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Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έπί παντός κοινωνικού ζητήματος όφείλομεν άνευ προκαταλήψεως, μετ’ ήρεμίας
καί παρατηρητικού πνεύματος ν’ άναζητώμεν τήν άλήθειαν, νά προσπαθώμεν δέ νά
καταστήσωμεν αύτήν καταφανή ού μόνον
είς τούς άγνοούντας αύτήν άνθρώπους, άλλά
καί είς εκείνους, οϊτινες είτε έξ άγνοιας,
είτε έξ υστεροβουλίας δέν θέλουσιν ούτε νά
ΐδωσιν ούτε νά άκούσωστ πολύ δ’ έντονώτερον όφείλομεν ν’ άνακηρύττωμεν αύτήν,

δταν πρόκειται περί ζητήματος Ενδιαφέρον
τος μεγάλου καί γενικού, οίον είνε ή Αημοάίιι νγιεία καί ή ’ Εθνική ανα
τροφή.
Σήμερον δτε εϊπέρ ποτέ καί άλλοτε ώ&οΰμεν τούς πάντας πρδς τήν σωματικήν άσκησιν, τήν οποίαν θέλομεν νά καταστήσωμεν

ισχυρόν μέσον εθνικής άναδιοργανώσεως,
όφείλομεν νά έξετάσωμεν μεθ·' δσης τδ δυ
νατόν προσοχής, όποια πρέπει νά εινε
αί'τη καί όποια δέν πρέπει νά εινε,
διότι έπί τού σημείου τούτου είς μεγάλας
δυνάμεθ α νά ύποπέσωμεν πλάνας, είς
πολλούς δυνάμεθα νά εκτεθώμεν κινδύ
νους καί πολυάριθμα εσονται τά σφάλ
ματα ένεκεν άγνοιας καί άμελείας, είτε
τών ειδικών διδασκάλων, οϊτινες ένίοτε
άνευ ειδικών γνώσεων καί μελέτης έφαρμόζουσιν άνεξετάστως είς νήπια καί είς
παϊδας, είς έφήβους καί είς νεανίας, είς
ρωμαλέους καί Ασθενικούς, είς κοράσια καί
είς νεάνιδας καϊ είς έξησθενημένους έτι γέ
ροντας, ώριάμένον άριβιιόν άιίκήάεων
πάντοτε τών αϊτών, τών δποίων άγνοούσιν ού μόνον τήν προέλευσιν καί τον
σκοπόν, άλλ’ ώς το πλεϊστον καί αντήν τήν έκτέλεόιν, ή καί ένεκα τής
έπιπολαιότητος τινών όρμωμένων έξ αισθή
ματος ερασιτεχνίας (amateuriazne), οϊτι
νες παρεισδύοντες έκεϊ ένθα θέσις δι’ αύτούς
δέν υπάρχει, γίνονται μάλλον βλάβης ή
ώφελείας πρόξενοι.
Είνε λοιπόν άπολύτως άναγκαΐον έχον-
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τες ύπ’ δψει τήν υγιεινήν καί τήν φυσιο

λογίαν τοΰ άνθρώπου, τάς άρχάς τής παι
δαγωγικής, τάς προόδους, άς ή σωματική
άσκησις έπετέλεσε κατά τούς νεωτέρους
χρόνους, τά 'Ελληνικά ήθη, τάς παραδό
σεις, τδν χαρακτήρα καί τά έθιμα καί
τάς σημερινάς βιωτικάς συνθήκας νά καθορίσωμεν τήν άληθή θέσιν τής σωματικής
άσκήσεως καί τήν παιδαγωγικήν καί εθνι
κήν αύτής άποστολήν άποκλείοντες τοΰ κύ
κλου της τούς άδαεΐς καί ανικάνους, τούς

αγραμμάτους καί εμπειρικούς, οϊτινες χάριν
μέσου βιοποριστικού δύνανται νά έκμεταλλευθώσιν §ν τών ζωτικωτέρων εθνικών
ζητημάτων.
Ή ιδιωτική πρωτοβουλία καταβάλλει
καθ’ έκάστην πολλάς καί άξιεπαίνους προσ
πάθειας διά τήν πρόοδον τής σωματικής
άσκήσεως.

Γυμναστικοί Σύλλογοι έκ τε έπαγγελματιών γυμναστών καί φιλάθλων εργάζον
ται υπέρ τής διαδόσεως αύτής. Άλλ’ ϊνα
φθάσωμεν ταχέως καί ασφαλώς εις τδ τέρμα

δέον ή ΙΙολιτεία νά έπιληφθή δραστηρίως
τοΰ έργου.
Πάντα τά είδη τών σωματικών ασκή
σεων περιλαμβάνονται έν τή γενικωτέρα
έννοια Γυιινοότικιί.
Ή λέξις αΰτη παραγομένη έκ τοΰ επι
θέτου γυμνός, δεικνύει άφ’ έαυτής, οποία
οφείλει νά είνε ή έλλογος σωματική άσκησις. Δεικνύει έπαρκώς οτι πάσαι αί άσκή-

σεις πρέπει νά εινε άπλαΐ, φυσικά·, έν συνδυασμψ μετά τών κινητηρίων λειτουργιών

καί τών διαθέσεων τοΰ όργανισμοΰ, άπηλλαγμέναι παντός τοΰ άνωφελοΰς καί ένοχλητικοΰ.
Τίποτε δέν είνε όλιγώτερον ικανοποιητι
κόν άπδ ένα δρισμόν διότι ο ορισμός συνήθ-ως λέγει ή πολλά ή έλάχιστα- έν τούτοις
δύναται νά όρισθή ή Γυμναστική ώς έξής.
κατά μέν τοΰ .A. PiC(/uari ώς έλλογος
άσκησις τοΰ άνθρωπίνου σώματος σκοπού
σα νά καταστήση αύτδ ισχυρότερο·? καί
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εύκινητότερον λαμβάνουσα ύπ’ δψει τήν
άναλογίαν τήν προσήκουσα
*?
πρδς τάς νοητικάς καί ήθικάς δυνάμεις· κατά τδν -ίίαΐ'ihelonzv Si. -Ili'.aire ώς ή κανονική
έπιμέλεια τοΰ σώματος, ούσα δΓ αύτδ ο,τι
ή σπουδή διά τδ πνεύμα- κατά τδν φυσιο
λόγον ί»’. Zacrrarcre ώς έργο
*?
μυϊκόν
*?
τελούμενο
πρδς τελειοποίησιν τοΰ άνθ-ρω

πίνου οργανισμού ύπδ έποψιν υγείας καί
ισχύος- κατ’ έμέ δέ ούχί ώς έπιστήμη αύτοτελής άλλ' ώς συνδυασμός τής υγιεινής
παιδαγωγικής καί καλαισθητικής.
Ώς μετέχουσα τής ύγιεινής έπιστήμης

ή Γυμναστική δέον ν’ άκολουδή δσον τδ
δυνατόν τήν φύσιν, νά καλλιεργή τά φυσι
κά τοΰ άνθρώπου σωματικά πλεονεκτήματα,
νά θεραπεύη τάς σωματικάς αύτοΰ ελλεί
ψεις, παρέχουσα αύτώ υγείαν καί ευεξίαν
καί άποκαθιστώσα δσον τδ δυνατόν τελεί
αν τήν μεταξύ σωματικών καί διανοητικών
δυνάμεων ισορροπίαν.

Ώς μετέχουσα τής παιδαγωγικής έπι

στήμης πρέπει νά είνε τοιαύτη, ώστε νά
μή καταπονή τδ πνεΰμα διά μονοτόνων
καί άνευ τέρψεως καί ήθ-ικής εύχαριστήσεως κινήσεων. Χά βαίνη βαθμιαίως καί
προρδευτικώς συνδυάζουσα το τερπνόν με
τά τοΰ ωφελίμου, παρέχουσα είς τούς
άσκουμένους άφορμήν νάγνωρίζωσι τήν πρό
οδον τών σωματικών αύτών δυνάμεων, έμβάλλουσα είς αύτούς τήν είς εαυτούς- πεποίβικίιν καί άναπτύσουσα σύν ταΐς σωματικαΐς καί τάς ήθικάς τοΰ παιδδς δυνά
μεις- δημιουργούσα οΰτω παρά τφ πολίτη
τόν βιοπαλαιστήν καί τόν "Ελληνα.
Ώς μετέχουσα δέ καί τής καλαισθη-

τικής δέον νά έξετάζη τάς άσκήσεις καί
άπδ τοιαύτης άπόψεως προσέχουσα είς τήν
σωματικήν άναλογίαν καί τήν συμμετρίαν,
είς τδ πλαστικόν καί εδχαρι τών κινήσεων,
είς τδ άρρενωπδν καί έπιβάλλον τοΰ πα
ραστήματος, τδ ελαφρό
*?,
στερεόν καί βυθμικδν τοΰ βήματος, καί είς τήν άπόλυτον
καθαριότητα τοΰ σώματος, άναπτύσσουσα
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οΰτω τδ αίσθημα τοΰ καλού ύπδ τήν ού-

καθ-ωδήγει τόσον είς τον δημόσιον, δσον

σιαστικωτέραν αύτοΰ έκδήλωσιν.
Τοιαύτην φανταζόμεθα τήν γυμναστι
κήν καί τοιαύτης γυμναστικής έχομε
*?
άνάγ
κην· γυμναστικήν απλήν σεβομένην τάς

καί εις τδν ιδιωτικόν αύτών βίον.

φυσικάς κινήσεις- δίδουσαν είς τήν άσκησιν φοράν καθαρώς φυσιολογικήν, έκτέλεσιν ευκολον καί άνευ μεγάλης προσπαθείας,
έντάσεως σωματικών δυνάμεων, κινδύνου
και δυσκόλου έκμαθήσεως ποό πάντων
κατά την άοχιίν. Γυμναστικής έπιστημονικής, βασιζομένης έπί άρχών καί κανό

ΆμΰνεόΟαι πεοί πάτοης

Ή άνατροφή τών άρχαίων 'Ελλήνων,
αί άσκήσεις των, αί υπαίθριοι αύτών παιδιαί έκεΐ πάντοτε άπέβλεπον. Ασκούμενοι
ϊνα άποκτήσωσι δεξιότητα καί ρώμην, παίζοντες ϊνα άσκηθώσιν, έκπονούμενοι ϊνα
γίνωσι καρτερικοί καθοδηγούντο ύπδ τής
ιδέας, δτι τά σωματικά καί ήθικά ταύτα
προσόντα ήδύναντο ημέραν τινα νά χρησιμεύσωσιν είς υπηρεσίαν τής Πατρίδας καί

νων, έπί ώοκίιιένης μεθόδου καί <ίυείς υπεράσπισιν αύτής.
«ίτήηατος καί ούχί έγκαταλελειμμένης
?Ανάλογο
*
πορείαν δέον ν’ άκολουθήσωείς τήν φαντασίαν καί τήν άδαημοσύνην
έκείνων, οϊτινες άλάσσουσι πάν προηγού I μεν καί ήμεϊς. Έπιρρωννύοντες τάς σωμα
τικάς δυνάμεις τοΰ παιδδς θ’ άποβλέπωμεν
*?
μενο
έπάγγελμά των μέ τδ τοΰ γυμναείς τδ ήθος καί τάς ψυχικάς αύτοΰ δυνά
στοΰ μετά τής αύτής εύκολίας, μεθ·’ ής
μεις φονεόοντες διά τής άσκήσεως τήν
άλλάσσουσιν έν πανταλόνιον. Γυμναστικήν

διδασκομένην άπδ γυμναστάς ειδικούς, τε j άργίαν, άντικαθιστώντες τό δέ βαριέσαι,
διά τής δραστηριότητας καί τδ uh χάνε
λείως μεμορφωμένους, έχοντας σύν τή δια
σαι, διά τοΰ ένδιαφέροντος. Καλλιεργοΰννοητική μορφώσει καί τά άπαραίτητα σω
ι
τες τδ πρδς άσκησιν όρμέμφυτον τού παιματικά πλεονεκτήματα, κατόχους τών γυ
μναστικών καί άθλητικών άσκήσεων καί I δός θά τρέψωμεν πρός αύτήν άπασαν αύ

τοΰ τήν προσοχήν, λυτροΰντες αύτδν άπδ
τον κίνδυνον τών ποικίλων νεανικών κατα
χρήσεων είς άς μοιραίος περιπίπτει ένεκεν
αύτής τής άνατροφής καί τών βιοτικών συν
σκαλίας των.
θηκών, είς άς τδν ύποβάλλομεν. Παρέχοντες
Περισσότερον παρ’ δσον προηγουμένως,
ύγίειαν συμμετρίαν καί βώμην είς τδ σώμα,
όφείλομεν σήμερον νά μεταχειρισθώμεν τήν
σθένος, θάρρος καί καρτερίαν είς τήν ψυ
γυμναστικήν ώς μέσον εθνικός άναδιορχήν καί άφαιροΰντες άπό τδν νοΰν τδν βα
γανώάεως. Άλλ’ ϊνα τοΰτο κατορθωθή
*?
ρύ
πέπλον τής σχολαστικότητας 9-ά δηδέον, ώς καί άνωτέρω έμνήσθημεν ή Πο
μιουργήσωμεν πολίτας καλούς καί χρηστούς,
λιτεία νά έπέμβη μετά θ'έρμης καί ζήλου
θαρραλέους, βιοπαλαιστάς καί στρατιώτας
λαμβάνουσα πάντα τά κατάλληλα μέτρα
πειθαρχικούς, οϊτινες θά συνεχίσωσι τδν
πρδς συστηματοποίησιν καί διάδοσιν τής
άγώνα δν οί Πατέρες έκληροδότησαν ήμίν
σωματικής άσκήσεως, μέτρα τόσον απλά,
■
καί δν ημείς οϊκτρώς διεξηγάγομεν, δηδσον καί εύκολα, άτινα άμέσως κατωτέρω
μιουργοΰντες οΰτω Έθνος πραγματικόν καί
έκθέτομεν πραγματευόμενοι τδ ζήτημα τής
γυμναστικής άπδ τών κυριωτέρων αύτοΰ 1 ούχί σαπίλαν.
Ύπδ τοιούτου πνεύματος οδηγούμενοι
άπόψεων.
θά
έςετάσωμεν τήν γυμναστικήν ύφ’ ολας
’Εν τή ύπέρ τής διαδόσεως τής γυμνα
αύτής τάς μορφάς έξετάζοντες πρώτον τδ
στικής έργασία είς έστω ήμίν οδηγός, έκεΐποιόν αύτής. Έν τή έξετάσει τοΰ ποιου
νος δστις καί τούς άρχαίους Έλληνας

εί δυνατόν πασών τών λοιπών, εύκινήτους,
ισχυρούς, εύσώμους παρέχοντας έαυτούς ζών
παράδειγμα τών άποτελεσμάτων τής διδα
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θ-ά παρατηρήσωμεν πώς αΰτη πρέπει νά
γίνηται, ποΰ νά γίνηται και υπό τίνων νά
διδάσκηται διατυπώνοντες ουτω τρία ζητή
ματα. 1ον Τίνες άσκήσεις ή ποιον γυμνα
στικόν σύστημα είνε κατάλληλον διά τους
"Ελληνας. 20ν ΓΙοΐος είνε ό καταλληλό
τερος χώρος δι’ άσκησιν καί 3βν Τίνες
δέον νά είνε οί γυμνασταϊ ή διδάσκαλοι ή
καθηγηταϊ τής γυμναστικής. Τά τρία ταΰτα
σημεία είνε τά κυριώτερα καί τά μόνα,
άτινα δέον ν' άπασχολήσωσιν άπασαν ήμών
τήν προσοχήν καί μελέτην, καθ·’ δσον άπ’
αυτών άπορρέουσι τά καλά ή κακά άποτε-

λέσματα τής γυμναστικής. Μελετώντες λε
πτομερώς τά κατ’ αύτήν άνευ προκαταλήψεως ή υστεροβουλίας, ώς καί άνωτέρω είπομεν καί άναζητώντες τά μέσα, άτινα
θ·’ άποκαταστήσωσι τήν σχετικήν τελειό
τητα ένός έκάστου αύτών, θ-ά δυνηθ-ώμεν
τέλος ν’ άποκτήσωμεν * Ελληνικήν Γυ
μναστικήν άςίαν τής υψηλής αύτής άπο
στολής.
(ίπεται οννίχι-.α)

Ι2ΑΝ. ΧΡΤΣΑΦΗΣ

HPATMATEIA ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΤ ΓΑΛΛΟΥ
J. LENOliLE DU TE1L
9ιδααχάλου Ιπποϊαμαοχοϋ
Αν τΫ) ο-χολ·} χ&ν ί,ΐνιχών Ιπποφορβείων.

