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ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Αί ήμέραι τών εορτών προσεγγίζουν. 
Το’συναισθάνεται πας τις άπό τάς έπι- 
σπευδομένας μέ προιοϋσαν ζωηρότητα ερ
γασίας· είς τό Στάδιον, οπού έτοποθετή-

τά εδώλια καί 
την γέφυραν, είς 
είς τούς δρόμους 

;, όπου άνο- 
τοποΟετοϋνται πολύ- 

φανοί, πήγνυνται

Οησαν ήδη σχεδόν πάντα 
ίσοπεδοϋται δ στίβος, είς 
την κοίτην τοϋ Ίλισσοϋ, 
καί τά; πλατείας της πόλεως 
ρύσσονται λάκκοι, 
φώτα, χρωματίζονται 
κοντοί. Καί άκόμη περισσότερον είναι αΐ- 
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σΟητη ή προσέγγισις άπό τήν αόριστον έ
κείνην ήώ τοϋ φωτός καί τοϋ θάλπους τήν 
οποίαν αί τελευταϊαι αΰταί εΰδιοι ήμέραι 
τοϋ Φεβρουάριου "σκορπίζουσιν ώς προάγγε- 
λον τοϋ ε"αρος. Καί τό έαρ εΐνε ή εποχή 
τών άγώνων.

Ή προσδοκία δλονέν επιτείνεται.Οί ά-



ν

θληταί προαλείφονται" τά διάφορα αθλη
τικά σωματεία παρασκευάζονται καί έκ- 
τελούσι σοχιμαστικούς αγώνας, αί σιχφοροι 
έπιτροπαί πολλαπλασιάζουν τήν δραστηρι
ότητα των. Δηλώσεις πολυάριθμοι γίνον
ται καθ ' ίχάστην είς τά ένταϋςα πρακτο- 
ριΐχ όλοι προετοιμάζουν τάς χατοιχίχς των 
διά νά τάς ένοιχιάσουν κχί ολοι ίρωτοϋν : 
θά έλθουν πολλοί ξένοι ; χαί πόσαι χιλιά
δες θά εΐνε ; χαί θ * αρχίσουν τά οικήματα 
πρός κατοικίαν των ; καί περί τροφίμων 
έλήφθη πρόνοια ;

Καί βυνάπτονται συζητήσεις πεισμονές 
και προτείνονται γνώμαι καί σχέδια καί δ 
τόπος αρχίζει να πληροί τάς στήλας του 
με ειδήσεις καί άρθρα άναφερόμενα είς 
τούς ’Αγώνας. "Ολα ταϋτα καλά- άλλ’ 
ή δράσις πρέπει νά ϊξακολουθήση αϋξουσα 
πυρετωδώς, ή εργασία δέ τής παρασκευής 
νά δεκαπλασιασθή, ή πόλις νά έξωραϊ- 
σθή, ή καθχριότης νά έπιδιωχθή συντό- 
νως, τό ζήτημα τών θεαμάτων ν’ άπο- 
φασισθη ζαί 5,τι άλλο χρειάζεται, διά 
νά μή γείνουν όλα έσπευσμενως, καί επο
μένως άτελώς, τήν τελευταίαν ώραν.

Έπί τέλους μετά τόσ>ς άναβολάς έτε- 
λεσθησαν τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν τ’ α
ποκαλυπτήρια. τοϋ μνημείου τοϋ Βύρωνος. 
Ή χρονογραφική μας ειλικρίνεια δέν μάς 
επιτρέπει νά εϊπωμεν οτι έτελίσθησαν με- 
γαλοπρεπώς. Όλίγας λέξεις εϊπεν δ αντι
πρόσωπος τοϋ οωρητοϋ, όλίγας λέξεις,άλλ ’ 
εύγλωττους, επρόσθεσε καί δ υπουργός τών 
Εσωτερικών καί οί Βασιλείς εφυγον καί 
ή τελετή εληξεν. Ούτε παράταξες, ούτε 
μουσική, ούτε ποίημα. Ο παραμένω·/ έν 
ταϋθα διά νά έκφωνήση αυτό τή ρητή 
επιθυμία τοϋ δωρητοϋ κ.Σαμαρτσίδης πα- 
ρηγγέλθη τήν τελευταίαν στιγμήν, άγνω
στον διά τινα λόγον, νά μή τό άπχγγείλη. 
Τό μνημεΐον μεθ ’ Ολον τό δαπανηθέν διά 
τήν κατασκευήν του έν Γαλλία ύπέρογκον 
ποσόν, έφάνη πολύ ύποδεέστερον τής προσ
δοκίας τοϋ χοινοΰ.

ΊΙ Βουλή εργάζεται καί αί έργασίαι 
της παρατείνονται τήν νύκτα. Άφοϋ ε’δωσε 
ψήφον απαλλακτικήν είς τόν ύπουργόν τών 
’Εξωτερικών, τοϋ δποίου τήν ευθύνην άνί- 

λαβεν ή κυβέρνησες, έν θυελλώδει συνε
δριάσει,τώρα συζητεΐ τόν έσωτερικόν αυτή; 
κανονισμό'. Ή άφορώσα είς αύτήν σπου- 
δάιοτέρα πολιτική είδησις εΤνε δ:ι ή ύ- 
ποψηφιότης τοϋ κυρίου Τρικούπη ώς 
βουλευτού, άφοϋ διήλθε πολλά στάδια 
άμφιβολίας καί άπιθανότητος, είσήλ.θεν 
αίφνης είς τό στάδιον τής βεβαιότη- 
τος.

Ό κ. Τρικούπη: συνήνεσε νά τεθή ή 
ύποψηφιότης του έν τή επαναληπτική εκ
λογή τής έπαρχίας Βάλτου πρός άντικχ- 
τάστασιν τοϋ άποβεώσκντος Βλασ. Βαλ- 
τινοϋ, ήτις γενήσεται τήν 18 προσεχούς 
Μαρτίου. Τό ζήτημα τής έγκαταστάσεως 
αύτοϋ έν τή έπαρχίφ, ήτις απαιτείται 
παρά τοϋ νόμου διά τήν άνακήρυξιν, λύε
ται ευκόλως, άφοϋ έχρημάτισεν ήδη άντι- 
πρόσωπος τής έπαρχίας είς δύο βουλευτι- 
κάς περιόδους της εΰρείας περιφέρειας" ού
τως ισχυρίζονται οί φίλοι τού κ. Τρι ■ 

κούπη, οΐτινες καί θεωροϋσι τήν επιτυχίαν 
αύτοϋ βεβαίαν.

Καί έπειδή έσυνειθίσαμεν άπό τίνος νά 
κλείωμεν τήν σειράν χρονικών μας μέ νεκ
ρολογίας σημειοϋμεν μετά χαράς Οτι, πλήν 
τοϋ γηραιού πολιτευτοϋ Ίω. Μεσσηνέζη 
αύδείς άλλος θάνατος επιφανούς άνδρός 
έπηκολουθησε τάς ημέρας ταύτας.

Αγαθή τύχη 1

Η ΙΩΑΝΝΑ
Διήγημα.

— Ό κύριος 11 αϋλος X...
— Ή δεσποινίς ’Ιωάννα Ρ...
Έλεγε χαρίεσσα, ξανθή νεάνις, συνι

στώσα πρός άλλήλους, δύο άγνωστους 
τέως υπάρξεις, έντός τής εύρείας καί πο
λυπληθούς αιθούσης τού κ. II... άπαστρα- 
πτούσης έκ φώτων καί πολυτελείας, την

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

στιγμήν καθ’ ή/ ακριβώς, έκεϊ είς τό βά 
θος, ώραΐα.ι χεϊρες ε’κοουον ζωηρώς έπί τοϋ 
κλειδοκύμβαλού τάς πρώτας τοΰ boston 
κρούσεις.

— Έναν γϋρον, δεσποινίς ; είπε τότε 
δ Παύλος πρός την Ίωαννα.ν.

Ή ’Ιωάννα μεί'.ιώσχ έκλινε τήν κεφα
λήν, καί πάραυτα, έχαθησαν άμφότεροι 
είς τού τρελλοϋ χορού τήν μεθυστικήν 
δίνην.

Μετ’όλίγον τήν έπζνέφεριν εις τήν θέ
σιν της" έστράφη νά τήν ευχαρίστηση 
καί τήν είδε τόσον καλήν, τό μειδίαμα 
τό δποϊον έπλανάτο είς τά χείλη της ήτο 
τόσον γλυκύ, ώστε έλαβε τό θάρρος νά 
καθίση παρ ’ αύτήν, καί άσκοπου κοινήν 
ομιλίαν ν’ άρχίσωσι.

— Πόσον έλαφρα, χορεύετε δεσποινίς.
— ’Αληθώς ; δέν τό ίγνώριζον, άπήν- 

τησε μετριοφρόνως έκείνη.
— Καί φαίνεται δτι σάς άρέση δ χο

ρός.
— Τρελλά ..
— Δέν κουράζεσθε ;
— "θΧ1’ ··
Ήθελεν έπί πολύ νά έξακολουθήση οΰ- 
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τως" είς τόν ήχον τής φωνής της, ένόμι- 
ζεν δτι ανεύρισκε·/ τόν αύτόν τόνον, άλλης 
φωνής προσφιλούς, ήτις εΐχεν δονήση τό 
πρώτον τήν νεαρά·/ καρδίαν του" τοϋ ήρε- 
σκε πολύ, τών τρόπων της ή άπλότης, 
τών άπα.ντήσεών της ή άφέλεια" δτε αί
φνης, νέος χομψευόμενος χορευτής, ύπο- 
κλιθείς χαριέντως πρό αύτής τήν άφήρπα- 
σεν άπό πλησίον του. Τότε δια μιάς, δ 
νοϋς του ήθέλησε πρός τό παρελθόν νά 
στραφή, αυτό νά έρευνήση, καί ή μορφή, 
έκείνη: τής άλλης παρουσιασθη ώραία, 
έκπαγλος, πρό πάντων. Πλήν άντέσχε, 
είς την δύναμίν της ! τήν φοράν αύτήν 
ένίκησε, τήν γοήτιδα εικόνα ... Ζωηρώς 
έστράφη προς τήν χορεύουσαν Ιωάνναν. 
Έβλεπε τήν χρυσίζουσαν κόμην της σειο- 
μένην, και ένόμιζεν δτι χρυσαϊ άναλαμπαΐ 
έφώτιζον τό κκιαλευκον μέτωπον της" τό 
στόμα της ήτον όλίγον μέγα, άλλά τό 
μειδίαμά της τόσον γλυκύ, ώστε τόν έμα- 
γευεν έκεΐνο δμως δπερ βαθεΐαν τώ προ- 
ξένησεν έντύπωσιν, ήσαν οί ώραϊοι οφθαλ
μοί της' τούς ίφαντάζετο ήδη, δπως τούς 
εϊδεν έκεϊ πρό ολίγου, μέ τάς μακράς καί 
ξανθά: βλεφαρίδας, καί τήν πλημμυρού- 
σαν είς τό βλέμμα λάμψιν των, ήτις έ·.ό- 
μιζεν δτι ήτο ικανή νά φωτίση, διά νέας 
άκτϊνος,μέχρι τού βάθους αύτής,δλόκληρον 
τήν σκοτεινήν, τήν μαύρη·/ ΰπαρξίν του ..

