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ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Άναξιφόρμινγες ύμνοι,
Τί α θεόν, τίν’ ήρωα,

• ελαδήσομεν ; . . . 
Άλτεως ύψοΰται δ 

αύτοϋ
Εορτάζομε», πανηγυρίζομε», διασκε

δάζομε». Άγομεν’Ολύμπια. Τίποτε άλλο, 
κυριολεκτικώς, δέν κάμνομεν. Όλαι αί 
ύποθέσε ς {σταμάτησαν ολαι αί έργασίαι 
ε'μειναν είς τήν μέσην καί πάν δ,τι δέν 
έχει σχέσιν άμεσον ή έμμεσον μέ τούς 
άγώνας παρημελήθη. Γενικός 
σμός, γενική 
φέρον.

'Αλλά καί
βλητικόν εινε οί άγώνες 
αληθώς σύνολον

. Στάδιο» μέ τάς μ.υριάδας τών θεατών του 
προύξένησεν είς δλους τούς παραστάντας 
καταπληκτικήν έντύπωσιν, οί δε ξένοι 
δμιλοϋσι μετ’ ενθουσιασμού περί αύτοϋ ώς 
φαινομένου μοναδικού ίσως έν τώ κόσμω. 
Ώ 1 άν δ καιρός ητο καλός, ή τούλά- 
χιστον όλιγώτερον άχρεϊος, —διότι,δ,τι τοΰ 
έπέρασε τό έκαμε, καί βροχήν καί χά- 
λαζαν καί σκόνην καί ψύχος δριμύτατον 
—ή άν έτελοϋντο οί άγώνες είκοσιν ήμέ- 
ρας ύστερώτερον δτε θά ήτο έξητφαλι- 
σμένη ή καλοκαιρία τοϋ 'Απριλίου ! "Ω ! 
έάν ήτο ένέργεια εύστοχωτέρα καί άν δέν 
έγράφοντο τά κωαικά έκιΐνα όσα έγρά- 
φησαν περί τοΰ φανταστικού συνωστισμού 
καί τής μυθώδους ύπερτιμήσεως τών εξό
δων, ώστε νά έλθωσιν άσυγκρίτως περισ
σότεροι ξένοι άφ ’ όσου; ηλθο» !... *Ώ ! 
έάν κατωρθοϋτο διά καταλληλοτέρων μέ
σων νά προσελθωσι καί νά μετάσχωτι τών 
αγωνισμάτων δεκαπλάσιοι άγωνισταί τών 
ολίγων δεκάδων, οϊτινες ποοσήλθον καί 
έκ παντός τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, 
διά νά τονισθή καί διαλάμψη έναργέστε- 
ρον δ διεθνής χαρακτήρ τών ειρηνικών 
αύτών εορτών 1 ... Πόσον λαμπρότερον, 
πόσον μεγαλοπρεπέστερο» θά ήτο τό θέα
μα καί πόσον μεγαλητερα ή ύψηλή αύτών 
έννοια !

Άλλ' &; μή μεμψιμοιρώμεν. Καί αύτό 
τό όποιον έγιινε μέ ολα; τάς ελλείψεις καί 
άτελείας του είνε άρκετόν πρός ίκανο- 
ποίησίν μας. Επί μίαν εβδομάδα ή καρ- 
δία τοϋ πεπολιτισμε'νου κόιμου ε'παλλεν 
έν Άθήναις καί δλα τά βλέμματα ήσαν 
έστραμμένα πρός τό Παναθηναϊκόν Στά- 
διον, δπου ένεκαινίζετο διά τών νέων 
’Ολυμπιακών Άγώνων νέα περίοδος εύ- 
γενοϋς άμίλλτς τών λαών, συντελεστικής 
είς τήν γενικήν άνθρωπίνην πρόοδον.Τιμή 
καί δόξα είς τόν μέγαν "Ελληνα χορηγόν, 
όστις διά τής γενναιοδωρίας του κατέ
στησε πραγματικότητα τό τοιοΰτο όνει- 
ρον. Τιμή καί δόξα εις τούς μετασχόντα; 
άγωνιστάς καί εϊς τούς νικήσαντας καί 
εις τούς ύστερήσαντας. Τιμή καί δόξα είς 
τόν ελληνικόν λαόν, όστις διά τής εύγενοΰς 
συμπεριφοράς του, διά τής άβρότητος καί 
τής φιλοξενίας του προσήλκυσε τήν άγά- 
πην καί τόν θαυμασμόν τών ξένων καί 
έδικαίωσε τούς τιμήσαντας αύτόν διά τής 
προτιμήσιως τής χώρας του δπως ίν αύτή 
το πρώτον τελεσθώσιν αΐ παγκόσμιαι καί 
βαρυσήμαντοι αύται έορταί.

Οί ολίγοι Έλη»»; άθληταί μας τών

•ς ένθουσια-
προσοοκία, γενικό» ίνδιχ-

οϊον θέαμα εξοχον καί έπι- 
.__ ς ! Τό θχυμάσιον

ό όποιον αποτελεί τό

όποιων σύν τή τέχνη έθχυμάσθη 
πλαστικόν τοΰ σώματος κάλλος, δείγ
μα ασφαλές τής εύγενοΰς καταγωγής 
των, καί περ πρό ολίγου χρονου έγκύψαν- 
τες εις τήν επιμέλειαν τών σωματικών α
σκήσεων συστηματικώς, διέ τρεψαν έν τού- 
τοις κατά τούς άγώνας. Διηγωνίσθησαν 
πρός αντιπάλους έςησκημένους έξ απαλών 
ονύχων καί έμπειροτέχνας, πρός τούς ά- 
η-τήτους ’Αμερικανούς,ποόςΆγγλου; καί 
Γάλλους καί Γερμανούς καί Ούγγρους καί 
Αύστραλιανούς καί Σουηδούς καί Δανούς 
καί Ρώσσους καί Βουλγάρους — έλθόντας 
κατά τήν τελευ.-αίαν ώραν καί φιλοτιμώ; 
άγωνισθέντας—'Ελβετούς καί Χιλιανούς, 
καί είς μέν τό Στάδιον ηύτύχησε καί ή 
'Ελληνική σημαία νά ύψωθή παρά τάς 
άλλας, είς τήν ξιφασκίαν καί είς ιήν σκο
ποβολήν, τά δύο σπουδαιότατα τών νεω- 
τέρων άγωνισμάτων, έπρώτευσαν οί ήμέ- 
τεροι· είς δλα δέ σχεδόν τά λοιπά αγωνί
σματα οπού δέν ένίκησαν, “ 
δευτεριία. Τό πολυθρύλητο» τηλεγράφημα 
τοϋ είς τόν δίσκον καί εις τήν σφαίρα* 
νικήσαντος ’Αμερικανού Γκάρετ, άναγ- 
γέλλοντος άμερικανικωτατα τήν νίκην του

νι-
ε'λαβον τά

τήν σφαίρα* 
, άναγ-

κοινωνίας ήμών μέλους, χρημκτίσαντο; 
καί Γενικού Διευθυντοΰ τών Ταχυδρομείων 
καί Τηλεγράφων. Ά; σημιιώσωμε* επίσης 
εύχαρίσ-ω; ό:ι ή ύ.εία τοϋ έν Κάνε·; σο- 
βαοώ; άσθ-νήσαντο; κ. Τρικούτη έτοάπη 
εύτυχώ; έπί τά β λτίω καί ότι τή» {βδο
μάδα ταύτην άφίκετο διλ τής ελλη»κής 
θαλαμηγού Zytxrnpiac δ ΐξΆθω αναμενό
μενος νεαρός βασιλεύ; τής Σερβίας 'Α
λέξανδρος μετά τής ακολουθία; του, λίαν 
συμπαθώ; γινόμενο; δεκτός ύπό τοϋ λαού 
τής πόλεώς μας καί φιλοξενούμενος είς τ' 
Ανάκτορα. Ό βασιλεύ; τής Σερβίας πα- 
ρεστη κατά τά τελευταία αγωνίσματα 
καθώς καί ή άρ/ιδούκισσα τής Αυστρία; 
Στεφάνια. Άφ κετο πίσης, άλλ’ ασθε
νών οικουρεί έν τώ Ξενοδοχείω δπου κα— 
τέλυσεν, δ Άρχιδούξ τής Αύττρίας Κάρο
λος Λουδοβίκος.

Τό μέγα Σάββατο» ίτελέσθησαν καί 
άνηγγέλθησαν έπισήμω; οί αρραβώνες τ·<ΰ 
ενταύθα παρεπιδημούντο; Μεγάλου Δου- 
κός τής 'Ρωσσίας Γεωργίου μετά τής ήμε- 
τέρα; βασιλόπαιδο; Μαρίας.

