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«Καινούριες μόδες κ·.' αυτές τώρα- γυμναστι
κές. τρεχάματα, σκίσιμο βρακιών καί στραπατοάρισμα ρούχων, δραχμές ζά'ΐε μήνα ατούς Συλλό
γους. ςανίλλε: καί παπούτσια κι’ άπδ διάόασμα
ά; πι; κ:’ άλλος. Πρόοδος κι’ αυτή! ’Εμείς όρε
αδερφέ στδν καιρό μας δέν είχαμε τέτοιους μπε
λάδες >.Ά δέν «χαθήκαμε πάλι!». ανακράζει; έν
δργή και δίκαια αγανακτήσει αγαθέ μου pater
familiar, δταν τό εσπέρας ό υίός σου έπιοτρέφων ζωηρό; καί εύχαρις έκ τοΰ Γυμναστηρίου
□οΐ ζητήση μίαν δραχμήν ξιά νά ά/ανεώση τήν
συνδρομήν ζ'.ι ή κα·.έν δίδραχμο διά νά προμηθε·Λή τλανέλλα·. τ.νά ο-.χ τήν άσκησιν.
Καί έχεις δίκαιον
Όταν ήσο μαθητής. δέν έγνώρισες το-.αότα
γε/^ζϊα πράγματα- ώς φοιτητής κατόπιν κάθε
ίλλσ. Σήμερον δ’ όπόταν αφιερώνεις τουλάχι
στον πέντε ώρα; καθ’ έκάστην είς τδν Ναόν τή;
Βρώμα; καί τής Τεμπελιά; καταναί.ίτζων ίλη.
σου τήν νοημοσύνην είς τούς συνδυασμούς
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τή: ΙΙρτιια; καί τοΰ Μπεζικ-.οϋ καί πληρώνω·/
αύτήν τήν χαριτωμένη·/ διασκ.έδασιν διά μιάς
τουλάχιστον δραχμής καθ’ έκάστην. απορεί;
καί έξίστασαι πώς ό υίός σου βέλε ι νά άγιερώση
καί αύτό; μίαν καί μόνην ώραν εΓ: τί. Ναόν τής
Ίγείας απόλαυσών τδ πνεύμα του άπό τδν
έφ άλτην τή; Γραμματικής καί τού Συντακτικού
καί άποτινάσσων τοΰ σώματός του τήν αΐμωδίασιν, τήν όποιαν πολύωρο·/ κάρφωμα έπ1. τοΰ θρα
νίου τώ έπέφερε. Δυσχεραίνεις διά τήν
λήν τριών καί μόνον λεπτών καθ' ήμέραν καί
λογίζεσαι ευτυχής δταν ό λογαριασμός .οΰ φαρ
μακοποιού δέν άνέλΟη είς κολοσσιαίο·/ τ!
καί άμα τώ άκουσμα
*:
και τοΰ δνόματο; μόν
οίασδτ.ποτε νόσου ώχριάς καί πτύω·/ τρις
έπί τοΰ τέκνου σου τό σημεϊον τοΰ σταυρού
έξορκίζων τό μορμολύκειο·/.
Συγκρίνω·/ τόν παιδικόν σου ρίον μέ τδν τών
τέκνων σου ευρίσκει; όμολ.ογουμένως διαφοράν.
Συ δέν έτρέφευο όπως αύτά ούτε έκοιμάσο είς
μαλακά στρώματα προφυλαγμένο; καί άπδ τήν
έλαχιστην πνοήν τοΰ ανέμου. Σΰ δέν ήξευρες τί
bi ειπή παλτό’ μετ όαινες τήν πρωίαν άπδ τδ
χο>ρ·ον σου εις τδ σχολείο·/ τής πληποχώρου
κώμης πεζό; καί έπέστρεφε; τδ έσπέρας έςετέ).·■: δε κα. πλείστα; οικιακά; εργασίας ροηθών
τού; γονείς σου' ένώ σήμερον μέ ολην τήν κα
λήν δίαιταν καί μέ όλος σου τάς προφυλάξεις τά
τέκνα σου είνε όλιγύτερον ΰγιά, όλιγώτερον εύ
ρωστα. χωρίς χρώμα. Ζ"Ψ:·ί άνάπτυξιν. χωρίς
ζωήν. Διατί:
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βίον καθεστηκότα καί μονότονο? μεστόν φροντί
Διατί!
Ούτε αυθόρμητο; ποτέ έβασάνισες τδ πνεϋμά ! δων καί βιωτικών άγώνων,άπαιτούντα συνεχή καί
διαρκή σχεδόν πνευματικήν ένασχόλησιν, βίον
σου αναζητώ·/ τό αίτιον τής διαφορά; ταύτης
τεχνητόν,βίον άόίωτον, μακράν τών κοινών συνη
ούτε δ στενός φίλος σου κ. ιατρός σοί τό κατέ
θειών
άς τινα; ή φιλόστοργος μήτηρ, ί «1>ΰ<ϊι<;
στησε γνωστόν, ούτε ό συγγενής σου δ καθηγη
εκτάκτως προνοητική έπέόαλεν εις πάντα τά
τή; δ παιδαγωγικώτατο; σοί έκαμε ποτέ λόγον
ζώα καί εις τδ τελειότερο? ές αύτών τόν ανούτε δ πανοοιώτχτο; ίεροκήρυξ δ διαλαλών άπό
Οοωπον.
τοΰ ίμόωνο; τά αγαθά τή; μελλούση; ζωής σοί
ύπέδειξέ ποτέ πώς ν’ άποφύγης τά κακά τής i
Είσαι πλούσιος, τρέφε·.; ίππους ή κύνας καϊ
μεταχειρίζεσαι πάν μέσον δπως βελτίωσης τήν
παρούσης.
γενεάν οικοδομών σταύλους ευάερους, ασκών τα
Έν τούτοι; δέν ίνεθυμήθης, καί ίσως έκ ντιστεγκεδικής σεμνοτυφίας θά προσεπάθησες ν’ ά- , ζώά σου καταλλήλως καϊ έκλέγων μετά περισ
σής προσοχή; τόν Ιπποκόμον σου. Έν τούτοι;
ποβάλη; τή; μνήμης σου, δτι ή μαχαρίτισσα ή
μήτηρ σου ήτο εύρωστος καί ανθηρά οικοδέ- ■ τό τέχνον σου τό παραοίδει; είς τήν τυχοΰσαν
σποινα άσχολουμένη μετά ζέσεω; τή βοήθεια ! παιδαγωγόν αδιαφορών διά τά μετέπειτα καϊ
βέβαιος ών δτι έξεπλήρωσας τό καθήκον σου.
τών κοριτσιών τη; ή τό πολύ πολύ τής ψυχο
κόρης εί; μόνα τά οικιακά, διεκπεραιώνουσα
Είσαι πτωχός. Τό πενιχρόν οίκημα, ένθα κα
μετ’ αθλητικής δεξιότητας τήν μπουγάδαν καί τό
τοικείς, είτε σοί ανήκει, είτε τό έχεις ένοικιάση,
ζύμωμα, τό σφουγγάρισμα καϊ τδ σιγύρισμα,
καθ’ έχάστην καθαρίζεις, πλύνε·.;, σπογγίζεις
άπηλλαγμένη τή; περιπτύξεως τοΰ κορσέ, τοΰ
μετά πολλής τής φροντίδα; καί τή; προσοχής.
καθημερινού ςενυκτιοΰ καί πολλών άλλων χαρι
Ποσάχι; δμως, έστω ζ.αί μετ’ δλιγωτέρας μερίτωμένων συνηθειών, 5; τινας δ πολιτισμό; έπεμνη; έπλυνες, ή έκαθάρισε; τά τέκνα σου άν
δαλεν ήμίν. Έλησμόνησες ίσως δτι σΰ έγεννήόχι καθ’ ήμέραν τούλάχιστον καθ’ εβδομάδα: ή
θη; έκ κόλπων εύρωστων ύγιών αυτόχρημα
μήπως δέν ήνόχλησε τήν βίνα σου ποτέ ή γνω
αθλητικών. δτι μέχρι κόρου έθήλασα; τό μητρι
στή δσμή ή ή θέα τών έςανθημάτων και λοιπών
έπιδερματικών νοσημάτων άτινα συνεσώρευσεν
κόν γάλα και δχι τοιοΰτον χοιραδικής παραμά
έπ1. τών έγκαταλελειμμένων έχείνων δντων ή
νας, οτι ώς .ήπιον καί ως μείρα; έκυλίεσο σχε
δόν γυμνός εις τήν αύλήν καί τό ύπαιθρον παίπαροιμιώδη; Ρωτιαιϊκη άπλυύιά.
ιρτών, τερπόμενος. άναπνέων τόν βαλΕίσαι έπιστήμων μεμορφωμένος, γνωρίζει; δτι
ρα τοΰ βουνού καϊ άψηφών τάς άτμοδ άνθρωπος άποτελείται έκ σώματος καί πνεύ
δυσκρασίας.
ματος έναρμονίω; συνηνωμένων, διά τοαούτον

