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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Έπί τέλους !
Μετά τόσας προσδοκίας καί έλπίϊας 

και παρασκευάς καί συγκινήσεις, ιδού οτι 
έφθάσαμεν είς το τέρμα. Εΐμεθα είς τάς 
παραμονάς τών ’Ολυμπιακών Άγώνων. Ή 
ΰσπληγξ πρόκειται νά καταπέοη καί οί 
άγωνισταί εύσταλεϊς και πλήρεις εύγενοΰς 
[χένους ετοιμάζονται νά διαγωνισθώσ.ν. 
Εάν ή λαμπρότης τής εορτής δέν εινε 

οϊα τη; ώνειροπολήσαμεν, ή έννοια όμως 
αυτής απομένει πάντοτε μεγάλη κα! σο
βαρά. Είθε οί νεότεροι ’Ολυμπιακοί Ά
γώνες, οί μετά τόσους αιώνας άνασυνι— 
στάμενοι καί διά πρώτην φοράν έν Άθή- 
ναις τελούμενοι, νά σημειώσωσι σταθμόν 
sv τή ίστορίμτής ανθρωπότητες, γενόμε- 
*οι άπαρχή έπιινετής άμίλλης τών λαών 

έν τφ σταδιω τής προόδου καί τής είρή 
νης.

Ό άριθμος τών έλθόντων ξένων, ώς 
ήτο ήδη βέβ ιον άπό τίνος, πολύ ύπελή- 
φθη τών χιλιάδων καί τών μυρί'δων οσας 
παρέτασσσον μέ τόσην ευκολίαν είς τάς 
άρχάς οί ευφάνταστοι. Όπως δήποτε δμως 
άθληταί μέν ηλθον ικανοί έκ πολλών ευ
ρωπαϊκών χωρών, ώστε νά εχωσιν οί ά
γώνες χαρακτήρα διεθνή καί νά προκα- 
λώσιν είς άκρον τό ένδιαφέρον πισκέπται 
δέ έφθασαν καί ΐ-θανουσ ν όλονέν, ιδίως 
ομοεθνείς πολλοί έκ πάντων τών μερών 
τής 'Ανατολής και ή πόλις μας κατά τήν 
εβδομάδα ταύτην ε’λαβεν έκ τή; συρροής 
έκτακτον δψιν κινήσεως καί τύρβης. Μο
λονότι οέ ο καιρός ήπείλησε κατ'άρχάς νά 
φανή ουσμενής, αί έορταί τής Μ γαλής 
Εβδομάδες πανηγυρίσθησαν μετ ’εκτάκτου 

λαμπρότητος πρός μεγάλην τέρψΐν τών διά 
πρώτην φοράν παρευρισκομένων κλ’.Χ 
τοιαύ-ην έποχήν έν τή πόλει μας

Έκ τών έπισήμων ξένων, παρεκτό; τοΰ 
παρ ’ ήμϊν ήδη φιλοξενούμενου μεγάλου 
δουκός τής Ρωσσίας Γεωργίο», βέβαιον 
είναι δτι άφικνεϊται καί ή άρχ δοόκισσα 
τής Αυστρίας Στεφάνια, χήρα τοϋ άπο- 
βιώσαντος διαδόχου Ροδόλφου, ό άδελφός 
τοΰ αύτοκράτορος τής Αύστρίας άρχιδούξ 
Κάρολος Λουδοβίκος καί δ βασιλεύς τής 
Σερβίας ’Αλέξανδρος, δν, θά παραλαβή 
έκ Θεσσαλονίκης ή ήμετέρα θαλαμηγός 
«Σφακτηρία» καί θά μεταφέρω είς Αθή
νας κατά τά μέσα τής ερχόμενη; έβδο- 
μάϊος.

Τά πολιτικά νέα άς τά παρέλθωμεν έν 
σπουδή, διότι καί πολύ μεγάλη σημασίαν 
δέν έχουν. Ό προϋπολογισμός ίψηφίσθη



μετά συνιδρίχσι* διαρκέ'ασχν άοιχκόπω; 
έπί είκοσιέξ ώρας,φχι -όμενίν μβντδικο-ζ είς 
τά χρονικά τοϋ Κοινοβουλίου μζς. Άλλ’ 
αί πανυχίδες εξηκολούθησαν καί κατά 
τήν Μεγάλη» 'Εβδομάδα, ψηφισθέυτω» 
αναγκαίων τινών νομοσχεδίων, μεθ ο διε- 
κόπησαν αί έργασίαι, αϊτινες το φθινό
πωρο» θά έπα»αληφθώσι».

Ό κ. Τρικούπη; εξελε'γη βουλευτής 
εν Βάλτω διά μεγάλνς πλειονοψηφίας. 
Ούδεμία ιϊδηστς όμως ύπάρχει άκόμη άν 
θ’αποδεχθώ. Ημέρα εκλογής πρός ά»τι- 
κατάστασιν τοϋ άποβ'.ώσαντος βουλευ- 
τοϋ 'Αττικής Ν- Καλλιφρονα ώρίσΟη ή 
12 Μα ίου. Δυστυχώς ό θάνατος ένέ'τκηψε 
καί αύθι; είς τήν Βουλήν, άφαρπά ας έν 
τών εγκρίτων μελών της, τόν βουλευτήν 
Βονίτσης Έπαμ. Σακελλαρόπουλον, δια- 
τελισαντα νομάρχην Αττικής άλλοτε, 
έπανειλημμένως δέ δήμαρχος καί αντι
πρόσωπος τής επαρχίας του.

Άλλα νέα δέν ύπαρχου» καί τά χρο
νικά μας κλείουν σήμερον αυτοδικαίως μέ 
τήν γενικήν χαρμόαυ/ο» ευχήν : Χριστός 
άνέστη !

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙ^ΖΥΓιΟΥ
ΕΝ ΊΙΙ- ΑΡΧΑΙΑ·. ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

‘Η έγγύησις έτελεΐτο είς τή» πατρικήν 
τής νύμφης οικίαν δ πατζρ περιστοίχού- 
μενος ύπό τής οικογένειας αύτοϋ, παρόντος 
καί τοϋ γαμβρού, πρσσήνεγκε θυσίαν τή 
'Εστία καί μετ’ χυτήν διά πανηγυρικού 
ιινο; τύπου εδήλου ότι δίδει εις γάμον τήν 
θυγατέρα αύτοϋ πρός τόν έκεϊ παρόντα 
νέον, τή επιτρέπει ν' άζολουθήση αύτόν 
καί ν' απαρνηθή τήν τών προγόνων αύ
τής λατρείαν ιΰτω έλύοντο οί δεσμοί τής 
κόρης προς τήν πατρικήν εστίαν, δπερ ήτο 
ά-απόφιυκτο» ί'·,χ δυ.ηθίί νά σύναψη νέους 
πρός τήν τοϋ συζύγου

Ή συναίνεσ.ς τής κόρης ουδόλως ά- 
πητεΐτο· ή Οέλησι; τοϋ πατρός άπεφά- 
σιζε περί τοϋ συζυγου αύτή . ού μόνον δέ 
τής κόρης άλλά /λ> Τί>-, , J-Q ή συναίνεσιο 
’.εν ητο Ζ'χγκαίζ, κατα τούς πρώτστ»; 
χ.ν'".·όυς τής συστάσεως τών Έ/.ληνικών 
κοινωνιών. Τούτου ένεκα βλέπομεν έν τφ 
‘Ομήρω ότι ό πατήρ κυρίως ύ εριμνά πρός 
ιϋρεοιν νύμφης διά τόν · ιόν αύτοϋ. Ο 
Άχιλλεύς ώρνούμενος νά λαβή σύζυ
γον θυγατέρα τοϋ Άγαμεμνονοςλέγει «έάν 
τή βοήθεια τών θεών επανέλθω οίκαδε, ό 
πατήρ μου ΙΙηλ.ύ; θα φροντίση νά μοϋ 
εύρη σύζυγον». Μεγαπένθης ό υιός τοϋ 
Μενελάου δέν εςέλεξεν αύτός τήν σύζυ
γόν του, άλλ’ δ πατήρ του. Ή διατύ
πωσή τής έγγυήσεως ήτο απαραίτητος 
καί διά τό κύρος τοϋ γάμου, άνευ ταύ
της οέν C-τ,ργε γάμος άλλα παλλακία- 
τούτου ένεκα τά γνήσια τέκνα έκαλοϋντο 
τέκνα έξ άστής καί εγγυητής. Ό θεσμός 
ούτος τής έγγυήσεως ή·.ο έν ισχύει έν τε 
τή Αττική τή Σπάρτη καί ταΐς άλλαις 
'Ελ.λη-.ικαϊ; πόλε ιν, ή δέ κατ' αύτήν 

τελετή έγίνετο πρό τοϋ γάμου καί άπε- 
τέλει οίονεί μνηστείαν.

Μετά τήν έγγύησιν, ϊνα περιλάβωμεν 
έν τώ μέρει τούτω πάσας τάς πρό τοϋ ·, ά- 
μου τελετάς καί διατυπώσεις, έτελοϋντο 
τά προτέλεια ή προγάμεια καλούμενα ,Τή < 
παραμονήν δηλονότι τοϋ γάμου δ πατήρ 
τής νύμφη; έθυε τοϊς γ «μηλίοις θεοϊς, ήτοι 
είς τον Δία, τήν 'ΤΙρτν, τήν “Αρτεμιν 
καί τάς Μοίρας. Άλλ η μβλλον εύπρόσδε- 
κτος θυσία ύπο τών τελευταίων τούτων θεο- 
τή ωνήτο·. τής Αρτέμιδος καί τώνΜοιρών, 
αϊτινες ένεκα τής άγαμίας αύ'ών ένομί— 
ζοντο δυσμενώς πρός τόν γάμον διακείμε- 
ναι, ήτο ή τής κόμης τής νύμφης· ή θυ
σία ιύτη, ή-ιςήτο πράγμα ι τοιαύτη διά 
τήν νύμφην, περί πολλοϋ βεβαίως ποιού
μενη/ τήν κόμην αύτής, καθίστα ήττον 
δυσμενείς τάς ρηθείσας θεότητας.