διά τοΰ τηλεγραφήματος, όπερ 0’ άπο- 
μείνη ιστορικόν : α 'Αθηναίος Γοϋσκος έ- 
νίκησε τήν Εύρώπη». έγώ δέ τήν ύφήλιον» 
συνοψίζει ακριβώς τήν αλήθειαν. Τό ήθι- 
κόν κέρδος δέν εινε σμικοόν. Έάνδέπράγ- 
ματι άποφασισθή, ώς λέγεται, οί διεθνείς 
'Ολυμπιακοί άγώνες νά τελώνται κατά 
τετραετίαν τακτινώς έν τώ ΙΙαναθηναϊκώ 
Σταδιω, ώς έν ούδετέρω οίονεί έδάφει, τό 
όφελος δπεο θ’ άρυσθή έξ αύτών ή χώρα 
μας είς το μέλλον ε'σται ύπό πολλάς επό
ψεις ανυπολόγιστον.

Τήν στιγμήν καθ' ήν θά έκτυποΰται 
τό παρόν φύλλο», οί άγω»ισταί θά δια- 
τρέχωσι τόν Μαραθώνιον δρόμον, όστις α
νέκαθεν έθεωρήθη ώ; τό σπουδαίοτατον 
πάντων τών αγωνισμάτων. Ό δέ ήμέτε- 
ρος λαός,όσης αύτόχρημα ένεθουσιασθη έκ 
τών όγώνων, πρός άγαλλίασιν τώ ένδια- 
φερομένων ύπέρ τής προόδου τών γυμνα
στικών άσκήσεων, έναγωνίως αναμένει 
τήν ε'κβασίν του. Ήδη δέ ξενοδόχοι καί 
οί οπώλαι καί κουρεϊ; καί ράπται καί άλ
λοι παντοϊοι έπαγγελματίαι ύπισχνοΰνται 
δημοσία δώρα ιδιαίτερα έκαστος είς τόν 
εύτυχή νικητήν, έάν ε’νε έκ .-ών ήμετέρω . 
Ευχόμεθα δ στέφανος τοϋ αγωνίσματος 
τούτου τοΰ βαρεως δμολογουμένως διά 
τούς ήμετέρους χρονους καί διά ~’ 
νεώτερα ήθη, συνδεο'μενον ομω; μέ 
ιστορίαν μας δι' ένδοξων αναμνήσεων, νά 
στέψη τό μέτωπον "Ελληνος άγωνιστοϋ. 
Άλλά και ξένος ά* κοσμηθή δι' αύτοϋ, 

ούδείς φθόνος καί αί έπευφημίαι τοϋ 'Ελ
ληνικού λαού, ειλικρινείς καί έγκαρδιοι θά 
χαιρετίσωσι τή* άπονομήν του.

Ή πολιτική κατά τάς ήμερά; ταύτας 
εντελώς έλησμονήθη Άς σημειωσωμεν ί* 
τούτοις έκ χρονογραφικοϋ »αθήκοντο; τόν 
θάνατον τοΰ βουλευτοϋ Λιβαδειάς — πέμ- 
πτον θνήσκοντα έκ τών μελών τοϋ Κ:ινο- 
βουλίου μας—Ίωάννου Γιωργαντά, πολι— 
τευτοΰ διακεκριμένου καί αγαπητού τής

— Ιό· —

ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΟΜΕΝ

τχ
* την

— Καί τί κάμνετε σείς οί Έλληνες ;
— 'Ολύμπια άγωμεν καί θεωρούμιν 

άγώνα γυμνικον καί ίτπικό».
— Καί τό άθλον, περί οΰ άγωνίζεσθε ;
— Ει»ε στέφανος έλαίας !
Ό βραχύς, άλλά ζωηρότατος, ούτος 

διάλογος ίγένε.Ό μεταξύ ΓΙερσών καί 'Αρ
κάδων, οϊτινες ειχον αύτομολήσει πρός 
τόν Ξίρξην, «ατερχόμενον εϊς τήν 'Ελ
λάδα μετά τής φοβερά; αύτοϋ στρατιάς.

"Οτι όέ ό ΙΙέρσης Τριτανταίχμης δ 
Άρταβανου ήκουσεν, ότι τό άθλον τών 
Ελληνικών τιύτων άγώνων ήτο στέφα

νος έλαια; μόνον, έξεπλάγη καί στραφείς 
πρός τόν Μχρδόνιον, τόν κύριον αίτιον τοϋ 
πολέμου, ανέκραξε» :

— Αλλοίμονο», Μαρδόνιε, κατά ποιων 
ά»δρών μάς έφερες νά πολεμήσωμεν, οΐ- 
τινες, οΰχί περί χοηυάτ ν, άλλά περί ά- 
ρ=τής αγωνίζονται !

Τό γεγονός τοΰτο μαρτυρεί τωόντι, πό
σον εύγενής καί γενναιόφρων ήτον δ άρ- 
χαϊος Ελληνικός λαός διά νά τιμά τόσον 
τούς 'Ολυμπιακούς άγώνας καί άποδίοη 
μεγίστην άξίαν ειςάπλοϋνστέφανον ελαίας.

Οί άγώνες αύτοί. οϊτινες ήσαν σωμα
τικοί κυρίως καί ιππικοί αρμάτων, ίγέ- 
νοντο μία τών λαμπρότατων εορτών τής 
άρχαίας 'Ελλάδος, αϊτινες {δόξασαν αύ
τήν. Ύμνήθησαν δέ υπό τών λογογράφων 
καί ποιητών, μάλιστα δε τοϋ μεγίστου 
τών λυρικών Πινδάρου.

Έτελοϋντο άπαξ κατά τετραετίαν έν 
τή πρώτη μετά τάς θερινά; τοΰ ήλίου 
τροπάς πανσελήνω καί ίν τή άρχαία 'Ο
λυμπία. Ή δέ ’Ολυμπία περιείχετο έν 
τή Πισάτιδι ή Πισαία καλούμενη χώρα 
τής ’Ηλείας καί ίξετείνιτο πέραν τής δε
ξιάς Οχθης τοΰ ποταυοϋ Αλφειού, περιο
ρισμένη ϋπ ’ αύτοϋ καί τοϋ πρός δυσμάς 
ρέοντος ποταμού Κλαδιού.

Έν τή νλεινή 'Ολυμπία ύπήρχε πα- 
λαίτατον άλσος άγριελαιών “AJtu; κχ- 
λοΰμενο», ή κατόπιν πολυύμνητος Ίιρά 
"A.hu., περικαλλεστάτη και κστείδωλος 
μέ τά λαμπρά ιδρύματα καί άνδριάντας, 
μέ τά ιερά, τούς βωμού; και ναούς αύτή;, 
ώ* δ θαυμασιώτατος ήν δ τοΰ 'Ολυμπίου 
Διός, όπως τήν έξωράϊσαν άπαραμίλλω; 
ή μεγαλοφυίχ τών αθανάτων καλλιτεχνών 
καί ή ύψίστη φιλοκαλία τοΰ τότε 'Ελλη
νικού κόσμου έν χρυσώ, 'λέφαντ' καί μαρ- 
μαρω Εκεί ύπήρχε τό εργαστηρίου τοϋ 
Φειδίου, ένθα δ ημίθεος τής καλλιτεχνίας, 
δ Περικλής τής γλυπτικής, {δημιούργησε 
τό άπαρ’μιλλον χρυσελεφάντι ον άγαλμα 
τοϋ 'Ολυμπίου Διός, τό όγδοον θαύμα τοΰ 
κόσμου. ’Εκεί έπίσης καί τό Ήραϊον μέ 
τά περίφημα άναθήματά του, έν οίς άνέ- 
κειτο κα· ό πολύκροτοι 'Ερμή; τής τέχνης 
τιϋ Πραξιτέλου; καί τού Κυψέλου ή 
λάρναξ.

Είς τήν περί τή» Άλτιν δέ χώραν {τε
λείτο ή μεγάλη καί λσμτροτάτη τών 'Ο
λυμπίων πανήγυρις.

Οί 'Ολυμπιακοί άγώνες ειχο» θρησκευ- 
τικοπολιτικόν χαρακτήρα. Ή ούστασις 
αύτών άνήγετο είς τά βάθη τών μύθων. 
Θεοί λέγεται, διι ησαν οί πρώτοι άθλη
ταί. Ή είς τάς περί αύτών δέ παραδό- 
σιις άνάμιξις θεών καί ήρώων κατέστησεν 
αύτούς περιφήμους άνά πάσα» τήν Έ* — 
λάδα καί βάσίν τή; κατ’ 'Ολυμπιάδάς 
ιστορική; χρονολογίας. "Οθεν οί άγώνες 
αύτοί, τά ιερά, οί ννοΐ καί τό μαντείον, 
διότι καί μαντείον ύπήρχεν έν τή χώρα 
έκείνη, κατέστησαν αύτήν βαθμηδόν πε
ρίβλεπτον έντευκτήριον τής τότε Ελλάδος.

