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ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΑΘΗΝΑΙΟΣ

Οί άγώνες

Σωματική διάπλασις τής έλληνίδος νεό- 
τητος, έπίρρωσις τοϋ φρονήματος αυτής 
και. παρασκευή αύτής είς άηλθή καί χρή
σιμα τής πατρίδος τέκνα, ήν ο κύριος 
σκοπός τών άγώνων καί τών εορτών τού
των, αίτινες ύπέρ τήν χιλιετηρίδα έλάμ- 
πρυναν καί έδόξαοαν τήν άρχαίαν Ελλά
δα. Κανονική τοϋ σώματος άοκησις, δε
ξιός τών όπλων χειρισμός καί ανάλογος 
τοΰ πνεύματος άνάπτυξις ήσαν τά κατ' 
εξοχήν προπαρασκευαστικά διδάγματα 
τών μελλόντων νά μετάσχωσιν αύτών. 
ούτοι τό 

πρώτον ήσαν τοπικαί έ- 
ορταί,καθ' άς έν έκαστη , 
πόλεις ίδιαιτέρωςέπεδει- 
κνυον οί νέοι τάς εις 
τάς ασκήσεις προόδους 
αυτών πρός άπόκτησιν 
επαίνου καί έκτιμήοεως 
μεταξύ τών οικείων καί 
συγχωρίων των. Κατό
πιν όμως τό πράγμα 
γενικευθένέλαόε Πανελ
λήνιον χαρακτήρα, διότι 
έν τή μικρά πεδιάδι τής 
Άλτεως τακτικώτερον 
καί μεγαλοπρεπέστερου 
ήρξαντο οί Πανέλληνες 
ηγουμένων τών Ήλείων 
καί εΓτα τών λοιπών Πε- 
λοποννησίων νά προσέρ- 
χωνται είς τούς άγώνας, 
πρός δέ καί παντοδαποι 
ξένοι, πόση δυνάμει έ- 
πιδιώκοντες όπως τύχωσι 
τής τιμής τοΰ νά μετά- 
σχωσι του δαφνιφόρου 
τούτου σταδίου, όύ ή δό
ξα έμελλε ν’ άναβιβάση 
αύτούς μέχρι τών ουρα
νών.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΕΑΛΗΝ - UNE JEUNE PHILELLENE

’Αριστοκρατικοί, άγρόται, βαοιλεΐς,μεγιστάνες καί έν 
γένει έκ πασών τών τάξεων καί γυναικών επιφανών ακόμη 
μή έξαιρουμένων έφιλοτψονντο νά πέμψωσι τούς ίππους 
καί τά άρματά των είς ’Ολυμπίαν, ή νά συνοδεύσωσιν 
αύτά όπως έπιδιώξωσι τόν έκ πενιχρού κοτίνου βαρύ
τιμον καί επίζηλον στέφανον· γελόεντες δέ κούροι ε- 
απευδον,όπως άγωνισθώσιν είς τόν δίσκον,τήν πάλην καί 
τάς λοιπάς ασκήσεις βσας ή ζείδωρος γυμναστική έδίδα- 
ξεν αυτούς. Έν Ήλιδι συνηντώντο οί μάλλον έχθρικώσ 
διακείμενοι λαοί, λησμονοΰντες πρός στιγμήν ή πολλάκις 
και θάπτοντες έντελώς τά σπαράσσοντα αύτούς μίση πρό 
τοΰ βάθρου τών έκπάγλων των θεών αγαλμάτων. Όχρυ- 
σίζων τής 'Ολυμπίας ήλιος διεσκέδαζε τήν ψύχραν τής 
διαοτάσεως καί τοΰ φθόνου ομίχλην,έπερρώννυε δέ τούς 
ύπάρχοντας αμοιβαίους δεσμούς των διαφόρων ελληνι

κών πόλεων.
Ή πανήγυρις καί ό ά- 

ποθαυμασμός τών άμυθή- 
των εκείνων αφιερωμάτων 
καί άγαλμάτων, δΓ ων ή 
περιλάλητος έλληνική εύ- 
σέβεια καί φιλοτιμία εΤχε 
πληρώσει τήν παρά τόν 
’Αλφειόν καί τόν Κλαδέαν 
μαγευτικήν ταύτην πε
διάδα, μύρια αισθήματα 
ένέπνεε τοΐς πανηγυρι- 
στάΤς. Δέν έγίνωσκέ τις τί 
πρώτον τί δ ’ ύστατον νά 
θαυμάση. "Εκθαμβος ό ο
φθαλμός άποσπώμενος τοϋ 
περιφήμου ναού τοϋ Διάς, 
ό όποιος ένέκλειε τό άρι- 
στούργημα τής δαιμόνιας 
τοϋ Φειδίου σμίλης χρυ
σελεφάντινου τοΰ 'Ολυμ
πίου νεφεληγερέτου άγαλ
μα, ου ναού αί μετόπαι 
κοσμούσα ετι καί νΰν τό 
γαλλικόν μουσεΐον τοϋ 
Λούβρου, βυθίζεται είς 
άναρίθμητα άλλα αξιο
θαύμαστα ερείπια, μαρτυ- 
ροϋντα τήν άμύθητσν με
γαλοπρέπειαν τοϋ πλού-
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του, όν ή ’Ολυμπία είχε ουγκετρώοει έν έαυτή, Τρι- 
σχι'λια αγάλματα ό Πλίνιος αναφέρει, ότι έκόομουν έπ! 
τής έποχί|ς του τήν ’Ολυμπίαν. Τοιαύτη μεγαλοπρέ
πεια δέν ηδύνατο παρά νά supig καί πολλούε ύμνη- 
τάε άξιους αύτής, ών προεζάρχει ό δαιμόνιος Πίνδαρος, 
δοτις χρυοοΐς ρήμαοιν άπετύπωσε τήν λαμπηδόνα καί τό 
μεγαλεΤον τών άγώνων τούτων, οϊτινες πολλαχώς συνε- 
τέλεοαν όπως ή αρχαία Ελλάς ώς προνομιούχος άναβι- 
βαοΟή είς τό δυοανάόατον δι’ έθνος εκείνο ύψος τής πε
ριωπής, όπερ κάλλιστα ονομάζεται διά τής λέξεως 
ά θ α ν α ο ί α.

Πέλοψ.

ΤΑ ΠΑΡΙΑΙΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ

Σπαρτιάτης

Xfct

X. VI·, SMlMSSRCr·

Η ΦΥΣΙΣ 299

Τό μέρις ένθα κεϊται τό Στάδιον 
τά Παριλίσσια θέατρα ήτο κατά την αρ
χαιότητα δασώδες, ρωμαντικόν, γοητευ
τικόν. Ή άοχαία μυθολογία καί τούτο 
έχαλλώπισε διά τών φανταστιχωτάτων 
αυτής σελίδων, διότι κατά ταύτην έχει δ 
Βορράς ήρπασε τήν ώραίαντοΰ βασιλέως 
τών Αθηνών Έρεχθέω; θυγατέρα Ώρεέ- 
θυιαν, άπαγαγών αυτήν είς Θράκην. Είς 
τα άλση ιχιΐνα περιεφίροντο οί γυμνασί

αρχοι έπίτηρούντες τού; έν τοΐς γυμνασίοις τών ’Αθηνών ά- 
σχουμένους παϊδας χαί έφηβους,ύπό τήν μυροβόλον ατμόσφαι
ραν τών χατ’ ίχιΐνοτόμιρςς χεψένων κήπων τών αρχαίων 
Αθηνών, οίτινες έξιχνούντο μέχρι τών υπωρειών τοϋ Υμητ

τού. "Εναντι τών κήπων τούτων πρός βορράν περίοπτον ύ- 
ψοϋτο το Κυνόσαργες, πρός άνατολάς τοΰ οποίου ε'κειτο τό 
Λύχειον, ού οί κήποι ποσάκις δεν Αντήχησαν έκ τών δι
δασκαλιών τών έν αύτφ περιπατητικών φιλοσόφων.

Τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, δε * δ Ηρώδης ό ’Αττικός έ- 
ξεκένωσε σχεδόν τά σπλάγχνα τή; Πεντέλης έσώθημέν μετά 
τών δύο λόφων του, ών δ πρός Δ. εινε δ κατά τήν άρχαιό. 
τητα Άρδηττός, έφ’ού ώμνυον οί δικασταί, αλλά πενιχρόν 
καί ουοεν πλήν τής θέσεω; και τών γενικών αύτού γραμμών 
διασώζον. Παρά τό Στάδιον έκειντο αί Άγραι, ένθα έλα- 
τρεύετο ή Δήμητρα καί ή “Αρτεμις, ή έπικαλουμένη Άγρο- 
τερα, ιτελείτο δέ και πανήγυρις πρός άνάμνησιν τού έν 
Μαραθώνι θριάμβου τών ελληνικών όπλων.

Το Στάδιον, ώς γνωστόν,τό πρώτον έκτισεν δ £ήτωρ Λυ
κούργος, πλουσιώτατα όμως έχαλλώπισε διά Πεντελησίου 
μαρμάρου Ηρώδη; δ Αττικός, καταστήσα; αύτό μεγάλο· 
πρεπέστατον ■ καί εύρυχώρότατον, διότι ύποτιθεμένου, ότι 
τεσσαράκοντα σειραί έδωλίων περιέθεον αύτό, άσφαλώ; δυ- 
νάμεθα νά είπωμεν, ότι τά εδώλια μόνον έδύναντο νά περι- 
λάβωσιν υπέρ τάς 40000 θεατών.

Ή οε υπό τον λόφον δίοδο; πιθανώτατα ίχρησίμευεν ώς 
είσοδο; τών έλλανοδικών καί αγωνιστών, βεβαίως δέ άπε- 
χώρουνδι’ αύτής καί οί ήττώμενοε.

Κατά τήν δυτικήν τοϋ Σταδίου πλευράν ύπήρχεν δ ναός 
τή; Τύχης καί έναντι αύτοϋ δ τάφος τού καλλωπίσαντος 
αυτό Ηρώδου. Νύν δέ, ώς προείπομεν, ούδέν σφζειαι έκ τού 
αρχαίου κόσμου καί τής μεγαλοπρεπείας του, διότι καί τά 
αγάλματα καί τά περικαλλή του εδώλια καί πάν έν γένει 
μαρμάρινου αύτού καλλώπισμα μετεβλήθησαν ανηλεώς έν 
καμίνω, κτισθείση παρά τήν ύπό τόν λόφον δίοδον είς ά
σβεστου. Περιττόν,νομίζομεν, νά εΐπωμεν, 8τι τούτο ύπήρξεν 
εργον τών παντός καλοΰ και ύψηλοϋ θαυμαστών επιδρομέων 
τής ήμετέρας χώρας. Τής πενιχρότητό; του ταύτης έξήγαγε 
τό Παναθηναϊκόν Στάδιον — οπερ άνεσκάφη τφ 1869 — 
έσχάτως διά τής βασιλικωτάτης καί ανώτερα; παντός έπαί- 

• νου οωραιάς του,μεγάτιμον καί εύγενέστατον τού έθνους τέκ ·

νον, δ Γ. Ά^έρωφ, όστις διά γενναιοτάτου ποσού άπεφάσισε 
ν’άναγεννήση τήν μαραινομένην ήμών πατρίδα,άναπαριστών 
καί άνοικοδομών τό τέμενος τούτο ένθα έθαυμάσθη ποτέ με- 
γαλουργήσασα πνευματικώς τε καί σωματικώ; ή ένδοξο— 
τάτη τών ήμετέρων προγόνων γενεά.

Πρωτβύς.
--------- ----- - « --- ------
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Πιστοτέραν, φρονώ, εικόνα 
τής γνώμη; τών ξένων περί 
ήμών καί τών ’Ολυμπιακών 
άγώνων δέν θά έδυνατό τις 
νά δώση τής ακολούθου, ής 
έσχάτως έγενόμην αύτήκοος 
παραστάτης.

Προ έβδομάδος εύρισκόμε- 
νος έν τφ Παναθηναϊκή ς·α- 
δίφ, οπού παριτήρουν τάς 
προόδους τών εργασιών τοΰ

Ό πρεΰβύτηζ-Μήπως καί σήμερον δέν συνηθίζεται τούτο 
έν Αίγύπτφ; πρό τών αμαξών ένίων πολυτάλαντων προτρέ- 
γουσι τών ίππων καί άπομακρύνουσι τους διαβάτα; πρό αυ
τών. ’Αλλά καί είς τήν Εύοώπην καί είς Παρισίους έχομεν 
τοιούτους δρομείς, οϊτινες διοργανίζουσι σχετικούς αγώνας 
δημοσίως, πλήν δέν δύναται νά γίνη σύγκρισις μεταξύ αύτών 
καί τών περιωνύμων τής άρχαιότητος δρομέων.

Ό Νεο$. Ώς φαίνεται, έτρεχον συστηματικώς.
Ό πρεββΰτης. Τά πάντα κατά τούς χρόνου; έκείνους έ- 

γίνοντο συστηματικώς, λελογισμένω; καί τεχνικώς. Δι’ 
αύτό άπας δ πεπολιτισμένος κόσμο; τής σήμερον βαδίζει έπί 
τά ίχνη έκείνων.

