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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Bier BKSYKTX A.·.(')

Φίλη όμ,ήγυρες,

’Αναντίρρητου τύγχανε' οτι τά ήθη καί τα έθιμα, αί 
έθνικαί -παραδόσεις, αί διάφοροι παιδιαί, αί προλήψεις καί 
δεισιδαιμονίας είσί την σήμερον μετά τής γλώσσης τα ισχυ
ρότατα και άναμφισβήτητα τεκμήρια τής ούδέποτε δια— 
σπασθείσης άλύσεως, τής συναπτούσης ήμάς μετά των ήμε- 
τέρων προγόνων, ϊδ πράγμα δ’ ευεξήγητου* διότι τά ου
σιωδέστατα καί κυριώτατα ταυτα των έθνών χαρακτηριστι
κά δεν διδάσκονται παρ’ άλλων, ουδέ μεταφυτεύονται έξω
θεν παρ’ αλλοφύλων, άλλα μεταδίδονται άπο των γονέων 
πρδς τά τέκνα, άπο των πρεσβυτέρων πρδς τους νεωτέρους, 
άπο τής οίκογενείας πρός την κοινωνίαν καί ούτω καθεξής· 
πάσα δ’ άλλη δι’ άλλων, μάλιστα, άλλοφύλλων καί άλλο- 
γλώσσων προσώπων, μετάδοσις τούτων είνε σχεδόν άδύνατος. 
Έκ τούτων πάς τις δύναται, νομίζω, νά έννοήση, οίαν ύψί- 
στην σημασίαν καί σπουδαιότητα έχουσιν, ή μελέτη καί ή 
άκριβής έξέτασις των σωζομένων που ζώντων τούτων πα
τρίων μνημείων, άτινα, ώς είπομεν, είς σπουδαία συμπε-

(1) Ή πραγματεία αυτή άνεγνώσθη έν τη Α. αιθούση τοϋ ’Εθνικοί 
Πανεπιστημίου κατά την Ζ' τακτικήν συνεδρίαν τοϋ Συλλόγου των Μι- 
κρασιατών «ή ’Ανατολή».
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ράσματα άγουσιν ήμας περί της έθνικης ημών ένότητος, 
ήν τοσούτοι αιώνες κα! τοσαυται χαλεπα! πολίτικα! λαίλα
πες δέν ήδυνήθησαν να διασπάσωσιν.

Έν πολλοις χωρίοις καί κωμοπόλεσι της Βιθυνίας, κατ 
αρχαίου έπικρατήσαν έθος, τελούνται κατά διαφόρους έορτάς 
κα! πανηγύρεις θρησκευτικά!, έν αις έκ των περιχώρων συν
έρχονται πολλοί όρθόδοξοι 'Έλληνες, όπως τούτο μέν άπό 
κοινού δεηθώσιν εις τον Πανάγαθου Θεόν ύπερ της υγείας 
καί ευημερίας αυτών, επικαλούμενοι τήν αρωγήν του εορ
ταζόμενου ‘Αγίου, τούτο δε όπως θεάσωνται ή κα! συμμε- 
τάσχωσι κα! τών τελουμένων έν αΰταίς εθνικών αγώνων,ών 
οί διοργανωτα! αμαθείς μέν και άπλοι τα ήθη, άλλ’ όμως 
λίαν φιλοπάτριδες, κάλλιστα γινώσκουσιν ότι μόνον μετά 
της θρησκείας δυνανται να ένώσωσι παν διασωθεν έθνικόν 
κειμήλιου.

Αί θρησκευτικά! αυται πανηγυρεις κα! ο! κατ’ αΰτάς τε
λούμενοι αγώνες μερικώς μεν, ήτοι ως έπιχώριοι έξεταζό- 
μεναι, δεν έχουσι βεβαίως πολύ μεγάλην σημασίαν, άλλ’ 
Οπό τήν καθόλου αυτών όψιν, ως ύπομιμνήσκουσαι ήμιν τάς 
τών αρχαίων πανδήμους προς τιμήν τών θεών κα! μνήμην 
τών ηρώων εοοτάς, κέκτηνται ύψιστην σπουδαιότητα- διότι 
εινε έν έτι τρανώτατον δείγμα ότι οί τελοϋντες ταύτα κα
τάγονται έκ της αΰτης ένδόζου φυλής, έν ή οί άγώνες ούτοι 
φυσικώτατα άνεπτύχθησαν.

Εις τάς θρησκευτικός ταύτας πανηγύρεις έξετάζων τις 
μετά προσοχής, ανευρίσκει ού μόνον τον αρχαίου Ελληνι
κόν βίου σωζόμενον έν πολλοις, κα! μετ’ έκπλήξεως απο
καλύπτει ίχνη άρχαίων ιδεών, άντιφάσκοντα όλως πρός τήν 
έπικρατούσαυ θρησκείαν, άλλα κα! αυτά ταΟτα τά πρωτό
τυπα ομηρικά ήθη κα! έθιμα μετά πάροδον τοσούτων αιώ
νων. διατηρούμενα είσέτι κα! άκμάζοντα ! Ούτω δε παρευ- 
ρισκόμενός τις έν ταΐς πανηγύρεσι ταύταις έκών άκων αναγ
κάζεται νά ομολογήση κα! αυτός τήν άλήθειαν τών ύπό 
συγχρόνου ομογενούς λογίου λεχθέντων, ότι πράγματι «όλί-



γα κηρία, ολίγα κόλλυβα, μία κόλασις, ράσα τινά χω- 
ρίζουσχ τούς νΰν "Ελληνας άπό τούς άρχαίονς».

Τοιαύτη έθνική άμα καί θρησκευτική πανήγυρις τελείται 
καί έν τή έμή πατρίδι Όρτάκεοϊ τής Βιθυνίας τή 23η 
’Απριλίου έκαστου έτους, δτε εορτάζεται ή μ. νήρ«.η του 
‘Αγίου καί μεγαλομάρτυρας Γεωργίου τοΟ τροπαιοφόρου. Ή 
πανήγυρις αυτή θεωρείται ως ή μεγίστη καί έπισημοτάτη 
των λοιπών έπιτοπίως τελουμένων έν Βιθυνίρι. ΙΙρίν όμως 
προβώ είς την περιγραφήν τής σημαντικής ταύτης πανη- 
γύρεως, άναγκαΐον θεωρώ, όπως δώσω ύμΐν άμυδράν τινα 
εικόνα τή; έμής πατρίδος, περί ής καί ό κ. Γ. Α. Πασχα- 
λίδης έν ταις περί τής άρμενοφώνου κωμοπόλεως Χουδίου 
έθνολογικαις αύτου μελέταις έποιήσατο μνείαν.