Τήν έπιμέλειαν τών άγώνων ειχον οΐ 
Ήλιίοι. Τόσφ δ’ έπίοημος καί ιερά ήτον 
ή πανήγυρις, ώστε χάριν αύτής διεκό- 
πτοντο οί πόλεμοι καί ασυλία παρείχετο 
εις δσους άπήρχοντο είς τά 'Ολύμπια, 
άμα, ώς οί έπεμεληταί Ή«εί ι προανήγ- 
γελον τήν χάριν αύτών έκκεχειρίαν ή τάς 
λεγομέναι ’Ολυμπιακά; σπονδας.

Αί Έλληνίδες πόλεις πάσαι έπεμπον 
εκεί άντιπροσώπους λεγομένους θεωρζύς. 
Μέγα δέ ήτο τό πλήθος τών μετά έμμα- 
νοΰς ποθου συορεόντων πανταχοθεν, πάν
των οχεδόν κομιζόντων δώρα καί άναθή- 
ματκ τώ Όλυμπίω Διΐ. Πάντες τών 
'Ελλήνων οί άριστεϊς, φιλόσοφοι, ποιη- 
ταί, ρήτορες, πολιτικοί άνδοις, καλλι- 
τέχναι, άθληταί παντός είδους διάσημοι, 
έμποροι, κκπηλοι, άνθοπώλιδε;, μηροπώ- 
λαι, κόσμος πολύς καί ποικίλος συνωθοϋντο 
έκιϊ. Τά έ» 'Ολυμπία καί τούς πέρ ξ οί- 
κήιεατα ύπεριπληοοΰντο πάντα καί ίδρύετο 
προχεί.ωο πόλις δλόκληρος, ήτι; μετά 
τού; άγώνας ?ξηφανίζετο πάλιν.

Οί άγώνες διιόήγοντο οΰιως έν μεγίστη 
τύρβη καί πομπή.

Ετώπτευον δέ οί Έλλανοδίκαι, σο
βαρό καί δικαιότατοι άνδρες.

Έν-ος τής Άλτεως ε'θαλλεν ιερά ά- 
γριελαία, ή καλουμένη «xadJiaziyiavoc 
ΐ./αίαΤ) Έκ τι. ν κλάδων δέ αύτής οΰς 
παί;, άυφο ερους τούς γονείς ίχων, εκο- 
πτε διά χρυσής μαχαίρας, έπλέκοντο οί

Έ» τή στέφανοι, δι ’ ών ιί Όλυμπιονίκσι άθλη
ταί έστεφανοΰντο πρό τοΰ άγάλματος τοΰ 
Διό; τού Φειοίου. Έώρταζον δέ τήν νί
κην αύτών μεγαλοπρεπώ; διά θυσιών καί 
συμποσίων, έδέχοντο πανταχόθεν τιμάς, 
συγχαρητήρια καί έγκώμια, ύπό τ<7·ν 
ποιητών καί άοιοών καί έδικαιοϋντο ε ί 
νά στήσωσι τούς άνδριάντας αύτών ένος 
τής Ιερά; Άλτεως. Τά ονόματα αύ-ών 
άπηθανατίζο.πο, άναγραφόμενα μάλιστα 
είς επισήμους πίνακας.

Ούτως οί 'Ολυμπιακοί άγώνες, έ- ώ 
έγένοντο τό ιερόν κέντρον, είς τό όποιον 
συνηνοΰτο πάσα ή πανελλήνιος φυλή, καί 
εθνική πανήγυρις λαμπροτάτη, άνεδεί- 
κνυον καί έδόξαζον τούς άρίστους τών 
‘Ελλήνων, τούς έξέχοντας έπί σωματι- 
καϊς καί πνευματικά·.; άρεταΐ;.

’Εκεί ό Κρωτονιάτης αθλητής Μ λων 
δ Διοτίμ-.υ άνεοειχ'η άκαταγώνιστος πα
λαιστής και έξ 'Ολυμπιάδων νικητής, 
έξακι; άριστευσας έν πάλη καί τούς 
πλείονας λαβών στεφάνους- συλλαβών δέ 
ταύρον καί περιενεγκών αύτον έπ ’ ώμων 
είς τό Στάδιον, έφόνευσε διά τής χειρός, 
έπευφημούντων έν θαυμασμώ τών θεα
τών- μάλιστα δέ, λαβών έτίσης ίπ' ώ
μων τόν πελώριον καί λίθινο·* ανδριάντα 
αύτοϋ, έκόμισεν είς το ώρισαένον αύτώ 
μέρος. Έκιϊ έστεφανώθη δ Άκραγαντϊ- 
νον ΈίαΙπευς, ο·, πανερχόμενον είς τήν 
πατρίδα ώς μαρτυρεί δ ιστορικός, κατή- 
γαγον οί συμπολϊται εί; τήν πόλιν αύτών 
έφ' άρματος, καί συνεπόυπευσαν αύτώ, 
έκτος τών άλλων, άρματα, ύπό δύο λευ
κών ίππων συρόμενα,τριακόσια. Ή ανδρεία 
Λάκαινα κόρη καί βασιλόταις Kvrlaxa, 
ένίκησεν άγώνα ίππων. Ό Aixur, δ υιός 
τοϋ ΚαλλιβΓότου, άνεδείχθη περίφημος 
σταδιοδρόμος, νικήσας τρις καί ίσα,, ίθμους 
εχων άνδριάντας έκιϊ. Ό σιδηρόχειρ Σώ- 
ar/atoc, δ Σικυώνιος, ένίκησε τρις παγ- 
κράτιον, δηλ. πάλη· καί πυγμ.ήν, έπε- 
κλήθη δέ Άχρο/ερσίιης, διότι έλαμβανε 
τούς άνταγωνιστας άπο τών άκρων τών 
χειρών, ώς σιδηρά άρπάγη, καί κατεδά- 
μαζεν αύτο'ίς. Ό πολυθρύλητος Θεσσα- 
λός ΠοΛυύάραζ, δ μέγιστος καί άνδρειο- 
-ατος τών άθλητών, δ φο.εύσας άοπλος 
μέγισ-ον λέοντα περί τόν "Ολ μπον καί 
ταύρον άγριώτατον, {σταμάτησε διά τών 
χειρών άρμα τρέχων I Ό θιογέκεκ δ Θά- 
σιος, άνεδ·ίχθη άπαράμιλλος πύκτης καί 
παγκρατιστής καί δολιχ-.δρόμος. Ό Δια
γόρας, δ 'Ρόδιος, πρώην Όλυμπιονίκης, 
γέρων ήδη, ε”φεριν έκεϊ τού; τρεις υιούς 
του, οϊτινες καί αύτοί νικώσι, καί στε- 
φανοΰνται. 01 υιοί περιβαλλουσι τότε 
διά τ·. ν στεφάνων τή» κεφαλήν τοΰ πα- 
τρός καί λαβοντις έπ'ώμων, περιφέρουσιν 
αύτόν θριαμβευτικώς έν μισφ άναριθμή- 
του πλήθους. Μκκαρίζουσςν ολοι τόν εύ
τυχή πατέρα, ραίνουσιν αύτόν μέ άνθη 
καί άνακραζουοιν.

< Άπόθχνε, Διαγόρα, διότι ούδέν άλλο 
εχεις νά ίπιθυμήσης 1»

Καί δ Διαγόρας άποθνήσκει τότε εκεί 
έκ τής χαράς του, έπευφημοΰντος τού 
πλήθους 1 . . . Άλλ'

Τινα δ’ άνδρα
Πρός βορραν τής 

Κρόνιος λόφος. Είς τάς κλιτύας 
ύπήρχε θέατρο» μέγα, ε"Όα χιλιάδες λαού 
ηυγκινοϋνται καί ένθουσιώσι». Ό Ξενο- 
κλής, διαγωνιζόμενος έν τραγωδία πρός 
τόν Εύριπίδην, νικά τόν μέγαν τραγικόν. 
Δημηγορούσε πρός πλήθος άκροατών δ 
Κλεομένης καί δ δεινότατος σοφιστής καί 
εύφραδέστατος ρήτωρ Γοργίας, δ τ*σω 
τέρπων διά τοΰ γλυκυτάτου λόγου του, 
ώστε οί άκροαταί του διά τούτο άνεγεί- 
ρουσιν αύτφ άνδριάντα Πλήθος άλλο 
συ ωθείται, όπως άκροασθή άλλης μελιρ- 
ρήτου φωνής. Ό πατήρ τής ιστορίας'Η
ρόδοτος, άναγινώσκει τάς Μούσας του 
έν πληθούση πανηγύρει, εν η πάντες κα- 
τακηλοΰνται καί ένθουσιώσι, 
δέ, άκροώμε»ον αύτοϋ, χύνει δακρυα έξ 
ένθουσιασιχοΰ καί θαυμασμού, τό άγλαόν 
τέκ*ον τού Όλόρου, δ 'Αθηναίος Θου
κυδίδης, δ κατόπιν μέγιστος τής Ελλά
δος ιστορικός. Τόσος δέ είνε ό θρίαμβος 
αύτός τοΰ 'Ηροδότου, ώστε τό Ονομά του 
διαφημίζεται καί γίνεται δτμοτικώτατος 
είς όλην τήν 'Ελλάδα. Όπου δ’ έθεάτο 
εκτοτε ίδείκνυον αύτόν πάντες διά τοΰ 
δακτύλου, λέγοντες «Ούτος ίκιϊ»ος Ή- 
Βοόδοτός έστιν, δ τάς μάχας τάς ΙΙερσι- 
»κάς Ίαστί συγγεγραφώς, δ τά; νικάς 
»ήμών ύμνήσας ! . . .»