Κατά τήν ημέραν τοϋ γάμου, έγίνετο 
ή τελετή τοϋ λουτρού- δ γαμβρός καί ή 
νύμφη ίλούοντο έκαστος ιδία δι ’ ΰδατο; 
κομιζομένου κ πηγή; ίεράς νομιζομένης· έν 
Άθήναις κ τής πηγής Καλλιρρόη . 
Ή τελετή αύτη τοϋ λουτρού έγίνετο 
μετά πολύ <; έπισημ.ότητος- ένεκα τούτου 
συνήθως έπί τών μνημάτων τών αγάμων 
έτίθετο λουτροφόρος, ή-οι ύϊρίζ, δι ’ ή; 
έκομ·ζετο τό διά τό λουτρό» ύδωρ έκ τή; 
ίερας - ηγής.

ΤΙ πομπή ητο ή τελετή δι ’ ή; ώδή- 
γεϊτο ή νύμφη .=ίς τήν οικίαν τοϋ συζύγου. 
Εσπέρας έπιβχινεν αΰτη άμάξης συρο- 

μέ··ης ύπό ήμιόνων ή βοών· κιί ή μέν 
νύμφη έκαθητο είς τό μέσον, εκατέρωθεν 
δ’ αύτής δ νυμφίο; καί στενός τής νύμφης 
συγγενής, δ'στιο έ'νε/.α τής συμμετοχής 
του ταύτης είς τόν γάμον, εκαλείτο νύμ
φευσής ή παράνυμφος, εκαλείτο 'έ καί 
πάροχος, διότι έκάθητο έν τώ ύχήματι 
παρά, τήν νύμφην. ΤΙ νύμφη . ίχ· κ=κχ- 
λυμμένον το πρόσωπο·/ οιά πέπλου, τήν 
κεφαλήν ίστεφανωμίνην, έφερε δ’εσθήτα 
λευκήν το λευκόν χρώμα ητο καθιερωμέ
νο·/ διά πάσας τά; θρησκευτικά; τελετάς. 
Τής άμάξης προετορεύετο νέος φέρω·/ τή< 
νυμφική» δάοα. πεοιισ-οίγιζον δέ τήν ά- 
μαζαν καθ όλην τήν πορείαν οί συγγενείς 
κ-Ί ο'κεΐοι ήόοντες προς λυσίους αύ'·'.ύ; 
καί φέρο·τε: καί ούτοι δάδα:’ τΑ γαμή
λιο» δε τοϋτο άσμα ^καλείτο ύμέναιος καί 
έξ αύτοϋ ώνομάσθη οΰτω και ή τελετή 
τή; πομπή:.

ΤΙ πομπή έτελεΐτο κ»τ’ αύ-ου; έτ·. 
τού; ήοωικού; χρόνους. Ό Όμηρος έ» -.ή 
άσπίδι τοϋ Άχιλλέου; λέγει, ότι ησαν 
κεχαραγμέναι έπ ' αύτής κ·ί «δύω πόλεις 
«πολυάνθρωποι καί μεγαλοπρεπείς. Είς 
«τήν αίαν εζ αυτών -τελούνται γόμοι και 
«δίδονται πολυτελή συμπόσια- ύπό τήν 
ϋλάμψιν δάδων αί μελλόνυμφοι»ξελθοϋσαι 
»τών οικιών των οδηγούνται διά μ. σου 
»τή; πόλεως είς τον συζυγικόν οίκον. 
»Νεοι χ-ρευτχί έκτελοϋσι χαοιέσσας ορ- 
βχήσεις, ά; ρυθμιζουσιν είς τους άρμονι- 
βκούς ή»ους αυλών και φορμιγγών, αί δέ 
«νυναϊκες, πρό των οικιών τών όποιων 
«διέρχεται ή γαμήλιος πομπή, ίστάμενα: 
ϊπρο τών Ουρώ·/ θαυμάζο σι ταύτην». 
Ώοαΐον έπίση; άνάγλυφον έ; δοτής γή. 

έν τώ μουτείω τοϋ Λούβρου παριστά. τόν 
γάαον τή; Θέτιδος καί τοϋ Πηΐέώς. ’Ο 
σύζυγος, ου δ άο στερός βραχίων καλύ
πτεται ύπό ίματίου, δπερ περιβάλλει καί 
το σώμα αύτοϋ τείνει τήν χεϊρα πρός τήν 
Θέτιΰα, ήτις φέρει τον νυμφικόν πέπλον 
πίπτοντα μέχρι τών οφθζλμώ», θαλαμη
πόλος ύποστηρίζουσα ταύτην έκ τών νώ
των στρέφει τήν κεφαλήν προς τά πρό
σωπα τ' άποτελοϋντα τήν νυμφικήν ακο
λουθίαν, άτινα κομίζουσι τά πρό; τήν 
νύμφην δώρν. Τά πρόσωπα ταύτα είσί·/ 
αί τοϋ ετου; ώραι, αϊτινες εκπροσωπούν
ται ύπο θελκτικών νεανίδων. ΊΙ πρώτη 
φέρουσα χ.θη ήνεωγμί/α καί παριστώσα 
τό έαρ ϊ/’Λ τήν κατασκευήν τοΰ σώματος 
σχεδόν παιδικήν, ένώ τούναντίον ή τό θέ
ρος παριστώσα νεάνις είναι ήδη αρκούν
τως ανεπτυγμένη, κρατεί δέ ϊ» μέν τή 
δεξιά, χειρί στέφανον έκ φύλλων έν δέ τή 
αριστερά στάχεις. ΤΙ τό φθινό-ωρον πα- 
ριστώσα, φέρει κάνιστρον πλή ε; οπωρών 
σύρει ο ’ δπισθέν τη; άρχ- μετ’αύτή» έρ- 
χετα: ή τόν χειμώνα παρ-στώσν, χωρι- 
ζ μένη τών πρό αύτής ύπό μορφή; Ήρα- 
κλέους κοαιζοντος βουν - ή τελευταία αΰτη 
νεάνις, ήτι; έχει τό σώμα κεκαλυνμίνον 
δι’ ίματίου, κομίζει θηράματα, λαγωόν 
καί ζε'γο; περδίκων, κοεμάνενκ ιίς τά 
δύο άκρα τή; έπί τοΰ ώμου αύτής στηρι- 
ζομέ'-η; βακτηρίας, ήν κρα εΐ διά τής δε
ξιά; χμιρο;, ένώ δ·.ά τή; αριστερής σύρει 
όπισθεν της σύαγρον.

Τή; συνοοίας άφικομένη; πρό τή; κα
τοικία; τοϋ νυμφίου εις τινα τής 'Ελλά
δος μέρη έσ·,νε θίζετο νά καίωσι τήν κο- 
μίσασαν τήν νύμφην, άμαξαν. Ί1 συνήθεια 
αΰτη είχε τή» έν οιαν, ώς λέγει ό [Ιλού- 
ταρχη;, ·ιδεϊ» τήν νύμφην έμμένειν ώ; ά- 
-.ηρημένοι· τοϋ άπαξοντος». Εί; τήν νέαν 
αύτή: κατοικίαν δέν είσήρχετο οίκειοθελώ; 
ή νύμφη, γίνετο έν είδος άρπαγής- ή 
νύμφη .νθίστατο ιί; τήν πρότασιν τοϋ συ
ζυγου ϊνα είσέλθη είς τήν συζυγικήν οι
κίαν, ξέβαλε κρκυγάς φοβ.ι·, αί συνοδοί 
γυναίκες πρ-.σεποιο ντο ότ·. θέλουσι νχ τήν 
π:οσ-ατε·'·τωσ' κατά τή; άξιόισεω: τοΰ 
νυμφίον τότε ούτος, μετά προστεπ .-.ηυ.έ- 
νην ά τίσονσ·.·'. τή» ήτπνζεν εί: τ ύ. βρα
χίονα: του καί οιητχετο τ/,-» ·<ύρκ» φρον
τίζω·/ νά μή έ γ.σωσιν :ί πόδες αύτής 
τόν σύδόν. Δι«τί πάντα ταΰτα ; ΙΙ-.λλαί 
έ όθησ-κ. ='ηγήσ·ις, τήν πιθα'. ωτίριν νο- 
μιζω τή» σχέσιν ε'χουσαν πρός τήν λα- 
τοείκν τ-τς έστίας και τών ποογόνων. 
Έάν ή νύμφη είσήρχετο έκουσίως, δέν θά 
διέφερε ξένη; ή» φιλοξενώ; ύποδέχονται οί 
έν τή οικία, έν ώ οιά τής προσπεποιημέ- 
νη; ταύτη; άρπαγής έκδηλοϋ.-χι σαφώς 
'ί·.ι ή νύμφη εισέρχεται μόνον τή θελήσει 
τοϋ λειτουργού τής τοϋ τόπου Οεότητος, 
ένεργούντος οίονεί κατ' ιντολήν ταύτης, 
καί οΰτω εύρεθεϊσχ έν τή ιίκία, ούχί έ
κουσίως είσελθούσζ, «ξδμοιοϋται πρό; τούς 
έν αύτή γε··νηθέντας, δύνχται έπομέ ως 
ζαί όφείλει νχ λατρεύη καί θυσιχζη είς 
τήν τής οίκίζς θεότητα, τήν 'Εστία-/.

Μετά ταύτα, ά-.ινζ δέν έζ/ράττυν ομοίως 
απανταχού τής Ελλάδος, τελείται δ 
κυρίως γάμος, το τέλο;.

ΤΙ τελετή τοϋ γάχου είναι άπλουστά- 
τη· έ ώτιον τής 'Εστία; οί νυμφίοι μετά 
σπονδή/ έξ ΰδατος έκ τής ίερας πηγής 
καί άφ ’ ού άπιυθΰνωσι πρός ταύτην προ- 
σευχάς καί ίπικαλεσθώσι τήν προστασίαν 
τη;> μερίζονται πλακούντα ή άρτον. Η 
λιτή αΰτη τροφή ήν μερίζοντο ι ενώπιον

Τον χειμώνος τό ύνχος παοηλθεν, 
ή. όρμη τού αγρίου Άρρα, 
και τό έαρ γλυκύ έπανήλθεν 
μέ τϊιν πνέουσαν, αύραν, άΟρά.

Ζωογόνον ραντίζουν τάνέψη 
είς τό λίκνον τής γης την Ρροχην 
καί παρέχουν—ώς γάλα είς ΓρεΦη 
είς τά άνθη ζωήν κα\ ψυχήν.

Έξαπλοϊ ό σμαράγδινος τάπης 
τήν παχεϊαν καί λείαν στρωμνήν 
-οΰ πεδίου, τοϋ όρους, τΰςνάπης, 
έπιψάνειαν κρύπτει γυμνήν.