Τδ Όρτάκιοϊ (Μεσοχώρι), ΝΑ τής Νικομηδείας 79 χι- 
)ιάμετρα άπέχον, τής δέ Κωνσταντινουπόλεως περί τά 170, 
άτινα ό έκειθεν είς Άγκυραν σιδηρόδρομος διατρέχει έντός 
7 περίπου ώρών, είνε όρεινή πολίχνη τής Βιθυ,ίας κείμενη 
παρά τήν δεξιάν όχθην του Σαγγαρίου ποταμού. Έκ τών 
κατοίκων αυτής συμποσουμένων είς 8 χιλ. ψυχάς, εξ μεν 
χιλιάδες είσίν άρμενόφωνοι Έληνες όρθόδοξοι, οι δε ύπολει- 
πόμενοι δύο χιλιάδες ’Αρμένιοι. Πολιτικώς έξεταζόμενον 
υπάγεται είς τήν ύποδιοίκηοιν (καϊμακαμλήκ) τής μικοας 
κωμοπόλεως Κύβης τής νυν Κ ε ύ β ε καλούμενης, τής 
ύπαγομένης είς τήν διοίκησιν (μουτεσαριφλήκ) τής Νικο - 
μήδειας. Έκκλησιαστικώς δ’ ανέκαθεν είς τον μητροπο
λίτην τής Νίκαιας. Το Όρτάκιοϊ μαγευτικήν τοποθεσίαν 
καί ποιητικήν θέαν έχον, τώ έπισκεπτομένψ αύτδ φαίνεται 
πολίχνη λίαν ήσυχος, μονότονος καί νεκρά· διότι ένεκα του 
δρεινοΟ καί λίαν απόκεντρου τής τοποθεσίας δεν υπάρχει 
κίνησις έν αυτή καί διότι σημαντικής έμπορείας στερείται. 
Άλλ’ όμως οί ομογενείς κάτοικοι φιλοτιμουνται να διατη- 
ρώσιν άκμαιον το φρόνημα, τόν προς τήν Ελληνικήν παι
δείαν έρωτα καί το προς τήν θρησκείαν τών πατέρων των 
ζωηρόν συναίσθημα. Μαρτύρια τούτων έστωσαν τά τών 
άρρένων καί θηλέων έκπαιδευτήρια, είς ά φοιτώσι περί τους
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550 μαθηταί καί μαθήτριαι, καί ό έπ’ ονόματι τοΟ 'Αγίου 
Γεωργίου τιμώμενος παμμέγιστος βυζαντιακοΰ ρυθμοί} ναός, 
ο δυνάμενος ν’ άμιλλαται προς τον μητροπολιτικόν ναόν 
’Αθηνών, άν ούχί ώς προς την πολυτελή διακόσμησιν αυ
τού, άλλα τουλάχιστον ώς προς το μέγεθος καί το άπλοΰν 
τής αρχιτεκτονικής. Το κύριον έ'ργον, περί δ άσχολούνται 
οί κάτοικοι, εΐνε ή βομβυκοτροφία δϋενεργουμένη κατά τούς 
μήνας ’Απρίλιον, Μάϊον καί Ιούνιον, καί έν μέρει ή γεωρ
γία καί ή αμπελουργία. ’Αξιοσημείωτα δέ βιομηχανικά 
καταστήματα τοϊς ήμετέροις καί τοίς Άρμενίοις άνήκοντα 
ύπάρχουσι 5 ατμοκίνητα μεταξουργεία, έν οις 500 περίπου 
γυναίκες καί κδραι, ώς έπί το» πλεϊστον άποροι, έργαζόμε- 
ναι προσπορίζονται τά προς το ζήν. (')

Οί ήμέτεροι, καίπερ όντες πολυπ7^ηθέστεροι των ’Αρμε
νίων, ένεκα όμως σπουδαιοτάτων καί περιεργοτάτων Ιστορι
κών λο'γων, ώς οίκογενειακήν μόνον καί του κοινού βίου 
γλώσσαν λαλούσι τήν χυδαίαν άρμενικήν, μεμιγμένην δέ 
καί ταύτην μετά τόσων ελληνικών καί τουρκικών λέξεων, 
έστιν ότε δέ καί όλων φράσεων, ώστε κάλλιστα δύναταί 
τις νο όνομάση αυτήν διάλεκτον Έλληνο-τουρκο- 
α ρ μ εV ι κή ν.(1 2)

Έάν βεβαίως οί κατά καιρούς αρχιερείς τήν δέουσαν 
φροντίδα καί μέριμναν κατέβαλον έκάστοτε υπέρ τής προό
δου τών έκπαιδευτηρίων, κυρίως δέ ύπέρ ίδρύσεως νηπιαγω
γείων, ώς ευτυχώς το τοιοϋτον ήρξατο πράττων ό νύν φι- 
λόμουσος Μητροπολίτης Νίκαιας κ. 'Ιερώνυμος, τήν σήμε
ρον ή λαλουμένη γλώσσα άν μ.ή ήτο τελείως έκβεβλημένη 
υπό τής ‘Ελληνικής, άλλο τουλάχιστον θά εύρίσκετο εις 
το στάδιον τής βαθμιαίας έξαλείψεως αυτής. Άλλ’ άς έλ-

(1) Μετά χαράς έπληροφορήΟημεν εσχάτως δτι καί εν άλλο τοιοϋτον 
μεταξουργεΓον ήρξατο ήδη νά εγείρεται ύπο τοΟ αξιότιμου κ ’Αλεξάνδρου 
Θεοδωρίδοο.

(2) Περί του αρμενριρώνου τών κατοίκων του Όρτακιοϊ. ίδε ήμετέρας 
διατριβάς δημοσιευθείσας έν τή «Άκροπόλει» (άριθ. 2559 ετ. 1889), τω 
εικονογραφημένη περιοδικώ «Έστίμ» (άρ 6, τοϋ 1892) μετά τής εΐκόνος 
του Όρτάκιοι, καί τή βυζαντιακή «Κωνστάντινουπόλει» (άρ. 184 τοϋ ε.
1890).
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πίσωμεν τουλάχιστον ότι, νυν δτε ύπο τήν πατρικήν τω 
δντι προστασίαν τής Σ. Αΰτοκρατορικής Κυβερνήσεως του 
φιλομουσου καί λαοφιλούς "Ανακτος Σουλτάν Χαμήτ Χάν 
του Β' αί τέχναι και αί έπιστήμαι σημαντικάς ήρξαντο 
λαμβάνουσαι προόδους, δεν 9ά βραδύνη καί τούτο νά κα- 
τορθωθή.

Οί ήμυέτεροι, ώς ιί'πομεν καί άνωτε'ρω, ένεκα Ιστορικών 
λόγων, ώς του κοινού βίοι γλώσσαν λαλουσι τήν συμμι- 
κτον Άρμενικήν. Είρήσθω ο’ όμως ότι τδν Ιλληνικόν αυ
τών χαρακτήρα καί τον πνευματικόν τής όμογενείας καί 
αδελφότητος δεσμόν προς το ολον Ελληνικόν μετά πολλοΟ 
σεβασμού καί ζήλου διετήρησαν έν τώ 6ρθοδόξω έλληνισμφ 
τήν δ’ έλληνικήν συνείδησιν καί τήν Ελληνικήν γλώσσαν, 
ώς γλώσσαν τοΟ πνευματικού βίου καί τής παιδεύσεως καί 
τής θρησκείας. Οί κάτοικοι διακρίνονται έπί παραδειγμα
τική φιλοξενίςε, ήτις κατ’ έξοχήν είνε εις άπίστευτον καί 
παροιμιώδη βαθμόν ανεπτυγμένη· ξένος ών, είσαι ιερός, 
άξιοϋσαι δ’ αμέσως αγάπης, φιλίας, προστασίας καί ευρί
σκεις πανταχου καί πάντοτε μειδιώντα πρόσωπα καί στέ
γην φιλόξενον. ΙΙροσερχομένου τινδς εί'ς τινα οίκον, «Ξένος 
προσηλ&έν έννόει δτι Χριστός» λέγει αμέσως ό πολιό- 
θριξ γέρων είς τα τέκνα αυτοί) καί είς τους πολυπληθείς έγ- 
γόνους, οίτινες τότε άνοικταϊς άγκάλαις υποδέχονται τον 
φιλοξενούμενου. ’Επίσης έπικρατεΐ είσέτι ενταύθα καί παρα
δειγματική άγνότης ήθών. Ή οικογενειακή τιμή απολαύει 
άνυπόπτου ασφαλείας καί αί ώραϊαι κόραι εξέρχονται τών 
οικιών καί όδοιποροΰσι κατά μόνας, χωρίς νά έπισύρωσι καθ’ 
έαυτών το μειδίαμα τοί) σαρκασμού ή τα βέλη τής συκο
φαντίας. Τό θρησκευτικόν συναίσθημα είνε κατ’ έξοχήν άκ- 
μαΐον καί ισχυρόν, ακαταγώνιστου, έμπνέον ευλάβειαν καί 
έπιχέον έπί παντί καί πάντοτε τήν αγίαν αυτοί) σκιάν. 
Ή νεολαία αυτής δεν στερείται ευφυΐας, είνε δέ καί είς 
άκρον φιλομαθής καί έπιδεκτική ύψηλοτέρας αγωγής. Οΰδε- 
μία σχεδόν ελληνική τής Βιθυνίας κοινότης παρήγαγε καί 
άνέδειξε τοσουτους σπουδαστάς έν τε τή Κων)πόλει καί 
Άθήναις, όσους ή ξενόφωνος αυτή ομογενής κοινότης.
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Ή 23 ’Απριλίου είνε ή κ«τ’ έξοχήν άγαπητή καί χαρ