Ό vios· Δέν φρονείτε, ότι βαθμηδόν οί νεώτεροι θα πα- 
ρομοιάσωμεν έκείνους, οτι θά γίνωμεν άρχαϊοιΈλληνες:

Ό πρεσβύτης. "Αν άφαιρέσητε άπό τά έθνη τήν φιλοδο
ξίαν τοϋ εθνισμού των χαί &ν ή 'Ελληνική γλώσσα είσαχθή 
είς ταΰτα, πάντες έσόμεθα Έλληνες.

Ό vsog (γελών). Καί θά

Ό νέος διετέλει έν άπορί<£ πρό τοιούτων ανακοινώσεων 
ίγώ δέ έχίνουν τήν κεφαλήν έπί τή δυσφορί^ μου.

Φ. Π.

LES JEUX OLYMPIQUES
DANS LE PASSE ET DANS L’AVENIR (1)

Άρματοδρόμοι.

άνακαινισμού κτλ. τοσούτον χατεθέλχθην έχ τής γλυκυτάτη; 
καί λαμπρά; έκείνης ημέρας, καθ’ ήν δ ήλιος εθέρμαινε τήν 
άπεψυγμένην έκ Τού δριμυτάτου χειμώνος ατμόσφαιραν, καί 
τού θεσπισίου τού δρίζοντος χαί τών πέριξ έμοΰ λόφων καί 
τής λαμπρά; έχρινής έν πλήρει χειμώνι άπολαύσεως, ώστε 
έπιστρέφων,εστην προ τού παρακειμένου καφενείου τού«Στα- 
δίου» όπως πλείω καί άνετώτερον απολαύσω έτι τού πε
ριβάλλοντος με πανταχόσε φυσικού εκείνου κάλλους.

Ητο ή 3 περίπου ώρα μετά μεσημβρίαν καί παραπλεύ- 
ρως έμοΰ, εΐς παρακείμενον τράπεζαν,έκάθηντο ομοίως δύο 
ξένοι, οϊτινες ώμίλουν γαλλιστί.

θ ηλικίαν πρεσβύτου, 55-60 έτών, δ δέ έτε
ρος 20-22. Τό δέ ένδιαφ έρον τής δμιλίας των μέ ήνάγκασε 
νά . έντείνω την προσοχήν μου.

Είναι γνωστόν πόσον οι γάλλοι έλευθερίω; καί άκωλύτως 
έκφράζονται, και δμιλοϋσΐ ενώπιον ξένων αύτοϊς προσώπων. 
Τονίζουσι .μάλιστα τάς λέξεις περισσότερον.

Ιδού δέ τί ώς έγγιστα έλεγον.
Ο vt'o$. Οί Έλληνες τής άρχαιότητος, διατι τοσαύτην 

εδιδον σημασίαν είς τού.; αγώνας αύτούς ;
Ο πρεσβύτη.Διότι ΐξετέλουν αυτούς μετά τέχνης.Άρ- 

χαιόθεν ή ταχύτη; τή; άφ’ έαυτοϋ μεταστάσεω; τοΰ σώμα
τος διάτων ίδιων αυτού δυνάμεων,έθεωρήθη μεγάλη τιμή 
και προς αναπτυξιν ακριβώς τής ταχύτητο; ταύτης μεταξύ 
τών πολεμιστών,συνέστησαν μεγάλα; έορτάς,καθ’ άς,.οί νέοι 
εφιλοτιμοϋντο νά έπιδεικνύωσι τά προσόντα καί τήν τέχνην 
των καί άπενε'μοντο βραβεία καί τιμαί είς τούς μάλλον εύκι- 
νήτου; καί ευσταλεΐς.Οί ολυμπιακοί αγώνες ήρχοντο πάντοτε 
διά δρόμων, πρώτον διά πεζοδρομίας, είτα ιπποδρομίας καί 
μετά ταύτα άρματοδρομίας.

Εν τή Ιλιάοι καί..’Οδυσσείβρ, δ Όμηρος ουτω περι
γράφει τήν αρχήν αύτών, ό δέ Πίνδαρος έπιδαψιλεύει τά 
θερμότερα έγκωμια εΐ; τούς λαμβάνοντας τά βραβεία τού 
δρόμου άθλητάς.Λέγεται μάλιστα, οτι δρομείς τινες φρονούν - 
τες, ότι δ σπλην έβάρυνε τό σώμα των καί έπέφερε τήν 
πλευρίτιδα, άφήρουν^τό δργανον τούτο.

Ο νε'ο$. Δι’ αύτό φημίζονται τόσον οί άρχαΐοι δρομείς, 
οιτινε; μετέφερον αγγέλματα, ίλείψει ταχύτερου μέσου.

Ό πρεββύτη$. Βεβαίως καί είς μερικούς έξ αύτών μάλι
στα άνήγειραν άνδριάντας, είς τον Πολυμνήστορα καί Φιλονί- 
δην, &ν δέν μέ άπατφ ή μνήμη.

Ό υίος. Καί ή Ρωμαϊκή ιστορία αναφέρει, οτι οί Ρω
μαίοι προσελάμβανον τοιούτους δρομιι; προ τού άρματος 
αύτών.

ίνδυώμεθα όπως έκεινοι.
‘Ο πρεσβύτης- Βεβαίως, 

άπλούστερον , έλευθεριώτερον 
καί φυσικώτερον, άνευ πνιγη
ρών περιλαίμιων, άνοήτων χει
ροκτίων , νοσηρών ζωστήρων 
και στρατιάς χομβιοθυλαχώ- 
σεων, αΐτινε; μάς καθιστώσι 
φθισιώντας καί συντομεύουσι 
ίπί τοσούτον τόν βίον μας. Ή 
άρχαία ενδυμασία άναπαριστφ 
τήν φυσικήν απλότητα ισότητα 
χαί αδελφότητα τοΰ άνβρώ- 
που, ήν μάτην ημείς έπιζη- 
τοϋμεν είς τά; πολυτελιΐς καί 
αριστοκρατικά; αίθούσας τοϋ 
συγχρόνου πολυτισμοϋ!

* 0 νέϋξ. Καί b ορομεύ; τού 
Μαραθώνος τί σάς λέγει;

‘Ο πρεοβύτη$· At, αύτό; 
πάλιν άπηθανατίσθη. Μετά 
τήν λαμπράν νίκην τών ’Αθη
ναίων,10,000 κατάΙΟΟ,ΟΟΟ 
Περσών, είς πρό; δέκα, δια- 
τεθεϊσαν πάνυ στρατηγικώς 
ύπό τοΰ Μελτιάδου, είςπολε-Άποξυόμενος άύλητής.

