν Ακραιφνή 
πατριώτην, τόν ύπατον εύεργέτην, Λ Έλ 
λάς όπόσα δφείλει!

Πρός σέ τόν μετριοφρονέστατον τών Ανθρώπων, 
τόν άκάματον έργάτην καί 
τό πιστόν τέκνον, Λ πατρίς 
αποστέλλει τάς εύλογίας 
της.

Πρός σέ, τόν Απόδημον 
όμογενή, τόν Αληθή συμ
πολίτην, τόν συμπάσχοντα 
άδελφόν πάντες ήμεΐς άπο· 
στέλλομεν θερμόν αδελφι
κόν άσπασμόν.

Σύ, ώς φόρον στοργής ύ- 
πάτης μάς Αποστέλλεις τόν 
ιδρώτα τοϋ προσώπου σου, 
ί’να δροσίσωμεν τά ξηρά 
χείλη μας I μας Αποστέλ
λεις τόν καρπόν της έργα- 
σίας σου, ϊνα ίάνωμεν τάς 
πληγάςμας, μάς αποστέλ
λεις τήν ικμάδα τοΰ Ακα
μάτου βίου σου, ϊνα φαι- 
δρύνωμεν τάς ήμέρας τής 
ζωής μας.

Καί δμως Αποφεύγεις, 
ώς' εύγενεστάτη ψυχή , Α - 
νωτέρα πασών τών Ανθρω
πίνων Αδυναμιών, τάς τι
μάς καί τήν δόξαν, τάς έ- 
πευφημίας καί εύχαριστίας 
μας, διότι θεωρείς ταΰτα 
μέν μάταια καί περιττά, έκεΐνα δέ καθήκον σου.

Σέ γνωρίζω, ού μόνον έκ τών έργων σου, Αλλά 
καί διότι σέ είδον, σοί ώμίλησα καί έγνώρισα αύ-

την τήν καρδίαν σου· δ,τι δέ πράττεις, τό πράτ
τεις δνευ θορύόον, έπιδείξεως καί Ανευ της έλα- 
χίστης Απαίτησε ως.

Και έν τοΰτοις, άν -μάς Αποφεύγης. ϊνα μή σέ 
θαυμάσωμενκαί έκ τοϋ σύ
νεγγυς σ’εύχαριστήσωμεν, 
ώς Αληθής υιός καί Αδελ
φός, όμως δέν θ’Αποφύγμς 
καί δ,τι καί αϋτός ό θεάς, 
δστις μάς παρέχει τόσα Α- 
γαθά, δέν διίναται ν’ άρ- 
νηθμ ήμΐν.

Δέν θά δυνηθής νά μάς 
στερήσης πλεονεκτήματος, 
δπερ καί έκεΐνος μέ δ- 
λην τήν ίσχϋν τής παντο
δυναμίας του δέν Αδυνήθη 
νά μάς άρνηθ$, ώς μόνον 
τής ψυχής καί καρδίας μας 
Αναφαίρετον κτήμα.

©ά σοί τό προσφέρωμεν 
έστω καί μακρόθεν.

ΕΙνε ή ϋ π ά τ η πρός σέ 
άγάπη μας καί Α Αείδιος 
τοϋ έθνους ευγνωμοσύνη !

Αύτό καί μόνον έπόθη- 
σεν καί αύτός ό Χριστός 
ε<ς άντάλλαγμα τών τόσων 
ϋπέρ ήμών θυσιών του καί 
αύτοϋ τοϋ πολυτίμου αίμα
τός του.

Και σύ, δέν δύνασαι νά 
τό άρνήθμς, διότι πρό της

φιλοσοφίας πάσαι αί δυνάμεις έκαμψαν τό γόνυ.
Πατρίς καί καθήκον ! είναι, ώ εύγενεστάτη ψυχή, 

ή μόνη της καρδίας σου άδυναμία !

Φ. Πρίντεζης.
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ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
( Έχ τ&ν τον άοιδίμον Φίλιππον Ίωάννον)

’Αλλά τις ή αιτία τών δημοσίων 
άγώνων καί δ σκοπός ;

Έξίτάζοντίς τούς αρχαίους πανη
γυρικούς έν Έλλάδι άγώνας, ών το 
κλέος διηώνιβίν ή λιγύφθογγος τοΰ 
Πινδάρου λύρα, »ύρ(σκομ<ν, δτι ή αι
τία αυτών δέ ήτο άπλή· άλλα, ένφ 
άμίσον σκοπον «ΐχον την τιμήν θ£οΰ 
τίνος πανηγυριζομένου ή ήρωος καί

ΠΑΓκΡΛΤίοΝ τήν ψυχικήν τών πανηγυριζόντων τίρ- 
ψιν καί διάχυσιν, έμμέσως άπίβλςπον, τουλάχιστον κατά 
τούς ί’πιιτα χρόνους, «ς σκοπόν άνώτιρον και βιοφιλίστε- 
ρον, τήν ίσκησιν τών άνθρώπων βίς έργα καί βπιτηδβύματα, 
έχοντα μιγίστην πρός τ« αυτούς τούς έπιτηδςύοντας καί 
πρός τήν δλην πολιτικήν κοινωνίαν άξίαν. Έ*φ  δηλονότι 
ύ άνθρωπος ιίναι πρός τούς όμοιους του φύση κοινωνικός, 
άρίσκιται φύσα καί είς τήν παρ’ αύτοΐς ευδοκίμηση» καί 
καί τήν παρ’ αύτών ευφημίαν ή δ’έπιθνμία τοϋ εΰδοκιμεΐν 
παρά τοΐς δμοίοις καί πανηγυρικός εύφημιιοθαι, γίνεται 
ισχυρόν ψυχολογικόν έλατήριον πρός τά έργα καί επιτηδεύ
ματα έκεινα,άτινα διά τήν μεγάλην άξίαν των έλκουσιν επί 
τούς έπιτηδεύοντας τήν τιμήν καί τόν έπαινον τών άνθρώ
πων. Τφ δντι, ό διά πόνων συνεχών καί άσκήσεως άποδεί- 
ξας εαυτόν ύπέρτερον τών άλλων έν μεγάλφ τινί καί κοινω
φελές έργφ καί διά τοΰτο έπί πολλών μαρτύρων έν πανη
γύρι» τιμώμενος αισθάνεται πολύ μεγαλητέραν τήν έπί τή 
ευτυχία χαράν· γευθείς δ’ άπαξ τής πνευματικής έκείνης 
ηδονής μυωπίζεται πάντοτε ύπό τής διεγειρομενης νέας έπι- 
θυμίας αυτής πρός πόνους μεγαλητέρους καί καθίσταται 
χάριν αυτής καί τών κινδύνων όλιγωρότερος.