Όλα αύτά βεβαίως τά έλησμόνησες· άλλά μή
τουλάχιστον βλέπεις τά πρδ δφθαλμών; Μή βλέ
πεις οποία διαφορά υπάρχει μεταξύ τής μητρός
σου καί τής μητρός τών τέκνων σου. μεταξύ τών
συνθηκών ύπό τάς όποιας σύ έγεννήθη; καϊ άνετράφης καϊ εκείνων ύπό τάς όποιας έγεννήθησαν
καί ανετράφησαν ήδη τά τέκνα σου; ΙΙολλάκις
παρατηρώ·/ καθ’ οδόν τούς ωχρούς καί καχεκτικοΰς νεανίας τή; σήμερον τούςλεπτοφυεστέρουςκαϊ
άπό αύτό τό λυγιστό μπαστουνάκ: των, θά τούς
έμυκτήρισας καθ' έαυτόν σκεπτόμενος τή·/ σφρι-,
γώσαν νεότητά σου. αδίκως όμως, καθ’οσον ούτε
σύούτε πάντες οί συνάδελφοί σου πατέοες έσκέφθησχν ποτέ όποια μέτρα πρέπει νά λαβών. διά
τήν όσημέραι προιοΰσαν έκφύλισιν τής γε». ,
αύτής τής δυστυχούς, τή; καταδεδικασμένης εις
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ισχυρών δεσμών ώστε το έν νά επιδρά άμέσως
έπϊ τοϋ έτέρου, ή δβμόρφωσις καί τελειοποίητι;
άμφοτέρων τούτων δτι είνε διά πάντα άνθρωπον
εΐδότα έ υτδν δ αποκλειστικός σκοπός τοΰ
βίου του.
Άπό τής ννεανική;
’αν.ζή; ήλικία; άρχεσαι μορφώνω·/
τό πνεύμα τοΰ παιδός συνδυάζω? τήν πνευματι
κήν πρό; τήν ηθικήν μόρφωσιν εγκαταλείπω·/
δμω; άφ’ έτέρου τήν σωματικήν εί; τήν τύχ·
της. Τό σώμα τελείως έγκαταλιμπανόμενον ές 1σθενεί. εκφυλίζεται, καθίσταται ανίκανον νά περ.λπόη καί διατηρήση έντός αύτοΰ πνεύμα δυσανά
λογον πρός αύτό καϊ άρχεται ή χαλάρωσι: τών
σωματικών καί πνευματικών δυνάμεων, ή καταστρέφ^σα τελείως τό σώμα καί χαθιστώσα τό
πνεϋμαίχρηστον.

Άποδειζνύεις δτι αισθήσεις καϊ συναισθήματα,
ϊούλησις καϊ όρμαί. ιδιοφυία καί μεγαλοφυια
ίορεύουσιν εις ώρισμένα έγκεφαλιζζ μόρια
και αναλογώ; τοΰ ποιοΰ καί τοϋ ποσού τοΰ αί
ματος. τοΰ έν αύτοϊς κυκλοφορούντο; προάγονται καί έκδηλοΰνται έν τφ άτόμφ. Ένώ δέ γνω
ρίζεις έξ άλλου όποιαν έπίδρασιν έχει έπϊ τοΰ
αίματος τδ οξυγόνο·/ τοΰ καθαρού άέρο; καί ή
μετά έντοντον μυϊκήν λειτουργίαν τελούμενη ισχυ
ρά καύσι; άπαλλάσσουσα πάσης αχρήστου καί
νεκρά; ούσία; καί άνασκευάζουσα αύτό. ούδέποτε παροτρύνεις πρός τήν σωματικήν ίσκησιν
άν μή έμποδίζτ,; αύτήν. Ζών έν τώ πνευματικ.ώ
κόσμφ αναζητείς τήν άνθρωπί/ην τελειότητα καϊ
μετ’ ευφροσύνης άναλσγίζεσαι τοΰ χρυσού εκεί
νου αιώνος καθ’ον τό πνεΰιιη συνέγραφε τήν
Αντιγόνην καί έσχεδίαζε τόν Παρθενώνα, τό δέ
είώνα έχρησίμευεν ώ; πρόπλασμα είς τόν Πρα
ξιτέλη καϊ είς τόν Μύρωνα καί ταυτοχρόνω;
ώ; τείχος καθ’ ού συνετρίβετο ό Μηδικό; συρφε
τός. Λησμονείς δμω; δτι ό παΐ; τότε έόετρέφετο
έν Μουσική καϊ Γυμναστική, δτι ή ’Ακαδημία, τό
Λύκειο·/, τό Κυνόσαργες ήσαν τόπο: σωματικής
καί πνευματική; έκπαιδεύσεως, ότι ο: πλεΐστοι
τών φιλοσόφων ήσαν άθλητικώτερο: άνεγνωρισμένων αθλητών, ένώ οί σημερινοί διδάσκαλοι
θεωροϋσιν ώ; προορισμόν τής μέν χειρός νά χρατή τήν^^Λ.ίαν καί νά στρέφη τά φύλλα τής Γραμ-

ματικής τών δέ ποδών νά άνέρχωνται καί νά κατέρχωνται τά; βαθμίδα; τή; διδασκαλική; έδρας!
Τί λοιπόν είνε αύτή ή Γυμναστική, μέ έρω
τά; βαρύθυμος έλέγχων ίσως εαυτόν διά τήν
άγνοιαν σου, τήν όποιαν μάς παρουσίαζε·.; ώς
άγκυραν σωτηρίας ή ώ; κάνέν πράγμα ουρανο
κατέβατο? ;
Γυιεναείτικί» εινε ή έπκΤτήιιη τών
|·ετά λόγου κινήόεων τοϊ? (Ιώιιατος,
ϋκοηοϋόα τίιν κανονικήν ούτοι· αί—
4iidiv καί άνάπτυξιν και τίι ισορρο
πίαν άπαιίών τών οργανικών λει
τουργιών.
*Η έπιστήμη αναζητούσα τήν άρχήν τή; ύπάρξεω; τοϋ υλικού κόσμου έδέχθη ώ; 5ρον άπαραίτητοντή; ζωή; τήν κίνηβιν οπού κίνιιάις
εκεί και ζωή. Ή Γυμναστική παραλα|ΐβένουσα
τό μέσον, δπερ ή φύσι; έ/έόαλεν εις τόν άνθρω
πον ΐνα γνωρίση τόν έξωτερικόν κόσμον καϊ