μεστής πολεμήσα; μάλιστα καθ’ ολην τήν ημέραν, έτριξε 
μετά τήν έκβασιν τής μάχης κατ’ εύθεΐαν έκ Μαραθώνος, 
όπου συνήφθη ή πάλη, ε’ι; ’Αθήνας, δεκαοχτώ χιλιομέτρων 
μήκους καί έξηντλημένος έπεσε νεκρός, προφθάσας μόλις ν 
άνακράξιρ «Χαρεϊτε, ίνικήσαμιν».

‘Ο νεοζ. Φρονείτε, οτι οί νεώτεροι Έλληνες θά έπιδείξωσιν 
ήδη παρομοίαν τέχνην καί φυσικά προτερήματα ;

Ό πεθβύτη$. Δέν πιστεύω, διότι πολύ ύστερούσι τών 
αρχαίων. Ό λαός ουτος σήμερον είναι είς νηπιάζουσαν κα
τάστασή, άλλα τά λανθάνοντα έτι αύτών στοιχεία, είναι 
τοιαΰτα, ώστε έπιφυλλάβσούσιν ήμΐν πολλά; έκπλήξεις είς 
τό μέλλον αί δέ γιγαντιώδεες πρόοδοί του είς ολους τούς 
κλάδους, ή έκτακτος ιδιοφυία του, τό φιλότιμον, καρτερικόν, 
έπίμονον καί τά σποραδικά κατορθώματά του δίδουσι πολ
λά; ελπίδα; περί τής προόδου αύτών. Δέν είναι διόλου δέ 
άπίθανον μεταξύ τών νέων άθλητών τούτων νά θαυμάσωμεν 
χάποιον ήρωα έφάμιλλον τών χρόνων έκείνων. Ό Ελλην 
πολλά έχει νά χατορθώση ύπό τοιούτον ίδιότροπον καί θαυ- 
μάσιον ούρανόν. Ό ζών έπί τού έδάφου; τούτου, ύπο τον 
κυανούν αύτόν ούρανόν, ύπό τόν θερμογόνου αύτον άστέρα 
χαί παρά τά αθάνατα ταύτα έμπνεύσιμα μνημεία, δέν 
είναι δυνατόν ή νά έκπληξη τόν κόσμον, εάν καί ύποταν 
θίλη.

“Ασκησις είς τό τόξβν. 

Exercice a Fare.

«II est inutile de rappeler 
qu’a cdte des Jeux Olympi- 
ques il y avait d ’autres jeux, 
les Pythiques, Nemeens. qui 
6taient aussi Panhelliniques. 
Les Jeux Olympiques etai
ent la plus ancienne et la 
plus solennelle de ces gran
ites fetes nationales. Ils se 
tenaient dans la ,d01icieuse 
vallee d’Olympie, en Elide, 
et avaient nne duree de

cinq jours. Ils comprenaient plusieurs concours. Le 
plus important etait celui du pentathle, qui consis- 
tait dans la course, le saut, la lutte, ledisqueetle 
javelot. Ces cinq exercices formaient la partie essen- 
tielle de la gymnastique des Hellenes. Pour concourir 
dans tes pentathle il fallait exceller dans tous tes ciny 
A lafois. On ne s’attachait point a un entralnement

Άρματοδρομία. Course en cbar.

exclusif qui aurait assure la victoire dans un seul d ’en- 
treeux. By avait bien des jongleurs dans l’antiquite, 
mais ils n’auraient pas concouru a Olympie. Ce que 
1’on recherchait dtait le developpement harmonieux 
de la vigueur et de Tagilite. La gymnastique, ainsi 
con$ue, formait une des parties tes plus importantes 
de l’dducation nationale. Son but 6tait de preparer a 
l’Etat des citoyens capables de le bien servirdans la 
paix comme a la guerre. Aucun des peuples de l’anti- 
quite n’egala les Grecs dans tes methodes si heureuse- 
ment combinees enyue du developpement du corps et 
de 1’esprit. La Musique et la Gymnastique comme ils 
tes comprenaient, en firent une race aussi intelligent© 
que vigoureuse.

Le pentathle s’adaptait merveilleusement aux exi
gences de 1 ’anatomie et de la physiologie du corps 
humain, mais iln’aurait pas suffi par lui mdme a

(t) Extrail d’un memoire preseole au Congrds au nom 
la Societe Panhell6nique.

de
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produire les heureux eftets que nous attribuons aux 
Jeux nationaux des Hellenes si on n ’y avail pas joint 
la solennite de ces fetes, les honneurs ddcemes aux 
vainqueurs et surtout le caractere sacre dont ces jeux 
etaient investis aux yeux du monde heltenique tout 
entier.

En effet, la fdte c^lebree έ Olympie etait comme 
une treve de Dieu pour tous les peuples Hellenes. Des 
que l’ouverture en etait annoncee par les herauts, les 
conflits armes cessaient de cite A cite, les epees ren- 
traient dans le fourreau. Durant ce congres de paix, 
les deputes des cites grecques.qui 0taient presque tou- 
jours les plus illustres parmi leurs citoyens, se ren- 

MIA ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΑΕΥΣΙΝΙΑ - UNE ELEUSiNIOTE CONTEMPORAINE

contrant a Olympie pouvaient aplanir par la voie di
plomatique les differents qui les separaient.

Dans tous les cas, pendant un mois on s’accoutu- 
mait a jouir des bienfaits de la paix, on pouvait par- 
courir en securite les montagnes et les valines de la 
Grece et d’un bout a l'autre du pays hellenique tous 
les peuples avaient les yeux tournds vers 1‘enceinte 
sacrde d Olympie.

Le dernier jour des Jeux etait pour les vainqueurs 
le jour le plus heureux de leur vie. Un gar$on dont 
les deux parents devaient etre encore en vie, coupait 
avec une faucille d’or des tiges de 1’olivier sacr6, 

plante dans le bosquet de 1’Allis, pres de 1 autel des 
nymphes aux belles couronnes. De ces tiges, enlacees 
en guirlandes, on couronnait les tetesdes vainqueurs. 
Ces simples couronnes etaient la plus inestimable des 
recompenses. Les vainqueurs jouissaient d’autres pri
vileges aussi ; ils etaient exempts de tribut, leur cite 
se chargeait de lesnourrir, ils avaient une place d ’hon· 
neur au theatre, un rang special a l’armee, mais rien 
n ’egala & leur yeux la glorieuse couronne d ’olivier 
sauvage. Les herauts proclamaient a haute voie le nom 
du vainqueur, ainsi que celui de son pere et de sa 
patrie, et aux acclamations du peuple assemble, la 
couronne lui etait decemee. Cette ceremonie etait 

suivie de sacrifices et de pompes triomphales, dont la 
splendour dependait de la fortune privdedu vainqueur 
ei de la richesse de sa ville natale, qui participait a 
l’honneur de la victoire.