Καί ή Ίωάν/α, άφροντις, αμέριμνο; 
καί άπαθής, είς μόνον τόν χορευτήν της 
προσέχουσα, έχόρευε χαρωπή, πλήν άπό 
καιρού είς καιρόν έσκέπτοτο παραδοξως τόν 
πρό ολίγου άγνωστον έκεϊνον νέον, μέ το 
λεπτόν καί μέτριον άνάστημά του, τό με- 
λαγχροινόν πρόσωπόν του, τήν μελανήν 
κόμην, τούς βαθυκυάνους, τους ιδιάζοντας 
οφθαλμούς, οϊτινες πρός στιγμήν τήν ειχον 
ταράξει βαθίως, τήν ειχον βυθίση είς πέ
λαγη σκέψεων καί ρεμβασμών...

Μετ ’ όλίγον έχόρευσαν καί πάλιν μαζύ 
καί άμφότεροι έφαίνοντο εύχαριστούμενοι 
πολύ έκ τού χορού έκείνου" διό ησθανθη 
τήν χεϊρά της τρίμουσαν έντός τής ίδιζ.ής 
του, καί έκείνη ύπίθεσεν δτι ήκουσεν άπαξ 
άτάκτους είς τό στήθος της παλμούς. Είς 
τήν σκέψιν έκείνην ήρυθρίασεν ή ’Ιωάννα, 
ένφ δ Παύλος είς τής χειρός της τόν τρό
μον έμειδίασε, καί όταν μετ’ όλίγον άπε- 
χωρίζοντο, έσκέπτετο, δτι πάντα θά ητο 
καιρός ·/ ’ άναγγειλη είς τήν ’Ιωάνναν δτι 
ήτο μεμνηστευμένος.

— Σωσώ...
— Ώ! μή μέ ζαλίζης.Σωσώ καί Σωσώ, 

δέν είμπορώ πλέον νά σέ άκούω, ξεύρεις 
δτι σήμερον εχω τκ νεύρά μου και δέν είμ
πορώ ν ’ άκούω μεμψιμοιρίας.

— Μά δταν σέ βλέπω τόσο ψύχραν, 
τόσο...

— Ψυχρά·/ καί θερμήν άδιάφορον. έτσι 
μ’ επλασεν δ θεός, καί μή νομίζης δτι 
θά μέ μεταβχλης.

— Πρόσεξε, οί λόγοι σου μού κάμουν 
πολύ κακό.

—Νά τα, μετά τά παράπονα αί άπει- 
λαϊ. Ώ Θεέ μου, πάντα δ ίδιος θά ήνε...

Καί έγερθιΐσα βιαίως, έπορεύθη καί έ

Φ. ’
I -

| «άθησε μετά πείσματος είς τό άνοικτόν 
| χλειδοκύμβαλον της, ένώ δ Παύλος έθεώ- 
| pel αύτήν, έτοιμος νά έκραγή είς παρα- ; 
ρ φοράν οργής καί άγανακτήσεως, ή νά ψι ; 

θυρίση λόγους λχτρίας καί άγαπης.
Πρό τριών μηνών ήσαν μεμνηστευμένοι, 

f άφοϋ μετά διετή πολιορκίαν ή ώραία Συσώ 
έδέχθη τέλος τον ε"ρωτά του. Τόν έδίχθη 

I μέ τήν ύπερήφχνον απάθειαν, μέ τήν δ- 
ποιαν δέχεται τής λατρείας τό θυμίαμα 
πάσα γυνή, γνωρίζουσα δτι εΐνε άληθώς 

r ώραία καί άγαπης καί θαυμασμού άξια. 
I Ήκουσε μειδιώσα τάς φλογέράς τής ψυ- 
I χής του εκμυστηρεύσεις, άλλ ’ ούδέποτε 
I άνταπεκρίθη είς αύτάς. Πλήν άπό τίνος 
I · καί οί θερμοί τής αγάπης λόγοι του τήν 
ίέτάραξαν, έδυσθύμει είς ολα" εϋρισκε κου- 

I ραστικόν τόν έρωτά του, τόν δποϊον δμ.ως 
1 κατ’ούδένα λόγον θά ήνήχετο νά στερηθή 
! καί μεγάλη·/ τίρψιν ήσθανετο νά τόν βα- 

σανίζη.

Ή μήτηρ της, ήτις ήτο γυνή συνετή, 
I ήθέλησε πολλακις νά τής ύποδείξη πόσον 

J ήτο κακή ή δδός, τήν δποίαν εξέλεξε, 
L πλήν έκείνη παρήκουεν εις τάς ειλικρι

νείς συμβουλάς της, έξηκολούθει νά κάμη 
«τό γούστο της», ώς έλεγε συχνά.
..........................................................................

Έπί πολλήν ώραν δ Παύλος περιέμινε·/, 
τήν Σωσώ, ·ά στραφή πρός αύτόν καί 

J γλυκόν τινά λόγον /ά τώ άπευθύνη" πλήν 
έκείνη πείσμων καί σκληρά έξηκολούθη νά 

| παίζη είς τό πιάνο της, προσποιούμενη 
I ότι τώρα πλέον, έλησμόνησε καί αύτήν 

[ τήν ΰπαρξίν του.

Ό Παύλος, τό ένόησε, καί άρπάσας 
ί τόν πίλον του, άγριος έκ τής όργής έξήλ- 

θεν, δτως, έπανέλθη φεύ I μετ’ όλίγον.
1 Τήν ήγάπα τόσον! Άλλ’ όχι, ήρχισεν 

ήδη νά μισή τό αίσθημα αύτό, δπερ μό
νον, πόνους καί λύπας τώ παρέσχεν, ή

θελε νά είχε τόσην δύναμιν, ώστε τό πα
ρελθόν νά καταστρέψη καί τόν άφρονα έ- 

κεϊνον έρωτα δστις κατέστησε τήν ΰπαρ
ξίν του τόσω δυστυχή ...

Αύτά έσκέπτετο κεκυφώς είς τήν δοόν 
βχ'ίζων, δτε αίφνης άνεσκίρτησεν άνα- 
γνωρίσας πρό αύτοϋ, μίαν άβράν, χαρι- 

ι τωυένην ΰπαρξίν την δεσποινίδα Ιω
άνναν Ρ...

Ήρχετο άπό μακρυνόν, μετά τής θείας 
της, τής μόνης συγγενούς της περίπατον. 
Αί παρειαί της έβάφοντο είς τό ώραιώτε- 

ρον ρόδινον χρώμα, οπερ προσέδιδεν είς τήν 
γλυκυτάτην μορφήν της κάτι τι, τό έξαι- 

σίως ιδανικόν. Ό IIαϋλος ε”στη άκουσίως, 
θαυμάζω·/ αύτήν, καί αίφνης, έλξις άκα
τανίκητος τόν εϊλκυσεν πλησίον της, καί 
έπλησίασε μειδιών, προσφερθείς εύγενώς νά 
τάς συνοδεύση.

Τόν έδέχθησαν, καί μετ’ όλίγον βαδίζει 
πλησίον των άμέριμνος, καί έάν ποτέ νέ
φος τι διέρχεται τοϋ νοός του, θεωρών 
ένίοτε, καταφανή έπί τής γλυκείας μορφής 
τής Ιωάννας, ταραχήν, σκέπτεται πά- 
ραυτα, καθησυχάζω·/ εαυτόν, δτι θά ήτο 
πάντα κάιρός νά τής άναγγειλη, δτι ήτο 

μεμνηστευμένος.

Μεσονύκτιον.
"Ωρα διά σκέψεις γλυκεία:, ώρα ήσύ- 

χου μελέτης. Άλλοι κ.ύπτουσι έπί τοΰ 
χάρτου πυρετώδεις χαράσσοντες γραμμάς, 
άλλοι βυθίζονται έπί τής έπιστήμης, τούς 
άνερευνήτους κανόνας, καί άλλο·, άποσκιρ- 
τώντες τής ήσύχου τοϋ Μορφέως άγκάλης 
παραδίδονται είς τού έρωτος τού: ρεμβα

σμούς.
Ευτυχείς πάντα οί πρώτοι, δυστυχείς 

ώς έπί τό πλεϊστον οί τελευταίοι.
Μεσονύκτιον.
Τότε δ ερωτευμένος θά σκεφθήάνετώτε- 

ρον, καί θ ’ άφήση τά τρελλά νεανικά ό
νειρά του, τούς υψηλούς πύργους τής άγά- 
πης του, ή θά φαντασθή τό απρόσιτον ύ
ψος τού χάρτινου άετού τού ε"ρωτός του. 

Μεσονύκτιον.

ΠΕΝΤΑ ΘΛ ΟΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Η ΜΟΎΣΑ

Πατέρα παντοδύναμε, τά γόνατά σου πιάνω.
Στέρξε νά πής ‘ς το βασιληα τόν 'Ύπνο, νά μοϋ στείλη 
τό νειό τό μυριοπρόσωπο, τό γυιό του τόν Μορφέα 

τό νοϋ μου και 'ς τά μάτια μου γιά νά μ' άποζοιμίση.
Κ ’ δταν Λυθοϋν τά μέλη μου 'ς τοϋ ύπνου τή γλυζάοα 
ζαί τά βαρειά μου βλέφαρα σζεπάσουνε τό φώς μου 
κ' ή ένΟύμησί μου, έλεύΟερη άπ' 8,τι βλέπει έμπρός τ: 
γυρίση σέ παλτ,ους καιρούς, σέ χρόνια οοξασμένα, 

' ......   Ρ^^'λ-Γ?··. iiyoioc γυιός τής Νύκτας
___  πούνε 'μπροστά 'ς τόν Ά5η, 

χρυσοφτέρωτο και θεϊκό καί ωραίο" 
; τό στείλη άπό βραδύς πριν νά μεσάσ ’ ή νύκτα 

/««..u, Ζοντά νά ξημερώση" *. 
τοϋ έβεννου ποϋ άνοιγοκλεϊ καί βγαίνε·-· 

ποϋ ξαπατοϋν τή σκέψι,

καιρούς,
τότε κι' ό γερω Βασιληδς, όάγριος γυιό: 
νά στείλϊ) άπ’τό παλάτι του, ■ 
δνειρο χ 
καί νά τό στείλη ά· 
ή πέρ άπ’ τά μεσάνυκτα 
κι ’ δχι άπ ’ τή Ούρα

η?.

νουν

τά ψεύτικα τά όνείρατα ... .
άλλ' άπό τήν κεράτινη, αύτή ποϋ φε'ρνει άπάνω 
τά άληΟινά τά όνείρατα ποϋ ξεδιαλύνουν όλα" 
γιά νάχιρ τδνειρο ζωή καί νάληθέψη έμπρός μου.