έλ.θγ, εις σχέσιν καί επικοινωνίαν μετ’ αύτοΰ.
δηλονότι τήν κίνησιν, μελετώσα έπισταμένως
τήν έξέλιξιν αύτής, τάς διαφόρους αύτής λεπτο
μέρειας καί τήν έπίδρασιν ήν αύτη έχε: έπϊ τών
διαφόρων οργανικών λειτουργιών, επέρχεται ισχυ
ρό; αρωγός εις δπασαν τήν ζωικήν οικονομίαν,
ισχυροποιούσα άπαν τό σιίιμα αύξάνο’υσα τήν
αναπνευστική·/ του δύναμιν,
διευκολύνουσα
τή? πέψ-.ν. ισχυροποιούσα τήν κυκλοφορίαν, τονώνουσα τό νευρικόν σύστημα καί άποκαθιστώσα
τελείαν τήν ένέργειαν άπασών τών λειτουργιών
τοΰ οργανισμού.
Ισχυροποιούσα γενικώς άπάσα; τά; σωματι
κά; δυνάμει; επιδρά ’άμέσως κα1. έπ! τών ήθικών,
έμβά/ λουσα τήν αύτοπεποίθησιν καϊ τό θάρρος
εις τόν ασκούμενο·/, τήν θέλησιν καί τό ηθικόν
σθένος, προσόντα άτινα συν τή ύγιείφ καϊ τή
νοητική μορφώσει άπεργάζονται τό·/ καΰ.όν καϊ
χρηστόν πολίτην, τόν εύδαιμονα οικογενειάρχην,
τόν σχετικώς τέλειον ά-Λρωπον.
Αύτή είνε ή Γυμναστική!
ΙΙιστή σύντροφο; τού πολιτισμού άπό τών
άρχαιοτάτων χρόνων καϊ σήμερον έτ·. δεικνύει
τήν βαθ.··δα τή; προόδου τή; πραγματικής εΐ;
ήν ίφθασεν έκαστον έθνος. ’Ιδιαιτέρως δμως δ·.’
ήμάς ύπήρξε μετά τή; πρδ; τά θεία άγάπης τών
άρχαίων Ελλήνων ό θεματοφύλαξ τή; σημερι
νή; ύποστάσεώ; μας, διότι αν έύ^ιπεν ό’^Ναός
καί τό Στάδιο·/, αγνοώ άν μετά τετρακόσια έτη
λήθη; θά ένεθυμείτο δ κόσμο; δτι ύπήρξάΛο .ε
•Ελληνε;.
Τήν Γυμναστικήν λοιπόν αύτήν, φιλόστοργε
ΙΙάτερ, εις οίανδήποτε κοινωνικήν θέσιν καί άν
άνήκης. όσοιδήποτε καί άν εινε οϊ πόροι σου,
δφείλει; δσον δύνασαι νά συντρέξης, καθ' δσον
αύτή καϊ μόντ, θά έςασφαλίαη τήν ύγείαν καϊ
εύρωστίαν τών τέκνων σου, αύτή καϊ μόνη θά
δημιουργήση καλούς πολίτας καϊ στρατιώτας
καρτερικούς, οϊτινες νά έργασθώσι διά τό μέλλον
καί τήν άσφάλειαν τή; Πατρίδος των άπό πάση;
έχθρικής έπιδρο^ιής. Αύτή θά βελτιώση τήν νεωτέραν γενεάν έμόάλλουσα εις αύτήν νέον αίμα,
περ-.οριζουσα τόν εκφυλισμόν, τήν κληρονο
μικότητα καί τήν κοινων’ικήν έκλυσιν διά τή;
έπιρρώσεω; τών ήθικών δυνάμεων έκ παραλλή
λου μετά τών σωματικών.
ΙΙ2ΑΝΝΗΣ ΧΡΓΣΑΦΗΣ
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ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
Ή Ιδέα τοΰ χηησιιιοποιήσαι τήν έξ υπα
μοιβής κίνησιν τών κνημών τοΰ ανθρώ
που είνε αρχαιότατη. Εΰρίσκεται σήμερον
κατατεθειμένου είς· τά άρχεϊιι της Νυρεμ
βέργης χειρόγραφόν τι, έφ’ ού γέγραπται.
δτι ή πραγματοποίιισις τής ιδέας ταύτης
ήρξατο τό έτος 1633. Ό
Bawdry de
Saunier έν τω συγγράμματι αύτού «ΙΙερϊ
τού θεωρητικός καί πρακτικώς ποδηλατιϊν» όμιλεΐ περί τών Ιερογλυφικώντοΰ
ανακτόρου Λουξώο καϊ τών τοιχογραφιών
τής Πομπηίας, άτινα άπεικόνιζον μικρά
πτερωτά πνεύματα Ιπτάμενα έφιππα έπί
ράβδου φερομένης ύπό δύο τροχών. «Πε
ρίεργοι λέγει, νά μάθωμεν τήν αλήθειαν
περί τον ζητήματος τούτου, έζητήσαμεν
τήν γνώμην τοΰ διαπρεπούς καθηγητοΰ
κ. Μ. Maspero, δστις άπέστειλεν ήμϊν τήν
ακόλουθον άπάντησιν. Αί παραστάσεις τών
Ιερογλυφικών καί τοιχογραφιών περί ών
ζητείτε νά σάς- διαφωτίσω δέν ανάγονται
είς» Αιγυπτιακήν έποχήν καί ή παρουσία
μονή τών ερώτων ή τών πτερωτών πνευ
μάτων άρκεϊ ίνα μας όδηγήση εί<· τήν
Ι'αλλ- «ρωμαϊκήν έποχήν».
ΟΙ Αιγύπτιοι έγνώριζον τό δίτόοχον καί
τεΥορτρονον άρμα διά μεγάλα φορτία·
ΗΚέποτε δμως ηεταχειρίσθησάν τι όμοιάζον
πρός τό άρχαΐον ποδήλατόν Α πρύς τό ήμέτερον δίκυκλον (bicydtette)
*
’Ακολούθως ό
κ. Μ. Maspero λέγει: « Ο Λίχου-Τσάγγ
έβεβαίωσέ τινα τών συμπατριωτών μας
κατά τήν έν ΙΙαρισίοις διαμονήν του, δτι
τό δίκυκλον
*
(bicyclettej έφευρεθέν έν Κίνα
πρό 200 ώς έγγιστα ετών, άπηγοοεύθη
διότι αί γυναίκες αύτών, τοσούτον έπιδίόοντο είς τΰ ποοηλατεΐν, ώστε παραμελούν
εντελώς τά τοΰ οίκου των».

'Άμαξα τοϋ Ozanam.

Είς τήν ’Ακαδημίαν τών ’Επιστημών τό
1693 «'> κ. Ozanam έπαοουσίασιν όχημα
ι<>ύι«· εφενοέσεως έ’/ον τεσσ<ΐί·αυ ;<μ»·.·ιιιτ,
έξ ών οί έμπροσθεν ήσαν μικρότεροι, τών
ΛπισΙΙεν. Γό όχημα τοΰτο ώμοίαζε κατα-

,k πληκτικώς πρός τά αμάξια τής· σήμ£"
ι ρον τά χρησιμεύοντα διά τά βρέφη μύ
μόνην τήν διαφοράν δη ιίχε δύο θέσεις»
καί ό μέν κύριος έκάθητο είς τήν έμπρο
σθεν καί διηύθυνε, ό δέ υπηρέτης ιστόμένος όπισθεν όρθιος έκίνει αύτό διά τών
ποδών.

τοποθετημένος έν τώ μέσω στροφέως- καί I δέν ι'πενοήθη, ώς είκός διά μιας, ιαγάΑδύνατο ούτως νά όδηγήται. Ότε αΰτη 1 λως δε οιηυκόλυνε τάς μετέπειτα έπί τού
ποδηλάτου ά να κα λ ν φεις.
1
Le Bicycle.

Τά ταχνόόρα (CelerifAres).

Κατά τήν αύτήν έποχήν 1690 ό κ de
Sivrae άνεκάλυπτε τήν αρχήν τοΰ ταχύi φόρου, δπερ τοΰ χρόνου προϊόντος βελτίωθέν ύπό άλλων κατασκευαστών έλαβε
τήν μοοφή^^ρπου Λ λέοντος ξύλινου,
οϋτινος οί wo πόσες ήνούντο είς τό κέν

τρον δύο τροχών τοποθετημένων έπϊ τής
αύτής γραμμής. Τό ύφος τοΰ ύχήματος
τούτου (vehicule) είχε κατασκευασθή τοιοΰτον, ώστε ό αναβάτης νά έγγίζη τό
έδαφος διά τών ποδών. καί νά δύνηται
όντως νά τινάσσηται πρός τά έιιποός,
έλεύθερος νά ύφώνη τάς κνήμας του όταν
I έπροχώρει.'Γόποδήλατόντοΰτο έπαρουσίοζε
πολλά μειονεκτήματα, διότι έπϊ όμ·ιλοί'
μεν εδάφους δεν είχε ταχύτητα μεγάλην.
| έπί κεκλιμένου δε ήτο έπικίδυνον διότι ·
αναβάτης δεν Αδύνατο νΰ -ό «ηευθύνη
I κατά βούλήσιν.
II

Λοαι dicvvn (Draisienne)
καί τό Hoby-horse.

Έχρειάσθησαν πλέον-ών 100 έτών όπως
ιϊ ποωτονενηυ
αύτη ηιινανή ι'('eleritt-rei
ο
·
ιιπληι»»0ή
*
σι
ν
ν

·

·ιΐ’ <><>νάι<>ι
u ι

iVvoiw’liurwx

ινα τήν ώηινή είς· άπαιτουιιένην ·>ιει’·—
θννσιν.
Ή άπαριίίτητος αί’-τη τροποποίησιςέ · νετ·· υπ·> τοΰ 3α·>ώνου l*
rai> Sanerbroii.
Ό έιιπυοσθεν τ<·>· ·ος τής· Aoavniwnr ήν

τό πρώτον έφάνη είς τάς οδούς έγένετο
τό άντικείμενσν χλευασμών καί σκωμμάτων
έκ μέρους τών διαβατών, οϊτινες είχον έν
μέρει δίκαιον διότι ή χρήσις τής μηχανής
ταύτης ήν γελυιοδεστάτιι, άφ’ ο?· ό dvtrόάτης ωθεί τό έδαφος διά τών ποδών
αύτού. Πάντες οί έπιβαίνοντες τών μηχα
νών· αύτών έκλήθησαν ύπό τοΰ πλήθους
τροχοφόροι βλάκες.
‘Εν ’Αγγλία ιϊ Δρακηέννη διαδοθεΐσει
ύπό τοϋ κ. Knight, όσης εφάρμοσε τό
κάθισμα (selle) όχι πλέον έπϊ τεμαχίου
ξύλου, άλλ’ έπϊ μιας· σιδηράς ράβδου,
μετώνομάσθη (Ilobby-horse) καί κατέστη
τό ποδήλατόν τοΰ συρμού. Έκτοτε ήρξαντο
ιδρυόμενα ποδηλατοδρόμια, έν οίς Ασκούντο
εΐς· τό ποοηλατεΐν, οΐ κομύευόμενοι καί
νυμφευόμενοι (elegants et elegantes) άποφεύγοντες ούτω τούς άδιακρίτους οφθαλ
μούς. ΊΙ ζήτησις τοϋ ποδηλάτου τούτου
κατέστη μεγάλη, καϊ οι κατασκευασταί
έπροθυμοποίοΰντο νά έπιφέρωσι βελτιώσεις.

Μηχανικός Ιππος (Cheval mecanique).