Έάν συγκρίνωμεν τούς άρχαίους έκείνους πανηγυρικούς 
άγώνας πρός τούς καθ’ ημάς τιθέμενους, εύρίσκομεν ουσιώδη 
τινά διαφοράν πρός άλλήλους, προερχομένην έκ τούτου, δτι 
είς άλλα μέν πράγματα άπενεμετο τότε ή μεγίστη άξια, 
είς άλλα δέ άπονέμεται νυν. Κατά μέν τούς άρχαίους αιώ
νας, οτε οί άνθρωποι άνιυ χρειών έπινοητών, <ζων φυσικω- 
τε'ραν καί άπλουστέραν ζωήν καί ήσαν ύπό τή; έννοιας τοΰ 
δικαίου δυσαγωγότεροι, χειροκρατικώτεροι δέ καί ετοιμό
τεροι είς χρήσιν τής βίας και τών σωματικών δυνάμεων 
ή άνάπτυξις ειχον φυσικφ ιφ λόγφ μιγίστην άξίαν, ώς 
καθιστώντα τον άνθρωπον έπιτηδειότερον καί εαυτόν καί 
τους άλλους άπο παντοίων κινδύνων νά σώζη ύπισχνούμενα 
δέ εί; τον έχοντα αυτά κράτος και δόξαν διό είς τήν σω
ματικήν άσκησιν άπίβλεπον κυριώτερον οί πανυγηρικοί τών 
αρχαίων άγώνες· ή δέ έν αύτοΐς νίκη καί ή ένεκα ταύτης 
απονεμομένη δημοσία τιμή ίνομίζοντο τών ανθρωπίνων έπι» 
θυμιών δρος άκρότατος, ώς άλλαχόθεν τε καί έκ πολλών χω
ρίων τοΰ Πινδάρου μανθάνομεν. (α) Σπανιώτερον δέ έτίθετο 
άγων μουσικής, κιθαρφδίας καί αύλήσεως.

Βραδύτερο» δέ, καθόσον τά ήθη έξημεροϋντο καί τό άν- 
θρώπινον πνεύμα άνεπτύσσετο ,είσήχθησαν καί έπιδείξεϊς λό

Πίνδαρου Ίσθμ. α. ΐπω5. γ. ετι Όλυμπ. γ. ΐπωο. γ. 
ετι Πυί. ά. τέλος.

"Ιδε προσέτι καί τό ίστορούμενον περί τοϋ πβριοδονίκου Διαγό
ραν' τοΰ Ροδίου παρα Κιχέρων, Tnsc. I. 46 χαι παρά Πλουταίνω 
Πελοπ. χιφ. 34.

’Επειδή ή ρώμη καί αί σωματιχαί δυνάμεις ιίχον χατα τους αρ
χαίους εκείνους αιώνας μεγίστην άξίαν, δια τούτο χαί νόμοι ίδιοι 
έχαστης πόλεως π. χ. οί τοϋ Λυκούργου, ϊπέθαλλον εις τούς νέους 
τήν σωματικήν άσκησιν.

γων, ήτοι ποΐήσιως, Ρητορικής, ιστορίας καί άλλων έπικ- 
τήτων προτερημάτων, (β).

Εις δέ τούς καθ’ ήμάς χρόνους, δτε διά τοϋ χριστιανισ
μού ή έξημέρωσις τών ηθών προσεχώρησεν,ή έννοια τοΰ δι
καίου έλαβε πλειοτέραν έπί τών άνθρώπων δύναμιν, ή πρός 
εύζωίαν ροπή καί ή σπουδή πρός παρασκευήν τών μέσων 
αύτής ηύξήθη,ή έ πρόοδος τών φυσικών έπιστημών καί τής 
μηχανικής παρέχει καθ' ημέραν όπλα πολεμικά τελιιότερα, 
άτινα θεωροΰντες άναβοώμεν πολύ δικαιότερο» τό τοΰ Άρχι- 
δάμου εκείνο*  ίΗ^άχλει$ άπάληλεν άνδρόξ άρετά' είς τούς 
καθ ημάς, λέγω, χρόνους ή £ώμη καί τών σωματικών δυνά
μεων ή άθλητική άνάπτυξις άπέβαλον μέγα μέρος τής προ- 
τέρας αύτών άξίας. Ή τέχνη προοδεόουσα πάντοτε ύπό τό

φώς τής έπιστήμης καί Οδηγούμενη ύπό τής γνώσεως τών 
νομών τής φυσεως και τής σκοπίμου χρήσεως τών ταύτης 
δυνάμεων, εύρε μέσα νά δαμάση τήν ρώμην, νά δεσμεύση 
αύτήν είς τό θριαμβευτικόν άρμα της καί σύρη όπισθεν της 
δπως ποτέ ό Άχιλλευς τό πτώμα τοϋ Έκτορός. Ή βιο-, 
μηχανια, καταστάσα τών νεωτέρων κοινωνιών δ πλούτος, ή 
Ισχύς καί ή δόξα, ελκύει τά μάλιστα τήν προσοχήν τών 
άνθρώπων καί διεγείρει τήν άμιλλαν αύτών πρός άλλήλους. 
’Εντεύθεν καταφαίνεται, διατι οί δημόσιοι άγώνες έδέησεν 
είς τόν ήμέτερον αίώνα νά άλλάξωσι καί ήλλαξαν μορφήν 
καί κατεύθονσιν· διατί, άντί έπιδείξεως ^ώμης, εύκαμψίας 
καί ευκινησίας σωματικής, προετιμήθη ή έπίδειξις υπεροχής 
έν τε'χναις ώφελίμοις είς τόν ανθρώπινον βίον καί εν επιστή- 
μαις φωτιζοΰσαις καί όδηγούσαις τάς τέχνας ε’ις τήν πορεί
αν των.

(β> “ISi Πακαν. βόλ. στ.' κε®. 17 Πλάτων*  Ιππίαν σελ. 363 
καί 368. ’Α»ήν. βιβλ. ιδ.χεφ. 12 Λουχιαν. Περί ’Ηροδότου Πλουσ. 
βίοι τών δέκα ρητόρ. σελ. 836.

ΜΙΑ ΣΚΕΨΊΣ
Ή άχομίμηαΐξ πατφογονιχ&ν έρμων είναι πρ&ξις εύ- 

γεν^ξ, διαδηλοϋβα οΰχί μόνον τήν έκφραβιν tf)g βνγ- 
γενείας, άλλα χαϊ τήν τή§ εύλαβείαζ πρό§ τήν ίεράν αντ&ν 
μνήμην. Λ. Τβ.

ΟΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Λ|~\ χαρακτήρ τών (Ρωμαίων
II Ιήτο δλως διάφορος τής 

έλληνικής φυλής, διά
φορος δέ ήτο καί Α Αποστολή, 
τήν όποίαν έκαλεΐτο Α Ρώμη 
νά έπιτελέση είς τόν κόσμον. 
Ή Γυμναστική ούοέποτε ύ- 
πήρξε παρ’ αύτοΐς θεσμός 
έθνικός,Λ δέ τέχνη της άσκή-

ςφαιριχτικη σεως τον σώματος έτιθετο
είς ηττονα λόγον. Ότε, 

δ'εύρόντες είς τήν ακμήν των τούς άγώνας, παρ- 
έλαβον αύτούς, τούς έθεώρουν ώς θεαματικής α
πολαύσεις, καΐ βαθμηδόν αί άρματοδρομίαι, ίππο- 
δρομίαι, δρόμος,πυγμή καί πάλη μετεβλήθησαν είς 
θηριομαχίας καί μονομαχίας.

Οί Ρωμαίοι γυμναστικήν κυρίως δέν είχον, άλλ 
όπλομαχητικήν.Γό δέ κύριον αύτών μέλημα δέν ήτο 
Λ μόρφωσις καί Λ τελειότης τού σώματος, ώς παρά 
τοΐς "Ελλησίν, αλλά Λ άσκησις αύτών είς τά δπλα, 
δπως δημιουργήσωσι τήν ύπεροχήν έκείνην, ήτις 
έδώρησεν αύτοΐς τήν κοσμοκρατορίαν.
Ό νέος Ρωμαίος μόλις συνεπλήρου τό 15ον έτος 
τής ήλικίας τον ένεδύετο τόν άνδρικόν χιτώνα, έ
κειρε τήν κόμην και ένεγράφετο είς τά βιβλία τών 
νεανιών Έν έτος δέ μετά ταΰτα,δκερ έλέγετοέτο ς 
δοκιμασίας , κατειάσσετο είς τόν στρατόν.

Όλη ή σωματική άσκησις τών Ρωμαίων έγίνετο 
μέχρι τον χρόνον τούτον. Άπό τον 17ον έτους 
ήρχιζεν ή άσκησις είς τά δπλα.

’Αλλά καί τότε Α γυμναστική δέν άπετέλει σπου- 
δαΐον μέρος τής έκπαιδεύσεως ώς παρά τοΐςΈλλη- 
σιν. Οί παιδαγωγοί ήσαν συνήθως δούλοι, αί δέ 
παρ’ αύτών διδασκόμενοι ασκήσεις ήσαν μάλλον 
παιδιαί’ή κυβεία, Α σφαιρική, ό κότταβος καί άλλαι. 
Ή σφαιριστκή μάλλον ήτο μία τών προσφιλεστέρων 
ασκήσεων τών Ρωμαίων νεανιών. Έπαιζον καί έξε- 
σφενδόνουν δλα τά εΐδη τών σφαιρών, είχον δέ τήν 
δεξιότητα νά ρίπτωσιν έν ταύτφ πολλάς σφαίρας 
διά πολλών τον σώματος μελών, δτε δ’ έπαιζον 
τήν κνστιν, φούσκαν πλήρη άέιος, τό παζ ήμΐν 
τόπι, έφερον είς τάς χεΐρας εΐδός τι χειρίδων κα\ 
τάς έξεσφενδόνονν άπό τού ένός είς τόν άλλον.

Εθνικούς άγώνας, δπως ένόονν αύτούς οί Έλλη
νες, κυρίως είπεϊν, δέν ειχον. Πρώτος ό Ταρκύ- 
νιος έν τούτοις παραλαβών έκ τών Έτρούσκων κα
θιέρωσε τούς Μεγάλονς άγώνας, τήν άρματοδρο- 
μίαν, πάλην, πυγμήν κλπ. Οί άγώνες οντοι έγί- 
νοντο είς τόν 'Ιππόδρομον τού Μαξίμου, μεταξύ 
τοΰ Άβεντίνον καί τον Παματίνον λόφου, πρός 
τιμήν τών τριών έφεστίων θεών τής Ρώμης, τού 
Διός, τής "Ηρας καί τής ’Αθήνας. Είς τούς άγώ
νας τοντονς παρενρίσκοντο πάντες οί Ρωμαίοι, 
αλλά κατ’ άντίθεσιν πρός τούς Έλληνας, ονδείς 
Ρωμαίος πολίτης κατήρχετο είς τήν κονίστραν, είς 
ήν Αγωνίζοντο οί έξ έπαγγέλματος άθληταί καί 
ίπποδαμασταί.

Έκ τών Έτρούσκων παρέλαβον οί Ρωμαίοι καί 
τάςμάχας τών μονομάχων, αίτινες τόσον άνεπτύ- 
χθησαν παρ' αύτοΐς. Είχον δέ ούτοι κατ’ άρχάς 
θρησκευτικόν χαρακτήρα. Έπί τού τάφον βασιλέ- 
ως ή ήρωος σννηθροίζοντο αί γυναίκες, οί αιχμά
λωτοι, οί δούλοι αύτού καί π^οέβαινον είς τοιού· 
τους άγώνας. ’Ολίγον κατ’δλίγον δμως αί μάχαι τών 

μονομάχων άπέόησαν Α προσφιλέστερα άπόλαυσις 
τοΰ ρωμαϊκού λαού, τέρψις δημοσία προσφερομένη 
είς αύτόν παρά τών πλουσίων, τών ύπάτων καί 
τών αύτοκρατόρων.

Οί μεγάλοι αγώνες τών Ρωμαίων καί οί διδό
μενοι πρός τιμήν τού Απόλλωνος άνέπτνξαν 
μετ’ όλίγον παρά.τάς άρματοδρομίας καί τάς Ιππο
δρομίας τοιαύτας μάχας, αίτινες έξήγειρον τήν 
έμφυτον αγριότητα τοΰ ρωμαϊκού λαόν. Καί ένφ 
ηύχαρίστονν τοΐς θεοΐς διά τήν νίκην καί έφερον 
έν μεγάλη πομπτί είς τόν κίρκον τά άγάλματά των 
διότι είχον πολεμήσει ύπέρ τής Ρώμης, έν τούτοις 
παρέδιδον χιλιάδας τοιούτων δυστυχών είς τόν 
θάνατον.