μόσυνος έκεΐ μετά το Πάσχα ήμε'ρα. Είνε τό έθνικδν ΙΙά- 
σχα, καθότι κατά ταύτην ίδιως πάντα τα συναισθήματα 
αυτών, πάντα τά σωζόμενα ομηρικά ήθη καί έθιμα, παν 
β,τι καθαρώς έλληνικόν υπάρχει θαυμασίως έκδηλοΟνται (*) 

’Από τής παραμονής ήδη τής έορτής έκτακτος, παρα- 
τηρεϊται έν τή πολίχνη κίνησις. Έκ των πε'ριξ χωρίων, 
κωμοπόλεων και πόλεων, ώς λ. χ. έκ Νικομήδειας, Σαπάν-

(*) Ή τοιαύτη έξαιρετική καί άσυνήθη; των κατοίκων επί τή 
εορτή τού 'Αγίου Γεωργίου διάθεσις, φαίνεται ότι καί Ιν προγενέ
στεροι? τη; πολίχνη; χρόνοι; υπήρχε, μάλιστα δέ καί έν μείζονι 
έτι βαθμώ· διότι κατά ταύτην πολλά κοινωφελή υπέρ τή; κοι- 
νότητο; έ'ργα μνημονεύονται ότι έ'χουσιν έπιτελεσθή. *Ω; π. χ. έν 
τφ παλαιω κώδηκι τή; κοινότητο;, έν ώ πλήν τών βαπτίσεων, 
τήδε κάκεισε υπάρχουσι σεστ)[/.ειοψ.ένοι παρά τών εκά-ττοτε αυτής 
ιερέων καί διδασκάλων καί ίστορικαί τινε; άξιαι λόγου ειδήσεις, 
γίνεται μνεία ότι τή 23-/) Άπριλ. τού Ιτου; 1807 διωρίσθη γραμ
ματοδιδάσκαλο; εις Τζουτζέκ ’Ιορδάνη; καλούμενο;, όστι;, κατά 
τόν χρονογράφον, ύπηρέτει συνάμα καί ώ; κανδηλάπτη; έν τή ’Εκ
κλησία, όπου καί έδίδασκε του; παίδα;· καί ότι ο ρηθεί; κώδηξ, 
έγράφη τήν αυτήν πάλιν ημέραν τού έτους 1812 υπό ενός ίερέω; 
ΙΙαπά ’Αναστασίου καλουμένου. ’Επίσης καί άλλη σημαντικωτέρα 
έτι μνεία γίνεται έν τούτω, ότι τή 23η τοΰ αυτού μηνό; τού 
έτους 1820, διωρίσθη το πρώτον Ελληνοδιδάσκαλο; έκ Καισα
ρείας Σεραφείμ όνόματί, όστι; έπί δύο μόνον έτη διδάξας έν τω 
τότε χωρίω, άνέδειξε καί ευαρίθμου; τή; ελληνική; έγκρατεϊ; μα- 
θητάς. Κατά ταύτην έπίσης τήν ήμέραν τοΰ 1836 έτέθησαν τά 
θεμέλια τού πρώτον προ; συντη'ρησιν τών σχολείων συσταθέντο; 
Καφείου, ει; 8, ώ; οί νύν γέροντες διηγούνται, έπετρέπετο νά 
φοιτώσι μόνον οί έχοντες ήλικίαν πέραν τών τριάκοντα καί τεσσα
ράκοντα έτών ! Ο tempera ! Ο mores ! θά φώνηση βεβαίως 
έκαστος έξ ημών άκούων τά περίεργα ταΰτα δι’ ημάς ! "Ω χρό
νοι ! ώ ήθη ! θά φώνηση, λέγω, έκαστος όταν, άναλογιζόμενο; 
πρό; στιγμήν ταύτα, έςετάση μετά ψυχραιμίας ότι ημείς οί νεώ- 
τεροι τοσοϋτον έχομεν υπερβή τού; πατέρα; ήμών, ώστε πάντοτε 
καί πανταχοΰ, άνευ διακρίσεω; καί ηλικία;, κατέχομεν τήν πρω
τοκαθεδρίαν έστω καί είς οίονδήποτε καφεϊον ! "Αξιο; ο μισθό;
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,τζας, · Έσμές, Άδάπαζαρ, Σαρδογανίου, Λευκών, Κεύβες, 
Χουδίου καί άλλων, μερών, προσέρχονται πλειστοι όσοι πα- 
νηγυρισταί, οΐ μεν πεζή, οί δέ μετά όνων, ήμιόνων και ίπ
πων. Τους φιλεόρτους τούτους ξένους οί κάτοικοι υποδέχον
ται άνοικταϊς άγκάλαις, προσφέροντες καί οίκονομοϋντες έκά- 
στω ευχάριστον κατάλυμα.

Ό εσπερινός τελείται μετά της δυνατής λαμπρότητος 
καί έπιβλητικοτητος. Μετ’ αυτόν δε πάντες, άφ’ ού εύχη- 
θώσιν άλλήλοις διά την έπομένην καλήν ημέραν καί καλόν 
καιρόν, αποχωρίζονται. Μόνον ό όμιλος τών νέων είς εύρύ- 
χωρόν τι καί κατάλληλον έξοχικόν μέρος συνερχόμενος, 
ασκείται. διά τελευταίαν φοράν είς τους τελεσθησομένους 
την μεσημβρίαν τής έπαύριον έθνικούς άγώνας.

Την ήμέραν τής έορτής, Μ'αν πρωί, ό κώδων προσκαλεϊ 
πάντας είς τόν ναόν, όποθεν μετά το τέλος τής Δοξολογίας, 
προπορευομένων τών λαβάρων καί τών έξαπτερύγων άπας 
ό λαός, οί μαθηταί τών σχολών, οί ίερεϊς μετά τών ψαλτών 
καθ όοόν ψαλλόντων έκκινοΟσι προς τό ήμίωρον περίπου 
άνωθι καί βορείως τής πόλεως κείμενον έξοχικόν καί σύόδεν- 
όρον τοπίον « Αγιος Γεώργιος» ί”Αγγ) καλούμενον, ένθα 
υπάρχει καί μικρόν παρεκκλήσιον μετά αγιάσματος τού 
'Αγίου. KaG’ οδόν όμως όπως πάντες λάβωσι γνώσιν τής 
είς τό έξοχικόν παρεκκλήσιον έκκινήσεως αυτών, κρού- 
ονται.καί ξύλινα σήμαντα. Ό «"Αγιος Γεώργιος», ένθα τε
λείται καί ή θεία λειτουργία, είνε θέσις έν εϊδει όροπεδίου 
ύπό χλοερού τάπητος έστρωμένη, καί έπισκεπαζομένη ύπό 
πυκνοφύλλων καί εύσκίων πλατάνων, ών δύο τρεις μάλι
στα κατά τινα υπολογισμόν έχουσι 500 καί επέκεινα έτών 
βίον.