περίοδοι είνε αί ίδιαι κατά τάς αύτάς στιγμάς
δι' έκαστον άκρον ένός διαγώνιου δίποδου.

Ό μηχανισμός έκάστου δίποδου έμπροσθίου
ή οπισθίου είνε δ ίδιος μέ τόν τοϋ βάδην,
άλ.λά τά δύο ταΰτα δίποδα βαδίζουσιν ακρι
βώς μέ άντίθετον βήμα (contre pied), ήτοι
όταν έπανατίθηται ή μία όπισθία δπλή, άνυψοϋται ή έτέρα έμπροσθία τής αύτής πλευράς.
Έν τούτοις ή ταύτόχρονος αΰτη έπαναθεσις
τοΰ δίποδου δέν έκτελεΐται απολύτως είς τόν
επιμήκη τροχασμόν (trot allonge), όστις
καλείται καί ταχύς ή μέγας τροχασμός
(grand trot), καθότι κατά τοϋτον ύψοϋνται
οί δυο διαγωνίως κείμενοι πόδες, πριν ή οί
προύψωθέντες πατήσωσι τό ε"δαφος, ύπαρχει
συνεπώς άκαριαία στιγμή, καθ’ ήν το σώμα
τοϋ ίππου ϊπταται είς τόν άέρα- ή στιγμή
αΰτη καλείται προβολή (projection). Έν
τή περιπτώσει ταύτη. αί όπίσθιαι δπλαί έπανατίθενται προς τά έμπρός τών ιχνών τών
έμπροσθίων.

rio
ΑΝΤ2ΝΙ0Τ Θ. ΗΠΙΤΗ
ταγματάρχου τοϋ πυροίολικοϋ.

ΓΟρα προηγούμενα είς φαλλάδιον 13-14 οελ. 216).

Τροχασμός (trot).
Ό τροχασμός εινε φυσικές βηματισμός ένδιάμεσος μεταξύ τοϋ βάδην (pas) και τοϋ
Καλπασμού (galop). Είνε ταχύτερος βημα
τισμός τοϋ βάδην, δίχρονος, συνίσταται δέ είς
τό οτι δύο διαγωνίως κείμενοι πόδες (διαγώ
νιου δίποδον), πρόσθιος καϊ οπίσθιος, ταύτοχρόνως άνυψοϋνται και καταπίπτουσι, ήτοι αϊ

Κατά τον τροχασμόν εύρίσκομεν μόνον δια
γώνιους βάσεις- δ βηυατισμός ούτος είνε
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Είς άμφότερα τά βαδίσματα, ή όπισθία δεξιά
κατάλληλος διά τήν σύμπτυξιν (rassenibler) I
δπλή
έπακουμβά έπί τοΰ έδαφους, εύρισκομένη
τοΰ ΐππου, ήτις μέχρι βαθμού τίνος παράγει
τό έπίκτητον βάδισμα (allure artificielle) I ύπό τό κέντρον. Έάν δ ίππεύς κέκτηται
αρκούντως τό αίσθημα τής κινήσεως. θά με
τό καλούμενον νπερήψανον τροχασμόν (pas
ταδώσει έγκαίρως τήν ενδειξιν τής θελήσεώς
sage). επαυξανόμενης τής συμπτύξεως τοΰ
του εί; τόν ίππον, ίνα ούτος δυνηθή, ν’ άνταίππου είς μεγαλείτερον βαθμόν, ούτος ύψοϊ
ποκριθή εί; τάς εύνοϊκάς τής στροφής συνθή
τούς πόδας του κατά πλάγιον διαγώνιου χωρίς
κας. Θεωρητικώς, ή ενδειξις αΰτη δέον νά
νά προχωρή, ή νά όπισθοχωρή, δπότε λέγεται
μεταδοθή, κατά τήν στιγμήν τής έπαναθέσεως
οτι δ ίππος κροαίνει ή ύποτροχάζει (piafl'er).
τή; άριστεράς έμπροσθίου δπλής, ϊνα δ ίππος
Διάταίις τών ακοών
έκτελέση ταύτην όταν άνυψώση τήν δεξιάν
κατά τάς άλλαγάς διευΟυνάεως
έμπρόσθιον. 11 έπακούμβησις τή; όπισθία; δε
εις βήμα καί είς τοοναϋιιόν.
ξιάς δπλής ύπό τό κέντρον συντελεί εύνοικώς
Είνε προφανές ότι ίνα ευκόλως στραφή έπί
είς τήν έπί δεξιά στροφήν, διότι κατά τήν
δεξιά βάδίζων τις άνήρ, δέον νά εχη άνυψω- ’ κίνησιν ταύτην ή δπλή αΰτη χρησιμεύει, οΰτως
μένον τόν δεξιόν πόδα, διά νά δυνηθή, νά τόν ' είπειν, ώς στροφεύς, πέριξ τοΰ όποιου στρέφε
μεταφέρη πρός τήν διεύθυνσιν δεξιά. Τό αύτό I ται τό έμπρόσθιον τμήμα τοΰ ίππου.
συμβαίνει καί είς τόν ίππον, ότι δηλαδή ί
Αί αύται σκέψεις εφαρμόζονται καί διά τόν
ούτος δέν θά δυνηθή νά στραφή έπί δεξιά εϊμή
αριστερόν πόδα.
όταν ή δεξιά έμπρόσθιος δπλή γ,νε ανυψωμένη.
Επειδή ή διάρκεια διά τήν έκτέλεσιν ένός
Ή στιγμή καθ’ ήν δ ΐππος εύρίσκεται ύπό
βήματος βάδην είνε περίπου ένός δευτερολέπτου
τάς συνθήκας ταύτας είνε ακριβώς κατα τε
καί είνε ετι βραχυτέρα διά τ-ήν έκτέλεσιν βή
τό βήμα καί τόν τροχασμόν, έκείνη καθ' ήν
ματος έν ταχυτέρω βηματισμό», ήθελεν είσθαι
αί δύο διαγωνίως άριστεραί δπλαί εύρίσκονται
παιδαριώδες νά φαντασθή τις, ότι εινε δυνα
έν τώ έρείδεσθαι (a l’appui).
τόν δ ίππεύς νά ένεργήση άοκούντως ταχέως,
έάν δέν ένεργήση έντελώς αυτομάτως.
ΤΙ μεταδοσις είς τόν ίππον τής ένδείξεως
τής θελήσεώς τοΰ ίππέως είνε ζήτημα έμπει1 ρίας καί ιππικού αισθήματος.
Ψευδοκαλπασιεός (aubin).
Καλείται γενικώς ψευδοκαλπασμός (aubin,
όπεο είνε συνώνυμον τών όρων galop (Ιόfectuer καί allure blanche), ελαττωματικόν
βάδισμά, καθ' ό δ ίππος καλπάζει μέν διά
τοΰ προσθίου δίποδου, τροχάζει δέ διά τοΰ
οπισθίου- τό βάδισμα τούτο είνε έλαττωματική ποικιλία τοϋ τροχασμού. Χωρίς νά θελήσωμεν νά λεπτολογήσωμεν έπί τής ακρίβειας
τοΰ δρισμοΰ τοΰ ψευδοκαλπασμοΰ, δυναμεθα έν
τούτοις νά παρατηρήσωμεν, ότι, γνωρίζοντες
τόν δρισμόν τοϋ καλπασμού τού ίππου, ή
εκφρασις καλπάζειν διά τών έμπροσθίων
(galoper dll devant) είνε ακατάλληλος.
Τό άνώμαλον τοϋτο βάδισμά παρατηρεϊται
είς τούς έντελώς άπαιδεύτου; ίππους, είς τούς
πώλους καί είς τούς κεκμηκότας, μαρτυρεί δέ
αδυναμίαν τής όσφύος καί τών ύπισθίων τοϋ
ίππου.
'Ημείς θά καλέσωμεν ψευδοκαλπασμύν
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έμπρόσθιον (anbin de devant) καί ψευδοκαλπασμόν οπίσθιον (aubin de derriere),
τον τροχασμόν κατά τόν όποιον κακή διανομή
τοϋ βάρους τοϋ ζώου ή οΐαδήποτε έτέρα ένόχλησις άναγκαζει αύτό είς αναπήδημα διά
του έμπροσθίου διπόδου ή τοϋ όπισθίου διπόδου. .
Τετράκοοτος πλαγιοδιποδισμός
(traquenard)

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
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σεως, ήν τινα δέον νά ε"χη έν τή κανονική
οπισθοχωρήσει.
Ό παλιμπυγιιδόν βαίνων, ήτοι ό βιαίως
όπισθοχωρών ίππος μέ τήν κεφαλήν άνυψωμένην, άνορθοΰται.

λων όσον ή κανονική βάσις τής ύποστηρί
ξεως τού σώματος τοϋ ίππου (base de SUStentation) ή ολίγον μικρότερου ταύτης, άνα
λόγως τής ένάρξεως τής όπισθοχωρήσεως έκ
τής ειρημένης βάσεως ή έκ μικοοτέρας τοιαύτης. Κατά τάς δύο ταύτας περιπτώσεις οί
διαγώνιοι πόδες άνυψοϋνται καί έπανατίθενται
ταυτοχρόνως, ώ; έμφαίνεται είς τά επόμενα
σχήματα.

καί τροχασμός ακανόνιστος
(trot desuni)

"Οταν οί διαγώνιοι πόδες (διαγώνιον δίπο
δον) καταπίπτοντες παρέχωσι δύο ψόφους
συνακολούθους, ού, έν τουτοις ή άκοή δύναται
ν’ άντιληθφή, ό τροχασμός ούτος καθίσταται
ακανόνιστος (decoiisu. detraque. desiini)· |
τοΰτο δέ προέρχεται είτε έκ τής ύπερβολικής
κοπώσεως τοϋ ίππου, είτε έκ τής προβεβηκυίας ήλικίας του. Οΐ διαγώνιοι ψόφοι χωρί
ζονται καί άρχονται διά τής έπαναθέσεως
τής έμπροσθίου δπλής, όπερ προέρχεται φυσι
κώς έκ τής διανομή: τοϋ βάρους τοϋ ζώου, I
το όποιον αισθάνεται τήν άναγκην ν’ ανακού
φιση τά οπίσθια του. Ό τοί.Οϋτος βηματισμός
καλείται τετράικροτος πλαγιοδιποδισμός· (tra
quenard), είνε δέ ελαττωματικόν βάδισμα
τοϋ ίππου, διάμεσόν τι τοϋ τροχασμού καί
τοϋ βάδην βηματισμού.

Έάν ή κεφαλή ήνε άνυψωμένη, ή όπισθοχώρησις είνε λίαν δυσχερής- άρχεται δια τίνος
έμπροσθίου ποδός, τήν κίνησιν τοϋ όποιου ακο
λουθεί ό διαγώνιος οπίσθιος, άλλ'ό ίππος άνθί-

ΌπκίΟοχώριιιίις
(reculer ou marche retrograde).

ΊΙ όπισθοχώριισις είνε ή πρός τά όπίσω
κίνησις τού ίππου· ή κίνησις διαγώνιου διπό
δου προηγείται τής μετακινήσει·); τοΰ σώματος
τοϋ ίππου.
Τά άκρα άνυψοϋνται καί έπανατίθενται δια
γώνιος. Έάν συμβή νά καταπαύση ή κανονικότης τής κινήσεως τών άκρων, έπεται ότι
ή εύστάθεκι (aplomb) τοϋ ίππου καθίσταται
ακανόνιστος ή οτι ό ίππος βαίνει παλιμπνγηδόν (s’acculer, πισόκωλα), ήτοι ότι ό
ίππος οπισθοχωρεί βιαίως καί μετά πεισμο
νής, ανεξαρτήτως τής θελήσεως τοϋ ίππέως.
’Αστάθεια ή ανώμαλος εύστάθεια (aplomb
irregllliei-) λέγεται όταν τά δύο άκρα τοϋ
ίππου δέν φέρωσιν έξ αναλογίας τό βάρος τοϋ
σώματός του.
Κατά τήν κανονικήν όπισθοχώρησιν, τά
διαγώνια άκρα δύνανται ν' άφιστώνται άλλή-

Έάν ή κεφαλή τοΰ ίππου ήνε καταβεβιβασμένη, ή όπισθοχώρησις δέν έκτελεϊται κατά
διαγώνια ζεύγη, άλλ’ οί διαγώνιοι πόδες άνυ
ψοϋνται διαδοχικώς, άρχομένης τής άνυψώσεως
άπό τίνος όπισθίου άκρου.

σταται συχνάκις είς τό νά ένδώση, ένεκα τών
δυσχερών όρων τής ισορροπίας, καί δέν θά
όπισθοχωρήση έάν δέν τοποθετήση ύπ’ αύτόν
ένα έκ τών έμπροσθίων άκρων του, όπερ όμως
θά συντέλεση είς τήν σμίκρυνσιν τής βάσεως,
ϊνα τό έν τών οπισθίων άκρων δυνηθή ν’ άρξηται τής πρός τά όπίσω κινήσεως.
Κατά τάς δύο ταύτας περιπτώσεις τής καταβεβιβασμένης καί τής ανυψωμένης κεφαλής,
ό ίππος δύναται νά βαίνη παλίμπυγηδόν
(θά όπισθοχωρήστ) βιαίως) θά πράξη δέ τοΰτο
τοσούτω μάλλον δσον ή κεφαλή του θ’ άπομακρύνηται περισσότερον έκ τής κανονικής θέ-

Δύναται μαλιστα νά άνορθωθή τηρών τήν
κεφαλήν του κε κυρτωμένην πρός τά έμπρός,
έν τοιαύτη όμως περιπτώσει δίδει μεγάλην δύναμιν είς τά όπισθία άκρα του.
Κατά τήν άνάρθωσιν. όίππος δέν εινε πάν
τοτε κύριος νά τηρηση τήν ισορροπίαν τού βάρους
του καί πλειστάκις άνατρέπεται ώς έκ τής υπερ
βολικής άνυψώσεως- ή άμυνα (defense) αΰτη
τού ίππου καλείται έν τή ιππευτική άναυχετισμός (pointe).
Όταν ή άνύψωσις τών έμπροσθίων τοϋ ίππου
προέρχηται έκ τής θελήσεως αύτού τοΰ ίππέως
έπί ΐππου εύκάμπτον καί συνεπτυγμένου,
ό'ίππος δέν άνορθοΰται, δέν έκτελεί άναυχετισμόν κατά τόν όποιον τά έμπρόσθια άκρα
του κινούνται πρός τά έμπρός, άλλ' έκτελεί
κίνησιν τής υψηλής ιππασίας (bailie ecole)
γνωστήν ύπό τό όνομα «άπογείασμός τών
προσθίων (pesade), ήτις εινε κίνησις καθ’ ήν
ό ίππος άνυψοϊ τούς προσθίους πόδας ώς έάν
έπρόκειτο νά πηδήση, στηριζόμενος έπί τοϋ
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φάνειαν τών οπισθίων δπλών. τό δέ αίγοπή
δημα είνε ή ύψηλοτέρα καί έντελεστέρα έκ
τών έν τώ ίππασκητχκώ διστήλω (pilier)
γινομένων άναπηδήσεων του 'ίππου, καθ' ήν
ούτος ταυτοχρόνως καί βιαίως άνυψούμενος διά

Έν τή στάσει ταύτη ό ίππος δύναται νά
έκτελέση καί βήματα τινα έπί τών οπισθίων
ποδών.
Ό παλχμπνγηδόν βαίνων 'ίππος, μετά
καταβεβιβασμένης κεφαλής, εύοίσκεται ύπό τάς
εύνοϊκωτέρας συνθήκας όπως άμυνθή λακτίζων.

