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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΙ2
Etc ούδέν άλλο μέρος περισσότερον ή
εϊς τήν άρχαίαν Ελλάδα ήγάπησαν και
έκαλλιέργησαν τόν άθλητισμόν.
Εϊς ούδέν άλλο μέρος ή ώραιότης τοΰ
άνθρώπου προσήγγισεν εις βαθμόν άπίστευτον τό άνώτατον δριον τής ανθρώπι
νης καλλονής, έν συνδυασμφ χάριτος καί
ισχύος. Τά αριστουργήματα, τά όποια μας
κατέλιπον διάσημοι "Ελληνες καλλιτέχναι,
συσπειρωμένα εις τά διάφορα Μουσεία, φαί
νονται ωσάν ν’ άποφεύγουν τούς συγχρό
νους, ώς γελοιογραφήματα τών πρωτοτύπων,
τά όποια ένέπνευσαν τήν σμίλην, ήτις τά
έγλυψε. Καί δταν τά βλέπη τις ήκρωτηριασμένα τό πλεΐστον, νομίζει, δτι ζηλό
τυπος χειρ ήθέλησε ν’ άφανίση άπό τοΰ
προσώπου τής γής παν δ,τι δύναται νά
μάς κάμη αισθητήν τήν παραβολήν πρός
το Ιδανικόν.
ΤΙ ώραιοτέρα έποχή διά τόν άθλητισμόν ύπήρξεν άναντιρρήτως εκείνη, καθ’ ήν
ό Μίλων ό Κροτωνιάτης ήγωνίζετο διά
τόν άπλοΰν κότινον, δ όποιος ώς μαγική
βάβδος προσείλκυε πανταχόθεν τοΰ Ελλη
νισμού τούς ταχύποδας δρομείς, τούς πλα

στικού; δισκοβόλους, τούς μεγαλοπρεπείς
άρματοδρόμους, ήτοι άπό τοΰ 776 έτους
π. X., οτε συνέστησαν τά ’Ολύμπια, μέχρι
τοΰ έτους 383 μ. X., τό όποιον είδε τήν
τελευταίαν αύτών εορτήν.
Κατά τήν έποχήν τής παντοδυναμίας
τής Ρώμης μεταπίπτομεν είς τά άηδή
τών άμφιθεάτρων θεάματα, όπότε σώματα
υγεία, ισχυρά, τέλεια, έπιπταν, σπαρασσόμενα, θύματα κτηνώδους περιεργείας.
’Ερχόμενοι εϊς τόν Μεσαίωνα, παρατηροΰμεν τήν κατάπτωσιν τοΰ άθλητισμοΰ,
τοΰ οποίου ή τελευταία πνοή ζωής έκδηλοΰται εϊς προνομιούχους τινα; τάξεις, μόνον
διά τής ξιφασκίας, τής οποίας οί ήρωες
καί πρωταγωνισταΐ έκρυπταν τήν πλαστικό
τητα τών μελών των ύπό πανοπλίαν, τήν
όποιαν φαίνεται σχεδιάσασα ή σεμνοτυφία.
'Π κατάστασις αΰτη τοΰ άθλητισμοΰ
έξηκολούθησεν έπί πολλούς αιώνας, παραλυομένη καί ύπό τής έπαναστάσεως, τήν
όποιαν έφερεν είς τό άνθρώπινον πνεύμα
ή νέα θρησκεία.
Μόλις κατά τάς άρχάς τοΰ αϊώνος μας κατενοήθη ή ύψίστη σημασία τοΰ άθλητισμοΰ,
καί ή Ευρώπη ολόκληρος ζητεί νά βαπτισθή
είς αύτόν διά ν’ άντλήση ζωήν, ώς άπό άλ
λην τινα κολυμβήθραν τοΰ Σιλωάμ.
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Μόνον εδώ, εΐς τήν μικρήν γωνίαν τοΰ
'Ελληνισμού, δπου δ αθλητισμός κατ’ έξοχήν
ήνθ-ισεν, εδώ, δπου δ πάντοτε διαυγής ούρανος μάς καλεΐ έξω εις τον ανοικτόν αέρα,
είς τήν φυσικήν ζωήν, ή νάρκη τής δου
λείας μάς κυριεύει ακόμη.
"Ας εγερ9·ώμεν, εινε καιρός νά έξυπνήσωμεν πλέον, άς δείξωμεν οτι ύπάρχωμεν
τούλάχιστον, καί άς προσπαΒήσωμεν, άν
ούχί νά διακρι9·ώμεν, νά κατέχωμεν τού
λάχιστον τήν τελευταίαν 9-έσιν μεταξύ τών
προνομιούχων τοΰ ά9·λητισμοΰ έθ-νών.
’Από τά άτομα, δπως καί άπό τά έθνη,
άτινα δέν κατενόησαν τήν άναλλοίωτον
άρχήν: «πνεΰμα υγιές, εις σώμα ύγιές»,
δέν δύναται νά έλπίζη τις δτι θά δυνη■9'ώσι καί αύτά νά συντελέσωσιν είς τήν
έπανάστααιν τοΰ συγχρόνου πνεύματος, καί
νά έγείρωσι διά τοΰ γραπτοΰ λόγου, αθά
νατον μνημεΐον τής ύπάρξεώς των.

ΠΟΡΕΙΑ 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
( Συνέχβια κα1. τέλος |

σανού εΐς· έκαστον. Οί ιππείς έφαγον τυ
ρόν καί έπιον ολίγον οίνον. ΊΙ κατάστασις τής- ατμόσφαιρας ήτο κατά τήν νύκτα
ταύτην ψυχρότατη, έφ’ δσον δέ άνήρχοντο τόν Κιθαιρώνα τό ψύχος- κατέστη
δριμύτατον.
Περί τό μεσονύκτιον παρέθεσαν είς· τούς
ίππους ψυχρόν ύδωρ πρός πόσιν, διότι
ένεκεν τού προκεχωρημένου τής νυκτός
έστάθη αδύνατον νά εϋοωσι θερμόν. Κα
τόπιν έπέσαξαν καί άνεχώρησαν έφιπποι
οιανύσαντες είς βήμα ολόκληρον τήν
όδόν, ητις άνέρχεναι δι’ έλιγμών τόν Κι
θαιρώνα μέχρι τής Κιάφας. Ενταύθα
αφιππέυσαν καί κατήλθον πεζοί σύροντες
τους· ίππους έπί πέντε χιλιόμετρα, δτε
ιππέυσαν καί έφθασαν είς τό χάνι της
Κάζας τή 4 ώοα πρωίας τής 12 Φεβρουά
ριου. Καθ’ δλην τήν πορείαν ταύτην ό
κάματος τών ίππων κατέστη αίσθιιτότατος, τά εμπρόσθια αύτών ήσαν βαρύτατα,
τά μέλη άκαμπτα, έφερον δέ διαρκώς- τό
βάρος· πρός τά πρόσω, αίτονντες στή
ριγμα είς τήν στομίδα, τό όποιον μετά
δυσχερείας· ήδύναντο νά παρέξωσιν αί έκ
τού κόπου έξησθενημέναι καί έκ τοϋ ψύ
χους καταβεβλημένοι πυγμαί τών ιππέων.
Αύτοί δέ οί ιππείς ήσθάνοντο τά μέλη
αύτών βαρύτατα, ή νευρική έντασις ώς
έκ τής αϋπνίας καί τού ψύχους όλονέν
ηυξανεν, δτε δέ έκάθησαν παρά τήν πυ
ράν τοϋ πανδοχείου, κατέλαόεν αύτούς
σπασμωδική νευρική σύσπασις τών σια
γόνων, ήτις παοήλθεν άφοϋ έπιον δύο
μεγάλα κύπελα θερμού καφέ.

’Ενταύθα έμειναν αίαν ώραν καί έν τέταρτον οί ίπποι περιήγοντο χειραγωγού
μενοι έξωθεν τοΰ καφενείου οί ιππείς
έκάθησαν έν ούτω καί έπιον πρός άνα ψυ
χήν οινόπνευμα. Τΰ 7 */, ώρα τής εσπέ
ρας, άφοϋ παρέθεσαν είς τους ίππους φύ
ραμα δύο όκάδων αλεύρου έντός χλιαρού
υδατος, έξεκίνησαν έκ Χαλκίδος έφιπποι
άνελθόντες την ανωφέρειαν πρός την Ι’ετσώνα είς βήμα. ’Αφού κατήλθον είς τό
Βοιωτικόν πεδίον ήρξαντο τροχάζοντες δύο
χιλιόμετρα και βαδίζοντες είς· βήμα έν χιΉ στάσις έν Κάζα διήρκεσε 2 */, ώρας.
λιόμετρον, καθ’ δλον δέ αύτό τό διάστη
Έδεσαν τούς ίππους έν τώ σταύλω, έτρι
μα τηροϋντες τόν αύτόν κανόνα πορείας,
ψαν τά άκρα αύτών μέ οινόπνευμα καί
άφίκοντο εΐς Θήβας· τή 10 ώρα καί 30'
παρέθεσαν αύτοϊς άνά μίαν όκάν σανού,
τής εσπέρας. Τήν έκ 34 χιλιομέτρων άπόήν έφαγον μέ πολλήν διάθεσιν. Οΐ ίπποι
στασιν μεταξύ Χαλκίδος καί Θηβών διέδέν κατεκλίθησαν· μίαν ώραν μετά τήν
τρεξαν εΐς 3 ώρας- καί 15'.
άφιξιν έπότισαν αύτούς καί παρέθεσαν
Έν Θήβαις παρέμειναν έπί μίαν καί
άνά μίαν όκαν κριθής βεβρεγμένην μέ
ήμίσειαν ώραν. Προσέδεσαν τούς ίππους
χλιαρόν ύδωρ. Οί ιππείς· δέν έκοιμήθηέν τινι σταύλω, άπέσαξαν αύτούς καί έτρι
σαν, άλλ’ έχρησιμοποίησαν τήν δίωρον
ψαν ίσχυρώς διά σανού τό σώμα καί τά
στάσιν ϊνα θερμάνωσι τά μέλη, καταστείμέλη αύτών, παρέθεσαν δέ άνά μίαν όκαν I λωσι τήν οίύαν καί Φοοντίσωσι διά τούς■
«V
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ίππους των. Δι’ άμφοτέρους ώς καί διά
τούς ίππους, ή στάσις αύτη ήτο άναγκαιοτάτη, ήσθάνθησάν δέ τιι εύεργετικά
αύτής άποτελέσματα, δτε περί τήν 6 '/,
τής πρωίας τής 12 Φεβρουάριου ϊππευσαν, έξακολουθοϋντες τήν πρός τήν πρωτεύουσαν πορείαν. ’Αμέσως μετά τά πρώτα
βήματα έξετίμησαν δτι τά μέλη τών ίππων
•ήσαν άπηλλαγμένα τής έκ τοϋ ύπερβολικοϋ καμάτου ακαμψίας, τό βάδισμα ήτο
κανονικότεροι» καί μάλλον ελεύθερον, δέν
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ι καί κατέρχεται πρός τά ΙΙαληοκούντουρα,
άκολονθοϋσα ολίγα χιλιόμετρα πρό τών
ι χανίων τούτων γραμμήν όριζοντείαν μέχρι
' τού 35 χιλιομέτρου, δπου άρχεται έκ νέου
άπότομος άνωφέρεια, άπολήγουσα είς τήν
I πρός τό Βιλιαρί κατωφέρειαν, ήτις κατ’
άρχάς μέν είνε ομαλή, βραδύτεροι’ δέ
| κατέρχεται άποτόμως, έφ’ δσον πλησιάζει
! πρός τό χάνι «Βιλιαρί».
’Ενταύθα βεβαίως· ιππείς- τε καί ίπποι
θιϊ είσέπνευσαν βαθέως είς ένδειξιν άνα-

ΔοχιμαΙ λόγχης έν τφ οχολϊΐφ Ιππευτικής.

έπεζήτουν δέ τό βαρύ έκείνο στήριγμα
κουφίσεως, διότι άφήκαν όπίσω τάς όγκώείς τήν στομίδα τής- παρελθούσης νυκτός.
δεις έκείνας οροσειράς, αϊτινες άπό ΧαλΛί ενδείξεις αύται άνεπτέρωσαν τάς
κίδος μέχρι τής στιγμής έκείνης καθ’ δλην
έλπίδας τών ιππέων περί αίσιας σφίξεως
τήν νύκτα έπί μακρά χιλιόμετρα έβασάείς τό τέρμα έντός βραχύτερου χρόνου
νιζον δίκην εφιάλτου τούς άσθμαίνοντας
τοϋ προϋπολογισθέντος. ΙΙρός έπίτευξιν
ίππους. Διότιάπό «Βιλιαρί»διαδέχεται τήν
δέ τούτου έξεκίνησαν είς βήμα, έπί τής- | αγωνίαν τών ανωφερείων καί κατωφερειών
αμαξιτής όδοΰ, ήτις- κατέρχεται πρός τό
ήρεμος άνακουφιστική κάθοδος τής όδοΰ
χωρίον Μάζι περί τό 45 χιλιόμετρον, I διά Μάνδρας πρός τήν ’Ελευσίνα, δπου
άνέρχεται τήν πρό τών χανίων Ιίουρνάρι
άφίκοντο τή 11 '/, ωρα τής πρωίας· καθ’
μικράν ανωφέρειαν καί είνε όριζοντεία
δλοντόδιάστηματών28χιλιομέτρωνέτρόμέχρι τών προπόδων τού όρους «Μάσκαρι»,
χασαν μόνον τέσσαρα χιλιόμετρα, καί
δπου ή οδός κάμπτουσα ύπό ορθήν γωπρό τής Έλευσίνος άφιππεύσαντες έσυραν
νίαν πρός άνατολάς, άνέρχεται τό όρος
τούς ίππους έπί 4 έτι χιλιόμετρα.
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Κατά την άφιξίν των είς ’Ελευσίνα I τύχην παρά τίνος χωρικού, ίσπευσεν είς
έδειξαν οί ίπποι σημεία μεγίστης κοπώ- I ’Ελευσίνα.
σεως· μάλιστα δέ ή φορβάς τοϋ άνθυπιΜετά άνάπαυσιν μιας- ώρας· άπό τής·
λάρχου Μάνου έχώλαινεν ώς έκ τής υπερ
άφίξεως έν Έλευσΐνι, παρετέθη είς· τούς
βολικής χρήσεως τοϋ άριστεροΰ έμπροσ
ίππους· φύραμα έξ άλευρου μέ χλιαρόν
θίου, έπί τοϋ οποίου ή φορβάς έστηρίζετο
ύδωρ, τό όποιον κατέπιον μετά μεγίστης
πλειότερον, ϊνα άνακουφίση τό δεξιόν έι,ιόρέξεως. Άμέσως- δέ έπέσαξαν αύτούς καί
πρόσθιον, τό όποιον ώς έκ τής χρονιάς
άπήλθον έφιπποι είς βήμα μέχρι Δαφνίου,
φλογώσεως τοϋ τένοντος ήτο τό άσθεπαρακινούμενοι ύπό τής προελαυνούσης
νέστερον.
άμάξιις τής κυρίας Μάνου. Έφ’ δσον οί
Τούτου ένεκεν πρόσέδεσαν τους ίππους
ίπποι έπλησίαζον πρός τό τέρμα, άνέπτυσέν τινι σταύλω και ένήργησαν εντριβής
σον πλειοτέραν ένεργητικότητα· ή άναμέ οινόπνευμα (φακί)· παρέθεσαν άνά μίαν
γνώρισις τών τοπείων άφύπνησεν αύτούς·
όκάν σανού είς έκαστον ίππον, δστις έμειτό βήμα αύτών κατέστη έλαστικώτερον
νεν άθικτος, διότι ό
ύπερβολικός κάματος
είχεν άφαιρέσει τήν
πρός βρώσιν διάθεσιν
καί είχεν αναπτύξει
σημαντικήν δίϋαν.

’Ενώ οί ιππείς κατεγίνοντο νά συντηρήσωσι τάς δυνάμεις
τών ίππων των καί
έπεζήτουν δι’εαυτούς
άναφυχήν, εύί>ροσύνως άντήχησεν ό φαι
δρός ήχος τών κρο
τάλων τής άμάξης
τής κυρίας Μάνου.

II φορβάς τοϋ (>π·.λ&ρχ«υ Κχραμαλίχη κατακλινομένη

Ή φίλιππος Κυρία παρακολουθούσα μετά
συγκινήσεως τήν επιτυχή έκβασιν τοϋ
άγώνος, συνώδευσε τήν προτεραίαν μέχρι
Τατοίου τόν σύζυγον, ήνιοχοϋσα μετά δεξιότητος τήν ζωηρόν συνωρίδα τής ίδιας·
κυνηγετικής άμάξης. Τό οριμύ ύϋχος, τό
όποιον αίφνιδίως ένέσκηφε κατά τήν έπάνοδον αύτής είς 'Αθήνας δέν άνεχαίτισε
τήν άπόφασίν της, δπως άμέσως τήν
επιούσαν λίαν πρωί έκκινίση πρός συνάντησίν τών πρός τάς ’Αθήνας ποοευομένων.

καί ελαφρότερου. Ούτω άφίκοντο μέχρι
τοϋ Πυριτιδοποιείου, δπου ή αύρα τοϋ
ιπποστασίου νέαν μετέδωκε ζωήν είς τούς
ίππους καί διεσκέδασε τάς θλιβερός σκέύεις· περί τού προορισμού αύτών έν τώ
κόσμω τούτω. αϊτινες ώς συνέπειαι τών
έντυπώσεων τής παρελθούσης νυκτός άπησχόλουν αύτούς. Εντεύθεν δέ παρακινηθέντες άνέλαβον άβιάστως τόν τροχασιιόν,
άν διετήρησαν μέχρι τοϋ τέρματος, δπου
άφίκοντο τή 3 ώρα καί 30' τής έσπέρας
τής 12 Φεβοουαοίου.

Μέ τούς αύτούς ίππους έφθασε μέχρι
Μάνδρας, άλλ’ είς μάτην άνέμενε τούς
οδοιπόρους, διότι ούτοι πρό τής άφίξεως
της διήλθον τό χωρίον κατευθυνόμενοι
είς Ελευσίνα- τούτο δέ μαθοϋσα κατά

Τήν ώραν τής άφίξεως έπιστοποίησεν ό
ύπολοχαγός τού πυροβολικού κ. Λεβίδης.
"Αφθονος· στρωμνή, ώς άμοιβή τών όσων
ύπέστησαν, άνέμενε τούς ίππους έν ταϊς
φάτναις αύτών αίαν καί ήιιίσειαν ώοαν
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μετά τήν άφιξιν έπιον ύδωρ κατά κόρον
καί παρετέθη αύτοϊς μία όκά κριθής. Ή
φορβάς τού κ. Μάνου κατεκλίθη καί έκοιμάτο άνευ ένδείξεως ϋπερβολικής κοπώσεως περί τήν 6 ώραν τής εσπέρας, οτε
τήν έπεσκέφθημεν.
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ήθικόν σθένος καί ή φυσική δύναμις τών
άξιωματικών, οϊτινες άνέλαβον νά έκτελέσωσι καί έξετέλεσαν τήν έν λόγω κοπκόδη
πορείαν. Καί μολονότι Αδύνατό τις νά
έχη πολλάς αντιρρήσεις καί ώς πρός τήν
άρχήν τής πορείας καί ώς πρός τάς λε
πτομέρειας τής έκτελέσεως αύτής, οί άξιωματικοί μας ούτοι είνε άξιοι συγχαρητη
ρίων, διότι έφθασαν είς τό τέρμα άκμαϊοι
καί ικανοί νά άναλάβωσιν οίανδήποτε άποστολήν, άναγομένην είς τόν προορισμόν
των.
Έάν κατά κακήν τύχην αί βίαιοι αύται
καί άνευ προπαρασκευής δοκιμαί φέρουσι
πολλάκις τό λυπηρόν αποτέλεσμα τής κα
ταστροφής ή τής απώλειας τοϋ ίππου,
τούτο έστω δίδαγμα, ϊνα ποολαμβάνωνται
αί τοιαϋται άτυχεϊς έκβάσεις, διά τής συ
στηματικής καί τεχνικής γυμνάσεως τών
ίππων καί τής λελογισμένης έφαρμογής
τών ύπό τής επιστήμης ένδεικνυομένων
άπαοαιτήτων δοων. Τότε δέ καί μόνον ή
θυσία αύτη τοϋ ίππου έσεται έξιλαστήριος τής άνυπομόνου ορμής τοϋ νεανικού
ιππικού αισθήματος.
Βεβαίως ή τοιαύτη ιππική δράσις θά
εύρη μιμητός- εύτυχές δέ τό ιππικόν, τοϋ
οποίου οί αξιωματικοί δύνανται νά άναγράύωσιν εις τάς δέλτους αύτών έκτακτόν
τι εγχείρημα ταχύτητος καί άντοχής.