Πατέρα παντοδύναμε, μιά χάρι σοϋ γυρεύω : 
θέλω βαΟειά ’ς τον ϋ-νο μου καί ’ς τό γλυκό όνειρό μου 
ή Οείαις Ωραις, ποϋ όδηγοΰν τήν άμαξα τοϋ Ηλιου, 
νά φέρουν τό χρυσόφωτο ’ς τήν πρώτη γή τής νειότης 
ποϋ βλάστησεν ή άρετή κ’ ή ώμορφιά κ’ ή τόλμη, 
κι’ όχι ‘ς αύτήν ποϋ σάβανο βαρύ τήνε σκεπάζει, 
’ς αύτήν έοώ ποϋ κατοικούν βρυκόλακες θλιμμένοι, 
δειλά τοϋ δόλου λείψανα, τής φύσης άποσπόρια. 
θέλω νά ’δοϋν τά μάτια μου 8,τι ποθεί ή ψυχή μου.

( Ύψοΐ τους βραχίονας πρός τόν ουρανόν) 
Πατέρα παντοδύναμε, τά γόνατά σου πιάνω, 
τή ούναμί σου προσκυνώ, τή χάρι σου δοξάζω.

Ί ΙΙΟΛΕΜΗΣ.

όνειρα έθεω-1. Μόνον τά ποό τοΰ μεσονυκτίου καί τά μετά τό μεσονύκτιον 
ροΰντο αληθή- τά κατά τό μεσονύκτιον ώς ψευδή ένομίζοντο.

2. Δύο Ουράς ειχον τά ανάκτορα τοϋ βασιλέως Ύπνου, τή 
έξ ής έςήρχοντο τά άληΟή όνειρα, τήν έτέραν έξ έδέννου, έξ ής έξήρ 

ρα τα ψευδή.
Κ 123 Ν

Τότε ή κόρη σιγαλά τής κλίνης θά έ- 
γερθή καί περιπαθώς τούς αστέρας θ’ ά- 
τε .ίση, έν μάγον όνομα είς τά χείλη της 
0’ άνέλθη, καί &ν τήν στιγμήν έκείνην ή 
σελήνη τύχη νά προβζλλη, γλυκειά καί 
αΐδήμων, ώς αύτή, έκ τής κορυφής τού 
Τμμητού μίαν θά τής άπευθύνη φράσιν, 
ήτις θ ’ άντιλαλήση είς τήν μυστηριώδη 
τής «μαυροφρίδας νύκτας», σιγήν, ήτις 0’ 
άντηχήση είς μυρίους γλυκυτάτους τόνους.

— Σελήνη μου, άγαπώ καί άγαπώμαι. 
Μεσονύκτιον καί ή ’Ιωάννα αγρυπνεί, 

καί ή ’Ιωάννα περιπαθώς τούς άστέρας 
άτενίζει.

[*Βιεετ·ι ιό τί>ο;|
ΕΥΓΕΝΙΑ ΖυΓΡΑΦΟΥ

, -ήν μίαν έκ κεράτων, 
ιχοντο τά δνει-



ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ1

Η περί τά θεάματα ροπή των Ρω- 
[Λαίων ήτο ε'μφυτος καί εί; τούς Βυζαντι
νούς, μεθ ολους τους άφορισμούς καί τά: 
καταδιώξεις της εκκλησίας. ’Από των 
πρώτων ημερών της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας, σύν τή μεταφορά της πρωτευούση; 
άπό τής Ρώμης εις το Βυζάντιον, μετε- 
φέρθησαν καί τά θέατρα, τά στάδια, αΐ 
θηριομαχίαι καί αί μονομαχία!.

Εις μάτην έπάλαισεν ή χριστιανική εκ
κλησία κατ αυτών. Εις μάτην δλοι οΐ 
εκκλησιαστικοί πατέρες έξέπεμπον τούς 
άφορισμούς των καί τούς ρητορικούς των 
μύδρους κατά των θεατρομανών συμπολι
τών των. Ο άρτος καί τά θεάματα ήσαν 
η πρώτη φροντίς καί του Βυζαντινού, όταν 
οε ταϋτα υπήρχον, οΐ πάντες ηοιαφόρουν 
ποιος ητο δ επί του θρόνου καθήμενος καί 
πώς «πήγαιναν αί ύποθέσεις τής αύτοκοα- 
τορίας.

Ό Ιππόδρομος τής Κωνσταντινουπόλεως οίος έσώζετο τόν ΙΕ' ΑΙώνα 
ολίγον πρό τής Άλώσεως.

Ως έστί, λέγει που Γρηγόριο; δ Να- 
,ιανζηνός, αισχρόν περί τού; ιππικού; καί 
τα θέατρα καί τά στάδια καί τά κυνηγέ- 
σια μεμηνέναι τόσον, ώστε τοϋ ποιεϊσθαι 
βίον καί πόλιν είναι παιζόντων την πρώ- 
την έν πόλεσιν».

Η μελαγχολική αυτή αποστροφή τοϋ 
Γρηγορίου δεικνύει πόσον παρά τοϊς Βυζαν
τινοί; ήσαν έρριζωμέναι αί Οεαματικαί ά- 
πολαύσεις, καί πόσον άκαρποι άπέβησαν 
αί προσπαθειαι αύτοϋ τε καί τοϋ Χρυσο
στόμου προς έκριζωσιν τών συνηθειών τού
των, αϊτινες «θεωρούντο ώς έθνικαί. ΕΤνε 
δέ γνωστόν τό έπεισόδιον τοϋ αύτοκράτο- 
οος Ιουστινιανού, Οστις έφυλάκισεν Άν- 
τίοχον τόν θυρωρόν του έν ημέρα ίπποδρο-

Σ. Δ. Ολ. Τό κεφάλαιον τοΰτο εΰηοεστήΟη 
νά παράσχη ήαϊν πρό; δημοσίσευσιν ί συνάδελφος 
κ. Αντων. Σπηλιωτόπουλος είς τών διαχεχρι- 
μένων παρ’ήμϊν δημοσιογράφων, έκ τού κατ’ 
αΰτάς δημοσιευόμενου γλαφυρού και ένδιαβέοον- 
τος συγγράμματος του ύπό τόν τίτλον : «’Η Γυ
μναστική διά μέσου τών Αιώνων». Τό βιβλίον 
τοΰτο λίαν φιλοκάλω; έκτυπούυενον καί υπό 
πολλών εικόνων κοσμούμενου, έχτός του επικαί
ρου, ^κέκτηται καί όλα τά προσόντα ωφελίμου 
και επαγωγού έιγου.

μίας,οιότι οέν ήθέλησε νά πώληση τό προς 
οίκοδόμησιν τής Άγιας Σοφίας εις αυτόν 
άνήκον γήπεδον. Ό ταλαίπωρος ΆντΙο- 
χος μη δυνάμενος ν’ άντιστη εις τόν πει
ρασμόν τής έκ του θεάματος άπολαύσεως, 
ε’στερξε νά πώληση τό γήπεδον υπό τόν 
όρον, ίως δτου θεώρηση.

Τών διαθέσεων δέ τούτων τών ύπηκόων 
των δεν ήσαν ξένοι καί οί βυζαντινοί αύτο- 
κράτορες, οι οποίοι ποικιλοτρόπως, όπως 
καί οί Ρωμαίοι αύτοκράτοοες, προσεπάθουν 
νά ίκανοποιώσι τάς ορέξεις τοϋ πλήθους, 
πολλάκις κατερχόμενοι καί αυτοπροσώπως 
εις τούς αγώνας.

Τοιουτοτρόπως δ αύτοκράτωρ Μιχαήλ 
δ τοϋ Θεοφίλου δέν άπηξίωσε μιμούμενος 
τόν Νέρωνα, νά κατέλθη εις τόν Ιππό
δρομον, ένδεδυμένος ώ; ηνίοχος (jockey) 
και φερων τό Βένετον (κυανοϋν) χρώμα.

Τπήρξε δέ-πατριάρχης, θεοφίλακτος 
δ υιό; Ρωμανςύ τοϋ Λεκαπηνοϋ (952 — 
956), όστις ετρεφεν έν τοϊς ίπτοστασίοις 
του ύπέρ τούς χιλίους ίππους, καί όστις 
οιέκοψέ ποτέ την ίεράν λειτουργίαν, έπί

τη αγγελία ότι μία τών φορβάοων του 
είχε τέξει.

Διότι αί 'Ιπποδρομία-, ήσαν τό άρεστό- 
τερον θέαμα διά τόν όχλον τής Κωνταντι- 
νουπόλεως, οί οί αύτοκράτορες περιήγαγον 
έπί τοσοϋτον αύτας, ώστε ολον τό Βυζάν
τιον διηοέθη εις Πρασίνους καί Βενέτους 
καί άλληλεσφάζοντο ύπέρ τή; έπικρκτή
σεως των εις τού; αγώνας τούτους. ’

Ή διαίρεσες τών Πρασίνων καί Βενέ- 
των άναφέρεται^ κατά πρώτον εις τό έν 
Αντιόχεια ίπποδρόμίον, τελουμένων αύτόθι 
των ’Ολυμπιακών άγώνων, έπϊ τοϋ αύτο- 
κράτορος Καλιγούλα, όπου ε"λαβε χώραν 
κατά τό 507 καί ή πρώτη άλληλοσφαγία 
αυτών. Έξ ’Αντιόχειας οθεν μετεφέρθη εις 
Κωνστχντινούπολιν.

Οί Πράσινοι καί οί Βενέτοι ελαβον τάς 
προσωνυμίας ταύτας έκ τών διακριτικών 
χρωμάτων, τά δποΐα ε’φερον κατά τάς ίπ- 
ποορομίας. Ταϋτα δέ ήσαν δύο έν αρχή, 
το πράσινον καί τό βένετον (γαλάζιο·?). 
Κατόπιν δέ προσετέθησαν καί δύο άλλα 
το ρυύσσι. >- καί τό λευκόν ( άλβκτον )’ 
Αλλά καί μετά τήν προσθήκην αύτών τό 

πράσινον καί τό βένετον ήσαν τά επικρα
τέστερα.Μεταξύ δέ τών μερίδων τούτων ύ- 
πήρξε τοιαύτη ε’ρις, ώστε έν μι* ήμερα 
έκραγείσης στάσεως συνεσωρεύθησκν εις

τόν ιππόδρομον 30 χιλιάδες πτώματα. 
Οταν έτελοϋντο ίπποορομίαι έκαστη τών 

μερίσων τούτων κατήρχετο συντεταγμένη 
εις τόν αγώνα καί διεξεδίκει ύπέρ αύτής 
τήν νίκην. Ό όχλος δέ τοϋ Βυζαντίου διη- 
ρείτο τοιουτοτρόπως εις δύο αντίθετα στρα
τόπεδα.

Έπί Θεοδ οσίου τοϋ νεωτέρου τώ 447 
οι άποτελοϋντες τάς δύο φατρίας άνδρες ά- 
νήρχοντο εις 16,000.