Ή πρώτη τοιαύτη μάχη έγένετο έν Ρώμη κατά 
τούς άγώνας,οΰς οί δύο Βρούτοι έδωκαν πρός τι
μήν τών λειψάνων τού πατρός των, τό έτος άκρι- 
8ώς καθ’ δ ήρχισεν ό πρώτος φοινικικός πόλεμος.
Ό Καϊσαρ διά νά τιμήση τήν μνήμην τού πατρός 

του διέταξε νά έμφανισθώσιν είς τήν κονίστρα 320 
ζεύγη μονομάχων, φερόντων πανοπλίας χρυσάς 
καί λόγχας άργυράς. ΙΙοτέ μέχρι τοΰ χρόνου έκεί- 
νου οί Ρωμαίοι δέν ε’χον ιδει παρόμοιον θέαμα. 
Τοσαύτη δέ ήτο Λ γενομένη σφαγή μεταξύ τών 
μαχομένων,ώστε ή σύγκλητος Αναγκάσθηνά όρίση 
διά νόμου τόν αριθμόν τών είς έκαστον άγώνα 
μονομάχων λαμδανόντων μέρος.

Ήσαν δέ ούτοι δούλοι Λ έγκληματίαι καταδεδι- 
κασμένοι είς θάνατον, τούς όποιους έφερον οί Ρω
μαίοι είς τά αμφιθέατρα μετά τά άλλα αγωνίσμα
τα, δπως πολεμήσωσι πρός άλλήλους Ό είς τάς 
μονομαχίας ταύτας δίς νικήσας, άπηλλάσετο της 
παραιτέρω έξακολουθήσεως τοΰ άγώνος τούτου καί 
Αλευθεροΰτο, ό δέ βαρέως πληγωθείς Αδύνατο νά 
ζητήση δι’άναστάσεως της χειρός χάριν παρά τών 
θεατών, οί όποιοι ήσαν κύριοι ν’ άρνηθώσιν αύτήν, 
δπως έξακολούθήσμ ό αγών μέχρι τής σφαγής του 
Λ νά φεισθώσιν αύτοΰ, δπερ ούοέηοτε έγίνετο, δτε 
ίδίως ό μονομάχος ήτο κατεδικασμένος είς θάνατον.

Είς τήν Ρώμην ύπήρχον καί μονομαχοτρόφοι, οί 
όποιοι έδίδασκον είς τούς τοιούτους δυστυχείς τήν 
τέχνην τής άλληλοκτονίας ή καί έτρεφον τοιούτους 
μονομάχους, τούς όποίους έξεμίσθουν είς τούς 
πλουσίους Ρωμαίους διά τάς ηαρ ’ αύτών διδομέ· 
νας έορτάς καί άγώνας.

Είναι γνωστόν έκ τής ίστορίαο τό έπεισόδιον, ού 
ένεκα έκινδύνευεν Α ρωμαϊκή δημοκρατία. Έν Κα- 
τάνη ύπήρχε Λεοντόπουλός τις, έπονομαζόμενος 
Μπατονάτος, μονομαχοτρόφος Α διδάσκαλος τών 
δπλων, δστις έτρεφε καί έδιδε πρός ένοίκιον μο
νομάχους.

Διακόσιοι μεταξύ αύτών Αμέραν τινά, ών οί πλεϊ- 
στοι Γάλλοι καί Θράκες, κατώρθωσαν νά δραπε- 
τεύσωσι καί είσελθόντες έντός έργαστηρίου ώπλί- 
σθησαν καί ώχυρώθησαν είς τό Βεζούβιον. ’Εκεί 
έξέλεξαν τρεις αρχηγούς, δύο, Γαλάτας καί ένα 
Θράκα, τόν Σπάρτακον.

ζ) Σπάρτακος ούτος ήτο μεγάλης σωματικής 
δυνάμεως καί θάρρους έκτάκτου. τήν πρώτην δέ 
φοράν, καθ' Αν ήγαγεν αύτόν είς Ρώμην πρός ηώ- 
λησιν, ένώ έκοιμάτο, περιεκύκλωσε τό σώμα αύ
τού δφις πελώριος, τόν όποιον κατεξέσχισε διά τών 
ίδίων του χειρών.

Οί μονομάχοι έν άνάγκη προσελαμβάνοντο πολ- 
λάκις καί είς τάς Ρωμαϊκός λεγεώνας, όπότε έχα- 
ρίζετο είς αύτούς Α έλευθερία.

Λί. Φ- Λ.
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ΙΙάλη ίΐαϊ&ων. 
ΥΜΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΥΜΝΕ OLYMPIQUE

Λαμπάς τής οικουμένης αιώνια, 
ώ Δόζα τών προγόνων ουρανία, 
και πάλιν φως προχέεις θαλερόν !
Καί πάλιν έκ τοϋ βάθους τών αιώνων 
έκφέρεις τιμαλφή σου θησαυρόν, 
τήν αιγλην τών εύάθλων σου άγώνων!

Ώ γή περικλεής της 'Ολυμπίας, 
έν ή το κάλλος της ‘Ιπποδάμειας 
άφήρπασε τοΰ Πέλοπος τον νοΰν, 
καί άτρομον τό τέκνον τοϋ Ταντάλου, 
τό αρετήν καί ρώμην συνενοϋν, 
άγώνος νίκην εδρεψε μεγάλου.

Ώ πρώτη συ πατρίς τοϋ ολου Γένους, 
ή παρασχοϋσκ τούς τιτιμημένους 
εκείνους άθλοφόρους άθλητάς 
καί την ίσχύν τών Μαραθωνομάχων 
και τάς απαράμιλλους άρετάς 
τών ημιθέων Σαλαμινομάχων,

’Ω σεμνωμ Άλφειοϋ τοϋ εύρυδίνου, 
είπε νυν είς τά ρεύματα έκείνου 
νά πέσωσιν αφρώδη έν χαρφ 
εις τά άγνά του Ποσειδώνος κράτη 
καί ν’ άσπασθώσι σήμερον φαιδρά 
τήν θείαν γήν, ής ή ΓΙαλλάς έκράτει!

Flambeau divin, iclairantl’univers, 
De nos aieux, gloire pure, eternelle, 
Des temps passes Acartant les revers, 
Tu ceins nos fronts de la palme immortelle, 
En repandant tes precieux tresors 
Que tu donnais aux grands heros d ’alors !

Sol a jamais illustre d’Olympie, 
De ses appas epris, tuvis vainqueur 
Pelops ravir, pousse par son envie, 
D’Hippodam0e et la main et le cceur ;
Et des combats le jeune homme intrepide 
Portant le laurier en prix d’un vol rapide.

Toi qui devins le foyer des vertus, 
Chere patrie, ό mere universelle,
Qui des humains couronnas les elus, 
Viens recueillir une gloire nouvelle :
C’est un tribut a des hauls faits sans nom, 
A Salamine, Issus et Marathon.