Τό δλον τής πορείας άνέρχεται είς 200
χιλιόμετρα περίπου, τά όποια διέτρεξαν
είς 27 ώρας καί 45'. Ή μέση ταχύτης
άνέρχεται είς 7 χιλ. καί 150 μ. καθ’ ώραν,
συνυπολογιζομένων καί τών στάσεων. Τήν
επιούσαν ή μέν φορβάς τοϋ άνθυπιλάρχου Μάνου έχώλαινε καί ήτο άνίκανος
πρός έργασίαν. ΊΙ χωλότης προήρχετο
έκ τής παθήσεως· τοϋ δεξιού έμπροσθίου,
τό όποιον δέν άντέσχεν είς τήν ύπερβο
λικήν κόπωσιν καί άπήτησε πρός άνακούΦισιν τοϋ άσθενοϋς σκέλους μείζονα κατανάλωσιν δυνάμεων τοϋ ύγιοϋς· τούτο δέ
έπέφερε τήν πλήρη χωλότιιτα άμφοτέρων
τών έμπροσθίων. Ό δέ ίππος τοϋ άνθυπιλάρχου Βάσσου, ώς μοί εϊηον, ήτο μέν
υγιής, άλλά καί ούτος άνίκανος πρός
έργασίαν έπί τινας ήμέρας, διότι μόνον
τήν τρίτην ή μέραν παρήλθε ν ή τελεία
άκαμύία τών άκρων. Ή κίνησις τών πλευ
ρών τής Φορβάδος ήτο φυσιολογική, διότι
έν ιίρεμία έδείκνυε περί τάς 1 I είσπνοάς
καί έκπνοάς κατά λεπτόν, άρα οί πνεύιιονες έλειτούργουν κανονικώς άνευ ένδεί
ξεως έξαντλήσεως. Ό οφθαλμός ήτο ή
ρεμος.
ΊΙ πορεία αύτη μαρτυρεί τήν μεγίστην
άντοχήν τοϋ ούγγαρικού 'ίππου- τυγχάνει
δέ σημασίας ϊνα άποδείξη, δτι είς έξαιρετικάς περιστάσεις, μεμονωμένοι ιππείς δύ
νανται νά διανύσωσιν έπί 'ίππων μήπω
εκπονημένων άποστάσεις μέχρι διακοσίων
χιλιομέτρων, μέ μέσην ταχύτητα 7 περί
που χιλιομέτρων καθ’ ώραν. Άλλά πολύ
μείζονος σημασίας τυγχάναυσι τά πειράιιατα ταύτα, όταν οι αύτοι ίπποι μετά
ιιακράν πορείαν δύνανται τήν έπιούσαν
νά προσφέρωσιν έλαφράν έργασίαν, ώς
π.χ. νά διατρέξωσι περί τά είκοσι χιλιό
μετρα μέ ταχύτητα 7 χιλιομέτρων καθ’ ι
ώραν 'Ομοίως άξιον έκτιμήσεως είνε τό

ΑΑΕΞ. ΣΟΤΤΖΟΣ
■Αντωυντκγματάρχτ,ς Ιππικού.

-------- ΞΟΆ--------

ΥΓΙΕΙΑ ΚΑΙ Μ ΑΚΓΟΒΙΟΤΗΣ
Μέγας θόρυβος ήγέρθη κατ’ αύτάς είς
τόν τύπον, πολύ δικαίως, διά. τήν αύξάνουσαν θνησιμότητα έκ διαφόρων νοσημά
των καί ιδίως έκ τής επαράτου φθίσεως, ήτις
φαίνεται, δτι λαμβάνει καθ’ ημέραν έπικινδυνωδεστάτας- διαστάσεις φθάσασα ηδιι
είς τόν φοβερόν άριθμόν κατά τήν γενομένην τοϋ π. ε. στατιστικήν τών πεντακοσίων θυμάτων έπί 3621 θανόντων.
Είναι μέν αληθές, δτι συντρέχουσι
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σπουδαίως· είς την οιάδοσιν τής νόσου τά
έξάσκησιν τής φθινούσιις όσημέραι νεότα
ύπό τοϋ τύπου προβαλλόμενο αίττα, ή
τος, ύποχρεώσατε έκαστον πολίτην διά
ολιγωρία δηλ. τής μή έγκαιρου άπολν- I νόμου ειδικού νά προσέρχηται είς τά γυ
μάνσεως τών οικιών, ένθα ύπήρξαν θάνα
μναστήρια τρίς τούλάχιστον τής έβδομο
τοι έκ φθίσεώς πνευμονικής, ύπό τών οι ί δος πρός· άσκιισίν .του, αντί νά συχνάζιι
κοδεσποτών, καί ή αμέλεια γονέων τι- ■ κατά τάς· ώρας τών σχολών του είς άλλα
νων πεοι τής έν γένει διαίτης τών τέκνων
καταστήματα φθοροποιά τού σώματος, τοϋ
των. Δέν είναι δμως ταΰτα τά μόνα άτυπνεύματος, καί τού θυλακίου, καί έστέ
χώς· αίτια, άλλά και πλεϊστα άλλα.
βέβαιοι, δτι διά τής- νέας· ταύτης φυσι
Πρώτιστον δύναται νά θεωρηθή οτι
κότερης καί άπλουστέρας ζωής, καί ή
ούοεΐς τών αρμοδίων έφρόντισεν ώστε νά
καταμαστίζουσα τήν πολιν μας φθίσις εις
έξεύρη μέσα, δπως καταστή ό άνθρωπος
μικροτερον βαθμόν ταχέως θά περιορισθή,
ήττον υποκείμενος είς άσθενείας, εύροστώκαί πλεϊσται άλλαι άσθένειαι παντελώς
τερυς καί μακροβιότερος. ΙΙταίομεν καί
έκ τής χώρας μας θά έκλείφωσιν.
ιίμεϊς οί ίδιοι, μη θέλοντες νά ζώμεν κατά,
Έ γυμναστική, ού μόνον άπεδείχθη
φύσιν, ούτε νά ώφεληθώμεν έκ τών δι
πλείστων Λ'οσημάτων προληπτική, άλλά
δαγμάτων καί τών παραγγελιών της ιατρι
καί θεραπευτική πολλών. Πολλοί δέ έγ
κής επιστήμης.
κριτοι ιατροί έκ διαφόρων τής Ευρώπης
Δέν αρκεί νά. γεννηθή τις έκ μιιτρός
πρωτευουσών, έσπευσαν κατ’ έντολήν τών
καλής καί αγαθής, ή έκ γονέων χρηστών
κυβερνήσεων των είς Στοκχόλμην της
καί υγιών καί νά έκπαιδευθή προσηκόν
Σουηδίας, πρό πεντηκονταετίας, δπως διτων είς γλώσσας, τέχνας ή επιστήμης,
δαχθώσιν τέι διάφορα γυμναστικά συστή
άλλ’ έν σωφροσύνη νά διάγη άπαντα τόν
ματα καί ύπό θεραπευτικήν ιδίως έποψιν.
βίον του επιμελούμενος καί καλλιεργών
Έκ πάντων δέ τών μεγάλων κρατών πρω
καθ’ ήμέραν τάς σωματικάς του δυνάμεις
τεύει ή Πρωσσία είς τήν έπιμέλειαν τής
έκ παραλλήλου μέ τάς νοητικάς, δπερ
γυμναστικής, έν τή όποια, ούδείς δύ
άποτελεΐ τήν αληθή τοϋ άνθρώπου εύγέναται νά λάβιι δημοσίαν θέσιν, έάν
νειαν. Τόν ορισμόν δέ τοϋτον τής αληθούς
δέν συνοδεύιιται ή αϊτησίς του καί μέ
τοΰ άνθρώπου εύγενείας όφείλομεν είς τόν
αποδεικτικόν επίσημον φοιτήσεως έπί
σοφόν Σωκράτην. δστις έρωτηθείς πο
τριετίαν τούλάχιστον είς δημόσιον γυτέ ύπό τίνος τί έστί εύγένεια ; Εύκρασία
μνειστήριον. Είς κράτος· δέ, όπου τοέφη ύυχής τε καί σώματος.
σαύτη σύν τοϊς άλλοις πρόνοια λαμβάνεται καί διέι τήν καλλιέργειαν τών σω
’Εθίσατε, ιό γονείς, ενωρίς τά τέκνα σας
ματικών τού άνθρώπου δυνάμεων, αί έν
είς τήν εύκράτειαν καί τήν σωφροσύνην,
πολέμω νίκαι καθίστανται εύχερεϊς, ώς
θελήσατε νά δαπανάτε, πολοστημόριον τών
σύγχρονα γεγονότα τοανώς τούτο απέδει
δσων καθ ' ήμέραν εις ματαίας απολαύσεις
ξαν ή μή τάχα, ή γυμναστική δέν είναι
έξοΰεύετε, πρός καλλιέργειαν τών σωμα
τικών τών τέκνων σας δυνάμεων, δπως
καί είς τήν οπλασκίαν ή άρίστη προπαί
δεια ;
άκοπώτερον φέρωσιν τάς λύπας, τούς
κινδύνους, τάς άσθενείας, τά βάοη. καί
Έκ τών ενταύθα ιατρών, ή τών καλώς
δτι άλλο, έν τή παρούσα ζωή τόν άνθρω
μεμορφωμένων γυμναστών μας, ούδείς ποτέ
πον, κακόν αναμένει. Προτιμήσατε ολίγων
έστάλη πρός τοιοϋτον σκοπόν ούτε θα.
ώρών, δίς τούλάχιστον τής έβδομάδος
σταλή, φοβούμαι είς τό μέλλον! Διότι οί
ύπαίθριον ζωήν, μακράν τοϋ κονιορτοϋ
αρμόδιοι περί παντός άλλου τυρβάζουσιν
τής πολεώς μας. έν τόπω εύαέρω καί
παρά περί τόσου εύτελοϋς καί μηδαμινού
τερπνώ, τής εντός στενών αιθουσών πνι
ζητήματος.
γηρός καί έπιβλαδεστάτης πανυχίου πολ
αυ·/έ·χεια)
λάκις διαμονής,
Κ. Α. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΔΗΣ
Ιδρύσατε άρχοντες· τής πολιτείας τέ
-------- 3se-------λεια καί έπαοκή μετά λουτήρων γυμνα
στήρια, είς· τόπους καταλλήλους, πρός
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ΤΟ ΠΟΔΗΑΑΤΟΝ ΕΝ ΤΩι ΣΤΡΑΤΩι
ΕΝ

ΣΧΕΣΕΙ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ

ΝΕΑΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΝ

ΤΟΤ

ΠΟΛΕΜΟΥ

Τοιουτοτρόπως έλατουμένου τοΰ όγκου
Αί ύπηρεσίαι, ας τό ποδήλατον παρέσχε
τοΰ ποδηλάτου πλέον ή κατά τό ήμισυ
κατά τά τελευταία στρατιωτικά γυμνάσια
καθ-ίσταται εύκολον εις τόν στρατιώτην πο
τών "διαφόρων Εύρωπαϊκών ’Εθνών, έπέδηλάτην, χρείας τυχούσης, νά λάβη έπ’ ώ
συρον έκ νέου τήν κοινήν προσοχήν έπ’
μου το μηχάνημά του δίκην σάκκου. Τί
αύτοΰ.
βλέπομεν δμως έκ τούτου ;
"Οτε τό πρώτον, κατά τό 1886, εϊσήΤόν μέν στρατιωτικόν ποδηλάτην νά
χθ·η
τοΐζ σπουδαιοτέροις εύρωπαϊκοΐς
παράμένη πεζός, τόν δέ μέ ποδήλατον έφοστρατοΐς έχρησίμευεν ώς μέσον ταχυτέρας συνδιασμένον πεζόν νά Αντικαθιστά έπιτυχώς
εννοήσεως τών δια
φόρων Αρχηγείων
εις τινας περιστάσεις τόν ιππέα.
Βλέπομεν τό πρόβλημα τοΰ έποχουμέπρός άλληλα καϊ
τών σωματαρχών
νου πεζικού, τό δνειρον τών μεγαλητέρων
διοργανωτών τών νεωτέρων χρόνων, λυό
πρός τάς διαφόρους
μενου.
ύπ’ αύτούς μονάδας.
Τό δτι δέ ή σύστασις τοιούτων λόχων
Μικρόν κατά μικρόν
δέν είνε άπλή ούτοπία άπέδειςεν ό γάλλος
σύν τή τελειοποιή
λοχαγός (xtb’fll’Q, διοικητής τοΰ λόχου
σει αύτοΰ ηυξανε
τών ποδηλατών. Ούτος μέ εξήκοντα μόνον
καί ό κύκλος τών
ένεργειών του. ’Εκ
ανδρας υπερφαλάγγισε, κατά τά μεγάλα
στρατιωτικά γυμνάσια, τόν έχθ-ρόν, Απέ
τός τής Αγγελιοφοκοψε τήν ύποχώρησίν του Ανατινάςας διά
ρικής υπηρεσίας οί
ποδηλάται ήρχισαν
δυναμίτιδος τάς γεφύρας καί τά τεχνικά
νά χρησιμοποιούν
αύτοΰ έργα, κατέστρεψε τήν τηλεγραφι
ται καί ώς πρόσκο
κήν συγκοινωνίαν, Αφήρεσε τάς ράβδους
τοΰ σιδηροδρόμου, διέκοψε ή συνέλαβε τάς
ποι, πλαγιοφύλακες καί άνιχνευταί. Καί
έφοδειοπομπάς έμβαλών οΰτω αύτόν εϊς
όντως ό ποδηλάτης είνε κατά πολύ προτι
μότερος, δι’ Αναγνωρίσεις
έδάφους, τοΰ ίππέως, καθ’όσον καί κατά τήν τα
χύτητα είνε ύπέρτερος, καί
αντοχήν μεγαλητέραν έχει,
καί τών φροντίδων τοΰ ίπ
που είνε άπηλλαγ μένος,
καί ώς έκ τοΰ μικροτέρου
τοΰ όγκου Απροσβλητότερος πρός τάς έχθ-ρικάς
σφαίρας τυγχάνει.
’Αληθή δμως άναστάτωσιν έπέφερεν ή άνακάλυψις τοΰ πτυσσομένου m(biGVcleti.e phar.to). Τό ποδήλατον τούτο έχει κατά τό
μεγάλην αμηχανίαν.
’Εκτός ?ε τούτου
άνω μέρος τοΰ σκελετού (cadre) μο'//·™,
εύρε τρόπον νά είοοποιηση τούς Αρχηγούς
δστις αναιρούμενος έπιτρέπει εϊς τόν έμπρό- του δι
δλα
τά συμβάντα και τούς
σθ-ιον τροχόν νά έλθ-η παραλλήλως τω κρατή
ένημέρους
τών κινήσεων τού
όπισθ-ίω. '
| έχθ-ρού.
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Έν Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Ισπα
νία, Πορτογαλία καί Ελβετία ύπάρχουσι
είς έκαστον σύνταγμα ανάλογος άριθ·μδς
ποδηλατών.
Εν ’Ολλανδία τέλος υπάρχει άπδ τοΰ
1888 σώμα εθελοντών ποδηλατών, οϊτινες

Το ποδήλατου κατέστη ήδη άυαπόφευκτου είς πάντα στρατόν.
Ή Γαλλία έκτος τών είς έκαστον σύν
ταγμα ύπηρετούντων ώς αγγελιοφόρων καί
ανιχνευτών ποδηλατών διοργανόνει και λόχους όμοιους
τοΰ τοΰ λοχαγοϋ Gerard.
ΤΙ Αγγλία έχει είς έκα
στον τάγμα άνά μίαν ενω
μοτίαν 24 ποδηλατών τούθ’
δπερ αναβιβάζει τδν άριθμόυ
των εΐς 5,100. Ό άριί)·μδς
ούτος βεβαίως άποδεικνύει δτι
ύπο τδ πρόσχημα αγγελιο
φόρων οί πονηροί Άλβιώνες
έχουσιν ήδη καταρτίση επο
χούμενου πεζικού. ’ Εκτός
τούτου είσήγαγε καί τά πολλαπλά ποδήλατα δυνάμενα νά φέρωσι μέ
άναλαμβάνουσι πενταετή θητείαν καί ύποχρι 28 άνδρών.
χρεοΰνται νά ύπηρετώσι τρεις έβδομάδας
’Εν Δανιμαρκία είς έκαστον τάγμα ανα ί κατ’ έτος κατά τά μεγάλα στρατιωτικά
λογεί είς αξιωματικός καί έξ στρατιώται. I γυμνάσια, επί τών Ιδίων αύτών ποδηλάτων.
Συμποσοϋνται δέ είς 1,100 ποδηλάτας.
Έν Τωσσία έκαστον σύνταγμα έχει άνά
δύο άξιωματικούς, οϊτινες όφείλουσι νά έκγυΈν Έλλάδι, δπου τόσον χωλαίνει ή
μνάζωσι κατ' έτος οκτώ ποδηλάτας. Τούς
ύπηρεσία τών άγγελιοφόρων, πόσον χρήσι
ποδηλάτας τούτους μεταχειρίζονται κατόπιν
μος ήθελεν εισ»)·αι ή εισαγωγή του ποδη
διά τήν έπίβλεψιν τών στρατιωτικών σιδη
λάτου έν τώ στρατί).
ροδρομικών γραμμών, δι’ άνιχνεύσεως, προσΕπειδή δμως δ προϋπολογισμός μας
δέν έπιτρέπει μεγάλα εςοδα άς μιμηθώμεν τδ
παράδειγμα τών 'Ολλαν
δών.
Έλπίζομεν δτι ό Ποδη
λατικός Σύλλογος ’Αθη
νών, τδ πλήρες ζωής τούτο
Σωματεϊον, δέν άναμένει
ώς καί κατά τδν παρελ
θόντα άτυχή πόλεμον,
δτε άπέστειλεν είς τδ ’Αρ
χηγείου τοΰ Στρατού Θεσ
έτι δ’ επιβαίνοντας τρικύκλων καί τετρακύ- I σαλίας έξ ποδηλάτας διά νά χρησιμεύκλων διά τήν μεταφοράν ελαφρού πυροβολι
σωσιν ώς άγγελιοφόροι, είμή έν νεύμα
κού μικρού διαμετρήματος, μυδραλιοβόλων,
τών αρμοδίων δπως παράσχη πάντα τά
πληγωμένων, ώς καί διά τάς έφοδιοπομπάς.
άπαιτούμενα προς ιδρυσιν λόχου ποδη
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας μεταχειρί
λατών.
ζονται ομοίως τούς ποδηλάτας διά τήν με
ΕΠ. Π. ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ταφοράν μικρών ταχυβόλων Μαςίμ καί ώς
άγγελιοφόρους.
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ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΙ
GOLF

Μία τών λίαν διαδεδομένων έν ’Αγγλία
αθλητικών .παιδιών είνε καί τό Golf· ώς
άρχή τής παιδιας ταύτης θεωρείται ή ,
αρχαία Γαλλική παιδιά ή καλούμενη mail, .
ή σήμερον έγκαταλειφθεϊσα. ’Από τής |
αγγλικής κατακτήσεως οΐ οπαδοί τού Γουλιέλμου τοϋ κατακτητον εΐσήγαγον τήν
mail εΐς ’Αγγλίαν, ή δέ παιδιά αύτη βαθ
μηδόν τροποποιούμενη, έγένετο μία τών
προσφιλέστερων αθλητικών διασκεδάσεων
τών ύπερμαγχείων, ιδία τών Σκώτων, οϊ
τινες τήν διετήρησαν μέχρι σήμερον.