Τών ποικίλων δέ τούτον άνθέων, 
ή πλούσια κοσμεί συλλογή· 
εύωδίας, ό ζέφυρος πνέων, 
οιαχέει παντού έν τή γή.

ΤΙ ροιά, ή κυπάρισσος, θάλλουν 
ποταμού εις τάς όχίΐας λοξού, 
καί τούς κλώνος αύτών περιβάλλουν 
χαοιέντως οί κλώνες κισσού.

Καί τ·ί ψύλλα τής πεύκης συμπάλλουν 
δταν ζέφυρος πι-έη ταχύς- 
είσ τήν μνήμην ήμών ϋποβαλλουν 
τούς παλμούς άγαπώσης ψυχής.

Εις τό ρόδον επάνω μαρμαίρει 
άδαμάντων δοοσίων πλειάς- 
δακρυσμένης νεάνιδος, φέρει 
είς τόν νούν, πορφύρας παρειάς.

Έπαξίως, τόν νάρκισσον, δλοι 
οί ίοιβόληπτοι νμνοις ύψούν, 
τών Περσών δέ πολλοί Μουσοπόλοι 
άπεκάλεσαν : Δέπας χρυσούν.

Τών ρυάκων τό κρύσταλλον ρέει 
διαυγές, παγερόν, άργυρούν, 
καί 'ς τούς χάλικας δταν προσπταιη 
σχηματίζ' έλικόεντα ρούν.

Τούς κορμούς, τό. τενάγη του_ τρέψουν, 
μυρσινών καί δαφνών, εύθαλεϊς 
ών^οί κλώνες ανέκαθεν στέφουν 
ποιητάς, άθλιιτάς εύσταλεϊς.

Μέ τόν φλοίσβον αύτοϋ τί νά εΐπιι, 
τί νά δείξη μέ τούτον ποθεί; 
τϊιν γενέθλιαν γην καταλείπει 
διά τούτο θρηνεί καί ρόχθε’■

Ή σελήνη τά πάντα φωτίζει 
ή γλυκεία, έν ώρα νυκτός. 
τόν δέ δίσκον αύτής κατοπτρίζει 
κουσταλλίνων ύδατων έντός.V
Τών πτηνών αί άγέλαι συμφώνως 
Χαιοετίζουν όμού τϊιν ήώ, 
καί to Σύμπαν βοά ταύτοχρονως 
άναζώ, άναζώ, άναζώ.

Της εύμόλπου γοήσσης, ιδίως, 
άηδόνος ώς θεία φωνή.
τού έρώντος θνητού Οαυμασιως 
τήν άλγοϋσαν καρδίαν δονεί.

Όταν άοχηται δέ νά ροοιζη _ 
Ή ΊΙώς καί τό φώς προχωρεί, 
ή οέ δίφρος τού Φοίβου αρχίζει 
νά προυαίνη όμοια πυρί, 

πο<»σλαμβάνουν τά έμψυχα όντα, 
τότε νέαν ζωήν καί ψυχη·_, 
καί έκ μέσης καοοίας βυωντα 
ποωϊνήν, πυοσφωνού·, προσευχήν.

Είς τί κάθυγοα άνθη προσπίπτει 
ή χΡ'ίάή τού ήλί >υ άκτίς- 
χαμαιλέοντας φησμα προκύπτει 
άνακλώσης κατόπιν αύτής.

Καθ’ ήν ώραν ή άκρα φαιδρότης 
βασιλεύει έν δλη τή γή. , 
διά τί σύ, Φαζίλ, νά ύπνωτπις, 
νά διάγης έν πλήρει σιγή:

Καλλιπάρηε, φίλη Νεάνις, 
νά πλήρωσής μέ οίνον ήούν 
τά ποτήρια μέχρι στεφάνης, 
ϊνα ψάλω χαρίεις ωδήν.

11 Α Η»

11 SHM Δ ΟΛ.Τό ποίημα τ-Οτο το5 κ. ΦαΦ- Ν«ΪΜ· *_ί®Ρ01',θ" 
θωμανοα έξ 'Ηράκλειο» τή; Κρήτη;. ’οι^τΟ®

_με9' ή; χβ'ρϊζεται αυτήν.

ΙΙαρελθόντος τερπνού παριστασειε 
έν τή μνήμη μου, Έαρ, καλεις 
τού δυστήνου τόν νούν μου ταράσσεις, 
τήν καρδίαν μου, χά! πυρπολείς-

Ιΐανηγύρεως, έλαβε θέαν^ 
τό καθ’ έκαστον ηέρος τής γης, 
έπί πασι δέ, ύνμψην ώραίαν, 
όιιοιάζ’ ή πατρΐς μου, αύγής.

- ι53 -
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τής 'Εστίας οί σύζυγοι, μετ· τάς καθιε
ρωμένα; σπονδάς καί προσευχά; τίθησι 
τού; συζύγ υς καί ίδίω; τήν νύμφην, εν 
θρησκευτική έπικοινω ία μετά τών νέων 
αύτή έφεσιίων θεών. Επακολ υθ/ϊ ή 
γαμική θοίνη ίν τή οικία τοϋ γαυβροϋ ήτοι 
τό τοϋ γάμου συμπόσιο*, εί; υ παρά τήν 

συνήθειαν συμμετείχον έ’-αιρετικώ; κχί 
γυναίκες, αϊτινες έτρωγον , μέν φαίνεται 
έν τώ αύτώ έστιχτορίω,. άλλ’ είς χωρι
στά; τραπέζας, έχουσαι έν^ μέσω αύτών 
τήν νύμφην κεκζλυμμένην διά τού πέπλου.

["Επετ-ι συνέχεια].
Μ- ΗλιΑΔΗΣ. άρειοπαγίτη;
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Ή ιώδης αύττιν περιβρέχει, 
'Αμφιτρίτη, μέ χάριν πολλήν, 
ανθοδόχη καθώς περιέχει 
άνθοδέσιιην ποικίλην καλήν.

Ιδιαίτερα θέλγητρα έχει 
καθ ’ έν έκαστον τμήμα αύτής, 
μεταξύ δέ τών νήσων εξέχει, 
ών έστίν, άληθώς, Ρασιλίς.

Αιωνίως, δι ’ όλου τοϋ χρόνον, 
είν’ ή όώις αύτής μαγική, 
τό αιώνιον δ ’ έαρ τοϋ Κρόνου 
τό μυθώδες, αύτοϋ κατοικεί.

ταπεινότατα γόνυ θα κύφη 
περί σοϋ προκειμένου ΙΙατρίς.

"Αν τό σώμα διάγη προσκαίρως 
τής αγκάλης σου, Μήτερ, έκτός 
τής πατρίδος, δέν λείπει, ό έρως 
έκ τοϋ στήθους, ιδίως, Κρητός.

Τήν ώραίαν, πιστώς είκονιζει 
τό είδνλλιον, Ώραν, Φαζίλ· 
σοί αρκεί τοΰτο, φίλε, δέν χρήζει 
vet ζητής Άπελλή, Ραφαήλ.

Άθήνησι τή 20 Μαρτίου 1896.

Είς αιθέρια, έτι άν ϋφη, 
καλλιτέχνου, άνέλθη γραφίς,

Φαζιλ-Ναζμιι
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01 ΟΛΓΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

"Οπως ποτ' άν ή ύπό 
τοϋ μεγάλου ήρωος, 
σωματικήν αλκήν καί ρώμην, έξηκολούθη,- 
σαν τελούμενοι καί μετά ταϋτα οί αγώ
νες, οΐτινε; εμελλον άφθιτο; κλέος είς 
τήν ϊ'ρχαίκν 'Ελλάδα νά πιριποιήσωσι 
καί αθάνατον τό ιερόν τής 'Ολυμπίας 
όνομα νά καταστήσωσιν. Έτελοϋντο δέ έν 
τω Όλυμπιακώ σταδίφ, έν τώ μαγευτι- 
κωτάτω τή; Πισάτιδος πεδίφ, κατά τε
τραετίαν, ώς τά Πύθια, τήν πρώτην μετά 

τοϋ ήλιου τροπάς πανσέληνον.
οϋ έτους 776 π. χ. οΐ πρωτεύον - 
τοϊς άγώσιν ένεγράφοντο εις κατά- 
—r------ ύπό τών Ήλείων

ύπήρξεν ασφαλές 
μνημείου, συντε- 

χρόνου ένοποϊησιν. 
νά χρονολογώσιν οί 

κατ’ 'Ολυμπιάδας.
ό; έβδομης Όλυμπιάδος δ ά

γων ήτο χρηματϊτης, ήτοι έλάμβανον 
χρήματα οί νικώντες έν αύτώ, άπό ταύ

τή< προστασίαν 
όστις έαπροσωπεΐ τή;

τάς θερινάι 
Άπό 
τις έν 
λογον τακτικώ; εκτοτε 
διατηρούμονον, δστις 
της αρχαία; ‘Ελλάδος 
λέσας καί εί; τήν τοϋ 
διότι εκτοτε ήρξαντ 
"Ελληνες

Μέχρι τή

της δ’ ίίμως καί έφιξής έλάμβανον μόνον 
στέφανον έκ τή; ιερά; έλαίας, όστις πολύ 
τών χρημάτων τιμιώτερος έθεωρεΐτο. *Ί-1ρ- 
ςατο δ ’ ή πανηγύρι; κυρίως έπιδίδουσα 
άπό τής 14 Όλυμπιάδος’ διότι μέχρι 
ταύτης είς μόνον άγων έτελεϊτο, τό 
άπλοϋν στάδιον, τότε δ’ είσήχθη ό δίαυ
λος, ήτοι δρόμος άπό τής άρχής μέχρι 
τέλους τοϋ σταδίου καί ό δόλ-χος, ήτοι 
πολλάκις επαναλαμβανόμενος δρόμος άπ' 
άρχής μέχρι τέλους τοϋ σταδίου καί τά- 
νάπαλιν.