Toi, qui nourris les veines de l’Alphee, 
Tout en ecume, aux palais des Tritons, 
Fais lui rouler ses ondes en trophAe, 
Pour que tout tier, jaillissant en bouillons, 
11 puisse etreindre en une sainte ivresse 
Ce sol qui prit Minerve pour mat tresse !

Ήπόλιςαΰτη, θεία 'Ολυμπία, 
πρός σέ υπάρχει σήμερον δμοία, 
πατρις τοϋ δλου Γένους και αυτή, 
μέχρις οΰ φθάση πλήρης λαμπηδόνων 
ή ώρα, ήν ή ©ίμις απαιτεί, 
ή άλλην γην δρ.ίζουσα ώς θρόνον! . .

Τήν νέαν ταύτην προσφιλή πατρίδα 
καί τήν μακρόθεν στίλβουσαν έλπίδα 
σύ, 'Ολυμπία, τέκνα σου καλεΐς!
Σύ είσαι, ναι, ή μήτηρ τής εύκλειας 
τής Δύσεως καί τής Ανατολής, 
σύ δπυρήν τής όλης Ιστορίας!

Άπο τών κόλπων σου τών άθανάτων 
έβλάστησε τό κάλλος τών σωμάτων 
ή ρώμη καί τό σθένος τής ψυχής! 
Άπό τής αμβροσίας σου αγκάλης 
έξέλαμψεν ή άφθιτος 'ισχύς 
τής ύγιοϋς φρενός καί τής μεγάλης!

Άπό τών σπλάγχνων σου τών τρισαγίων 
ευώδες άνθος άνεφΰη θειον, 
τό άνθος τής Είρήνης τό άβρόν, 
και παρ'αύτό άνέμελψ'εύφροσύνως 
τής αδελφότητος τόν θησαυρόν 
ό μέγας κύκνος τών ©ηβών έκεΐνος!

A toi semblable, ύ divine Olympienne, 
Luit sur le monde, et, jetant sa splendeur 
D’un grand foyer, cette citechretienne 
Garde l’espoir, dans une sainte ardeur, 
D’entendre un jour parler la destinee 
Et reluire ού Themis l’a destinee !...

Cette patrie et ses espoirs riants 
Qui de si loin se font jour dans nos Ames, 
Chere Olympie, en les traitant d’enfants, 
C’est adopter la plus pure desflamtnes.
Mere du monde et des nobles soucis, 
Retjois l’encens que nous t’offrons ici!

C 'est de ton sein que sortit la noblesse 
Du corps, de l’Ame et les grands sentiments ; 
Que sa vigueur vint puiser la faiblesse 
Et sut briller dans ces heureux moments, 
Montrant partout que les hautes pen sees 
Sont 1’attribut des Ames policees!

C’est dans tes flancs augustes, venerds, 
Que tout d’abord la Paix a pris racine, 
Et, repandant ses aromes sacres.
Fit voir en elle une source divine, 
Quand, plein des dieux, le grand cygne Thebain 
Sous sa loi sainte inspirait les humains !

Ώ σύ, τιμή τοϋ γένους τών ανθρώπων, 
ώ πνεύμα κατελθον έκ θείων τόπων 
είς τήν λιμνώδη γην τών Βοτωτών, 
σύ μόνος, σύ δ καταδείξας άκων 
τό πλήθος τών συγχρόνων ποιητών 
άγέλην κρώζουσαν άπλώς κοράκων,

Σύ τούς αγώνας ήδυνήθης μόνον 
νά έξυμνήσης τών κλεινών προγόνων,

HL ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ—LA CAPTIVE

Ilonneur a toil divin chantre Olympique, 
Qui descendis des hautes regions 
Dans le pays riche en eaux Boeotique 
Et confondis les grandes legions 
De ces chanteurs dont le faible ramage 
La bete ailee accuse au noir plumage.

Toi seul as pu chanter avec ivresse 
De nos aieux les immortels combats :
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διότι μόνον πνεύμα ώς τό αόν 
ήδύνατο την αίγλην νά λαμπρύνη 
καί νά έπιχρυσώσγ τόν χρυσόν 
καί νικητής τών νικητών νά μείνγ,!

Τιμαί καί ύμνοι εις τοιαΰτα κλέη! 
"Ω χρόνοι της πατρίδος μου αρχαίοι, 
καί πάλιν άνετείλατε κλεινοί 1 
Καί πάλιν ή ’Ελλάς άπό πιράτων 
της γης υιούς φιλτάτους συνενοϊ 
μετά τών μαθητών τών νεωτάτων!

Ευφρόσυνοι προσέρχονται οί ξένοι 
είς χώραν, όπου τρισχιλίων μίνιι 
έτών τό κλέος πάντοτε λαμπρόν, 
είς χώραν, ήτις χθες είσίτι ύλη 
δι ’ ανίκητων όπλων καί πυρών 
μετά τού Άρεως έφωτοβόλει!

Φαιδροί προσέρχονται είς θείαν χώραν, 
έν $ τό έαρ θάλλει πβσαν ώραν, 
έν η δ διαλάμπων ουρανός 
έμπνέ« τά διδάγματα εκείνα, 
δι’ών ύψώθη δ χριστιανός, 
την ύπερτάτην τής ψυχής άκτΐνα!

Θά Ιδωσιν οί εΰθυσκόποι ξένοι 
5τι τό σπέρμα ζών ιίσέτι μίνιι 
έξ ου άνέθορεν δ ΙΙαοθενών, 
καί οτι πάλιν θά καρποφορήσω, 
άπό τής θείας γης τών ’Αθηνών 
ή νέα δόξα πρός τήν πάλαι ίση!

Καί θά πιιοθώσιν 3τι λείπει μόνον 
πρός τούτο ή συμπλήρωσες τών χρόνων 
και δ τών ξένων πλήρης σεβασμός, 
και χεΐρα θά παράσχωσι φιλίαν 
πρός 6,τι λίγιται '■Ελληνισμός, 
πρός τού πολιτισμού τήν λειτουργίαν.

Ζναματιος Α. Βάλβη;

Car ton esprit, plein de haute noblesse, 
Savait du beau rdhausser tout 1 ’dclat, 
Plus de brillant ajouter a 1 'or m6me 
Sortant vainqueur de ces vainqueurs supreme.

Honneur et gloire a cet esprit si rare ! 
0 temps anciens ! a nos cceurs enchanter 
Failes vibrer la lyre de Pindare 1 
Oui, dites-nous ces grandes verites 
Qui couronnaient d’une immortelle gloire, 
Quant la valeur decidait la victoire !