Ή άοχαιότης τοϋ Golf πιστοποιείται
διά πληθύος αύθεντικών πράξεων τοϋ
Παρλαμέντου καί τών Βασιλέων. Κατά το
1457 τό Παρλαμέντου έζήτησε ν’ απαγό
ρευση τήν έκτέλεσιν τοϋ Golf καί τοϋ
Foot-ball, διότι παρνιμελεϊτο ένεκα τών
παιδιών τούτων ή είς τό τόξ'ον καί τό
arbalet άσκησις, ποαγμα λίαν κωλϋον
τήν στρατολογίαν τών τοξοτών, εΐς τους
όποιους ή ’Αγγλία ώφειλε τήν νίκην τοΰ
Azincourt.
Είς τούς λογαριασμούς τοϋ Βασιλέως
’Ιακώβου τοϋ IV εύρίσκεται κατά τό 1503
ή τιμή τών σφαιρών καί τών ράβδων, άς
τινάς μετεχειρίσθη ούτος παίζων εΐς τι
match μετά τοϋ κόμητος Bothwel. Κατά
τό 1603 ’Ιάκωβος ό VI έδωκεν είς τινα

"Williams Mayne τόν τίτλον τοϋ Βασιλι
κού προμηθευτοϋ τών ειδών τοϋ Golf.
Τώ 1754 ίδρύθη τό Saint - Andrews
Golf Club, τό αρχαιότερου τοϋ είδους
τούτου Σωματεϊον τοϋ Ηνωμένου Βασι
λείου. Ύπό τούς Στουάρτας έπαίζετο τό
Golf μετά πάθους, μνημονεύεται δέ ότι ό
Κάρολος· ό Α' καί ή αυλή του έπαιζον
συχνά είς τάς γαίας τοϋ Blockheath·
ή άντικατάστασις τών δερμάτινων σφαι
ρών τών πεπληρωμένων διά πτερών ύπό
τοιούτων έκ καουτσούκ, έγενίκευσεν έτι
πλέον τήν διάδοσιν της παιδιάς.
Ή έν Γαλλία εισαγωγή τοϋ Golf χρο
νολογείται άπό τοϋ 1856, όπότε συνεστήθη
τύ Golf Club de 1’au, ίδρυθέν ύπό εύαρίθμων Άγγλων,
οϊτινες παοεχείμαζον εκεί καί έπί πολύν χρόνον ύπήρξε τό μόνον τοιούτον έν Γαλλία Σω
ματείου, καθόσον
μόνον τώ 1886
συνεστήθη τό Golf
Club τοϋ Biarritz.
Τώ 1890 ΐδούθητό
Golf Club τοϋ Pi
nard είς SaintBrice είς 6 χιλιο
μέτρων άπόστασιν
άπό τού Dinard·
έχει έκτασιν πολ
λών χιλιομέτρων,
έχόντων θαυμασίαν θέαν πρός τήν θά
λασσαν. Τό επόμενοι’ έτος ίδρύθη τό
Golf Club έν Cannes, ύπό πρόεδρον
τόν μέγαν δούκα Μιχαήλ τής Ρωσσίας καί
αντιπροέδρους τόν πρίγκηπα τής Ούαλλίας καί τόν μέγαν δούκα τού Μεκλεμ| βούογου Σχβέριν.
"Ηδη άς έξετάσωμεν ολίγον καί τήν
[
j παιδιάν.
’Επί εύρείας έκτάσεως, τουλάχιστον δέκα
I
χιλιομέτρων κατασκευάζεται άριθμός τις
οπών εΐς ακανόνιστους αποστάσεις άπ’
άλλήλων αί όπαί αύται χωρίζονται διά
διαφόρων έμποδίων, φυσικών ή τεχνητών.
Ό παίκτης, φέοων τήν ράβδον τήν όνομαζομένην culb, άπολήγουσαν είς είδος
πεπλατυσμένου κοχλιαρίου σιδηρού, θέτει
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τή βοηθεία τον οργάνου τούτου άλληλοδιαδόχως είς έκάστην οπήν μίαν σφαίραν
έκ καουτσούκ άπεσκληρυμένου. Ό πρώτος
δέ έκ τών παικτών, δστις θά διέλθη ούτω
δλας τάς άπας κτυπήσας τάς όλιγωτέρας φοράς τήν σφαίραν, άνακηρύσσεται
νικητής.
Ή κατάταξις τών golf links ήάλύσσεων,
ποικίλλει φυσικω τώ λόγω μετά τοϋ ποιον
καϊ τής έκτάσεως τοϋ έδάφους. "Αν τοΰτο
είνε λίαν εύρύ, αί όπαϊ τοποθετώνται
κυκλίκώς, άλλ’ έν ανάγκη δύνανται νά
τοποθετηθώσι καϊ άκανονίστως.
Έκαστη όπή έχει βάθος 10 εκατοστό
μετρων περίπου καϊ άποτελεϊται άπό με
τάλλινοι' συνήθως κυαθίσκον, φέροντα έπϊ
τοΰ πυθμένας· δικλείδα έπιτρέπουσαν τήν
εκροήν τοΰ ΰδατος. Μία μικρά σημαία
μέ τιϊ χρώματα τοΰ Σωματείου, δεικνύει
τήν θέσιν έκάστης όπής- αί όπαϊ άπέχονσιν άλλήλων 100 έως 200 μέτρα.
Πέριξ έκάστης όπής υπάρχει μέρος έδά
φους χλοερού, έπιμελώς διατηρούμενου,
καϊ είς· τινα άπ’ αύτοΰ άπόστασιν έτε
ρόν τι μέρος ονομαζόμενοι’ See ή αφε
τηρία. Μεταξύ έκάστης αφετηρίας καϊ τής
όπής ύπάρχουσι τά καλούμενα hasards,
ήτοι εμπόδια ποικίλα, μικροί ρύακες, πο
ταμοί, άγροϊ καλλιεργημένοι, φράκται
κλπ., οϋς πρέπει νά ύπερβή ή σφαίρα
χωρϊς ό παίκτης νά δύναται νά τήν ;
έγγίση άλλως· εΐμή διά τής ράβδου (crosse), I
ήν τώ τείνει ό βοηθός· του, καλούμενος |
caddieΌ caddie, συνήθως κοινόν χαμίνιον,
είνε έν τούτοις ενδιαφέρουσα προσοιπικότης- ή άποάτολή του είνε νά φέρη τάς
ράβδους (crosses) τού κυρίου του, νά τώ
δίδη εκείνην τήν οποίαν ζητεί άναλόγως j
τής θέσεως τής σφαίρας ή τοΰ εμποδίου, !
δπερ μέλλει ό παίκτης νά ύπερβάλη, νά !
τήν άκολουθή κατιι τόν ταχύν δρόμον της
διέι νά δυνηθή νά τήν έπανεύρη καϊ I
ν’ άπαλλάξη ούτω τόν πάτρωνα του τής ,
μομφής, ήτις θά τώ άπεδίοετο διά τήν '
τοιαύτην απώλειαν Μόνος δέ αύτός έχει
τό δικαίωμα νά τόν συμβουλεύσει καϊ πολ
λάκις· δέν σφάλλεται.
’Ιδού περίπου, έν γενικαϊς έννοείται
γραμμαίς. όποιον είνε τό Golf, ή προσφι
λής αΰτη παιδιά τής αγγλικής άριστοκρατίας, ήτις διεδόθη καταπληκτικώς καϊ
έν Γαλλία, γενομένη μετ’ ένθουσιασμοϋ
δεκτή.

BASKET- BALL·
Οί ’Αμερικανοί δέν ευχαριστούνται κατάγινόμενοι μόνον είς τά γνωστιϊ άθλητικά αγωνίσματα, είς τει όποια καϊ οί
λοιποί φίλαθλοι επιδίδονται, άλλ’ έπινοοΰσι καϊ νέα τοιαΰτα· τό άρτιγέννητον
τοιούτον είνε τό Basket-Ball, δπερ μεταφραζόμενον έπϊ λέξει σημαίνει ή σόιιϊρα
τοϋ καλάθου.
To Basket-Ball αριθμεί μόλις δύο έτών
ζωήν. Έφευρέθη ύπό τίνος καθηγητοΰ τής
«Young Men’si'hristian Association «,ίσχν-

Δ'.άγραμμα τής παιίιίς.

ροτάτης 'Εταιρείας, ήτις, ώς· καϊ ή επω
νυμία της δεικνύει, φέρει διακεκριμμένον
θρησκευτικόν χαρακτήρα. Είς πάσας τάς
’Αμερικανικός πόλεις, μικρός καϊ μεγά
λος, υπάρχει τοπικόν τμήμα ή branch
τής ’Εταιρείας ταύτης. Όμιλίαι, άντικείμενον έχουσαι τήν προτεσταντικήν θρη
σκείαν ή καϊ άλλα επιστημονικοί καϊ φι
λολογικά ζητήματα, συχνάκις γίνονται
πανταχοΰ. ΙΙαντοΰ ευρίσκει τις βιβλιο
θήκην, αίθουσας συνεντεύξεως, καϊ έπειδή
οί Άγγλοσάξω
νες δέν άποχωρίζουσι τήν νοητικήν μορφωσιν
τής σωματικής,
καί σχολάς κολυιιβήματος, κω
πηλασίας καϊγυμναστήρια.Μίαν
ή μέραν είς καθη
γητής θέλων νά βλέπη τούς νέους· νά
φοιτώσι συχνότερον είς- τό γυμναστή
ριον, διωργάνωσεν άγώνα ποδοσφαιρίσεως
(foot-ball)· ’Αλλά ποδοσφαίρισις έστω καϊ
τοΰ είδους Association, έντός γυμναστη
ρίου, δέν ήτο λίαν πρακτικόν επινόημα,
επομένως ό ένλόγω καθηγητής έσκέφθη
ν’ άντικαταστήσιι τά τέρματα διά δύο
καλάθων, έφ’ ών ώφειλεν έκαστον στρα
τόπεδον νά ρίφιι τήν σφαίραν. Τό πείρα
μα έπέτυχεν ίσως καϊ πλέον τού αναμε
νομένου. καϊ τό νέον παιγνίδιον διεδόθη.

ΠΟΗΔΛΑΤΙΚΙΙ Κ\Ι
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έπϊ τοσοΰτον, δσον ούδ’ό έφευρέτης ήλπιζεν.
ΈπαίχΟη πολλάκις τό Basket- Ball εις
αιθούσεις είδικώς κατασκευασθείσας ώς
καϊ είς πεδία κατάλληλα ένώπιον χιλιά
δων θεατών. Πάντα τά μεγάλα αθλητικά
Σωματεία, τό New York Athletic ('lull,
τό Knickerbaker Athletic Club, τό Saint
κατήοτισαν
ouiV
V
λους τοϋ Ba
sket-ball. Πάσα ι
αίσχολαί, πάντα
τά Πανεπιστήμια μέχρι καϊ
αύτών τών μα
θητών τής Σχο
λής τών Κωφα
λάλων τής Νέας
Ύόρκης, μετά
ζήλου έπι δίδον
ται είς- αύτό. ’Α
γώνες σχολικοί,
Πανεπιστημια
κοί μεταξύ Συλ
λόγων τελούνται συχνότατα καϊ αγώνισμα
αληθώς άγνωστον πρό δύο έτών, κατέκτησε
σήμερον άπαντα τόν φίλαθλον ’Αμερικανικόν
κόσμον- έπειδή δέ καϊ τό πολύ κοινόν
διετέθη εύμενέστατα υπέρ τού Basket ball καϊ έκτός τών φιλαθλητικών άγώνων
κατετέθησαν καϊ ικανά χρηματικά ποσά,
σήμερον υπάρχουν καϊ πολλοί έξ έπαγ
γέλματος παίκται τής Basket-ball.
’Ιδού, έν συντόμω, πώς· έχουσιν οί κα
νόνες τής· Basket-ball, όντες έξ άλλου
άπλούστατοι.
Ή παιδιά έκτελεΐται έντός αιθούσης·
γυμναστικής ή διαδρόμου, έχοντος τούλάχΐστονίδ μέτρα μή
κος έπϊ 6 πλάτους·
είς τά δύο άκρα είς
κάλαθος (basket)
προσηλοϋται έπϊ
τού τοίχου είς ύφος
3 μέτρων χαράσσουσιν έπϊ τού δα
πέδου υποκάτω έκάστου καλάθου έν
όρθογώνιον παραλ
ληλόγραμμον μή
κους 4.50 μέτρων
καϊ πλάτους 2.
Οί όμιλοι άποτε
λοΰνται συνηθέστερον άπό έξ παίκτας,
δύο προσθίους, δύο ύπισθίους καϊ δύο
τού κέντρου. Είς διαιτητής φέρων συρίκ-

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

211

τραν οιά νιί σημαίνη τιϊ λάθη καϊ νά δια
κόπτη τήν παιδιάν, έπιβλέπει αύτούς· ό
διαιτητής δέ ουτος εισάγει κατιι τήν
αρχήν τήν σφαίραν είς τό παιγνίδιον,
ρίπτων αύτήν ύφηλά.
Πρόκειται άπλούστατα νά
είσέλθη ή σφαί
ρα— έχουσα τάς
διαστάσεις· σφαί
ρας ποδοσφαιρί
σεως Associa
tion—έντός τοϋ
καλάθου, απα
ράλλακτα δπως
είς τήν ποδοσφαίρισιν έπιτυγχάνεται έν τέρμα, άν
διέλθη ή σφαίρα μεταξύ τών δύο στύλων
τού έχθρικού τέρματος.
Οί παίκται οέν
έχουσι τό δικαί
ωμα νιι προχωρήσωσι
πλέον
τών τριών βημά
των, χωρίς νά
κάμωσι τήνσφαϊραν ν’ άναπηδήση. Ή διαβίβασις τής σφαί
ρας είς σύμμαχον παίκτην (passe, πασσάρισμα) είνε έπιτετραμμένη,άπαγορεύεταιδμως
ή χρήσις τών ποδών καϊ τής πυγμής διά
νά κτυπάταιή σφαί
ρα, μή έπιτρεπομένου τοϋ κτυπήματος είμή μόνον δι’
ανοικτής τής πα<λάμης. Ωσαύτως α
παγορεύεται τό νά
δράττηταί τις έτέ
ρου παίκτου έξ οί
ουδήποτε μέρους τοϋ σώματος· έν περιπτώσει παραβάσεως, τό άόικηθέν στρατόπεδον έχει δικαίωμα έλευθέρου κτυπήματος.
Ό παίκτης, ό
μέλλων νιι δώση
, τό κτύπημα τού
το, τοποθετείται
έναντι τοϋ καλά
θου έπϊ τής μικροτέρας πλευράς- τοϋ ορθογωνίου τοϋ κεχαραγμένου έπϊ τοϋ έδάφους καϊ προ
σπαθεί νά είσαγάγη έκεΐ τήν σφαίραν
άν τό κατορθώση, τό στρατόπεδον του
αριθμεί ένα πόντον. Πάν έτερον κερ-
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διζόμενον τέρμα — δηλονότι πάσα είσύίβασις της σφαίρας έντός τοΰ καλά
θου — κατά την διάρκειαν τής παιδιάς
αριθμεί δύο πόντους. Μετά έκαστον κεροιζόμενον τέρμα ή σφαίρα έπανατίθεται
είς ενέργειαν δπως καί κατά την άρχήν
τής παιδιάς.

Ή παιδιά διαρκεϊ συνήθως είκοσι λεπτά
τής ώρας μετά διαλείμματος πέντε λεπτών.
Τοιαύτη εινε ή Basket-ball’ απαιτεί εύκινησίαν καί δεξιότητα έξαιρετικήν διέι νέι
παιχθή τελείως καί δίδει χώραν είς μακράς
καί ένδιαφερούσας αθλητικής διαμάχης.
Είς τήν Γαλλίαν είσήχθη έφέτος- ύπό
τής Χριστιανικής Ένώσεως είς τό έν ΙΙαρισίοις ιδιόκτητον αύτής γυμναστήριον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΪΣΑΦΗΣ

--------------------------

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΕ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟϊ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
TOT ΓΑΛΛΟΥ

ΙΙρός έκκίνησιν βάδην ή εις έτερόν τινα
βηματισμόν, έν άλλαις λέξεσι, πρός έκτέλεσιν
κινήσεως ή μετατοπίσεως, δ ίππεύς άρχεται
προειδοποιών τόν ίππον του. Ό ίππος τάσσε
ται σχεδόν ακριβώς έπί τής κανονικής 8ά-

σεως τής ύποστηρίξεως του (base de
sustentation reguli^re), τών έμπροσθίων
πούών του, άφισταμέ^ων έκ τών οπισθίων κατά
μήκος ίσον μέ τά τρία τέταρτα τοϋ αναστή
ματος του ίππου (*
),
ουτω δέ εινε έτοιμος πρός
έκκίνησιν.
Βήμα έκκινήσεως (pas de depart).
1Ί Περίοδος.— Ή έκκίνησις άρχεται διά
τής άνυψώσεως ένός έμπροσθίου ποδός, τοϋ δεξιοϋ, παραδείγματος χάριν, όστις άνυψοϋται,
μεταφέραντος ήδη τοϋ ίππου το βάρος τοϋ
έμπροσθίου τμήμ.ατός του είς τόν έτερον έαπρόσθιον πόδα.

J. LENOBLE DU TE1L
ϊιϊασκάλου Ιπποϊαμαστοΰ
έν τ>} σχολή τών ifl-νικών Ιπποφορβείων.
ΪΒΟ
ΑΝΤΩΝΙΟ! θ. ΙΠΠΤΗ
ταγματάρχου τοΰ πυροβολικοΰ.
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εφάπτεται είσέτι τής γής διά τοϋ άκροπλίου
(pilice, τό πρόσθιον καί κατώτερον μέρος τής
δπλής). Ή δπλή αΰτη, κατά τ-ήν άνύψωσίν,
δέν ύπερέβη τήν κατακόρυφον, τ-ήν σχηματιζομένην ύπό τοϋ έμπροσθίου άριστεροϋ ποοός.
Τά τρία έτερα άκρα μένουσιν άκίνητα, έρειοόμενα έπί τοϋ έοάφους.
Ή βάσις είνε τριποδική όπισθία αριστερά.
2“ Περίοδος.—Ή δεξιά έμπρόσθιος δπλή
έξετίλεσε μ.έρος τής μετακινήσεώς της. Ή
όπισθία αριστερά δπλή αποσπά τά σφυρά της

Ό ίππος στηρίζεται έπί τής διαγώνιου
άριστεράς βάσεως.
3η Περίοδος. — Ή δεξιά έμπρόσθιος
όπλή εύρίσκεται είς τήν έπανάθεσίν της,
60 εκατοστόμετρα πρός τά έμπρός τής έμ
προσθίου άριστεράς δπλής, ήτις εύρίσκεται είς
τό τέλος τοϋ έρείσματος. Ή όπισθία άριστερά δπλή έξετέλεσε μέρος τής μετακινήσεώς
της. Ή όπισθία δεξιά δπλή εύρίσκεται είσέτι
έν τώ έρείδεσθαι (ά l’appui).
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Ό 'ίππος στηρίζεται είσέτι έπί τής διαγωνίου άριστεράς βάσεως.
4η Περίοδος.— Ή δεξιά έμπρόσθιος δπλή
εύρίσκεται είς τήν έναρξιν τοϋ έρείσματος,
έν τή θέσει τής έπαναθέσεώς της. Η εμπρόσ
θιος αριστερά δπλή εύρίσκεται έν ανυψώσει.
Ή δεξιά όπισθία δπλή είνε είς τό τέλος τοΰ
έρείσματος. Ή αριστερά όπισθία δπλή εινε

εν τή έπαναθέσει της, 90 έκατοστόμετρα
πρός τά έμπρός τής δεξιάς οπίσθιας.
Ό ϊππος στηρίζεται έπί τής πλαγίας δε
ξιάς βάσεως.
5η Περίοδος. — ΤΙ δεξιά έμπρόσθιος
δπλή εύρίσκεται είς τό μέσον τοΰ έρείσματος.
Ή έμπρόσθιος άριστερά δπλή εύρίσκεται είς τό
μέσον τής μετακινήσεώς της.

Ι'Ορα προηγούμενα είς φυλλάίιον 11, σελ. 180).

Σννηθες βήμα ή βάδην
(pas ordinaire).
Το βήμα είς τό όποιον τό ύπό τής έμπροσ
θίου δπλής άφιέμενον ίχνος καλύπτεται ύπό
τοϋ ίχνους τής οπίσθιας, πλαγίως, καλείται
κυρίως βήμα ή βάδην ή σύνηθες βήμα.
Τό είδος τοϋτο τοϋ βήματος έλήφθη ώς
ύπόδειγμα ύπό τινων συγγραφέων. Τό σύνηθες
τοϋτο βήμα οί παλαιοί ίπποδαμασταί έκάλουν pas de campagne.

(') Ώς άνάοτημα τοΰ Ιππου ίι' βλας τάς έξηγήσέ·.ς τών βηματισμών λαμβάνομεν τό ύψος 1μ, (10.