Εκαστη δέ τών φατριών ειχεν ίδιους 
όχι μόνον ηνιόχους, θηριοτρόφους, ίπποφύ 
λακας, τεσσαράριον, κουστοδιάριον, μαγ- 
γανάριον κ.λ.π. αλλά καί ποιητάς καί 
μεέιστάς·, οί όποιοι συνέθετον καί έτόνιζον 
τούς πρό; τιμήν τοϋ αύτοκράτορος ψαλλό
μενους ΰμνους.

Ή δαπάνη μιας ιπποδρομίας ήτο κο
λοσσιαία. Μέχρι τοϋ Θεοδοσίου ήσαν ύπο- 
χρεωμέναι νά συνεισφέρωσιν άναλόγω; αΐ 
πόλεις τών διαφόρων έπαρχιών. Κατόπιν 
έθεωρεϊτο τούτο καθήκον τών αύτοκρατό- 
ρων, τών ύπάτων τής πόλεως, τών έπαρ
χων καί άλλων άρχόντων.

Πολλάκις ή περιουσία τών κατ’ έτος 
οιοριζομένων ύπάτων δέν έπήοκει, τό έλ- 
λεΐπον οε κατά τόν Γίββωνα άνεπληροϋτο 
ύπό τοϋ δημοσίου ταμείου. Τό έλλεϊπον δέ 
τοΰτο ύπερέβαινε τό έν έκατομμύριον 
φράγκων !

At ίπποδρομίαι παρά τοϊς Βυζαντινοί' 
έτελοϋντο συνήθως τόν Μάϊον, ενίοτε δέ

το έν έκατομμύριον

. - - ··> 
τόν Μάϊον, ένίοτε δέ

καί κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων 
εί; τόν μέγαν ’Ιππόδρομον, ου τάς βάσεις 
έ'θεσε πρώτος δ αύτοκράτωρ Σεβήρος, συν- 
επληρωσε οε δ Μεγας Κωνσταντίνος.

Έκειτο δέ εις τό μέρος, τό δποϊον σή
μερον κατέχει ή πλατεία Άτ-μειδάν καί 
το πλησίον αύτής έγειρόμενον τζαμίον τοϋ 
Σουλτάν — Αχμέο. Ο μέγας Κωνσταντί
νος κατεσκεύασε τόν Ιππόδρομον έπί τών 
διαστάσεων τοϋ Circi maximi τής Ρώ
μη; κζι εοωσε πρώτος έν αύτώ ιππικούς 
άγώνας κατά τήν έπέτειον τής κτίσεως 
τής πόλεως, ήτοι τήν 11 Μαιου. Τό πρός 
μεσημβρίαν μέρος τοϋ Ιπποδρόμου, έπειδή 
τό έδαφος ήτο κρημνώδες, χάριν ίσοπεδώ- 
σεως ύπεβαστάζετο ύπό στοών, δπόθεν έξ- 
ετείνετο ή θαυμασία άποψις τής Προπον- 
τίοο; και κατά τούς βυζαντινούς συγγρα
φείς έφαίνοντο όχι μόνον τά περιπλέοντα 
πλοία, αλλά και αυτοί οί άναπηδώντες 
οελ φίνες.

Εί; τό μέσον τοϋ ’Ιπποδρόμου έπί τής 
κορυφής τή; καλούμενης όφιυόόνης t*u- 
το τό Κά&ιαμα, ήτοι τό βασιλικόν θεωρεϊ- 
ον,βασταζόμενου ύπό 24 υψηλών κιόνων.

Εί; τό Κάθισμα άνήρχετο δ αύτοκρά- 
τωρ άπό τοϋ παλατιού διά τοϋ καλουμέ- 
νου κοχλίου, στενής καί σκοτεινή; έλικο- 
ειδοϋ; κλίμακος, ήπς έγένετο τό θέατρον 
ττλειστων όσων όοΧοφονιών.

Εντός τής εισόδου ταύτης έδολοφονήθη 
κατά το 380 ό αύτοκράτωρ Γρατιανός, 
υίο; τοϋ Ούκλεντιανοϋ κατά διαταγήν 
τής άρειανιζουσης μητρυιά; αύτοϋ Ίου- 
στίνης. Εντός αύτής προσέτι έδολοφονή- 
θησαν καί στρατηλάται καί ύπατοι κατά 
οιαταγην τών αύτοκρατόρων.

Έκοσμεϊτο δέ δ Ιππόδρομος ύπό άνα- 
ριθμήτων αγαλμάτων, πανταχόθεν μετα- 
φερθέντων εις Κωνσταντινούπολην, μεταξύ 
τών δποίων ήσαν καί τά αριστουργήματα 
τής άρχαιότητος, ή χρυσελεφάντινος Ά- 
θηνά καί δ καθήμενος Ζεύς τοϋ Φειδίου.

Τά πλεϊστα τών έκ μετάλλου αγαλμά
των τούτων μετεβλήθησαν εις νομίσματα 
ύπό τών Σταυροφόρων, άλλα οε ανηρπά- 
γησαν καί μετεφέρθησαν άλλαχοϋ. Σήμε
ρον σώζονται μόνον δ οβελίσκος τοϋ Θεο
δοσίου, δ χαλκούς τριέλικτος κίων, όστις 
θεωρείται ώς βάσις τοϋ έν Δελφοί; άνατε- 
θέντος έκ τών λαφύρων τών Περσών χο
ρηγικού τρίποδος τών Ελλήνων, καί ή 
κτιστή στήλη.

Ό ιστορικός ούτος Ιππόδρομος τής 
Κωνσταντινουπόλεως δέν «χρησίμευε μόνον 
διά τάς ιπποδρομίας τών Βυζαντινών. Πολ
λάκις τό ε’δαφος αύτοϋ έβάφη^μέ αίμα άν- 
θρωπίνων θυμάτων, εις δε την κονίστραν 
του έκάησαν μάγοι καί αιρετικοί καί άπο- 
στάται.

Έπί τή; στάσεως τοϋ Νίκα, ήτι; ηρ- 
ξατο τήν 19 Ιανουάριου τοϋ 523 και 
διήρκεσε 16 ημέρας, έφονεύθησαν 35 χι
λιάδες άνθρωποι, κατά τόν χρονογράφον 
Θεοφάνην, καί τά πτώματα αύτών έρρι- 
φθησαν εις τά ύπόγεια τοϋ 
m__ λ_ ?! Λ _ λ

Ιπποδρόμου. 
Τοσαύτη δέ ήτο ή έξ αύτών έκπεμπομένη 
δυσοσμία, ώστε δ Ιουστινιανός ήναγκάσθη 
νά φράξη αύτά.

i-wro-

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΟΡΝΣΤΑΙΝ
Ό όποθανών Αρχίατρος.

Κατά ‘Οκτώβριον τοϋ 749 έμαρτύρη- 
σεν έν τώ Ίπποδρόμω ώσαύτως δ δυστυ
χή; έκεϊνος πατριάρχης Κωτσταντϊνος, δσ- 
τις καθηρέθη έν τώ ναώ τή; Αγία; Σο
φίας, διότι ύψώσας τά τίμια καί ζωοποιά 
ξύλα ειπεν «ώς ούκ ε”στι τών προσκυνουν- 
των τά; εικόνας».

Ό φανατικός όχλος τήν έπομένην τής 
καθαιρέσεώς του, τελουμένων ιπποδρομιών, 
ε'συρεν αύτόν είς τόν Ιππόδρομον. Εκεί 
έψίλωσαν τήν όψιν του, άποκόψαντες τάς 
τρίχας τής κεφαλής, τήν γενειάδα καί 
τάς όφρϋς, ένέδυσαν αυτόν σηρικόν και 
άμμανίκωτον κοντόν, τον έκάθισαν έπί ό
νου σαγματωμένου έξανάστροφα, κατά την 
βυζαντινήν φράσιν, καί άφοϋ τόν ύπεχρέω
σάν νά κράτη τήν ούράν αύτοϋ παρέοω- 
σαν αύτόν εί; τούς έμπαιγμούς τοϋ πλή
θους, μέχρι; δτου τόν άπεκεφάλισαν έν τώ 
Κυνηγίω.

Παρομοίαν τύχην είχε κατά τό 1185 
δ αύτοκράτωρ Ανδρόνικο; δ Κομνηνός, 
όστις έκθρονισθείς έτέθη έπί ψωριωσης κα- 
μήλου, έψιλωμένος τήν κεφαλήν καί το 
γένειον, ράκος περιβεβλημένος, έστερημε- 
νος τήν έτέραν τών χειρών καί τόν οφθαλ
μόν, σκοπός τών ύβρεων καί τών εκδική
σεων τοϋ πλήθους.

Έν τοιαύτη καταστάσει ήχθη είς τον 
‘Ιππόδρομον καί άλλοι μέν με κορυνας ε“- 
παιον αύτόν, άλλοι δι ’ οβελίσκων πεπυ- 
ρακτωμένων έκαιον τά πλευρά του, και
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άλλοι έλιθοβόλουν, κϋνα όνομάζοντες λυσ- 
σητήρα αύτόν.

Μία δέ γυνή άκόλαστος «κέραμον θερ
μού ΰδατος πλήρη άρπασαμένη έξ όπτα- 
νείου τών εκείνου κατεκένωσε παρειών». 
Ό δέ άντεΐχε γενναίως καί προς τούς βάλ
λοντας έπιστρεφόμενος ελεγε : Κύριε έλε-
ησον 1 καί «ΐνα τί καλάμου συντετριμμέ
νου π ροσεπικλάτε». Διότι έγνώριζεν έκ 
στήθους τάς γραφάς. Μέχρι; δτου κατω- 
κέφαλα κρεμασθείς μεταξύ δύο στηλών 
καί κατακρεουργηθείς, «μόλις, άπέρριψε 
τήν ζωήν, τήν δεξιάν χεϊρα μετ’ όδύνης 
έκτείνα; καί περιαγαγών τώ στόματι, ώς 
έάν ήθελε ν ’ άποσπογγίση τό δι ’ αύτου 
έκρέον αίμα !»

Χάριν τής ιστορίας τοϋ έν Κωνσταντι- 
νουπολει Ιπποδρόμου άνέγραψα ένταϋθα 
τά αιματηρά ταϋτα γεγονότα, ών άνευ 
δέν θκ ήτο πλήρη: ή περί τών έν αύτώ τε
λουμένων άντίληψις.

Αί ίπποορομίαι παρά τοϊς Βυζαντινοί; 
έτελοϋντο, ώς ειπον ανωτέρω, ή κατά τον 
Μάιον ή κατά τάς έορτάς τών Χριστου
γέννων, καί κυρίως τήν πρώτην τοϋ ^υς.