Τοϋ άγώνος μετεΐχον κατ’ άρχάς μόνον 
οί τής μέσης καί δυτική; I Ιελοποννήσου 
κάτοικοι, ήτοι Σπαρτιάται, Μεστήν οι, 
Τριφύλιοι, ΊΙλεϊοι καί ’Αχαιοί. Άπό δέ 
τοϋ 720 π. χ. βλέπομεν συρρέον-α; καί 
καί έξ άπωτέρων μερών άθλητάς, Κοριν- 
θίους, Μεγαρεϊς, Βοιωτού;, Αθηναίους, 
Άσιάτά; καί άλλου;· τήν 1,8 'Ολυμπιά
δά ποοσετέθησαν ή πάλη καί -ό πέντα
θλου, όπερ άπετελιϊτο έκ τών εξής πέντε 
άγω.ισμάτων, τοϋ άλματος, τοϋ δίσκου, 
του δρόμου, τής πάλη; καί τοϋ άκ ντίου. 
Σύν τώ χρόνω δέ ποοσετέθησαν τό παγ
κράτιο·; (άγω/ πυ^μ.ή; καί πάλης συνάμα)

ή πυγμή, αί ίπποδρομίαι καί άλλα. Πάν
των δ’ ομω; τούτων τών αγωνισμάτων 
ύπιρεϊχε κατά τήν λαμπρότητα τό διά 
τεθρίππου γινόμενον, έφ ’ ώ ■ ί νικώντες 
τά μέγιστα «δοξάζοντο καί έφημίζοντο. 
Διό καί ό πατήρ τή; Ιστορίας θέλων 
πολλών επιφανών άνδρών νά δεξη τήν 
επισημότητα, λέγει άπλώς, ότι «νίκησαν 
τέθριππο) εί; τά 'Ολύμπια. Καί ό Άλ- 
κ.βιάδης δέ καυχάται, ότι καθήκεν είς 
τήν 'Ολυμπίαν άρματα έπτά, ίσα ούδείς 
ιδιώτης πρότερ'ς.

Συμπίπτει δ' ή τών 'Ολυμπιακών ά
γώνων άκμή σχεδόν τή άκμή τών 'Ελλη
νικών πολιτειών, τών πλείστων τουλά
χιστον, ήτοι άπό 548 — 429 π. χ. διότι 
κατά τό διάστημα τοΰτο ηγωνίσθησαν οί 
ρωμαλεώτατοι τών αγωνιστών καί άνε- 
δείχθησαν οί άριστοι Όλυμπ ον’και. Τότε 
ήκμασαν οί περίφημοι Κροτωνιάται ά· 
θλ.ηταί, δ Μίλων, δ Ίσχόμαχοτ, δ 'Γισι- 
κράτης, δ Άστυλος καί άλλοι. Άλλά 
πάντα: τούτους ύπερέβη δ Μίλων δ Διο- 
τίμου, οστ ς επτάκις ένίκησεν, ώ; μαρ
τυρεί επίγραμμά τι έπί τοϋ άνδοιάντο; 
αύ-οϋ έγκεχαραγμένον, έ'χον ώοε:
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J/i'./wroc r>’i' αγα.Ιμ,α. xa.lov 
xaJor, ΰς ποεε Iflaij 
έπτάχις ηχήσας ec γούναΐ ' 

ονχ ε.τεσε.
Πόση άξια καί τιμή άπενέμετο είς του; 

νικητάς, βλέπομεν έκ τής ύποδοχής, ής 
ετυχεν ό Άκραγαντΐνος Έξαίνετος έν τή 
ιδιαιτέρα αύτοϋ πατριδι. Οί συμπολίται 
αύτοϋ άπαντες κατήγαγον είς τήν πόλιν 
καί συνεπόμπευσαν αύτώ, εκτός τών ά>- 
λων, συνωρίδες, ήτοι άρματα ύπό δύο 
ΐππων συρόμενα, τριακόσιοι λευκών ίππων.

Άπο τής 59 Όλυμπιάδος ήγειροντο 
έν τή 'Ολυμπία και οί ανδριάντες τώ< 
νικητών, οΐτινες κατά πάσαν τετραετίαν 
πολλαπλασιαζόμενοι συνετέλεσαν είς τόν 
μεγαλοπρεπέστερου καλλωπισμν καί τήν

τελειοτέραν τοϋ ολυμπιακού πεδίου έξω- 
ράϊσιν. Ανδριάντες, αγάλματα, ναοί, 
βωμοί, ιερά, άπειρα έκ τών άπωτάτων 
τής 'Ελλάδος μερών αναθήματα, αριστο
τεχνήματα ΐκ χαλκού, αργύρου, χρυσού 
καί ελέφαντο; ειχον καταστήσει τό μέγα 
έκεϊνο τών ΙΙανελλήνων συνεντευκτήριον 
μοναδ κόν θαύμα τή; οικουμένης.

Έξηκολούθησαν δ'οί 'Ολυμπιακοί άγώ ■ 
νε; τελούμενοι τακτικώτα :α κατά π*βκν 
τετραετίαν, χωρίς ούδέν νά δυνηθή νά 
διαταράξη καί διακόψη αύτούς. Οΰτε οί 
περσικοί πόλεμοι, οΰτε ή μεγάλη έκείνη 
μεταξύ τ . ν 'Ελλήνων πάλη, ήτις έν τή 
ίσιορία Πελοποννησιακο; πόλεμος καλείται 
οΰτε ή Μακεδονική κυριαρχία καί αί τού 
Αχαϊκού δεσμού περιπλοκαί, οΰτε ή Ρω

μαϊκή έπέδρασαν έπί τών μεγάλων τής 
άρχαιότητο; άγώνων, οΐτινες έτελοϋντο 
μεγαλοπρεπώς έπί 12 περίπου αιώνας, 
προσελκύοντες έκ τών άπωτάτων τής 'Ελ
ληνικής γης μερών τούς θεατά; καί τούς 
άγων.στάς, μέχρι; ού τώ 394 μ. X., ήτοι 
έπί τή; 293 Όλυμπιάδος άπό Κοοοίβου 
τού Ήλείου, διάταγμα τοϋ αύτοκράτορο; 
τοϋ Βυζαντίου Θεοδοσίου έπέταττε τήν 
κατάργησιν αύτών, έπέταττε τήν κατάρ- 
γησιν τοϋ Πανελληνίου καί μεγάλου έκεί- 
νου γυμναστηρίου, έν τώ όποίω προησκή- 
θησαν εί Μαραθωνομάχοι καί Σαλαμινο- 
μάχοι.

··«··
Μεγίστη καί ανεκτίμητος είναι ή ώφέ- 

λεια, ήτις προέκυύεν έκ τών Όλυμπια-
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κών αγώνων, τών Πανελληνίων σύ» τώ 
χρόνφ καταστάντων καί αιτία τής έπί τό 
αύτό τών Έλλήνω συγκεντρώσεω; γινο
μένων. Τό γραφικώτατο» τή; ’Ολυμπίας 
πεδίο», έν φ «τελούντο, ητο τό κέντοον 
της συναθροίσει»; τών ή »ετέρων προγό
νων. Άληθώς έκεϊ βλέπομεν αυτού; τών 
πρός άλλήλου; διχονοίων κχί ερίδων έπι- 
λανθανομένους, ύπό τήν σκεπήν τής καθ’ 
άπασαν τήν διάρκειαν τής Εορτή; έπικρα- 
τούσης ειρήνης καί όμονοίχ; τείνοντας χλ- 
λήλοι; τάςχεϊρας,άπό κοινοϋσπένδονται εί; 
τούς πατρίους θεούς, καί υπό τήν ίεράν 
έπιχειοίαν άπό κοινού πανηγυρίζοντας τήν 
έπιφανεστάτην α τών εορτήν. ’Εκεί, ύπο 
τάς άμφιλαφεί; κχί σκιερά; πλατάνους, 
ύπό τάς Οερπεσίχς φδά; καί τού; άναξι- 
φόρμιγγας δμνους τοϋ εξυμνούντο; τούς 
νικήτα; Πινδάρου, βλέπομεν του; ήμετέ- 
ρους προγόνου; συνενωμένους, συνησπισμέ- 
νου; καί συνηδελφωμένους, βλέπομεν αύ
τού: έν καί μόνον όνειροπολοϋντχ:, ν άγω- 
νισθώσι, νά διακριΟώσι καί νά τύχωσι τοΰ 
τίμιου τοϋ όλυμπιονίκου στεφάνου.

Οί Όλυμπακοί άγώνε; άνεπλήρωσαν 
μέγα κενόν, δπερ δυστυχώς, ειχον πάσαι 
αί άρχαϊχι έλληνικαί πολιτεϊαι, τήν έλ- 
λειψιν πολιτική; έ-ότητος, όφειλομένην 
κατά μέγα μέρος εί; τόν φυσικόν κατα
κερματισμόν τής "Ελληνικής χώρα;. Δε
σμοί οέ ηθικοί συ»δέοντες τούς ήμετέρου; 
προγόνου; πρό; άλλήλου; ήταν τό όμό- 
γλωσσον, ή τής κοινή; καταγωγή; καί 
τών κοινών ηθών καί εθίμων συναίσθησις, 
ταϋτα δ' έτι μάλλον έπηύξησαν κχί 
ουνέσφεγξαν οί 'Ολυμπιακοί άγώνε;, κϊ- 
τινις τού; Έιληνας έκ τών άπωτάτατων 
τής "Ελληνικής γή; μερών είς τήν "Ο
λυμπίαν, ώ; είς κέντρον, συνήγον. Άλλ' 
ου μόνον έπί τώ σκοπώ τών σ ματικών 
αγώνων εις τό μαγευτικόν τής "Ολυμπίας 
πεδίον συνέρρεον, άλλά καί φιλόσοφοι καί 
ιστορικοί καί ποιηταί προοήρχοντο, ίνα 
ύποοαλλωσι τά έργα αύτών εί; τήν τοϋ 
κοινού τών "Ελλήνων κρίσ·ν. "Εκεϊ άνέ- 
γνω το αθάνατον αύτοϋ έργον ό πατήρ 
τής "Ιστορίας, έκ τή; άναγνώσεω; τοϋ 
δποίου μέχρι δακρύων συνεκινήθη, παΐ; 
έτι ών, δ μέγα; τοϋ Πιλοτον»ησιακοϋ 
πολέμου συγγραφεύ;. Αί δ ’ έν Όλνμ- 
πία γενομέναι άποφάσεις άντήχουν άνά 
πάντα τής ’Ελλάδος τά μέρη, ένθα λαμ
πρότατης >αί τιμητικωτάτης ήξιοϋντο 
ύποδοχής οί διακρ'θέντες καί στεφανωθέν- 
τες όλυμπιονΐκαι. Αί μέν πόλεις έν πομπή 
καί παρατάξει ύπεδέχοντο αύτούς, οί 
ποιητα έγραφον όγκο μια κοί επαίνους 
πρός τιμή» αύτών, οί άνδριαντοποιοί κατε- 
σκεύαζον τούς ανδριάντας, των, οί δέ νέοι 
παρεσκευάζοντο, ΐνα καί αύτοί άγωνι- 
σθυ>σι, διακριθάσι καί τοϋ περίβλεπτου 
ίκείνου βραβείου, τοϋ έκ τής ιερά, ελαίας 
στεφάνου άξιωθώσι.