Ή δεξιά όπισθία δπλή εινε έν τή ανυψώ
σει της. Ή άριστερά όπισθία δπλή είνε είς
τήν έναρξιν τοΰ έρείσματος.
Ό ΐππος στηρίζεται έπί τής δεξιάς δια
γώνιου βάσεως.
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βΊ Περίοδος.— ΊΙ δεξιά εμπρόσθιος όπλή
εύρίσζεται εί; τό τέλος τον έρείσματος. Ή

έμπρόσθιο; αριστερά οπλή εύρίσζεται έν τή
έπαναθέσει τη;, 90 έζατοστόμετρα πρό; τά
έμπρός τή; έμπροσθίου δεξιάς.
Ή δεξιά όπισθία όπλή εινε εί; τό μέσον
της ύποστηρίξεως. ΤΙ αριστερά όπισθία όπλή
εινε εί; τό μέσον τοΰ ερείσματος.
Ό ίππο; στηρίζεται εισέτι έπί τή; δεξιάς
διαγώνιοι/ βάσεως.

σματος. ΊΊ όπισθία δεξιά όπλή εύρίσζεται έν
τή έπαναθέσει της, 90 έζατοστόμετρα ενμπροσθεν τή; όπισθία; άριστεράς, ήτις εύρίσζεται είς τό τέλος τοϋ έρείσματος.
Ή βάσις τοϋ 'ίππου εινε πλαγία αριστερά,
μήζου; I μ, 80.
2“ Περίοδος.— Ή δεξιά έμπρόσθιο; όπλή
εινε είς τό μέσον τής ύποστηρίξεως. Ή
έμπρόσθιο; αριστερά είνε είς τό μέσον τοϋ
έρείσματος. ΊΊ όπισθία δεξιά όπλή εινε είς

Ή όπισθία άριστερα είνε εί; τό μέσον τής
ύποστηρίξεως παραπλεύρως τής οπίσθια: δε
ξιάς, ήτι; ε’νε εί; τό μέσον τοϋ έρεί
σματος .
ΊΊ βάσις εινε εισέτι διαγώνιος αριστερά.
4Ν Πεοίοδος.— Ή δεξιά έμπρόσθιο; όπλή
εινε εΐ; τήν έναοξιν τοϋ έρείσματος. ΊΊ
έμπρόσθιο; άριστερα εινε έν ανυψώσει. Η
όπισθία αριστερά εινε έν τή έπαναθέσει της.

ΊΊ όπισθία δεξιά εινε έν ανυψώσει.
ΊΙ βασις εινε διαγώνιος δεξιά .μήζου; 0μ,90.
6Ί Πεοίοδος.— ΊΙ δεξιά έμπρόσθιο; όπλή
είνε είς τύ τέλος τοϋ έρείσματος. ΊΊ εμ
πρόσθιο; άριστερά είνε έν έπαναθέσει, 90 έζα
τοστόμετρα πρός τά έμπρός τής δεξιάς.
Η

Τό βήμα τή; έζζινήσεω; έξετελέσθη. Ή
δεξιά έμπρόσθιο; όπλή. ήτι; άνυψώθη ήδη,
θ’ άνυψωθή έζ νέου, συνεπώ; έξετελέσθη έν
πλήρες βήμα.

Βήμα οδοιπορικόν (pas de inarcbe).
Άφησαμεν, ζατά τό τέλος τοϋ προηγουμέ
νου βήματος, τήν δεξιάν έμπρόσθιον οπλήν
περατοϋσαν τά; περιόδου; τοΰ έρείσματος τη;,
έτοίμην ν’ άνυψωθή έζ νέου πρό; ε’ναρξιν νέου
βήματος. Οΐ δύο αριστεροί πόδες εινε έν τω
έρείοεσΟαι άρζετά μαζράν τοϋ ζέντρου, ζεζλιμένοι ζατ ’ εναντίαν διεύθυνσιν,
οϋ έμπροσθίου διευθυνομένου έζ τών όπίσω ποό: ά
έμπρός, τοϋ οέ όπισθίου διευθυνομένου έζ τών
έμπρός πρό; τά όπίσω. Αί δύο δεξιαί όπλαΐ
εινε πλησίον ή μία τή; άλλης ύπό τό κέντρον
τό δεξιόν έμπρόσθιον άζρον εινε ζεζλιμένον έζ
τών έμπρός πρός τά όπίσω· τό δεξιόν οπίσθιον
άζρον εινε ζεζλιμένον έζ τών όπίσω πρός τά
έμπρός.
1Ν Περίοδος.— Ή δεξιά έμπρόσθιο; όπλή
εύρίσζεται έν ανυψώσει, 90 έζατοστόμ.ετρα
όπισθεν τής έμπροσθίου άριστερά;. ΊΊ έμπρόσθιο;
αριστερά εύρίσζεται είς τήν έναρξιν τοϋ έρεί-

τήν έναρξιν τοϋ έρείσματος. ΊΊ όπισθία
άριστερα όπλή εινε έν ανυψώσει.
Ή βάσις εινε διαγώνιος αριστερά, μήκους
0μ,90.
3Ί Περίοδος.— ΊΙ δεξιά έμπρόσθιο; όπλή
είνε έν τή έπαναθέσει, 90 έζατοστόμετρα
έμπροσθεν τής έμπροσθίου αριστερά;, ήτις εινε
εί; τό τέλος τοϋ έρείσματος.

90 έζατοστόμετρα πρός τά έμπρός τής οπί
σθιας δεξιάς, ήτις εινε είς τό τέλος τοϋ
έρείσματος.
Ή βάσις είνε πλαγία δεξιά, μήζου; 1μ,80.
3Ί Περίοδος.— ΊΙ δεξιά έμπρόσθιο; όπλή
εινε εί; τό μέσον τοϋ έρείσματος. Ή έμ
πρόσθιο; άριστερά ε’νε είς τό μέσον τής ύπο
στηρίξεως. Ή όπισθία άριστερά εινε εί; τ-ήν
έναοξιν τοϋ έρείσματος.

όπισθία άριστερά είνε είς τό μέσον τοϋ έρεί
σματος. ΊΊ όπισθία δεξιά είνε είς τό μέσον
τής ύποστηρίξεως.
Ή βάσις είνε εισέτι διαγώνιος δεξιά.
Τό πρώτον ύδοιπσρικόν. βήμα έξετελέσθη.
Εί; αύτό εϋρίσκομεν τέσσαρα; διαδοχιζά; έπαναθέσεις, χωριζομένα; μεταξύ των ύπό δια
στημάτων άνίσων χρόνων. Ό πρώτο; χρόνο;
ήρξατο διά τοϋ πατήματος (battue) τοϋ δεξιοϋ όπισθίου άζοου, περιλ.αμβάνει δέ τήν διάρ
κειαν τή; άριστερά; πλαγία; βάσεω; ζαί τοϋ
πρώτου ήμίσεο; τής άριστερά; διαγώνιου βά
σεως, ήτοι δύο περιόδους. Ό δεύτερο; χρόνο;
ήρξατο διά τοϋ πατήματος τοϋ δεξιοϋ έμ
προσθίου άκρου, περιλαμβάνει δέ τήν διάρκειαν
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τοϋ δίυτέρου ήαίσιος τή; άριστερά; διχγωνώϋ
βασεω;, ήτ:ι μίαν περίοδον. Ό τρίτο; χρόνος
ήρξατο διά τοϋ πατήματος τοϋ άριστεροϋ
οπισθίου άκρου, περιλαμβάνει σέ τήν διάρκειαν
τής δεξιάς πλαγίας βάσεως καί τοϋ πρώτου
ήμίσεο; τής δεξιά; διαγώνιου βάσεως. ήτοι
δύο περιόδου;. Ό τέταρτο; χρόνο: ήρξατο διά
τοϋ πατήματος τοϋ αριστερού έμπροσθίου
άκρου, περιλαμβάνει δέ τήν διάρκειαν τοϋ δευ
τέρου ξμίσεος τή; δεξιά; διαγώνιου βάσεως,
ήτοι μίαν περίοδον. Αί διαγώνιοι βάσεις εινε
μεγαλείτεραι κατά τήν διάρκειαν άπό τάς πλα
γίας βάσεις, ή δέ μεγαλειτέρα αΰτη διάρκεια
τών διαγώνιων τούτων βάσεων, θά εϋκολύνγ
τάς κινήσεις τής αλλαγής διευθύνσεως καί τών
βάδισμά των, διότι ή σύμπτυξΐς(1β rassem bier)
τοϋ ίππου έκτελεϊται άνετώτερον εις τάς βάσεις
ταύτας. παρά είς τάς πλαγίας βάσεις, αΐτινες είνε
μικρά; διάρκειας καί μεγάλου μήκους.
Είνε ανωφελές, διά τά; έξηγήσει; άς απαιτεί
ή ιππευτική, νά έξετάσωμεν μακρότερον τήν
μελέτην ταύτην τοϋ βήματος.
Όταν τό βάδισμά μεταβαλληται είς τρο
χασμόν. αί ποδοκρουσίαι (οί ψόφοι έπί τοϋ
έδαφους. battues) συμπλησιαζουν κατά, τήν
διαγώνιου καί απομακρύνονται κατά τό πλά
γιον αί διαγώνιοι βάσεις καθίστανται τότε
πλέον μακροχρόνιοι, καί εύρίσκομεν ουτω με
ταξύ τοϋ βήματος δπερ άνωτέρω έμιλιτήσαμεν καί τοϋ μικρού τροχασμού ποικιλίαν βη
μάτων, καλουμένων άνυύωμένον βήμιι (pas
releve. έν ώ ό ίππος άνυψοΐ ίσχυρώς τους
έμπροσθίου; πόδας), έρρυθμον βήμα (pas
averti, έν ώ ό ίππο; παρομοιάζει ώ; μιτρών
τά βήματα του, έναποθέτων τόν πόδα έπί
τοϋ έδαφους έρρύθμως καί κανονικώ;), καί
βήμα βραχύ (pas ecoute. ήτοι μικρός βη
ματισμός τοϋ ίππου ταλαντευομένου πηοητικώ;
έπί τών σφυρών του).
(Ιπιται ουνέχειαΙ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ
Ή ποδηλατική έποχή είς τήν Ευρώπην
ήρχισεν. Ό ποδηλάται ήρχισαν νά προπονώνται είς τά διάφορά ποδηλατοδρόμια, προετοι
μαζόμενοι διά τούς διαφόρους ποδηλατικούς
άγώνας, οϊτινες λαμβάνουσι χώραν καθ' έκά
στην Κυριακήν είς δλας τάς εύρωπαϊκάς πόλεις.

A. A. ZIMMERMANN

Πριν ή άρχίσωμεν τήν περιγραφήν τών δια
φόρων άγώνων δέν θεωροϋμεν άσκοπου νά. άναφέρωμεν, δτι πρωταθλητή; τοϋ λήγοντος αίώνος άνεδείχθη δ ’Αμερικανός A. A. Zimmer
mann. Ό Ιπτάμενος ούτος νεανίας, ώ; τόν
άπεκαλεσαν οί συμπατριώταί του, διεκρίθη
κατά τά ετη 1893 καί 1894. καθ' ά συμμετέσχε τών γενομένωύ έν Ευρώπη καί ’Αμε
ρική διεθνών ποδηλατικών άγώνων, άναδεικνύμενος πάντοτε νικητής. Ποδηλάτης ταχύ
τητος, κατέβαλε παντας τούς άντιπαραταχθέντα; αύτω spinters. ύπερβαλλων αυτούς
όχι έκατοστα τινα τού μέτρου ή καί μέτρα
τινα ώ; συμβαίνει σήμερον, άλλ’ έκατοντά-

Α. A. Zimmermann.

δα; δλας μέτρων, αν καί έχρησίμευε πάντοτε
ώ; προελαύνω·/ είς τού; άνταγωνιστάς του.
Μή εύρίσκοντες οί διάφοροι διευθυνταί τών πο
δηλατοδρομίων ποδήλατα; ταχύτητος, δυναμένου; νά άντιπαλαίσωσιν εναντίον του, άντέταξαν κατ’ αύτοϋ είς άγώνας άντοχής τούς
διασημοτέρους stayers τής έποχή; έκείνης, έν
οί; καί τόν άήττητον τήν έποχήν εκείνην
stayer "Αγγλον Barden. Καί είς τού; άγώ
νας τούτους άνεδείχθη πάντοτε νικητής. Μετά
τά ετη 1893 καί 1894. άφοϋ έκέρδισεν έκ
τών διαφόρων άγώνων μέγα ποσόν λουδοβικίων, λιρών στερλινών καί δολλαρίων, άπεχώρισε τοϋ ποδηλατοδρομίου. Ό A. Α. Zilll-
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πόλεις· περιλαμβάνουσαι έκαστη αριθμόν
τινα Σχολών (Colleges), έν ταΐς όποίαιςτά αθλητικά αγωνίσματα είνε ή μόνη δια
σκέδασή και ψυχαγωγία. ΤΙ κωπηλασία
(Rowing) μεταξύ τών άλλων είνε έν πε
ριωπή άπό πολλοϋ χρόνου· άλλιϊ πρό τής
έμφανίσεως τών όκτακώπων λέμβων ήτο
μάλλον αθλητική άσκησις· η συναγωνισμός
ταχύτητος·.
Ή διάσημος Σχολή τοϋ Eton πλησίον
τοϋ Windsor, ύπήρξεν ή πρώτη καθελκύσασα τοιαύτην λέιιβον
ταύτην έηιιιήθιι
V
V w
άμέσως ή Oxford, καθώς καί ή Cam
bridge μετά τινα έτη.
Ό πρώτος άγών όκτακώπων φαίνεται
λαβών χώραν έν Oxford τώ 1815. Όλίγω
πρό τής έποχής ταύτης οί έρέται έκάστης
Σχολής έσυνείθιζον νά μεταβαίνωσι διά
τών λέμβων των έν σώματι νά γευματίζωσιν εϊς τινα έξοχήν, άπέχουσαν ολίγα
χιλιόμετρα τού Oxford. Όταν κατόπιν
έπέοτρεφον, κατά τό τελευταϊον χιλιόμετρον έκαστος όμιλος κατέβαλλε πάσαν
προσπάθειαν, όπως· κατορθώση νά φθάση
πρώτος είς τήν αποβάθραν, διεξαγόμενου
οϋτω αληθούς· άγώνος· επειδή δμως ό
ποταμός Isis έχει ολίγον πλάτος καϊ ήτο
άδύνατον ν’ άγωνισθώσι πολλαϊ λέμβοι
κατά μέτωπον τασσόμενοι, διά τοϋτο έτάσσοντο κατά παραγωγήν, δηλονότι ή μία
κατόπιν τής άλλης, κα'ι διεξήγετο έν είδος
κυνηγητού ούτως είπεϊν, τό έπικληθέν
Bumping race.

merniaiill, ύψηλότατος τό ανάστημα, διε
κρίθη πριν ή έπιδοθή είς τήν ποδηλασίαν ώ;
άλτης. Άνεδείχθη δέ είς τό άλμα πρωταθλη
τής τή; 'Αμερική; τοϋ έτους 1892.

ΙΙοδιιλατοδρόμιον «Parc des Princes
.
*
Τήν 21 Μαρτίου έν τώ άνω ΙΙοδηλατοδρομίω έγένοντο οί πρώτοι έν Παρισίοις ποδηλα
τικοί άγώνε; τοϋ 1899. Νικηταΐ άνεδείχθησαν είς τούς άγώνας
ταχύτητος δ Βέλγος
Grogna, εί; δέ τούς
άγώνας άντοχής 20 χι
λιομέτρων μετά προελαυνόντων, δ Γάλλος
Digeon.
Είς τούς κατά τήν
αύτήν ήμέραν διεξαχθέντας άγώνας inotocycles νικηταΐ άνεδείχθησαν οί BarOS. ΒΐΌjal καί Vasseur.
Εϊ; τούς άγώνας τού
τους παρευρίσκοντο πλέον τών 10,000 θεατών.
Τήν 28 Μαρτίου έγένετο έν τώ αύτώ ποδηλατοδρομίφ μέγας διεθνής ποδηλατικός άγών,
καθ’ δν νικηταΐ κατά σειράν άνεδείχΟησαν δ
νικητής τή; προηγούμενης Grogna, δ ’Αμε
ρικανό; Banker καί δ Γάλλος Bourotte.
Ό τελευταίος ποδηλάτης άντοχής. δεύτερος
είς τό Cliampionnat τής Γαλλίας τών έτών
1897 καί 1898 τής άποστάσεως τών 100
χιλιομέτρων, κατόρθωσε νά γένη άριστο;
Sprinter, καταβαλών τούς διασήμου; ποδηλάτας ταχύτητος Morill, Cermant καί Domain.
Υπάρχει θεωρία, καθ’ ήν ποδηλάτη; άντο
χής δέν ήδύνατο νά μεταβληθή είς καλόν
ποδηλάτην ταχύτητος. Ό Bourotte Ομως
κατέρριψε τήν θεωρίαν ταύτην. Έκ τών προ
σεχών άγώνων ταχύτητος, είς οΰς έδήλωσε
συμμετοχήν, θά κριθή κατά πόσον έχει ύπόστασιν ή τοιαύτη θεωρία.

ΑΙ ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΑΙ ΕΝ ΑΓΓΑΙΑ.
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OXFORD-CAMBRIDGE
Ή Oxford έπί τοΰ ποταμού Isis καϊ ή
Cambridge έπϊ τοϋ Cam, είνε δύο μικραϊ 1