Voici,joyeux viennent les etrangers, 
Dans un pays d ’une gloire sans terme, 
En vrais vaillanls pres de nous se ranger 
Qui, par nos faits, avons tenu si ferme, 
Lorsque naguere, illustrant notre nom, 
Siimes braver les efforts du canon I

Venez, venez, 6 genereuse race !
Cbez nous Veto no oonnait point d’hmr 
Et 1’oeil se plonge enivre dans I’espace 
Et croit d’un coup embrasser l’univers : 
Ce sol promet une palme immortelle 
A qui demeure a la vertu fidele!

Et vous verrez de voire ceil scrutaleur 
Qu 'il reste encor le germe inalterable 
Qui fut jadis du Parthenon l’auteur : 
Oui, cette terre, aux dieux toujours aimable, 
Va vous donner une autre fois encor 
Des fails egaux aux prodiges d’alors 1

Amis, courez·. la Grece vous appelle ·.
II lui faut un filial secours ;
Des laurierv verts tout prepares par elle 
Vont couronner les guerriers tour a tour 
Qui, pleins dardeur, lui rendront en hommage 
L 'eclat ravi par.un long esclavage !

(Traduitdu grec par M. J. Langhadis, professeur).

>
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ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ

Sn τοις χρόνοι; τη; ακμής, πασαι αί πόλεις τή; Έλλάίος ειχον γυμνάσια. Τά 8’ ιν αύτοΐς διδασκόμενα αγωνί

σματα ησαν" Ιον ό δρόμο;, σταδιοδρομία, οστις «λέγιτο δίαυλος, οτε ήν ίιπλοϋς και βπ λ ί τ η ς: 
οτε έτρεχον ένοπλοι' δόλιχος δέ ή μακροχέρα σταδιοδρομία’ ^ον τό άλμα*  3ον ή πάλη, net; ήν η κυρίως, 
γυμναστική'όον ό δίσκος, δισκοβολία, τό ρίπτειν μιτάλλινον δίσκον*  δον ό ακοντισμός.

; Οί πέντε ο&το< άγώνις άπετέλΛον τό πένταθλο ν’ θον ή π υ γ μ ή- Οί πυγμάχοι έφερον ιμάντας, μετα- 
γενεστέρως ίϊ κα'ι οξείς ήλον;’ 7ον, τό π α γ κ ρ ά τ ι ο ν, ένωσι; τής πάλης και τής πυγμής.

Διάφορα μέρη Γυμνασίων μνημονεύονται, τό έ φ η - 
θειον, διά τούς εφήβους ώριβμ&νη αίθουσα, τό β α - 
λ α ν ε ί ο ν μετά τοϋ πυριατηρίου, δηλαδή 
του ίδρωτηρίου, τό ά π ο δ υ τ η ρ ι ο ν, ένθα οί άγω- 
νιζόμίνοι κατέθετον τα ενδύματα, τό έ λ α ι ο θ ε- 
σ ι ο ν,ενθα έχρίοντό οί παλαισταί,τό κονιστηριον, 
ίνθα κόνις έπερρίπτετο είς τ’ άλειφθέντα σώματα, τό 
σ φ α ι ρ ι σ τ ή ρ ι ο ν, διά γόμνασιν είς τήν σφαίραν,. 
ό δρόμος διά περιπάτους. Οί δέ ξυστοί ήσαν· 
είδη σταδίων, έχοντά υψώματα εκατέρωθεν διά τούς 
θεατά;, κοίλα δέ όντα κατα τό μέσον δια τούς παλαι- 
στάς. Τά πλεΐστα τών γυμνασίων φκοδομοϋντο έπί 
όμοιου σχεδίου.

ΦβίΜ.

ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΛΙΓΑ
Οί ήμετεροι πρόγονοι πρώτοι έκαλλιέργησαν τήν τέχνην 

τής Γυμναστικής. Οί δέ πολύ πρότιρον ημών, έπί τής πα- 
λαίστρας φανέντες Αιγύπτιοι, δέν φαίνεται νά ίπραξάν τι 
άξιον,συστηματικόν,προ; παροχήν άληθών αγωνιστών, διότι 
απλώς περιωρίζοντο συνειθίζοντις τά τέκνα αυτών εις τήν 
λιτότητα, τούς κόπους, καί τάς ατμοσφαιρικά; παραλλα
γής. Ούδέν δέ πλειότερον έπετέλισαν τά μιγαλουργότερα 
τών ασιατικών έθνών. Ώστε ολόκληρος ή τιμή τών αθλη
τικών αγώνων ανήκει τή Έλλάδι. Άπό 16 όλους αιώνας 
π. χ. παρά τά ρείθρα τοϋ ’Αλφειού καί είς άλσος άγριε- 
λαιών, ένθα ήγείρετο μετέπειτα τό ερίκλυτον μαντεΐον τοϋ 
'Ολυμπίου Διό;, καί βραδύτερου ό Φειδίας έποίει τό πάγκα
λου αΰτοΰ ελεφάντινου ξόανον, δ πολύμητις υιός τοϋ Αιόλου, 
ό δυσιδαίμων Σίσυφος, συνέστησε τών Πανελληνίων ’Αγώ
νων τό Στάδιον.

Άλλ’ έν τή άγρίμ έκείνγ τών μυθικών χρόνων έκτυλίξει, 
οπότε εκυριάρχουν ot Πολυπήμονε; καί θυσίαι όλαι προσε- 
φέροντο τοΐς Μινώταυροι;, φυσικώς έπόμενον ήτο, ότι οί τοι- 
οϋτοι άγώνις κατ’ ολίγον θά προσέκρουον, δπως μετά πά
ροδον δεκάδο; έτών άμεληθώσι καί καλυφθώσιν υπό τοϋ πο
ταμίου τής Λήθης.

Μετά πάροδον έτών, ανέρχεται έπί τού θρόνου τής Ή— 
λιδος, άνήρ Ήρακλείδης, δ ίνθους τών αγώνων βασιλεύς 
Τφιτος, όστις καί ανακαινίζει αύτοΰς τό έτος 884 π. X.

Έκτοτε, ή Γυμναστική τών Πανελληνίων αγώνων εΐ- 
σήλθεν εις Στάδιον ευρύ καί μέγα, έφελκύουσα ώς κέντρο- 
μόλος δύναμις πάντα έπί δυνάμει σωματική ή νοερ# έγκαυ- 
χώμενον.