Κατά τό 1815 τά παιδία είχον καί
αύτά τό ίοικόν των ποοήλατον, (hobby
horse) τουτέστιν τόν μηχανικόν ίππον,
δστις θεωρείται ό πατήρ, ούτως είπεΐν, τον
τρικύκλου (tricycle). Σπουδαία πρόοδος
έπραγματοποιιίθη έν τώ ποδηλάτω τούτω,
διότι ή κίνησιν αυτού δεν έγένετο ώς μέ
χρι τοΰδε διά ποδών έπί τού έδάφους,
άλλ’ ώφείλετο είς στρ<ϊφαλον κινούμενον
διά τών χειρών, καϊ αετοδίδοντα τήν κίνη
ση· είς τούς οπισθίους τροχούς· τή βοή
θεια άλύσσεως ήτις διήρχετο πλαγίως τού
σώματος τού ίππου. Ό μηχανισμός ούτος

Ό αληθής έφευρέτης τού ποδείου (pe
dale) υπήρξε νεαρόν παιοίον ό Ernest Μ ίchanx, υίός κατασηευαστοΰ τίνος άμαξών
άποκατεστημένον έν ΙΙαρισίοις, γεννηθείς
είς τό Bar-Ie-Diic κατά τό έτος 1842.
Ούτος έσκιφθηνάδώση σχήμα άγκωνοειδές
είς τόν άξονα τού προσθίου τροχού, είς τρ·>-

πον ώστε νά έφαρμόζη έπ’ αύτού ποδεϊον
(pedale).
Ό πατήρ βλέπων τήν αγχίνοιαν τής
jffai- τοΰ υιού του κατεσκεύασε δίκυκε,α
^licyclette), μέ ποδεϊα έκ χυτοσιδήρου.
Κατά τό έτος 1663 οΐ αδελφοί (.iTlivier
μηχανικοί, συναιτερίσθησαν μετά τού’Mivhaux. καί κατεσκεύασαν τό σημίιμνόν
ποδήλατόν, άντικαταστήσαντες τόν χυτο
σίδηρον διά σιδήρου σφυρήλατου, ορει
χάλκου, αλουμινίου Έκτός τούτου έπενόησαν τό. frein, τούς βραχίονας, τάς
άκτί-ας έκ >^?ριιατος, διάφορα είδη selles. καί τέλος έφαρμόσαντες τά ποδεϊα
είς τόν όπίσΟιον τροχόν κατέστησαν τού
τον κινητήριον δργανον, τόν δέ έμπρο
σθεν προώρισαν δυϊ τήν διεύθυνσιν τού
ποδηλάτου. Τάς διαφόρους ταύτας βελτι
ώσεις· άπεμιμήθησαν πλεϊστοι δοοι κατα
σκευασταί, καί ή ποδηλασία
έκτοτε είνε
•
φθάσει είς τύ άκρον άωτον τής διαδόσεως,
ίδίωςδέ, δτε τό πρώτον οΐ νοήμονες κατα
σκευασταί ήρξαντο θέτοντες έπί τών τρο
χών καουτσούκ, όπερ έμείωσε τόν κλο-
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νισμόν ον πρότερον

km μηιιγικιι

EineKuriisis

έπροξένει τό ποοή-

λατον.
Ωφέλησε προσέτι τους αδελφούς κ.
Ollivier ή συνεργασία μετά τών κ. Βοηglise et Cobert είς τήν ϊορυσιν τών πο
δηλατοδρομίων, άτινα έπεστρώθησαν δι’
ασφάλτου, ώς καί είς τήν διοργάνωσιν τών
πρώτων ποδηλατικών άγώνων, έν οϊς εϊς

γιις oatomix

Τά pedales δέν εύρίσκονται πλέον έπί τοΰ
κεντρικού μέρους τοΰ τροχού, άλλά κινονσι μικρόν τροχόν όδοντωτόν. Άλυσσις
συνδέει τόν όδοντωτόν τούτον τροχόν πρός
μικρότεροι· τροχίσκον επίσης όδοντωτόν,
δστις είνε συναρμοσμένος πρός τόν κινη
τήριαν. μικρότερον όντα τοΰ διευθύνον

τών νικητών νπήρξεν ό Tritfaut.
Ό πόλεμος τοϋ 1870 μαρτυρεί τάς υπη
ρεσίας δς παρέσχε τύ ποδήλατον,, καίτοι
ή μηχανή τήν εποχήν εκείνην ήν λίαν
ατελής.
Κατά τό έτος 1875 ό
< Tritfaut έφεΰρε
τόν τε κοΐλον άντυγα καιιί τύν έκ 30·'» άκτίνων τροχόν, σχηματίσας οΰτω μέγα πο
δήλατον δπερ έκλήΟιι Crand-bi Γι Araignee.
Ί1 τοιαύτη συσκευή κατέχει σπουδαίου
θέσιν είς· τήν Ιστορίαν τοΰ ποδηλάτου
διότι τό πρώτον ήδη εύρίσκεταί τις ένώπιον μηχανής πράγματι έλαφρας καί
ταχείας.
Κατά τύ έτος 1878 ό κ. Renard έξέθηκεν είς κοινήν θέαν μένα δίχυκλον ποδήιχός είχεν ύφος 2 μέτρων,
λατον, ον ό τοοχ
Εϊς τι βιόλίον έκδοΰεν τώ 1703 άνευρίσκομιν δτι ό κ. Et. Tarflers τοϋ Adolfe
οίτρο^ζον άμάξιον,
κατεσκει·α·»εν μικρόν οίτροχον
ΰμοίον ποοτ ‘αιτώ οι’ ον μετέβαινεν είς
τήν
εκκλησίαν. εΦαρμ·»σας εις αυτό
*ΐί?σ τηηα τοονών κινούμενων οΐιί των
k
u Λν
ποόών.
La bicyclette

(δίκΐ'κλον).

Καίτοι τύ δίκυκλον έλαβε διαστάσεις
/.ογίκωτέοας τών προηγουιιι νων ποοιιλιΐτων, έν ■
t
έν τών κυοιωτέυων ποοσκοιιιιάτων είς τήν
αΐάουσιν τής πυοηε.ασίας, •·Γ <· ιί 11·
*·ιιλατιι.ιι Εταιοία τού ύοι··ΐιΙΓ\J ·>■···
«U \ίια·><·
κ
ποιούσα έπανέψιοε τάς διαστάσεις τής
Δραισυννης έν τώ ποοηΛιίτω τώ κατασχευασθέντι τώ 1880, <»πεο ιιετ’ ού πολύ
ελαοε τ·» δνοιια <la bicyclette». ύπο τοέ
Pierre Jittard. ενός· τών άνδρών. οϊτινες
ΚΙΤΙ

τος τοοχοϋ. ’Επειδή ό τροχίσκος (pignotij έχει όδόντας· πολύ όλιγωτέρους Λ
ό μέγας τροχίσκος, μία κίνίκης τούτου
άρκεΐ νά στρέύη πο?,λάκις τόν κινητήριου
τρθχόν.
ΊΙ έδρα selle κείτηι ούχί πλέον ύπεράνω
τοΰ ένός· τών τροχών, άλλ’ ιίς (σην από
σταση· έκαστου έξ αυτών.
Είς ποδήλατον τι «Pionuier» ονοκαζόιιενον, Γίπεο κατεσκευάσθη έτη τινά βραδύτεοον, ή έδοα άπένει έτι πεοισσότεοον,
άοκεΐ όμως νά ϊ··η τις τό ποδήλατον
τοϋτο, ϊνα έννοήση τήν έλλειύιν τής στε
ρεότητας <ιάτού.Τέλοςό Humberεπινόησε
τό οίκυκλυν με σκελετόν (cadre) κεκλιμένοι·
*
ποός
τά όπν»ω. τοϋτο »·ε διεδέ'θη τώ
1893 το σημερινόν εάθν σχήμα τού cadre,
όπιο, ώςΦαίνεται. <ινταπηκρίνετ>ιι είς- άλας
ταυ συνΟήκαυ τήε· στεοεοτιιτ·>ε· καί τής·
ο ιί
UK
TH
ίΐνοϊ
ιτεινυν
1X1
πε.εον σησ
η
ucc

τών 10 κατ’ έτος από τοΰ 1871 - 1879.
30 περίπου άπό τοΰ 1880-1888. περί τά
400 κατά τό 1892 καί 781 τό 1894, είς

- ϊ - ---------
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Άναφέρομεν ένταΰθα σύνθετά τινα ποδήλατα, μεταξύ τών όποιων τό διπλοΰν,
δπερ μεταχειρίζονται σήμερον χάριν περιοδείας. "Γπάρχουσιν έξ αύτών πολλά
είδη- ταΰτα δύνανται νά έχωσιν ή μίαν
διεύθννσιν ιί δύο, μέ cadre εύθύ διά τάς
θέσεις ή μέ cadre εύθύ διά τόν όπισθεν
καθήμενον.

i

Τά λοιπά ποδήλατα έχουσι τρεις, τέσσαρας, πέντε, ή έπτά θέσεις.
Τεί ποδήλατα ταΰτα χρησιμοποιούνται
μόνον διά τύ entrainement τών δρομέων.
Τελενταΐον δέ έν ’Αμερική κατασκεύασαν
ποδήλατον έχον δέκα θέσεις.