Είς- τό είδος τοϋτο τοϋ άγώνος αί λέμ
βοι τάσσονται ή μία κατόπιν τής άλλης,
άπέχουσαι άλλήλων περϊ τούς 50 πόδας.
Άιια
συνήV τώ
· συιιπεψωνηιιένω
U
ω
V · σηιιείω,
ν ·
θως πυροβολισμό), έκαστη λέμβος καταδιώκει τήν πρό αύτής εύρισκομένην καϊ
προσπαθεί νά τήν φθάση· δταν μία οίαδήποτε τών λέμβων κατορθώση τοϋτο, οί
δύο έπιβαίνοντες όμιλο» ϊστανται, ώς καϊ
πάντες οί όπισθεν αύτών ευρισκόμενοι·
οί λοιποϊ έξακολουθοϋσι τόν δρόμον. Είς·
τόν επόμενον δρόμον αί συλληφθεϊσαι
λέμβοι άλλάσσουσι θέσιν μετά τών νικητών των Οϋτω μετά τινας έπαναλήύεις,
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ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ό καλλίτερος όμιλος φθάνει έπί κεφαλής,
θησαν τά τέσσαρα επόμενα έτη καί έπί
ή δέ σχετική αξία τών λοιπών ομίλων
τής· αύτής- άποστάσεως, ή δέ Cambridge
φαίνεται έκ της· θέσεως, ήν έν τή παρα
ήρατο τρεις νίκας απέναντι μιας τής Oxford.
τάξει έχουσιν. Καί είς τήν Cambridge
Κατά τό 1843 καί 1844 δέν έγένετο
δέν έβράδνναν νά μιμηθώσι τήν Oxford
έπίσημος άγων- έγένετο όμως είς κατά
καί νά διοργανώσωσι παρομοίους· άγώνας.
τό 1843, ό όποιος- καί έμεινε διάσημος
Τό είδος- τούτο τοϋ άγώνος ακόμη καί
εΐς τά κωπηλατικά χρονικά τής ’Αγγλίας.
σήμερον μετά ζήλου θεραπευόμενοι' έν
Κατά τό Great Challenge Cup. δπερ
’Αγγλία, ύπήρξεν ή κυρία αιτία, ήτις
έτελέσθη έν Henley, τό Oxford Univer
έπέφερε τόν μεταξύ τών δύο Πανεπιστη
sity Boat Club, εύρέθη αντιμέτωπαν τού
μίων συναγωνισμόν. Ούτος δέ παρήγαγεν είς
Cambridge subscription rooms· Τό τε
άμφότερα τά σπουδαστικά ταύτα κέντρα
λευταίων τούτο δέν άντεπροσώπευεν έπιτοσούτον ένθουσιασμόν. ώστε νά καλλιερ
σιίμως τό Πανεπιστήμιον. ’Ακριβώς πρό
γηθεί άμφοτέρωθεν με κι θερμού ζήλου
τού άγώνος ό πρόκωπος τής Oxford ήσθέή κωπηλασία καί νά κάμωσιν άληθώς
νησεν. Έπιιδή δέ ό Όμιλος τής Cam
τεράστιας προόδους οί έρέται. Κατά τό
bridge δέν έπέτρεώε τήν άντικατάστασίν
έτος δέ 1829 έπήλθεν ό δεύτερος μεταξύ
του, οί έρέται τής Oxford άπεφάσισαν
Oxford καί Cambridge άγων.
νά άγωνισθώσι καί μέ 7 μονον κώπαςΚατά τήν έποχήν ταύτην ό διάσημος
καί παρά, τό μειονέκτημα τούτο ένίκησαν.
"Ομιλος· ’Ερετών τού Πανεπιστημίου τής
προτρέξαντες κατά έν μήκος (μιά βαρκιά).
Oxford, τό Oxford University Boat Club
Κατά τό 1844 ή Oxford έκέρδησε τό
δέν ύφίστατο- κατά τό 1839 κατόπιν
χρυιίοΰν κύπελλον κατά τάς λεμβο
συνελεύσεως- τών αρχηγών τών 'Ομίλων
δρομίας τού Ταμέσεως έκ τού Chiswick
τών διαφόρων Σχολών, άπεφασίσθη ή
μέχρι τής γεφύρας τού Putney· ή Cam
ϊδρυσις τού Σωματείου τούτου, ώς γενι
bridge ήλθε δευτέρα,τόδέ Leonder τρίτον.
κού άντιπροσώπου πάντων τών λοιπών.
Π Oxford έκέρδησεν ώσαύτως τό Grande
Είς- τήν Cambridge τοιούτος "Ομιλος
Challange τού Henley καί τό Steward’s
ύπήρχεν άπό τού 1827.
cup, έν άγώνι τετρακώπων λέμβων.
Ό πρώτος· αγών μεταξύ τών δύο Πα
Κατά τό 1845 ό αγών έγένετο κατά
νεπιστημίων έγένετο τω 1829 έκ τού
πρώτην φοράν έπί άποστάσεως 6800 μέ
Hambledon lock μέχρι τής γεφύρας τού
τρων έκ τού Putney είς Mortlake- Μέχρι
Henley, έπί άποστάσεως περίπου 3700
τοϋ 1855 δέν έλάμβανε χώραν τακτικώς,
μέτρων- ένίκησε δέ κατ’ αύτήν τό Πανεάλλ’ οί δύο αντίπαλοι Όμιλοι συνηντώντο
πιστήμιον τής Oxford.
σχεδόν
κατ’ έτος είς τό Grande Challenge
Ό δεύτερος έλαβε χώραν μετά έπτά
cup τού Henley, τό όποιον ή Oxford
έτη, τώ 1836, έκ τού Westminster μέχρι
έκέρδησε
πέντε φοράς έναντίον δύο τής
τού Putney, είς άπόστασιν περίπου 8800
Cambridge· ’Από τό 1856 έξετελεΐτο κατ’
μέτρων διηνύθη δέ είς 36 λεπτά ύπό τού
έτος- τό μόνον δέ άξιοσημείωτον γεγονός
Πανεπιστημίου τής Cambridge, όπερ καί
είνε τό dead - heat, όπερ έπεράτωσε τόν
ένίκησεν, ύπερτερήσαν κατά 1 λεπτόν τό
άγώνα κατά τό 1877, έπείδή ό Όμιλος
τής Oxford.
Κατά τό 1837 καί 1838 δέν έγένετο
τής Oxford έθραυσε μίαν κώπην κατά
τόν δρόμον.
αγών μεταξύ τών δύο Πανεπιστημίων. Τό
Cambridge University Boat Club συνηνΚατά τό 1898, ό αγών ώρισμένος διά
τήθη μετά τού Leonder, ένός τών μεγατό Σάββατον, 26 Μαρτίου, έπερατώθη διά
λειτέρων αγγλικών Σωματείων, καί τό
μιας έτι νίκης τής Oxford. Άπό 9 έτών
ένίκησεν εύκόλως είς πάντα άγώνα.
οί αντιπρόσωποι τού Πανεπιστημίου τού
Ή Oxford καί ή Cambridge συνηντήτου είσίν αήττητου ή υπεροχή των είνε
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καταπληκτική· παρά πάσας τάς προσπά
θειας οί έρέται τής Cambridge δέν ήδυνήθησαν ακόμη νά τους· καταβάλωσιν ή
κάν νά τους πλησιάσωσι, διότι σχεδόν μέ
είκοσι βαρκιές (200 περίπου μέτρα), διήλ
θον πρώτοι τόν στύλον τού τέρματος.
Άλλίι καί οί τής Cambridge μετεχειρίσθησαν παν μέσον διά νά άποσπάσωσιν άπό τούς τής Oxford τήν νίκην,
ήτις- έπί σειράν έτών τοΐς διέφευγεν άντί
ν’ άποθαρρυνθώσιν έκ τών συνεχών άποτυχιών, είργάσθησαν μετά ζήλου ύπό τήν
έποπτείαν τού κ. Fletcher, αρχαίου έρέτου τής Oxford, δστις δύναται νά θεω
ρηθεί ώς είς τών καλλίτερων Άγγλων
κωπηλατών, άν μή ό καλλίτερος. Ούτος
τούς ύπέβαλεν είς αύστηράν προπόνησιν,
ήτις έφερε τόν Όμιλον είς λαμπρόν όμολογουμένως σημεϊον, κατά τήν γνώμην
δέ τών ειδημόνων, πολύ άνώτερον τών
προτέρων έτών.
Καί έν τούτοίς, μεθ’ δλην τήν έπιμονήν των καί τό θάρρος δέν Λδυνήθησαν
νά έμποδίσωσι τήν Oxford νά άρη καί
νέαν έτι νίκην.
’Εφέτος έπανελήφθη καί πάλιν ό άγών
διά 56ί* φοράν τήν παρελθούσαν 13/25
Μαρτίου. Διεξήχθη καί πάλιν μεταξύ
Putney καί Mortlake μετά τού συνήθους
έκατέρωθεν πείσματος. Τέλος ένίκησεν ή
Cambridge, προτρέξασα άπό τής γεφύρας
τοϋ Barnes κατά τέσσαρα μήκη (τέσσαρες βαρκιές) τής Oxford καί διατηρήσασα τήν ύπεροχήν ταύτην μέχρι τέλους.
Άπό εξήκοντα περίπου έτών, άφ’ δτου
λαμβάνει χώραν σχεδόν άνευ διακοπής ό
άγών Oxford-Cham bridge, έχει καταστή
μία πάνδημος έθνική εορτή, δι’ ήν πας
Άγγλος ένδιαφέρεται- είνε άληθώς- μέγα
άθλητικόν γεγονός, τό όποιον αποβιβάζει
είς- τήν γενέτειραν πανταχόθεν άναρίθμητον πλήθος εραστών τής κωπηλασίας καί
βλέπει τις άνθρώπινον όγκον τεράστιον
κατά τήν ημέραν τού άγώνος, συμπιεζόμενον καί ώθούμενον παρά τάς όχθας τού
Ταμέσεως καί καταλαμβάνοντα παράθυρα,
θύρας, έξώστας, άνδηρα καί αύτάς’ άκόμη
τάς στέγας τών οίκιών. Αί ώχραί άπομι-
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μήσεις τών Αγγλικών λεμβοδρομιών έν
Γαλλία, ’Ιταλία καί έν γένει τή λοιπή
Εύρώπη, δέν δύνανται ούτε άμυδράν ιδέαν
νά δώσωσι τού άθλητικού πυρετού, δστις
καταλαμβάνει άμα τή προσεγγίσει τής
ίεράς ήμέρας άπασαν τήν Αγγλίαν. Στοι
χήματα κολοσσιαία κατατίθενται ύπέρ τού
ένός Γι τοϋ άλλου Πανεπιστημίου, αί δέ
Κυρίαι καί αί Δεσποινίδες μεταβαίνουσιν
είς τούς· άγώνας φέρουσαι ένδυμασίας μέ
τά χρώματα τοϋ εύνοουμένου των 'Ομίλουέξ άλλου τήν ημέραν ταύτην βάπτονται
διά τών δύο άντιπάλων χρωμάτων (bleu
ciel καί bleu fonc6) ή καλύπτονται έμφυχά τε καί άύυχα, άνδρες, γυναίκες,
παιδία, οί κύνες καί αύταί αί γαλαΐ. Τόν
ενθουσιασμόν τούτον διά τούς άγώνας τοΰ
Oxford καί Chambridge δέν διεγείρει μόνη
ή πεισματώδης καί άπεγνωσμένη μεταξύ
τών δύο Πανεπιστημίων πάλη, ούτε τό
λαμπρόν καί μεγαλοπρεπές τής- εορτής,
καθόσον έν Αγγλία γίνονται σχεδόν καθ’
έκάστην παντοειδείς- άγώνες παντός αθλη
τικού ή έχοντας καί έλαχίστην πρός· τόν
άθλητισμόν σχέσιν, άλλ’ ή συμπάθεια
πρός τά δύο έκεϊνα τροφεία απάντων σχε
δόν ,τών μεγάλων άνδρών τής Αγγλίας,
τά όποια δέν είνε μονον φυτώρια άθλη
τών, άλλ’ αύτόχρημα παραγωγεΐα μεγά
λων καί διάσημων άνδρών. Πράγμα λίαν
άξιοσημείωτον καί έν τούτοις άλιιθέστατονάπαντες οί μεγάλοι άνδρες τής Αγγλίας ύπήρξαν οί έμμανέστεροι έρασταί τούάθλητισμού καί οί τελειότεροι sportsman.
Δέν νομίζετε λοιπόν, δτι καιρός είνε
καί ήμεϊς· νά έξυπνήσωμεν ολίγον καί νά
δεχθώμεν ώς πρότυπον έκπαιδεύσεως τό
σύστημα εκείνο, τό όποιον παράγει άνΘρώπους ρωμαλέους καί μεμορφωμένους
συγχρόνως καί νά παύσωμεν προσπαθούντες ν’ άναδιοργανώσωμεν τό {δικόν μας,
τό όποιον έχει ώς- αρχήν καί τέλος τήν
άποβλάκωσιν καί άπομαλθάκωσιν τών νέων
διά τού αιωνίου κλεισίματος καί τής πλή
ρους άποστερήσεως άέρος, παιγνιδιού,
άσκήσεως;
Ι2ΑΝΝΗΣ ΣΡΪΣΑΦΗΣ
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ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟΓ
ΑΓΩΝΕΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

-------------- -

Μολονότι δ καιρός ήτο ψυχρότατος και
ισχυρότατος έπνεεν άνεμος, άρκετοί θεαταί
παρέστησαν είς τούς έν τω Ποδηλατοδρομίω

Φωτογραφία |.

II. ΙΙηοικΙκενόπονλος - II. Σαοίϋόιις

διεξαχθέντας ποδηλατικούς καί άθλητ;κούς
άγώνας τής 21 Μαρτίου, ούς πλήρης έστεψεν επιτυχία.

καί X. Νικολαίδης, έκ δέ τών juniors
οί κ.κ. Γ. Βραχινός και Γ. Ζαχαράτος· είς
δέ τούς ποδηλατικούς άγώνας δ II. Σαββίδης
καί Π. ΙΙαρασκευόπουλος, οϊτινες
έφάμιλλοι πρός άλλήλους, έφάνησαν
κατά πολύ δπέρτεροι τών συναγωνισθέντων πρός αύτούς.
Ό I. Ά μπελάς διήνυσεν έπιτυχέστατα τήν άπόστασιν τών 400
μέτρων 56"% To record τούτο,
λαμβανομένου ύπ’ δψιν τού πνέοντος σφοδρού άνεμου, είνε λαμπρόν.
Ό ποδηλατικός άγών πέντε χι
λιομέτρων μετά βραβείου δραχ. 5
είς τον προπορευόμενον καθ’ έκά
στην στροφήν ύπερήρεσεν είς τούς
θεατάς, καθόσον οί ποδηλάται εύρίσκοντο έν διαρκεΐ ταχύτητι.
Καί είς τούς ποδηλατικούς ώς
καί είς τούς ’Αθλητικούς άγώνας
Ηπίτου
άρκετά έτέθησαν στοιχήματα καί
ιδίως μεταξύ τών μελών τοΰ ΙΙο| δηλατικοΰ Συλλόγου ’Αθηνών.
Τήν έλλανόδικον ’Επιτροπήν έπί μέν
τών ’Αθλητικών άγωνισμάτων άπήρτιζον

ΠΟΔΗΑΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

τείων καί Σ. Άντωνόπουλος, Γενικός Γραμ- I
ματεύς τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλ
λόγου, έπί δέ τών Ποδηλατικών άγώνων
οί κ.κ. Σ. Μαύρος, ’Αντιπρόεδρος τού II.
Σ. Α. Ν. Ροΐδης καί 2L. Feraldi μέλη
τού Π. Σ. Α.
Χρέη άφέτου έξετέλει δ κ. Μ. Χριστομάνος καί κριτού άφίξεως δ κ. I. Ίϊπίτης. I

Είς τούς άγώνας δρόμου έκ μέν τών
seniors διεκρίθησαν οί κ.κ. Ί. ’Αμπελός

Φωτ. I. ’Ηπίτου
X. Νικυλιιΐύιις - 1. Άμπελιΐς

οί κ.κ. Σ. Λάμπρος, Πρόεδρος τοΰ Συνδέ
σμου τών Ελληνικών ’Αθλητικών Σωμα

Άγών όοόιιο»·
100 μέτρων
λ

) J uniors

ι) Γ. Βραχινός
2) Ν. Καρδαμίτσης

Χρόνος 13' ’/,
β’) Seniors
ι) I. Άμπελόίς
2) X. Νικολαίδης
Χρόνος 13"

’Αγών ποδηλατικός
1000 μέτρων

ι) Π. Σα66ίδης
2) II. ΙΙαρασκευόπουλος
Χρόνος Γ 41"
Μόλις έδόθη τό σύνθημα τής άναχωρήσεως δ Π. ΙΙαρασκευόπουλος ήρχισε νά

Ό άγών ούτος διεξήχθη έπί τής έσωτερικής γραμμής τού στίβου πρός τούτο
άριστα διασκευασθείσης. Ό I. Άμπελός
άφ ’ ής έδόθη το σημεΐον τής άναχωρήσεως ήρχισε νά ύπερβαίνη τούς άντιπάλους
του καί έφθασε πρώτος
είς τό τέρμα ύπερβάς τόν
δεύτερον Νικολαΐδην %".
Ό Νικολαίδης, δστις κα
τάγεται έκ τής Κύπρου καί
είνε άριστος γυμναστής, δέν
ήτο τελείως προπονημένος
είς τόν άγώνα τού δρόμου.

Άγών πάλης
ι) Seniors Γ. Τσίτας
2) Juniors Νικολαίδης

Inotantand

Φωτ. I. ‘Ηπίτου
Γ. Ζ<ιν«ιοΰτος - Γ. Βριιχινός

221

προτρέχη τών συντρόφων του Σαββίδου,
Χριστοπούλου καί ’Αναγνωστοπούλου, οϊτινες
τόν ήκολούθουν κατά τήν σειράν ταύτην
χρησιμοποιούντες αύτδν ώς προελαύνοντα· οί
ποδηλάται έβαινον κατά τήν τάξιν ταύτην
μέχρι τού τελευταίου viraije, οτε δ Π. Σαβ
βίδης, έντείνας τάς δυνάμεις του, έφθασε πρώ
τος είς τό τέρμα ύπερβάς τον άκολουθοΰντα
αυτόν Π. Παρασκευόπουλον έν καί ήμισυ
μήκος ποδηλάτου. Οί άλλοι δύο έμειναν
πολύ δπισθεν τού Παρασκευοπούλου. Ό
Σαββίδης καί δ Παρασκευόπουλος έτρεχον
μέ ποδήλατα γαλλικά καί δ μέν πρώτος
τού ’Εργοστασίου Clement, δ δέ δεύτερος
τής Compacrnie Frarp-aise.

Τρίτος άγών έπικολούθησε τής πάλης μεταξύ
τών κ.κ. X. Νικολαίδου καί
Σ. Παππαδημητρίου άμφοτέρων μαθητών τήςένταύθα
I. Γαυριαλάχη
Γυμναστικής Σχολής. Ό
Ελλανοδίκης έπί τοΰ άγωνίσματος τού
του κ. Σ. Άγκωνάκης έκήρυξε νικητήν
τόν κ. X. Νικολαΐδην, δστις μετ’ άγώνα
διαρκέσαντα 2' 41"% κατόρθωσε νά ρίψη
χαμαί τόν άντίπαλόν του. Ό νικητής κ.
Νικολαίδης έλαβεν ώς έπαθλον μεταλλιον
άργυρούν. 'Ομοίως μετάλλιον άργυρούν
έλαβε καί δ κ. Τσίτας καθ’ ού δέν ήγωνίσθη δ κ. Νικολαίδης ώς junior είς
τό άγώνισμα τής πάλης’. Ό Χριστόπουλος
δ διάσημος παλαιστής τών Πατρών, είχε
προσκληθή ύπό τού κ. Τσίτα νά συμμετάσχη τού άγώνος, άλλ’ ένεκα άσθενείας του δέν ήδυνήθη νά προσέλθη επι
φυλασσόμενος νά μετάσχη είς νέον άγώνα.

Π0ΔΙΙΛ1ΤΙΚΙΙ KAI ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ
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2) X. Χικολαιδης

Χρόνος 56"
Τδ record τοΰ Κόσμου τής άποστά
σεως ταύτης είνε 47" 3/δ του Αμερικα
νού W. Baker. Τδ record τοϋ Κόσμου
τών 100 μέτρων slvs 10' τοϋ Γάλλου
I Toumois τών δέ 100 υαρδών 9"
τών
ί ’Αμερικανών -7. Over. et Β. Veffers.

Instantane κ. I. "Ηπίτη
Άγών 2000 ιιέτοων handicap
ι) Π. Παρασκευόπουλος {scratch)
2) Π. ΆναγνωσΓόπουλος 130 μέτρα

Χρόνος 3' 24" *
/,
’Επιτυχέστατα έξετελέσθη δ ποδηλατι
κός άγών handicap έπί
τής άποστάσεως τών 20U0
μέτρων.
Ό scratch Παρασκευόπουλος μόλις έδόθ-η τδ σύν
θημα τής έκκινήσεως ήρχισε βαθ-μηδον καί κατ’
ολίγον νά άνακτα έδαφος
έκ τοΰ παραχωρηΟέντος
εΐς τούς άλλους ποδηλά
τας άναλόγως τών δυνάμεών των καί τέλος κα
τόρθωσε νά φθ-άοη πρώ
τος εΐς τό τέρμα ακολουθούμενος ύπδ τοϋ
Π. Άναγνωστοπούλου.
Ό Σαββίδης κατέπεσεν
εΐς τδ πρώτον virage καί
μωλωπιστείς έλαφρώς δέν
ήδυνήίϊη νά συνέχιση τδν
άγώνα.

Άγών ποδηλατικός
5000 μέτρων
Τελευταίος διεξήχθ-η ποδηλατικός άγών
5000 μέτρων.
Κατά τδν άγώνα τούτον είχε προωρισθή βραβεΐον δραχ. 5 είς τδν προπορευ' όμενον καθ·’ έκάστην στροφήν μετά τδν
i πρώτον γϋρον.

ι) ΓΙ. Σαββίδης
2) II. Παρασκευόπουλος
Χρόνος 9· 28"‘/,

Instantand κ. I. Έπίτη

Ό

άγών ούτος

άπέδειξε

τελείως δτι

Άγών όρόιιοι
*
400 μέτρων

1) I. Άμπελός

---------^=XV=;---------

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΙΠΒΕδΡΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

1888 -1898
Ό αξιότιμος ζ. ’Ιωάννης Χρυσάφης έδημοσίευσεν ύπό τόν αύτόν τίτλον είς τό 7ον καί
8«ν φυλλάδιον τής «Έπιθεωρήσειός» μας
λεπτομερή άφήγησιν τής έξελίξεως δια
φόρων γυμναστικών Σωματείων τών ’Αθηνών,
ή όποια ώς έζ τής μεγίστης ακρίβειας μεθ’ ής
έγρζφη, ε’νε προωρισμένη δπως χοησιμεύση ώς
ανεξάντλητος πηγή διά τούς μεταγενεστέρους,
οϊτινες ήθελον επιχειρήσει νά συγγράψωσιν
ιστορίαν τοϋ αθλητισμού έν Έλλάδι. Τά
πάντα αναγράφονται μέ τήν παρατηρητικό
τητα καί ευσυνειδησίαν ήτις τόν διακρίνει,
εινε δέ άλλως τε άναμνήσεις έκ τής άθλητεκής ά-.μοσφαίρας, τήν οποίαν άνέπνευσε καί
έν ή άνεπτύχθη τό σώμά του, τό όποιον χρη
σιμεύει ώς ζηλευτόν υπόδειγμα διά τήν νεο
λαίαν, τήν όποιαν άζαματως διδάσκει, ακού
ραστος άπόστολος τής έζλαϊκεύσεως τής σω
μασκίας.
Σήμερον συνεχίζομε·/ τήν ιστορίαν τών έν
τή λοιπή Έλλάδι γυμναστικών Σωματείων,
τήν όποιαν όφείλομεν είς τάς πληροφορίας,
τάς όποιας ταύτα τόσον εύγενώς μάς παρέσχον.

Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών.

α') Juniors
1) Γ. Βραχινός
2) Γ. Ζαχαράτος
Χρόνος’ 1' 6" */,

6') Seniors

Καθόσον μετά τάς πρώτας στροφάς πάν
τες οί λοιποί έμειναν όπίσω πολύ αύτών
καί ήναγκάσθησαν νά παραιτηθ-ώσι τοΰ
έπιπλέον άγώνος.
Έκ τών βραβείων τών στροφών έπτά
έλαβεν δ κ. Σαββίδης καί πέντε ό κ. Πα
ρασκευόπουλος.
Είς τήν τελικήν στροφήν άφίκετο πρώ
τος δ κ. II. Σαββίδης ύπερτερήσας τδν
Παρασκευόπουλον ολιγότερον τών 50 έκατοστών τοϋ μέτρου.

Instantand κ. 1. Ήπίτη

δ Παρασκευόπουλος καί Σαββίδης ήσαν πολύ
ύπέρτεροι τών συναγωνισθ-έντων πρδς αύτούς.

Ίδρύθη κατά τό 1894. Επίτιμος Πρόε
δρος ή A. Β. Υ. ό Βχσιλόπαις Νικόλαος,
τακτικός Πρόεδρος ό κ. Άλέξ. Δ. Σούτζος
γενικός Γραμματεύς ό κ. Ίωαν. Α. Καρακαττάνης, ειδικός Γραμματεύς ό κ. Έμμ. Ρικάκης, Ταμίας ό κ. 11. Παυλίδης, Έφορος
ό κ. Δ. Σούτσος, Σύμβουλοι δέ οί κκ. Ραφ.
Ρώσσης, Άλέξ. Καοατζάς, Γ. 'Γαχμιτσής,

Ίωάν. Καζαντζής, Κ. Νικοκλής, Κ. Άδαμόπουλος. Δ. Τσαπαρας. II. Κωνσταντινίδης,
Φ. Δεμερτζής καί Δ. Τσιαπάρας.
Ό Κυνηγετικός Σύλλογος προσπαθεί διά
παντός μέσου νά διαδώση τήν ύπαίθριβν καί
ανδρικήν άσκησιν τοΰ κυνηγίου, φροντίζει δέ
νά ληφθώσι τά καταλληλα μέτρα όπως μή
παραβαίνωνται αί άστυνομικαί διατάξεις κατά
τάς έποχάς τής άπαγορεύσεως τού κυνηγίου,
όπότε τά πτηνά έπωαζουν, καί συνεπώς παύση
ή έξακολούθησις τής έλαττώσεως τών θηρα
μάτων είς τήν Ελλάδα, ή όποια γίνεται αι
σθητή ήμερα τή ήμέρα.
Είς τήν δραστηριότητα τοϋ νύν Προέδρου
κ. Άλ. Σούτσου οφείλονται πλεϊσται οσαι
κυνηγετικά! έκδρομαί, τήν περιγραφήν μιάς
τών όποιων, τής άνά τον Κιθαιρώνα πρός
Θήραν άγριοχοίρων, έ δημοσιεύσαμεν εις τό
φυλλάδιον τού Ιανουάριου- οφείλεται δέ είς
τόν κάλαμον τού λογίου νέου κ. Κωνσταν
τίνου Ξανθοπουλίδου.
"Ενωόις Έλληνίδων. — Τμήμα έκπαιδεντικόν, έν Άθήναις. — Δέν δυνάμεθα
νά περάνωμεν τήν περιγραφήν τών γυμναστι
κών Συλλόγων, τών Αθηνών χωρίς ν’άναφέρωμεν τό εκπαιδευτικόν τμήμα τής Ένώσεως
τών Έλληνίδων.
Κύριος σκοπός τού τμήματος τούτου εινε ή διάδοσις τής γυμναστικής άνά τήν ’Ελλάδα. ΔΓ έλλειψιν όμως τών άπαιτουμένων πόρων πρός ϊδρυσιν
δίου γυμναστηρίου έζήτησε καί τώ παρεχωρήθη
προσωρινώς ή αίθουσα τού Ζαππείου.
Έκεϊ προσέρχονται τακτικά μαθήτριαι χάριν
άσκήσεως, διαιρούμενα! είς δύο τάξεις :
α') Τήν τών παίδων (6- 10 έτών).
β') Τήν τών κορζσίων (10- 14 έτών).
Χάριν δέ ειδικής μορφώσεως διδασζαλισσών
γυμναστικής, προσέρχονται 32 μαθήτριαι, αϊ
τινες διδασκόμενα! θεωρητικώς καί πρακτικώς
άπό τής ΐΊϊ Σεπτεμβρίου μέχρι τής 31Ί6Μαίου,
άποκτώσι πτυχίον έπικυρούμενον ύπο τού Υπουρ
γείου τής Παιδείας- προστατεύονται δέ ύπό
τού τμήματος έν ώ έξεπαιδευθησαν, πρός εΰρεσιν θέσεως.
Ή τάξις τών κορασίων καθώς καί ή τών
γυμναστριών, διδάσκεται ύπο τού Ελβετού
γυμναστού κ. Zutter, ή τών παίδων ύπό
τής διακεκρεμμένης καί άκαματου γυμναστρίας
Έλπίδος 'Γσοντάκη. Ή ε”μπειρος δέ κυρία
Ούρανία Λέκα διδάσκει ρυθμικά παίγνια, είς
δλας τάς τάξεις.
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Τό εκπαιδευτικόν τμήμα διεικειται ύπό επι
τροπής Κυριών ώ; έξής :
Πρόεδρο; ή κυρία Λ. Λασκαρίδου, ’Αντι
πρόεδροι αί κυρίαι Ε. Κετσέχ καί Β. Άγβλαστου, Έφορο; τών γυμνχστριών ή κυρία
Α. Π. Κουντουριώτου, Γραμματεύ; ή κυρία
Μ. Α. Διομήδου;, Σύμβουλοι δέ αί κυρίαι
Βαλ. Γ. Λεβίδου, Χρυσάνθη Γ. Γεωργαντά,
Άννα Σπ. Λάμπρου, Ελένη Γεράκη, Έλ.
Κατερινοπούλου, Άννα Φωτίου, Φλώρα Κριεζή,
Ρόζα Ζυμβρακάκη, Ελένη Μαλανδρίνου καί
Μαίρη Γ. Δροσίνη.
Ή συνεργασία κυριών διακρινομένων τόσον
διά τήν δραστηριότητα των, όσον καί διά την
ευσυνειδησίαν περί τήν εντέλειαν τών άνατιδεμένων εί; αυτά; καθηκόντων, δέν δύναται
ή νά ε“χη πολύ καλά άποτελέσματα. "Α; μά;
έπιτρέψωσιν έν τούτοι; νά ταΐ; ειπωμεν, έν
παρόδω, ότι ή εύρεσι; καταλλήλου χώρου πρό;
ΐδρυσιν ίδιου γυμναστηρίου ά; μή εινε τό κύ
ριον μέλημά των. Ά; μή λησμονήσωσιν, ότι
ή αποστολή των είνε μεγάλη. Ά; προσπαθήσωσι νά εΰρωσι κατζλληλα πρόσωπα εί; τά;
έπαρχία;, τά όποια νά ένεογοΰν έκ παραλλή
λου μέ αύτά; διά τήν διαδοσιν τή; σωμα
σκία;. Πρό παντό; δμως, ή γυμναστική πρέπει
νά γίνη διασκεδζστικη, νά μή ένθυμίζη τό
μάθημά, τήν διδασκαλίαν. Έκδρομαί δέ άπό
καιρού εί; καιρόν, δι’ όλη; τή; ήμέρχς, ίξω
εί; τόν ανοικτόν άέρα, θά συντελέσωσιν ούχί
ολίγον είς το νά προσελκύση το Γυμναστήριου
όλην τήν νεότητα, ή όποια εχει άνάγκην νά
άναπνεύσγ, διά ν’ άναπτυχθή.
(ίπεται αυνίχεια)

Κατ’ εντολήν τοΰ ΙΙοδηλ. Συλ. ’Αθηνών
ΑΝΑΣΤ. 3. ΤΤΠΑΛΔΟΣ
Γραμματεύ; τή; ΈπιΙΙεωρήσεω;.

-------- 38θ-------

ΙΙΙΙΙΙ-ΛΊΊΚΙΙ ΕΚΑΡΟΔΙΙΙ
'Γήν παρελθούσαν Πέμπτην ό κ. Π. Μάνος καί
ή κυρία Μάνου διωργάνωσαν ιππευτικήν έκδρο^·
μήν, ή; συμμετέσχον άρκετοί αξιωματικοί καί
πλειστχ μέλη τή; παρ’ ήμίν έγκριτου κοινω
νίας. Τήν εκδρομήν έτίμησε διά τής παρου
σία: του καί ή A. Β. Γ. ό πρίγκηψ Νικόλαο;.
Ή έκκίνησι; έγένετο τήν 2 μ. μ. έκ τοΰ πε
δίου τοΰ Άρεω;, όπου ειχον συγκεντρωθή περί
τού; 60 ίππεΐ; καί 100 άμαξαι. Ή ταξί;
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τή; πορεία; είχε κανονισθή ώς έξής : Πάντων
προηγείτο ό ανθυπίλαρχο; κ. Ν. Λεβίδη;, δνήκολουθει εί; πεντήκοντα βημάτων άπόστασιν ό
κ. Σοΰτσο;. Κατόπιν ήρχετο ή Α. Β. Υ. ό
πρίγκηψ Νικόλαος, όπισθεν τοΰ όποιου ήκολούθουν όλοι οί ιππείς. Είς ούδένα τών άκολουθούντων τον κ. Σοΰτσον έπετοέπετο νά προηγηθή πριν ή ούτος ήθελε δώσει τό σύνθημα
τοΰ κυνηγίου.
Οί ίππεΐ; ήκολούθησαν τήν όδόν τή; Εύ
μορφη; Εκκλησία; καί έκεϊθεν στραφέντε; πρό;
τά άριστερά διήλθον τήν γραμμήν τοΰ σιδη
ροδρόμου πλησίον τής γεφύρα; τοΰ σιδηροδρο
μικού σταθμού πρό τού Ηρακλείου. Έκεϊθεν
δέ διήλθον άριστερόθεν τών Κουκουβαούνων καί
διηυθύνθησχν είς Χελιδονοϋν. Καθ’ δλον τόν
δρόμον ειχον στηθή έμπόδια ύψηλά μέν άλλ’
ακίνδυνα, καθόσον ήσαν τεχνηέντως τοποθε
τημένα. Οί έφ’ αμαξών ήκολούθησαν τήν όδόν
Τατοίου μέχρι τή; διασταυρώσεω; αύτής πρός
τήν όδόν Χελιδονούς. πρό; ήν κατηυθύνθησαν.
Έν Χελιδονοΰ ειχον στηθή τέσσαρα έμπόδια,
έκ τών όποιων τό έν είχεν ύψος 1.20 μ.
Άμα ε’φθασαν οί ίππεΐ; εΐ; Χελιδονοϋν, ό
κ. Σούτσος ε"δωσε τό σύνθημα τοΰ κυνηγίου
καί άμέσως οί ιππείς ώρμησαν εί; καταδίωξιν
τοΰ άνθυπιλάρχου κ. Λεβίδου, δν πρώτο; κατέφθασεν ό ανθυπίλαρχο; κ. Γ. Γεννηματά; καί
δεύτερος ό κ. Γ. Μελά;.
Εί; τήν έκδρομήν ταύτην ελαβον μέρος καί
πολλαί Κυρίαι έφιπποι, διακριθεισαι διά τή;
κανονική; ιππασία; των, μεθ’ ή; έξετέλεσαν
όλόκληρον τήν πορείαν. Έκ τούτων άναφέρομεν τήν κυρίαν Π. Μάνου καί τάς δεσποινί
δα; Λεβίδη καί Μπαλτατζή. Τόν γενικόν
θαυμασμόν έκίνησεν ή μικρά κόρη τοΰ άντισυνταγματαρχου κ. Σούτσου, ήτι; ίππεύουσα
κανονικώ; καί μετά θάρρους μικρόν ίππον έξετέλεσεν όλόκληρον τήν πορείαν. Έκ Χελιδονοϋ; κατηυθύνθησαν εί; Κηφισσίαν. ε’νθα οί
διωργκνώσαντε; τήν έκδρομήν προσέφερον εί;
τού; προσκεκλημένου; διάφορα αναψυκτικά.
Συγχαίροντε; τόν κ. Μάνον καί τήν κυρίαν
Μάνου, τόσο, διά τήν ώραίαν ιδέαν δσον καί
διά τήν επιτυχή έκτέλεσιν τή; έκδρομή; ταύ
τη;. εύχόμεθα δπω; τό παράδειγμά των μιμηθώσι καί άλλοι, δίδοντε; ούτω ώθησιν προ;
τήν ύπαίθριον μετ’ ασκήσεων ζωήν.

ΠΟΔΙΙΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
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ΑΙ ΑΛΠΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΝ "VEGA„
1 λείωσε τήν έπομένην τό πρωί είς τό I Ιι—
Ό πρώτος ό όποιος- διήλθεν έναερίως
ονίιόρτε, είς άπόστασιν τινα άπό τοΰ Τουτάς Άλπεις, είνε ό Άρβάν, διάσημος
Ή περιγραφή
:
’ · αύτη
“
” ένέχει
δέν
’ ..........
ού’·
αεροναύτης, γεννηθείς έν Λυώνι κατιι τό 1 οίνου.
ώς
άποδέν τό υπερβολικόν,
φαίνονται όσοι μετά ταΰτα 1IVτλησαν θάρρος έξ αύτοΰ καί
ήκολούθησαν τό γενναΐον παράδειγμά του, απεναντίας μά9__ ,
λίστα άνεγνώρισαν δτι άπέφυγε
ν’ άναψερη τά θαυμάσια, τά
όποια νομίζουν τρόπον τινά,
άπαραίτητα υΐ έξερευνηταί, διά

τά απομνημονεύματά των.
Ό διακεκριμμενος αεροναύ
της τής Ζυρίχης Σπελτερίνης,
έξετέλεσε τελευταίως ταξείδιον
υπέρ τάς Άλπεις έχων αφετη
ρίαν τήν Λυών, διά τοΰ αερο
στάτου «Βέγα» (Vega).

Τό άερόστατον
«V<-gu» κατά τήν
στιγμήν το5 «’Αφή
σατε»

1820 καί δστις
έπνίγη είς κά
θοδον πρός τήν
Βαρκελόνην παοασυρθείς έκ
θυέλλης είς τήν
Μεσόγειον.
Πλήριοοις ταδ «V#ga» ίι’ όδρογόνου.
Ό ατρόμητος
ούτος άνήρ άΤό ταξείδιον τούτο έχει Ιδιαιτέραν
• «-» ---------φήκεν ένθουσιώδη περιγραφήν τοΰ τάξει- ,
σπουδαιότητα καθόσον ή κακή έκβασις
δίου τούτου, τό όποιον ήρχισεν έσπέραν
τοΰ ταξειδίου τοΰ Άνδρε είχεν αποθαρ
τινά άπό τό μέγαρον τών Άνθέων (Cluiρύνει τους τολμηρούς έναερίους ταξειteau lies Fleurs) τής Μασσαλίας καί έτε-
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διώτας, Λ?νθε δέ έπικαίρως δπως δυίση
θέι πλησιάζωσι πρός χείλη βαράθρων,
την άπαιτουμένην ώθησιν είς νέα εγχει
δπως δρέφωσιν τό λευκόν edel-weiss, τό
ρήματα .
βελονδινον αύτό άνθος τής αιωνίου χιόνος.
Είς τύ κάνιστρον τον Σπελτερίνη έπέΚαϊ οΐ μεμακρυσμένοι κρότοι τών καταβαινον οί κ. κ. Χάϊμ, καθηγητής τής
ρακτών, μέ όλίγην φαντασίαν, θέι εκλαμ
γεωλογίας είς τήν πολυτεχνικήν σχολήν
βάνονται ώς ήχώ στεναγμών έρχομένων
τής Ζυρίχης, Βιέδερμανν αρχαίος μα
άπό τάς- δχθας τής Στυγός.
θητής τοΰ κ. Χάϊμ, καθηγητής τής· γεωλο
γίας είς τό ΓΙανεπιστήμιον τής Βαρσοβίας,
καϊ Μορέρ, διευθυντής τοΰ κεντρικού με
τεωρολογικού σταθμού τής Ζυρίχης.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΓΓΜΝΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
Διάφορα εργαλεία είχον τοπόθετιιθή είς ί
ΤΟΤ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
πρόσθετον κάλαθον, καθ’ δλον δέ τό διά
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
στημα τής ύπέρ τάς Άπεις διαβάσεως
τελούμενοι επ’. τ·ζ 8ια3ώα«·. τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
τού Vega, έλήφθησαν διάφοροι φωτογρατί 21, 22 xal 23 Μ«του 1899
φίαι μεγίστης· σπουδαιότατος. Τό ταξείδιον έλήξεν είς· τήν Ριβιέρ, μικρόν χω
Μεγαλοπρεπή καί έπιβάλουσαν έορτήν. με
ρίον μεταξύ Διζόν καϊ Λάνγρ, άνευ επει
γάλου δέ ένδιαφέροντος διά τον γυμναστικόν
σοδίου.
κόσμον, παρασκευάζει Six τόν προσεχή Μάϊον
Ή επιτυχία τού ταξειδίου τοΰ «Vega»
δ έν Άθήναις ΙΙανελλήνιος Γυμναστικός Σύλ
ε’νεθονσίασε τόν έπιστημόνικόν κόσμον,
λογος. Άγώνας τριήμερους εις πάντα τά r,Sr\
λέγεται δ’ δτι πρόκειται vet έπιχειρηθώσι
γνωστά άγωνίσματα, άγώνας είς τά κατ’ εξο
καϊ άλλα ταξείδια μέ είδικάς άποστολάς.
χήν ελληνικά τοιαϋτα. ώς σχολικάς επιδείξεις,
Ό κ. Σπελτερίνης Λθέλησε ν’ απόδειξη
παρελάσεις καί πάν ο,τι ίύναται νά έπιζηδτι τά αερόστατα, όποταν είνε κατασκευα
τήση, ό τε φΛοθεάμων και δ γνώστης τών γυ
σμένα μέεύσννειδησίαν,διευθύνονται δ’νπό
μναστικών πραγμάτων.
αεροναυτών πεπειραμένων, παρέχουσι πά
Τό γνωστόν πρόγραμμα τών άγώνων έδησαν ασφάλειαν είς· τούς έπιβαίνοντας είς
μοσιεύθη ήδη μετά σχεδίων τοϋ 1 Ιοδηλατοδροαύτά, είς τρόπον ώστε δέν πρέπει ούδείς
μίου Φαλήρου, έν τώ δποίω θά τελεσθώσιν οί
νά ταλαντεύηται νά έπιχειρή εναερίους ι
Άγώνες. Περιλαμβάνει St δρόμον 100. 400,
έκδρομάς, προκειμένου νά παράσχη ΰπη800, 1500. 110 μετ’ έμποδίων, 100 μετά
ρεσίας είς τήν επιστήμην καϊ τήν τέχνην.
ποικίλων αγνώστων τοΐς άγωνιζομένοις έμπο
’Εκτός τής πραγματικής ώφελείας κατά
δίων καί 10 χιλιομέτρων.
τά διάφορα εναέρια ταξείδια, όποια άπόΆλματα, απλά, τριπλά, είς ύψος καί έπι
λαυσις μοναδική, άπερίγραπτος; Οί εναέ
κοντώ, Δισκοβολίαν, Σφαιροβολίαν, Λιθοβολίαν
ριοι περιηγηταί, τών άνθρωποκτόνων Άλ
(λιθάρι μέ φόρα), Άρσιν βαρών καί Πάλην.
πεων, έν παραδείγματι, θά βλέπωσι πρό
Γυμναστικά δέ. δίζυγα κατ’ άνδρα καί καθ’
τών ποδών των, νά έξελίσσιιται έν έκ τών
δμαδας, μονόζυγα. κρίκους καί άναρρίχησιν
μεγαλοπρεπέστερων πανοραμάτων τής φύ
έπί κάλω.
σεως!
Άλλ’ έκτός τών αγωνισμάτων τούτων 600
’θά βλέπωσι τολμηρούς πεζοπόρους ν’άμαθηταί τών έν Άθήναις δημοσίαν; Γυμνασίων
ναρριχώνται μέ κόπον πρός τάς μάλλον άπο- j θά παρελάσωσιν έν γυμναστική περιβολή και
κρημνούς· κορυφάς καθώςκαϊ τούς ηρωικούς
θά συναγωνισθώσιν είς το παράστημα, τό βήμα
οδηγούς των οί όποιοι πάντοτε είνε έτοιιιοι
καί τάς έλευθέρας άσκήσεις, ύπό τούς ήχους,
νά θέσωσιν είς κίνδυνοντήν ζωήν των,διά νέι
τής μουσικής καί τό πρόσταγμα τών οικείων
σώσωσι τούς περιηγητής των. ’Αλλαχού θέι
διδασκάλων.
παρατηρώσι νέας, αί όποϊαι ώς αίγαγροι
Ο Πρόεδρος τοϋ Πανελληνίου κ. θών προσ-

ΣΩΤΗΡΙΑ
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φέρει τρία έπαθλα μεγάλης άξίας είς τρία
τών άγωνισμάτων τούτων. Ό Σύλλογος, με
τάλλιά χρυσά καί άργυρά είς όλα τά άγωνίσματα καί δ Σύνδεσμος τών Γυμναστικών
καί ’Αθλητικών Σωματείων δύο μεγάλα χρυσά
μετάλλια είς τόν δρόμον 100 μέτρων καί τό

Δρόμος 100 μέτρων.
Κ. Συμεωνίδης, Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, Έδ.
Σάντης, Άλ. Δ. Ζήνωνος, Γ. Α. Σιακαλλής.