Έν τή τερπνή λοιπόν ταύτη τοποθεσίφ, οί ίερεϊς μετά 
τοΰ λαού έπί δεκάλεπτον άναπαυσάμενοι, τελούσι την θείαν 
λειτουργίαν έντός τού μακροσκοπικού, ούτως είπείν, ναϊδρίου, 
τοΟ πολυπληθούς λαού ίσταμένου καί προσευχομένου κάτω
θεν τών γηραιών πλατάνων, έπί τών κλάδων τών οποίων 
καί πολυπληθή καλλικέλαδα πτηνά έπφιαθήμενα άναμέλ- 
πουσι τό έωθινόν αύτών οίσμα, συνενούντα ούτω τρόπον τινά 
καί ταύτα τήν πρός τόν Πλάστην μυστηριώδη προσευχήν
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μετά του λαοΟ. Μετά το τέλος τής λειτουργίας άλλοι μέν 
καθήμενοι όκλαδόν έπ'ι χλοερού τάπητος άσπάζονται άλλή- 
λους ευχόμενοι τδ «Ε ί ς έτη πολλά»· άλλοι οί, καί 
μάλιστα οί ξένοι διασκορπιζόμενοι άνά τάς πέριξ τερπνάς 
τοποθεσίας καί κορυφάς, Οεώνται καί θαυμάζουσι τδν μα- 
γευτικώτατον καί ποιητικώτατον ορίζοντα, δν παρουσιάζου- 
σιν αί λαμπραί αύται τοποθεσίαι. Στρέφοντες δέ τα βλέμ
ματα νοτιοδυτικός παρίστανται προ ασυνήθους καί μεγαλο
πρεπούς θεάματος· βλέπουσι δηλονότι πρό αυτών τδ κατε- 
σπαρμένον έκ μικρών ιστορικών χωρίων και κατάφυτον έκ 
σκιερών δένδρων λεκανοπέδιον τής Κευβες, δΓ où διέρχεται 
ό δφιοειδής Σαγγάριος, παραλλήλως προς τον όποιον βαίνει 
γοργώς κατ έκείνην τήν στιγμήν καί ό σιδηρόδρομος ο άπδ 
Κων)πόλεως είς "Αγκυραν πέραν αότοΟ φαίνονται τά σεμνά 
όρη τής Νικαίας καί έτι περαιτέρω ό χιονοσκεπής καί υπε
ρήφανος τής Προόσης ’Όλυμπος (Κεσίς-δαγή)^1)

Περί τήν 11 πρό μεσημβρίας ώραν, οτε έκαστος π'ών τδ 
απαραίτητον αυτου ποτόν, τδ ρ α κ ί ο ν, έχει ήδη προγευ
ματίσει, άρχονται οί αγώνες μετά μεγίστης έπισημότητος 
και άσυνήθους τάξεως. Και πρώτον τελείται ή ιπποδρομία. 
Δεξιώτατοι ιππείς, έπιβαίνοντες εύπρεπών καί αλαζόνων ίπ
πων, προσέρχονται είς έπιτήδειον πρδς τούτο καί ομαλόν 
μέρος, όπου άναμένει αυτούς τδ αναρίθμητου πλήθος τών 
θεατών. Τδ μέρος δε τούτο τδ χρησιμεΰον ώς ιππόδρομος 
εινε χλοώδες δροπέδιον πλησίον του «‘Αγίου Γεωργίου», 
έχον 300 περίπου βημάτων μήκος καί πλησίον υψώματος 
κείμενον, όπόθεν οί θεαταί κάλλιον θεώνται τούς άγωνιζομέ- (*)