Τοεούτοι ήσαν έν σκιαγραφία προχείρφ 
οί άθάνατοε 'Ολυμπιακοί άγώνες, άγώνες 
σωματικοί, ιππικοί, ποιητικοί, ρητορι
κοί καί μουσικοί ετι. Τόσω ίξετίμων αύ
τούς οί Έλληνες καί συνέρρεον είς αύ
τούς πολυπληθείς, ώς εις ιερόν προσκύ
νημα. Οί έν αύτοί; νικηταί έδοξαζοντο 
καί άπηθανατιζοντο. Οί άγώνες δ’ αύτοί, 
οϊτινες μεγάλω; συνετέλεσαν εις τήν δό
ξαν καί άκμήν τή; άρχαίας Έλλαδος, 
διετηρήθησσ > μέχρι τού 395 μ. X. έτους, 
δτε δ Θεοδόσιο; δ Β' . κατέλυσεν αύτούς 
καί έξέλιπον ε"κτοτε διαπαντός πλέον.

Λημ, Κ. Βλρδουνιπτηϊ

πχιοίο·/ τι

τό άγλαόν

ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
ΕΝ ΤΙΙι ΑΡΧΑΙΛι ΕΛΛΑΔΙ

ΚΑΙ ΙΔΙίΐε 
ΕΝ ΛΘΗΝΛΙΣ

Τό συμπόσιον τοΰτο είχε μεγάλην ση
μασίαν διότι έχρησίμευε καί ώ; άπόδειξις 
τής τεκέσεως τοΰ γάμου, οί κεκλημένοι 
δηλ. έχρησίμευον ώς μάρτυρες, μή ύπαρ- 
χούσης ούδεμιάς επισήμου άποοεικτικής 
περί αύ-οΰ πράξεως. Είς το συμπόσιο» 
προσεκνλοϋντο οί συγγενείς τοΰ γαμβρού 
κνί τής νύμφη;, βεβνιως οέ καί οί φίλοι. 
Πάντες ώφειλον να δοιρήσωσί τι είς τήν 
νύμφην, έλαμβανον δ' ούτοι δώρα παρά 
τ ΰ γαμβρού. Ό Άθήναιος περιγράφει 
περίεργον’γάμου συμπόσιον έν Μακεδονία. 
Καρόνο; δ Μακεδών, κατά τήν ήμέραν 
τοΰ γάμου του, είσ-ίασεν 20 πρόσωπα, 
εύθυς ώς οί δαιτυμόνες κατεκλίθησαν,

— ι6ι
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ΤΑ Ο Λ Γ Μ Π I A

κατά τήν άρχαίαν συνήθ-.ιαν, έδόθη είς 
αύτούς ώς δώρο·' φιάλη αργυρά πλήρης 
οίνου, κενωθείσης τής φιάλης έκομίσθησαν 
πινάκια κατασκευής Κορινθιακής έκ χαλ
κού περ έχοντα όρ.ιθας, νήσσας, φάσσας. 
χήνας καί πολλά άλλα τοιαύτα έν άφθο- 
νία, άφ' ού δ' έγεύθησαν έξ αύτών τά 
άπομεινάρια μετά τών πινακίων έδόθησαν 
είς τούς δούλους. Μετά ταύτα εκομίσθη- 
σαν άλλα πινάκια ίξ αργύρου πλήρη πε - 
ριστερών, -ρυγώνων, περδίκων καί άλλων 
τοιούτων, άλλα, όμοια μετ' όλίγον μέ 
λαγωούς καί άλλα θηράματα καί άρτους 
τεχνηέντως κατεσκευασμένους, άφ' ού 
δέ έκορέσθησαν τρώγοντες καί πίνοντες έ
νιψαν τάς χεΐρας καί έστεψαν τάς κεφα- 
άς αύτών διά στεφάνων έξ άνθέων- τών 
συνδαιτυμόνων δέ κατά Άθήναιον, ή 
όέως άπηλλοτριωμένων τοϋ σωφρονεϊν, 
ένεκα τού πυλλού πότου, είσέβαλον αύ- 
λητρίδες καί μουσουργοί σαμβυ<:στριαί 
τινες ροδιοί δηλ. είδος κιθαρωδών, ώ< τχ 
σώματα έκαλύπτοντο ύπό χιτώνων πέραν 
τού δέοντος διαφανών, καί τούτων απο- 
χωρησασών εΐσήλθον άλλαι κ'-μίζουσαι 
λυκήθους ήτοι άγγεϊα αργυρά καί χρυσά 
πλνρη μύρων άτινα συ·-δεδεμένα οιά 
χρυσών ιμάντων έδωρήθησαν καί ταύτα 
είς τούς συ-δαιτημόνα:. Κατόπιν ή.χι- 
σα.ν έκ νέου νά τρώγωσι καί ίδ ως νά πί- 
νωσι καί άλλα νά λαμβάνωσι δώρα τι
μαλφή. ΙΙαντα ταύτα ώς καί τά πολυ
τελέστατα έκ χρυσού καί αργύρου επι
τραπέζια σκεύη λεπτομερώς περιγραφον- 
ται ν τώ Άθηναίω' έξακολουθούντος 
οέ ή άνανεουμένου μάλλον τοϋ συμποσίου 
χορός έξ έκατόν άνδρών άρμονικώς ψχλ- 
λόντων νυμφικόν ύμνον είσήλθεν είς το έ- 
στιατόριον ακολουθούμενος ύπο θιάσου ορ - 
χηστρίδων, διασκευασμένων τών μέν είς 
νύμφας, τών δέ εις Νηρηΐοας, τού ποτού 
δέ προϊόντος καί τής ώρας ύποσκιαζούσης 
κατέπεσον τά παραπετάσματα δι ’ ών έ- 
έχωρίζετο ή έπίλοιπος αίθουσα καί αίφνη- 
δίως λαμπτήρες πολυάριθμοι άπλετον ·ιέ- 
χυσαν φώς. Είδον δέ τότε οί συνδαιτυμό
νες περιεργότατα κατ χαριέστατα πράγ
ματα· "Ερωτας, 
Έρμεΐς καί άλλ ας θεότητας έργα 
χνλς άπαραμϊλλου, κρατούσας λαμπτή
ρας άργυρούς. Έώ δέ πάντες έθαύμαζον 
τήν δεξιότητα τού τεχνίτου τού παρα- 
σκιυάσαντος ταύτα, παρετέθησαν γνήσιοι 
τής Εύρυμάνθου σύαγροι έντος τετραγώ
νων πινακίων περιθεωμένων γύρωθε» διά 
χρυσής στεφάνης καί διατετρυπηυένων δι ’ 
άργυρών άκοντίων. Παραλείπων τά λοι
πά άναφέρω μόνον δτι τό συμπόσιον έλη- 
ξε διά σαλπίσματος κατά τήν Μακεδο
νικήν συνήθιιαν έν τοϊς πολυανθρώποις 
εύωχίαις. Εινε εύνόητον οτι τοιαύτα γα- 
μ.ήλ·α συμπόσια δέν ήσαν συνήθη, διότι 
και Κάρανοι δέν ήσαν πολλοί· ό τό συμ
πόσιον τούτο δούς έλέγετο είς τών άπο- 
γό·ων τού Ήρακλέους, ό όποιος έπί κεφα
λής άποικίας Άργείων (κυρίευσε μέγα 
μέρος τής Μακεδονίας, καί έούστηοε κατά 
τον Πλούταρχον πρώτος το Μακεδονικόν 
βασίλειον. Ή νύμφη κατά τινα νόμον τού

Άρτέμιδας, Πάνας,
τέ-

οώρων 
χομί- »

ήτο ή
■ ·ν .· · . φΡΓ

’ής συζυγου και τής ιγγραφνς αυ-
— Λ · °

Σόλωνος ώφειλεν εισερχόμενη εις τόν 
νυμφικόν θάλαμον νά φάγη μήλον κυδώ- 
νιον δηλ. τό καθ ' ήμας κυοώνιον, ώς ση- 
μεϊον βεβαίως δτι θά εΐνε γλυκύς ώς τό 
κυδώνιον δ βίος αύτών έξωθεν του θα
λάμου χορος παρθένων έψαλλε τά έπιθα- 
λάμια μέλη, μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, ά
τινα έλέγοντο κατακοιμητικά- τήν δ’ ε
παύριον άλλα πάλιν μέλη διεγερτικά κα
λούμενα έψάλλοντο πρό τοϋ νυμφικού θα
λάμου.