τριπλοΰν άλμα.
Άλλά καί δ Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθη
νών ώς καί ή Έπιθεώρησίς θά δρίσωσιν ίδια
έπαθλα είς δύο διάφορά άγωνίσματα, ένθαρρύνοντες τούς νεαρούς άθλητά; τοϋ Πανελληνίου.
Περί τής επιτυχίας τών άγώνων δέν έκφραζόμεθα. Τό ενδιαφέρον τοϋ διοικητικού Σ'υμβουλίου τοϋ Συλλόγου ώς καί ή γεναιοδωρία
αύτοϋ ύπέρ τοϋ έθνωφελοϋς σκοπού άφ' ένός, καί
άφ’έτέρου ή έγνωσμένη πλέον ίκανότης καί
είδικότης περί τήν όργανωσιν άγώνων τοϋ διευθυντοϋ τοϋ Γυμναστηρίου, ύπόσχονται περιφανή
τήν έπιτυχίαν.
'Ημείς συγχαιρόμεθα τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου τού Πανελληνίου διά τήν λαμ,πράν
κατάταξ'.ν τοϋ προγράμματος τών άγώνων καί
τούς νεωτερισμούς, οΰς περιέλαβεν έν αύτω διά
τής προκηρύξεως τών έλληνοπρεπεστατων αγω
νισμάτων ώς καί τής παρελασεως τών μαθητών, άτινα Οά προσδώσωσιν είς τήν έορτήν
τοϋ Πανελληνίου ελληνοπρεπή καί εθνικόν

Δρόμος 400 μέτρων.
Κ. Συμεωνίδης, Μ. Δ. Ρωσσίδης, Γιάγκος
Κλ. Λανίτης, Άλ. Τζιρκώτης.

χαρακτήρα.

ΠΑΓΚΤΠΡΙ0Ι ΑΓΩΝΕΣ

Δρόμος 110 μ. μετ’ έμποδίων.
Κ. Συμεωνίδης. Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, Έδ.

Σάντης, Άλ. Ν. Ζήνωνος.

Δρόμος 800 μέτρων.
Κ. Συμεωνίδης, Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, Άλ.

Τζιρκώτης.
Δρόμος 1500 μέτρων.
Κ. Συμεωνίδης. Άλ. Μ. Κιρκιρίδης, Ξ.

II. Φαρμακίδης,
Τζαπούρας.

Άλ. Τζιρκώτης,

Χαράλ.

Μαραθώνιος.
Χρήστ. X" Σάββα, Στυλ. Θρασυβούλου,
Σάββας Κωνσταντή, Νεόφ. Σάββα, Χαοαλ.

Τζαπούρας.
Άλμα άπλοΰν μετά δρόμον.
Κ. Κλεοβούλου, Άλ. Ν. Ζήνωνος. Γ. Α.

Σιακαλλής.
"Αλμα τριπλοΰν μετά δρόμον.
Μιχ. Δ. Ρωσσίδης. Κ. Κλεοβούλου, Άλ.
Ν. Ζήνωνος. Γ. Α. Σιακαλλής.

Άλμα ύπέρ άπλοΰν έφαλτήριον
μετά βατήρος.
Μ. Δ. Ρωσσίδης, Άλ. Ν. Ζήνωνος.

Κατ’ έτος τελούνται είς τήν Λεμησσόν τής
"Αλμα έπϊ κοντώ ύπέρ ζυγόν άνευ βατήρος.
Έλληνικωτατης Κύπρου, Παγκύπριοι Άγώνες.
Μ. Δ. Ρωσσίδης, Έδ. Σάντης, Άλ. Ν.
Έκεϊ συγκεντρούται τό άνθος τής Κυπρια
Ζήνωνος,
Λέων. Ναθαναήλ.
κής νεολαίας, όπως άμφισβητήση τήν δόξαν
Δισκοβολία.
τοϋ πρωταθλητοϋ, καί δίδει έν σμικρώ ζώσαν
Μ. Δ. Ρωσσίδης, Άλ. Ν. Ζήνωνος, I. Π.
εικόνα τών 'Ολυμπιακών Άγώνων.
Κατά τήν 22, 23, 24 και 25 τρέχοντος I Μιχαηλίδης.
μηνός θέλουσι λάβει χώραν, ώς συνήθως, καί
Σφαιροβολία.
πάλιν, οί Άγώνες ούτοι.
Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, Άλ. Ν. Ζήνωνος, Γ.
Ή άθλητική κίνησις, καθόσον προσεγγίζουΓ. Α. Σιακαλλής, Γαβαλάς.
σιν οί άγώνες, γίνεται ήμέρα τή ήμέρα ζωηΎπερπιϊδησις τάφρου έπϊ κοντώ.
ροτέρα καί τό Γυμναστήριου βρίθει έκάστην
Μ. Δ. Ρωσσίδης.
δειλήν άγωνιστών καί θεατών. "Ηρχισαν ήδη
Ποδηλασία άντοχής.
κατασκευαζόμενα καί τά θεωρεία.
Δ.
Ν.
Ρωσσίδης,
Θ. Λ. Ρωσσίδης, Μιχ.
Δημοσιεύομεν σήμερον κατάλογον τών δηλωσάντων είς τά προκηρυχθέντα άγωνίσματα:

Φ. Κλοακίδης.

228

ΠΟΔΗΑΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

Εί: τδν νικητήν τού ποδηλατικού τούτου | νας, έορτάζων τήν είκοσιπενταετηρίδα τής
άγώνος, δστις θέλει διεξαχθή συμφώνως με
ΐδρύσεώς του.
τον Κανονισμόν τοϋ Ποδηλατικού Συλλόγου
Τό πρόγραμμα τών άγώνων είνε ποι’Αθηνών, θέλει άπονεμηθη καί έπαθλον I κίλον, περιλαμόάνον:
άργυροΰν, έπί τούτω άποσταλεν ύπδ τοΰ
Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών.

Α') Άλμα ές υψους μετά παλμών διά
σχοινιού.
Β') ’Ασκήσεις μονοζύγου.
Γ') Άλμα εφαλτηρίου.

Ποδηλασία βραδύτατος.
Μ. Δ. Ρωσσίδης. Δ. Ν. Ρωσσίδης,
Φ. Κλοακίόης, Δ. Ν. Δημητρϊου.

Μ.

Δ') ’Ασκήσεις διζύγου.
Ε') Άλμα μήκους είς τρις.
ΣΤ') ’Ασκήσεις κρίκων.
Ζ') Άναρρίχησις διά μόνων τών χειρών

Άναρρίχησις έπί κάλω.

Κ. Συμεωνίδης, 1- Η. Μιχαηλίδης.
Άρσις- βαρών διά τής· μιας χειρός.

ι επί απλού καί διπλού σχοινιού.

Γιάγκ. Κλ. Λανίτης, Γαβαλάς.

Εΐς τούς άγώνας προσκληθέντα θέλουσι
μετάσχη πάντα τά έν Αΐγύπτω Γυμναστικά
Σωματεία καί πλεΐστοι άλλοι Σύλλογοι,
Γ. Α. Σιακαλλής, Δ. Ζ. Πιερίδης, Ν. Δ.
εύμενώς
δηλώσαντες συμμετοχήν.
Θεμιστοκλέους, Πολ. I. Λοίζίοης, Δ. Ν.
Πλήρη περιγραφήν τών άγώνων τούτων
Δημητρϊου.
ι θά δημοσιεύσω μεν έν καιρώ, ώς καί τάς
Μονόζυγον, Δίζνγον, Κρίκοι.
ΐ εικόνας- τών άναδειχθησομένων πρωταθληΚ. Συμεωνίδης.
I τών, άς εύγενώς θέλει μας άποστείλει ύ

Άγών κωπηλασίας.

έν Ramleh τής Αΐγύπτου συνεργάτης μας
κ. Α. Καράλης.

Εύχόμεθα καί ελπίζομε·/. ότι οί ΙΙαγκύπριοι
Άγών·; θά στεφθώσιν ύπό Επιτυχίας, πρός Νί
καιαν ηθικήν αμοιβήν τών οργανωτών αύτών.
Ή ήμέάέρα ΈπιΘεώρησις- θέλει άντιπροσωπευθή κατά τους άγώνας ύπό τοϋ άξιοτίμου
κ. Θ. Θεοδότου, δικηγόρου έν Λεμησσφ, επι
τίμου μέλους τοϋ ΙΙοδηλατ. Συλλόγου Αθηνών.
Έπί τή, εύκαιρία τών Παγκυπρίων ’Αγώ
νων θέλομεν έκοώσει πανηγυρικόν φυλλάδιον
μέ τελείαν περιγραφήν τών Άγώνων καθώς
καί μέ τάς εικόνας τών νικητών καί τών αφί
ξεων ή αναχωρήσεων τών διαφόρων δρόμων.
Ή τιμή τοϋ φυλλαδίου τούτου ώρίσθη είς
8 πέννας, θέλει δέ άποσταλή είς ον τινα δη
λώσει τούτο πρός τον κ. θ. θεοδότου ή τήν
έφημερίδα Αλήθειαν μέχρι τής 30 τρέχοντος
μηνός, καταθέτοντα και τό τίμημα.

ΑΓΟΝΕΣ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

2Σ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ Κ0Π2ΣΕ2Σ

j

Τήν 16 Μαΐου ό έν ’Αλεξάνδρειά Ελ ί
ληνικός Γυμναστικός Σύλλογος «Μίλων» '
τελεί αθλητικούς καί γυμναστικούς άγώ- )

Πολλά μέχρι τοΰδε έν Εύρώπη περιοδικά πο
δηλατικά καί πεζοπορικά έπραγματεύϋησαν διά
σειρά; ωραίων άρθρων, δφειλσμένων εΐ; καλά
μου; διάσημων πεζοπόρων καί ποδηλατών περί
τοΰ ανωτέρω ζητήματος, δπερ έκ πρώτη; μέν
δψεως φαίνεται ανάξιον προσοχή;, εμβριθέστε
ρου δμω; έξεταζόμενον παρουσιάζει πορίσματα
σπουδαία·/ έπέχοντα θέσιν έν τή καθόλου ασκή
σει τοΰ ανθρωπίνου σώματος.
Περί τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος,
ώραίαν πραγματείαν κατεχώρισε τδ έν Γερμανία
έκδιδόμενον περιοδικόν Der deutsche Iiadfahrer τής αύτόθι Ποδηλατική; Ένώσεως.
Έπίσης έν Γαλλία εΐ; τό έβδομαδιαίον εΐκονογραφημένον περιοδικόν Veloce- Sport et
Bicyclette, τό έκδιδόμενον τή έπιμελεία τοΰ
κ. Ε. Juven, κατεχώρισεν ό κ. Michelin

ΠΟΔΗΤΑ.ΑΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

ώραιοτάτην πραγματείαν περί τοΰ ζητήματος
τούτου.
Μή δυνάμενοι έλλείψει χώρου νά τήν οημοσιεύσωμεν δλόκληρον, άποσπώμεν τά έξής:
«Όταν i> άνθρωπος βαδίζή, λέγει ό Miche
lin, φέρει αύτό; έαυτόν- δταν ποδηλατή, κυλίει
αύτός έαυτόν».
Άναμφίρρηστον άρα τυγχάνει, δτι ή κοπωσις
είνε πολλώ άσθενεστέρα διά τόν ποδηλάτην, ή
διά τόν πεζή βαίνοντα.
ΙΙαρατηρητέον δέ πρό; τούτοις δτι δ πεζοπορών, άτε ίστάμενος δρθιος, ύποβαστάζει τό δλον
βάρος τοΰ σώματός του έπί δύο σημείων μόνον,
δηλ. τών ποδών ένώ δ ποδηλατών κάθηται, τό
δέ βάρος του διανέμεται μεταξύ πέντε σημείων,
δηλ. τοϋ καθίσματος (selle), τών δύο ποδών, καί
τών δύο χειρών.
Ύπελογίσθη δτι διά τών αύτών κινήσεων, δΓ
ών δ πεζή βαδίζω·/ ήθελε προχωρήση 1 μέτρ.
καί 50 μέχρι 75 έκ., δ ποδηλατών δύναται νά
διατρέξη διάστημα μέχρι 5 μέτρων.
Έν τώ ποδηλάτη τό βάρος τοΰ σώματος έκμηδενίζεται, άφ’ ού ή έδρα του στηρίζεται έπ’.
τοΰ καθίσματος τοΰ ποδηλάτου- ή έργασία λοιπόν
αύτοΰ περιορίζεται εΐ; έλξιν, ή; τά δύο στοιχεία
είνε ή άντίστασις εΐ; τήν περιστροφήν α') τών
τροχών έπί τοΰ έδάφους, 6') τών σχοινίκων
(moyeux) έπί τών αξόνων τών τροχών.
Διά πολλών καϊ έπανειλλημένων ύπολογισμών
κατάδηλον έγένετο δτι δ ποδηλατών έπί ομα
λού εδάφους διατρέχει μέ τήν αύτήν κόπωσιν
διάστημα δεκαοκτάκις μεγαλείτερον τοΰ πεζή
βαίνοντο;. Λέγομεν έπί όιιαλοϋ εδάφους, διότι
άν ύπάρχη ανωφέρεια έξαναγκάζουσα τόν ποδη
λάτην εΐς πρόσθετον καταβολήν ένεργείας, ή
ενέργεια αύτη επαυξάνεται, άφ’ ού εΐ; τό ίδιον
αύτοΰ βάρος έπιπροστίθεται και τό τοϋ ποδηλά
του. 'Η αύξησις αύτη είνε τοσούτον μάλλον
έπαισθητή διά τόν ποδηλατητήν, δσφ δ δρόμο;
είνε πλέον ανωφερής. Τό δλως αντίθετον συμ
βαίνει εΐς τήν κατάβασιν καθ’ δτι ή πρός έλξιν
ένέργεια εκμηδενίζεται, άμα αΰτη άντισταθμισθή
ύπό (τοϋ άποτελέσματος) τοϋ βάρους- άποβαίνει
μάλιστα απαραίτητον εΐ; τόν ποδηλατητήν νά
μετριάση τήν ταχύτητα, άμα τό αποτέλεσμα τοΰ
βάρους ύπερβή τό τή; ελξεως.
'() πράγματι κακό; δαίμων τοϋ ποδηλατοϋντο; είνε δ σφοδρός πνέων άνεμος, δστις
άπ’ έναντίας διά τόν πεζή βαίνοντα ούδεμίαν
σχεδόν έχει σημασίαν έν μέτρια νηνεμία.
Συμβαίνει έστιν δτε δ πνέων άνεμος νά ή το

229

σοΰτον σφοδρός, ώστε ή κόπωσις τοϋ ποδηλατοϋντος νά ύπερβαίνη κατά πολύ τήν τοϋ πεζοποροϋντος- δΓ ο τό μάλλον λογικόν είνε νά παραιτηθή τοϋ νά άντιπαλαίη έπί πλέον κατά τοϋ
στοιχείου τούτου τής φύσεως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΪΤΑΣ
--------------Ϊ=ιΨπξξ;--------------

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΤΑΞΙΑΣ
Ύπουργίς τής Παιίείας

Μετ’άγαλλιασεως χαιοετίζομεν όμοϋ μέ δλον
τον γυμναστικόν κόσμον τήν είς το ύπουργικον
αξίωμα άνάρρησιν τού κ. Άθ. Εύταξία.
Ή εΐς τό Κεντρικόν Γυμναστήριο·/ έπίσκεψίς
του αμέσως μετά τήν άναλαβήν τής άρχής,
δεικνύει εναργέστατα οτι θέλει προβή εΐς άμε| σον εφαρμογήν τών μέτρων, άτινα ύπέδειςεν
έν τή πραγματεία του ύπό τόν τίτλον «Ή
Γυμναστική», δΓ ής ίτίμησε τό ήμέτερον
φύλλον τοϋ παρελθόντος Ιανουάριου, εύχόμεθα
δέ όπως ή σωματική άσκησις έπί τής Υπουρ
γίας του άναχθή εΐς την .προσήκουσα·/ περιω
πή·/. καθόσον δΓ αύτής καί μόνης θέλουσι
τ.θή αϊ βάσεις τής έλληνικής παιδείας καί
τής έλληνικής ανατροφής.
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ΧΡΟΝΙΚΑ
Μετ’ εύχχριστήσεως πληροφορούμεν τούς ανχγνώστας μας δτι ή άθλητιχή κίνησις ήρχισε να λαμβάνη ζωήν. Καθ’ έκάστην τό Ποδηλατοδρόμων Φα
λήρου κχί τοΰ Γυμναστηρίου τοΰ Πανελληνίου
Γυμνιστικού Συλλόγου πληροΰνται αϊτό ασκούμε
νους άθλητάς.
Έλπίζομεν δτ: μεγχλειτέρχ κίνησις θέλει άρ/ίση ήδη μέ τήν προκήρυξιν τών διαφόρων άγώνων
ους μέλλουσι νά τελέσωσι κατά τούς μήνις ’Απρί
λιον και Μάϊον ό Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθηνών,
ό "Ομιλος Lawn-Tennis καί άμφότεροι οΐ ένταΰθα
Γυμναστικοί Σύλλογοι.

'Π Λ. Β. Υ. ό Διάδοχος καί οΐ λοιποί Πρίγ
κηπες ποιούνται συχνός έκδρομάς έπί ποδηλάτου.
Μετ’ άκρας ο’ άγαλλιάσεως ό μικρός Πρίγκηψ Γεώρ
γιος θεατιι καθ’ έκάστην διασχίζων έπί ποδηλάτου
τή συνοδεία τοϋ καθηγητού του τάς λεωφόρους
Κηφισσίας καί ’Αλεξάνδρας. Τό λαμπρόν παρά
δειγμα τής καθ’ ήμέραν άσκήσεως τοΰ μικρού Πρίγκηπος ευχής εργον Οά ήτο, έάν έμιμοΰντο όλοι οΐ
Έλληνόπαιδες κατά τό εφικτόν αύτούς.

Ό έν Τριπόλει Σύλλογος τών Φιλοπροόδων·
προεκήρυξε τήν τέλασιν τήν 9 Μαίου έν τώ μεγάλω
Γυμνχστηρίω του ’Αθλητικών καί Γυμναστικών
’Αγώνων.