Στηρίζεται διά τοϋ έμπροσθίου διπόδου καί
λακτίζει διά τοϋ οπισθίου.
Ή διαδοχική άνύψωσις τοϋ έμπροσθίου καί
οπισθίου τμήματος άμυνομένου 'ίππου καλείται
προδάτεχον άλμα (saut de luouton)· κατά
τό ιδιότροποί τούτο άλμα δ ΐππος χαμηλώνει
τήν κεφαλήν, κυρτώνει τήν σπονδυλικήν αύτοΰ

στήλην καί ρίπτεται πρός τά πλευρά ϊνα άνατρέψη τόν ιππέα.
Ή διαδοχική άνύψωσις τοϋ έμπροσθίου καί
οπισθίου τμήματος τοϋ 'ίππου, προερχόμενη έκ
τής θελήσεως αύτοΰ τοϋ ίππέως έπί 'ίππου
εύκαμπτον καί συνεπτυγμένου, καλείται έν
τή ύψηλή ιππασία αναπήδημα (ballottade)
καί αίγοπήδημα (capriole)· καί τό μέν ανα
πήδημα είνε κίνησις συνισταμένη είς τό ότι
δ ίππος διά τών τεσσάρων αύτοΰ άκρων συγ
χρόνως καί είς τό αύτό ΰψος άναπηδα κάμ-

Ό παλχμπνγηδόν βαίνων ίππος μετ’ ανυ
ψωμένης κεφαλής, δύναται νά μή άνορθωθή,
άλλά τουναντίον νά έξακολουθήση όπισθοχωρών, άλλά τότε πράττει τούτο έντείνων καί
άπομακρύνων τούς ταρσούς του (jarrets),
ή δέ όπισθοχώρησις δέν ένεργεΐται κατ' εύ
θεϊαν γραμμήν πρός τά όπίσω, άλλά λοξώς.

τών τεσσάρων αύτοΰ άκρων πριν ή επαναπέση
λακτίζει διά τών οπισθίων.
Ό παλχμπνγηδόν βαίνων (acculd) ίππος
μετά κεφαλής καταβεβιβασμένης, δύναται νά
όπισθοχωρήση χωρίς νά λακτίση, άλλά ρίπτε
ται πρός τά όπίσω άρνούμενος νά προχωρήσγ.

Έξ όσων άνωτέρω έξεθέσαμεν, ή όπχσΟοχώρησχς εινε βηματισμός τετράχρονος ή δί
χρονος, άναλόγως τής ισορροπίας μεθ'ής έκτελεϊται. Καθ’ ήν στιγμήν δ 'ίππος Κροαίνεχ
(piaffer, ΰρα είς τροχασμόν) δύνανται νά
όπισθοχωρήσωσι τούτον έν τώ ρυθμ.ώ του τούτω’
δ βηματισμός ούτος καλείται όπχσθοχώρησχς
έν τροχασμό (reculer au trot) ή τροχα
σμός πρός τά όπίσω (trot en arrifcre).

πτων τά οπίσθια πρός τόν κυνηποδα, χωρίς
νά λακτίση, έπιδεικνύων τήν πελματικήν έπι-

(έπεται συνέχεια)
ΐΞίφίΞΞί
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A8AHTIKAI ΠΑΙΑΙΑΙ
CRICKET
'll ’Αγγλία ύμολογυυμένως είνε ή χώρα
της· παραγωγής- τών αθλητικών αγωνι
σμάτων. ’Εχει ήδη παραγάγει τοιαϋτα δι’
δλας τάς- επιθυμίας·, δι' δλα τά βαλάντια
και δλας τάς- κοινωνικός· τάξεις·. ’Αγω
νίσματα θερινά καιάγωνίσματα χειμερινά,
τοΰ υπαίθρου καί άγωνίσματα τής αίθου
σας, άγωνίσματα έντονα καί ίσχυρά καί
άγωνίσματα πράα καί οιασκεδαστικά· δέν
μενει ιίμή ίι ένόχλησις τής έκλογής.
Όσον πολλαπλοί δμως καί άν εϊνε οί
διάφοροι αθλητικοί κλάδοι δπου άσκεϊται
ή άτελείωτος ένεργητικότης, ήν έχει έμ
φυτον ή άγγλοσαξωνική Φυλή είς καλλιέρ
γειαν άσκήσεων καί υπαιθρίων παιδιών,
δύο ιδία έξ αυτών εϊνε έν μεγίστη τιμή
καί ύπολήφει. To cricket τό θέρος καί τό
foot-ball τον χειμώνα εϊνε τά έθνικά άγω
νίσματα τών "Αγγλων.
Τό cricket, περί ου σήμερον ό λόγος,
εϊνε ή λαϊκωτέρα θερινή έξάσκησις όχι
μονον μεταξύ τής σχολειακής καί πανε
πιστημιακής νεότατος, άλλ’ άκόμη καί
παντός- τοΰ όχλου. ’Από τής τρυφερωτάτης αύτοΰ ήλικίας ό νεαρός "Αγγλος θε
ωρεί ώς τό κάλλιστον τών δώρων μίαν
πλήκτραν τοΰ cricket, τάς έορτάς· έπιδίδεται είς αύτό μετά πάθους, είς τό Σχολεϊον ή ύφίστιι αύτών φιλοδοξία εϊνε ν’
άποετλέση μέρος τών ένδεκα, οϊτινες· Θά
συναγωνισθώσι κατά τους μεταξύ τών
σχολείων άγώνας. "Οταν ήλικιωθή περισοτερον, άποτελεΐ μέρος ένός Cricket-club
καί υπάρχει λεγεών ολόκληρος τοιούτων
σωματείων έν έκάστη πολει, καί τό τα
πεινότεροι· χωριόν έχει τό ίδικόν του —
άνορωθείς δέ τελείως, νυιιΦευθείς, ών οι
κογενειάρχης, έμπορος, οικαστής, δημό
σιος υπάλληλος, άξιωματικός καί ιερω
μένος άκόμη, δέν έγκαταλείπει τό προ
σφιλές του άγώνισμα. Πολλάκις επιδίδεται
είς αύτό μετά τοιούτου πάθους ώστε έπαγγελματίζεται, τουτέστι τό cricket γίνεται
τό μόνον επάγγελμα, έκεϊ δέ εύρίσκει καί
δόξαν καί πόρον ζωής.
Τά δνόματα τών διάσημων Κρικετιστών,
φιλάθλων ή έξ έπαγγέλματος εΐσι γνωστά
είς όλους. Αί φωτογραφίαι των μέ τήν
κλασικήν στολήν τοϋ παιγνιδιού —λευκόν
πανταλόνι, λευκαί φανέλλαι, ζώνη καί
πιλίδιον μέ τά χρώματα τών σωματείων

των —καί τήν πλήκτραν είς τάς χείρας,
κοσμοΰσιν έν Λονδίνω τάς προθήκης· πάν
των τών φωτογραφικών καταστημάτων τής
Regent’s-Street ή τής Stand παρά τάς·
εικόνας τής βασιλίσσης, τοΰ Πρίγκιπος
τής Ούαλλίας καί τών ώραίων Λαίδών
τής άριστοκρατίας. Διότι έν τή γηραιό.
’Αγγλία αί εύγενεϊς δούκισαι δέν ένοχλούνται ποσώς νά πωλήται ή φωτογραφία
των είς όλα τέι Βιβλιοχαρτοπωλεία.
Τά έπιδοματα, άτινα λαμβάνουσιν οί έξ
έπαγγέλματος cricketers εϊνε σχετικώς
πολύ μεγάλα. Ιίροσκε κολλημένοι ιϊς τινα
Σύλλογον προνοοϋσι περί τής διατιιρήσεως τοϋ εδάφους καί δίδουσι μαθήματα
cricket είς τιί μέλη. Έχουσι τούλάχιστον
(>.000 φράγκα μόνιμον έτήσιον μισθόν,
έκτός άλλων τακτικών χρηματικών ποσών
άτινα λαμδάνουσι κατά τούς άγώνας είτε
προπονοϋντες εϊτε άγωνιζόμενοι.
Άλλά καί αύτοί οί Φίλαθλοι δέν υπο
λείπονται είς τούτο. Παράδειγμα ό Δόκτωρ
W. A. Grace ό εύπατρίδης cricketer ό
δημοτικώτατος άπάσιις τής Αγγλίας, έλαβε
κατά τόδιαρρεΰσαν έτος· 100,000 φράγκων
—άναγνώσατε καλώς εκατόν χιλιάδας φραγκω ν — προελθούσας έξ άνοικτής έγγρα
φός τοΰ κοινού είς άπάσας· τάς εφημερί
δας πολιτικός τε καί άθλητικάς άνεξαρτήτως πολιτικής άποχοώσεως ώς δείγμα
εύγνωμοσύνης — έλεγεν ή έπιστολή ή συνοδεύουσα τό δώρον — τών πολυαρίθμων ύπηρεσιών, ας ό Δόκτωρ Grace προσήνεγκεν
είς τήν εύγενή παιδιάν τοΰ cricket άφ’
ότου κατέγινεν είς αύτήν.
Δέν κατέκτησεν όμως πάσαν τήν δημο
τικότητα ταύτην έν μια ήμέρα τό cricket·
ή Ιστορία τής έαφανήσεως καί έξελίξεως
του εϊνε τόμοι όλοκληροι πλήρεις· άνεκδότων καί διατάξεων.
Πολλάκις βεόαίως θά είδατε τιί μικρά
παιδία παίζοντα τό κοινώς· λεγόμενον τουλίκι ( λέγγα, quinet), γνωρίζετε δέ τήν
άπλουοτάτην ταύτην παιδιάν. Ένα μικρόν
τεμάχιον φύλου, μία βεργίτσα πελεκημένη
είς τιί δύο άκρα, κτιπάται είς τό έν αύ
τής άκρον δι’ άλλης μεγαλειτέρας ράβδου,
τό κτύπημα τήν κάμνει νά άναπηδήση
ύύηλέι καί ό παίκτης οφείλει νά τήν κτυπήση έκ νέου πριν πέση είς τό έδαφος·
αύτή είνε ή αρχή τοΰ cricket τών Άγ
γλων καί τής Base-ball τών Αμερικανών.
Κατά τό έτος 1344, μία παιδιά ή Club
ball περιεγράφη ύπό τοϋ Sdrutt έν τινι
χειρογράφω σωζωμένω έτι καί σήμερον
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είς τήν Bodleian Library τής Oxford
εϊνε ή άρχαιοτάτη σωζομένη πηγή περί
τής άρχής τοΰ cricket.
Ή λέξις cricket παρουσιάζεται κατά
πρώτην φοράν είς τι χειρόγραφόν τοΰ
John Derrick κόμητος Surrey ύπό τήν
βασιλείαν τής ’Ελισάβετ καί έν τώ άπομνημονεύματι τούτω ό John Derrick λέγει;
ο "Οτε ήμην μαθητής· είς Guide porde
(Gilpord) πλεϊστοι τών συμμαθητών μου
ώς καί έγώ έπαίζομεν cricket καί άλλας
παιδιάς. »
Κατέι τό 1670 ό ΐερεύς τοΰ πολεμικού
πλοίου Assistance, σταθμεύοντος είς τόν
λιμένα τής Αντιόχειας έν μικρά. Άσία,
έγραώεν είς Αγγλίαν οτι πεντηκοντάς
να υτών τοΰ πλοίου τούτου μετέβησαν τήν
6 Μαίου έν συνοδεία τοΰ προξένου είς άπόστασίν τινα άπό τής πόλεως, νά κυνηγήσωσι, ν’ άλιεύσωσι καί νά παίςωσι cricket.
Τό άρχαιότεοον γνωστόν σωματεϊον
cricket εϊνε τό Hambledon Cricket Club
είς τήν Hampshire- Ίδρύθη τώ 1750 καί
διελύΟη τω 1791.
Οί άρχαιότεροι κανόνες τοϋ παιγνιδιού
έδημοσιεύθησαν τώ 1774, συνετάχθησαν
δέ ύπό έπιτροπείας, συνελθούσης είδικώς
τή 25 Φεβρουάριου 1774 είς τι προάστειον
τής· Ball Mall.
Τώ 1779 νέον σωματεϊον — καί είχον
ήδη πολλαπλασιασθή άπό τής ίδρύσεως
τοΰ Hambledon Cricket Club — ίδρύθη
έν Λονδίνω τύ White Conduit Cricket
Club καί χάρις είς τόν φύλακα τοΰ πε
δίου, όστις ήτο έξοχος παίκτης ό Thomas
Lord, συνέπαιξε βαθμηδόν τό Marylebone
Cricket Club, τοΰ οποίου τό πεδίον τό
Lord Grounds Cricket μετέι τοΰ The Ken
nington Oval τοΰ πεδίου τοΰ Surrey
Cricket Club έχουσι τό πλεονέκτημα νά
χρήσιμεύωσιν ώς κάνιστρα δι’ δλα τιί έν
Λονδίνω διδόμενα μεγάλα match τοΰ
cricket.
Έφ’ δσον οί Σύλλογοι έπολλαπλασιάζοντο, έπί τοσούτον καί οί μεταξύ των
άγώνες έγένοντο συχνότεροι, τώ 1773 δύο
όμιλοι καταρτισθέντες· ό εϊς ύπό τοΰ Lir
Horece Mann έκ παικτών τής κομητείας
τοΰ Kent καί ό έτερος ύπό τοΰ λόρδου
Tankerville έκ παικτών τής κομητείας
τοΰ Surrey διηγωνίσθησαν έπί έπάθλω
2000 λιρών, τό όποιον ό τελευταίος- οϊκος
έκέρδησεν. Εϊνε ό πρώτος τελεσθείς άγών
μεταξύ κομητειών. Τό αύτό δέ έτος τό
Hambledon C.C. προσεκάλεσεν άπαντας
τούς καλλιτέρους· παίκτας τής Αγγλίας.
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Τό πρώτον match μεταξύ amateurs καί
professionels, Gentlemen versus Players
χρονολογείται άπό τοΰ 1807· άπό τοϋ
1819 έλάμβανε χώραν κατ’ έτος· τακτικώτατα. Τό άρχαιοτερον τών match μεταξύ
τών μεγάλων άγγλικών σχολών είνε τό
τής Eton school κατιί τής· Harrow School,
τό πρώτον λαβών χώραν τώ 1813Σήμερον όμιλοι κρικετιστών μεταβαίνουσιν είς Αύστραλίαν, εις Ινδίας είς
Καναδέι πρός συναγωνισμόν, τά έξοδα τών
ταξειδίων τούτων φθάνυυσι πολλάκις είς
μέγιστα χρηματικά ποσά. Τό διαρρεΰσαν
έτος ό όμιλος ό άντιπροσωπεύων τήν Αγ
γλίαν έν Αύστραλία κατιί τό πρώτον δοθεί’
match έν Sidney, είς ο καί ένίκησε, προσείλκυσε 30000 Οεατάς άπό τών οποίων είσεπράχθησιιν πλέον τών 50000 φράγκων.
Έν Γαλλία τό cricket εϊνε διαδεδομένον έλάχιστα, μόλις πρό δύο έτών ήρξα
το έφελκύον κόσμον, έν Έλλάδι δέ μόνον
έν τοιοϋτον σωματεϊον ύφίσταται έν Κερκύρα δπου παίζουν συνήθως μετά τών
αξιωματικών τών έκεϊ σταθμέυόντων Άγ
γλικών πολεμικών πλοίων.
Τό cricket παίζεται μεταξύ δύο ομίλων
άποτελυυμένων έκάστου έξ ένδεκα παι
κτών διοικουμένων ύφ’ ένός έξ αύτών.
Είς τό κέντρον χώρου εύρέους καί είς
άπόστασιν 20 μέτρων άπ’ άλλήλων πήγνυντίΗ έξ μικροί ράβδοι, τρεις πρός τό
έν μέοος καί τρεις- πρός τό άλλο, αί ράβ
δοι αύται (slumps) έχουσιν 69 εκατο
στόμετρα ύφους· συνδέονται δέ πρός άλλήλας διέι δύο μικρών ξύλινων ραβδίων
(bails), άτινα δέον νέι έχωσι τό πολύ 12
χιλιοστό μέτρων προεξοχήν, τό σύνολον
τών ούτω συνδεδεμένων τριών ράβδων
άποτελεΐ τό guichet, wicket, τοΰ όποιου
τό ολικόν πλάτος εϊνε 205 χιλ. τοΰμέτρου.
Όπισθεν έκάστου guichet τοποθετείται
ό batteur δστις φόρων κόπανον πεπλατυσ
μένοι1 μέ λαβήν περιτετυλιγμένην διέι λευ
κού σχοινιού ύπερασπίζεται τό guichet του
άπό τής προσβολής τής σφαίρας, ήν ρίπτει
ό lanceur, ό ευρισκόμενος όπισθεν τοϋ άλ
λου guichet.
Υπερασπιζόμενος τό guichet του ό bat
teur προσπαθεί νέι βάλη τήν σφαίραν διέι
τοϋ κοπάνου του δσςν τό δυνατόν μακρύτερον, άν τό κατορθώση. όρμά τρέχει μέ
χρι τοϋ άλλου guichet καί έπανέρχεται
είς τό ίδικόν του, οσάκις κατορθώση τού
το μετρά τόσους· πόντους ύπέρ τοΰ στρα
τοπέδου του. Κατέι τόν αύτόν χρόνον οί
παίκται τοΰ στρατοπέδου τοϋ lanceur προσ-
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παθούσι νά συλλάβωσι τήν σφαίραν καί
μεταβιβάζοντες ταύτην είς ύλλήλους νά
κτυπήσωσι και νά άνατρέψωσι τό guichet
τού batteur έ4>’ δσον αύτός δέν τό υπε
ρασπίζεται. Άν τό κατορθίόσουν τότε ό
batteur βγαίνει έξω αντικαθιστάμενος ύπό
έτέρου παίκτου τοΰ στρατοπέδου του. Άν
παίκτης τις συλλαβή τήν ύπό τοΰ batteur
κτυπηθεΐσαν σφαίραν πριν ή αΰτη έγγίση
τό έδαφος, Λ άν ό lanceur δυνηθή νά
κτυπήση καί άνατρέψη τό guichet χωρίς
ό υπερασπιζόμενος- αύτό batteur νά δυνη
θή ν’ άνατρέύη τό κτύπημα, είς άμφοτέρας ταύτας- τάς- περιπτώσεις ό batteur
αντικαθίσταται.
Έκαστος lanceur δικαιούται 5 δοκιμάς
(essais), τουτέστι δύναται vet ρίψη πέντε
σφαίρας έναντίον έκαστου batteur. "Οταν