Τρία είδη γυμναστικής αυτής ύπήρχον*  ή πολεμική, ής 
άντικειμενον ητο ή χρήσις τοϋ ξίφους, τής λόγχης, τοϋ τό
ξου κλπ. ή αθλητική, καθ' ήν έγυμνάζοντο είς τον δρόμον, 
τό άλμα, τήν πάλην, τόν δίσκον, το παγκράτιον, τήν πυγ
μήν καί τό πίνταθλον*  καί ή 'Ιατρική, ής σκοπός ήτο ή 
βελτίωσες τών έξεων τοδ σώματος, ή διόρθωσις τών διαφό
ρων ίλαττωμάτων αΰτοϋ καί ίδί^ τών σκολιώσεων τής 
•σπονδυλικής στήλης καί ή διατήρησις τής καθόλου ΰγιείας.

Αί τοιαΰται ασκήσεις διαιρούντο εις τάξεις, εΐ; ειδικά; 
καί είς στοιχειώδεις.

Καί αί μέν είδικαί περίελάμβανον τήν άνάπτυξιν τών 
άνω καί κάτω άκρων, τοϋ κορμού, και ολου έν γίνει τοδ σώ
ματος· δι’ αυτά; ήγειραν κτίρια μόνιμα, ένθα εΰρίσκοντο 
καί τά διάφορα γυμναστήρια όργανα, ώς οί ιστοί, αί έγκο- 
πτοι σανίδες, το πολυσύνθετον περίστυλον κλπ.

Αί δε στοιχειώδεις άπέβλεπον απλώς, εις μερικήν τινα 
άνάπτυξιν τή; μυϊκής δυνάμεως καί ίπίτευξιν τή; ιόκαμ- 
ψίας τών άκρων. Τά μικρά πηδήματα διά τοϋ ένός ή καί 
άμφοτέρων τών ποδών, ή κατά τήν βάδισιν μεταφορά σφαί
ρα;, διά τοϋ ενός ποδός, ή ύψωσιν, όσον μείζονα, τοϋ ένός 
ποδδς άπό τού έδάφου;, ακίνητου τοϋ κορμού καί τών άλ
λων μελών διατελούντων, ή κατακόρυφος άνύψωσίς τών βρα
χιόνων, ό καταβιβασμό; αυτών, ή όριζόντειο; έκτασις καί 
κάμψις τών πήχεων*  ή πρός τά πρόσω ή οπίσω, ή πλάγια 
κάμψις τής κεφαλής κλπ. κλπ. ύπάγονται όλα συλλήβδην 
είς τήν στοιχειώδη λεγομένην ασκησιν. Άλλ’έκτος τών γε
νικών τούτων ασκήσεων, ύπάρχει καί τρίτη τις τάξις, ή οι
κιακή λεγομένη' ήτοι, ό περίπατος, ό χορός, ή Ιππασία καί 
ή άνάγνωσις ύψηλη τή φωνή.

Ό περίπατος είνεμία τών ΰγιιινοτέρων άσκήσεων, εις ήν 
χρεωστεϊέκαστον άτομον νά ύποβάληται καθ’ έκάστην, βαδέ- 
ζωνήρέμα έπί ήμίσειαν ή δίς ήμίσειαν ώραν. Είς τάς γυ
ναίκα; μάλιστα έκείνας, αί όποίαι ύπό ανία; πιέζονται, ή 
άσκησες αυτή θεωρείται έκ τών ών οΰκ άνευ, όπως ένισχύγι 
■τήν ιδιοσυστασίαν των, υποστηρίζω τά; πεπτικά; των δυ· 

νάμεις, τακτοποιή τήν γενικήν κυκλοφορίαν τοϋ όλου οργα
νισμού καί αναπτύσσω έμμέσως πως τήν διάνοιαν.

Ό χορός, ουχί ό έν διανυκτευρεΰσει μέ διεφθαρμένη*  θερ
μοκρασίαν αλλά ό ίκτελούμενο; χάριν διασκεδάσεως, Ιν αέρι 
καθαρφ καί άνευ κοπώσεως, παρέχει ί«χύν, χάριν, έπιτη- 
διιότητα, ταϊς τε κινήσεσι καί στάσεσι τοϋ σώματος, ώς 
μίγμα βαδίσματος, άλματος καί περιστροφής, ωφελεί δε 
ουκ ολίγον τους λεπτοφυείς.

Ή άνάγνωσις ύψηλή τή φωνή γιγνομένη, συντείνει τά 
μάλα έπί παιδιών, ίνα υποστήριξή τήν άνάπτυξιν τοϋ θώ- 
ρακος και ισχυροποίηση την ποιότητα τοϋ ένάρθρου ήχου.

Ή Ιππασία ουσα άνευ κόπου τινός ίσκησις, θεωρείται 
αρεστόν μέσον πρός τόνωσιν τοϋ σώματος καί έξίγερσιν τών 
νυσταλέων πεπτικών δυνάμεων αρκεί όμως νά μήν ίππευη 
τις εύθυς μετά τό φαγητόν καί νά βαίνη βάδην. Ωφελεί 
μιγάλως τού; λεπτοφυείς καί λυμφατικούς.

(_________________________ I

Λεόνυείος. Bacchus
Τοις πασι κατάδηλόν έστι, ότι ή τε γενική, ή τι μερική 

γυμναστική, καθιστά άναλόγως τά άρθρα εΰκαμπτότερα, 
άναπτύσσει καθόλου τούς μΰς, διορθοΐ σωματικά έλαττώ- 
ματα, έπιρρωννύει τήν ΰγιείαν, καί αναβάλλει προδήλως 
πάσαν προδιάθεσιν πρός νόσον τινά.

Ίνα μή όψέ ποτέ όμως έπί τών ασκούμενων έπιδράσν) 
έπιβλαβώς ή γυμναστική, δέον αί ασκήσεις νά ώσι πάντοτε 
μέτριας έντάσεως, δπως ό οργανισμός μή έξαναγκάζηται νά 
καίη καί τά έαυτοΰ στοιχεία τών Ιστών καί τό λίπος τοϋ 
σώματος. Γενικός δε τής ώγιιινής κανών είνε, ότι άμα τή 
εμφανίσει τή; κοπώσεως, νά καταπαΰηται πάσα πρός άσκη- 
σιν προσπάθεια, ινα τό σώμα έπανέρχηται είς τήν αρχικήν 
ισορροπίαν. Οί αιματώδους κράσεω; δέον νά φέρωσιν ενδύ
ματα έλαφρά «ι πλατέα μέ λαιμόν άνοικτον καί έλεύδερον, 
νά άρχίζωσι νήστιις καί ουδέποτε, ώς παύωσι τάς ασκήσεις, 
νά κάθηνται είς τήν τράπεζαν τής εστιάσεως. ’Επίσης δέον 
ν’ άποφεύγωσι τήν πόσιν τοϋ ψυχροϋ ,ΰδατος ώς καί τά 
μέρη όπου; σχηματίζονται ρεύματα άέρος,ώς παράθυρα κλπ. 
Ή γυμναστική σφόδρα όφελεΐ τού; λυμφατικούς, τούς νευ
ρικού; καί τούς υποχονδριακούς.