vt
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Κατά τήν αρχικήν κατασκευήν τών πο
δηλάτων έγίνετο j οησις τοΰ καουτσούκ
Φ
pleiu, δπερ κατόπιν άνεττληρωσε
το καοντσουκ creux, έπειτα δέ καί αΰτό τοϋτο
άντεκατεστάθη ύπό τοΰ μετά πεπιεσμένου άέρος καουτσούκ (pneuniatique),
δπερ δέν είνε' ίίιιή ιιόνον άναβίωσις·
γενομένη ίω 1888 ύπό ·τοϋ Ίρλανδον Dunlop, διότι ήδη τώ 1817 οί αδελ
ταΰτα δέ πρέπει νά προσθέση τις 179 ! φοί Whitehurst, είχον λάβει Βοαβιΐον
έφευρέσεως « δ ι ’ ά ε ρ ί ο υ ς τροχούς
πιστοποιητικά προσθηκών. Έν ’Αγγλία
οέ 1000 τω 1883. Έν τούτοις πρό τινων ι μετά καουτσούκ». Ώς πρός- τό ζή
έτών τό σύνηθες σχήμα τοΰ ποδηλάτου
τημα τον άδιαορήκτου δέν φαίνεται δτι
μετ’ άλύσσεως δέν ύπέστη είμή όλίγας
έγένοντο μεγάλαι πρόοδοι· ή μόνη μέχρι
μόνον ούσιώδεις τροποποιήσεις.
τής σήμερον πρόχειρος- θεραπεία, έν περιΊΙ σπονδαιοτέρα τούτων είνε ιί έλάτ- | πτώσει διαρρήξεως τού καουτσούκ, είνε
τωσις τού Βάρους τοΰ ποδηλάτου, ήτις
ή άφαίρεσις τούτου καί ή έπισκευή τοΰ
έφθασεν είς 10 χιλιόγραμμα είς· πολυ
φθαρέντος μέρους.
τελή ποδήλατα.
Έόαριιογΐι καί χοικίιμότης
Σύνθετα ποδήλατα.
τοϋ ποδηλάτου.

(Machines multiples).

iu ·ήΛ( m

σύστημα
λατικαϊς-

Τά πνευματίκ.
(Les pneumatiques).

i
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Καταπληκτική χρήση; τοΰ ποδηλάτου
παρατηρεϊται σήμερον είς- τήν συγκοινω
νίαν, ιδίως έν ’Ελβετία, Γαλλία καί Γερ
μανία. ΊΙ αστυνομία τοΰ πολυάνθρωπου
Λονδίνου, πρός διεξαγωγήν τής υπηρε
σίας της, ποιείται μετά περισσής έπιτυ^'
χίας χρήση· τοΰ ποδηλάτου.
Καί είε; αύτήν τήν θείαν τοΰ’Ασκληπιού
επιστήμην ιί πτερωτή μηχανή παρέσχε ήδη

πολυτίμους υπηρεσίας, διότι πλεϊσθ’ δσαι
άσί^νειαι ίάθησαν διά τής χρήσεως αύτήςτ^φι; λ. χ. ή νευρασθένεια, άρθρΐτις,
παχυσαρκία κτλ.
Έν Εύρώπη βλέπει ης πληθύν ασθε
νών έπιβαινόντων έπί ποδηλάτων τοικύ-

Γ
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επιθεωριιςις

ήλων πρός θεραπείαν. Έν τούτοις, μεθ'
ολας τάς υπηρεσίας, Λς παρέσχε τό ποδήλοτον είς τήν ιατρικήν έπιστήμην, εύ·
ρέθησαν παραδόξως ιατροί τινες καλοθεληταί, οϊτινες έκίνησαν άληθή σταυροφο
ρίαν έναντίον τοΰ ποδηλάτου, ίσχυρισθέντες, οτι ή χρήσις αύτοΰ επιφέρει προϊόν
τος τοΰ χρόνον οργανικήν πάθησιν ανία
τον. ’Αλλ
*
ό ισχυρισμός ούτος άπεδείχθη
μετ’ <»ύ πολύ διά πειραμάτων ανυπόστα
τος ύπό άλλων διάσημων επιστημόνων.
Ταξείΰκι διά Ποδηλάτου.

Πλεϊστ’ οσα ταξείδια έγένοντο διά πο
δηλάτου, ών το μεγαλείτερον και περιεργότερον είνε τό ύπό τον διάσημου ποοιιλατιστοΰ Stevens επιχειρήσαντος τόν γά
ρον τής γής. Ούτος λιήλθε τήν Γαλλίαν,
Γερμανίαν, Ουγγαρίαν, Κωνσταντινούπο
λη’, Έρζερούμ, Τεχεράνην, ’Αφγανιστάν
καϊ Ινδίας περάνας τό ταξείδιον είς Κί
ναν. Έφεοε ηεθ’ εαυτού πικρόν ιιάοσιππον καϊ περίστροφων. Τήν νύκτα έκοίμΰτο
έπϊ τον έδάφους πλησίον τοΰ σιοηροΰ
τον. ίπποι.·, ώς· έκάλουν τό ποοήλατον
οί ’Ασιανοί. Κατά τήν μαρτυρίαν τον οί
άοσμοι τής 'Ασίας, ϊνεκα τών ποσών των
καμηλών είνε αρκετά καλοί πρός ποδη
λασίαν διά τούτο τάς τρεις τελευταίας·
ήμέρας· έτρεχε μέ ταχύτητα 100 περίπου
χιλιομέτρων τήν ημέραν.

Νεώτεραι τροποποιήσεις
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τοϋ

ποδ^ί.άτου
Έν Αμερική τή χώρα τών πλέον τολ
μηρών έργων, ό διευθυντής· μιας ηλεκτρι
κής· εταιρίας είς· Κλέβελανο κατεσκεύασε
ηλεκτροκίνητον ποδήλατου, δπερ τήν νύ
κτα ΰπλέτως έφώτιζι τήν οδόν διά λυχνίας
τον Edisson·
Αί παμπληθείς· έφαρμογαϊ τοΰ ποδηλά
του έγένοντο αιτία νά κατασκευάζωνται
τοιαΰτα άπειρων ειδών.
Έν ’Αγγλία ύπάρχουσιν ήοιι 175 εργο
στάσια κατασκευάζοντα περϊ τάς· 40.000
έτησίως· τιμωμένων άν-ϊ 500 Φρ· έκαστον
ώστε άντιπροσωπεύουσιν οϋτω πωλούμενα
αξίαν 20 000 000 φρ·
Τό Βάσος τών lievelette είνε συνήθως· 9
χιλιόγραμμα, των tricycle 30 χιλιόγραμμα.
Υπάρχει καϊ έτερον είδος
*
ποδηλάτου
καλούμενον Safetv ομοίαζαν τή bicyclette
καϊέχον τόν όπισθεν τροχόν μεγαλείτερον
τό νι'ιος τοΰ- έηποόσθεν τροχίόϋ είνε 0,90

τοΰ ιιετοου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΪΤΑΣ

ΙΠΠΑΣΙΑ ΚΥΡΙΩΝ

είς τά ταχυδρομεία καϊ Έόημερίδας
ΕυXKOJTH
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ή βραδύτης τής λήύεως τών έπιστολών
μας,·ούχϊ δέ σπανίως συμβαίνει ήμίν νά
λαμβάνωμεν τάς έντός· τής· πόλεως στελλομένας έπιστολάς, τήν έπιοΰσαν τής άποστολής’

ΧριισίΗοποιικίις τον ποδηλάτου
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τούς απαραιτήτους κανόνας έφ’ ών στη
ρίζεται ή έφιππος τών κυριών διδασκα
λία. Ή άμαζών οφείλει νά ,κάθηται .έπϊ
τοΰ έφιππίου, ώς νά έκάΟητο έπί συνή
θους καθίσματος, μέ τήν μόνην διαφοράν
τής ειδικής τών ποδών τοποθετήσεως μέ
τό βάρος τοΰ σώματος έξ ίσου διανεμη
μένοι' έπϊ τής σέλλης.
Τό κάθισμά της ολίγον πλάγιον, καθό
σον τής δεξιάς κνήμης· οΰσης πλαγίως
τοποθετημένης, τό δεξιόν ίσχίον (γομφός)
έσεται έξέχον περισσότερον τοΰ έτέρου, καί
κατά συνέπειαν ό δεξιός ώμος άνεποισθήτως ολίγον πλέον έμπρός τοΰ άριστεροΰ.
οπωσδήποτε δέον νά έπιτευχθή όπώς· οί
ώμοι καί τά ίσχία (γομφοί) ώσιν εί δυνα
τόν παράλληλοι τών ώτων τοϋ ϊππού.
ΛΤά γόνατα όσον τό δυνατόν συνεσφιγβνα, τό δεξιόν περιβάλλει καί πιέζει στε
ρεός τήν (άνω αριστερόν) fourche καϊ
δίδει δύναμιν έκ τών έμπρός πρός- τά
όπισθεν, τό αριστερόν δέ άντιθέτως ώς έκ
τοΰ σημείου στηρίγματος (τοϋ άναβολέως)
δίδει δύναμιν έκ τών όπισθεν πρός τά
έμπρός.
Ό αριστερός ώμος φέρεται άρκούντως
πρός τά έμπρός, τοΰ σώματος επίσης
ελαφρώς κεκαμμένου πρός τά έμπρός όπως
■ -δύνηται νά έχη τήν άπαΐτουμένην εύλυγιστίαν του.
ΊΙ αριστερά κνήμη ελαφρώς κεκαμμένη καϊ στερεώς έφηρμοσμένη έπι τοϋ
παραπλευριδίου τής σέλλης όπως έξα•σφαλίζη πολύτιμα σημεία επαφής μετά
τοϋ 'ίππου.
Ή πτέρνα τοϋ άριστεροΰ ποδός πρός
τά κάτω, έντός τοΰ άναβολέως εισερχο
μένου μόνον τοΰ τρίτου τοϋ ποδός.
Ουτω πως καθορίζονται τά 3 εύκρινή
σημεία στηρίγματος τής άμαζόνος έπί τοΰ
ίππου.
Ιον ’Ισορροπία (διά τής έπί τοΰ έπιπέ-δου τής σέλλης διανομής τοϋ καθίσματος
.τής άμαζόνος).
2°ν Ή δεξιά κνήμη καί ό άναβολευς
προωρισμένα είς τό νά. έπαναφέρωσι τήν
αμαζόνα είς τήν θέσιν της οσάκις μετα
τοπίζεται έκ δρξιών πρός αριστερά.
και 30ν Ή δεύτερα fourche καί τό αρι
στερόν γόνυ άτινα έπαναφέρουσιν αυτήν
έπι τής σέλλης οσάκις ολισθαίνει δεξιά.