δέ πάντες οί παίκται τοΰ ένός στρατοπέ
δου γίνουν έκ περιτροπής batteurs, οί δέ
τού άλλου lanceurs, τότε αντιστρέφονται οί
δροι out τήν οευτέραν παρτίδα (tournee,
inning).
Έκαστος άγών περιλαμβάνει δύο τοιαύτας παρτίδας, νικά δέ ό δμιλος εκείνος
δστις- έχει είς τό ενεργητικόν του τους
περισοτέρους πόντους.
Τοιοΰτον είνε περίπου τό cricket ή
έθνική αΰτη τών Άγγλων παιδιά, είς ήν
μετ’ άξιοζήλου θέρμης έπιδίδεται ό θαυ
μάσιος ούτος λαός, ό κατακτήσας καί
έξανθρωπίσας σχεδόν έίπασαν τήν ύφήλιον καί ουτινος ύ βίος συνοψίζεται είς τά
τοία ταύτα, Προσευχή, εργασία καί α
θλητισμός.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΙΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΛΝΑΤΟΛΙΙΣ

245

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ ΕΝ Τί), ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ,
----------- ------------------BOURILLON

Μετά τήν βιογραφίαν τοΰ πρωταθ-λητοΰ τοΰ λήγοντος αίώνος προβαίνομεν είς
τήν βιογραφίαν άλλου ποδηλάτου, δστις
κατά τδ παρελθόν έτος έβάδισεν έπί τά
ίχνη τοϋ Λ. A. Xiir.rr.errr.ann, τοΰ
Γάλλου ποδηλάτου Παύλου -iiourillon.
Ό Sour;72on έγεννήθη τήν 14 ’Ια
νουάριου 1877 έν .'larmande τής Γαλ
λίας- είνε αναστήματος 1 μέτρου 78 και

τερον γνωστός καί ν' άναφαίνηται ώς μέλλων
πρωταθλητής. Κατά τούς έν Βορδόι τήν
έποχήν έκείνην διοργανωθέντας μεγάλους
διεθνείς άγώνας, είς ούς συμμετέσχον οί
διασημότεροι τών τότε .·>υ.·'.·?ier.s- Αμερι
κανών, 'Άγγλων καί Γάλλων, κατώρθωσε
νά έλθη δεύτερος εΐς τούς άγώνας ταχύ
τητος ύστερήσας μόνον τοϋ ’Αμερικανού
ΤΤ
δστις κατά τήν έποχήν έκεί
νην μετά τδν Ximmermer.n ήτο δ
διασημότερος spi.lier τοΰ Κόσμου. Τό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ

Ό Boiirillon νικ&ν τούς Leb, Arend, Parlbv iv τωάγώ'. ι tcO μβγάλου ποβηλατικοΟ βραβείου τής πόλεως Παρισίων τοΟ ϊτους 11*97.

Ή ανωτέρω εΐχών παριστά τδν ίππον τοΰ
ύπολοχαγοΰ τοΰ πυροβολικού κ. Ν. Τρικούπη,
έν τφ ύπαιθρίφ ίπποορομίω τής ιππευτικής σχο
λάς τήν 8 ’Απριλίου, ύπερπηδώντα βαλβίδα ΰψους
1,40 μ. (μετρηθέντος κατακορύφως έκ τοΰ έδάφους μέχρι τοϋ ανώτερου μέρους τής βαλβίδας).
Ό ίππος ουτος δνδματι «Άρης», χρώματος
λευκόφαιου, ήλικίας 6 έτών, καί καταγωγής Ούγγρικής, έγυμνάοθη ύπδ τοΰ άνωτέρω ύπολοχαγοΰ

κατά τήν μέθοδον ήν έδιδάχθη έν τή 'Ιππευτική
Σχολή τοΰ Saumur (Γαλλία), έν ή έτυχε διπλώ
ματος.
Ως γνωστόν δ Κανονισμός τών έφίππων ασκή
σεων τοΰ ιππικού δρίζει 0,90 μ. διά τά καθ’
ύψους εμπόδια. "Όθεν δ ύπολοχαγδς τοΰ πυρο
βολικού κ. Ν. Τρικούπης ύπερπηδήσας έμπδδιον
1,40 μ. ύψους είνε άξιος συγχαρητηρίων διά τδ
λαμπρδν τοΰτο έν Έλλάδι κατόρθωμα.

βάρους 80 κοιλών. ’Ήρχισε νά τρέχη άπό
τοΰ έτους 1892. Τήν 13 καί 14 'Ιουλίου
1892 έπ’ εύκαιρία τής ’Εθνικής Εορτής
είχον διοργανωθή έν τή γεννετείρα αύτοΰ
πόλει διεθ-νεΐς ποδηλατικοί άγώνες. Είς
τούς άγώνας τούτους κατώρθωσεν δ ίΒοΐΧrillon νά ύπερτερήση πάντας τούς συναγωνιστάς του, καίτοι διά πρώτην φοράν
έλάμβανε μέρος εις ποδηλατικούς άγώνας.
Βαθμηδόν καί κατ' ολίγον διά σειράς νι
κών κατώρθωσε νά καθέξη επίζηλον θέ
σιν μεταξύ τών δρομέων juniors κατά
τά έτη 1892 καί 1893. Μόλις κατά τδ
έτος 1894 είς τό ποδηλατοδρόμιο-/ τής
πόλεως Βορδώ, ήρχισε νά γίνηται πλειό-

1895 μετά μακράν άνάπαυσιν κατά τήν
διάρκειαν δλοκλήρου τοΰ χειμώνος ήρχισε
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον νά νίκα πάντας
τούς άντιπαραβληθέντας αύτώ δρομείς είς
τά διάφορα ποδηλατοδρόμια τής Βορείου Γαλ
λίας. Συνεπεία τών νικών του τούτων τον Αύ
γουστον τοΰ 1894 έτόλμησε νά μεταβή
καί νά τρέξη είς τά ποδηλατοδρόμια τών
Παρισίων, δπου συνηθροίζοντο έκτοτε οί
έξοχώτεροι δρομείς. Διεκρίθη δέ κατορθώσας νά έλθη δεύτερος είς τδ Championnat τής Γαλλίας τφ 1895, καί δεύτερος
είς τδ μέγα ποδηλατικόν βραβεΐον τοΰ αύ
τοΰ έτους τής πόλεως ΙΙαρισίων. Κατά τδ
1896 διεκρίθη ώς είς έκ τών καλλιτέρων
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Spinier'S τοΰ Κόσμου τής εποχής εκεί
χιλιομέτρων διπλών ποδηλάτων μετά προε
νης κατορθώσας νά απόκτηση καί τδν
λαυνόντων. Είς τδν άγώνα τοΰτον νικηταΐ
τίτλον τοΰ πρωταθλητοΰ τοΰ Κόσμου τοΰ
άνεδείχθησαν δ "Αγγλος Walters >.ct·. δ
έτους 1896 εις τούς έν Κοπεγχάγη τελε
Γάλλος ‘lio'choiirs. οϊτινες διήνυσα·? τήν
σθέντας έπι τούτη» άγώνας. Κατά τδ έτος
άπόστασιν τών 50 χιλιομέτρων εϊς 57’
τοΰτο βλέπομεν τδν -iionrillon. καίτοι 141"8»·
άριστον printer, νά ύφίσταται συνεχείς
Τήν 16 Απριλίου έν τφ αύτφ ποδη
ήττας έκ τής κακής διευθύνσεως τοΰ πο
λατοδρομίω έλαβε χώραν άγών άντοχής
δηλάτου του. Το ελάττωμα τούτο διόρθωσε
50 μιλλίων μετά προελαυνόντων. Ό άγών
κατά τδ έτος 1897. οτε κατέστη σχεδόν
διεξήχθη πεισματωδώς καί οί συμμεταΑήττητος κατωρθώσας νά άποκτήση τδν
σχόντες ήμφισβήτησαν μέχρι τέλους τήν
τίτλον τοΰ πρωταθλητοΰ τής Γαλλίας τού
νίκην καϊ ιδίως οί ΎΎ. alters. Diceon καί
1897, ν’άναδειχθή ό πράγματι (καθόσον
1'om Linton. Μόλις κατά τό τελευταίο·?
ένεκα ένστάσεως τών αντιπάλων του Lo | χιλιόμετρον ήουνήθη δ Walters νά

ΠΟΔΙΙΑΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ

ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

χιλιομέτρων εις 2Γ 49" * (record τοΰ
Κόσμου καταρριφθέν τοΰ ‘Άγγλου Chasse,
2Γ 54" 2-), τών 30 χιλιομέτρων εις
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τρων εις 55' 30" 3 5 (record τοΰ Κόσμου
καταρριφθέν τοΰ Άγγλου Chasse 55' 48").
Τήν 1 Μαΐου άλλος άγών ήμιαντοχής
διεξήχθη έπί άποστάσεως μιας ώρας μετά
προελαυνόντων. Καί είς τον άγώνα τούτον
νικητής άνεδείχθη δ Com Linton διανύσας έν διαστήματι μιάς ώρας 53,500
κατορθώσας νά καταρρίψη τδ record τής
ώρας τής Εύρώπης (record τοΰ Κόσμου
I τής ώρας είνε τού Αμερικανού Likes
μέ 55 χιλιόμετρα 834 μέτρα) Είς τδν
ι διεξαχθέντα τήν 8 Μαΐου άγώνα άντοχής
100 χιλιομέτρων μετά προελαυνόντων νι
κητής άνεδείχθη δ Γάλλος TauiOr διανύσας τήν άπόστασιν ταύτην είς 1 ώ^· 58'
16" ιή, ύπερτερήσας τούς -Ilnret. Cham
pion, L'ischer καί Danae, οϊτινες έφθασαν είς τδ τέρμα κατά τήν σειράν ταύτην.
PARIS ROUBAIX

Κατά τόν μήνα Απρίλιον έλαβε χώραν
! δ καθ’ έκαστον χρόνον διεξαγόμενος μέγας
[ ποδηλατικός άγών έπί τής δδοΰ τής μεταξύ
ΙΙαρισίων καί Roubaix. Είς τδν άγώνα τού
τον νικητής άνεδείχθη δ Γάλλος Cham
pion διανύσας τήν άπόστασιν τών 276
χιλιομέτρων είς 8"?· 22' 53". Μετά τδν
Champion άφίκοντο οί -i3or καί Garin.
Τδ record τής άποστάσεως ταύτης άνή| κει είς τδν Garin μέ 8ώΡ· 19' 16".
Ό Bourillon νικών τούς Broca καί Meyers έν τφ άγώνι τοΰ μίγάλαυ ποϊηλατικοϋ βρα6·ίου
τής πόλεως Παριοίων τοΰ έτους 1898.

rin και JTossam έτέθη έκτος τοΰ άγώ
νος) νικητής τοΰ μεγάλου ποδηλατικού
βραβείου τής πόλεως τών ΙΙαρισίων. Νικη
τής δ’ άνεδείχθη εϊς δλους τούς άγώνας τών
μεγάλων βραβείων τών Ευρωπαϊκών- πό
λεων. Κατά τδ έτος 1898 ύπήρξεν δ τα
χύτερος sprinter τοΰ Κόσμου κατορθώσας νά καταβάλη πάντα: τούς δρομείς τών
διαφόρων εθνών, ούς τοΰ άντέταξαν καί
δικαίως τφ άπέδωκαν τόν τίτλον τοΰ δευ
τέρου Limmermar.n τοΰ αίώνος.
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΝ PARC DES PRINCES

Καθ' έκάστην Κυριακήν ποδηλατικοί
άγώνες, έν οίς συναθροίζονται οί διασημότεροι τών ποδηλατών τοΰ Κόσμου, διεξά
γονται έν τω ποδηλατοδρομίφ τούτφ.
'Γήν 10 Απριλίου διεξήχθη άγών 50

προσπεράση τούς Αντιπάλους του έν φ εις
τδ προηγούμενο·? χιλιόμ. έφαίνετο δτι ή νίκη
άπέκλεινε μάλλον ύπερ τοΰ Diaeon καί
πέντε χιλιόμετρα προ τοΰ τέλους δ Σ’.
Linton έφαίνετο άκαταγώνιστος. Ό II aiters διήνυσε τήν άπόστασιν τών 50 μιλλίων εις 1 ώραν 35' 17" 8/a (record
τοΰ κόσμου: 1 ώρα 33' 29" :ι/γ, ύπδ τοΰ
Douhonrs).
Τήν 24 ’Απριλίου διεξήχθη άγών ήμιαντοχής 50 χιλιομέτρων μετά προελαυνόν
των. Είς τδν άγώνα τοΰτον δ Σ’. Lin
ton ήδυνήθη όχι μόνον νά καταβάλη τούς
νικητάς του τής παρελθούσης Κυριακής
Haliers καί Diaeon, άλλά καί κατέρριψεν δλα τά records τοΰ Κόσμου άπδ
τοΰ 20 μέχρι 50 χιλιομέτρου. Ό Σ’.
Linton διύνησε τάς άποστάσεις τών 20

ΜΕΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ·.

Εις τδν άγώνα τού μεγάλου ποδηλατι
κού βραβείου τής Νικαίας τδν διεξαχθέντα
τήν 16 Απριλίου νικητής άνεδείχθη δ
Γάλλος Tony. ■fteboul.
’Εκτός τού άγώνος τούτου διεξήχθη καί
έτερος είς δν τά έπαθλα είχε προσφέρει
ή Α. Β. Γ. ό πρίγκηψ τοΰ Μονακό. Καί
I είς τδν άγώνα τοΰτον νικητής άνεδείχθη
| δ αύτός Tony. ilehonl.
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΝ FRIEDENAU ΤΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ

32' 41" Vs (record τοΰ Κόσμου καταρριφθέν τοΰ αύτοΰ Chasse 33' 15"), τών
40 χιλιομέτρων είς 44' 2" % (record
τοΰ Κόσμου καταρριφθέν τοΰ Άγγλου
Stocks, 45' 3" ’/Β) καί τών 50 χιλιομέ

Είς τούς εν τφ ποδηλατοδρομίφ τούτφ
j διεξαχθέντας άγώνας τήν 9 Απριλίου,
νικηταΐ άνεδείχθησαν ’τής μέν πρώτης κα
τηγορίας ποδηλατών δ C~erheyen, τής
I δέ δευτέρας κατηγορίας δ Qucker. Είς
τδ άγώνισμα τών διπλών ποδηλάτων νικηταί άνεδείχθησαν οί C.inednor-Snchet| ijAc. Κατά τούς άγώνας τής 24 Άπρι-
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λίου άντοχής 50 χιλιομέτρων μετά προελαυνόντων νικητής άνεδείχθη ό Γερμανός
δστερήσαντος τού Γάλλου Lesna.
Κατά τούς άγώνας τής 30 ’Απριλίου
νικητής είς τον άγώνα τής ταχύτητος άνε
δείχθη δ Verheeer..
Κατά τούς αύτούς άγώνας διεξήχθη καί
ποδηλατικόν mathc μεταξύ τοΰ rirend,
δστις εινε ό καλήτερος Γερμανός ποδηλά
της ταχύτητος κα’. τοΰ διπλού ποδηλάτου
IIeim a η η.-ΙΙ ar.son.
To mathc έκέρδησε τό διπλούν ποδή
λατο·/.