Τήν επιούσαν τοϋ γάμου έτελούντο τά 
καλούμενα έπαύλια- δ πατήρ δηλονότι 
τής νύμφης έκόμιζεν έν πομπή είς τούς 
νυμφίους δώρα προεπορεύετο τής ποαπής 
παϊς φέρων χλανιδα λευκόν δηλ. λευκόν 
μάλλινον έπανωφόριον καί λαμπάδα και- 
ομένην, εϊποντο κανηφόροι, ήτοι παρθι' 
νοι φέρουσαι κάνιστρα γέμοντα 
καί μετ' αύτάς γυναίκες διάοορα 
ζουσαι δώρα τιμαλφή.

Έ’έρα τελετή μετά τόν γάμον 
τή; εισαγωγής τής νύμφης είς τήν 
τρίαν 
τής είς το γραμματεϊον ταύτης, καθ’ ήν 
έδιδεν ή νύμφη δώρα είς τούς φρατορας δ 
όέ νυμφίος έ’θυε τοϊς θεοϊς.

Φρατρία, ώ. γνωστόν, ή-ο ύποδιαίρε- 
σις τής φυλής· σκοπόν δέ κ ρίως είχε τήν 
τήρησιν άρ, είων πιστούντων τήν γνησίαν 
τών πολιτών καιαγωνήν, άτε καταγρα- 
φομένων ίν αύτοΐς τών γνησίων καί τών 
θετών τέκνων' αί τελεταί αύται τού γά
μου έτηροϋντο ιδίως έν Άθήναις· είς 
άλλας πόλεις παρήλλασσον άλλ ’ ούχί ού- 
σιωδώς.

Έν Σπάρτη ή τής πομπής τελετή ήτο 
άγνωστος· δ γαμβρός μετά τήν συναί-ε- 
σιν τών συγγενών ύπό τήν επιμέλειαν τών 
οποίων διετέλει ή νύμφη, έλάμβανε ταύ
την είς τήν κατοχήν του έν καιρφ νυκτός 
οιά προσπεποιημένης αρπαγή;· εύρισκο- 
μένη δηλονότι έν μέσω τών συντρόφων 
αύτής τήν ήρπαζεν ακόυσαν δήθεν, καί 
τών συντρόφων της διαμαρτυρουμένων, καί 
τήν ώδήγει είς τήν οικίαν γυναικός συγ
γενούς του- ή γυνή αΰτη ένεκα τής τοιαύ- 
της συμμετοχής της είς τόν γάμον έκα- 
λεϊτο νυμφεύτρια, ύπεδέχετο δέ τήν νεά- 
νιδα καί τήν ώδήγει είς τον γαμήλιον θά
λαμον, ένθα εκοπτε τήν κόμην αύτής, 
τήν ε’νέδυεν άνδρικά ενδύματα καί άπε- 
χώρει άποκομίζουσα 
Σπάρτη δ σύζυγος δ άγων ήλικίαν έλάσ- 
σονα τών 30 έτών και επομένως μή συμ- 
πληρώσας τήν στρατευτικήν έκπαίδε σίν 
του λάθρορ μονον καί έν σπουδή έβλεπε 
τήν σύντροφον αύτού.

Καί ταύτα μέν έν γενικαϊς γραμμαϊς 
περί τών τού γάμου τελετών, ήδη δέ και
ρός νά ιξετάσωμεν έν συντόμω τούς 
γάμον οιέποντας θεσμόν.

■α.

τήν λυχνίαν. Έν

τον

Β' .

Έν Άθήναις δέν ύπήρχον νόμοι γρα
πτοί κατά τής άγαμίας’ ύπήρχον δίχως 
οί άγραφοι θρησκευτικοί νόμοι, καθ’ οΰς 
ή άγαμία έλογΐζετο κχί άσέβεια καί δυ-
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στύχημα- ασέβεια διότι δ γάμος μετά 
θάνατον ούδένα είχε τό' μεριμνήσαντα 
περί τής έξακολουθήσεως τής λατρείας 
τώ' 'φεστίων θεών καί έθετεν ι,ΰ'ω είς 
κίνδυ ον τήν εύμάρειαν αύτών δυστύχημα 
οιότι μετά θάνατον μή έχων τέκνα Οά 
έστερειτο τής καθιερωμένης διά τού; προ
γόνους λατρείας, ήτις μόνη έθεωρεϊτο εύ- 
φραίνουσα τάς ψ-χάς. Οΰτω ή οικογε
νειακή αΰτη θρησκεία καίτερ μή ύπάρ- 
χοντος νομού ρητού καθίστχ τόν γάμον 
ύποχοεωτιζόν· είχε δέ ό γάμος κύριον 
σκοπον ούχί τήν ένωσιν προσώπων συμ- 
παθούντων άλλήλους καί ένουμένων πρός 
άμοιβαίαν ύποστήριξι/ έν ταϊς τοΰ βίου 
περιπετείαις, άλλά τήν άπόκτησιν γνη
σίων τέκνων, 'ίνα διαδεχθώσι τούς γεννή
τορας έν τή λειτουργία τής τών προγόνων 
λατρείας, ρητώς θ' έδήλουν τούτο οι 
μελλόνυμφοι έν τοϊς προικοσυμφώνοις διά 
τής καθιερωμέ'ης φράσεως ότι «έπ’ά- 
ροτω πχίόων γνησίων άγονται γαμετήν».

Έν Σπάρτη έκτος τών θρησκευτικών 
τούτων δοξασιών αί’τινες ήσαν κοινΊ είς 
πάσαν τήν Ελληνικήν φυλήν, άναφέρεται 
ύπο τοΰ Πλουτάρχου δτι ύπήρχον καί ^ή
τοι Ομοι κατα τής άγαμίας, ό άγαμος δ 
ύπερβάς τή' διά τόν γάμον ώρισμένην ή
λικίαν καί μή νυμφευθείς έξ ιδιοτροπίας, 
ύπεκειτο είς τήν γραφήν άγαμίου. αΰτη 
ο ’ εΐχεν ώ; συνέπειαν τήν άτιμίαν άπη- 
γορεύετο τώ ύπαιτίω άγάυφ νά συμμε- 
τέχη τών όημοτελων εορτών, λ. χ. τών 
γυμ,νοπαισιών, τή διαταγή δέ τών έφορων 
ώφειλεν έν ψυχ:ά χειμερινή ήμέρα φέρων 
μονον χιτώνα καί άδων άσμα σατυρικόν, 
δπερ έσατύριζε αύτόν τούτον διά τήν προς 
τον νόμον άπε.θηάν του, νά περιφέρηται 
είς τήν αγοράν.

Ό Άθήναιος 
αρχον, αί Σπαρτιάτιδες έν έορτασίμω 
ήμ'ρκ έλκουσαι τού; άγαμους περί 
βωμόν έρράπιζον, ΐνα πρός αποφυγήν 
ύβρεως ταύτης έγκαίρως νυμφεύονται, 
άγαμος ούδέν είχε δικαίωμα έπί 
σεβασμού τών νέων, οϊτινες κατά 
κρατούντα έν Σπάρτη, ώφειλον καί νά 
σέβωνται καί να έπιδεικνύωσι τόν σεβα
σμόν αύτών προς τού; πρεσβυτέρους. Ό 
δόκιμος στρατηγός Δερκυλλίδα; έπετίμησε 
ποτέ νεανίαν μή έγερθένια πρό αύτού, 
ούτος δέ ά<τί νά έπανορθώση τό λάθος 
του, άπήντησεν «ούδέ σύ έχεις τέκνο ν 
ΐνα έγερθή έν καιρώ πρό έ., ού ούδέ γάρ έμοί 
σύ τόν ύπείξοντα γεγέννηκας»· ή άπάν- 
τησις δ’ αΰτη ή δμολογουμένως άοκούν- 
τως προπετής έπεκροτήθη ύπό τών πα- 
ρισταμένων.

Έκτος τής γραφής άγαμίου ύπήρχεν 
έν Σπάρτη κατά Πολυδεύκην ή όψιγαμίου 
καί κακογαμίου γραφή, ή πρώτη έφηρμό- 
ζετο κατά τών νυμφευομένων είς προβε- 
βηκυΐαν ήλικίαν, ή δευτέρα είναι άγνω- 
σσον κατά τινων έφηρμόζετο μή ύπαρχου- 
σών μαρτυριών περί τούτου.