Πώς δε οί τόσον πολυπράγμονες Ρωμαίοι, καί οί τούτους 
διαδεχθέντες Βυζαντινοί, παρημέλησαν τήν τόσον έξυγια- 
στικήν αυτήν τέχνην, είναι λίαν άπορον καί δυσεξήγητον.
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Καί οΐ μεν πρώτοι πιριωρίσθησαν είς μόνην την πολεμικήν 
Γυμναστικήν, ol δε δεύτιροι βις την τών διαφόρων του χρι
στιανισμού αίρίσεων άσχησιν.

'Οπωσδήποτε, χαλυφθέντο; τοδ ίλληνιχοϋ έθνους ύπό τού 
πέπλου των σκοτεινών χρόνων, έσημανεν η δη έποχη της 
Γυμναστικής, εΐς άπαντα τά έθνη, άμιλλώμενα ήδη ποιον 
νά επίδειξή καλητέρους άγωνιστάς. ΊΓεμΛλέων
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ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α· ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

smassas
α'ίΐ! ποια λάβα χαέ«ε είς τά»· φλέβας μου!
“ίϊ! ποια Αίτνα είνε ή χαρδέα μου 

Συναισθημάτων θείων, πατριωτικών I 

Είς τ’ όνειρον τής δόξης πώς εγείρεται, 
— Τής δόξης τής πατρίδος μου καϊ δόξης μου— 
Το πνεΰμά μου, είς πτήσιν σπεϋδον ύψηλήν! 

Ό Προμήθεύς δεσμώτης τοϋ Αισχύλου σου 
•Ελλάς μου, είσαι'..·· έσο ίως νά λυθής! 

Καϊ θά λυθής άφεύκτως, θεία μου πατρίς! 
Ό Τύραννός σου πάντως είς τον Τάρταρον 

Αδτ'ος θά πέση, ένθα, ρίψας σε, μάκρους, 
Ατέρμονας αιώνας σ’ έβασάνιξε, 
Και σύ λαμπρά καί πάλιν, φίλη, θ’ avaotyg! 

Πατρίς μου, ή τής Οικουμένης σώτειρα! 
Ή δέσποινα τοΰ Κόσμου. ώ ΈΑλάρ μου, σύ ! 
Λίαί! αν ή Ανθρωπότης όλη σώμα έν, 
Καί τοΰ ενός καϊ γιγαντώδους σώματος 
Αύτού τά άλλα έθνη μέλη άπαντα, 
Καρδία είσαι σύ, ψυχή κ’ έγχέφαλος!
"Αν δ' ώς φρονοΰσι δετσιδαίμονες θνητοί, 
—Καί γνώμην στέργω οΰτω δεισιδαίμονα! — 
'Αστέρα ίδιάν του είς τον Ούρανόν 
Π«? τ&ν ανθρώπων έχη κ’ έθνο§ άμα παν, 
Καϊ κατά τόν άστέρα και τήν τύχην του, 
Φ&ς τών έθνών, Ελλά? μου, τόν άστέρα σου 
Και σύ λοιπόν ήξεύρεις; έμαθές ποτέ; 

Καλοί οίωνοσκόποι σοϊ τόν έδειξαν; 
Ό ijiliog, πατρίς μου, δ άστήρ δ ίό§! 

Καί δρόμ~ς σου περιφανής, δ δρόμος του! 

Καϊ τύχη σου χαί έργον καί προορισμός, 
Ή τύχη, δ προορισμός, τό εργον του : 

Παντός τοΰ Κόσμου ξωομόνος φωτισμός!» 
Nall όπως τής ήμέρας ούτος δ φωστήρ 
Είς τά τής σφαίρας δύο ημισφαίρια 
Αλληλοδιαδόχως έπιχεΐ τό φως, 
Και σύ, ’Ελλάς μου. φαίνεται, προώρισαι, 
Αφού τήν Αύσιν πάλαι, άνατείλασα, 
Αιά τής διανοίας σου έφώτισας,
— Τοΰ θαυμασιωτάτου δώρου τοΰ Θεού— 
Νΰν, φεραυγής καϊ πάλιν άνατέλλουσα, 
Νά κατεπιφωτίσης τήν ’Ανατολήν ! 
’Εμπρός λοιπόν ! τό μέγα τέλει έργον σου, 

’Απόστολε τοΰ κόσμου καϊ διδάσκαλε! 
Εκτελεστά της διαθήκης τοΰ Χριστού! 
Ελευθερίαν, σύμπνοιαν κ’ ενότητα 
Καϊ κήρυττε κ’ ένέργιι την παγκόσμιον!

ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

jAAESANAPOY I. ΣΑΛΒΑΊΏΡ

Άπό τοϋ ζόφου ή Ελλάς τής μαύρης αναρχίας 
Καί πάλιν νΰν προέκυψεν έκ μέσου τής σκοτίας, 
Πλήν λάμπον έχει μέτωπον, λευκήν έσθήτα φέρει 
Καί άδαμάντων ορμαθόν άπωλολότων αίρει.

Προβαίνει σίγλην βίπτουσα εΐς τ’ ούρανού τό δώμα 
Κ’ έκείθεν σύρει έπ’ αύτής τό κυανοϋν του χρώμα. 
Καί νύμφη πολυθέλγητρος, περικαλλής, οφριγώοα, 
Πρός τούς μνηοτήρας φαίνεται έκάστω μειδιϋσα.

Άλλ’ εΐς ίανθός από Βορρά, εύσχημων νεανίας, 
Αυτός παλμούς τής εΰγενοΰς αύτής κινεί καρδίας, 
Και τούτον έλκει τείνουοα αυτώ γλυκύ τό βλέμμα 
Πρός δν προσφέρει τό λαμπρόν καί ένδοξόν της στέμμα.

Αυτός σύ εΐ, Γεώργιε, καί νύμφη σου τό κράτος 
"Οπερ εύθύνει τού παντός ό Άρχων άοράτως· 
Δεν είνε κράτος πενιχρόν, άλλ’ ήλθον άπ’ αίώνος 
Οΐ ίένοι καί μάς ήρπαοαν τού πρώτου Μακεδόνος 
Τούς τηλαυγείς άδάμαντας· έλθέ νά τούε συλλέίης 
Καί εΐς τό λάμπον στέμμα σου σύ νΰν νά τούς ουμπλέίης.

Ό άνδριάς τοΰ Άόέρωφ 

στηθεί; προ τοΰ Στχδίοο [ “Εργον Βρούτου ] ·