Τήν πρωίαν τής πολυποθήτου ήμερα; 
διεκοσμειτο ή πόλις έορτασίμω; ^Ιά πα
ράθυρά καί αί θύραι έστολίζοντο διά κλά
δων δάφνης καί στεφάνων έξ άνθέων, οι 
δέ ιπποκόμοι μετέβαινον έν έορτασίμω στο
λή μετά λαμπάδων νά εύχηθώσιν είς τους 
ναού; ύπέρ τής έπιτυχία; τών διά τάς
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’Ψλ’ο^μΪ^’Μ
ιπποδρομίας 'ίππων. Μετά τοϋτο τό πλή
θος συνηθροϊζετο έν τώ εκτεταμένο» Ιπ- 
ποορόμω οιά νά άπολαύση τοϋ θεάματος.

Έπί τών στηλών τοϋ Τετρχκίονος, άπό 
τοϋ όποιου προεκυπτεν ε’.ς τάς έορτάς ή 
αύτοκράτειρα, καί τό όποιον έπεϊ/ε θέσιν 
τοϋ σημερινού Περιπτέρου, άπό τοϋ όποιου 
Οεώντζι οί πρέσβεις κχί οί επίσημοι ξένοι 
τό προσκύνημα τοϋ Σουλτάνου, έστήνοντο, 
κχτά τόν Θεοφάνην, τά «Βασιλικά Λχ- 
ουράτα». Ήσαν δέ ταΰτα αί εικόνες καί 
οί άνδριάντε: τών αΰτοκρατόρων οί όποιοι 
έξετίθεντο δαφνοστόλ ιστοί.

Έπί τοϋ τετρχκίονος ούδενός άλλου ή 
ε’ικών ήδύνατο νά έκτεθή. Εινε δέ γνω
στόν τί επεισόδιο·/, τό έπί τής βασιλείας 
τοϋ αύτοκράτορος Φωκά λαβόν χώραν.

Γενομένων τών γάμων Δομεντίας τής 
τοϋ Φωκά. Ουγχτρός μετά τοϋ Πατρικίου 
IIρίσκου, οί δήμαρχοι έστησαν και τού- 
των τά: εικόνας δαφνοστεφείς είς το ίδιον 
μέρος. Όργισθείς δέ ό Φωκάς διέταξε νά 
άποκεφαλίσωσι τούς δημάρχους, οί όποιοι 
δέν έσώθησαν είμ.ή τή μεσολαβήσει τοϋ 
πλήθους,τό όποιον έκραύγαζε κάτωθεν τών 
ανακτόρων ίκετευτικώς.

— Φιλάνθρωπου δεσπότου πολλά τά έτη!
Άμα τή εμφανίσει τοϋ αύτοκράτορος 

έπί τοϋ θεωρείου, τοϋ «Καθίσματος», ήο- 
χιζον οί άγώνες. Άλλά πρό τούτου ό ό
χλος είχε τό δικαίωμα νά ζητήση 4 αι
τήματα παρά τοϋ αύτοκράτορος, τά όποια 
έλάμβανε. Τοιουτοτρόπως, έπί παραδείγ- 
ματι, παρά τής χήρας αύτοκρατείρας Α
ριάδνης, γυναικός τοϋ αύτοκοάτοοος Ζή
νωνος, έζήτουν μετά τόν θάνατον αύτοϋ 
τώ 491 τά εξής :

— «Αριάδνη Αύγούστα ! ’Ορθόδοξον 
βασιλέα τή Οικουμένη· καλά Πάσχα τή 
Οικουμένη- ευταξίαν και εΰθηνίαν τή πό- 
λει- έξω βάλε τόν κλέπτην έπαρχον τή 
πόλει».

Τό περίεργον δέ εινε οτι ό Ιππόδρομος 
ήτο πολλάκις τό στάδιον άγώνων βωμο
λοχίας, διότι ό δυσηρεστημένος όχλος προέ · 
βαινεν είς λοιδωρίας, ύβρεις και έμπαιγ- 
μ.ούς, ένίοτε δέ καί λιθοβολισμούς κατ ’ αύ
τοϋ τοϋ αύτοκράτορος άτιμωρητεί.

— Έπιορκεϊς, Γαίδαρε ... 
έκραύγαζον ποτέ οί Πράσινοι πρός τόν 
παντοδύναμον ’Ιουστινιανόν, διότι εύνοών 
τούς Βένετους κατέτρεχε τήν μερίδα αύ
τών.

Τόν δέ αύτοκράτορα Μαυρίκιον έσατύ- 
ρισαν ύπό τάς όψεις αύτοϋ, περιφέροντες 
τήν καρικατούραν του είς τόν Ιππόδρομον. 
«Εύρον, λέγει ό χρονογράφος Θεοφάνης, 
ανορα Μαύρον —αρομοιοϋντα τώ Μαυρι- 
κίω καί περιβαλόντες αύτόν σαγίον μαϋ- 
ρον καί στέφανον πλέξαντες άπό σκορόδων 
καί τή αύτοϋ περιθέντες κεφαλή, όνω τε 
άποκαθίσαντες έπαιζον».

Τοϋ αύτοκράτορος δέ Φωκά τοϋ Νικη
φόρου, ενός έκ τών καλλίστων καί ισχυρό
τατων Βυζαντινών αύτοκρατόρων, δίδον- 
τος ποτέ ιππικόν άγώνα καί βοαδύναντος 
ν ’ άνελθη είς τό βασιλικόν ΟειΛεϊον, i> 
λαός εκραζεν :

— Άνάτειλον, Φωκά, άνάτειλον !

«Μή έξερχομένου δέ αύτοϋ ταχέωςπρός 
τήν θέαν ό δήμος ε’φη :

— Πάλιν τόν οίνον επιας, πάλιν τον 
νοϋν άπώλεσας !»

Τό όποιον μάς ύπενθυμίζει τό σημερινόν :
— Πάλιν μεθυσμένος είσαι, πάλιν κου

τσαβάκικα !
Όταν τέλος Θεοδόσιος ό νεώτερος έσωσε 

ποτέ είς τούς Πρασίνους τιμητικήν θέσιν 
άπεναντι αύτοϋ ό όχλος έκραξε :

— Τά ίδια τοϊς ίοίοις.
Παρωοών βεβαίως τό τά «άγια τοΐς 

άγίοις».
Τό πρώτον άγώνισμα, τό καί συνηθέ- 

στερον, ήτο τό τής άρματοδρομίας. Εκα
τόν τέθριππα διαιρούμενα είς 4 χρώματα, 
άνά 25 έκαστον, διέτρεχον τόν Ιππόδρο
μον είς 25 συνήθως δρόμους, έκαστον άνά 
4. Έκαστη δέ άρματοδρομία ήτο περίπου 
τεσσάρων μιλλίων.

Δεύτερον άγώνισμα, κατά τήν νεαράν 
τοϋ Ιουστινιανού, ήτο τό τών Όμιλητη- 
ρίων ίππων, τό όποιον έκχλεϊτο Μάππα, 
έκ τών χειριδών, τάς όποιας έ’φερον οί Τ- 
πατοι καί αί όποϊαι λατινιστί έκαλοϋντο 
μάππκι.

Τό Ίπποδρόμιον διηρεΐτοείς προσκ· νή- 
οιμον καί χρυσοϋι/, μακελλαρικόο καί 
λαχηΐ'ικόι» άναλόγως τών άγωνιζομένων 
καί τών βραβείων. Είς τά τελευταία 
ταΰτα είδη ε’πχθλα ήσαν λάχανα καί 
κρέατα, τά όποια διενέμοντο είς τό πλή
θος. Διότι ήγωνίζοντο καί οί κρεωπώλαι, 
οί λαχανατζήδες, οί μπαμιατζήδες καί οί 
ίχθυοπώλαι, οπότε ώς επαθλον διενέμ.ο·το 
ιχθύες είς τον δήμον, συρομένου τοϋ περιέ- 
χοντος αυτούς πλοίου μέχρι τοϋ Ιππο
δρόμου.

Μέχρι τοϋ σημείου τούτου ειχον καταν
τήσει τά εύγενή άγωνίσματα τών Ελ
λήνων I

Αί ίπποδρομΐαι ήτο ή προσφιλέστερα 
απόλαυσες τών Βυζαντινών, δσάκις δέ έδί- 
δοντο τοιαϋται, αί θέσεις κατελαμβάνοντο 
άπό τοϋ μεσονυκτίου. Κατά τήν διάρκειαν 
δέ αύτών έπεδίδοντο είς μεγάλα στοιχή
ματα περί τοϋ τις έκ τών ίππων θά νι- 
κήση καί οί δυσηοεστημένοι κατέφευγον 
πολλάκις είς στάσιν καί αιματοχυσίαν.

Ή τέρψις αΰτη παρέσυρε καί αύτούς 
τούς αύτοκράτορας. Άνεφέραμεν ανωτέρω 
τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ τόν Θεοφίλου, 
όστις δέν ώκνησε νά έπαναλάβη τό σκάν
δαλο/ τοϋ Νίρωνος καί τοϋ Κομμόδου.

Ο αύτοκοκτωρ ούτος, προσκείμενος είς 
τούς Βενέτους, ήνάγκαζε τούς ύπουργούς 
καί ύπαλλήλους αύτοϋ νά κατέρχωνται, 
όπως συναγωνισθώσ·. μετ’ αύτοϋ είς τήν 
κονίστραν, άντιπροσωπεύοντες τά άλλα 
χρώματα.

Λέγεται ότι έφ ’ άρματος αύτοϋ ποτέ 
ίσταμίνου καί τής ΰσπληγγος μελλούσης 
νά καταπέση, είσήλθον άγγελοι άγγέλ- 
λοντες ότι οί Σαρακηνοί είσεβαλλον είς τό 
Βυζαντινόν κράτος. Τήν μανίαν πρός τάς 
ιπποδρομίας είχε κληρονομήσει παρά τοϋ 
πατρός αύτοϋ, τοσοϋτον δέ έρωτα έτρεφε 
πρός τούς ίππους, ώστε τούς έκ τών ηνιό
χων παϊδας έκ τής ίεράς κολυμβήθρας άνα-

λαμβανόμενος έδίδου, κατά τόν βυζαντινόν 
Γλυκά, έκαστο» αύτών άνά χρυσίου λίτρας 
ρ' . ήτοι περί τάς 108 χιλιάδας φράγκα 
χρυσά.

Καί άπέθανεν ό ίππομανή; ούτος αύτο- 
κράτωρ δολοφονηθείς καί τυχών ένταφίου 
έν σάγισμα ίππου.

Εκτός τών ιπποδρομιών οί Βυζαντινοί 
είχον καί θηριομαχίας, παλαιστάς, όρχη- 
στάς, παντομίμους καί σχοινοβάτας καί 
θαυματοποιούς άκόμη. Άλλ’ δλα τά είδη 
ταΰτα έκαλοϋντο επεισόδια τοϋ κυρίου ά
γώνος, ό όποιος ήτο ό τής ιπποδρομίας.

Έπί τής πρώτης τοϋ Ιουστινιανού ύ- 
πατείας άφέθησαν είς τά θέατρα πλεϊστα 
οσα θηρία, μεταξύ τών όποιων 20 λέοντες 
καί 30 πάνθηρες.