Πόσον δ’έκραταιώθη καί άνυψώθη τό 
φύσει ευγενές τών ήμετέρων προγόνων φρό
νημα έκ τών τοιούτων άγώνων, και πό
σον έπτ,υξήθη ή συναίσθησις τή; ηθική; 
αυτών ένότητος, τής κοινής πατρίδος καί 
τοϋ κοινού συμφέροντος, δυνάμεθα νά ι ω

μέ» κατόπιν, δτε κοινος δ κίνδυνος έπε- 
κοέμχτο. Ό Όλυμπιονίκης εκείνος άγω- 
νιστής, δστις μετά μεγίστη; τή; προθυ
μία; καί μετά μεγάλου τοϋ ενθουσιασμού 
προσήρχετο, "ίνα άγωνισθή «'; το πεδίον 
έκεΐνο τή; "Ολυμπίας κ>ί ΰστιςς ώ; μεγί 
στην ευτυχίαν έθεώρει τήν άπόλαυσίν τοϋ 
έζ έλαια; ίκείνου στεφάνου, μεθ’ δπόση; 
τή; προθυμία; καί μεθ ’ δτόσου τοϋ ένθου- 
συσμ.ϋ θά προσήρχετο, άνα τφ ίερώ τής 
πατρίδος σαλπίσματι, εί; τό π-διον τής 
τιμής καί τής δόζης, ΐνα άγωνισθή και 
τύχη τοϋ άμαραντου καί άειθαλ ϋς εκεί
νου στεφάνου, δ» θά έδιδεν αύ·ώ ή πα— 
τρις εύγνωμονοΰσα καί ού θά ήξίου αυτόν 
ή ιστορία ; Ό ύψηλόφοω» έκεΐνο; άθλη
σή; μεθ’δτόσης χαρά; καί προθυμία; θά 
παρ-τάσσετο μεταξύ τών προαάχων καί 
μεθ ’ δπόση; δυνάμεως θά έπαλλε τό στι- 
βαρό» αύτοϋ δόρυ, άγω·ιζόμενος κατά τών 
έπί τήν φιλτάτην πατρίδα έπιδρχμόντω» 
πολεμίων ; Ή άπόκρισις έδόθη έπί τώ' 
Περσικών πολέμων. Ότε δ κολοσσό; τή; 
Άσσίας έπί τή» μικρά·», πλήν ανίκητον 
Έλλάδχ έπέδραμε καί παρ'αύτή; γην καί 
ΰδωρ ώ; σημεΐον ύποταγής ήτησεν, εϊδο- 
μεν, δτι μέχρι μανία; έκορυφώθη ή όργή 
και ή άγχνάκτησις τών δύο πόλεων Α
θηνών καί Σπάρτης καί γνωρίζομεν πώς 
προ; τού; τολμήσαντα; νά αίτήσωσι ταϋ
τα κήρυκα; προσηνέχθησαν Ο βάρβαρος, 
ού περ φρ-.νητικώ; αί αιτήσει; άπεκρού- 
σθησαν, ΐνα έκδικηθή καί κατατροπώση 
τήν ’Ελλάδα, αποβιβάζεται εί; τό έλώδε; 
τοϋ ενδόξου Μαρα^ώνος πεδίον.

Εις το ιστορικόν καί πολυθρύλητου τοΰ
το πεδίον, έν φ έκρίθησαν αί τύχαι τοϋ 
κόσμου καί έτέθησαν τοϋ πολιτισμού τά 
θεμέλια, ώς πάνυ εύφυώ; νεώτερός τι; ι
στορικός εϊπεν, οί ήμέτεροι πρόγονοι προσ
έρχονται, ΐ α άγωνισθώσι τόν άγιον καί 
ιερόν ύπέρ Πατρίδος κ·ί ’Ελευθερίας ά
γώνα. Ό άγων κύτος δέν ήτο μόνον ά- 
γών “Ελλήνων κατά Περσών δέν ήτο 
μόνον πάλη ’Ελλήνων κατά βαρβαρών, 
άλλ ' ήτο καί άγω» δύο αντιθέτων κόσμων. 
Ήτο πόλ-μος τ·.ϋ πνεύματος κατά τής ύ- 
λης’ητο πάλη τών εύγενεστάτων καί γεν
ναιότατων φρονημάτων πρός τάταπεινότατα 
καί δουλικώτατα’ήτο τέλος έναρζι; τοϋ μα
κραίωνος τής Εύρώπης κατά τής "Ασίας 
άγώνος. Άλλ’ ώς είκός το πνεύμα κατέ
βαλε τήν ΰλτ,ν καί οί ήμέτεροι πρόγ-νοι 
έζήλθον νικηται ε'κ κοσμοιστορικής έκείνης 
μάχη;. Τήν Περσικήν τιάραν καταβάλλει 
δ ύπο τής Οεσπεσίας τοϋ Πινδάρου μούσης 
εξυμνηθείς στέφανος τών όλυμπιονικών καί 
ή μ·κρα, πλήν ρωμαλέα, τών "Ελλήνων 
παραταξι; καταβάλλει τήν μεγάλ.ην,πλήν 
άδύνατον τών Περσών. Τά ύπό τών ά- 
σκήσεων ίνδυναμωθέντχ καί έπερρωσθέντα 
τών ήμετέρων προγόνων σώματα κατενί- 
κησαν τά μαλθακά καί έκτεθηλυμμένα 
τών βαρβάρων. Έκεϊ οί ήμέτεροι πρόγονοι 
τά π.ώτα κατά τών πολεμίων έστησαν 
τρόπαια καί τούς πρώτου; κατήγαγον 
θριάμβους. Καί μετά ταϋτ» , ότε δ Ξέρ- 
ξη; μετά πολυαρίθμου καί πολυμιγοϋς 
στρατού καί στόλου έστράτευσεν έπί τήν
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Έλλαδα, ΐ»α έκδικηθή διά τή» έν Μα- 
ραθόνι τοϋ πατρός αύτοϋ ήτταν, τήν αύ
τήν καί έτι χείρον». ύπέστη τύχην έν τοϊς 
κατά ξηρά» καί κατά θάλασσαν άγώσιν. 
Ό.-ε δ’ήρώτησε τούς π ό; αύτόν αύτο- 
μοβήσαντα; τί πρχττουσίν κατά τήν κρί- 
σ·.μον έκείνην στιγμήν οί "Ελληνες, έμα- 
θεν, δτι 'Ολύμπια άγουσ: καί θεωροϋσιν 
αγώνα γυμνικόν καί ιππικόν.

Έρωτήσαντες o'ci περί τό» Ξέρξην τί 
ειεαι τό άθλον περί ού άγωνίζο·»ται, εμχ- 
θ:ν παρά τών αύτ.μόλων οτι είναι έλαίχς 
στέφα ος. Τότε είς τών περί τόν βχσώέα, 
άκούσας δτι τό άθλον είναι ούχί χρήματα, 
άλλά στέφανος, έστράφη ποό. τόν Μχρ 
οόνιον, τόν καί κύριον τοϋ πολέμου αίτιον 
καί ά»έκραξ· «π»παϊ Μχρδόνιε, κοίου; 
π' άνδρας ήγαγες μαχησομένους ήμέας, 

οί ού περί χρημάτων τόν άγώνα ποιούν
ται, άλλά περί αρετής!»

Πάσαι δ' αί περιφανείς έκεϊνα*. τών ή
μετέρων προγόνω» κατά τών βαρβαρών 
νΐκαι οφείλονται κα·ά μέγα μέρο; είς 
τού; μεγάλου; έκείνου; Όλτμπιακού; ά- 
γώνας. Διότι διά τώ» άγώνω» τούτων έν- 
εδυνάμ.ωσαν, έπέοοωσαν καί κατέστησαν 
άκαταγώ» στα τά φύσει εΰπλαστα καί εύ- 
πχγή αύτών σώματα’ διά τούτων άνεζω- 
πυροϋτο καί ίκραταιοϋτο τό φύσει εύγενές 
κχί γενναΐον αύτώ» φρόνημα- διά τού-ων 
συνεδέοντο στενώτερον καί άδιαρρηκτότε— 
ρον πρός άλλήλου;, άνενέουν τάς παλαιάς 
καί συνήττον νέα; φιλίας, έπηύξανο» τήν 
συναίσθησιντής κοινή; καταγωγή;,τοϋκοι- 
νοϋ θρησκεύματος τώνκοινών ηθών καί εθί
μων,καί οΰτω εύρέθησανέ'τοιμοι καί συ η- 
σπισμένοι ν’άντεπεξέΛθωσι κατά τώ» έπί 
τή» κοινήν καί φιλτάτην πατρίδα έπιδοα- 
μόντων πολεμίων. Οί άγώνε; 'κείνοι, οΰς 
έν τφ πεδίφ τής ’Ολυμπίας ήγωνίσαντο, 
έχρησίμευσαν ώ; προγυμνάσματα, ώς προ
ασκήσεις τών μεγάλων κχί δοξοφόρων ύπέρ 
τής πατρίδος καί τής ιερά; έλευθερίας α
γώνων. Ό έκ τής ιερά; έλαια; στέφανος, 
δστις έστεψε τήν κεφαλήν τών '< λυμπιο- 
νικών, επριπε νά προηγηθή τοϋ άμαραν
του έκείνου στεφάνου, δστις έ’μιλλε νά 
κοσμήση τά; κεφάλας τών Μαραθω
νομάχων καί Σαλαμι-.ομάχων. Ή λι- 
γυρά τοϋ Πινδάρου λύρα, ήτις τούς 
εξαίσιους εί; τού; Όλυμπιονίκα; ύμνους 
έτό·ισεν, έ’πρεπε νά πρα,γηθή τής θεσπε- 
σίας τοϋ Σιμωνίδου μούσης, ήτι; τάς τών 
Μαραθωνομάχων καί Σαλαμινομάχων νι
κάς άπηθανάτι εν. Οί θρίαμβοι ιών Ό- 
λυμπιονικών ήσαν τά προοίμια τών θρι
άμβων έκείνων,, οΰς οί ύπέρ πατρίδος ά- 
γωνισάμενοι κατήγαγον έ» τώ άξιομνη- 
μονεύτφ τοϋ Μαραθώνος πεδίφ καί έν τοϊς 
δεδοζχσμε’νοι; ΰδασι τής άθχνάτου Σαλα-
μϊνος.