Van den Born-Broka, άγών είς τρεις
marches.
Τά τοΰ άγώνος τούτου έκανονίσθησαν
ώς έξής: Οί άγωνιζόμενοι ώφειλον τρις
νά άντιπαλαίσωσι πρός άλλήλους έν τή
άποστάσει τών δύο χιλιομέτρων. Είς έκα
στον άγώνα έκαστος θά έλάμβανε τόν
άριθμόν 1, 2 ή 3 καθ’ ήν σειράν ήθελε
φθάση είς το τέρμα. Νικητής δέ θά άνεδεικνύετο εκείνος, ούτινος οί άριθμοί τών
έκάστοτε άφίξεων ήθελον άποτελέση προσ
τιθέμενοι τόν μικρότερο·/ άριθμόν.
ΙΙρώτιι Manche
1. Groena, 2. Broca, 3. Van den
Born.

Δευτέρα Manche
1. Van den Born, 2. Groena, 3.
Broca.
Τρίτη Manche
1. $roca, 2. Grogr.a, 3. Van den
iJorn.

Νικητής άνεδείχθη δ Grogna, ούτι
νος οί άριθμοί προστιθέμενοι άπετέλεσαν
τόν μικρότερο·/ άριθμόν 5 άπέναντι τών
άριθμών 6 τοΰ -Broca καί 7 τοΰ Van
den Born.
Π0ΛΗΛΑΤ0ΔΡ0ΜΙ0Ν PRATER ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Ό Bourillon μετά τήν νίκην του iv τφ άγών< τοΰ
μεγάλου ποδηλατικοί) βραβείου τής πόλεως
Άννοβίρου.

Τήν 9 ’Απριλίου διεξήχθησαν έν τφ
Ποδηλατοδρομίφ τούτο» οί πρώτοι ποδηλα
τικοί άγώνες τοΰ έτους 1899.
Νικηταί άνεδείχθησαν είς τον άγώνα
τής ταχύτητος ο Αύστριακός Lurion καί
είς τόν άγώνα τών διπλών ποδηλάτων οί
Sdhneeweiss - Christian.

ΙΙΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΛΙΛΛΗΣ

Π0ΔΗΛΑΤ0ΔΡ0ΜΙ0Ν LYON
Είς τούς άγώνας τούς διεξαχθέντας έν
τφ ποδηλατοδρομίφ Λίλλης τήν 50 Άπρι- |
Τήν 17 ’Απριλίου 1899 είς το ποδη
λίου έ. έ. νικηταί άνεδείχθησαν κατά σει
λατοδρόμιο·/ τής πόλεως ταύτης διεξήχθη
ράν είς τούς άγώνας ταχύτητος Gon- ' σαν οί πρώτοι διεθνείς άγώνες. Κατ’ αύ
eoltz, Mathieu καί Louhet. Ό Gouτούς νικητής άνεδείχθη είς τόν άγώνα τα
σοΐίζ ήτο πρωταθλητής τής Γαλλίας τοΰ
χύτητος δ Γάλλος JTossan, είς δέ τόν
έτους 1895.
άγώνα άντοχής δ Γάλλος Champion.
ΙΙΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΝ LIEGE

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

Τήν 8 Μαΐου διεξήχθη είς τό ποδη
Οί έπί τή εικοστή πέμπτη έπετηρίδι
λατοδρόμιο·/ τής Liege μεταξύ τών τριών
τοΰ Ποδηλατικού Συλλόγου προαγγελθένκαλητέρων Βέλγων ποδηλατών Groena- I τες διεθνείς ποδηλατικοί άγώνες έγένοντο

ΠΟΔΙΙΧΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΜΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ

ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ
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τήν 2αν Μαΐου (ν. έ.) έν τφ Ποδηλατοδρομίφ | δ Γερμανός G. Drescher, διανύσας τό
διάστημα είς 3' καί 2 5", τού δευτέρου
τής Κολωνίας μεθ’ δλην τήν κατά τήν ήμέό ’Ιταλός
Υλψσόο καί τού τρίτου
ραν έκείνην κακοκαιρίαν. Καί εν μέν τφ
ό Γερμανός G. Donees. Διά τό τέταρ
πρώτφ άγωνίσματι 1200 μέτρων, είς τό
όποιον έγένοντο δεκτοί έκ τών ποδηλατών I τον άγώνισμα 2,000 μέτρων παραχωρητικόν (handicap) είχον δρισθή τρία χρη
μόνον δσοι δέν έτυχόν ποτέ βραβείου είς
ματικά βραβεία, έλαβον δέ μέρος είς μέν
άγώνα. άπενεμήθησαν τρία τιμητικά βρα
τήν πρώτην σειράν 14, είς δέ τήν δεύτε
βεία, τό μέν πρώτον είς τόν Ε. D'Jager
ρα·/ 1 I, συναγωνισθέντων δέ έν τελικφ
meister έκ τού Πανεπιστημίου Gl’eseni,
δρόμφ τών τεσ
διανύσαντοςτήν
σάρων πρώτων
άπόστασιν είς 2'
έκάστης σειράς,
καί 23”, τό δεύ
άφίκετο πρώτος
τερον είς τόν II.
είς τό τέρμα ό
Schmleviv.wj
G. Camp μέ
Ehrenfeld
1.6 μέτρων πακαί τό τρίτον είς
ραχώρησιν εΐς
τον Αύγ. Ho
και ο - s,
gel έκ τής αύ
δεύτερος
ό-Toeτής πόλεως IIreus
μέ
30
hrenfeld. ’Εν
μέτρων
παρατώ δευτέρφ διεχώρησιν,· τρί
θνεΐ άγωνίσματος δέ ό γερματι 2,000 μέ
cier ά
τρων έλαβον μέ
νευ παραχωρήρος 21 ποδηλά
αεως(8
cratch).
ται διαφόρων
Είς
τό
πέμπτον
έθνικοτήτων,
άγώνισμα
2000
είς τέσσαρας
μέτρων φιλά
σειράς, έν τφ
θλων μέ τρία
τελικφ δέ δρότιμητικά βρα
μφ, είς δν μεβεία έλαβον μέ
τέσχεν ό πρώ
ρος τέσσαρες πο
τος έκάστης
δηλάται, πρώ
τών τεσσάρων
τος δέ άφίκετο
σειρών καί δ
είς τό τέρμα ό
κάλλιστος δεύ
Drescher είς
τερος, έφθασε
5' καί 25” 8 '5,
πρώτος ό ’Ολ
Ό Bourillon μετά τήν νίκην του έν τφ άγ&νι τοΰ μεγάλου ποδη
δεύτεροςόίίοηλατικού
βραβείου
τής
πόλεως
Kollenz.
λανδός G.&.
ges
καί τρίτος
Schilling διαδ
Uaucke.
"Εκτος
άγιον
ήτο
παραχωνύσας τό διάστημα είς 5' καί 18” 3 δ, δεύ
ρητικος
διά
διπλά
καί
πολύεδρα
ποδήλατα
τερος δ "Αγγλος J. Camp, καί τρίτος δ
2,000 μέτρων διεθνής. Είς τόν άγώνα
Γερμανός -loerens, οί όποιοι έλαβον χρη
τούτον, δ όποιος ή τον ό μάλλον ένδιαφέματικά βραβεία. Είς τό τρίτον άγώνισμα
ρων τής ήμέρας, έλαβον μέρος δύο ’Ολλαν
1680 μέτρων μετά τιμητικών βραβείων,
δικά καί §ν Βελγικόν πεντάεδρα, τρία
έλαβον μέρος έκ τών ποδηλατών μόνον
Γερμανικά καί §·/ Βελγικόν διπλά καί εν
δσοι δέν είχον τύχει πρώτου βραβείου είς
Γερμανικόν καί εν Βελγικόν τρίεδρα, άφίέτέρους άγώνας, έτρεξαν δέ είς τρεις σει
χθη δέ πρώτον είς τό τέρμα είς διάστημα
ράς, έν δέ τφ τελικφ δρόμφ έλαβον μέ
2' καί 38” 8 Γ) τό Βελγικόν τρίεδρον
ρος δ πρώτος καί δεύτερος έκάστης δμάiZeriy-Canjp-alocenJon, δεύτερον τό
δος· έτυχον δέ τού μέν πρώτου βραβείου
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ΠΟΜΙΙΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΙ1ΤΚΙΙΙ

Γερμανικόν δίεδρον Jeerns - Rucker
και τρίτον τό ’Ολλανδικόν πεντάεδρου Van
dor Tuyn.

ΣΩΤΗΡΙΑ
_ Μή σάς παραξενεύει δ τίτλος· δν οφείλεται
εις επιτυχή εμπνευσιν τοΰ τότε προέδρου τοΰ
Πανελληνίου κ. Σ. Λάμπρου θελήσαντος όπως
έπί τή ευκαιρία τής διασώσεως τοΰ Βασιλέως
πανηγυρίση ή πρωτεύουσα διά τής Έλληνοπρε-

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΣ

ματα τών Ρωμαλέων έφηβων, δπως άπολαύσωμεν τής θέας τής εύγράμμου σωματικής καλλο
νής, τών προπετών στηθών καί τών σιδηρών βρα
χιόνων δπως άναπνεύσωμεν δλίγην αθλητικήν
άτμόσφαιραν καί δπως ή θέα τών ώχροκιτρίνων
νέων τής δενδροστοιχίας καί τοΰ Ζαππείου
έξαλειφθή έστω καί έπί τριήμερον πρό τής
θαυμασίας έντυπώσεως τής πλαστικής, τής σφριγώσης, τής πραγματικής, τέλος τής αιώνιας καί
αληθούς άνδρικής καλλονής.
Βαρύ τή άληθεία καί έπίμοχθον έργον άνέλαβεν ο Πανελλήνιος άλλά καί αντάξιον τών αισθη
μάτων του πρός τόν ’Αρχηγόν τοΰ Έθνους.
I ην καταλαβοΰσαν άπαν τό έθνος νάρκην καϊ
άπογοήτευσιν ύπερενίκησε καί θά παρουσιάσω
πρό τών δφθαλμών μας θέαμα πρωτοφανές, θέαμα
δπερ θά συγκινήση πάσαν έλληνικήν κρρδίαν.
θά άφήσουν εποχήν τά Σωτήρια καί θά σημειώσωσι σταθμόν έν τή γυμναστική μας ιστορίατό δέ διοικητικόν Συμβούλων, ώς καί άπας δ
Πανελλήνιος, ας δεχθή έκ τών προτέρων θερμά

Ν. ΘΩΝ
Πράίίρος τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

πεστάτης τών εορτών, ούχ ήττον είνε αρχαιότα
τος καθ’ δσον έγένοντο καϊ κατά τούς άρχαίους
χρόνους τής Ελλάδος άπδ τής κατ’ αύτής επι
δρομής τών Γαλατών ύπό τό Βρένιον. 'Η δια
φορά δμως τών δύο Σωτηρίων είνε ή έξήςδτι τά μέν αρχαία Σωτήρια ήσαν άγώνες μου
σικοί καί δρχηστικοί, τά δέ νεώτερα άποκλειστικώς γυμναστικοί καί άθλητικοί καθόσον τό
pas de quatre καί ή polka militaire πολύ
άναξίως θ’ άντεπροσώπευον τόν πυρίχιον.
’Ιδού λοιπόν δτι παράγεται καί πάλιν ή ευ
καιρία δπως παραστώμεν είς τόν εύγενή άγώνα
τοΰ καλοΰ- δπως θαυμάσωμεν τά πλαστικά σώ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Γραμ. τού Πανελληνίου Γυμναστ. Συλλόγου.

καί ειλικρινή τά συγχαρητήριά μας διά' τήν Έθνικοτάτην αύτοΰ δράσιν.
Ή γενναιοδωρία τοΰ Προέδρου του έξησφάλισε τήν λαμπρότητα τής έορτής καϊ τήν άπονομήν ανταξίων τής περιστάσεως έπάθλων, ή δέ
δραστηριότης τοΰ Γενικού του Γραμματέως, ή
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συναρωγή σύμπαντος τοΰ Συμβουλίου καθώς
καί ή εγνωσμένη περϊ τά τοιαϋτα εΐδικότης τοΰ
Διευθυντοΰ τοΰ Γυμναστηρίου του θά συντελέσωσιν, ώστε τά Σωτήρια νά γίνωσιν, οία πάντες τά
ποθοΰμεν καϊ τά φανταζόμεθα.
'Ο Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθηνών ώρισε
τέσσαρα έπαθλα, έν πρώτον εις τον δρόμον 100
μέτρων εφήβων, έν πρώτον εις τόν δρόμον 400
μέτρων έφήβων καί έν πρώτον καί δεύτερον εϊς
τόν δρόμον 10 χιλιομέτρων.