Λ

“■

Ό άναβολεύς συνεπώς είναι ΑΖ·) μέσο>·
άναπαύσεως διά τήν κνήμην- β'.) σ.ιιμεϊόν στηρίγματος δπως έπαναφέρη τήν
άπολεσθεϊσαν ισορροπίαν καί Γ'.) βοηθεί
διά τών ανυψώσεων τοΰ σώματος κατά
τόν άνακουφιστικόν τροχασμόν.
Έξ δλων τών άνωτέρω έξάγεται ότι. τά
μέσα έπαφής καί σημεία στηρίγματος
άτινα κατέχει ή άμαζών είσϊ πολυπληθές
στερα τών ήμετέρων. Ό ίππεύς ούδέν
άλλο έκτός τής στάσεως τών γονάτων
καί κνημών έχει ν’ άντιτάξη, στερεϊτα,ι
ιδίως τής γυναικείας έκείνης εύλυγισίας
ήτις είναι προνόμιον τοΰ γένους των, καί
ή βάσις τής έπί τοϋ ίππου στερεότητος.
Τό αριστερόν μέρος τής άμαζόνος δέον
νά ίι τό ,άνΐικείμενον τών συνεχών συ
στάσεων καί διορθώσεων τοΰ γυμναστοΰ·
διότι πρός τό μέρος αυτό ή άμαζών έχει
πάντοτε έλαττωματικήν τήν θέσιν της,
τόν ώμον της όπίσω κτλ· τό έλάττωμα δέ
τούτο διορθοΰται όταν έπιστήσωμεν τήν
προσοχήν τής άμαζόνος έναντίον άλλης
καταστρεπτικής- επίσης έξεως, τό νά κάθηται πολύ δεξιά έκ φόβου μήπως όλ,ισθήση αριστερά. Ένώ τούναντίον συμ
βαίνει, αΐ έξ άριστερών πρός τά δεξιά
μετατοπίσεις τοϋ σώματος έπιφέρουσι σχε—
δόν πάντοτε τάς πτώσεις. Σπανίως
άμαζών διαφεύγει τής σέλλης πίπ
έκ τοΰ άριστεροΰ μέρους, διότι έκ
μέρους έκείνου στηρίζεται καϊ σμγ
τεϊται διά τών fourches καί έν άνάγκη δ,ιά
τοΰ άναβολέως. Συνεπώς όλος ό κίνδυνος·
τών πτώσεων είναι πρός- τό δεξιόν μέρος
καί ό κίνδυνος αύτός θά ύφίσταται τόσον
μεγαλείτερος έφ’ όσον ό αριστερός ώμος
θά είναι πρός τά όπίσω..

Οέάις τοϋ ύννοδοϋ ’ίππέως.

ΙΙολλάκις συνεζητήθη έάν ό συνοδός
ίππεύς οφείλει νά §αδίζμ αριστερόθεν ή
δεξιόθεν τής άμαζόνος· ^ανών ώρισμένρς
δ.έν ύπάρχει. Λογικόν καϊ.όρθότερον είναι
νά §αδίζη δεξιόθεν διά τούς κάτωθι σο
βαρούς λόγους και ισχυρισμούς·
1) ’II άμαζών διά νά . στραφώ καί όμιλήση πρός ^’%'8’C· είναι ύποχρεώμένη νά
φέρη τόν δεξιόν της .ώμον πρός τά όπίσω,
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τοΰθ’ δπερ διά τόσων κόπων έπιδιώκει ή
διδασκαλία.
2) Διότι εύρισκόμενος δεξιά της έν
στιγμή κινδύνου δύναται νά τήν πλησιάση αρκετά, τοΰθ’ δπερ αριστερόθεν ήτο
δύσκολον ώς έκ τής θέσεως τών ποδών
τής άμαζόνος.
Έν δεδομένη δμως στιγμή καί οσάκις
αριστερόθεν διέρχονται δμαξαι, ίπποι κτλ.
τότε ό ίππευς άλλάσσει θέσιν τοποθετού
μενος αριστερά δπως προφνλάξη τούς
έκτεθειμένονς είς σύγκρουσιν κτλ. πό
δας της.
Ν. Τ. ΓΕΝΙΣΑΡΛΗΣ
Αξιωματικός τοΰ Ίππικοδ.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ

-

ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΡΑΝΙΣ9ΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ
J. LENOBLE DU TEIL
ϊιδααχάλου Ιπποδαμαοτοΰ
έν
σχολ^ ,“>ν
Ιπποφορβείων.
τ«ο
ΑΝΤ2ΝΙ0Τ β. HHITH
ταγματάρχου τοΰ ηυροΟολικοΰ.
(Συνέχεια)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
jj. Τοϋ ίππου έπισαχθέντος καί χαλινωθέντος,
ό ίππεύς τοποθετημένος πρός <Βήν άριστεράν
πλευράν τοϋ ίππου, οδηγεί τούτον κρατών διά
ττ,ς χειρός τάς ήνίας τής παραχαλινίδος εΐς
άπόστασιν 15-20 έκατοστομέτρων άπό τοϋ
στόματος.
Όπως δ ίππος προχωρή, δ ίππεύς άποφεύ,γει άπο τοϋ νά τον παρατηρή.
> Στάάις του ίππέως.
Οί γλουτοί δμοιομόρφως διανεμημένοι έπί
της σέλλή? !?£->0oov τό δυνατόν πρός τά εμπρός.
Οί μηροί έστραμμένοι, ούχί βεβιασμένως,
έπί της εσωτερικής επιφάνειας των, περιβαλλοντες έξ ίσου τόν ίππον, αί δέ κνήμαι άφιέμεναι φυσικώς νά καταπίπτωσι διά τοϋ ίδιου
εαυτών βάρους.
Ή άκρα τοϋ ποδός πρός τά κάτω.
Ή οσφύς τηρούμενη άκαμπτος.
Οί ώμοι καταπίπτοντες φυσικώς.

όΡθία’ ^αυθυνομένου τοϋ βλέμ
ματος προς το μέσον τών ώτων τοϋ ίππου.
Οί βραχίονες ελεύθεροι καταπίπτοντες φυσεκώς, έφαπτομένων τών άγκώνων έπί τοϋ σώ
ματος.
Περί ιππευτικών βοηθημάτων

(ή άυνεργημάτων).
Τά βοηθήματα χρησιμεύουσιν ϊνα θέ-ωσι
τόν ίππον είς κίνησιν, νά τόν διευθύνωσι καί
νά τόν σταματώσι.
Τά πρόσθια βοηθήματα ( aides des
mains), ήτοι αί χεϊρες μετά τοϋ χαλινού,
ένεργοϋσιν άπ ’ εύθείας έπί τοϋ προσθίου τμή
ματος τοϋ ίππου.
Τά οπίσθια βοηθήματα ( aides des
jatnbes ), ήτοι αί κνήμαι μετά τών πτερνών
καί έγκεντρίδων, ώς καί τό μαστίγιον, ένεργοϋσιν άπ’ εύθείας έπί τοϋ οπισθίου τμήματος
τοϋ ίππου.
’Ενέργεια τών χειρών. Οί βραχίονες ένεργοϋσι χωρίς νά μεταβαλλωσι τήν κατακόρυφον στάσιν του σώματος, δέον δε ή ένέργεια
τών χειρών νά ή άναλογος προς τήν ευαισθη
σίαν τοϋ ίππου.
Καταβιβάζοντες τάς πυγμάς τών χειρών
καί χαλαροϋντες τήν έντασιν τών ρυτήρων,
παρέχομεν είς τον ίππον τήν ελευθερίαν τοϋ
νά κινηθή πρός τά έμπρός, ήτοι νά προχωρήση.
λ
Φέροντες τά^ πυγμάς πρός τά οπίσω καί
κατά διεύθυνσιν κατά: τό μάλλον καί ήττον
-δριζόντιον, άναλόγως τοϋ
■
άποτελέσματος όπερ
έπιθυμοϋσι νά ποιραγάγωσι καί τής θέσεως
τής κεφαλής τοϋ ίππου, σταματώσι τόν ίππον
ή κάμνουσι τούτον νά 'οπισθοχωρήση.
Άπομακρύνοντες τόν δεξιόν ^υτήρα, ύποδεικνύουσιν είς τόν ίππον οτι δέον νά στραφή
δεξιά, άπομακρύνοντες δέ τόν άριστερόν, δέον
νά στραφή άριστερα.
’Ενέργεια τών κνημών. Αί κνήμαι συσφίγγονται βαθμιαίως, άναλόγως τήξ εύαισθησίας τοϋ ίππου- αί κινήοεις των δέον νά μή
μεταβάλλωσι τ-ήν θέσιν τών μηρών.
Πλησιάζοντες τάς κνήμας πρός τά ε’ποχα,
αύται έπιδρώσιν έφ’ ολοκλήρου τοϋ ίππου, πλη
σιάζοντες δέ ταύτας όπισθεν τών έπόχων, ή
έπίδρασις έξασκεϊται έπί τών οπισθίων αύτού.
Ιίλησιάζοντες δμοιομόρφως καί φυσικώς τάς