’Αμφισβητείται άν έν Άθήναις καί έν 
γένει έν Έλλαδι ίσχυεν ή μονογαμία ή 
ή πολυγαμία. Et-αι άληθές οτι νό«οι τι- 
μωρούντες τούς δίγαμους δέν ύπήρχον ή

άναφέρει δτι κατά Κλέ- 
τινί 
τόν 
τής 
Ό 

τοΰ 
τά

τούλάχιστον δέν περιεσώθησαν μέχρις ή
μών. Έπίση; είναι βέβαιον οτι ή κοινή 
γνώμη ώ; δ κ. Bouchet παρατηρεί έν 
τή περισπουδάστω μονογραφία αυτού περί 
πολυγαμίας καί παλλακίας έν Άθήναις, 
ίέ» ήτο λίαν αύστηοά πρός τούς δίγα
μους, γνωστού άλλως τε δντος δποσον αΰτη 
ήτο επιεική; κατά τών συζύγων τών μή 
παρεχοντων εαυτους πρότυπόν συζυγικής 
πιστέ, ς.

Νομίζω όμως έκ τών λόγων τών Αθη
ναίων ρητόρων, τής μόνη; έπί του προκει- 
μένου άξια; λόγου πηγής, οτι συνάγεται 
σπφώς δτι ή διγαμία ή ή πολυγ μία οεν 
άνεγνωρίζοντο ώς ένώσει; θεμιταί. Ο ’Α
θηναίος μάλισια ρητώ; ά-αφέρει δτι κατά 
τήν πα.-άδοοιν «δ Κέκρ.οψ πρώτος μίαν 
ένί εζ’υξε, άνέδην το πρότερον ούσών τών 
συνόδων καί κοινογαμιών οντων».

Νόμιμος γάμος έθεωρεϊτο έν ’Αθήναις 
μόνον δ μεταξύ αστών, ·κτος έάν ύπίρχε 
συνθή'.η επιγαμίας μετ’ άλλης πόλεως. 
Οί μετά ξένων γάμοι έπέσυρον κατά τών 
ινάχων ποινάς αύστηρας, δ ξένις δ νυμ
φευόμενος αύτήν έπωλεϊτο ώς δούλος και 
ή περιου ία αύτού έδημεύετο. ή αύτή ποινή 
έπεβάλλετο καί είς ξένην τήν συνάψασαν 
γάμον δολιω; μετ’αύτού.

Μ- HaiAAHS) άοειοπαγίτης.

ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΓ

ΟΔΟΕΛΗΡΟΖ ZTPAm

Άπεφασίσθη δπως οί άξιων ατικοί μέ
χρι τού βαθμού τού λοχαγού Οά έταξεί- 
δευον έπί άμαξίω' >κ σανίδων- οί δέ ύπο- 
λ.χαγοί καί άνθυπολοχαγοί μετά τών 
ύπηρετών των πεζή.

Συνταγματάρχης τις Πρώσσος, δστις 
έ”αενεν έπί τής γεφύρας, εδωκε οιαταγήν 
τινά· δ ύπασπιστής του έφώνησε: Εμ
πρός ! καί οί αιχμάλωτοι έξεκίνησαν. Δι- 
ήλθομεν τήν γέφυραν καί διηυθύνθημεν 
πρός το Σεδάν διά τής αύτής δδού οιά τής 
δποίας είσήλθομεν αίχμαλωτισθέντες. Έν 
Σεδάν «σταθμεύσαμεν έπ’ όλίγον. Έπω- 
φελήθην τού μικρού τούτου σταθμού όπως 
άγοράσω άρτον είς τήν θύραν τού άρτο- 
ποιού εύρίσκετο μέγας άριθμό; αιχμαλώ
των πρός τούς δποίους άνεμιγνύοντο καί 
στρατιώται ΓΙρώσσοι. Είς τούτων διηγ- 
κώνιζε τούς γείτονάς του. Πάντες διεμαρ- 
τυρήθησαν. Ήτο άγροϊκος, μετά τάς 
διαμαρτυρίας κατέστη αύθάδης, υβριστι
κός. Ή συζήτησις μεταξύ άνθρώπων πει- 
νώντων καταλήγει πάντοιε είς ρήξιν. 
Καθ ’ ήν όμως στιγμήν ή ρήξις έλάμβανε 
διαστάσεις συμπλοκής, παρενεβη αξιωμα
τικός τις. Έζήτησε νά μαθη τί συνέβαινε. 
Μιά φωνή οί αιχμάλωτοι τόν διεβιβαίω- 
σαν, δτι δ Πρώσσος ώθών καί κτυπών ώς 
μανιώδης προσεπάθιι νά προηγηθή τούτων. 
— Ό άξιωματικός διέταξε τόν στρατιώ
την νά άπομακρυνθή. Ούτσς δέν ύπήκουσε 
καί ήξίου ύπό τό κράτος ποτηρίων τινών 
•ίνοπνεύματσς νά λαβή πρώτος τόν άρτον 

του. Ό αξιωματικός ’χωρίς νάάπαντήστ, 
έξηγαγε τό πεοίστροφόν του, έσκοπευτε 
ψυχρώς καί ε'θοαυσε τήν κεφαλήν τού 
στρατιώτου."Ε?εσεν ώ; όγκος. Ούδείς-ων 
συναδέλφων τού νεκρού έκινήθ·.'. Τότε ην- 
νόησα δποϊα τς εΐνε ή πρωσσική π Οαο- 
χία.

Είς τό Σεδάν είσήλθομεν διά τής πύ
λης τϊν Παρισίων καί έξήλθομεν δια τής 
Βκλάν Η πόλις αΰτη τήν όποιαν ειχον 
ίδεϊ πλήρη γαλλων στρατιωτών, κατελή- 
φθη ύπο Φρουράς τή; γερμανική; εθνο
φρουράς. ’Ασθενεί; καί τραύμα·.ίαι έσύ- 
ρο/το εδώ κ’ έκεϊ. Οί κάτοικοι μά; ε"βλε- 
πον διεοχομένου; δι ’ όμμάτων τεθλιμμέ
νων. Ένίοτε άπαρατήρητσι μάς έτλη- 
σίαζον καί μά; εδιδον τεμαχιον άρτου καί 
κρέατος. ΊΙ φάλαγξ μας, άποτελουμενη 
έξ όκτακοσίων περίπου ήρίθμει άξιωματι- 
κούς δλων τών οπλών. Το ιππικόν καί 
τό πυροβολικό» άντιπροσωτεύοντο έπαρκώ;. 
Τό μόνον διακριτικόν δέν ήτο ή στολή 
των άλλά τά ύψηλά ύποδήματα, ενεκα 
τών όποιων τό βήυ.ά των ήτο βαρύτερον. 
Οί πεζοί άπήντων έξ ίσου εύστόχως είς 
τάς δηκτικάς φράσεις τών ιππέων. Άλλά 
τις είχε διάθεσιν νά γελά είς τοιαύτην 
στιγμήν ; ’Ολόκληρον τό εϋθυμον πνεύμα 
παρωχημένης έποχής εΐχεν άπωλεσθή. Τά 
πάντα συνέτριψεν ή αιχμαλωσία, Αξιω
ματικοί, οϊτινες ειχον παρασημοφορη^ή 
κατα τόν πόλεμον τής Κριμαίας καί τής 
Ιταλίας άπέμασσον κρύφα τά δάκρυα 
των. Όλη έκείνη ή φάλαγξ, ήτις έξελίσ- 
σετο κατά μήκος τής δδού έφαίνετο δτι 
έφερε τό πένθος έκατονταετών νικών, αϊ- 
τινες έν μιά ήμερε? έξηφανίσθησαν έκ τής 
έπελθούσης καταστροφής. Τήν φάλαγγα 
συνώοευον ώς φρουρά δυο λόχοι Πρωσσων 
πεζών δ πρώτος έβάδιζεν έπί κεφαλής, δ 
έτερος εϊπετο. Κατά τάς πλευράς ειχον 
ταχθή κατά διαλείμματα δύο μέτρων σκο
ποί φέροντες τό οπλον πλήρες έπ’ώμου. 
Μάς είχον ειδοποιήσει οτι είς τό μικρό ιε
ρόν κίνημα θά έπυροβόλουν. Ούλάνοι, τό 
πιστόλιον κρατούντες είς τήν χεϊρα, οιέ- 
τρεχον τήν δδόν άπό τής έμπροσθοφυλα- 
κής μέχρι τής οπισθοφυλακής, άνατρέπον- 
νες πάν τό προστυχόν.