Άλλά καί πρός τήν τής καλλιτεχνίας 
έπιδοσιν τά μέγιστα οί ολυμπιακοί άγώ
νε; συνεβάλοντο- διότι οί άνδριαντοποιοί 
ώ; πρότυπον εύσταλοϋς καί συμμέτρου ά- 
ναστήματος, ώς πρότυπον άρμονία; καί 
έκ παοάλλήλου άναπτύξεω; ψυχής καί 
σώματος, έλαμβχ-.ον τά άθλητικά καί 
εΰπλαστα σώματα τών Όλυμπιονικών,

λεια ή κπορρέουσα έξ αύτής. Ήδη ήρ- 
ξάμεθα νχ ΐννοιώμεν, δτι χναττύσσω» έξ 
ίσου τό πνεύμα κχί τό σώμα δ άνθρωπο; 
καθίσταται άληθή; άνθρωπος. Όθεν βλέ
πομεν, ύπ’ αισίου; οιωνού;, μετά αεγάλη; 
ζέσεω; γυμνχσ-.ήριχ ιδρυόμενα κχί οικοδο
μήματα πολυτελή χάρι» τών σωματικών 
άσκήσ-ων έγε»ρόμενχ. Άλλ' δπερ θα»μχ- 
στότερον καϊ ύτό τό αύ.ό σεπτό» δ»ομα 
ιδρύονται πάλιν οί μεγάλοι έκεϊ οι τή; 
άρχχιότητο; άγώνε;, άλλ’ ούχί πλέον έν 
τή ιερά τής 'Ολυμπίας χώρα., άλλ ' έν τή 
Έλλάδι τή; Ελλάδος, έ·» τφ ίοστεφάνφ 
τή; ΙΙχλλάδ; άστει, έ» τφ κλασικώ τών 
Άθηνώ» έδάφει, κχί δή έν αύτώ τώ άλ
λοτε κχλλίμαρμάρφ πχναθηναϊκφ Σταδίφ.

Αξιο, παντο; έπαινο» και πάσης τι- 
υή; ει»αι δ λαβών τή; ίδρύσεω; αύτών 
τήν ποωτοβ ιυλίαν καί άξιοι παντός επαί
νου καί πάσης τιμής είναι έκιϊνοι, οϊτινες 
άνέλαβον τή» περί τής τελέσεως αύτών 
μέριμναν καί τή» περί τή; ευπρεπούς αύ 
τών εύοδώσεως φρόντισα. Οί "Ολυμπιακοί 
τής άρχχιότητο; αγώνες, οϊτινες εϊ; τήν 
πολυύμνητον "Ολυμπίαν έτελοϋντο καί έξ 
άπωτατων μερών τού; άγωνιστάς και 
τού; θεατά; προσείλκυον, θά τελεοθώσι 
με:' ού πολύ ν τή κλεινή τή; "Ελλάδος 
πρωτευούση καί άπειρου; έκ τών διαφό
ρων τοϋ κότμου μερώ» τούς άθλητά; καί 
τού; θεατά; θά προσελκύσωσιν. Οποία 
παράοοςο; κχί κπρ-,σοόκητος σύαπτωσις ! 
Ό κόσμος θά ΐδη πάλιν ν αύται; ταϊς 
κλειναΐ; Άθήνχις τού;'Ολυμπιακούς άγώ- 
νας. Θά ΐδη πάλιν τού; άθλητας έκ τών 
άπ^τάτων τοϋ κόσμου μερών εί; τή» πό
λιν τή; Άθηνάς προσερχομέ»ους κχί είς 
τό» πρό; κτήσιν τού περιβλέπτου τή; νί
κη, στέφανου άγώνα άποδυομένου;. "Π 
τέλειι; αύοών ά.ρχαία; έποχάς καί παρελ
θόντα μεγαλ ϊα είς ήμά; θά. ύπενθυμίση 
καί τήν ένδοξο- καί άνεπιστρεπ: ει παρελ- 
Οοϋ αν εκείνη » "Ελλάδα έν σμικρώ θ' ά·»α- 
παραστήση- τον προ; την άρχαιό-ητα 
ε”ρωτκ ήνών έτ μάλλον θά ύπεκκαύσ(ι 
καϊ νά λατρεύ ωμεν καί νά θαυμάσωμεν 
τήν αθάνατο·» έκείνην τή; ά.ρχαιότηιος 
"Ελλάδα θ’ άναγκαση.

Δι’αύιώ» ν«-,ς βίο: δ ά τήν νεωτέραν 
"Ελλάδα θ άνχτείλτ,. βίο; ύπό τή; θείας 
-.σϋ έ·-δόξο·ι πχριλθό»το; αύρας κατζπ-εόχ 
υ.ενος καί ύπο τοΰ φωτός τή; άθχνάτου 
άρχκιότηοος καταλαμπτόμενος, βίο; μέλ
λω» ν' άναμορφώση, ν' άνυψώση, να 
έξ-υγενίση ήμά, καϊ έκ τή; νεκρά; πεζό- 
τητο: εί; τή» σφαίραν τοϋ συμμέτρου, 
τού ώρχίου κχί ου κχλνύ, είς ήν οί άθχ- 
νκτοι ηχώ- πρόγονοι ήρθησαν, νά μεταο- 
σιό.ση. Λ·»τλήσωμε·» ξ αύτών δυνάμεις, 
ένθουσι σμο» κχί λατρείαν προ; τό ύψη- 
λόν κχί ιδεώδες. δ-·ρ μονον έ» τή κλεινή 
καί θίοκτίστφ ταύτη χώρα ένεσαρκώθη. 
Φωτισθώαεν καί ·ϋν ύπο τούα'εσπέρου τοΰ 
άρχχίου πολιτισμού, φωτός, δπερ, καίπερ 
εκατοντάδα; άφ' ημών έτών άπέχον, εξα
κολουθεί τά σκότη-τής άμ>θείας καί τής 
βαρβαοοτητο; νά διασκεδζννυσι καί τήν 
άνθοωπότητα σύμπασαν, ώς ό ήλιος, νά 
κχταυγχζη. Ό άγων είναι, είπερ τις καί 
άλλος, εύγενής καί μέγας, διό άγωνισθώ-

άτινα ειχον άναπτύξη, καλλισπεύσς καί 
έξωραίσχ. οί μεγάλοι έκεϊνοι άγώ»ες. ’ Η 
βαρυσήμαντος έπωνυμία τοϋ καλού κάγχ- 
θοϋ, ή» οί ήμέτεριι πρόγονοι έθίώρουν ώ; 
τό άκρον άωτον τής άνθρωπίνης τελειό
τατος, ύπό σωματικήν τε καί ψυχική» 
έποψιν, μόνον εί; τού; νικητά; τή; "Ολυα- 
πίας ήδύνατο ν’ άπονεμ.ηθή, μόνον είς 
τούς κρ'ταιού; ίκείνου. άγωνιστά; ηδύ- 
νατο νά δοθή.

“Εκτοτε έκατοντάοε; δλαι παρηλθ ν 
έτών καί ταχέως δ·έρρευσεν δ πχνδαμά- 
τωρ χρόνος κχί σύν τοϋ χρόνου τήμεταβο- 
λή πολλαί κχί εϊ; τον κόσμον άλλοιώσεις 
έπήλθον.Έκ τή. ένδός.υ δέ καί μονχδ κής 
έκείνη; είς τήν ίστορίχν τή; ά.νθρωπόιη- 
τος καί τοϋ πολιτισμού »'π-.χή: ούδέ» άλλο 
διεσώθη, ή τχ προϊόντα τού Έλληνκοΰ 
πνεύματος έν πάσαι; αύτοϋ τχϊ; έκδηλώ ■ 
σεσι καί τή; Έχληνική; τέχνη; έν πάσαι; 
αύτ-ςτνϊς 'κφάνσεσι. Διά τών δύο τού
των τής άρχα α; "Ελλάδος κληρονομημά- 
των οί νεώτεροι λαοί οιεπαιοαγωγήθησχν, 
άνεπτύχθησα» καί είς τήν ύψηλήν τοϋ 
πολιτισμού βϊθμίδχ προήχθησα». Εϊ; τήν 
άρχαίαν έκείνην τών ιδεών, τών γραμμά
των καί τών τεχνών Έλλάοα, ώ; εί; 
πνευματι/.ή» τροφον καί διδάσκαλον, πάν
τες οί νΰν πεπολιτισμένοι λαοί άτενίζουσι, 
μετά σεβασμού καί λατρεία; αύτή» θεω
ρούσε καϊ μετ’ έρωτος διακαούς είς τήν 
μελέτην τοϋ ένδοξου αύτή; παρελθόντος 
έγκύττουσι. Τούτου ένεκα βλεπομεν χύ
του; πολλά έκ τής ά.ρχαία; "Ελλάδος πα- 
ραλαμβάντας καϊ τήν Γυμναστικήν, ήν 
οί ήυ·τ»ρ’οι πρόγονοι έκ τών ο>» ούκ άνει» 
έθεώρουν, πρωίμώτατα άσπασαμε’νου; καί 
μεγάλην αύτή άξίάν άποδίδ ντας. Μό·ον 
ήμεΐ; '.ί νεώτεροι Έλληνες, οί άπόγονοι 
τώ·» άριστων ϊκείνων άθλητών, οί άπογο- 
νοι τών’ μοναδικών έκ-ίνων τής άρχαιό- 
τητο; άνδρών, τά; σωματικά; ασκήσεις, 
έπ’ άρκετον χρόνον παρημ&λήσαμεν, π ρί 
άλλα πράγματα ήττον σπουδαία άσχο- 
ληθέντες.