Αί πρός τά θηρία μάχαι ώνομάζοντο 
Κυΐ’η^ε'βια, έπαυσαν δέ έπί Θεοδοσίου τοϋ 
νεωτέρου. Βραδύτερον είσήχθησαν καί αί 
Ίππομαχίαι (tOUl’DOis), οί διακοντισμοί 
καί όλα τά άλλα άγωνίσματα τών ιππο
τών τοϋ μεσαίωνος. Έπί τών ημερών δέ 
τοϋ Χρυσοστόμου ύπήρχον, ώς ό ίδιος λέ
γει, δεξαμεναί έν τώ Οεάτρω, έν αίς έτε
λοϋντο γυμνικοί άγώνες γυναικών, αΐτινες 
ένήχοντο ώς νηρηίδες.

Έκ τών άγωνιζομένων είς τούς δεύτε- 
ρεύοντας τούτους άγώνας, οί πλεϊστοι ή
σαν δημόσιοι δούλοι, δούλοι δηλαδή ήγο- 
ρασμένοι ύπό τοϋ δήμου, έκ τών όποιων 
τινές καθίσταντο όχι σπανίως διάσημοι. 
Τοιούτους, λόγου χάριν, τό χρονικόν τοϋ 
Μελαλά αναφέρει είς τούς Πρασίνους Κα- 
ράμπελαν τόν άπό ’Αλεξάνδρειάς, είς δέ 
τό Βένετον τόν Ρόδιον, τον λεγόμενον 
Χρυσομάλην, είς τούς λευκούς Μαργαρί
την τόν Ιίατζάμου άπό Κυζίκου καί είς τό 
Ρούσσιον Έλλάδιον τόν άπό Έμέσης.

Οί πλεϊστοι δέ τούτων έ’φερον πάντοτε 
παοεπίθετα (παρατσούκλια). Τοιοϋτον ήτο 
ύπό την έποψιν τών άγώνων καί τής γυ
μναστικής τό Βυζάντιον.

Α. Θ. ΣπΗΛίατοποϊΛοε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΗΝΕΖΗΣ
Ό ΔποΟανώ/ διακεκριμένος πόλιτειιτής.

κωμικούς ώς έπί τό πολύ, τακτικώς έμφανι- 
ζομένους είς τήν πρό τών Ανακτόρων πλα
τείαν ή εις τόν περίπατον τής Κυριακή: κατά 
τήν όίραν τής μουσικής, διά νά τήν ίδοϋν καί 
νά τούς ίδη. Άλλ’ ό έν λόγω εραστής, πρώ
τος κατά χρονολογικήν τάξιν, ήτο οχληρός 
καί αυθάδης μέχρις αναίδειας, ώστε ή βασί
λισσα ήναγκάσθη νά κάμη λόγον καί τό πράγμα 
περιήλθεν είς γνώσιν τοΰ ύπασπιστοΰ τής υ
πηρεσίας. Οί ύπασπιστα'ι καί οί αύλικοί έν γέ- 
νει ήσαν κατά τήν έποχήν έκείνην τραχείς 
καί άπλοίκοί πολεμισταί τρέφοντες πρός τούς 
βασιλείς των ίεράν αφοσίωσιν' τήν βασίλισσαν 
δέ ιδίως.τήν καλλίζωνον έκείνην καί εΰχαριν, 
τήν πρώτην βασίλισσαν τής πατρίδος των πε- 
ριέδαλλεν ή λατρεία των μέ αιγλην ύπερφυ
σικήν. Φαντάσθητε τήν οργήν καί τήν άγα- 
νάκτησίν του διά τήν ασέβειαν, διά τήν ιερο
συλίαν ! Προσεκάλεσεν αμέσως ένα χωροφύ- 
λακα, άπό τούς ρωμαλέους έκείνους Χειμα- 
ριώτας, καί τοΰ έδωσε τας οεούσας οδηγίας, 
ούτος δέ καταλλήλως παραφυλάξας συνέλα- 
δεν έπ’ αύτοφώρω τόν τολμητίαν εραστήν 
καί τόν έφιλοδώρησε τόσον γενναίως. ώστε ή- 
ναγκάσθη νά μείνη πολύν καιρόν κλινήρης.

Καί μετά τήν παρεμβολήν τοΰ έπεισοδίου 
τούτου, σχετιζομένου μέ τήν διαμονήν τοϋ 
πρώτου βασιλικού ζεύγους τής Ελλάδος είς 
τό πρώτον των άνάκτορον. άς έπανέλθωμεν 
είς τόν κήπον.

Χάριν είς τήν γειτνίασιν τής βασιλικής κα
τοικίας ό πέριξ χώρος έξωραίσθη κατά τό έ- 
νόν, τότε δέ έφυτεύθη καί ό κήπος, όστις τοι
ουτοτρόπως δύναται νά θεωρηθη ώς ό προκα- 
τοχος τοΰ σημερινού μεγάλου ’Ανακτορικού 
κήπου. Άλλως τε ή Αμαλία ήτο κατ'έξο
χή1' φιλόδενδρος, ώς μαρτυρεί αύτός ούτος ό 
κήπος ό βασιλικός, εγκαλλώπισμα αληθές τής 
πρωτευούσης καί ή φερώνυμος της δένδρο- 
στοιχία καί ό παρά τά Λιόσια πύργος τις. Το 
όμμα της συνειθισμένον άπό τά σύσκια δάση 
τής πατρίδος της έπόθει ν ’ άναπαύητα: πί- 
πτον έπί τών θαλερών χρωμάτων τής ελλη
νικής χλωρίδος καί ή έμφυτος καλαισθησία 
της έδωσε τήν πρώτην ώθησιν είς τήν έξω- 
ράϊσιν ■ής πόλεως ταύτης. ήν τόσον ήγάπησε 
καί ήτις Οά έπετέλει εγκαίρως καί κανονικώς 
τήν καλλιτεχνικήν της άνάπτυξιν, άν δέν 
άπεδιώκετο τό έφορεΰον έπ' αύτής αγαθοποιόν 
καί φιλόκαλο·/ πνεΰμά της.

Ό κήπος έμεινεν ύπό τήν έπιμέλειαν τής 
δημοτικής άρχής διατελών, μετά τήν έγκα- 
τάστασι·/ τών βασιλέων είς τά οριστικά αυτών 
άνάκτορα. Τό μέρος πολύ κεντρικόν διά τάς 
τότε Αθήνας δεν ήτο' ή οδός Σταδίου ητο 
κατ’έκείνην τήν έποχήν έρημική, ή μάλλον 
ούτε οδός κάν δέν ήτο, διότι έχαινεν είς τό 
μέσον της ή αΰλαξ, ήτις πολύ βραδύτερον 
έπληρώθη. Άλλ’ή γειτ/ίασις τοΰ Υπουρ
γείου τών Οικονομικών καί τοϋ Νομισματο
κοπείου τοΰ έδιδε·/ κάποιαν ζωήν, "ϊ'ποθέτω 
όμως οτι τήν ΐδιάζουσαν φυσιογνωμίαν, ήτις 
τόν κατέστησε·/ ιστορικόν άπέκτησε πολύ 
βραδύτερον, ότε ή πολιτική διαφθορά έδη 
προϊοΰσα καί ή συναλλαγή ήρχισε νά κυρί
αρχη. έφθασε δέ εις τό κατακόρυφον μετά 
τήν Μεταπολίτευσιν, ότε πας χαλινός άπε- 
πτύσθη καί ή έπάρατος νόσος τής Οεσιθηρίας 
κατήντησε παροξυσμός. Συνετέλεσε δέ και ή 
γειτνίασις τών βραδύτερον συγκεντρωθέντων 
περί αύτόν δύο ετέρων ύπουργείων, τοΰ τών 
’Εσωτερικών όντος πρότερον έν τή όδώ Βου
λής και τού τών Ναυτικών, κειμένου άλλοτε 
έν τή όδώ Αιόλου, τοΰ Ταχυδρομείου, εύρι-

0 ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
Α'.

Ή πρώτη φυσιογνωμία του.— Τα πρώτα ’Ανά
κτορα.— Τά χαλάσματα —Οϊ έρασταί τής 
βασιλίσσης —Τιμωρία ενός αύΟάδους. — Ή 
’Αμαλία καί τά δένδρα.—Ή οδός Σταδίου.— 

I Τά ύπουργεϊα —Ή ονομασία τοΰ Κήπου.— 
Τά διαΰούλια τών συνωμοτών.
Πότε έλαβε τήν περίεργον αύτήν ονομα

σίαν του ό πρό τοΰ Υπουργείου τών Οικονο
μικών κήπος αγνοώ ΙΙρό είζοσίπενταετίας, 
δτε τό πρώτον ήλθαν είς ’Αθήνας, ήτο ήδη 
παλαιά καί παραδεδεγμένη. Ό κήπος έφερε 
τότε τήν ΐδιάζουσαν φυσιογνωμία του, ήτις 
διετηρήθη μέχρι πρό δεκαετίας, κάτι τι τό 
συμμαζευμένον καί τό σεμνόν, όπως είχον όλα 
τότε τά κέντρα τής πόλεως τών Αθηνών, 
σώφρονος νοικοκυροπούλας άκόμη. ήτις μετά 
τήν εισβολήν τής πλουτοκρατίας ήρχισε ν’ά- 
ποκτα τόν άέρα φιλάρεσκου καί έκδεδιη,τημέ- 
νης κυρίας. Λίθινος τοίχος χαμηλός μέ ξυ- 
λίνας κιγκλίδας περιέδαλλεν αύτόν, μέ τέσ- 
σαρας εισόδους, άνά μίαν είς έκάστη·/ πλευ
ράν, μέ τό πενιχρόν καφενεϊόν του εις τήν 
παρά τό Υπουργείο·/ τών Ναυτικών γωνίαν 
καί μέ τό μικρόν φυλαζεϊον αντίκρυ τοϋ 
Ύπουργείβυ τών Οικονομικών. Ό χώρος ήτο 
χθαμαλός καί κοίλος' είς τό μέσον έκειτο 
μικρόν άναβρυτήριον μέ πίδακα, έχων τόν βυ
θόν πάντοτε γεμάτον άπό φύλλα σηπόμενα' 
τό ύδωρ πηγάζον άπό τήν παρά τό φυλαζεϊον 
δεξαμενήν, είς τά θολά καί πρασίνα νερά τής 
όποια έπλεον χρυσίζοντες ερυθροί ιχθύες έ
τρεχε κελαρύζον διά τών Οαμνώνων. Τα 
δένδρα, ών μερικά σώζονται άκόμη, κυπάρισ- 
σοι λυγερά: καί πτελέα: καί πεύκα καί πλά
τανοι άπετέλόυν κατά συστάδας άμφιλαφή 
Οολίαν καί πτερειχον σκιών εύάρεστον καί 
κατά τό θέρος. Καί είχον τήν ιστορίαν των 
τά δένδρα ταΰτα. Τό νυν κατάστημα τής Δι- 
ευθύνσεως τής 'Αστυνομίας υπήρξε τό ενδιαί
τημα τοΰ άειμνήστου βασιλέως ΌΟωνος πρό 
τής άνεγέρσεως τών σημερινών ’Ανακτόρων, 
ενδιαίτημα ταπεινόν καί ανάλογον πρός τήν 
πρωτεύουσαν τοΰ νεαρού ήγεμόνος, ήτις άπό 
τό χάος τής έρημώσεως καί τής φρικαλεότη· 
τος μακροΰ πολέμου άνακύπτουσα, μόλις τότε 
έδημιουργεΐτο καί άραιαί άνεγείροντο αί άπέ- 
ριττοι οικοδομά· έν τώ μέσω τών παμπληθών 
χ α λ α σ μ ά τ ω ν. Επειδή δέ μετά τόν γά
μον τοΰ "ΟΟωνος τό οίκημα ήτο άρκετά στε
νόχωρο·/ διά τό βασιλικόν ζεΰγος, προσελή- 
φθη καί ή συνεχομένη οικία Βούρου, όπου 
νϋν τά γραφεία τής «Εστίας», άποτελέσασα 
παράρτημα τών Ανακτόρων.