(*) Περί τοϋ χιονοσκεπούς του όρους τούτου ή έξης σώζεται πα- 
ράδοσις παρά τή> λαώ· Θεός τίς ποτέ Ιπισκεφθείς δήθεν έν ώρα 
χειμώνος τον "Ολυμπον άπώλεσεν έν αύτω τό ό'περ μεθ’ έαυτοϋ 
έφερε μαχαιρίδιον. Μη δυνηθείς δ’ έ'νεκα τής πολλής χιόνος ν’ 
άνευρη τό άπωλεσθέν, οργίζεται σφοδρά καί καταραται τό υπερή
φανου καί αΰθαδες τοϋτο όρος, ινα έσαεί μένη και διατηρήται χιο
νοσκεπές !
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νους. Πριν όμως άρξωνται άγωνιζόμενοι οί ιππείς, ώρισμένα 
τινά κατάλληλα πρόσωπα άναλαμβάνοντα περίπου τά αυ
τά καθήκοντα, άτινα είχον καί οί* έλλανοδϊκαι των ’Ολυμ
πιακών αγώνων, άφ oö έποπτεύουσι καί ταύτα τους αγώ
νας,άνακηρύττοντα τους νικήτας καί καθόλου, διέποντα τά 
κατά τους άγώνας, όρίζουσι προηγουμένως την αφετη
ρίαν καί τδ τ έ ρ μ α, ήτοι το σημεΐον, εις 8 πρέπει να 
φΟάσωσιν οί ιππείς· καί ή μεν αφετηρία σημειοΟται διά 
μιας επί τής γης κεχαραγμένης ευθείας γραμμής, το δέ τέρ
μα ή διά λευκοί» μανδηλίου ή καί διά τίνος ανθρώ
που. Άφ’ ου λοιπόν ούτως όρισθώσι σαφώς καί ακριβώς ή 
τε αφετηρία καί το τέρμα, οί ιππείς, ώσπερ συσσωματωθέν- 
τες τφ ίππω φαινόμενοι καί ΰπερυψουμένας τάς μάστιγας 
έχοντες, παρατάσσονται εΰθυγράμως έν τή άφετηρίςι. Δο- 
θέντος δέ υπό τίνος τών γεροντοτέρων τού σημείου ή διά 
τής λέξεως «’Άϊντε», ή καί διά τοΟ «έν-δύο-τρία», πλήττου- 
σιν εύθύς τούς ίππους, οπότε 6 αήρ πληροΰται ύπδ τών πα- 
ρακελεύσεων τών άγωνιζομένων και τού ήχου τών μαστί
γων, ύφ’ ών μάλιστα παροτρυνόμενοι οί ίπποι μετά τής 
ίδιαζούσης αύτοίς υπερηφάνειας, τοσαυτην ταχύτητα καί 
ώκυποδίαν δεικνύουσιν, ώστε, φαίνονται τρόπον τινά μετε
ωριζόμενοι. Έκ τής μεγάλης δέ ταυτης ταχύτητος συμ- 
βαίνουσιν ένίοτε καί συγκρούσεις ίππων καί ίππέων, ήτοι 
ίππικά ναυάγια, δτε καί φοβερά δυστυχήματα Απέρ
χονται. Το πλήθος μετά κραυγών καί έπευφημιών τδν τά
χιστα πάντων φθάσαντα εις το τέρμα άνακηρυττει νικητήν, 
τον δέ ίππον αύτού περικυκλουν διά χειραψιών πραΰνει καί 
κολακευτικάς φράσεις αυτώ αποτείνει. Έάν δε τυχόν οδτος 
εινε καί λευκός, τότε πολλαχώς το πράγμα σχολιάζεται· 
τούτο δέ διότι παρά τώ λαώ ανέκαθεν έπικρατεί ή δοξασία 
ότι 8 ίππος τού 'Αγίου Γεωργίου εινε λευκός ώς ή χιών. 
Διά τον λόγον δε τούτον ό νικητής θαυμάζεται καί δακτυ- 
λοδεικτείται οΰ μόνον ώς τοιούτος άλλά καί διότι προστα
τεύεται ύπδ τού 'Αγίου καί εινε ό έκλεκτότερος τών λοιπών 
ίππέων "Οταν οί άγωνισθησόμενοι ιππείς ώσι πολλοί τδν 
άριθμόν, τότε ή ιπποδρομία κατά τδν αύτδν πάλιν τρόπον 
επαναλαμβάνεται δίς καί τρις ένίοτε.
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Τούς Ιππικούς τούτους αγώνας διαδέχεται αμέσως ή πάλη. 
Ή παλαίστρα εινε ομαλή και διακρίνεται . έν αυτή 
χλόη μόλις φυομένη. "Απαντες οί θεατα'ι τοποθετούνται 
καθήμενοι έπί τής γής κυκλοτερώς καί όκλαδόν. Έν τώ 
μέσφ άφίεται ικανός κυκλικός χώρος διά τούς παλαιστάς. 
Έν τή πάλη προσέρχονται où μόνον οί ήμέτεροι, άλλα 
καί Αρμένιοι καί ’Οθωμανοί έκ τών περιχώρων τουρκικών 
χωρίων, οϊτινες συνήθως και συμμετέχουσι ταυτης. Διά τόν 
λόγον δε τούτον, ήτοι τον τής συμμετοχής καί τών ’Οθω
μανών, ή έκβασις τής πάλης λαμβάνει όλως διόλου χαρα
κτήρα έθνίκόν, καί ή νίκη καί τών μέν καί τών δε σχολιά
ζεται διαφοροτρόπως. Έκ τών παλαιστών ουδείς γνωρίζει 
μετά τίνος θ’ άγωνισθή. Γίνεται δε ή πάλη ως έξής. Δυο 
αντίπαλοι, παιανιζουσης καί τής έγχωρίου μουσικής συνι- 
σταμένης συνήθως έξ ένος καί μόνου αΰλοϋ (χαβάλ), εισέρ
χονται είς το μέσον του κύκλου γυμνοί, μόνον δε περί την 
όσφυν περίζωμα έχοντες, ως οί κολυμβηταί. Είρήσθω δ’ έν- 
ταυθα, ότι, είς προγενεστέρους χρόνους, καθ’ ά διηγούνται 
ήμϊν οί δλίγοι έπιζώντες γέροντες, οί άγωνιζόμενοι ήλείφον- 
το δΓ έλαίου καί έκονίζοντο, διότι το μ'εν έλαιον ένόμιζον 
ότι ποιεί το σώμα ευστροφον καί ευλύγιστον, ή δε κόνις ότι 
έμποδίζει να διολισθαίνωσι συμπλεκόμενοι οί παλαίοντες 
καί συνέχει τον ίδρώτα· όπως δηλονότι ένόμιζον καί έπρατ- 
τον καί οί Πρόγονοι ήμών. Οί παλαισταί λοιπόν οότοι εισέρ
χονται άμφότεροι είς τό μέσον καί δεξιοΰνται άλλήλους 
διά συγχρόνου χειραψίας άμφοτέρων τών χειρών δεζιωθέν- 
τες Sì αποχωρίζονται, λαμβάνοντες έκαστος αντίθετον διεύ- 
θυνσιν, καί περιδιαβάζουσι κυκλικώς, ποιουντες διαφόρους 
έλιγμούς, ένίοτε μάλιστα διά σιγηλής τών θεατών φωνής 
ώς καί διά συμβολικών νευμάτων έτι ένθαρρυνόμενοι. Έκά- 
τερος αυτών χειρονομών σκοπεί πόθεν δύναται κάλλιον καί 
έπιτυχέστερον νά λάβη τον άνταγωνιστήν καί έπιτηδειότε- 
ρον νά καταρρίψη αύτόν. Μετά τάς τυπικάς ταύτας χειρο
νομίας συμπλέκονται- έκάτερος φιλοτιμεΐται νά καταβάλή 
τον αντίπαλόν του. Έπί τούτω δέ, ότέ μεν μεταχειρίζον
ται περιπλοκάς, οτέ δε λυγισμούς, συμποδισμούς, ώθισμους 
καί συναραγμούς μετώπων καί πάντα άλλον δόλον εινε
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συγκεχωρημένον να μεταχειρίζωνται πλήν του τεαίειν. Με
τά πάντα δε ταύτα άναδείκνυται νικητής έκεΓνος, δστις 
καταβαλών τδν αντίπαλον αυτού, καταρρίψη αυτόν χαμαί 
καί ύπτιον, ή και άλλως πως καταπονήση αυτόν, ούτως 
ώστε άπαυδών πλέον ούτος, να ζητήση την παΰσιν του 
άγώνος ή α ϊ ρ ω ν συνήθως δάκτυλον ή καί κεφαλήν, 
είς ομολογίαν τής ήττης αύτου. ’Ενίοτε καί άμφότεροι οί 
παλαισταί κρίνονται νικηταί, δταν άποβώσιν έκ του άγώνος 
ισόπαλοι. Ό νικητής δΓ έπευφημιών χειροκροτείται παρά 
τού πλήθους και δακτυλοδεικτείται- ό δέ ήττηθείς κατησχυ- 
μένος ένδύεται. Μετά τοΟτον έξέρχεται άλλος παλαιστής, 
δπως αετά τού νικητου παλαίση· ουτω δε προβαίνει 6 άγων 
μέχρις où τεθή το τέλος αύτοΰ ύπδ των παρακαθημένων 
έποπτευόντων Ελλανοδικών. Είρήσθω δ’ δτι ή Ιπποδρομία 
και ή πάλη, διαρκουσι περίπου δύο ώρας, δτε είναι καί ή 
ώρα του γεύματος καί διά τοΟτο πολλοί τών θεατών άπέρ- 
χονται μή παρευρισκόμενοι καί έν -τοϊς λοιποίς άγώσι. Τδ 
τοιοΰτον δμως κινεί τήν δικαίαν άγανάκτασιν τών σεβαστών 
γερόντων, οί'τινες καί μέμφονται τοϊς άποχωροΟσιν έπί άκη- 
δεία καί περιφρονήσει προς τα πάτρια. «Είς τδν καιρόν μας, 
παιδιά μου λέγουσιν, ουδείς προ τού τέλους τών άγώνων 
άπήρχετο· πριν οι εποπτεύοντες τούτων Ιερείς, έφοροι καί 
δημογέροντες τοΟ τότε χωρίου δώσωσι πέρας είς τους άγώ- 
νας καί έπαινέσωσι καί άνταμείψωσιν τούς νικητάς, ούδείς 
ήδυνατο ν’ άιχοχωρήση».

★ ★
*

Καί ήδη είς τον δρόμον. ΓΙαιδες ή καί έφηβοι όρίζου- 
σι πρώτον δι’ ευθείας γραμμής τήν ά φ ε σ ι ν, ήτοι το ση- 
μειον, οθεν θά έκδράμωσι, καί το τέρμα διά λιθαριού ή 
καί χόρτου. Δοθέντος δε του σημείου παρά τίνος τών θεα
τών, τρέχουσι καί προσπαθούσι τίς νά φθάση πρώτος είς τδ 
τέρμα, ένθα ϊσταται ενίοτε εις τών θεατών. Κατά τήν 
στιγμήν ταύτην τδ θέαμα είνε λαμπρόν καί έξαίσιον. Βλέ
πει τις τούς μικρούς τούτους άγωνιστάς άσθμαίνοντας μέν 
καί κεκμηκότας, άλλ’ έφ’ δσον πλησιάζουσι πρδς τδ τέλος 
τοσούτο μάλλον έκτείνοντας τήν άμιλλαν αυτών. Τούς έν