I ίαρημελήσαμεν τήν γυμναστικήν, ήτις 
εΰρυθμ.α καί κανονικά τά σώματα απερ
γάζεται, ή-ι; κραταιοϊ καί έξυψοϊ τό 
φρόνημα, νομίσαντε; δτι μ.ό»ο» περϊ πρα
κτικά καϊ τήν εϋ.άρειαν τοϋ βίου άφο- 
ρώντα πραν,ατα προώρισται ’δ άνθρωπο; 
ν’ άσχσλήται, ήμεϊς οί απόγονοι τών άν
δρών έκείνων, οϊτινες ήγωνίζοντο ύπέρ τοϋ 
ύψηλοΰ καί ήσχολοϋντο περί τό ιδεώδες 
Βεβαίως υ.ετά μόνων τών ιδεών τά έθνη 
άδύνατον ■· ά ζή-.ωσι καί εΰδσκιμήσωσιν, 
άλλά τά άνεν αύτών ζήσαντα καί μό ο» 
περί τά; πρακτικά; άσχοληθέντα άνάγκας 
ύπό τό σκήττρον τοϋ πρώτου κατακτη- 
τοΰ ύπέκυψχν, ιύδέν εύγενές, ούδέν έσαεϊ 
μνημεϊον καταλιπό»τα. Διότι μόνο·» διά 
τού άρμονικου τοϋ θεωρητικού καί πρα
κτικού βίου συνδυασμού αναπτύσσονται οί 
λαοί καί εί; τόν πολιτισμόν προχγ νται 
τά έθνη.

Άλλ" ήδη, τύχη άγαθή, πρό τίνος 
χρόνου ήρξατο νά άποδιδωται καί παρ ’ 
ήυ.ϊν ή προσήκουσα εί; -.ήν γυμναστικήν 
άςία καί »ά κατανοήτκι ή μεγάλη ωφέ

μεν αύ-.όν μετ ’ έλλη-οπρεποϋ; θάρρους, 
άναλογιζόμενοι, δτι εύρισκόμεθα εν τή 
χώρα, έ» ή έστησαν τόν θρόνον αύτών ή 
Αθανασία κχί ή Δόξ», ·ν ή ^ιαοκώς κα- 
τώκητεν κποβκλυϋσα τά πτερά, ή Νίκη.

ΟΙχ α!.σθή».ατα, clot παλμοί, ctai άνα- 
μνήιεις ένδοξοι κχί συγκινήσεις ίεραί θχ 
δι γερθώσιν έν ήμϊν, όταν ίδωμε», ύπό 
τόν διαυγέστερο» κχί ώρχ-όοερον -.ή; ύ- 
φηλίου ούρανον καί παρά τα κχλλιμάρ - 
μχρχ καί κχλλίυορφχ τή; αρχαία; τέχνης 
μ.ημεΐα, του; μεγάλους τή; Όκυμπίας 
άγώ'α; χνιορυομένους καί άναβ-.ούντας ! 
Οίος ενθουσιασμός άκρατητος, οϊχν έκσια- 
σι; ψ χής θά κχταλάβη ήυά;, δταν ίδω
μεν ερχόμενον ίκ τού άθχνάτου Μαρα- 
θώνος. σπευδοντα. χσθμαίνοντα καί ύπό 
τοΰ μετά κόνεως συμπεφυρμένου ίδοώτο; 
περί ρυτον τόν ώκύποδχ δρομέα, διάδοχον 
τοϋ Μαραθωνομάχου έκείνου, δστις πάνο
πλο; καί μέ ψυχήν έκφεύγουσαν έκ τής 
άγω,ία; καί τής χαρά; η'ιτύχησε νά φέρη 
πρώτος τήν είδησιν τής νίκης τοϋ πολι
τισμού κατά τής βαρβαρότηοος κ. ί τοϋ 
πνεύματος κατά τή; ΰλης.

Έλπίσωμιν πάντες, δτι καί κατά 
τούς -.ϋν'Ολυμπιακού; άγώνα; πάλιν "Έλ
ληνες νικηται θά έξέλθωσιν, οτι πάλιν 
Έλληνες θα διακριθώσι κχί θά. τύχωσι 
τοϋ περιβλέπτου κχί τίμιου τοϋ ολυμπιο- 
νίκου στεφάνου. Άς ιλπίσωμεν, ότι θά 
φχνώμε» άντάξιοι άπόγονοι αγωνιστών 
πολλώ ίκχνωτέρων, πολλφ κραταιοτέρων 
καί ίνδοξοτέρων καί εύχηθώυ.εν έκ καρδία; 
ΐ·»α οί τυχόντε; τοϋ στεφάνου τής νίκη; 
άςιωθώσιν ήμέραν τινά, ώ; οϊ άρχχϊοι 
εκείνοι άθληταί,καί άλλου στεφάνου πολ
λώ θαλερω-ίρου, πολλώ σπουδαιότερου 
καί τιμ ωτέρου, τοϋ στεφάνου τής νίκης 
τών ή-χετέρω» πολευ,ιων τών νεωτερων 
τής "Ασία; βαρβάρων.

Η· Κ· Νεο·ι·γτο3

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Οί "Ολυμπιακοί άγιόνε; ε’νε εί; τήν ή- 
μερησίχν δικταξ ν. Πάντα τά άλλα γεγο
νότα παραμερίζονται άπέναντι αύτώ', καί 
ή προσοχή όλου τοΰ κόσμου σήμερον ξένοι 
χαί ήμέτεροι ι!·»= προσηλωμένοι εί; αύτού;.

Καί πάλιν εξ δλου τού προγράμμχτο; 
τών αγώνων τό μόνον διαγώνισμα δπερ αι- 
νιϊ τό γενικόν ενδιαφέρον ίδίω; καί προκα- 
λιΐ άπό τοόδε συγκίνησ.ν μεγάληνκαί προσ
δοκίαν κχί ϊνΟουσιχσμόν εΐνε ό Μαραθώνιο; 
δρόμος.Είς τήν κοινήν ταϋκη» περιέρνειαν 
κχταβκλλοντες καίήμεϊ; τήν είσφοράνμας, 
δημοσιεύομεν τέσσαρος εικόνα; σχεδιχσθιΐ- 
έπιτοπίω; ΰπόέρασιτέχνου συνεργάτου μα;.

Ή πρώτη παριστά τό χωρίον τοΰ .Wa- 
ραθώνος καί τήν χφετερίαν δπόθεν Οχ έκ- 
κινήσωσιν’οί δρομ ϊ;· ή δευνέρχ τό τμήμα 
τή; όδοϋ ττ αποτελούν τήν μεγάλη» ευ
θείαν’ ή τρίτη τό ένδοξον πεοίον τοϋ Λ/α- 
ραθώνο; καί είς τό βάθος τό χωρίο-' του 
και πέραν τήν Εύβοϊκήν θάλασσα» κχί 
τετάρτη, τό Χαρβκτι ένθα υπάρχει τό 
κτήμα τοϋ κ Θε-,φυλάτου.
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ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

7'?ά στάσου, σταυρωμένε βασι,έγά, 
καί μή χυττάζτις νά σουρρωνγς στη φυγή 
αγάπες ό.Ιοένα χαί yiJta | σου
σέ χάθε δοξασμένη άνάστασί σ· υ
Γιά γΰρν' απ' τό γαΛάζιο σου το άρόμο, 
καί παρ ’ άπό τή γη νά < έ χαρω 
εχεϊνο τό θεόρατο σταυρό
που δίχως Αόγο τής τόν φόρτοι ·ες 'στον 

(ώμο .'... 

Timos

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΜΟΓ 
OAOSASPOS ΣΤΡΑΤΙΑ AIXMAAfiTOS
Ό μυλωθρός έπώλει είς πάντα προσερ- 

χόμενον καί προσφέροντα χρήματα τά πί- 
τυρα τού μύλου του, μετά φειοους και 
κατά δόσεις. Έκάστη λίτρα πιτύρων έ- 
πωλεΐτο άντί τεσσαράκοντα σολδίων καί 
έπρεπε τις νά π-ριμείνη δύο ή τρεις ώρας 
διά νά λαβή τό μερίδιόν του. Ήγόρασα 
καί έγώ μίαν λίτραν πιτύρων τά όποια ά- 
νέμιξα μετά ΰδατος έντός χύτρας... Οϋτω 
δέ παρεσκευασα δυο φαγητά, τό έν άπε · 
τελείτο έκ τετάρτου διπυρίτου καί τό έτε
ρον έκ πλακούντος κατασκευασθέντος διά 
τών βεβρεγμένων πιτύρων.

Τό είδος τούτο τή; ζωής τό όποιον κα
θιστά έπαχθέστερον ή δυστυχία, ήρχισε νά 
μέ στενόχωρη σπουδαίως, διότι διέβλεπαν 
ότι ήτο δυνατόν νά λήξη ταχέως. Τούς 
αξιωματικούς, είς οΰς είχεν άνατεθή ή φύ- 
λαξις τών αιχμαλώτων, διεδέχθησαν οί 
ύπαξιωματικοί, είς τούς όποιους είχεν ά- 
νετέθη ή διανομή τοΰ συτηρεσίου, όπερ 
δέν περιήρχετο πλέον άθικτον εις τού; 
στρατιώτας. Ή άποθάρρυνσις έφερε με
γάλην αταξίαν. Έκαστος έφρόντιζε οι 
εαυτόν. Όστις κατώρθου νά κλέψη τό 
μερίδιόν τοΰ συναδέλφου του, δέν το άπέ- 
διδεν. Συαπλοκαι ένίοτε συνέβαινον οι’ ά- 
πολεσθέν τεμαχιον διπυρίτου. Στρατηγοί 
τινές κατέβαλον πάσαν προσπάθειαν ϋτω; 
βελτιώσωσι τήν κατάστασιν αύτήν τών 
στρατιωτών των, ιδίως ό στρατηγός Δου- 
κρώ όστις μέχρι τέλους τά παντα έμηχα- 
νεύθη όπως βοηθήση τούς άνορας του- 
άλλ' ή γερμανική άρχή έκλειε τά ώτα 
είς τάς αιτήσεις των. Άπώλετό τις έντος 
τού βορβόρου. Είς τάς στερήσεις ταύτας, 
ο'ϊτινες ειχον χαρακτήρα βασανων, προ- 
σετίθεντο γεγονότα, τά όποια μέ έκαμνον 
νά έρυθριώ ’Αξιωματικοί Πρώσσοι ήρ- 
χοντο είς τήν νησίδα κατά πάσαν στιγμήν 
φερόμενοι μέ τρόπον άπότομον καί ύπερο- 
πτικόν- πολλάκις καταβίβαζον τών 'ίππων 
τού; άξ ωματικούς μας όπως χρησιμοποι- 
ήσωσι τά ζώα διά τάς προσωπικάς των 
άνάγκας. Οί δυστυχεί; συαπατριώται μου 
έδακον έξ οργής τά χείλη των τινές έ- 
γίνοντο κάτωχροι. 'Αξιωματικός τις έξή- 
γαγε το ώρολόγιόν του καί δίδων τοΰτο 
πρός τόν συνάδελφόν του γερμανόν τόν ή- 
ρώτησεν έάν μετά τού ίππου του ήθελε 

νά λάβη καί τούτο.—Δέν σέ έννοώ ά
πήντησε ό Πρώσσος γερμανιστί, καίτ« έ- 
γνώριζε τήν γαλλικήν.