Dans l’apres-midi on se reunissait dans le Pryta- 
nee, au banquet offert par les Eleens. Les tetes se pro- 
longeaient pendant la nuit par d’autres festins. On y 
chantaiten chceur des po6sies anciennes, ou desnou- 
velles composes pour 1 ’occasion, sans parler des Odes 
avec lesquelles on celebrait dans sa ville natale le re- 
tour du triomphateur ·, heureux a jamais si Pindare 
etait le Poete de ces Odes ! Une deuxieme victoire aux 

Jeux Olympiques donnait le droit djeriger dans l’en
ceinte sacree une statue commemorative. Celui qui 
avail remporte la couronne a trois reprises, pouvait 
seul y avoir sa propre statue de grandeur naturelle.

Tout ce cbte, le cdte pour ainsi dire moral, des 
Jeux Olympiques, il serait pour le moins difficile de 
le faire revivre aujourd’hui. Les conditions de la vie 
sociale ou nationale 
et les rapports inter- 
nationaux ne sont 
plus les memes que 
dans l’antiquite. De 
nos jours on a pris 
I 'abitude de concou- 
rir pour des recom
penses plus substan- 
tielies qu ’une simple 
couronne d’olivier;la 
gloire du vainqueur 
ne serait plus parta- 
gee par sa patrie 
tout enttere, comme 
autrefois, et’on n'at- 
tribue plus a la pos
sesion de la vigueur 
corporelle, del’agite 
musculaire et de la 
beaute virile 1’im
portance preponde
rate qu ’on leur at- 
tachait jadis.

Il n ’ en reste pas 
moins acquis qu’au 
point de vue physi- 
qne, les exercices 
des anciens, et spe- 
cialement ceux que 
Γ on d&ignait sous 
le nom collectif du 
Pentathle, atteignai· .. 
ent le mdme but que 
Ton sepropose main- 
tenant par l’ensei- 
gnement de la gy- 
mnastiqne, et qu’L 
certains egards ils 1’ 
alteignaient mieux. 
Oupourrait, croyons-nous, avancer que le disqueet la 
course 6taient mieux adaptte au d^veloppement des 
forces musculaires que le jeu des barres ; et s il nous 
etait permis d’emettre une opinion ou d’exprimer un 
voeu, ce serait de voir comprendre dans notre systeme 
de jeux athletiques modernes ces deux parties du pen- 
tathle,ainsi que le saut.Quant au javelot et & la lutte, 
leurs resultats physiques peuvent, a notre avis, £tre 
mieux obtenus par d’autres exercices La lutte, en 
particulier, nous semble peu conforme aux exigences 
de la sivilisation moderne. Du reste, la lutte ainsi 
que le javelot ont perdu leur application pratique. Les 
peuples modernes possedent des moyens bien diff6- 
rents de ceux des anciens pour revendiquer leurs 
droils ou vider leurs querelles».

D. Bikelas

ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Άρίστη καί λαμπροτάτη περίοδος τών άθλητικών ά-
γώνων ήτο ή έν Όλυμπίφ, έζ ής καί τό όνομα προσελαβον, 
έπί ένδεκα όλους αιώνας διεξαγωγή αυτών, ήτις έγένετο τό 
στάδιον τής σωματικής . .....

ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ — COSTUME NATIONALE

avancer que le disqueet la

καί διανοητικής άναπτύξεως τών 
πάλαι 'Ελλήνων.

— Γυμνικοί άγώνες 
έτελοϋντο καί πρότιρον 
tv Έλλάδι άπ * αννών 
τών μυθικών χρόνων καί 
τούτων ακριβή εικόνα 
παρέχει ήμΐν ήπαρ’ Ό· 
μήρφ περιγραφή τής κη
δείας τον Πατρόκλου κα 
ή τών αγώνων τών άπό 
τοϋ ’Αλκινόου βασιλέως 
τών Φαιάχων γινομένων 
πρός τιμήν τού ξενιζόμε
νου Όδυσσίως.

— ’Επίσης έορταί 
δημοτελών τοιοότων σω
ματικών ασκήσεων ΰπήρ- 
χον χαί άλλαι κατά τό
πους, τά Πύθια, τά Νέ- 
μια, τά Ίσθμια.

— 'Αλλά μεγίστη χαι 
περιχλιεστάτη πασών ί- 
γένιτο ή ίν Όλυμπίφ 
ίδρυθεϊσα τό 776 π. χ. 
και περιβληθεΐσα πανελ
λήνιον χαρακτήρα, ώς 
περισυνάγουσα έπί τό 
άΰτό τούς αντιπροσώπους 
πασών τών ελληνικών 
φυλών, τών διεσπαρμέ
νων άνά τήν Μεσόγειον 
άπό τών Ηρακλείων 
στηλών μέχρι τοϋ άπω— 
τάτου μυχού τού Εύξεί- 
νου Πόντου και τής 
Μαιώτιδος λίμνης.

— ΟΙ έν Όλυμπίφ 
άγώνις ίδρύθησαν άπό 
Ίφίχλου, βασιλέως τής 
Ήλιδος, κατά συμβου

λήν χαί παρόρμησιν Λυκούργου τοϋ νομοθίτου τής Σπάρτης.
- _ Ό χώρος ένθα έτελοϋντο οί άγώνες, πλουτισθείς κατ’ 

ολίγον διά τών προσφορών τών Ελληνίδων πόλεων χαί τών 
πλουσίων άναθημάτων, άπίβη άληθες μουσεϊον αριστουργη
μάτων τών περικλειστάτων τής 'Ελλάδος τεχνητών. Μεγα
λοπρεπής ναοί, θέατρα, στοαί, βωμοί χαί μνημεία παντο- 
δαπά έπλήρουν τήν χαί άπό τής φύσεως δαψιλώς πεπροι- 
κισμένην πεδιάδα τής ’Ολυμπίας· άγάλματα ίέ Ικ χρυσού 
χαί αργύρου χαι ίλέφαντος και πολυτίμων λίθων παντοίων 
έχόσμουν τά περικαλλή ταϋτα τής τέχνης μνημεία.

— Ή δϊάταξις τών άγώνων ήν άνατεθειμένη εις τούς 
Ήλείους, οΐτινες έχανόνιζον τό πρόγραμμα χαΐ τήν τάξιν χαί 
επισκοπούν τό δίκαιον τών κρίσεων, έκαστη δε πολιτεία, 
έκαστη πόλις άπέστελλον θεωρούς ήτοι ίπισήμους έπιτρόπους.

— Πολύ προ τής ίνάρξεως τών άγώνων απηρχοντο ίξ 
'Ολυμπίας άγγελοι είς τάς άπωτάτας χώρας κομίζοντες τήν 
ίπίσημον διακήρυξιν περί τής ίορτής τών ’Ολυμπίων.