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

η



τώ δρόμω άριστεύσαντας ώκύποδας Άχιλλείς ό λαός υπο
δέχεται διά ζωηρών έπευημιών. Τόν δρόμον τούτον διατρέ- 
χουσιν ένίοτε οί μικροί ούτοι άγωνισταί καί μετά λίθων αρ
κετά βαρέων. Ούδεμία δ’ αμφιβολία, δτι τούτο είνε λει- 
ψανον του οπλίτου δρόμου των αρχαίων. Ό συνή
θης τελούμενος δρόμος είνε ό άνω περιγραφείς. Σώζονται 
όμως είσέτι καί δύο άλλα είδη αυτού. Κατά το πρώτον, οί 
εις το τέρμα άφικόμενοι άνευ τινός χρονοτριβής έπιστρέφου- 
σι καί πάλιν είς τήν αφετηρίαν, οπότε και κρίνεται ό νικη
τής· εί.ε δηλονότι καί τούτο ό,τι καί ό δί αυλός ή 
καμπ εϊος δρόμος τών αρχαίων. Κατά δέ τό δεύτερον, 
είς τών ,γεροντοτέρων θεατών λαμβάνων δύο μόνον δρομείς 
ών τόν Ινα μέν διά τής δεξιάς αυτού χειρός, τόν δ’ έτερον 
διά τής άριστεράς, ορίζει άμφοτέροις τά σημεία τού κύκλου 
ον προτίθενται να διατρέξωσιν είτα δε αίωρουβίένας τάς 
χεΐρας κρατών δίδωσι τώ σημεϊον τής κατ’ αντίθετον διεύ- 
θυνσιν άναχωρήσεως αύτών διά τού «έν-δΰο-τρία». Τούτου 
5έ γενομένου, τρέχουσιν όί δρομείς κυκλοτερώς καί προσπα- 
θούσι τίς να φθάσή πρώτος είς τήν αφετηρίαν, ήτις θεωρεί
ται ή θέσις τού δόσαντος αυτοί; τό σύνθημα. Ό πρώτος είς 
τήν αφετηρίαν φθάσας άνακηρύττεται δΓ έπευφημιών καί 
χειροκροτημάτων νικητής.

Τό δέ άλμα, ήτοι τό πήδημα τελείται ώ; εξής. Εις τών 
παρευρισκομενων διά ταινίας, ή διά χαράγματος έπί τής 
γής, ή καί διά ξυλαρίου ορίζει τό σημεϊον, έξ ού ό πρώτος 
πηδφ (βατήρ). Είτα δέ καί τόν τόπον, όπου φθάνει (σκάμ
μα) ή δρύσσων έν τούτω μικρόν τινα βόθρον, ή καί θέτων 
τεμάχιόν τι σανίδος. Μετά τόν πρώτον πηδήσαντα έτερος 
πήδοι, φιλοτιμούμενος να ύπερβή τόν πρώτον είτα δέ τρίτος 
τέταρτος καί καθεξής άλλοι. Ό πηδήσας τήν μεγίστην 
άπόστασιν, θεωρείται νικητής καί έπευφημεϊται δακτυλο- 
δεικτούμενος παρά τών θεατών. Πολλάκις όμως τό αγώνι
σμα τούτο μετατρέπεται καί είς ί π π ά δ α δ ι’ άλμ α- 
τ ο ς, Ό πρώτος δηλονότι κατά σειράν ήττηθείς έν τφ άλ- 
ματι κατακάμπτει τό σώμα, καί τάς χεΐρας έπί τών γονά
των στηρίξας, ίσταται £ν βήμα μακράν παραλλήλως τού 
βατήρος, ήτοι τού σημείου έξ ού πάντες έπήδησαν.
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Τούτον υπερπηδά έκαστος κατά σειράν στηρίζων άμφοτέρας 
τάς χεϊρας έπί της ράχεως του κεκλιμένου καί άνοίγων έπί- 
σης άμφότερα τα σκέλη· σημειούται δέ ή άρχή καί το τέλος 
του άλματος έκαστου, ò δε μη έυνηϋείς, ίνα φθάσ?) τον 
προηγούμενον, αντικαθιστά τον κεκλιμένον.

Μετά δε το άλμα μεταβαίνομεν ήδη είς την δισκοβο
λίαν τελουμένην ούτως. Έκαστος των άγωνιζομένων, ά— 
ποβαλών χάριν ευκινησίας καί τον έπενδύτην, λαμβάνει αντί 
δίσκου σφαιροειδή λίθον, έχοντα βάρος καί μέγεθος άναλό- 
γως της ισχύος καί ήλικίας τού γυμναζομένου- είτα άναρρί- 
πτει έξ ώρισμένου σημείου (βαλβίς) διά της δεξιάς χειρδς 
τον δίσκον (λίθον) εις τον αέρα καί είς τά έμπροσθεν, φίλο— 
τιμούμενος όσον το δυνατόν μακράν να £ίψη αυτόν, διά 
γραμμής δέ ή άλλου τίνος πράγματος σημειουται το μέρος, 
δπου πίπτει ο λίθος (δίσκος)· είτα καί έτερος πράττων τδ 
αυτό μεθ έρμης φιλοτιμεΐται νά ύπερβάλη το σημείον τού 
πρώτου. Καθεξής δέ το αυτό πράττουσι καί οί λοιποί συνα- 
γωνισταί. Νικητής του άγώνος θεωρείται ό πάντας ύπερβάς, 
καί έπευφημεϊται. Παίζεται δέ ό δίσκος καί κατ’ άλλον 
ίτι δυσκολώτερον καί έπικινδυνωδέστερον τρόπον. Ίστάμε- 
νός τις έπί ώρισμένου σημείου ρίπτει προς τά έμπροσθεν έκ 
των σκελών τον λίθον δΓ άμφοτέρων των χειρών λαμβάνων 
καί ορμήν. Ό είς μείζονα άπόστασιν ρίψας τδν λίθον θεωρεί
ται νικητής. ★ ★

♦
Ίο δέ ά κ ό V τ ι ο V ή ό ά κ ο V τ ι σ μ ό ς, τό τουρκιστί 

τ ζ ι ρ ί τ ι καλούμενον τελείται ούτως. Πολλοί νέοι, έπι- 
βαίνοντες ένίοτε καί εικονικών ξυλίνων ίππων, λαμβάνουσι 
έστομωμένας καί είς όξυ λήγουσας έλαφράς καί λεπτάς 
ράβδους, άς ή είς μήκος ρίπτουσι μετά έπιτηδειότητος, ένίο
τε μάλιστα σκοπεύοντες καί λίθον τινά, ή τρέχοντες άτά- 
κτως καί χρεμετίζοντες ώς οί ίπποι καί κατ άλλήλων, δτε 
μάλιστα έκ τών δξέων τούτων ράβδων (ακοντίων) συμβαί- 
νουσι πολλάκις πληγαί φοβεραί καί επικίνδυνοι. Διά τδν
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λόγον όέ τούτον καί σπανίως τελείται το άκόντιον, φοβού
μενου έκαστου τά λυπηρά αυτού (αποτελέσματα.