----------- ------------------ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ή ιππασία όπως ίι μουσική καί
γλυπτική Θεωρείται καί είναι τέχνη, ώς
τοιαύτη δέ έν τη έφαρμογή της δέν έκμανθάνεται διά τών βιβλίων μόνον αί έπιστήμαι αΐ βασιζόμενοι έπί ώρισμένων καί
αμεταβλήτων άρχών γίνονται καταληπτοί
καί διδάσκονται δι’ αύτών. ’Ακριβώς δ’
έπειδή ή ιππασία είναι τέχνη, μή έχουσα
άλλους οδηγούς έκτός της ατομικής φαν
τασίας, τοϋ ένστικτου καί τοΰ συρμού,
οί κανόνες αύτής είναι τοσον εύμετάβλητοι καί αντιφατικοί.
Αί Θεμελιώδεις βάσεις τής ιππασίας φυ
σικόν ήτο νά είχον τεθή πρό πολλοΰ, άφοϋ
πρό τόσων αιώνων αύτιι είναι γνωστή,
πρό 2 δέ χιλιάδων καί πλέον έτών ό Ξε
νοφών έγραφε τό πρώτον περί ιππασίας
βιβλίον. Δυστυχώς όμως ούδέν τοιοϋτον
συνέβη. Ίδέαι καί μέθοδοι ούσιο^δώς αντί
θετοι άνέκαΟεν ύφίσταντο, καί εξακολου
θούν είσέτι νά ύφίστανται καί ποικίλουσι
άπό τοϋ ένός τόπου είς έτερον καί έν
τώ αύτω τόπω άπό ένός Καθηγητοϋ είς
άλλον (’).
Καί έπί πρακτικών άκόμη ζητημάτων
άφορώντων αύτήν τήν διατήρησιν τοϋ
πολεμικού ϊππου ώς λ. χ. έάν ό ανακου
φιστικός τροχασμός είναι ήττον έπίπονος
τοϋ εδραίου διέι τόν ίππον, έδέησε νά
(’) Ό άμφιβάλλων περί τούτου άναγνώτω τό nepl
τής Ιππευτικής Σχολής τού Sauinur δγκώόες σύγ
γραμμα τού Γάλλου λοχαγού Piccard, δπου S-ά ϊίη
δτι αί ίϊέαι καί μέ&οδοι τής διδασκαλίας μεταβάλ
λονται διζικώς άνά πάσαν δεκαετίαν ή μάλλον διά
νά εΐμείΐα άκριδεστεροι, μεταβάλλονται 4νά πάσαν
άλλιγήν διευ^ύνσεως τού Σχολείου !
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διαρρεύση ολόκληρος 50
* τ1« μέχρις ου
φθάσωσιν είς ένα αποτέλεσμα, καί μόλις
πρό 25exia« ό πρότερον αύστηοώς απα
γορευμένος, καί καταδικασμένος έν τώ
Γαλλικώ ίππικώ ανακουφιστικός· τροχα
σμός έκανονίσθη καί κατέστη ό βημα
τισμός τών άσκήσεων.
Άρχόμενοι άπό τούς Αιγυπτίους καί
Χαλδαίους (δηλαδή πρό πολλών χιλιάδων
έτών) αναρίθμητοι γενεαί ανθρώπων είδον ίππους καλπάζοντας καί άπασαι αί
γενεαί αύται είδον καί άντελήφθησαν τό
φαινόμενυν αύτό κατά τόν αύτόν τρόπον
ώς τούτο άποδεικννεται έκ τών έργων τών
ζωγράφων καί γλυπτών τών διαφόρων
χωρών καί έποχών.
Τά έργα όμως ταΰτα έπέπρωτο νά ύποστώσι μίαν ήμέραν τήν αύστηράν έξέλεγξιν τής· έπιστημονικής προόδου, ήτις
άπέδειξε τρανώτατα δτι έκατομμύρια αν
θρώπων, έπί χιλιάδας έτών, έπλανώντο
βλέποντα έσφαλμένως· έκεΐνο δπερ ήμεϊς
σήμερον βλέπομεν όρθώς.
Εύθύς άμα τη εφαρμογή τών διαφόρων
έπιστημονικών μεθόδων, άπεδείχθη ότι
έκ τών διαφόρων Θέσεων, ας ό ίππος δύ
ναται νά λάβη κατά τόν μέγαν καλπα
σμόν ούδεμία ομοιάζει πρός τάς άναπαρασταθείσας, έπί σειράν αίώνων, ύπό τών
γλυπτών καί ζωγράφων θέσεις τοϋ ϊππου.
’Ενώπιον τών αποτελεσμάτων τής· σημε
ρινής στιγμιαίας φωτογραφήσεως, πάσα
ατομική ερμηνεία ύπεχώρησε. Τό φωτο
γραφικόν αύτό δργανον ήλθεν άρωγόν
είς τόν όφθαλμον τού άνθρώπου είς τρό
πον ώστε πας κεκτημένος μικράν πείραν,
βλέπει τόν ίππον καλπάζοντα ακριβώς ώς
ή έπιστήμη απέδειξε. Οϋτω δέ δν άπλούστατον έπιστημονικόν πείραμα ανέτρεώεν
ιδέας· καί γνώσεις 3 χιλιάδων έτών θεω
ρούμενος άναμφισβιιτήτους.
Τήν σήμερον γενικώς έπικρατοϋσι τά
σεις έξερευνητικαί είς ής οφείλονται αί
καταπληκτικοί πρόοδοι τοϋ αίώνος, πάν
τες έπιζητοϋσιν, έφ’ δσον είναι έφικτόν
τήν δι’ έπιστημονικών οργάνων άνάλυσιν
καί έξήγησιν τών διαφόρων φαινομένων
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διότι δι’ αύτών και ιιόνον δύναται νά I τερολέπτων (*). Όταν θέλομεν νά θέσωμεν
έπιχυθή φώς και τεθή θετική και άδιαείς κίνησιν τό όργανον πιέζομεν έπί τινας
φιλονείκητος βάσις είς· τάς· ίππικάς θεω
κομβίου. Διά νά παύση δέ λειτουργούν πιέ
ρίας·.
ζομεν καϊ πάλιν έπϊ τοΰ αύτοΰ σημείου
Είναι τοίς· πάσι γνωστόν οτι ή διδα
όποτε, οί δεϊκται ίστάμενοι είς ήν θέσιν
σκαλία της· Ιππασίας εύρίσκεται είσέτι είς
εύρέθησαν δεικνύουσιν είς λεπτά δεύτερα
λαβύρινθον αντιφατικών αρχών και πεποι • καϊ κλάσματα αύτών, τόν χρόνον κατά, τόν
θήσεων, διότι σύστημα δπερ Θεωρεί έξαίόποιον τό όργανον έλειτούργησε, δηλαδή,
ρετον ό δείνα Καθηγητής, έτερος καταδι
τόν χρόνον τόν διαρεύσαντα μεταξύ τής
κάζει ώς όλέθριον καϊ τάνάπαλιν.
ένάρξεως καϊ τής λήξεως ένός φαινομένου.
Τά διά τής συνδρομής τών οργάνων
Ούτοι άναμετράται ό χρόνος καθ’ δν ίπποςέξαχθέντα συμπεράσματα εύοέθησαν, έν
τις διηνυσε δοθείσαν τινα άπόστασιν. Τό
πολλοϊς, αντίθετα πρός τά έν τοίς ίπποέργαλεΐον τοΰτο προσφέρει έξαιρέτους υπη
δρομίοις τής Γαλλίας καϊ πανταχοΰ σχε
ρεσίας, δι’ αύτοΰ μετοώμεν τήν ταχύτητα
δόν διδασκόμενα μαθήματα. Φέρομεν δέ
τών ίππων είς- τους διαφόρους βηματι
ώς παράδειγμα τάς έπϊ τοΰ ανακουφιστι
σμούς καϊ έπϊ ποικίλου έδάφους.
κού τροχασμού νεωτέρας σύμβουλός απέ
ROULETTE METRIQUE
ναντι τών έν χρήσει έσφαλμένων τοΰ πα
ρελθόντος. Κατά τόν άνιικουφιστικόν τρο
Είναι ιίπλή ταινία βαθμολογημένη άνά 25
χασμοί’ συμβουλεύεται μάκρυνσις αναβο
η 50 μέτρα, περιτετυλιγμένη έντός έλαλέων καϊ ούχί βράχυνσις αύτών, σώμα
φρωτάτης σκύτινης θήκης. Τιμάται 3-4
ίππέως· κάθετον καϊ ούχι κλϊνον πρός τά ] φράγκα καϊ αποτελεί τό άναπόφευκτον
έμπρός, πόδες έστραμμένοι πρός τά έξω | συμπλήρωμα τοΰ χρονογράφου. Διά τοΰ
καϊ ούχϊ πρός τά ένδον, οί πήχεις τών
οργάνου τούτου μετρώμεν τάς άποστάσεις
χειοών προσκεκολημμένοι είς- τό σώμα
άς πρόκειται νά διατρέξωμεν, γνωστού
καϊ ούχϊ οί αγκώνες.
όντος, δτι δέν εύρίσκει τις είς- δλας τάς
’Επιδίωξις- τής εύσταθείας τοϋ καθί
όδούς χιλιομετρικά όρια. Έπϊ άποκέντοου
σματος διά καταλλήλου τοποθετήσεως τών
τίνος- όδοΰ μετρώμεν 100, 200 ή 300 μέ
ποδών καϊ ούχί διά πιέάεως τών γο
τρα σημειούμενα έπϊ τοΰ έδάφους δια.
νάτων κτλ.
μικρών πάλών. Ή άκρίβεια τοΰ χρονο
γράφου μάς επιτρέπει νά άρκεσθώμεν είς
Διά τής έφαρμογής δέ επιστημονικών με
θόδων ήλθαν είς φώς πλεΐσται άλλαι άνατάς μικρός ταύτας αποστάσεις.
τρεπτικαϊ τοΰ παρελθόντος θεωρίαι καϊ
ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΝ
άρχαί, κατά τάς- όποιας τόν άπειρον ιπ
πέα δέν έκγυμνάζει πλέον ό καθηγητής
Όργανον μεγάλης έπίσης χρησιμότητος.
άλλ’ ό ίππος.
Δι’ αύτοΰ μετράται ή πίεσις τοΰ ποδός έπϊ
τοΰ άναβολέως άναλόγως τής· θέσεως τής
Κατωτέρω παραθέτομεν περιγραφήν τών
κνήμης, ή διανομή τοΰ βάρους τοΰ σώμα
κυριωτέρων έν χρήσει όργάνων τή βοή
θεια τών όποιων ή Ιππική τέχνη ήδυνήτος τοΰ ίππέως έπϊ τής· σέλλης καϊ τών
αναβολέων, κτλ. ’Επίσης έξακριβοΰται ό
θη νά προβή είς· συμαντικάς μέχρι τούδε
έρεύνας.
βαθμός τής έκγυμνάσεως τοΰ ίππου. Διά
ΧΡΟΝΟΓΑΦΟΣ

Τό όργανον τούτο κοινόν τοίς άσχολουμένοις είς τάς ιπποδρομίας είναι είδος- τι
ώρολογίου έπϊ τοΰ οποίου σημειοΰνται τά
πρώτα, δεύτερα καϊ τά πέμπτα τών δευ-

(') ΤβιαΟτα έργαλΚα Οπάρχουσι ίιαφόρων τιμδν,
άπό 25 tfp. xal δ·
*ω.
ΊΙ ακρίβεια των βμως δίν elva·.
επαρκής. Τελε-.οτέρρυ συοτήματος είναι έτερον είδος
αέρσν ίπί τής μ·.5ς πλευράς κοινόν ώρολόγιον,
ίπ! τής άντιθέτου δέ οημειοϋνται τά λεπτά, δευτερό
λεπτα καί κλάυματα τών δευτερολέπτων. Ή τιμή
αύτών είναι τριπλαυία τών πρώτων.
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έκ ταχέων βηματισμών ϊστανται διά μόνης
νά σταματήσωμεν έκ τοΰ καλπασμού είς
τής ένεργείας- τών κνημών ή απλώς διά
10 μέτρων άπόστασιν, ίππον έχοντα δετής Φωνής, έχουσι δέ στόμα εύαίσθητον
δομένην ταχύτητα, καταβάλομεν δύναμιν
κτλ., δι’ αύτούς τό όργανον τούτο είναι
έλξεως (ύποθετέον) 20 χιλιογράμμων, ή
έντελών
άχρηστον.
ελξις αύτη βαθμηδόν καϊ κατ' ολίγον σύν τή
έκγυμνάσει έλαττοΰτσι καϊ φθάνει είς 10.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΜΗΧΑΝΑΙ
5 καϊ έπϊ τέλους είς 1 χιλιόγραμμον. Ή
βαθμιαία αύτη πρόοδος διά τής έκπαιδεύΔιά τής στιγμιαίας φωτογραφίας έχομεν
σεως- έπιτευχθεϊσα, γίνεται καταφανής δι’
ακριβή εικόνα τής θέσεως- τών μελών τού
άριθμών, τού άνωτέρω οργάνου καταλλή
σώματος τού ίππου κατά τάς διαφόρους
λως τοποθετουμένου είς τό στόμα τοΰ
φάσεις τών βηματισμών του. Δι’ αύτών
ίππου.
έξακριβοϋνται αί διά τής έκπαιδεύσεως
Τό συνήθως έν χρήσει δυναμόμετρον άποέπελθοΰσαι εις τούς βηματισμούς πρόοδοι.
τελεϊται έκ παραλλήλων έλασμάτων, με
Διά τήν μελέτην τού μηχανισμού τών
ταξύ τών οποίων ύπάοχει ελλειπτικόν
βηματισμών, τό φωτογραφικόν μηχάνημα
έλατήριον. Ή πίεσις αύτών (έλασμάτων)
δέον νιι παράγη κατ’ έλάχιστον όρον 12
σημειοΰται έπί τίνος ήριθμημένης πλακός
εικόνας κατά δευτερόλεπτον, δέον έπίσης
διά τίνος βελόνης καϊ ένός δείκτου. Ό
νιϊ είναι μικρών διαστάσεων καϊ έλαφρόν,
δείκτης· δεικνύει τήν μεγαλητέραν πίεσιν.
δπως εύκόλως μεταφέρηται, νά λειτουργά
Τοποθετοΰσι τό δυναμόμετρον τοΰτο άνα
δέ έν έλευθέρω άέρι καϊ άναπεπταλόγως· τών άναγκών, μεταξύ τών γονάτων
μένω πεδίω- ούχϊ δ’ έν περίπεφοαγμένω
καϊ τής σέλλης, ή μεταξύ άναβολέως καϊ
χώρω, ένθα τό ζώον ιϊναγκασμένον διαρ
ποδός ώς έπίσης καϊ μεταξύ ήνιών καϊ
κώς νιϊ στρέφη, κατ’ άνάγκην λαμβάνει
χειρός. Τό όργανον όμως τοΰτο δέν είναι
βεβιασμένους βηματισμούς καϊ ούχϊ φυσι
πρακτικόν. Διιι τήν έπϊ τοΰ στόματος
κούς. Ώς τοιούτον μηχάνημα κεκτημένον
ιδίως, τοΰ ίππου έλξιν, θεωρείται κατατάς άνω ιδιότητας- συνίσταται τό τοϋ συ
ληλότερον έτερον σύστημα αγγλικόν καϊ
στήματος Londe δπερ μεγάλος είς τόν
σχήματος· κυλινδρικού, μικρός τιμής. Δέν
ιππευτικόν κόσμον προσέφεοεν ύπηρεσίας.
Ύποθέτομεν ήδη τόν ίπποδαμαστήν
έχει τις, εί μή νά πρόσθεση διά τού
καϊ Ιππηλάτην έφοδιασμένον μέ τά άνω
τυχόντος ώρολογοποιοΰ κινητόν δείκτην
τέρω έργαλεία. Εύθΰς μόλις ό ίππος του
δυνάμενον νά δεικνύη (όταν τό όργανον
καταστή ικανός πρός- ϊππευσιν, μετρά έπαήρεμεΐ) τόν ανώτατον βαθμόν έλξεως, ήτις
τώ έπεβλήθη. Τό άγκιστοον καϊ ό κρίκος
νείλημμένως τήν ταχύτητα αύτοΰ είς τούς
βηματισμούς βάδην, τροχάδην καϊ καλ
δι’ ών είναι έφοδιασμένον είς τά άκρα.
πασμόν λαμβάνων τόν μέσον όρον έκάστου.
έπιτρέπει τήν έπϊ τοΰ χαλινού ή ύποχαΤαυτοχρόνως μετρά τήν άντίστασιν τοΰ
λίνου προσαρμογήν του. Διά τής χρήσεως
τών δυναμομέτρων τούτων δυνάμεθα νά
στόματος τοϋ ίππου. Λαμβάνει δέ καϊ διά
τής φωτογραφίας εικόνας είς τούς διαφό
έκτελέσωμεν τάς πλέον ένδιαφερούσας
ρους βηματισμούς. Είτα άρχεται τής έκέρεύνας. δι’ αύτών έπιτυγχάνεται ή άπλοποίησις δυσκολωτάτου μέρους τής διδα
παιδεύσεως σημειώνων καθ’ έκάστην τάς
παρατηρήσεις του έπϊ τών παρουσιαζομέσκαλίας τής ιππασίας, δπερ συνίσταται
νων έκάστοτε δυσχεοεϊών καϊ αντιστάσεων,
είς τό νά καταστήσει τις τήν χεϊρα τοΰ
άναγράφων έπίσης· τιϊ μέσα δι’ ών κατώρθωσε
ίππέως έλαφράν μή έλκουσαν πλέον τής
νιϊ κατανίκηση ταύτας. Άπό καιρού είς και
άπαιτουμένης διά τό στόμα τοΰ ίππου
ρόν επαναλαμβάνει τήν μέτοησιν καϊ φω
έλξεως.
τογράφηση·, λιιξάσης δέ τής έκπαιδεύσεως
Βεβαίως ένταΰθα δέν πρόκειται περϊ
τού ίππου θά έχη πολύτιμον άτλαντα μετών άποτελούντων έξαίρεσιν ίππων, οϊτινες
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τά περιγραφικού ύπομνήματος και σχη- | ρισθώσι ταύτα τελείως. Άμα δέ τή άσκησε: έν
μάτων, ε’πΐ τών όποιων βασίζεται ή Ιπ
Ποδηλατοδρομίφ καθ’ έκάστην ήμέραν douche
ισχυρόν άπαιτειται, μεθ’ δ έντριβή (massage)
πικά επιστήμη τού μέλλοντος. Άναμφιδι’ άπλής καί μόνης βοστρυχώδους χειρίδος.
βόλως μία τοιαύτη μέθοδος μόνον έν ΊπΉ χειρίς δέον νά είνε ιδία τοΰ προπονούμε
πεντικαϊς σχολαϊς έχούσαισ καταλλήλους
νου,
ήν ούδέποτε νά δίδη εΐς άλλους καί τήν
όργανισμούς δύναται τελεσφόρως νά έ<[>αρόποιαν
νά φροντίζη έπιμελώς νά διατηρή δσον
μοσθη.
, τό δυνατόν καθαρά·?.
Ν. ΓΕΝΙΣΑΡΛΗΣ