— Κατ’ άρχάς μόνος άγων ήν ό τοϋ Σταδίου, ήτοι ό 
δρόμος, πρώτος δέ νικητής καταλέγιται Ι> Κόροιβος πολίτης 
Ήλεΐος. Έν τοις ύστερον χρόνοις ίκ τού ονόματος τού εν
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τοιούτφ άγώνι άναδεικνυομίνου νικητοϋ, ώνομάζετο ή ’Ολυμ
πίάς.

— Εις ταΰς νικητάς, τό πρώτον παριίχετο χρηματική 
αμοιβή, αλλά κατά τήν έβδόμην ’Ολυμπιάδα αντικατέστη· 
σεν αύτήν στέφανος έξ έλαίας άγρας. Πρώτος άναφέριται, 
οΰτω κοτίνφ στεφανωθείς, ό μεσσήνιος Δαϊκλής.

— Ό μέγιστος τών Ελλήνων αθλητών ΰπήρξεν δ Θεα
γένης, έκ τής νήσου θάσσου. Ούτος ήρατο έν όλφ χιλίους 
καί τετρακοσίους στεφάνους!

— Είς τούς έν Όλυμπίφ άγώνας ήγωνίσατο καί ό Νέρων, 
ό παράδοξος αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων, άρματος αγώνα, 
άλλ’έντφ μέσφ τοΰ δρόμου, άνατραπέντος τοΰ άρματος 
κατέπεσε καί κατεμωλωπίσθη οίκτρώς. Έβτιφανώθη ούχ’ 
ήττον ύπό τών άρχόντων δημοσίφ άνακηρυχθεΐς νικητής.

— Πόσον διεφερον οί καθ’ όλα εΰγενείς ούτοι άγώνες τών· 
ήμετέρων προγόνων άπο τών ύπό τών Ρωμαίων καθιερωθεί- 
σών καί μέχρι σήμερον ίνιαχοΰ Ιτι ασκούμενων θηριομαχιών 
άποδεικνύει τό έξης. Τόν Κλεομήδην αθλητήν, φονεύσαντά 
ποτέ έν άγώνι πάλης τόν έαυτοϋ αντίπαλον, οί κριταί, πρός 
τιμωρίαν, άπεστέρησαν τοΰ στεφάνου, έκεΐνος δε τοσοΰτον 
κατεθλίβη, ώστε καί τάς φρένας άπώλεσεν.

— Οί εν Όλυμπίφ αγώνες διατηρηθέντες έπί 'ένδεκα όλους 
αιώνας, κατηργήθησαν υπό τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ 
Β', κατά τήν 294ην ’Ολυμπιάδα, ήτες ήν ή τελευταία.

— . Ό αυτός εσυλησεν απογύμνωσα; καί τά ιερά μνημεία 
και τούς ναούς τής ’Ολυμπίας, μετακομίσας πάντα εις 
Κωνσταντίνούπολιν, ένθα Ιγένοντο μετά ταΰτα παρανάλω
μα τοϋ πυρός. Τό εργον αύτοϋ συνεπλήρωσαν οί ύπό τόν 
Άλάριχον έπιδραμόντες τήν Πελοπόννησον Γότθοι. Μετά 
έ’να δέ περίπου αιώνα σεισμοί επανειλημμένοι μετέβαλαν είς 
ερείπια τά καλλιμάρμαρα μνημεία τής'Ολυμπίας.

— Έκτοτε έπί δεκαπέντε αιώνας έπιχωσθέντα έξηφανί- 
σθησάν καί τά τελευταία ίχνη τής τόσης άποιχομένης δόξης· 
δτε αίφνης τό 1877, άνασκαφαί γενόμεναι ύπό τής Γερμα
νικής Κυβιρνήσεως, έπανήγαγον, ώ; έκ θαύματος, είς φώς, 

άπαν σχεδόν τό θέατρον τοΰ αρχαίου κλέους τής ‘Ελλάδος.
— Συγκεχυμένα! είδήσε,ς τών βυζαντινών χρονογράφων 

αναφερουβιν, ότι υί Ήλεΐοι μετά τήν Ρωμαϊκήν κατάκτη- 
σιν, ήτις βυνεπλήρωσε τήν καταστροφήν τών Ελληνικών 
πολιτειών, μή δυνάμενοι νά καταβάλλωσι τήν δαπάνην τής 
μεγάλης ίορτής τών ’Ολυμπίων, παρεχώρησαν ταύτην διά 
συμβολαίου έπί ίννινήκοντα ’Ολυμπιάδας, έν ϊτει 50 π. χ. 
είς τήν ευτυχούσαν Αντιόχειαν, έπί τιμήματι καταβληθέν- 
τι έκ μεγάλου χρηματικού ποσοΰ, όπερ έκληροδότησεν αύτή 
ο Αντιοχιυς Σωσίβιος, γερουσιαστής καί παιδαγωγός τοϋ 
Βρεττανικοϋ, δολοφονηθείς έν Ρώμη ύπό τής Άγριππίνης.

— Ούτω μεταχθεντες εις τήν ‘Ασίαν οί άγώνες, έπανη- 
γυρίσθησαν τό πρώτον τόν ’Οκτώβριον μήνα τοΰ 50 π. χ. 
'Αλλά μετά ταΰτα καταχρασθέντις οί άρχοντες τάς προσό
δους, ανίβαλον τήν έπανάληψιν τούτων· οΰτω δέ μόλις έπα— 
νηγυρίσθησαν οί άγώνες έπί έξ έτι περιόδους άνά δεκαπέντε 
καί είκοσιν έτη.

— Οι Άντιοχεΐς κανεμήνυσαν τήν κατάχρησιν τών άρ
χόντων είς τόν αύτοκράτορα, δστις διέταξεν, ίνα τοϋ λοιπού 
αί τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Σωσιβίου πρόσοδοι χορηγούνται 
είς τό δημόσιον, άναλαμβάνον τήν τέλεσιν τών ’Ολυμπια
κών άγώνων άνά πάσαν τετραετίαν.Όντως δέ τφ 218 μ.χ. 
έτελέσθη ό πρώτος τής ’Ολυμπιακής τετραετίας αγών.

— Άγνοιϊται αν είς τοιαύτην άνανεωσιν τοΰ προνομί
ου συνήνισαν καί οί Ήλεΐοι· άλλ' οί Άντιοχεΐς έθεώρουντό 
δικαίωμα αύτών λήγον ίν ετ>ι 578 μ. χ.

— Μεταφυτευθέντες έν Συρίφ οΙ'Ελληνικοί άγώνες διετή- 
ρησαν μόνον το όνομα ούχί όμως καί τό αυστηρόν μεγαλεί
ο*  τής σεμνής τοΰ Πανελληνίου έορτής. Μετεβλήθησαν δέ 
σύν τφ χρόνφ είς Ιπποδρομικά σφαγεία, εως ού τό 520 ύπό 
τοΰ αύτοκράτορος Ιουστίνου διά παντός κατηργήθησαν.