Διά νά πιστεύση τις μερικά πράγματα 
πρέπει νά τά ϊδη.Τότε ή καρδία του σφίγ
γεται. Πρώυός τις αξιωματικός έκ τών 
οιατρεχόντων τήν νησίδα, άπήντησεν ή
μέραν τινά έφιππον άξιωματικόν Γάλλον, 
τόν όποιον προσεκάλεσε νά κατέλθη τού 
ίππου. Ό . αιχμάλωτο, πιύει σχεδόν νά 
ήναι άνθρωπος. Ό άξιωματικος ύπήκου- 
σεν. Ο Πρώσσος άνήλθεν έπί τού ίππου. 
Άφού τόν ιδοκίμασεν, έστράφη πρός τόν 
Γάλλον καί ύποκλίνων τώ ειπεν.—Εινε 
εξαίρετος, κύριε, τόν κρατώ. — Πά-α άν- 
-ίστασις ήτον άδύνατος. Ώφείλομεν ύπο- 
ταγην είς όλα- ή όργή μας ύπερεξεχείλι- 
ζεν. Ήρχισα νά σκέπτωααι σπουδαίως 
περί δραπετεύσεως. Είς τούτο όμως ή σκέ- 
ύις ήτο εύκολωτέρα τής πραγματοποιή- 
σεως. Ή νησίς ήνούτο μετά τής ξηρά; διά 
μιας καί μόνης γεφύιας. Πρό αύτής εί- 
χον τοποθετηθή καί φύλακες δύοπυροβολα, 
τών όποιων τά στόμια ήσαν έστραμμένα 
πρός τό στρατόπεδόν μας. Ήσαν πεπλη- 
ρωμινα. Περί τά πυροβόλα ταϋτα ήγρύ- 
πνει φρουρά, έτοιμος διά πάντα. Επομέ
νως ούδέν ήτο κατορθωτόν έκ τοϋ μέρους 
τούτου· tv. τού άλλου μέρους τού ποτα
μού, λόχοι κα’ηυλίζοντο κατ ’ άποστάσεις 
πεντακοσ ων σχεδόν μέτρων, ;νώ έν τώ με
ταξύ έβ'διζον σκοποί έπιτηροϋντες τήν 
νησίδα. Τήν νύκτα έδιπλασιάζετο ό άριθ- 
μός τών σκοπών. Πυροβολισμοί οιτινες μέ 
έξήγειρον τοϋ ύπνου ή έτάραττον τούς νυ
κτερινούς μου ύπό τήν βροχήν περιπάτους 
καί τών όποιων τον σκοπον κατη.όουν μέ 
έπειθαν ότι οί σκοποί οΰτοι ήγρύπνουν.

Έν τούτοις μίαν νύκτα, μή ύποφέρων 
πλέον, φοβούμενος δέ άμα οτι έν Γερμα
νίά θά εύρισκον νησίδας χειροτέρας άκόμη, 
άπεφάσισα νά έκτελέσω τό σχέδιόν μου. 
Διηυθύνθην λοιπόν πρός τόν ποταμόν. Ό 
ουρανός ήτο μελανός, ή όχθη έρημος. Είς 
τήν αντίπερα διακρίνοντο τά φώτα τών 
γερμανικών καταυλισμών.Παρά τό σκότος 
το όποιον ήπλωνε τεφρόχρουν κάλυμμά 
έπί τού ’.οταμοϋ, διέκοινε τις έπί τής δι
αυγούς επιφάνειας τών ύοάτων άτροσδιό- 
ριστα άντικείμενα τά όποια ίπέπλεον ήρε
μα. Άλλοτε μέν έξηφανίζοντο, άλλοτε 
δέ άνεφαίνοντο. Έδίστασα πρός στιγμήν 
άλλ ’ έπί τέλους έξεδύθην άπό κορυφής μέ
χρι ποδών καί είσήλθεν έντος τοΰ ποταμού 
τό ΰδωο μετ’ ολίγον έφθασε μέχρι τής όσ- 
φύος' ήνόησα δέ έκ τή; κλίσεως τού εδά
φους οτι συντόμως θα είσηρχόμην είς βα
θύτερα ΰδατα. Όγκος μέλας διήλθεν έμ- 
προσθέν μου καί μοί έθιξε τό στήθος, εκ 
τής άντιστάσεως δέ ταύτης έκλινε καί έ- 
βυθίσθη. Φοβ ερά.ν φρικίασεν καί τρόμον 
ήσθάνθην καθ ’ ολον τό σώμα, βλέπων ότι 
εύρισκόμην έν τφ μέσω του μελανός εκεί— 
του ποταμού έν συνοδεία. πτωμ.άτων. Κα
τελήφθην ύπό νευρικού φόβου, ύπό φόβου 
άκατασχέτου, ύποχωρών δέ παρά τήν θέ- 
λησίν μου καί τούς οφθαλμούς έχων προ
σηλωμένους πρός τόν άόριστον έκεϊνον όγ
κον ή θέα τού όποιου μοί παρέλυε τάς 
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δυνάμεις, ίπανήλθον εις την όχθην όπου 
έκαθέσθην.

Την έπομένην ήμέραν έπανήλθον είς τό 
μέρος τοϋ ποταμού άπό τοϋ όποιου ειχον 
επιχειρήσει τήν δραπέτευσιν. 'Ολίγα βή
ματα τής όχθης, επί τή; όποιας έφαίνοντο 
άκόμη τά ϊχνη τών ποδών μου, διέκρινα 
έντος τής ίλύος το πτώμα νεαρού στρατι
ώτου. τό όποιον δεν ειχον ίδεΐ τήν προη- 
γουμένην. Ή κεφαλή του ότέ μεν έκαλυ- 
πτετο έκ τής κινήσεω; τών ύδάτων, ότέ 
δέ άπεκαλύπτετο. Αί χεϊρετ κατέκειντο έπί 
τής ίλύος. Μοί ειπον οτι είχεν άποτολμ.ή- 
σει νά δραπετεύτη τήν νύκτα καί ότι οί 
Πρώσσοι σκοποί τόν έφόνευσαν. Προσε- 
βλήθη άπό δύο-τρεϊς σφαίρας καί δέν ήδυ- 
νήθη νά έπανέλθη εις τήν όχθην. "Ισως 
ήτο τό πτώμα τό όποιον διήλθε πρό έμοϋ 
καί μοί έθιξε τό στήθος- ίσως άκόμη ώφει- 
λον τήν ζωήν είς τόν δυστυχή τούτον νε
κρόν. Ένεκα τούτων έγκατέλιπον τήν 
ιδέαν τής διά τού ποταμού οραπετεύσεω;- 
άπεφάσισα δέ νά άναμείνω άλλην ευκαι
ρίαν κατάλληλον.

Ένώ ό ποταμός οκτώ όλας ήμέρας μετά 
τήν μάχην ιιαρέσυρε πτώματα, ή νησί; 
μου έβριθε νεκρών, άνήρχοντο είς εκατον
τάδας. Ήτο είδος επιδημία;, ήτις ήδύ- 
νατο νά μεταδοθή είς τούς νικήτας ώς 
έδεκάτιζε τούς ήττημένουζ. — Είξεύρεις, 
μοί ειπεν ήμέραν τινα κάποιος συσκηνίτης 
μου, μετ ολίγον ετοιμάσου διά τήν Πρωσ- 
σίαν.— Πράγματι τήν έπομένην μετέφε- 
ρον καί ασθενείς, τινές τών όποιων οεν έ- 
βάδιζον άλλ’ έσύροντο ! Οί αξιωματικοί 
θά άνεχώρουν μετά τούς άσθενεϊς. "Εκα
στος τούτων έλαβε τήν άδειαν νά έχη 
μεθ’ εαυτού καί ένα στρατιώτην ώς ύπη- 
ρέτην. Μοί ιπήλθε φαεινή ιδέα. Έσπευσα 
πρός τον διοικητήν X... παρά τοΰ όποιου 
έζήτησα τήν ύψίστην εύνοιαν νά μέ πα
ραλαβή ώ; ύπηρέτην του. Έδέ/θη τήν 
παράκλησίν μου ευχαρίστως καί μέ παρου· 
σίασεν εϊς τινα λογαγόν. Ειχον ένεργήσει 
έγκαίρως, διότι μετ’ ολίγον πλεϊστοι πα- 
ρουσιασθησαν ζητοϋντες -ήν εύνοιαν ταύ
την τινές μάλιστα ειχον καί μέσα ισχυ
ρότερα τών ίδικών μου. Έν τούτοις χάρις 
είς τήν ύποστήριξιν τού διοικητού, επρο- 
τιμήθην. Άνήγγελλον τό γεγονός είς τούς 
συναδέλφους μου μετά τών όποιων έμερι- 
ζόμην τήν σκηνήν ύπό τήν όποιαν τόσον 
έβρεχεν.

Τήν έσπέραν είδοποιήθην, ότι άμα τή 
αυγή έπρεπε νά ημαι έτοιμος. Καί ένεκα 
τού γεγονότος καί ένεκα τής βροχής δέν 
έκοιμήθην, τήν έπομένην δέ 10 Σεπτεμ
βρίου διήλθον τήν γέφυραν άφού προηγου
μένως έπεσκέφθην τον μύλον. 'Γά δύο πυ
ροβόλα εύρίσκοντο τοποθετημένα έπ’ αύ
τής, οί ΓΙρώσσοι έφεραν τά όπλα των. 
Ήρξαντο νά συναθροίζωνται πάντες έκεϊ- 
νοι, οϊτινις θά άπετέλουν τήν νέαν άπο- 
στολήν αίχυαλώτών έν Γερμανία.

("Επεται συνέχεια).