»
’Ανέφερα τά χ α λ ά σ μ α τ α άνωτέρω 

και ή λέξις μοί ύπενθυμίζει εν άνέκδοτον. τό 
όποιον οφείλω εις τήν άνακοίνωσιν φίλου μου, 
έχοντος τό χάρισμα μνήμης άπεράντου, είς ήν 
απεθησαΰρισε πλεϊστα οσα περίεργα συμ
βάντα τής εποχής εκείνης.

Έλέγοντο λοιπόν X α λ ά σ μ α τ α τά ε
ρείπια τών οικημάτων, οσα είτε έκ τής πολυ
καιρίας είχον καταπέσει είτε είχον έμπρησθή 
κατά τήν έποχήν τοΰ Άγώνος. Εις έν τοιοΰτο 
κείμενον έκεϊ ποΰ παρά τόν Άγιον Γεώρ
γιον κάποιος νέος τής έποχής κρυπτόμενος 
κατεσκόπευε φορτικώς τήν νεαράν βασίλισσαν 
διά σκοπούς... ερωτικούς ! Έραστάς τοιού
τους πλατωνικούς καί κατά φαντασίαν ή Α
μαλία έσχε πολ.λούς καί έν ώρίμω ακόμη η
λικία περί τά τέλη τής βασιλείας της, ενθυ
μούνται δέ οί πρεσδύτεροι αύτούς, τύπους 

σκομένου μέχρι πρό δωδεκαετίας είς τό κάτω 
πάτωμα τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερικών 
καί όντος πρότερον είς τήν οδόν Αιόλου, 
παρά τό φωτογραφείο·/ Παντζοπούλου καί τό 
τής Διευθυνσεως τής Αστυνομίας, ήτις άπό 
τής πλατείας τοΰ Δημοπρατηρίου μετηνέχθη 
είς τό σημερινόν αύτής κατάστημα.

Τότε ήρχισεν ό καθ’ αύτό ρόλος τοΰ κήπου 
περί ού θά διαλάβωμεν προσεχώς. Ή συγκέν- 
τρωσις δέ τόσων ανθρώπων έν αύτώ θεσιθη- 
ρών ή ύπαλλήλων παυθέντων. πάντων έχόν- 
των τό ήθος ώς έκ τής λύπης καί τής προσ
δοκίας μελαγχολικόν καί περίφροντι, έγεινε·/ 
άφορμή ν’ άποκληθή τό μέρος Κήπος τοΰ 
Κλαυθμώνος ή Κήπος τών Δακρύων. Εις τήν 
έπικράτησιν τοΰ δευτέρου τούτου ονόματος 
συνετέλεσε βραδύτερον καί ή χαριεστάτη 
σκιαγραφία, ήν έγραψε καί περιέλαβεν είς τάς 
πρό έτών έκδοθείσας Σατυρικάς αύτοϋ Εικό
νας ό φίλος καί συνεργάτης μας κ. Δημ. 
Γρ. Καμπούρογλους.

Χλραλαμπηι: ANNINOS

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Έπί τή ευκαιρία τών τελεσθέντων κατά 

τήν εβδομάδα ταύτην άποκαλυπτηρίων τοϋ 
μνημείου τοϋ Βύρωνος, δημοσιεύομε·/ σήμε
ρον.έν τή πρώτη σελίδι τήν εικόνα τού με
γάλου ποιητοϋ καί αθανάτου φιλέλληνας έπι- 
φυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμε·/ καί άλλας 
σχετικά: εικόνας, άς έπί τούτω έλάβομεν.

Δημοσιεύομε·/ επίσης τήν εικόνα τοΰ κατά 
τήν παρελθοΰσαν έδδομάδα άποβιώσαντος γη
ραιού έν άποστρατεία άρχιάτρου Βερνάρδου 
Όρστάΐν, όστις νεώτατος έκ Γερμανίας κα- 
τελθών εις τάν πατρίδα μας, άφιέρωσεν είς 
αύτήν ολόκληρον τόν μακρόν του βίου καί 
τήν έκτακτον επιστημονικήν του ικανότητα.

Ό ’Ιωάννης Μεσσηνέζης, ο έπιφανής έξ 
Αίγιου πολιτευτής ού τήν βαρεϊαν νόσον άν- 
ηγγεί).αμεν, είς τό προη ,-ούμενον φυλλάδιο·/, 
δέν ήδυνήθη ν’ άντιστή εις τόν θάνατον καί 
έτελεύτησεν έν ΙΙάτραις τήν 18 τρέχοντος 
έν ηλικία 77 έτών. Ό Μέσσηνέζης ύπήρξεν 
ο τύπος χρήστου καί ακεραίου πολιτικού αν- 
δρός, διατελέσας πρόεδρος τής Β’ ’Εθνικής 
Συνελεύσεως καί άντιπροσωπεύσας πολλάκις 
έν τώ Βουλευτηρ.ίω τήν έπαρχίαν Αίγιαλείας, 
έπιδιώξας αείποτε πορείαν μετριοπαθή καί 
σώφρονα. Ή κηδεία του έγένετο μεγαλοπρε
πής καί άνταξία τοΰ άνδρός. ού τήν εικόνα 
δημοσιεύομε·/.

Τά ήμέτερα Ό λ ύ μ. π ι α άπό τής έκδό- 
σεώς των προσεπάθησαν νά συγκεντρώσουν, 
ώς είδον οί ήμέτεροι αναγνώσται, φάλαγγα 
έκλεκτήν συνεργατών έκ τών μάλλον διακε- 
κριμμένων παρ ’ ήμϊν λογογράφων καί ποιη
τών Μετά χαράς δ: άναγγέλλομεν ότι εις 
τήν ομάδα ταύτην άπό σήμερον προστίθεται 
και ή νεαρά καί εΰελπις συγγραφεύς δεσποι
νίς Εύγενία Ζωγράφου, ήτις εύηρεστήθη νά 
χορηγήση ήμϊν πρός δημοσίευσιν εν διήγημα 
αύτής ύπό τόν τίτλον ΙΩΑΝΝΑ. Δεκαεννέα 
μόλις έτών τήν ηλικίαν ή δεσποινίς Ζωγρά
φου άπέκτησε·/ ήδη θέσιν ζηλευτήν έν τή φι- 
χολογία μας διά τής δημοσιεύσεως διαφόρων 
διηγημάτων καί διά τής συγγραφής δύο δρα
μάτων τής ΜΟΝΑΧΗΣ και τοϋ ΕΞΙΛΑ
ΣΜΟΙ’, άτινα παρασταθέντα έν Άθήναις έ- 
τυχον εύμενεστάτης παρα τώ κοινώ ύποδο- 
χής, προοιωνιζόμεθα μέλλον έπίφθονον,είς τήν 
νεαράν συγγραφέα, ής τήν εικόνα έπί τή αι- 
σίω άπαρχή τής είς τά Ό λ ύ μ π ι α συν
εργασίας της δημοσιεύομεν.
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ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ'

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΑ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ

Πάντες έστρέψαμεν τά άποβλακωθεντα 
βλέμματά μας πρός αύτό. Τήν μανίαν τής 
μάχη; διεδέχθη είδος άποχαυνώσεως. Έ- 
καθάρισα μηχανικώς τό δπλον μου, τό 
δποϊον ητο καταμέλανον έκ τής πυρίτιοος 
καϊ έκάπνιζεν. Οί άνδρες ήρχισαν νά μεμ- 
ψιμοιρώσι.

Ποϋ εΐνε τώρα δ άνθρωπος εκείνος μέ 
τά πολλά γαλόνια ; Νά στρατηγοί οί ό
ποιοι δέν αξίζουν ούτε ένα δεκανέα ! είπε 
τις έξ αύτών.

Ένθυμήθην ότι πράγματι την πρωίαν 
άνώτερός τις άξιωματικός, στρατηγό; ή 
συνταγματάρχης, διήλθε τών τάξεων μας 
και μέ ύφος θεατρικόν :

— Παιδιά, μά: εϊπεν, ανήκετε είς τού: 
ζουάβους τής ’Αφρικής, σάς ύπόσχομαι νά 
σάς έπαναφέρω νικητάς είς Παριοίους, ά
φοϋ πρότερον διέλθετε άπό τά πτώματα 
τών ΙΙρώσσων ! Δυστυχώς δέν έπρόκειτο 
πλέον νά διέλΟωμεν διά μέσου πτωμάτων' 
έπρόκειτο άπλούστατα άπό στρατιώται νά 
γείνωμεν αιχμάλωτοι.

Αί πρωσσικαί πυροβολαρχίαι έξηκολού- 
Οουν νά κανονιοβολώσι, καίτοι ή λευκή 
σημαία έξηκολούθει νά κυματίζη. Τό άτυ- 
χές άπόσπασμά μου, έλαττωΟέν κατα τι 
νας άνδρας, κατήλθε τών προμαχόνων, έ- 
φθασεν είς τήν δδόν τών Παρισίων οπού 
ένωθέν μετά τίνος άλλου λόχου, παρετά- 
χθη ώς τιμητική φρουρά. Κατά διαλείμ
ματα αί οβίδες διερρυγνύοντο προξενοϋσαι 
ύλικάς ζημίας. Είχομεν τά δπλα παρά 
πόδα.

Οϊ παλαιότεροι έκίνουν τάς κεφαλάς 
τωνδιόιι ήνόησαν ότι τό πάν είχε τελειώ
σει.