κ. ϊΐ*...

Η ΑΠΟΠΤΑΣΑ ΠΡΩΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

H^las ! le temps heureux.
est toujonrs celui qui n'est plus t 

Μ αφηνουσι διά παντός αί εύτυχεϊς ήυέραι . . . 
Ολίγαι, φςΰ, καί φαίνονται φωνοϋσαι πρός με «ΧαΤρι !» 

ως άοτραπή περώσαι ...
Φευγ' ή άθώα μου χαρά, ή πρώτη εύφροσύνη,
Καί ή τερπνή καί ποθητή τοϋ πνεύματος γαλήνη,

Καί εΰτνχίαι τόοαι ! . . .
Ω I μάτην νΰν μέ άρματα έκπέμποντα σπινθήρας 
Ο έρως παίζων μέ καλεΤ καί μ’ άνθη εις τάς χΠρας

Ά6ρά γελά εμπρός μου !
Μάτην ή Δόξα, στέφανον άοτέρινον φορούσα, 
Ουρανομήκη κορυφήν μοί νεύει άνυψοΰσα

Άνάμεοον τού κόσμου !
Προσομοιάζω δνθρωπον όναρ γλυκύ ίόόντα,
Και έξηπνοΰντα έπειτα καί έτι μειδιωντα

Πρός θείους παραδείσους . . .
Άλλ’ αίφνης συνερχόμενον άπό τών ρεμβασμών του 
Καί προσχαινούσας βλέποντα δεινώς ενώπιον του

Τοΰ *Αδου  τάς άβύσοου: I

Κλέανδρος.

Η ΦΥΣΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΤΥΧΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟ 
ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΕΖΓΊΙΓΊΔΩΝ 

ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ 
ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Ίδρυ&εν έν ετει 1875 
Έν ΆΟήναεφ

Όδός Αίολον Άρ 59, έναντι Αγίας Ειρήνης

Ε'ναι τό πρώτον έν Έλλάδι συσταθέν καί ε’ισαγαγόν τή< 
βιομηχανίαν ταύτην εις τήν Ανατολήν.

Κατασκευάζονται καί πωλοΰνται μετά καί αν«υ πλαισίων 
εικόνες παντός είδους καί σχήματος. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΟΥΣΙΟΤΑΤΗ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 
Έκτελοδνται παραγγελίας είς τήν εντέλειαν καί ακρίβειαν.ΓΒΑΟΠΛΑΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΑΜΠ0ΠΛΑΕ10Η 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΑΓΑ 

77 'Οδός Αιόλου ΤΤ 
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Έν αύτώ εύρίσκετα< μεγίστη συλλογή παντός είδους υαλικών και 
κρυσταλλικών είδώ», ώς καί πάντα τά σχετικά κομψοτεχνήματα τής 
οικιακής χρήσεως μεγάλης ποικιλίας και κομψότητος.

Λάμπαι καί πολυέλαιοι παντός μεγέθους, σχήματος καί αξίας. 
Ωραία κρυστάλλινα καί πήλινα άντιχείμενα.

Μεγίστη αφθονία τών ειδών χαί σκευών τής τραπέζης. 
Πάντα έν γένει τά άναγκαιοΰντα οικιακά είδη.

Τό κατάστημα διακρίνεται διά τάς μεγάλας καί έκτακτους αύτοϋ 
προμήθειας έκάστοτε άπ’ ευθείας έκ τών χαλειτέρων ευρωπαϊκών 
εργοστασίων, Verreries, Gristalleries κτλ.

Γνωστόν άνά τόν Πανελλήνιον κόσμον 
Ίδ$ύ&η τφ 1877.

Τεμ-αό πολύ συγκαταβατςκαι

ΚΑΡΟΛΟΣ Σ. ΣΙΚ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗ! 

41 —'Οδός Χταδίου— 41
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΖ

Έν τώ χαλλίστω τούτφ άρτοποιείφ κατασκευάζονται πάντα τά 
είδη τών άρτων, βΐς άρίστην ποιότητα.’Ομοίως γλυκίσματα, τοδρ- 
ται, τσουρέκια, πήται, κουραμπιέδες κτλ.
Παραγγελίας έκτελοΰνται μετά μοναδικής ταχύτητος καί ακρίβειας.

CHARLES S. SIC
BOULANEER DE LA COUR ROYALE

41 —Hue «le Staale— 41
ATHENES

Fabrication de tout genre de pains, premiere quality, gateaux, 
tourtes, galettes, etc.

Toute commande execute avec promptitude et ponctualiti.
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ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΦΑΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ν. ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

124—ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ- 124

"Ολα τά εργαλεία, έπιπλα, πλάκες κα'ί μηχαναΐ 
Π. ΜωραΤτου, καί όλα τά έργαλεϊα, κλπ.

Ν. Ιΐαντζοπόλου,
ΣΥΝΗΝΩΘΗΣΑΝ

δε συνάμα καί αί παρά τοΰ Σδόου

W. ΙΙαντζοπούλου εν Dxpcelocq άγορασθείσαι 
έντβλίβτατα» μηχαναέ.

’Εργαβία με οίονόήποτε καιρόν καί με βροχήν άκόμη.

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΤΕΛΕΙΟΝΠΙ ΕϊΡίΙΠΑΙΚΟΝ ΤΟΪΤΟ ΜΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
*Εχ»6 xai Hixst δωρεάν εις τήν διάθεσιν τών 

θελόντων νά φωτογραφηθώσι «ολυτελβστάταφ iOvcxiq 
ενδυμασίας (βλάχικα καί φουστανέλλας) δι’ άνδρας, 

γυναίκας και παϊδας οίαβδήποτα ηλεχίαφ- 
Ή φωτογράφησις έκτελεΐται διά τοΰ τβλβυταέου 

συστήματος μέ άβτραπίαϊαν ταχύτητα καί ύπο ούο 
άριστων Ευρωπαίων τεχνητών (RetOUCheurs) Εργαζομένων 

μετ’ έκτάκτου λεπτότητος.
Τεμ,αΙ «ροβίταέ το?ς πάσι.

Καλαισθησία εις τό £$«vtxdv ?
Εργασία είς τήν ίντέλβοαν t 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ν. PANTZOPOULO
PHOTOGRAPHE DE S M LE R0I

12 4 Rue d'Eole 124, Allenes
L’Atelier Royal Photographique, tout a fait com- 

plet et artistique met, toujonrs gratis, a la disposition 
de ceux qui veulent se photographier, de tres riches 
costumes nationaux, (valaques et foustanelles) anciens, 
pour hommes, femmes et enfants de tout ftge-

Photographies du dernier Systeme momentannees. 
Portraits de toute la Familie Royale et des Princes.