'Έτερον δέ πονηρόν καί λίαν φοβερόν άγώνισμα, όπερ καί 
σπανίως τελείται, εϊνε ή πυγμή. Δύο άγωνισταί ίστάμε- 
νοι όρθιοι, ζη^τΰΰσιν έκ παντός τρόπου νά καταπαλαίσωσιν 
άλλήλους· έπί τούτω δέ γρονθοκοπούνται είς τάς παοειάς, 
τόν γνάθον, τους κροτάφους, τό πρόσωπον καί το στήθος, 
τόσον δ’ Ινίοτε σφοδρώς καί άνηλεώς, ώστε αίμάσσουσι ρί
νες, παρειαί, δ ‘ντες καί καθεξής. Είς το άγώνισμα τούτο 
πάντα δόλον εϊνε συγκεχωρημένον νά μεταχειρίξωνται, πλήν 
τού δάκ^ειν. Τότε δέ μόνον ό φοβερός ούτος άγων θεωρείται 
λήξας, όταν δ έτερος των άγωνιζομένων άποκάμη καί άπαυ- 
δών αποχώρηση τής ώρισμένης θέσεως, ή καί ποοφορικώς 
δηλώση την ήτταν αυτού. Τά δυο ταΰτα τελευταία άγωνί- 
σματα δέν εϊνε καί πολύ έν χρήσει διά τδ φοβερόν καί κιν
δυνώδες αυτών, διό καί σπανίως τελούνται κατά την πανή- 
γυριν τού ‘Αγίου Γεωργίου

, Τελεσθέντων πανδήμως τών άγώνων τούτων, κατ’ άρ- 
χαιον έπικρατήσαν έθος, ό κανδηλάπτης ή άλλος τις ίστά- 
μενος έπί τού ναϊδρίου τού « 'Αγίου Γεωργίου » διά ξυλίνου 
σημάντρου καλεί πάντας πρός γεύμα, τότε δέ άπαντες άνε- 
ξαιρέτως οί θεαταί προπορευομένων τών άοιστευσάντων, 
έπιστρέφουσι πάλιν έν, θριάμβφ είς τον τόπον τής πανηγύ- 
ρεως, όπου σχηματίζοντες διαφόρους φιλικούς καί οικογενει
ακούς ομίλους κάθηνται δκλαδόν πρός γεύμα υπό τούς γη
ραιούς πλατάνους· όπως δηλονότι όμοιόν τι έπραττον καί οί 
αρχαίοι μετά τούς άγώνας τελούντες τάς δλυμπιακάς 
λεγομένας σ π ο ν δ ά ς. Οί νικηταί μάλιστα έφ’ εαυτών έ- 
στραμμένα έχοντες τά βλέμματα πάντων καί πασών τών 
καθημένων έκεϊ πανηγυριστών, μετά ομίλου φίλων έπεδει— 
κτικώτατα έορτάζουσι την νίκην αυτών δΓ έ π ι ν ι κ ί ω^ν 
συμποσίων. Οί δέ τεταγμένοι, όπως φροντίσωσι περί 
τών έκπαιδευτηρίων τής κοινότητος, ένφ ήδη πάντες οίκο- 
γενειακώς συντρώγουσι καί συνευθυμοΰσιν έλληνικώτατα καί



19
χριστιανικώτατα, άνευ τίνος δολονότι παρεκτροπής, άνευ 
πινός συμπλοκής, Skv λησμονοϋσι καί τα της άξιοπρεπο3ς 
οπωσδήποτε συντηρήσεως των σχολείων δεόμενα- δθεν δύο 
:4κ των έφορων οί γεροντότεροι καί οί σεβαστότεροι λαμβά- 
νοντες ό μέν εις άργυρουν φιαλίδιον πλήρες άνθονέρου, ό ό 
ίτερος δίσκον έπίσης άργυροΟν φέροντα είς το μέσον τήν ει
κόνα τού εορταζόμενου Αγίου, περιέρχονται του; διαφόρους 
οικογενειακούς καί.φιλικους ομίλους,προς où; « ’ςετη πολλά, 
ό "Αγιος Γεώργιος βοηθός σας» ευχόμενοι, ραίνουσι οιά του 
άνθονέρου αΰτους ζητοϋντες «για τά σχολεία καί για την 
έκκληοία» τήν συνδρομήν αυτών. Τότε δέ πάντες σχεδόν 
πλούσιοί τε και πτωχοί, κάτοικοί τε καί ςένοι μετά προθυμίας 
ρίπτουσιν έν τώ δίσκιρ τον έαυτών οβολόν διά τήν συντή- 
ρησιν των σχολείων, παρ’ών και μόνον, πάνυ ευλογώ; έλπί- 
ζουσιν οί δυστυχείς κάτοικοι τήν έν τφ μέλλοντι εϊς ε/.λη- 
νικήν μετατροπήν τής έν χρήσει παρ αύτοις ζένης γλώσσης.

Μετά πάντα δέ ταΟτα, άφ’ ου φάγωσι καί διασκεοάσωσι, 
πάντες άνδρες όμοΰ καί γυναίκες ύπο του; γλυκείς καί έν- 
θουσιαστικους ήχους των έγχωρίων μουσικών όργάνων χο- 
ρεύουσι μετά πολλής τέχνης καί τάξεως τον σ υ ρ τ ό ν. 
Εσπέρας δέ γενομένης πορεύεται έκαστος οίκογενειακώς οϊ- 
καδε, όπου καί πάλιν συνεχίζονται αί διασκεδάσεις. Καί 
οΰτω έν μέσω ποικίλων έντυπώσεων καί συναισθημάτων 
λήγει ή σημαντικωτάτη αύτη έΟνική άμα καί θρησκευτική 
πανήγυρις.

Γεώργόος Α. ΙΙαχτόκο?
Τελειόφοιτος τής Φιλολογίας

·!·**- Ι-

ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
—------------------------------------ ------------------------------------------------------



ΣΧΟΛΙΟ

Ή σύντομη αυτή πραγματεία τού Γεωργίου Παχτίκου έκδόθηκε στήν ’Αθή
να από τό Σύλλογο των Μικρασιατων ή «’Ανατολή»1 το 18932 καί αναδη
μοσιεύεται στο παρόν τεύχος τού Δελτίου Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών λόγω τού επίκαιρου περιεχομένου της, δεδομένου τού ολυμπιακού 
έτους πού διανύουμε καί τής εκατονταετηρίδας άπό τήν αναβίωση των σύγ
χρονων όλυμπιακών αγώνων.

Ό μουσικοφιλόλογος Γεώργιος Παχτίκος3 γεννήθηκε στο Όρτάκιοϊ4 τής 
Βιθυνίας τό 1869 καί πέθανε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1916. ’Ολοκλήρω
σε τις γυμνασιακές του σπουδές στήν Κωνσταντινούπολη καί κατόπιν σπού

1. Ό Σύλλογος τών Μικρασιατων ή «’Ανατολή» Ιδρύθηκε τό 1891 στήν ’Αθήνα, μέ 
σκοπό τήν κάλυψη έκπαιδευτικών καί εκκλησιαστικών άναγκών τού έλληνισμού τής Μι
κρός ’Ασίας καί γειτονικών προς αυτή νησιών. Πρώτος πρόεδρος τού συλλόγου ήταν ό 
Μαργαρίτης Εύαγγελίδης, στον όποιο καί άφιερώνει ό Γεώργιος Παχτίκος τήν μονογρα
φία του. Βλ. περαιτέρω Ν. Μηλιώρης, «Ό Σύλλογος τών Μικρασιατών ή “’Ανατολή”», 
Μικρασιατικά Χρονικά 12 (1965), σσ. 337-367, Μάγδα Μ. Κιτρομηλίδου, «Οί "Ελληνες 
τής Βιθυνίας καί τό ’Εθνικό Κέντρο, 1898-1903: ’Ανέκδοτες μαρτυρίες άπό τό άρχεϊο 
τοϋ Συλλόγου “’Ανατολή”», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (1990-1991), σσ. 
87-106.

2. ’Αντίτυπο τής μονογραφίας αύτής έντάχθηκε στή συλλογή τής Βιβλιοθήκης τοϋ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τό 1960, προερχόμενο άπό δωρεά (’Αριθμός εισα
γωγής 1504).

3. Βλ. Ξενοφάνης 2 (1905), σσ. 537-548· Μ. Δραγούμης, «Ή συλλογή Παχτίκου καί 
τό πρόβλημα τών μουσικών καταγραφών της», ’Απόψεις, τεϋχ. 6 (1992), σ. 513.