κνήμας, άναγκάζουσι τόν ίππον νά προχωρήση
πρός τά έμπρός.
ΧΠλησιάζοντες όπισθεν τών έπόχων τήν δε
ξιάν κνήμην, μετατοπίζουσι τά ισχία τοϋ ίπ
που πρός άριστερα, πλησιάζοντες δέ τήν άριστεραν, μετατοπίζουσιν αύτά πρός δεξιά.
Σύγχρονος ένέργεια τών χειρών καί
•κνημών. Όταν δ. ίππεύς ποιήται χρήσιν τής
ένεργείας τών ^υτήρων δέον, ϊνα τηρήση τόν
ίππον του έν τή αύτή ταχύτηΤι καί δράσει,
νά ένεργήση άναλόγως δια τε τών κνημών
καί τών χειρών, ή ενέργεια δέ αΰτη τών

άκινησίο·.· έν τή κινήσει τοϋ ίππου δέν εινε οί
πόδες του οϊτινες άρχονται τής κινήσεως, άλλά
τό σώμα τούτου οπερ ύποβοηθοϋσιν οί πόδες
ϊνα τό έμποδίσωσιν άπό τοϋ νά πέση.
Ιίαρατηροϋντες βαδίζοντα ή τρέχοντα άν
θρωπον, βλέπουσιν οτι πρώτον τό σώμά του
άρχεται τής κινήσεως καί ότι τούτο προηγεί
ται τών κνημών του αϊτινες φαίνονται ότι τό
άκολουθοϋσι καί τό ύποστηρίζουσι ένώ οδεύει.
Διατί βλέπουσιν άνθρωπον πίπτοντα ένώ τρέ
χει; διότι αί κνήμαι‘του δέν έχουσι τήν άπαιτουμένην ταχύτητα ίνα ε"λθωσι πρός ύποστή-

Στάσις Ιππέως.

κνημών καί χειρών δέον νά συνδυαζηται προς
επιτυχίαν τοϋ άποτελέσματος.
Όταν είς ρυτήρ διευθύνη τό έμπρόσθιον
τμήμα τοϋ ίππου, δ έτερος δέον νά κανονίζη
τήν ένέργειαν τοϋ πρώτου.
Όταν ή μία κνήμη μετατοπίζη τά ισχία
τοϋ ίππου δεξιά ή άριστερα, ή έτέρα τά συγκρατεϊ καί κανονίζει τήν κίνησιν τούτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
Κίνηόις.

Γενικά. —Τό βήμα. —Ό τροχασμός.—
Ή όπισθοχώρησις·.
Ή άρχή τής κινήσεως δλων τών κινουμένων σωμάτων έγκειται έν τή διασαλεύσει τής
ισορροπίας τής συγκρατούσης τά σώματα εν τή
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ριξιν τοϋ σώματος όπερ προηγείται πάντοτε^
τής κινήσεως.
«'Εξετάσατε καλώς τόν ίππον ευρισκόμενον
έν ήρεμίικ καί έν πλήρει εύσταθεία (d’aplomb)
ήτοι έν κανονική στασει τών άκρων του, πα- ·
ρακινοϋντες αύτόν νά κινηθή ήρέμως πρός τά
έμπρός· παρατηρήσατε προσεκτικώς τό πρόσ
θιον αύτού τμήμα καί θέλετε ίδει οτι τούτο
άρχεται τής κινήσεως, ειτα, ώς έάν παρέσυρε
τάς κνήμας του θά ίδήτε ταύτας τοποθετουμένας ύπό τό σώμα του, άναλόγως δέ τής
άποστασεως εις ήν δ ίππος έκίνησε τό σώμά
του θά κινηθώσι καί αί κνήμαι. Αυτή εινε ή
ακριβής άρχή τής κινήσεως λόγω τής δποίας
θεωρούμεν τόν ϊππον ώς μάζαν, ής τό κέντρον
τοϋ βάρους δέον πάντοτε νά πίπτη είς το άνάλογον
μέσον τών ποδών έπακουμβώντων κατά γής.
(Έπεται συνέχεια)
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Η ΔΙΑΔΟΣΙΣ
“ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΕίΙΣ,,

CARDEFEU
Δ|ν υομίζομευ πάυτη άσκοπου υά παοουσ-νάοωμευ δίς τούς ’Αθηναίους φιλίππους κ0“
■ίου ύπο το δνομα Cardefeii διάσημου ίππον άυήκουτα δίς τον J. de ^Bremond. Εν_

όλίγάις λδξεσι άφηγούμεθα τήν Ιστορίαν τοΰ ίππου τούτου, δστις έγευνήθη το 1895
JJalidor. Μετά διαφόρους ήττας, &ς δπέστη είς διαφόρους Ιππικούς άγώνας και ών άφ^Ρ’

Μετά μεγάλης χαράς άναγγέλλομεν εις
τούς άναγνώστας μας δτι κατορθώθη διά
τών άτρύτων μόχθων τής Α. Έξοχότητος
τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτοΰ Ν.
Μαυροκορδάτου ή έν Τουρκία είσοδος καί
κυκλοφορία τής «Ποδηλατικής καί ’Αθλη
τικής Έπιθεωρήσεως τής ’Ανατολής» καί
τήν ευχάριστου ταύτην εϊδησιν εύηρεστήθη
δ κ. Μαυροκορδάτος νά μάς άναγγείλη διά
τής έπομένης έπιστολής:
ΠΕΡΑΝ, τή 2 Φεβρουαρίου 1899.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. J4-

^Ίεγροποντην

Πρόεδρον τοΰ Ποδηλ. Συλλόγου

ΑΘΗΝΧΣ

Έλαβον τήν άπό 6 Νοεμβρίου π. έ.
θμετέραν Επιστολήν- άνακοινώ ο’ ύμϊν
εύχαρίστως, δη αί ένεργειαι της Β. ΙΙρεσβείας, ίνα. επιτραπη, ή είς Τουρκίαν εί
σοδος τοϋ παρ’ ύμών έκδιδομένου περιο
δικού άπέβησαν τελεσφόροι.
Δέξασθε, Κύριε, τήν διαβεβαίωσιν τής
έξαιρέτου ΰπολήώεώς μου.
Ν. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Έκφράζοντες είς τήν Α. Ε.»τήν ειλι
κρινή ευγνωμοσύνην τής «Έπιθαορήσέως»
λογιζόμεθα εύτυχεΐς τιμηθέντες διά φιλι
κής συναρωγής άνδρός πάντοτε έργασίίέντος ύπέρ παντός άφορώντος τήν σωματικήν
άσκησιν.

ΧΡΟΝΙΚΑ

μή ήτο ή ελλειψις καταλλήλου προπονήσεως ή,ρχισε νά 8ίδ'<} σημεία τής αξίας του κατ«"
λαμβάνωυ τήν πρώτην θέσιν εΐς τούς άγώνας Lupin, Jockey - Club, 'Prince d-O~
ratine και τελευταίου είς τόν περίφημου άγώνα τοϋ βραβείου τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου

τής πόλεως τών ΙΙαρισίων, καθ’ δυ κατώρθωσε νά ύπερτερήση ίππους πρώτης τάςεως
οίς τούς Pinna, Posyet, JLa chia vol και V/ inkfield's Pride.
Ό ιδιοκτήτης μέγάλας τρέφει έλπίδας έπ’ αύτοΰ καί τον προετοιμάζει διά τόν προ
*
σεχή άγώνα τοΰ Μεγάλου Βραβείου τής πόλεως τών ΙΙαρισίων, φρονών δτι δι’ αύτοΰ θέλει-

κατορθώ-ση νά προσπορισθή το μέγα χρηματικόν βραβείου.
’Ίδωμεν κατά πόσον αί προσδοκίαι του θέλουσιν έπαληθεύση.