Ούδεϊς έγνώοιζε τί έπρόκειτο νά πράξω- 
μ.εν έκεϊ μένοντες. 'Επί τέλους όλίγον 
μ.ά: ένδιέφερε τούτο. Έμένομεν άπαθεϊς 
εις τάς καταπιπτούσα; οβίδας, αϊτινες έ- 
πιφέρουσι ζημίας είς τάς οικίας. Διαγγε
λείς αξιωματικοί άνήρχοντο και κατήρ- 
χοντο τήν δδόν. Είς τούτων κατηυθύνθη 
εις τού; προμαχώνας, έκάλεσε τόν σημαιο
φόρον και έ,ήτησε άπόσπασμα έκ τινων 
άνδρών. Άφεύκτως άναμένουν τόν απε
σταλμένων 1 μοί εϊπεν δ πλησίον μου.—■ 
Τό βλέμμα μου έστρεψα πρός τόν θόλον τόν 
δποϊον τοσάκις ειχον διέλΟει καί έπί τών 
μ,αυρισμένων λίθων τοϋ δποίου ύπήρχον 
λευκά σημεία έκ τών σφαιρών.

Ή κινητή γέφυρα κατεβιβάσθη, οί 
φραγμοί άφηρέθησαν έξ αύτή; είς δέ συν
ταγματάρχης βαυαρός ακολουθούμενος ύπό 
σαλπιγκτοϋ διήλθε τάς τάξει; μας έ? συ
νοδεία γαλλων αξιωματικών. ΙΙάντες τόν 
παρακολουθοϋμεν διά τοϋ οφθαλμού· έφερε 
τό κράνος καί τόν στακτόχρουν μανδύαν.

Ήτο ύψηλός, ισχνός, ξανθός· είχε τούς 
όφθαλμςύ; ώχροκυανου; καί μάς πχοετήρει
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προσεκτικώ; άνοιγοκλείων αύτούς ύπο τά 
χρυσά όμ.ματουάλια του. Ίον ήκολούθει μέ 
βήμα στρατιωτικόν εί; σαλπιγκτής έχων 
τό πρόσωπον μακρόν χρώματος κίτρινου 
περιβαλλόμενο·/ ύπό έρυθράς γενειάδος. Έ
φερε κάλυμμα τρίχινον καί τήν κοκκίνην 
στολήν τών πρώσσων ουσάρων. Έβλεπεν 
άτενώς, πιστός είς τήν πειθαρχίαν, τόν ώ
μον τού συνταγματάρχου του, τοϋ δποίου 
ή στάσις ήτο μίγμα στενοχώριας καί αύα- 
δίας. Μόλις έκαμεν εκατόν βήματα δτε 
όβίς πρωσσική έπεσε περί τά δέκα μέτρα 
μακράν του. Ήσθάνθη φρικίασιν, στρα
φείς δέ πρός τούς συνοδού; του : Κύριοι, 
σάς ζητώ συγγνώμην· εινε έλλειψις εύγε- 
νείας άπό μέρους μας. Αί πυροβολαρχίαι 
μας δέν ειδον κατά πάσαν πιθα.ότητα τήν 
λευκήν σημαίαν... Εινε άπίστευτον !

Ή έλλειψις αύτη εύγενείας. ώ; εϊπεν δ 
πρώσσος συνταγματάρχης, έστοίχισε τήν 
ζωήν εις δύο δυστυχείς, τού; δποίους δταν 
μετέφερον έπί τεσσάρων όπλων : —Μυρι
άκις συγγνώμην ! έπανέλαβεν έξακολου- 
θών τόν δρόμον του.— Όλιγώτεραι οβίδες 
καί περισσοτέρα σιγή θά ώφέλη περισσότε
ρον τό Σεδάν.

Τά βλήματα έπιπτον διαρκώ;, φονεύον- 
τα, τραυματίζοντα, καταστρέφοντα. Ή 
ύψωθεϊσα έπί τοϋ προμαχώνος λευκή ση
μαία. δέν έθεσε τέρμα εί; τήν έπίθεσιν, ένώ 
παρέλυσε τήν άμυναν. Έν τούτοι; περί 
τήν έκτην εσπερινήν ώραν τό πϋρ ήλατ- 
τώθη καί βαθμηδόν κατέπα.υσε. Σιγή θλι
βερά, πλήρη; βόμβου καί μ.εμψιμοιριών 
κατέλαβε τήν πόλιν. Μά; άπηγορευθη 
νά άνέλθωμεν έπί τών προμαχώνων. Έν 
τούτοι; παρά τήν ρητήν ταύτην άπαγό- 
ρευσιν οί στρατιώται έκεϊ συνεσωρεύοντο. 
Εί; τούτων, έν στιγμή άπογνώσεως, έπυ- 
ροβόλησεν. Άγριαι ώρυγαί τώ άπήντη- 
σαν. Οί άξιωματικοί έδοαμον. Είς λοχα
γό:, δπως άποφύγωμεν έπικειμένην ρήξιν, 
μετέβη παρά τινι συνταγματάρχη πρώσσω 
δστις έοιοίκει τά; έκτος τών τειχών δυνά
μεις καί τώ έζήτησε συγγνώμην. Ή κει- 
νητή γέφυρα παρά τήν όποιαν έρριψα τά 
πρώτα μου φυσίγγια, έμενε καταβιβασμένη. 
Δύο γάλλοι σκοποί έβαδιζον ύπό τόν θόλον, 
δύο δέ σκοποί πρώσσοι εύρίσκοντο αντιμέ
τωποι τούτων είς τό άντίθετον μέρος τή; 
τάφρου. Ήγνόουν τί νά πράξω. Εβημά- 
τιζον άνω κάτω,δτέ μέν μόνος δτέ δέ μετά 
τίνος συναδέλφου. Κατά τήν διάβασιν άν- 
τηλάσσοντο λέξεις τινές, δι’ ών έξεδηλοϋτο 
ή οργή. Δέν μέ συνεκράτει πλέον ή ορμή 
τή; πάλης. Τήν μεγάλην μεταβολήν συν - 
ώδευε μεγάλη κατάπτωσις ηθική. Κατέ- 
πεσον έπί τοϋ έδάφους καί έκοιμήθην ύπνον 
βαρύν.

Φοβερός θόρυβος μέ αφύπνισε τήν έννά- 
την. Οί οφθαλμοί μου έθαμβώθησαν έκ 
τή; λάμψεως πυρκα.ίά; τήν όποιαν δ πρωσ- 
σικο; στρατό; έχαιρέτισε μέ φρενητιώδει; έ- 
πευφημίας.Τρεις η τέσσαρεςοίκίαι έκαίοντο. 
Ιίεριτυλιγμένος έντος τοΰ πιστοϋ μου μανδύ- 
ου έμενον έξηπλωμένος έπί τής ράχεω; καί 
έβλεπον τήν πυρκαϊάν ήτις έφώτιζε τόν 
ούρανόν. Μόνον δ κρότος κανονιού θά μέ 
ύπεχρέου νά έγερθώ, τόσον ειχον παύσει 
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νά σκέπτωμα.ι οτι ζώ. Έκ τών ζουάβων 
τών πλησίον μου άλλοι μέν έκοεμώντο άλ
λοι δέ έκάπνιζον.

Πόσα γεγονότα συνέβησαν κατά τάς 
δύο έκείνας ημέρας ! Αί χεϊρές μου ήσαν 
κατάμαυροι έκ τής πυρίτιοος. Υπόκωφο; 
καί διαρκή: θόρυβος μέ έξήγειρε τής κα- 
ταστάσεώς μου έκείνη:. Μάζας πυκναί 
καί σοβαραί έβάδ'.ζον έν τώ σκότει τής 
νυκτός, διερχόμεναι πλησίον μου’ ήσαν τά 
λείψανα τού στρατού, δστις άπώλεσε τήν 
αποτελεσματικήν μάχην. Ήττημένος καί 
καταπεπονημένος παρετάσσετο έπί τών 
προμαχώνων. 'Ολόκληρα συντάγματα πε
ζικού ήκολούθουν τό σύνταγμα τών πεζο
ναυτών, τό δποϊον τόσον ήρωικώς ήγωνί- 
σθη. Πολλά συντάγματα δέν έπολέμησαν.

Συγκεχυμέναι διαμαρτυρία! ήκούοντο εί; 
τά; τάξεις των. Έκ λόγων τινών άσυναρ- 
τήτων έπληροφορήθημεν οτι δ στρατάρχης 
Μάκ Μαών είχε πληγωθή, — τινές ε’λεγον 
δτι είχε φονευθή,—καί οτι έν τή, άρχηγία 
διεδέχθη τόν Δουκρό δ στρατηγό; Βιμπφεν. 
Ή τρέμουσα λάμψις τών λογχών έξήρχετο 
ύπεράνω τών πηλικίων. Πάντες έπροχώ- 
ρουν μέ βήμα βαρύ ε’φερον τό βάρος τή; 
ήττης.Μέρος τή; νυκτός παρήλθεν έν τώ 
μέσω τοΰ θορύβου έκείνου. Πότε εκλειον 
τού; οφθαλμού; καί πότε ήνοιγον αύτούς· 
τάγματα διεδέχοντο άλλα τάγματα’ τά 
έβλεπον ώ; έν όνείρφ.

Ήγίρθην άμα τή πρωία. Συνωστισμό; 
μέγας έπεκράτει είς την πόλιν έκ στρατιω
τών διαφόρων όπλων συνηθροισμένων είς 
τά; οδού; καί τά; πλατείας. Όλον αύτο 
τό πλήθος τό δποϊον ούδεμία πλέον πει
θαρχία συνεκράτει έθορύβει πανταχοϋ. 
Στρατιώται ρακένδυντοι περιεφέροντο είς 
τάς οδούς άσκόπως. Ώμοιαζον μάλλον 
πρός άγέλην ή πρό; στράτευμα. Αίφνης 
κίνησι; τις έγένετο μεταξύ αύτών "Αμαξά 
τις τεθριππος έφάνη είς τήν δδόν άνθρω
πο: φέρων πολιτικήν ένδυμασίαν καί τόν 
μεγαλόσταυρον τής λεγεώνος τής τιμής έ- 
κάθητο έν αύτή φριζίασις διέτρεξε τά; 
τάξεις μας· ήτο δ αύτοκράτωρ. Ιίαρετή- 
ρει τό πλήθος μέ τό γνωστόν του ψυχρόν 
βλέμμα. Τό πρόσωπόν του έσείκνυε κόπω- 
σιν ούδείς όμως τών μυών συνεσπάτο. Ο
λόκληρον τήν προσοχήν του άπερρόφα το 
σιγάρον τό δποϊον έκράτει έντος των όα- 
κτύλων. 11 άντε; ήγνόουν ποϋ μετέβαινε. 
Παρ’ αυτόν καί εί; τό άντίθετον κάθισμα 
εύρίσκοντο τρεις στρατηγοί άνταλλάσσον- 
τε; λέξεις τινά; χαμηλοφώνω;. Ή άμαξα 
έπροχώρει βάδην. 'Οργή ζαί φρίκη έβκ- 
σίλευε περί τήν άμαξαν έκείνην, ήτις με- 
τέφερε μίαν αύτοκρατορίαν Εί; θεράπων 
θέρων τήν πρασίνην στολήν προηγείτο αυ
τής. Όπισθεν ήρχοντο σταυλϊται χρυσο
κέντητου; φέροντες στολας.

[Έπεται συνέχεια].