Ό λαμπρός ούτος Σύλλογος πρός πλήρη επι
τυχίαν τών ύπ’ αύτοΰ προκηρυχθέντων αγώνων ερ
γάζεται άόκνως, πάντα δέ τά άποτελοΰντα αύτόν
μέλη καθ’ έκάστην προπονούνται, ίνα δυνηθώσι νά
διαγωνισθώσιν έπιτυχώς καί κατορθώσωσι νά έπιτύχωσι καλά records.
Τό πρόγραμμα τών άγώνων περιλαμβάνει άγώ
νας δρόμου 100, 400, 800 καί 1500 μέτρων. 110
μέτρων μετ’ εμποδίων, 12 χιλιομέτρων, "Αλματα
άπλοΰν, τριπλοΰν, είς ύψος, είς ύψος έπί κοντώ,
Πάλην, "Αρσιν βαρών. Δισκοβολίαν. Σφαιροβολίαν
και Γυμναστικά άγωνίσματα.
Λεπτομερή περιγραφήν τών αγώνων θέλομεν δώσει
είς τούς άναγνώστας μας έν τώ προσεχεί φύλλω.

Μετά τήν παρέλευσιν τού χειμώνες ή ποδηλα
τική καί έν γένει ή αθλητική κίνησις ήρχισε νά
λαμβάνη ζωήν έν Ευρώπη, ’Αγώνες διάφοροι προ
κηρύσσονται ώς καί διάφορα·, ποδηλατικά! έκδρομαί
έπιχειροϋνται. Άπό τοΰ προσεχούς φυλλαδίου, θέλο
μεν καθιστή ενήμερους τούς άναγνώστας μας τών
διαφόρων αγώνων, έκδρομών καί περιηγήσεων.

ΕΠΙΘΕΩΙΊΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΣ

ΊΙ έν Παρισίοις έκδιδομένη αθλητική έφημερ'ις
Journal des Sports μετά τήν επιτυχή διεξαγωγήν
τού ύπ’ αύτής διοργανωθέντος άγώνος πρός άνάδειξιν πρωταθλητοϋ τοΰ κόσμου είς τό άγώνισμα
πάλης, νέον διοργανώνει άγώνα πρός ανάδειξιν πρωταθλητοΰ τοΰ κόσμου είς τό άγώνισμα ξιφασκίας
τών φιλάθλων (Championnat du Monde d' Epee).
Εις τόν αγώνα τοϋτον μέλλουσι να συμμετάσχωσιν όλα τά Σωματεία τής ύφηλίου, άποδεχθέντα ευχαρίστως τήν πρός αύτά ποοσκλησιν, διά
τών πρωταθλητών των.
Ό άγών διεξαχθήσεται έν Παρισίοις έν ταίς
αΐθούσαις τοΰ Alcagar d'Ete, αίτινες εινε λίαν κα
τάλληλοι πρός τούτο, περιέχουσαι τέσσαρας στίβους,
κατεσχευασμένους διά τοιούτους άγώνας μήκους 30
μέτρων καί χωριζομένους διά διαζωμάτων έκ ciment,
προωρισμένων διά τούς κοιτάς.
Ό άγών θ’ άρχίση τήν I ’Απριλίου καί θά
λήξη τήν 16 τού αύτοΰ μηνός.
Βραβεία, προκειμένου περί άγώνος φιλάθλων δέν
θά άπονεμηθώσι χρηματικά, άλλά καλλιτεχνικά άντικείμενχ μεγάλης άξίας. Ό νικητής έκτός τού
τίτλου τοΰ πρωταθλητοϋ τοΰ κόσμου, θά λάβη καλλι
τεχνικόν άντικείμενον άξίας 4000 φράγκων.
Ή είσοδος κατα την διεξαγωγήν τών άγώνων
άπό τής 2 μέχρι τής 15 μ.μ. έκάστης ήμέρας θά επι
τροπή ται είς τα μέλη δλων τών Γυμναστικών καί
’Αθλητικών Σωματείων. Είς ούδένα δέ θί έπιτρέπηται είσοδος έπί πληρωμή, καθόσον οί διάφοροι
συμμεθέξοντες τοΰ άγώνος φρονούσιν, δτι άποβάλλουσιν έκ τής ιδιότητος τού φιλάθλου, έάν ήθελον
διαγωνισθή ένώπιον θεατών πληρονόντων είσοδον.

Προσεχώς άφικνοΰνται ένταΰθα οΐ διάσημοι Γάλλοιποδηλάται Buohours, Bunisson καί Cornet. Ό πρώ
τος εινε ποδηλάτης άντοχής rccodnian τοΰ κόσμου
τής άποστάσεως τών I 00 χιλιομέτρων, οί δέ δύο
άλλοι ταχύτητος.
Ό Bouhours προκαλεί οίονδήποτε ποδηλάτην
έγκατεστημένον έν Έλλάδι είς άγώνα έκατόν μέ
χρι διακοσίων χιλιομέτρων μετά ή άνευ προελαυνόντων, έπί στοιχήματι ούχί έλάσσονε τών 1000
φράγκων. Εϊδομεν έάν οί έξ έπαγγέλματος ποδηλάται μας θέλουσιν άποδεχθή τήν πρόκλησιν ταύτην.
Τί λέγουσιν οί άπαρτίζοντες τόν σύνδεσμον τών
'Ελλήνων δρομέων και ό κ. de Gcedrich;
Έν πάση δμως περιπτώσει θέλουσι συναγωνισθή
πρός αλλήλους εις τούς πρόσεχε'ς άγώνας τοΰ Πο
δηλατοδρομίου Φαλήρου καί είς τόν μέγαν άγώνα
Σπάρτης-’Αθηνών, ίν διοργανώνει ή «Έπιθεώρησίς».

*
Μεταξύ δλων τών γαλλικών Σωματείων κατά
τόν παρελθόντα μήνα διεξήχθησαν άγώνες Foot-ball

ΠΟΔΙΙΑΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ
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λόγων δημοσιεύει έν τή έτησία έκθέσει τού έτους
1898 τά έξής : « Ό άριθμός τών μελών τού Συν
δέσμου άνήρχετο τήν I Δεκεμβρίου 1897 είς 34.906,
τήν δέ 1 Δεκεμβρίου 1898 εϊς 42.713, ήτοι έπήλθεν αύξησες τών μελών κατά 7807».

Rugby πρός άνάδειξιν πρωταθλητών τής Γαλλίας.
Κατά τούς τοιούτους άγώνας νικηταΐ άνεδείχθησαν
οί άποτελοΰντες τά Σωματεία Racing Club καί
Stade Franjais. οϊτινες τέλος συνηγωνίσθησαν πρός
άλλήλους διά τήν τελικήν νίκην. Τόν τίτλον τοΰ
πρωταθλητοϋ τής Γαλλίας εις τό Foot-ball Rugby
ελαβον οί άποτελοΰντες τόν όμιλον (equipe) τού
Stade FraiH'iiis, ούτινος άοχηγός εινε ό Monlu, οϊτι
νες κατώρθωσαν νά καταβάλλωσι διά 5 points απέ
ναντι 3 μετά πεισματώδη πάλην τούς άποτελοΰντχς τόν όμιλον Racing Club, ούτινος άρχηγός εινε
ό Franz Reichel, ό γνωστός δημοσιογράφος, όστις
άντεπροσώπευσεν ένταΰθα κατά τούς ’Ολυμπιακούς 1
Άγώνας τήν έν Παρισίοις έκδιδομένην άθλητικήν
έφημερίδα «Velo».

Έν τώ γαλλικώ στρατώ εις τό ποδήλατον άποδίδεται μεγάλη σπουδαιότης, καθ’ ά άποδεικνύεται
έκ τοΰ προϋπολογισμού τοΰ υπουργείου τών Στρα
τιωτικών, έν τώ δποίω αναγράφεται πίστωσις 40.000
φράγκων πρός άγοράν ποδηλάτων.

*
Μεταξύ τών άλλων έν Νικαία διεξαχθέντων άγώ
νων ελαβον χώραν καί άγώνες automobiles έπ! τής
άποστάσεως Νίκαιας - Callare μετ’ έπιστροφής είς
Νίκαιαν, ήτις είνε περίπου 125 χιλιομέτρων. Κατά
τόν άγώνα τοϋτον νικηταΐ άνεδείχθησαν τών μέν I
άμαξών automobiles ό κ. Lmeaitre, διανύσας τήν I

απόστασιν είς 2 ώρας 52’ 50”, τών δέ motoeycles
automobiles ό κ. Teste, διανύσας τήν άπόστασιν είς
2 ώρας 59’.
Εις τον άγώνα ταχύτητος ένός άγγλικοΰ μιλλίου
(1609 μέτρα) αύτοκινήτων άμαξών νικητής άνεδείχθη έκ νέου ό I.emaitre, διανύσας τό μίλλιον
είς Γ 35" */s, ‘ύτ01
ταχύτητα 70 χιλιομέτρων
τήν ώραν.
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Καί κατά τό έτος τούτο έστέφθησαν ύπό πλή- '
ρους έπιτυχίας οί έπί 15 ήμέρας καθ’ έκαστον έτος
άπό τοΰ 1893 έν Κάννχις τής Γαλλίας διεξαγόμενοι
διεθνε'ς ναυτικοί άγώνες yachts, οϊτινες οιωργανοΰνται ύπό τής Ένώσεως τών yachtsmens τών Καννών.
Εις τούς άγώνας τούτους συμμετέχουσι καί πλείστοι
άλλοι Ευρωπαϊκοί και Αμερικανικοί Σύλλογοιπάντων όμως τούτων πρωτοστατοΰσιν οΐ “Αγγλοι,
άποστέλλοντες πλείστα yachts.
Είς τόν άγώνα τοϋτον τών 20 τόννων ένίκησε
τό yachts «Mildred», άνήκον εϊς τόν λόρδον Wiltchon,
είς τόν άγώνα τών 5-10 τόννων ένίκησε τό yachts
• Ruchine», άνήκον εις τόν λόρδον Spiircks καί είς τόν
άγώνα τών 3-5 τόννων ένίκησε τό yachts «ΝβΙΙιι»,
άνήκον είς τόν δοΰκα des Abugs.
Είς τούς αγώνας τού παρελθόντος έτους είχε
λάβει μέρος καί τό yachts «Britannia», άνήκον είς |
τόν πρίγκηπα τής Ούαλλίας, θερμόν θιασώτην τών
τοιούτων άγώνων, ους καθ’" έκάστον έτος τιμή διά

τής παρουσίας του.
*

Ό Σύνδεσμος τών Γερμανικών ποδηλατικών Συλ
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Δύο φοβέρα δυστυχήματα συνέβησαν έξ άπροσεξίχς είς δύο ποδηλάτας. Τό έν τούτων έν τώ πο
δηλατοδρομίω τοΰ Sydney τήν 28 Φεβοουχρίου εις
τόν γνωστόν ποδηλάτην Ο. Brien, τόν οποίον κατέρριψεν έπί τοΰ στίβου έξ άπροσεξίχς άλλος ποδηλά
της, καθ’ Sv χρόνον έπροπονείτο. Τό τραύμα ύπήρξε
θανατηφόοον ένεκα τής μεγάλης ταχύτητος, ήν
είχεν άναπτύξη ό Ο. Brien καί τής έκ τούτου έπελθούσης βιαίας προσκρούσεως αύτοΰ έπϊ τοΰ τσιμέν
του. — Προσοχή μεγάλη άπαιτείται είς τά ποδηλα
τοδρόμια καί ιδίως οί αρχάριοι δέον να προπονώνται είς ώρισμένην ώραν καί ύπό τήν αύστηράν
έπίβλεψιν τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Ποδηλατοδρομίου. —
Τό έτερον δυστύχημα συνέβη έν Βρέστη τήν αύτήν
ήμέραν εις τόν Γάλλον στρατιώτην Coucorne, έκτελοΰντα χρέη άγγελιαφόρου. Καθ’ Sv χρόνον μετέβαινεν άπό τοΰ ένός φρουρίου εϊς τό έτερον τής
πόλεως ταύτης διά τής παραλιακής όδοΰ. κατέπεσεν
έπί τών βράχων, όπου έξέπνευσεν αυθωρεί.

Τήν 23 Μαρτίου διεξήχθη ποδηλατικόν match
μεταξύ τών κ. κ Παρασκευοπούλου καί Α. Γεωργαντχ άπ’ Αθηνών είς Μαραθώνα μετ’ έπιστροφής,
έπί στοιχήματι δραχ. 200.
Ή έκκίνησις έγένετο τήν II ώρ. και 13'. Ό
κ. Παρασκευόπουλος, όστις μετεχειρίσθη είς τόν
άγώνα τούτον ποδήλατον τοΰ έν Σικάγω ’Αμερικα
νικού καταστήματος Monarch, έφθασε πρώτος είς τό
τέρμα τήν 2 ώρ. καί 45'. Ό κ. Γεωργαντάς εφθασε
μετά πάροδον έπτά λεπτών. Ό κ. Παρασκευόπου
λος διήνυσε τά 80 χιλιόμετρα είς 3 ώρας καί 32
λεπτά, δπερ είνε κάλλιστν record, λαμβανομένης ύπ’
δψει τής κακής καταστάσεως τής όδοΰ.

Σπουδαίου δείγμα δυνάμεως έδωσε τόν παρελθόντα
μήνα ό περίφημος άθλησής Σαμψών έν Sidney τής
Αύστραλίας. Ό Σαμψών θεωρείται ώς είς τών Ισχύ-
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ροτέρων άνδρών τοΰ χόσιχου, διαπρεπών εΐ; τό νά
διχρρηγνύη άλύσσου;. Είς Sidney προεχήρυξεν ότι θά
διάρρηξη δημοσίγ έν τή πλατεία μέ τούς μΰς των
βραχιόνων του άλυσσον τήν οποίαν προηγουμένως θά
μετεχειρίζοντο δύο ίππε: δ.ά νχ σύρωσι βορτίον 5
τόννων (περίπου 10000 λιτρών). Έν ή δέ περιπτώοει δέν τό χχτώρθωνε, θά έπλήρωνε 10000 μάρκα
εί; τούς πτωχούς τή: πόλεως. Έχ-ό; δέ τούτου θά
έπλήρωνεν άλλα 10000 μάρκα, έάν οί ίπποι σύροντε;
τό φορτίον διεόρήγνυον τήν άλυσσον. Τό προχηρυχθέν θέαμα έγένετο τήν ώρισμένην ώρχν παρουσία
απείρου πλήθους θεατών έν τή μεγάλη πλατεία τής
πόλεως πλησίον τοΰ ϊνδριχντο; τής βχσιλίσση; Βι
κτωρίας. "Αλυσσος έπί τούτω κατχσχευασθεϊσχ έτοποθετήθη είς την μέ τό ανω βάρος φορτωμένην άμα
ξαν χχ! ήνώθη μέ ζυγόν δύο ίππων. Πλέον ή άπχξ
έσυραν οί ίπποι, αλλ’ ή άλυσσος δέν διεσπχσθη ούτε
όταν πλέον τών 50 άνδρών σύροντες έκ τοϋ όπισθεν
μέρους τής άμάξης ηδξχνον τήν τάσιν τής άλύσσου.
Τό μόνον έπελθόν αποτέλεσμα ..το ότι κρίκοι τής
άλύσσου ήνεώχθησχν ολίγον τι. Τότε ό Σαμψών έξεδύθη τό ένδυμά του και έθεσε τήν άλυσσον περί
τούς μΰς τοΰ δεξιού άνω βρχχίονος. “Επειτα κλινών
τόν βραχίονα πρός τά άνω έτάνυσε τούς μΰς. άλλ’
ή άλυσσος άντέστη. Επίσης ή δεύτερα κχι ή
τρίτη απόπειρα άπέτυ/ε. Μετά χνχπχυσιν ολίγων
λεπτών έπανέλαθε τόν αγώνα καί έντείνα; όσον ήδυνήθη τάς δυνάμεις του κατώρθωσε νά διάρρηξη τήν
άλυσσον. Τοσχΰτχ: όμως .,σχν αί κατενεχθεϊσχι προσπάθειαί του χχί τοιχύτη ή έξάντλησι; ήν συνεπεία
τούτων ΰπέστη, ώστε αμέσως έλυποθύμησε καί μόλις
μετά πχρέλευσιν λεπτών τινών συνήλθεν έπί τής κλί
νης τοΰ πλησίον νοσοκομείου, είς c αμέσως τόν μετέφεοον.
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Μετά χχρα; έπληροφοοήθημεν ότι τό Εθνικόν
Λύκειον προέβη εϊς τήν ένοικϊχσιν τής οικίας Μέρλιν, όπου μέλλει νά έγκχτχστήση τέλειον Γυμνχστήριον. Άπευθύνομεν θερμότατα συγχαρητήρια εις
τού; διευθυντής τοϋ έν λόγω Λυκείου, οϊτινες πρώ
τοι δίδουσι τό άξιομίμη-ον παράδειγμα τής αλη
θούς αγωγής τών νέων.
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Ό κ. Έδονάρδος/Ι. Η'. Ζ/ά?τά Άγγλος,
1 έτών 20, διεκρίθη ώ; ποδηλάτης ταχύτητος.
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Αναστήματος μέτριου καί κατασκευής τελείως
μυϊκής, μάς παρουσιάζει τόν τύπον άληθοϋς
sprinter. Άπό τού έτους 1895 ήρχιτε νά
τρέχη εί; τά διάφορά ποδηλατοδρόμια τής
Γαλλίας έπιτυχώς. Κατά τά ετη 1896 καί
1897 έκέρδισε πλεϊστα όσα βραβεία καί τέλος
κατά τό ε’τος 1898 διεκρίθη ώς πρώτης τή
ξεως sprinter κατορθώσας νά άποκτήση καί
τρία μεγαλα βραβεία τών πόλεων Monagn’y,
Mulhouse καί Nevers.
Μετά τού συντρόφου του Poirson τόν πα
ρελθόντα χειμώνα κατήγαγε πλείστας νίκας
εις τά ποδηλατοδρόμια τής Αλγερίας, ένθα
συνηγωνίσΟη μέ πλείστους εξέχοντας Γάλλους
-οδηλατας.
Ό κ. Γεοίργιος Poisson, Γάλλος, ετών
20, διεκρίθη ώς ποδηλάτης άντοχής. Είνε
δλίγον ύψηλότερος τού Harris. Άπό τού 1897
διεκρίθη ώς καλός ποδηλάτης άντοχής. καταγαγών πλείστας νίκας είς τά ποδηλατοδρόμια
τής Γερμανίας, ένθα κατέβαλε τούς έζέχςντας
Γερμανούς Steyers. Περί τά τέλη τού έτους
1897 μετέβη εί; Βραζιλίαν, όπου κατώρθωσε
νά άποκτήση τον τίτλον τού πρωταθλητοΰ τής
Νοτίου Αμερικής τοϋ έτους 1898 καί νά
καταρρίψη τό record τού Κόσμου τών 5 χιλιο
μέτρων έν Ποδηλατοδ ρομίω άνευ προελαυνόν
των, διανύσας τήν άπόστασιν ταύτην είς
7' 10". Τόν παρελθόντα χειμώνα διεκρίθη είς
τούς άγώνας άντοχής, εις οδς ε'λαβε μέρος έν
Άλγερίφ καί είς τούς άγώνας tandetn, είς
οΰς συμμετέσχε μετά τοϋ Harris.
Άμφότεροι μεταχειρίζονται ποδήλατα τού
γαλλικού καταστήματος Peugeot, ίχοντα
καουτσούκ άεροφόρα τοϋ έν Λυών τής Γαλλίας
καταστήματος Solv-

EDOUARD HARRIS-GEORGES POIRSON

Μετά χαράς φέρομεν είς γνώσιν τών ανα
γνωστών μ.ας ότι άφίκοντο ενταύθα τήν παρελθούσαν Τετάρτην 8 τρέχοντος οί διάσημοι
ποδηλαται Edouard A. W. Harris καί Geor
ges Poisson, οϊτινες θά μετασχωσι τών με
γάλων διεθνών ποδηλατικών άγώνων έν τώ
1Ιοδηλατιδρ ομίω Φαλήρου.

Παρακαλούνται θ-ερμώς οί έν rate
’Επαρχίας καί τω Έςωτερικω καθ-υστερούντες τήν συνδρομήν νά μάς άποστείλωσι ταύτην εγκαίρως, ι’να μή διακοπή
ή πρδς αύτούς άποστολή τοϋ φύλλου.
Έκ τοθ Τυπογραφείου Ν. Ταρουσοποϋλου.