------------ ss.4·^-

Συνεπεία τής προκηούξεως τοϋ Συνδέσμου τών
ελληνικών αθλητικών κα’. γυμναστικών Σωματείων
δια τούς αγώνας ποδοσφαιρίσεως (foot-ball) ήρξατο
ή έκγύμνασι; τών ομίλων είς πάντας τούς γυμνα
στικούς καί αθλητικούς Συλλόγους τών Αθηνών.
Οΰτω έτοιμάζουσιν ομίλους ό Πανελλήνιος Γυ
μναστικός Σύλλογος, ό ’Εθνικός, ό Ποδηλατικός
Σύλλογος ’Αθηνών και ό Όμιλος Lawn-Tennis.
Προμηνύεται δέ άγών μετ’ επιμονής καί ενδια
φέροντος.

Φαίνεται όμως ότι κχΐ τά Γυμνάσια καί τά
ιδιωτικά Λύκεια δέν θά καθυστερήσουν. ’Ασφαλώς
χληροφορούμεθα ότι τό Λύκειον Δελλίου ήρξατο γυμνχζόμενον καθώς κχΐ τό Β' Βχρβάκειον τοϋ γυ-
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μνχσιάρχου χ. Παπαβχσιλείου. Έλπίζομεν κα’. τά
λοιπά Γυμνάσια κα’. Λύκεια νά τούς μίμηθοϋν.
Πολλοί όμως ήπόρησχν διατί ό Σύνδεσμος νά
προκήρυξη άγώνας foot - ball καϊ όχι έλληνικοΰ πάιγνιδίου. Έπ! τέλους μερικά’, προλήψεις πότε Οά
παύσουν :
Περί τά τέλη Μαρτίου θά λάβη χώραν match
τοΰ Lawn-Tennis μεταξύ Σμυρναίων καί Αθηναίων
παικτών. Τό έπαθλον θά είνε κύπελλον περιερχόμενον είς τήν κατοχήν ένός τών διαγωνισθησομένων
Σωματείων μετά τρεις διαδοχικές νίκις κατά τρεΓς
διαφόρους χρονικάς περιόδους.

Καί ή «’Επιθεώρησές» μας δέν όκνεΓ καί παρ’
όλας τάς ασχολίας της μελετά καί τήν τέλεσιν με
γάλου ποδηλατικού άγώνος Άθηνών-Σπάρτης, δστις '
προμηνύεται λίαν ενδιαφέρων. “Ιδωμεν.

'
..
*
.
Ή γαλλική αθλητική έφημερίς Journal des Sports
ένθαρρυνθεϋσχ έκ της καταπληκτικής επιτυχίας τοϋ
μεγάλου άγώνος πάλης διοργανώνει καί μέγαν αγώνχ
ξιφασκίας (Championnat d’lipee). Ή έπί τούτω κχταρτισθεϊσα επιτροπή ήρξατο συνερχομένη χα> έντός
ολίγου δημοσιεύει καί τήν επίσημον προκήρυςιν.

Οί άνθυπίλαρχοι κ. κ. Πέτρος Μάνος καί Γεώρ
γιος Βάσσος έστοιχημάτισχν νά έκτελέσωσιν έφίππως
έντός 36 ώρών πορείαν μεταξύ ΆΟηνών-Χαλκίδος διά
Θηβών μετ’ επιστροφής κχ! μέ ίππους μή προπονηθέντχς’ τό στοίχημά των έξετέλεσχν άμφότεροι έντός
27 ώρών μετά μικράς διακοπής έν τώ μεταξύ.
Θερμώς συηχαίρομεν τούς νεαρούς αξιωματικούς
ευχόμενοι είς αύτούς και ετι λαμπρότερους αθλους.
Ή έν Παρισίόις εταιρεία πρός ένθάρρυνσιν τών
Ναυτικών αγωνισμάτων, προκηρύσσει κατ’ έτος αγώ
νας Οέτουσα ώς έπαθλον κύπελλον τό καλούμενων
Coupe de Pariv.
Εφέτος οί άγώνες ούτοι διεξαχθέντες έν τή δε
ξαμενή Neuilly-sur-Marue έν Bey υπήρξαν έκτάκτως
πεισματώδεις.
Δέκα μονόκωποι λέμβοι (scullers/ ελαβον μέρος.
Εις τούς πρώτους δοκιμαστικούς άγώνας έπέτυχον :
1) Ό κ- Γωδέν
2) Ό κ. Δελτούρ’
3) Ό κ. Σαίν Ζώρζ "Αοχ·
4) Ό κ. Μάκ Αΐρή.
Έκ τών τεσσάρων τούτων διαγωνισθέντων μεταξύ
των ένίκησαν οί κκ. "Ασχ κα! Δελτούρ, οϊτινες καί
συνηγωνίσθησαν μεταξύ των διά τόν τελικόν άγώνα.
Έπ! πολύ ό “Αγγλος "Ασχ ύπερέβαινε τόν
Δελτούρ, άλλά κατά τό τέλος ένίκησεν ό Δελτούρ,
ύπερβαλών τόν "Ασχ κατά I μέτρον καί 60 έκ,
*
’Από τήν Κύπρον.
Ετοιμάζονται _ διά τούς παγκοσμίους γυμναστι
κούς, αθλητικούς καϊ ποδηλατικούς άγώνας, οϊτινες
θά τελεσθώσι τήν εβδομάδα τής Διακαινησίμου καϊ
προμηνύονται μεγαλοπρεπέστατοι.

t
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Ο IIΡΟΤ ΑΘΛΗΤΗΣ
Γ'

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΎ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΥΠΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

I. ΣΠΑΝΔΟΝΗ

” eV ■■
Έν τούτοις άνευ άμφιβολίας άνεμ'.μνήοκετο
μετά λύπης
έποχής καθ’ ήν τό έμπορικόν
τοΰ πατρός της ήτο βιβλιοπωλείου καί αύτή κατά
τά μακρά διαλείμματα τών σπανίων έπισκέψεων
■τών πελατών, έρρόφα μετ’ έκστάσεως, ποιητικά
μυθιστορήματα. Μόλα ταΰτα καί ή νέα ζωή της
ώς έμπόρου ποδηλάτων μέ τάς περισσοτέρας της
ασχολίας δέν τής είχε μεταοάλη τήν κλίστν της
πρός τήν άνάγνωσιν. Έπρομηθεύεΐο μυθιστορηματάκια άπδ τόν χαρτοπώλην Σολαόν καί άνεγίνωσκε μετά πολλής ζέσεως δλας τάς πσοηλατικάς έφημερίδας καί περιοδικά τάς δποίας άλ
λοτε καί άντιπρασώπευεν. Κατά παράδοξον δέ
άλήσμονητικήν ικανότητα κατόρθου νά ενθυμείται
καί τήν παραμικροτέραν λεπτομέρειαν καί τό
:άσημαντότερον όνομα ποδηλάτου τών διαφόρων
ποδηλατικών άγώνων εϊς αύτήν δέ κατέφευγον
οσάκις έπήρχετο διχογνωμία καί συζητήσεις με
ταξύ ποδηλατών.
Ένεκα δλων αύτών τών λόγων εϊς οϋς πρέ
πει νά προσθέσητε καί τήν εύμορφιά τής δεσποι-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο ισόγεια δωμάτια διά
γραφεία ή άποδήκας έπι τής όδοΰ ’Ακα
δημίας άριθ·. 54. Πληροφορίαι οδός Πίνα- j

κωτών άρι9·. 20.

νίδος τό έμπορικόν της τήν έσπέραν καθ’ ήν
ώραν τά άλλα έκλειυν έπληροϋτο άπό αρκετόν
κόσμον. Τά διάφορα μαθητάρια καί οί λοιποί
χασομέρηδες συνηρχοντο έκεΐ καί έπακουμβοϋντες
έπί τοϋ μπεζαχτά της ήρχιζον άτελευτήτους
συζητήσεις έπί τών περιφημότερων ποδηλατι
στών τοΰ Ζοσεράν, τοϋ Μαρμαντιέ, τοΰ Νοζάμ
καί άλλων, ένώ τό γαλάζιο μάτι τής δεσποινιδος
Σιβύλλης ύπό τό μαλακόν φώς τών ’έξ ήλρκτρικών λαμπτήρων προαελάμβανε παραδόξους άνταυγείας. Άλλ’ ούτε δ ’Ιωάννης Κερζάν δ γραφεύς τοϋ δικαστικού κλητήρος, ούτε δ Βερτράν
Ζεγήν, δ γρα.φεύς τοϋ συμβολαιογράφου, ούτε δ
Πέτρος Γουγιομάρ ό υιός ξενοδόχου καί ταμίας
τοΰ II. Σ. Λ. έτόλμωνμεθ’ δλους τούς μυστικούς
πόθους των νά ώθήσωσι τήν κουβένταν πέραν
τών τεχνικών τούτων συζητήσεων, καθ’ άς ού
μόνον έθαύμαζον τό κάλλος καί τήν χάριν τής
κόρης άλλά καί τήν ύπεροχήν αύτής εϊς πάν
δ,τι άφορα τόν αθλητισμόν.
(Έπεται συνέχεια)
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