On photographie par n ’importe quel ti-mps, du ma
tin au soir.

Assortment des photographies des monuments an
tiques sur papier et marbre.

6
6
6

iPrix dee |>hot»craphie*
portraits format Carte Frs.

a Victoria »
» Cabinet »

8 
n 
18

Photographies jusqu’a grandeur naturelie.
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ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝ. Ε3ΙΔΑΛΗ

'Οδός Χταδίαυ «ρεβ. ΑΑ

Είναι τδ μόνον βραβευθέν Λληνικδν κατάστημα έν τή Παγχοσμίφ 
Έχβέσει τών Παρισίων St’αργυρού μεταλλίου. —Ε*·αι  τδ αρχαιό- 
τερον υποδηματοποιιών τών Αθηνών, δπερ κατασκευάζει παντδι 
είδους υποδημάτων πάσης αξίας χαί σχήματος. Είδιχότης δια χω- 
λοός, κτλ. Ό μόνος κατασκευαστής αρχαϊκών καί σκηνικών 
ύποδύσ«ι>ν, ώς καί δι’ιππασίαν χορούς χαί βήραν. Τδ κατάστημα 
τούτο φημίζεται διά τήν καλήν καί στερεάν τέχνην, κομψότητα καί 
τάς μέτριας αυτού τιμάς. Γίνεται δέ γνωστόν τοΓς ένδιαφερομένοις 
δτι μ«ταφερ6«ν έναντι τού Βαριετέ 6δ4ς ϊταδίου 44 καί πλουτι*  
σθέν διά νέων υλικών αναλαμβάνει οίανδήποτε εργασίαν τοΰ «ιδους του.

Π. Μ. ΓΚΙΟΡΑΣ
103 ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 103 

ΑΘΗΝΑΙ

ΚσεαμήμοετΜ. διάφορα, Γαρνεμίντ®, Λβχμο· 
δίται, Τραχηλεαίς, Αρώματα, ’Εργόχειρα, 

Μαλία κεντήαατος, Χ,ειράχτια «αυτός el’· 
δους άνδρών γυναικών καί παίδων, Άνβμι- 

βτήρεα (^εντάλταχς) Κ,άλτααες όλων τών 
ειδών καί διάφορα αλλα ψιλλικά 

γυναικείας χρήβεως.
Μεγάλη βυλλογή παντός είδους αθυρμάτων, 

. παιγνιβίων διά παίδας και κοράσια. 
Ποδήλατα τελευταίου συστήματος 

Πλαγγόνες τοΰ βυρμοϋ όμιλοΟσάι κτλ. κτλ.

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ
II. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΟΥ 

Πλατεία Χυντάγματος και Όμονοίας

Καπνά καί σιγαρέτα πρώτης ποιότητος. 
Σιγάρα ποΰρα (Άδάνας). 

Ζ7ώλησι§ λιανίΜ&ξ καί χονίρικώς.

a.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΛΕΑ. ΡΕΤΣΙΝΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ 
ΥΦΑΣΜΑΤΑ (ΔΡΙΛΙΑ) ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΙΑ ΝΗΜΑΤΑ κ·τ·λ.

Εύρίσκονται ίν τφ άνωτέρφ τούτω καταστήματι πλου· 
βιώταται συλλογαί πάντων τών ανωτέρω καί εις τίμιας έκτος 
συναγωνισμού,

'Οδός Αΐόλου έναντι Άγιας Ειρήνης
AOHTVAI

Μ. X. ΑΡΝΙΩΤΟΤ
1β άριβ. — 'Οδός Άρκίτείδον — άμιθ. 16 

’Αναλαμβάνει παντός είίους βιβλιο^ιτικήν εργασίαν, άπό 
απλής συρραφής μέχρι πολυτελέστατου fit' αίθουσας δεσιμα-· 
τος, Δέχεται παραγγελίας καταστίχων παντός σχεδίου χαί 
άγγλοαμερικανιχοΟ συστήματος.

wmwi
ΠΛησίον τής Π.Ιατείας τοϋ Συντάγματος.

ΑΘΗΝΑΙ ’Οδός Έρμου. ΑΘΗΝΑΙ

"Απαντα τά είδη της γραφικής ύλης πωλοΰμενα 
χονδρικώς χαί λιανικώς-

’Ατμοκίνητον έργοστάστον φακέλλω.ν, έμπορχκών 
βιβλίων (καταστίχων) καί φωτογραφικών καρτονίων.

Μόνος κάτοχος τών φωτογραφικών πλακών Lu- 
miere καί Ilford.

’Αποθήκη φωτογραφικών είδών, χάρτου Albumin^, 
καρτονίου, χρυσοί?, άργΰρου κλπ.

Έκτυποΰνται έπισκεπτήρια βτιγμιαίως διά 4 πιε
στηρίων ταχυτάτων ώς καί χαλκογραφημένα.

Κατασκευή σφραγίδων έξ έλαστικοϋ.
Χαράκται έπί μετάλλων καί έπί ξύλων.

PAPETERIE 
PALLIS ET COTZIAS 

MAISON FONDLE ΕΝ 1870 
RUE O’HERMES PRES L'HOTEL ANGLETERRE

ATHfiNES

Vente de papiers et articles de Bureau, en gros et 
en detail.

Fournisseurs de la banque Nationale de Grece et des 
principals maisons de commerce et d’Industrie.

Fabrique d ’enveloppes, papiers deuil, livres de com- 
ptabilite (registres) et cartons photographiques. 
Mouvement a vapeur.

Graveurs sur metal et sur bois.Timbres caoutchouc. 
Cartes de visite en taille-douce a la minute. Seuis de- 
positaires des plaques photographiques, Lumiere et Il
ford. Des encres Stephens de Londres, et Ed. Beyer 
deSchemnitz. Articles pour la photographic.

41— OSos Γααργίου Σταύρον—41 

Εΐδιχδς διά δέσιμο» επιστημονικών βιβλίων 

καί δλοχλήρων βιβλιοθηκών κατ’ αποκοπήν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Δι’ εκτυπώσεις έπισκεπτηρΐων, επικεφαλίδων, 
επιστολών και φακέλλων καί πλαισιώσεις εΙκόνων 

Γίνεται χρ^σις δερμάτων πάντων τών ειδών. 
Πέμψατε τά βιβλία σας είς τό βιβλιοδετείου τών φιλοβίβλων

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝΗ

Εργασία τελειοτάτη Περιποίησις έκτακτος, Καθαριότης 
ι’ις τό έπακρου. Προθυμία απαράμιλλος.

Τό κατάστημα διαθέτει ειδικόν τεχνίτην ίιά τήν κόμω- 
σΐν τών κυριών και τήν κατ’οικον πιρικόσμησιν.