Ή δδός ήτο κατεστραμμένα, τά αμά
ξια ύπέφερον ώς έκ τών άνωμαλιών. Έ- 
βαδίζομεν ένττς τού πηλού. Ηανταχού 
κατά τήν διιβασίν μας έβλέπομεν καλύ
βας καείσας, δένδρα άποκοπέντα, άγρούς 
κατεστραμμένους. Τπό τοιαύτας έντυ- 
πώσεις έφθάσαμεν είς Βαζέλην. Τό θέαμα 
ήτο σπαραξικάρδιου. Έφαίνετο ώς έάν 
κύκλων εΐχεν ένσκήψει έν τώ χωρίω. Τά 
πάντα είχον καταπεσει. Αί στέγαι ειχον 
θοαυσθή, οί τοίχοι κρημνισθή· έβλεπε τι; 
έπιπλα άπηνθρακωμένα, δοκούς τεθραυ- 
σμένους, αμάξια εί; τεμάχια, παράθυρα 
καί θύραι αίωρούμεναι άπό τών στροφύλων 
των, σκελετούς κατοικίδιων ζώων φονευ- 
θέν των ύπό τών σφαιρών καί τού πυρος, 
κήπους έρειπωμένους, πανταχού δ,ικρί- 
νοντο τά ίχνη τής πυρκαϊάς. Έβαδίζο- 
μεν έπί συντριμμάτων οβίδων. Έπί τών 
τοίχων διεκρίνοντο Ίχνη μελανά χειρών
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πλϊιΐων αιμάτων’ ράκη ενδυμάτων ίκρέ- 
μοντο έπί τών φρακτών έπί τίνος βά- 
του εύρίσκοντο ήπλωαένα δύο περιπόδια 
παιδιού, έπί τής προσόψεως οικίας κατα— 
στ κπου ύπό τών σφαιρών εύρίσκετο πα
ραθυρόφυλλο·' γυμνόν ύέλων έπί τού έ- 
ρεισματος τού δποίου ύπήρχον δύο κυανά 
άνθίδοχεϊκ. Δυστυχείς τινες διέβαινον 
ά ά μέσων ιών συνρτυμμάτων τούτων. 
’Οσμή υισώδη; ά-αδιδομένη έκ πτωμάτων 
σηπωμενών Ιπλήοου τήν άτμοσφαϊραν. 
Τεμάχιά οπλών ίκειντο κκτ· γής. Το 
θέαμι ήτο άπυτρόπαιιν, φοβερόν απαί
σιο·'. Τό χωρί,ν ώμοίαζε πρό; ξεκοιλια
σμένο·' ζώον. Μ α οικογένεια περιβεβλη— 
μένη ράκη έκρυβη, μά; ε'βλεπε ν.αβαί- 
νοντα; μέ βλέμμα άπηλιθιωμένον. Άνκ- 
ζήτει ίσως τήν κατοικίαν της· ή δυστυ
χία της ύπερέβαινέ τήν ίδικήν μας· στρα
τιώται διερχόχενοι τή; έ’ρριψε τεμάχια 
διπυρίτου.

Διήλθομιν τήν Βαζέλην καί έξηκο- 
λουθήσαμεν βαδίζοντες. Δέν μά: ήτο έ- 
πιτετραμμένον νά άναπαυθώμεν. Οί σταθ
μοί ειχον προσδιορ σθή άπ ’ αρχής, ώς καί 
δ χρόνος καθ’ δν όφείλομεν νά φθάσωμεν 
είς έκαστον τούτων. Έκ τού Σεδάν άνε- 
χωρήσαμεν ε·’ς τάς ένδεκα καί τέτ άρτον, 
τήν έσπέραν είς τάς οκτώ έφθάσαμεν είς 
Στενά; με διακοπήν ήμισείας ώρας. Εύ- 
χάρεστος έ'κπληξ·ς ιιέ άνέμενεν είς Στε
νάς. Ό αξιωματικό; οστις μέ είχε προσ- 
λάβει εί; τήν ύπηρεσίαν του καί μέ με- 
μεταχειρίζετο μάλλον ώ; φίλον ή ώς στρα
τιώτην, μέ συνέσ«ησεν είς άρχαϊον λο
χαγόν τών ζουάβων είς τον δποϊον έπε- 
τράπει ύπο τού ΙΙρώσσου νομάρχου νά 
φροντίση περί τών καταλυμάτων τού τρί
του συντάγματσς είς τήν δύναμιν τού ό
ποιου άνήκε ποτέ. "Ελαβον οΰτω καί έγώ 
μέρος είς τήν τράπεζαν ήτις παρετέθη 
χάριν τούτων ύπο τού Μ. Δ. Ούδέποτε 
ζωμός, ούδέποτε κρέας μοί έφάνη νοστι- 
μώτερον έκείνου’ δέν έτρωγον, κατεβρό- 
•χθιζον μάλλον. Άπό όκτώ ή δέκα ήμε- 
ρών ε“τρωγον τό' άρτον τού αιχμαλώτου. 
Αί συνοαιλίαι ήρχισαν περί έμέ- αί διη
γήσεις διεκόπτοντο ύπό τών ερωτήσεων- 
δέν έπρόσεχον είς τάς δμιλίας των· ε- 
τρωγον διαρκώς. Ό στόμαχός μου εύρί
σκετο είς έλεεινήν κατάστασιν έκ τής 
καταχρήσεως τών πιτύρων καί τό σώμά 
μου, σώμα νεανίου πρό όλίγνυ είσελθόν- 
τος είς τήν ένηλικότητα, ήτο καταπεπο- 
νημένον ίκ τών τριάκοντα δύο χιλιομέ
τρων τά όποια διήνυσα σχεδόν άπνευστί. 
Ό άμφιτρύων μας ήστείζετο μέ τήν με
γάλην μου δρεξιν. Μετά το γεύμα είσήλ- 
θον έντος δωματίου έπί τού τάπητος τοΰ 
δποίου κατεκλήθην. Αί κλϊναι, αί κλινο- 
στρωμναί τά άνάκλιντρα κατελήφθησαν 
ώ; ήτο έπόμενον. ύπό τών αξιωματικών. 
Μόλι; έξηπλώθην, άπεκοιμήθην ώς νε
κρός μέ μίαν υποψίαν έάν θά ήδυνάμην 
\ά έξυπνήσω λίαν ενωρίς τήν έπομένην.

Τήν έβδόμην πρωινήν έξύπνησα έκ τοϋ 
θορύβου δστις έγϊνετο έν τή οικία. Μετά 
δυσκολίας ήγέρθην, τόσον τά μέλη μου 
ήσαν ίξηντλημένα- · άξιωματικός μ«



ένεθάρρυνε οιά τή; φωνή; καί διά χειρονο- 
νομιών. Ή άκάμψια θά παρέλθη τφ ει- 
πον, άλλά δυστυχώ; δέν μέ φέρουν οί πό- 
δες. Έχει; δίκαιον παιδί μου, μοί άπήν- 
τησε, πρέπει νά έχρηυάτισέ τι; στρατιώ
τη; διά νά ένοήσγι τί θά ’πή πληγωμένοι 
πόδες. Προτιμώτερον εΐνε πληγή εις τόν 
ώμον ή τόν βραχίονα. Καλόν πρόγειγ·»·* 
παρατεθέν πρό τή; άναχωρήσεω; μοί έ- 
πανέφερε τά; δυνάμεις. Συνψάζευσα τα 
τεμάχια τοϋ άρτου τά όποια άφήκαν οί 
σύντροφοί μου έπί τη; τραπέζης· τά πα
θήματα μοί έχρησίμευσαν ώ; μαθήματα. 
Τήν έννάτη» άκριβώς άνεχωρήσαμεν. Ή 
όδό; ήτυ ή αύτή· παντού κοιλότητες, 
πα>ποϋ χ>λικ·ς, ό αύτό; βόρβορο; ! Τό 
πρώτον χιλιόμετρου διήνυσα μετά κόπου. 
Έσυρόμην. Κα · ’ όλιγον δαω; οί πόδες 

μου έθερμάνθησαν καί άνίκτησα τήν έλα- 
στικότητα τοϋ βήματι;.