4. Στο ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, στον 
φάκελο για τό Όρτάκιοϊ Βιθυνίας (Β 34), ό πληροφορητής ’Ιωάννης Μελάς άναφέρει: 
«’Εξ Όρτάκιοϊ ήτο καί ό μουσικός Παχτίκος, ό όποιος έστέφθη έδώ άπό τον Βασιλέα 
Γεώργιον καί έξέδιδε τό μουσικόν περιοδικόν ’Απόλλων είς τήν Πόλιν». Πάντως τό πε
ριοδικό στό όποιο άναφέρεται ό πληροφορητής πρέπει να είναι τό περιοδικό Μουσική, 
τό όποιο ίδρυσε ό Γιώργος Παχτίκος τό 1912 καί έξέδιδε έως τό τέλος τής ζωής του.
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δασε μουσική στο Ώδειο ’Αθηνών καί φιλολογία στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. 
Δημοσίευσε φιλολογικά καί μουσικά έργα, καθώς καί διάφορες μελέτες για 
τήν αρχαία ελληνική άλλα καί τήν βυζαντινή καί νεότερη μουσική, σέ άθη- 
ναϊκά καί κωνσταντινουπολίτικα έντυπα.5 ’Επίσης μελοποίησε αρχαία χορικά 
του Σοφοκλή καί τοΰ Ευριπίδη. Το 1893, φοιτητής άκόμη, παρουσίασε τήν εν 
λόγω πραγματεία στήν Ζ τακτική συνεδρία τοΰ Συλλόγου τών Μικρα- 
σιατών ή «’Ανατολή», πού πραγματοποιήθηκε στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.

Στήν εργασία του αυτή ô Γεώργιος Παχτίκος άναφέρεται σέ οργανωμέ
νους αθλητικούς αγώνες στήν περιοχή τής Βιθυνίας καί ειδικότερα, σέ 
αυτούς πού ό Ιδιος είχε τήν τύχη να παρακολουθήσει στήν γενέτειρά του τό 
Όρτάκιοϊ. Οί αγώνες ήταν ετήσιοι καί πραγματοποιούνταν ανήμερα τής 
εορτής τοΰ πολιούχου 'Αγίου Γεωργίου.6 'Υπήρχε μεγάλη προσέλευση Ελ
λήνων από τις γύρω περιοχές οί όποιοι συγκεντρώνονταν σέ κατάλληλη 
τοποθεσία, όπου υπήρχε καί ένα εκκλησάκι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Οί ά- 
γώνες διεξάγονταν αμέσως μετά τήν Θεία Λειτουργία μέ κάθε επισημότητα 
καί λαμπρότητα. Τά αγωνίσματα ήταν κατά σειρά: ιπποδρομία, πάλη, δρό
μος, άλμα, δίσκος, ακόντιο καί πυγμή. Στό αγώνισμα τής πάλης συμμε
τείχαν καί Τούρκοι καί ’Αρμένιοι, καί ή νίκη άποκτοΰσε εθνική σημασία. 
Ό Γεώργιος Παχτίκος συνδέει τό αγωνιστικό πνεΰμα μέ τό θρησκευτικό 
συναίσθημα καί τήν εθνική συνείδηση τών κατοίκων, οί όποιοι καλοΰνται 
«όπως θεάσωνται ή καί συμμετάσχωσι καί τών τελουμένων εν αύταΐς 
εθνικών αγώνων, ών οί διοργανωταί άμαθεΐς μέν καί άπλοι τά ήθη, 
άλλ’όμως λίαν φιλοπάτριδες, κάλλιστα γινώσκουσιν ότι μόνον μετά τής 
θρησκείας δύνανται νά ενώσωσι παν διασωθέν έθνικόν κειμήλιον». Τό α
κόντιο καί ή πυγμή δέν υπήρχαν πάντα στό πρόγραμμα γιατί ήταν άρκετά 
επικίνδυνα, τόσο γιά τούς θεατές, όσο καί γιά τούς άγωνιζόμενους. Στό τέ
λος συμμετείχαν όλοι σέ γεύμα πού είχε τή μορφή συμποσίου, μέ χορό, άν- 
ταλλαγές εύχών, καί επιβράβευση τών νικητών σέ κλίμα όμοψυχίας. Ήταν 
τά επινίκια καί ταυτόχρονα ή όλοκλήρωση τοΰ εορτασμού.

Οί τοπικοί αυτοί αγώνες παρουσιάζουν άρκετά κοινά χαρακτηριστικά 
μέ τούς ολυμπιακούς άγώνες τής κλασικής άρχαιότητας:

5. ’Από τό συγγραφικό του έργο βλ. ένδεικχικά: 60 δημώδη έλληνικά άσματα (υιό τον 
στόματος τοϋ έλληνικοϋ λαόν σνλλεγέντα καί παρασημανθέντα (1888-1904), τόμ. 1, ’Αθή
να 1905 (Βιβλιοθήκη Μαρασλή)· Ύμνος τοϋ Μικρασιατικού Συλλόγου, ’Αθήνα 1892· Ό 
εις ’Απόλλωνα ϋμνος, Κωνσταντινούπολη 1894· «Μουσικοί άγώνες έν τή έλληνική 
άρχαιότητι», Ξενοφάνης 1 (1896), σσ. 193-211. Βιβλιογραφικά στοιχεία γιά τό έργο του 
περιλαμβάνονται στον Ξενοφάνη 2 (1905), σσ. 537-548.

6. Στό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, στον 
φάκελο γιά τό Όρτάκιοϊ Βιθυνίας (Β 34), υπάρχουν άναφορές γιά θρησκευτική καί 
έμπορική πανήγυρη, άλλά δχι γιά τούς άγώνες.
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—Τα αγωνίσματα καί οί κανόνες τους ήταν κατά τα πρότυπα των άρ- 
χαίων αγώνων. Ενδεικτικό είναι ότι υπήρχε στο πρόγραμμα αγώνισμα πα
ρόμοιο μέ τόν αρχαιοελληνικό δρόμο όπλίτου.

—Υπήρχαν ελλανοδίκες ώς επόπτες, οί όποιοι καί άνακήρυτταν τούς 
νικητές.

—Οί αθλητές προετοιμάζονταν μέ συστηματικές προπονήσεις.
—Υπήρχε μια τελετουργική διάταξη, επινίκια καί έν γένει μιά ατμό

σφαιρα επισημότητας.
—Ό Παχτίκος έπισημαίνει πολλά κοινά γνωρίσματα στήν συμπεριφορά 

τών Ελλήνων τής Βιθυνίας μέ αυτήν των άρχαίων Ελλήνων τής ’Ολυμ
πίας: Τήν φιλοξενία, τήν φυσιολατρία, τήν θρησκευτική κατάνυξη, τόν εν
θουσιασμό, τήν ευγενική άμιλλα, τό πνεύμα τού ανταγωνισμού, τήν αγάπη 
γιά τήν άθληση, τήν επιβράβευση τών νικητών καί τήν ήρωοποίησή τους.

— 'Ομοιότητα υπάρχει άκόμη καί ώς προς τήν επιλογή τού χώρου πού 
χρησιμοποιούσαν γιά τήν τέλεση τών άγώνων. Τό τοπίο μέ τήν πυκνή βλά
στηση, τόν ποταμό Σαγγάριο νά διέρχεται καί ή έξαιρετική θέα, θυμίζουν 
τόν αντίστοιχο χώρο τής ’Ολυμπίας (Κρόνιος λόφος, Κλαδέος, ’Αλφειός). 
'Ένα ύψωμα χρησιμοποιήθηκε ώς φυσική εξέδρα, όπως καί στήν ’Ολυμπία 
στό επιβλητικό αρχαίο στάδιο.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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