Αί φρικταί συμφορά! τάς όποια; έδο- 
κίμασα καθ’ολον αύτόν τον δρόμο υί 
εκαυον ιά λησμονήσω τά δεινοπαθήμ «τα 
μου τά ίπΐ τής κατηραμένη: νησίδος. ΙΙερί 
τήν μεσημβρίαν ή φάλαγξ, ήτι; εϊρπι 
μάλλον ώ; όφις, εΐχεν όψιν αξιοδάκρυτο». 
Τινέ; ‘κλονίζοντο, άλλοι έπιπτον έπί τοϋ 
σωροϋ τών λίθων, διότι αί δυνάμεις τω» 
τούς έγκατέλιπον. Πλήν τής κοπώσεω; 
καί αί διάφοροι άλλαι άνάγκαι εμάστιζον 
τήν φάλαγκα. Οί άπολιπώμενοι άπεσπών- 
το αύτής ώ; τά φθινοπωρ νά φύλλα τού 
οένδρου τό δποΐον σείει ό άνεμος. Οί φρου
ροί έσπευδον καί τίπτοντες αύτούς διά 
τή; άκτηρίδος τών όπλων των τού; έξη- 
νάγκαζον νά έγε.θώσιν. Έάν δέν ύπή- 
κουον έκαμαν χρήσιν τή; λόγχης. ’Ενίοτε 
όμως μεθ ’ ολα τά κτυπήματα μεθ* δλας 
τάς πληγάς δέν ήδύναντο νά έγερθώσι. 
τόσον μεγάλη ήτο ή έξάντλησις. Οί άνε— 
γειρόμενοι κατέπιπτον πάλιν. Ούτε τά 
κτυπήματα οΰτε αί άπειλαί κατίσχυον 
έπί τών άψυχων τούτων σωμάτων. Ή 

μας 
νά

πο-

φάλαγξ έν τούτοι; έξηκολούθει τόν δρόμον 
της. Τήν φροντίδα τή; περισυλλογή; τών 
απολειπόμενων αιχμαλώτων άνέλαβεν ή 
οπισθοφυλακή τή; φρουρά; μα;. Πολλού; 
καταχ,.ιμένους ε’ι; τάς τάφρου; ή επί τών 
λίθων έτουφέκιζ'.ν άσπλάγχνω; ώ; μοί ε- 
λεγον.Έγώ δέν δύναμαι νά βεβαιώ ω τήν 
κτηνώδη καί άπαισίαν ταύτην πράξιν. 
Έ> τούτοι; δέν έπανεΐδον ει; του; διαφό

ρου; σταθμούς πάντα; έκείνου;, οϊτινες ά- 
ποκαμόντε; είχον καταπέσει έπί τής δδοϋ 
καί τού; οποίου; ηδύναντο νά μεταφέρωσι 
τά παρακολουθοϋντα άμάξια.

Άνεχωρήσαμεν ώς ειπον τήν έννατην 
πρωινήν ώραν. Τήν μεσημβρίαν μά; έπε- 
τρά<η νά σταθμεύσωμεν έπ ’ ολίγο». 
Όταν έπανελάβωμεν τήν πορείαν 
ρείαν μα; μετά κόπου ήδυνανάμην 
• ταθώ έπί τών ποδών μου. Εί; τών 
1 ών μου, ό αριστερό; ιβάρυνεν ώ; μόλυ
βδος. Μοι ήτο άδύνατον νά φέρω τό ΰπό- 
δημά μου, τό δποΐον μοί έπροξένει πλη- 
γά; ένεκα τών όποιων ειιασχον δεινώς. 
Επιθυμία μέ κατελάμβανε νά έξαπλωθώ 
έπί τίνος τών λοφίσκων τών κείμενων επί 
τή; δοοΰ. Είς τά ζώα έπετρέπετο νά 
άναπαυθώσιν. Έβλεπαν έν τφ μέσω τών 
αγρών βόκ; έξηπλωμένου; έπί τής χλόη; 
ένώ <γό» ήμουν ήναγκασμένο; νά βαδίζω 
διαρκώς. Μή άντέχων πλέον κατέπεσον 
έπί σωοοϋ λίθων καί έξήγαγον τό ύπό 
δημά μου. 1 ί Πρώσσοι στρατιώται μέ 
παρετήρουν έτοιμοι νά πυροβολήσωσι κατ ’ 
εμού εί; πρώτον μου κίνημα πρός δραπέ- 
τευσιν. Τοϋτο έσκεπτόμην πάντοτε, άλλά 
τήν πραγματοποίτ,σιν άνέβαλον εις κατάλ
ληλο· εύκαιρίαν. Έ· τούτο·; ή σκέψι; 
αΰτη καί ή φιλοτιμία μοί ένέβαλον θάρ
ρος. Μήπως άλλοι πλειότερον έμοϋ έξην- 
τλημένοι δέν έξηκολούθουν βαδίζοντες ;

ΙΙερί λύχνων άφά; «φθάσαμεν ε’·; Δαμ- 
βιλλιέ 
τή ιδέα 

ένθα Οχ διανυκτερευωμεν. Έπί 
ταύτγ, καί αύται τοϋ χ,ωρίου οί

καλύβαι μοί ίφάνησαν ώ; μέγαρα. Νοε- 
ρώς έξέλεγον μεταξύ αύτών τάς δυναμέ- 
να; νά μοί παράσχωσι άναπαυτικωτέραν 
διανυκτέρευσιν, άλλά τά ovetpiQ μου δια- 
σκεδάσθησαν ταχέως, διότι άπαντα; έν 
σώματι μάς ώ.ήγησαν εί; τήν εκκλησίαν. 
Ή θύρα τη; ήνοίχθη, μάς ώθησαν έντός 
καί όπισθεν ήμών έκλείσθη.Ή πρωσσική 
πειθαρχία εΐχεν εκλέξει τήν εκκλησίαν ώ; 
μέρος διανυκτερεύσιω; όκτακοσίων σχεδόν 
αιχμαλώτων.

Άπό τεσσαράκοντα όκτώ ώρών έ'βρεχε. 
Τά ένδύματά μας ήσαν διάβροχα καί αύτά 
τά θυλάκ ά μου ήταν πλήρη ΰδατος. Έ- 
στάζομεν πάντες ώ; ύδρορρόοι.— ’Ανοίξατε 
τού; στρόφιγγας, είπεν άστεϊζόμενος Ζου- 
άβο; τις. Άφήρεσε τά ένδύματά του καί 
τά ε"σφιγγεν ώ; πλύντριζ. Πάντε; σχεδόν 
τον έμιμήθησαν. Το έοαφος τής εκκλη
σίας μετεβλήθη μετ’ όλιγον εί; μικράν 
λίμνην, έπί τή; δπ'.ίας έπρόκειτο νά κοι- 
μηθώμεν. Πάς τι; εξέλεξε τό κατάλλη
λον προ; τοϋτο μέρος έχων άς στρωμνήν 
μέν τά; πλάκας τοϋ ναού, ώ; προσκεφά- 
λαισν δέ τά ξύλινα έδώλια αύτοϋ. Ό 
έφημέριο; συνεκινήθη έπί τή δυστυχία 
μα;. Χάρις εί; αύτον έλάβομεν ολίγον 
άρτον καί μερικά γεώμηλα. Άνεστρέφετο 
μεταξύ ήμών άποτείνων λέξεις παραμυ
θητικά;. Αίφνης ζωηρά λάμύις είσήλθεν 
έντός τοϋ Ναοϋ· ήτο ή λάμψις τής πυ
ράς ήτι; άνήφθη τή φροντίδι τοϋ άγαθοϋ 
έφημερίου. Γάλλοι καί ΙΙρώσσοι άναμίξ 
ήδελφοϋντο περί τήν πυράν έκείνην τήν 
τρεφόμενη· ύπό διαρκώ; κομιζομένων καυ
σόξυλων. ’Οσάκις όμως ένεφανίζετο άξιω- 
ματικός τι;, οί Π ώσσ ι έλάμβανον αμέ
σως τήν στάσιν δεσμοφύλακο; καί άπο 
φίλων δέν έβράδυνον εί; μίαν άντίρρησιν 
νά μεταβληθ . σιν εί; ίχθρτύ; κχταφέροντες 
έπί τής ράχιώς μας σπ-θισμούς.

("Επεται τό τίλοςί.

ΤΟ ΞΕΡΟΝΗΣΙ

Μ’ αρέσει νά θωρώ τήν έρημιά του
Τό βράχο τόλ· ανάμεσα ϋψωμένο 
στή θάλασσ’απλωμένη όλ'ίγυρά το;· 
στόν ουρανό, μακρότητα κλεισμένο, 

’Αδιάφορα ψυχρό νύχτα και ιιέοα 
κυττάζει τοϋ πελάγου τή γαλήνη 
και κϋμα γελαστό δροσάτ’ αγέρα 
γλτκά φιλεϊ τό βράχο του ι:<·ΐ <’·’·ό-ν· ι.

Καί οάν ή πλάση γύρ’ όλη γελάει, 
μονάχα στη χαρά τής πλάσης ξένο, 
τό βράχο του τής δείχνει που τυράει. 
τριγύρω μ* ενα μάτι άφηριμένο, 

Κα\ ττ<ί> t σ’ αγριωπό χειμώνος βράδι·, 
σά σπάζουνε τά κυματ’ άφρισμένα. 
στά βράχια του και φέγγουν τό σκοτάδι, 
συχνά τ’ αστροπελέκια μανιωμένα.

Καί τότε σάν ή πλάση θυμωμένη, 
ταράζει κι’ άναδέβει τά στοιχεία, 
αύτό μέσ’ στό θυμό πάλι νάμένη, 
τό βλέπω ut ' ν ίδια αδιαφορία.

Όσαις φοραΐς τ’ άντίκρυ/τε ή ματιά μου. 
τό ξερονήσι ε’ζήλενε ή ψυχή μου,
Κι’ ήν’ εν άπό τά πολλά όνείρατά μου, 
Νά μνιάσιι τή δική του κ’ ή ζωή μου.

Mapkos Πολοβ

— 166