--------- —

-------- -

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ
Προπόνησις (entrainement) είνε τδ σύνολον
τών μέσων, α δέον νά μεταχειρισθώμεν, διά νά
δυνάμεθα νά διαθέτωμεν άπάσας τάς φυσικάς
ήμών δυνάμεις καί δυνηθΰμεν έπομένως νά ύποστώμεν άκινδύνως τούς κόπους άσκήσεώς τίνος.
Γενικοί ορισμοί ΐσχύοντες έπ1. πάσης προπονήσεως είνε οί έξής:
Τό δριον τών δυνάμεων καί ή αντοχή αύτών
πρός τήν κόπωσιν ποικίλλει άναλόγως τής ήλι
κίας καί τής σωματικής κατασκευής.
Γενικός κανών κρατεί δσον αφορά τήν ήλικίαν,
δτι δέον προπόνησιν νά ύποστή ό συμπληρώσας
τό 18 έτος τής ήλικίας του ήτοι μετά τήν εντε
λή άνάπτυξιν τοϋ σώματος. Μέτρια μόνον άσκησις έπιτρέπεται εΐς τούς μή συμπληρώσαντας
τήν ήλικίαν ταύτην καί ιδίως εΐς τούς παΐοας.
Άλλος κανών ώσαύτως εφαρμοστέος τυγχάνω-?
έπί πάσης προπονήσεως είνε, δτι ή άσκησις δέον
νά είνε καθημερινή καί προοδευτική.
ΥΓΙΕΙΝΗ

’Απαραίτητον είνε νά έπιδιώκη πάς προπο
νούμενος καθαριότητα άπόλυτον.
Καθ’ έκάστην πρωίαν, άμα τή ένάρξει τής
άσκήσεως, λίαν ωφέλιμον είνε λουτρόν ψυχρόν
διάρκειας στιγμιαίας ολοκλήρου τοΰ σώματος έν
ϋδατι μεμιγμένφ μέ έλάχιστον φανικόν δξύ,
μεθ’ δ δέον νά έπακολουθή εντριβή τοΰ σώματος
διά σκληρας βοστρυχώδους ζώνης μέχρις ού
καταστή τοΰτο έντελώς έρυθροΰν. Τελεία καθαριότης τοΰ σώματος απαιτείται δπως οί πόροι
αύτοΰ δσον τό δυνατόν εύρυνθώσιν. ’Αλλαγή
ασπρορούχων, περικνημίδων, καί παντός, δπερ
εφάπτεται τοΰ σώματος, είνε άπαραίτητος. Τά
ένδύματα, άτινα μεταχειρίζεται τις κατά τήν
άσκησιν, δέον νά μή χρησιμοποιή πλειότερον τής
έβδομάδος. Μετά πάροδον ταύτης δέον νά καθα-

ΔΙΑΙΤΑ

’Οκτώ ώραι απαιτούνται καθ’ έκαστον ήμερόνυκτον διαρκούς ύπνου. Τά μάλιστα ώφέλιμον
είνε νά εινε έντελώς προσδιωρισμένη ή ώρα τής
τε κατακλίσεως καϊ έγέρσεως. Κατάλληλα: τοιαΰται ώραι είνε ή 10 μ. μ. καί ή 6 πρωινή. Τήν
ζωήν ταύτην δέον νά διάγη τις έν πάση περιπτώσει συγχρόνως μέ τήν έναρξιν τής προπονή
σεως καί έν ή άν περιπτώσει έξ οίασοήποτε αι
τίας ήμέραν τινά πρόκειται ν’ άπόσχη τής ά
σκήσεως.
Εύθύς ώς έγερθή καί πριν έπιβή τοΰ ποδηλά
του πορεία έως 3 χιλιομέτρων είνε ώφελιμωτάτη
μετ’ ένοργάνου εί δυνατόν γυμναστικής άνευ κοπόσεώς τίνος.

ΤΡΟΦΗ
Ό στόμαχος είνε έκ τών μερών τοΰ σώματος
έκεΐνο τό όποιον δέον νά διατηρηθή έν άρίστη
καταστάσει.
Κανών δστις δέον νά διέπη τό ποσόν τής
λαμβανομένης τροφής είνε δ έξής, δτι δέον νά
τρώγη τις δσον έχει ίρεξιν καί δχι περισσότε
ρον. Έν πάση περιπτώσει νά άποφεύγη νά έγείρηται τής τραπέζης έχων βεβαρυμένον τόν στό
μαχον, τήν άναπνοήν δύσκολο-? καί τό αίμα εις
τήν κεφαλήν.
Δέον νά τρώγη τις άργά καί νά μάσση καλώς
τάς τροφάς, ώστε ό στόμαχος νά έχη δσον τό
δυνατόν δλιγοτέραν έργασίαν.
Εκλογή φαγητών μεγάλη δέν άπαιτειταικρέας, ιχθύς, φρούτα, λαχανικά καί ώά είνε
τροφαί, ών ή έν μέτρφ χρήσις τά μάλιστα ώφελεΐ. Εύθύς ώς φαγητόν άποδειχθή δτι είνε δύσπε
πτου τότε οφείλει ό λαμβάνω-? νά μή ποιήτα· πλέοντούτου χρήσιν. ’Ιδίως δέον νά άποφεύγη τις τά
έδέσματα, άτινα προξενούν έρυγάς (βεύξιμον).
Τά μετά καρυκευμάτων φαγητά δέον νά τά
άποφεύγωμεν. ’Ιδίως έκ τών φαγητών δέον νά
άφαιρεθώσι τά ανωφελή καϊ ιδίως τά γλυκίσματα.
Τελεία άποφυγή τών οινοπνευματωδών ποτών
| είνε άπαραίτητος- ποτήριον γνησίου οίνου δι’
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μενον χρόνον διά τήν διάνυσιν τών 10 χιλιομέ
τρων θέλε: παρατηρήση δτι καθ’ έκάστην ήμέ
ραν θέλει διανύση αύτήν εΐς έν ή εΐς πλείονα
δευτερόλεπτα δλιγότερον. Καί τήν μέν πρωίαν δ
χρόνος δ καταναλισκόμενος θά είνε μικρότερος
τού τής εσπέρας- φανερά τούτου έξήγησις είνε,
δτι ή εργασία τής πρωίας λαμβάνει χώραν δταν
τό σώμα δέν έχη ύποστή ούδεμίαν κόπωσιν, δτε
δ στόμαχος είνε έλάχιστα βεβαρυμένος (μέ δλίγην τροφήν, ήν δέον νά λαμβάνη δ προπονούμε
νος τήν πρωίαν) καί δταν διά τού ύπνου έπανήλθον αί κατά τήν προτεραίαν άπολεσθείσαι
δυνάμεις. Εις δύο τινά δέον δ προπονούμενος νά
έντείνη τήν προσοχήν του- α') εΐς τό νά διανύη
τήν άπόστασιν δσον τό δυνατόν κανονικότερο-?
καί β') εΐς τό νά μένη άκίνητος έπί τοΰ ποδηλά
του ( τουτέστι νά κινή τό ποδήλατον διά μόνον
τών ποδών του- τό άλλο σώμά του νά μένη έν
τελώς άκίνητον). Διά τής τοιαύτης έργασίας
δέον νά έπιδιώξη νά διανύση τά 10 χιλιόμετρα
μέ ταχύτητα τούλάχιστον 40 χιλιομέτρων καί
ιδίως νά δίδη τήν έντύπωσιν δτι εύκόλως ώθεΐ
τό ποδήλατον άνευ καταναλώσεως δυνάμεων
άνωφελώς. ’Ιδίως εΐς τήν άρχήν τής έν τώ πο
δηλατοδρομίφ προπονήσεώς του δέον νά τρέχη
μόνος καί μή τίθεται δπισθεν ούδενός. Μόνον μετά
πάροδον ολοκλήρου μηνός δύναται νά τεθή δπισθεν
άλλου τρέχοντος καί τότε μόνον δπισθεν έκείνου,
δστις διανύει τήν άπόστασιν ούτως ώς καί δφείλει νά διανύση αυτήν ό προπονούμενος.
“Οταν ό δρομεύς φθάση εις τό προεκτεθέν
σημείο·? τής διανύσεως τών 10 χιλιομέτρων μέ
ταχύτητα 40 χιλιομέτρων, κατάλληλος καιρός
νά άρχίση τά emballages, άτινα κατά πρώτον
μέν δέν πρέπει νά είνε μεγαλειτερα τών 100
μέτρων. Βαθμηδόν δμως καί κατ’ δλίγον δέον
νά αύξάνη τήν άπόστασιν ταύτην εΐς 150, 200,
250 μέχρι 300 μέτρων. Προκειμένου περί em
ballages επί άποστάσεως μεγαλειτέρας τών
100 μέτρων δέον δ δρομέύς νά αύξάνη προοδευτικώς τάς δυνάμεις του μέχρι τέλους, προ
σπαθών νά αύξάνη ή ταχύτης του μέχρις ού
ήθελε φθάση εΐς τήν γραμμήν τής άφίξεως. ΙΙροδμως περί demarrage τού δρομέως δέον ούτος
νά συναθροίζη τάς δυνάμεις του έντελώς άπάσας,
άς αύτοστιγμεί νά διαθέτη έν δεδομένη στιγμή.
Δρομεύς ταχύτητος δέον νά μεταχειρίζηται
πολλαπλασιασμόν ποδηλάτου 6,60 μέχρις 7
μέτρων.
(έπεται ουνέχεια)

έκαστον γεύμα είνε ύπεραρκ.οΰν. Χρήσις πολλοΰ ύδατος είνε έντελώς άπαγορευτέα- δέον δ
προπονούμενος νά συνειθίση βαθμηδόν καϊ κατ’
δλίγον νά μεταχειρίζηται δσον τό δυνατόν δλιγότερον.
Ή άσκησις δέν πρέπει νά γινητα: άμέσως
μετά τό φαγητόν. Μετά παρέλευσιν 3 τούλάχι
στον ώρών άπό τοΰ γεύματος, δέον νά ποιήσητα: έναρξιν τής άσκήσεως δ προπονούμενος.
ΕΚΛ Ο Γ11

ΓΙΟΔ11Λ ΑΤΟΥ

Εύθύς ώς δ προπονούμενος ήθελε ποιήση I
έναρξιν τών άσκήσεων αύτοΰ δέον νά εκλεξη I
τό ποδήλατόν του καί ιδία τήν έπ’ αύτοΰ θέσιν, j

ήν άμετάδλητον πάντοτε νά άφίση.
'Η έπί τοΰ ποδηλάτου θέσις τοΰ δρομέως
δέον νά είνε τοιαύτη, ώστε νά έπιτρέπη εις αύ
τόν τήν χρήσιν άνέτως δλων τών δυνάμεών του.
’Ιδίως δέν είνε άνάγκη νά έχη τοποθετημένο-?
πολύ υψηλά τό κάθισμα- οί πόδες στρεφόμενο:
δέον νά κάμπτωντα: δλίγον. Ούδέποτε νά δίδη
είς άλλον τό ποδήλατόν του.

ΑΣΚΗΣΙΣ
α') ΕΙς ταχύτητα.

Πριν ή άρχίση τήν έντός τοΰ Ποδηλατοδρομείου άσκησιν δέον δ προπονούμενος νά έκτελέση έπί ένα μήνα έκδρομάς καθημερινάς άρχόμενος άπό μικράς καί βαθμηδόν εις τοιαύτας
επέκεινα τών 100 χιλιομέτρων. Εύθύς ώς ήθελε
παρατηρήση. δτι έντός μίδες ήμέρας δύναται νά
διανύση έκατόν χιλιόμετρα άνευ έλαχίστης κοπώσεως, δύναται νά άρχίση τήν έντός Ποδηλα
τοδρομίου άσκησιν. Ή έκτός τού Ποδηλατοδρο
μίου τοιαύτη προπόνησις σκοπόν έχη εΐς τό νά
δυνηθή δ προπονούμενος νά άπογυμνωθή πάσης
περιττής οργανικής ούσίας.
'Η έν ποδηλατοδρομίφ άσκησις δέον νά γίνητα: δΐς τής ήμέρας. Νά διανύη 10 χιλιόμετρα
τήν πρωίαν καί δέκα τήν εσπέραν, προσπαθώ-?
νά διανύη ταύτα ταχέως μέν καί κανονικώς άφ’
ένός, καί άφ’ έτέρου χωρίς νά έξαντλή τάς δυ
νάμεις. 'Η άπόστασις τών 10 χιλιομέτρων είνε
ή καταλληλοτέρα διά τοιαύτη·? προπόνησιν, κα
θόσον ή μέν μικρό τέρα δέν θά έξήρκει, ώστε νά
θέση δ προπονούμενος εΐς χρησιμοποίησή δλας
τάς δυνάμεις του, ή δέ μεγαλητέρα ταύτης άπόστασις δύναται νά έπιφέρη έξάντλησιν τών δυ
νάμεων ένεκα διαρκούς κοπώσεως. Έάν καθ’
έκάστην ήμέραν χρονόμετρά τόν καταναλισκό-
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
-----

*
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ

-------

*
ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΑΘΗΝΩΝ

Συνεχίζοντες τάς έκδρομάς τής τρεχούσης
εξαμηνίας τά μέλη τού Ποδηλατικού Συλλόγου
έξέδραμον εις διάφορα μέρη της ’Αττικής κατά
τάς τελευταίας έβοομάοας. Καί' δή τήν 14ην
Μαρτίου 1899 άναχωρήσαντα τήν 7 καί 15' π.
μ. έκ τοϋ έπϊ τής όδοΰ Άγχέσμου καταστήματος
τοϋ Συλλόγου άφίκοντο διά τών όδών Πανεπι
στημίου, Πατησίων καί θηβών, καί μετά μικράν

τροφεϊον, σύγκειται έκ πολλών χιλιάδων στρεμ
μάτων έκτάσεως καλλιεργημένων καί μή, έν τώ
μέσφ τής όποιας παρά πηγήν δροσερού υοατος
κεϊται ώραία αγροτική έπαυλις. Ταύτης δέ σχηματιζούσης τετράγωνον, εϊς τδ μέσον τοϋ οποίου
κεϊται μεγάλη αύλή, ή μέν μεσημβρινή πλευρά
σχηματίζεται ύπδ ωραίας διωρόφου οικοδομής,
σκιαζομένης κατά τδ πλεΐστον ύπδ δένδρων ύψηλών, αί δέ άλλαι τρεις πλευρά· είνε σειραί μονορόφων οΐκίσκων χρησίμων εις ιπποστάσια, βου
στάσια καί κατοικίας τής ύπηρεσίας αύτών. Έν
Μαλακάσα παρεσκεύασαν, προμηθευθέντες παρά
τών αύτόθι καλλιεργητών ώά, ελαίας, τυρόν,
άρτον μέλαινα γλυκύτατον καί οίνον άδολον βητηνίτην, τδ πρόγευμά των, μεθ’ δ έπεσκέφθησαν
τήν εκκλησίαν καί τά πέριξ αγροκήπια.

Φωτογραφία κ. Μ. Μίνϊλερ

άνάπαυσιν εις θέσιν Κτυπητό, τήν 9η ν π. μ.
εις Τατόϊον. ’Εντεύθεν, άφοϋ προεγευμάτισαν,
άνεχώρησαν τήν ΙΟην π. μ. καί διά τής αύτής
όδοϋ θηβών, ή κακή κατάστασις τής οποίας εις
τινα μέρη έδυσχέραινε κατά πολύ τήν πορείαν,
έφθασαν μέχρι τού 37ου χιλιομέτρου, δθεν λαβόντες τήν όδδν τήν άγουσαν πρός τήν Σκάλαν
Ώρωποϋ, έστράφησαν περί τδ 38ον δεξιά καί
μετά ένδς έτι χιλιομέτρου πορείαν άφίκοντο τήν
1 Ιην καί 30' π. μ. είς Μαλακάσαν. Ή Μαλα
κάσα, ήτις άποτελεΐ μέρος τοϋ μεγάλου κτήμα
τος Ώρωποϋ, τδ όποιον ό άείμνηστος Α. Συγγρδς έκληροδότησεν εις τδ Άμαλίειον Όρφανο-

Κατά τήν επάνοδον έπεβραδύνθη άναγκαίως
ή πορεία, κατά τήν άνάβασιν διά τής ζητοειδοΰς
εις τδν Πάρνηθα όδοϋ καί ουτω κατέστη δυνατή
μόλις κατά τήν 5ην μ. μ. ή άφιξις είς Τατόϊον,
δθεν μετά μικρόν γεύμα άνεχώρησαν τήν 5ην
καί 45' μ.μ. καί διά τών αύτών όδών θηβών, Πα
τησίων καί Πανεπιστημίου άφίκοντο άνευ περαι
τέρω στάσεως τήν 7ην μ. μ. εις τδ κατάστημα
τοϋ Συλλόγου διανύσαντες έν δλω 78 χιλιόμε
τρα, άπαντες εύσταλεϊς καί ζωηροί, τάς άρίστας
άποκομίζοντες εντυπώσεις έκ τής λαμπράς ταύ
της εκδρομής των.

ΠΟΛΙΙΤΑΑΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΑΗΤΙΚΙΪ

Τήν 28 Μαρτίου 1899 ή έκδρομή έγένετο εϊς
Ν. Φάληρον, εις δ κατήλθον οί έκδρομεϊς άναχωρήσαντες έκ τού καταστήματος τήν 9ην 30'
π. μ. διά τής όδοϋ Π. Φαλήρου καί τής παρα
λιακής, αίτινες μεθ’δλην τήν κατά τήν προηγουμέ
νων νύκτα καί τήν πρωίαν πιπτουσαν άδιάκοπον
βροχήν ήσαν έν άρίστη καταστάσει. Κατά τδ
διάστημα τής έν Ν. Φαλήρω σταθμεύσεως ήσκήθησαν έν τώ Ποδηλατοδρομίω εϊς τήν ποδοσφαίρισιν, μεθ’ δ άναχωρήσαντες τήν 1 Ιην καί 30'
π. μ. άφίκοντο τήν μεσημβρίαν είς ’Αθήνας,
διανύσαντες έν δλω 18 χιλιόμετρα.

Τήν έκδρομήν τής έπομένης Κυριακής 4ης
’Απριλίου 1899 έξετέλεσεν ό Ποδηλατικός Σύλ
λογος εις τδ χωρίον Κιούρκα τοϋ Μαραθώνος.
Άναχωρήσαντες οί εκδρομείς έκ τοϋ έν Αθήναις
καταστήματος τήν Την π. μ. προεχώρησαν διά
τών όδών Πανεπιστημίου καί Κηφισσίας, άφιχθέντες δέ εϊς Κηφισσίαν τήν 8 καί 5' π. μ.
παρέμειναν αύτόθι καί έν τώ ξενοδοχείω Μεγά
λης Βρετανίας, ένθα καί δ Σταθμός Βοηθειών τοϋ
Συλλόγου μέχρι τής 8 καί 40' π. μ. ίνα λάβωσι μικρόν έκ γάλακτος καί καφέ πρόγευμα
και έξελέγξωσι τδ Κιβώτιον Βοηθειών. Έκ Κηφισσίας προεχώρησαν μέχρι τού 18 χιλιομέτρου
τής όδοϋ Τατοΐου, δθεν διά τής πρός δεξιάν
άγούσης βατής όδοϋ διά μέσου τού δάσους, έχώρησαν διά τής Βρύσης Λιακοπούλου, θέσεως Κε
ραμίδι καί νέας αμαξιτής όδοϋ Μαρκοπούλου,
μετά πολλών στάσεων χάριν τών ένεργουμένων
ύπδ τοϋ τμήματος τών ’Εκδρομών καί Περιηγή
σεων καταμετρήσεων πρδς σύνταξιν τοϋ Ποδη
λατικού Χάρτου ’Αττικής, τήν 10 καί 40' π.μ.
εις τδ παρά τδ 33 χιλιόμετρον χωρίον Κιούρκα,
κείμενον εϊς τάς άνατολικάς ύπωρείας τού ΙΙάρνηθος έπ! θέσεως ύψηλής καί μακρόθεν περιόπτου. Αί πέντε ώραι τής αύτόθι σταθμεύσεως
έχρησιμοποιήθησαν εις έπίσκεψιν τοΰ χωρίου
καί τής έκκλησίας καί εϊς άναγκαιοτάτην άνάπαυσιν μετά τδ έκτακτον λαμπρόν πρόγευμα, τό
έκ τού προχείρου προμηθευθέν έκ τών καταστη
μάτων τοϋ χωρίου, έν τή εύγενώς καί αύτοπροαιρέτως ύπό τοϋ έκ τών προύχόντων κ. Άλεξ.
Κ. Βιλλιώτου προσενεχθείση εύρυχώρω οικία του.
'Η άναχώρησις έκ τοϋ χωρίου έγένετο κατά τά
προδιαγεγραμμένα τήν 3 καί45' μ.μ. μετά πο
ρείαν δέ δίωρον, διακοπτομένην χάριν τής έξετάσεως τών παρά τήν οδόν σπουδαιοτέρων σημείων
άφίχθησαν τήν 5 καί 45' μ. μ. εις Κηφισσίαν,
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δθεν μετά τήν λήψιν άναψυκτικών τινων άνεχώ
ρησαν τήν 6 καί 30' καί έπανήλθον τήν ι καί
30' εϊς ’Αθήνας, διανύσαντες έν δλω 67 χιλιό
μετρα.
'Η έκδρομή τής έπομένης Κυριακής 11 ’Απρι
λίου 1899 έγένετο είς τήν δώδεκα περίπου
χιλιόμετρα άπέχουσαν γνωστήν θέσιν Δαφνί,
χάριν τοϋ καθορισμού τών θέσεων τών πρδς
δδηγίαν τών έκ τού άγώνος τοϋ δρόμου τοΰ
Ναυπλίου έρχομένων τήν ήμέραν έκείνην ποδη
λατών τοποθετησομένων κοσμητόρων καί έλεγκτών τού Συλλόγου.
Οί έκδρομεϊς άνεχώρησαν έκ τοϋ καταστή
ματος τήν 7ην π. μ. μετά τήν έκτέλεσιν δέ
τής ύπηρεσίας ταύτης καί έξέτασιν τοϋ έν Δαφνίω τοποθετημένου, έν τώ αύτόθι καταστήματι
τοϋ κ. ’Ιωάν. Μουρίκη, Κιβωτίου Βοηθειών έπα
νήλθον είς ’Αθήνας τήν 9ην καί 38' π. μ. οιανύσαντες έν δλω χιλιόμετρα 23.

Τήν 25 ’Απριλίου 1899 τά μέλη τοϋ Ποδη
λατικού Συλλόγου έξέδραμον είς Σκάλαν τοϋ
Ώρωποϋ. Έξ ’Αθηνών οί έκδρομεϊς άνεχώρησαν
τήν 5 καί 20' π. μ., άφιχθέντες δέ εις Τα
τόϊον τήν 7 π. μ. έλαβον αύτόθι τδ πάντοτε κατ’
αύτήν τήν ώραν τής πρωίας πρόχειρον έν τφ
ξενοδοχείω πρόγευμα έκ γάλακτος καί νωπού
βουτύρου. Έκ Τατοΐου άνεχώρησαν τήν 8 καί
10' π. μ. καί μετά ούχί μικράς δυσχερείας
ένεκα τής εις πολλά μέρη κακής καταστάσεως
τής όδοϋ, άφίκοντο τήν 10 καί 10' π. μ.
εϊς Σκάλαν Ώρωποϋ, τήν έδραν τής διευθύνσεως τών κτημάτων Ώρωποϋ τοΰ άοιδίμου Α.
Συγγροϋ, άπέχουσαν χιλιόμετρα 49.500 άπ’
’Αθηνών. Έν τώ αύτόθι παντοπωλείο» τοϋ κ.
Ίω. Πέππα, έν ώ έτυχον προθυμοτάτης περιποιήσεως, διήλθον μέχρι τής παρασκευής τού
άναγκαιοτάτου προγεύματός των, άποτελεοθέντος έξ ώών κατά διαφόρους τρόπους μαγειρευθέντων καί τυρού. Γευστικώτατος καί άδολος
βητινίτης συνεπλήρωσε τδ πρόγευμα καί άπέδωκε τάς έκ τής μακρας πορείας άπωλεσθείσας δυνάμεις εϊς τούς έκδρομεϊς, οί όποιοι έπί
τής παραλίας ύπδ τδν δροσερώτατον μπάτην
τοϋ Εύβοϊκοϋ κόλπου ήρχισαν προπαρασκευαζόμενοι πρδς άναχώρησιν. Τήν 1 καί 20' μ. μ.
διαιρεθέντες εϊς δύο τμήματα άνεχώρησαν άπδ
τής Σκάλας Ώρωποϋ καί τδ μέν έν ύπό τδν
άρχηγδν τών ’Εκδρομών έχώρησε κατ’ εύθεΐαν
εις Τατόΐον, ένθα άφίκετο τήν 3 καί 40' μ. μ.
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τδ δέ έτερον ύπδ τδν Γεν. ’Αρχηγόν, περιλαμβάνον τούς τήν χαρτογραφικήν υπηρεσίαν
τοΰ Συλλόγου άναλαβόντας παραμένον καθ’ όδόν,
δπου ή ανάγκη έπέβαλλε καί άπασχολούμενον εϊς καταμετρήσεις και συλλογήν πληροφο
ριών άφίκετο είς Τατόϊον τήν 5 καί 20' μ. μ.
Μετά τήν έν τώ αύτόθι ξενοδοχείφ λήψιν μι
κρού προγεύματος άνεχωρησαν άπαντες όμοΰ
τήν 6 καί 10' μ. μ. τήν δέ 7 καί 25' μ. μ.
άφικνοϋντο εις τδ έν Άθήναις κατάστημα τοΰ
Συλλόγου διανύσαντες έν δλη> χιλιόμετρα 99.

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Έξελέχθησαν επίτιμα μέν οί κκ. Άθως
Ρωμανός, ίτπουργός έπί των ’Εξωτερικών
καί Νικόλαος Μαυροκορδάτος, πρεσβευτής
έν Κωνσταντινονπόλει καί τακτικά οί κ.κ.
Λ. Τσέρνοβιτς, Κ. Χατζηδηιιητρίου, Κ.
Μελάς, Θ. Οίκονόμου, Στ. Ιΐαναγόπονλος, Α. Λύοης, Γρ. θεοΑΰάτος, Φ. Κανελλόπουλος, Ήλ. Ζέγγελης, Ίω. Τοπάλης, Ίω. Δαλλαπόρτας. Κ. Τοπάλης, Γ.
Γιολδάσης, Έδ. Δυπόν, Ά. Πάλλης, Δ.
Ιΐρινόπουλος, Κ. Σάμιος, Ν. Ίωαννίδπς,
Ίω. Θεολόγης, Κ. Ζερβουδάκης, Θ. Σέρρος, Άν. Χαρτονλάρης, Ν. Στράτος,
Ά. Συνέσιος. Έπ. Λαμπαδάριος, καί Ν.
Ζαφειριού.
w V

----- ΐΞΞ,φίΞΞ;----

ΠΟΔΙΙΑΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΗΧ

θλητικών Σωματείων, έπί δέ τών ποδηλατι
κών άγώνων ci κ. κ. Σ. Μαύρος, Β. Ματαράς καί Ν. Ροίδης μέλη τοϋ Ιίοδηλατικοϋ
Συλλόγου Αθηνών. Χρέη άφέτου έξετέλει δ κ.
Μ. Χρηστομάνος καί κριτού άφίξεως δ κ. I.
Ήπίτης. Γενικός Έφορος έπί τών ’Αθλητι
κών Αγωνισμάτων δ συνεργάτης τής «Έπιθεωρήσεως» κ. I. Χρυσαφης καί έπί τών ποδη
λατικών δ κ. Άγκωνάκης, Γενικός Γραμματεύς
τού Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών.
Είς τους άγώνας δρόμου έκ μέν τών seniors
διεκρίθη δ κ. X. Νικολαίδης, έκ δέ τών ju
niors οί κ. κ. II. Βαρβογλης, Βραχηνός καί
Μπίλιας. Διαρκοϋντος τού άγώνος άφίκοντο
είς τό Ποδηλατοδρόμων Φαλήρου οϊ έκ Ναυ
πλίου άναχωρήσαντες ποδηλαται τήν 7*Ρ· καί
55' π. μ. Πρώτος ε’φθασεν δ Άλεξ. Μιχαηλίδης τήν 4ώΡ· 27' 50" *
/,, διανύσας τήν άπόστασιν μεταξύ Ναυπλίου - Αθηνών - Νέου Φα
λήρου έκ χιλιομέτρων 152 είς 8aP· 32' 56''
/,,
*
δεύτερος δ II. ΙΙαρασκευόπουλος καί τρίτος δ
Ήλίας Χρηστόπουλος. Καί οί δύο πρώτοι
κατερριψαν τό record τής άποστάσεως ταύτης
τού άγώνος τού παρελθόντος ε’τους, τό δποΐον
είχεν δ κ. A. de Gcedrich μέ 10
* ρ· 35’.

Άγών δρόμου 100 μέτρων.

■Juniors

Α' σειρά.
1)
2)

Στουρνάρας Β.
Βάρβογλης II.

ΑΓΩ Ν ΕΣ ΑΙΟΡΓΑ Ν ΟΥ Μ ΕΝΟΙ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΘΗΝΩΝ

11ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ί'πο πρωτοφανούς επιτυχίας έστίφθησαν οί
έν τώ ΙΙοδηλατοδρομίφ Φαλήρου τελεσθέντες
ποδηλατικοί καί αθλητικοί άγώνες τή; I 1
’Απριλίου. Πλήθος κόσμου παρέστη είς τούς
άγώνας διεξαχθέντες έν πλήρει τάξει.
Τήν Ελλανόδικον ’Επιτροπήν έπί μέν τών
αθλητικών αγωνισμάτων άπήρτιζον οί κ. κ.
Γ. Α. Παπαβασιλείου, Α. Κορδέλλας καί II.
Ταμπακόπουλος διορισθέντε; ύπό τοϋ Συνδέ
σμου τών Ελληνικών Γυμναστικών καί Α

Βραχηνός,

Record τής άποστάσεως ταύτης Πανελλή
νιον εινε 56 S/B τού κ. I. Α μπελά τής 1 I
Μαρτίου έν τφ Ποδηλατοδρομίω Φαλήρου.
Καί δ άγών ούτος διεξήχθη πεισματωδώς
μεταξύ τών τε juniors καί seniors. Κατά
τήν άρχήν τοϋ άγώνος τών juniors προετρεξεν δ Μπίλιας, δστις ήρχετο πρώτος μέχρι τής
τελευταίας στροφής, δτε καταφθάνει τούτον δ
Γ. Βραχηνός, δστις κατώρθωσε νά τον ύπερτερήστ, φθασας πρώτος είς το τέρμα.
Ό διά τούς δρομείς στίβος τού Ποδηλα
τοδρομίου Φάληρου είνε είς έκ τών καλητερων
τοϋ κόσμου ώ; έκ τών στροφών, αϊτινες είνε
λίαν μεγάλαι καί ούδόλως καταπονούσι τούς
δρομείς.

Άγών πάλης.

1) Πέτσας.
2) Σκουτέρης.
Μετά τους άγώνα; δρόμου έπηκολούθησεν
άγών πάλης, είς δν συμμετέσχον τίσσαρες άθληταί, οί X. Ταβουλαρης, Δημητρίου, Σκουτέ
ρης καί Πέτσας. Οί τίσσαρες ούτοι κληρωθέντες άπετίλεσαν δύο ζεύγη- τό πρώτον άπετελίσθη έκ τών Ταβουλάρη καί Πίτσα καί τό
δεύτερον έκ τών Σκουτέρη καί Δημητρίου.
Μετά άγώνα διαρκέσαντα έπί πυλύ, νικηταΐ
τών ζευγών άνεδείχθησαν οί Πέτσας καί Σκου
τέρης, οϊτινες κατόπιν συνηγωνίσθησαν προς
άλλήλους. Ή νίκη ήτο έπί πολύ αμφίρροπος
καί. μόλις μετά τήν έβδόμην σύρραξιν κατώρ
θωσε ν' άναδειχθή νικητής δ Πέτσας.
Ελλανοδίκης εις τό αγώνισμα τής πάλης
ήτο δ κ. ’Ιωάννης Χρυσάφης, έκ τών ολίγων
έν Έλλάδι. οϊτινες δύνανται νά χρησιμεύσωσιν
ώς έλλανοδίκαι εϊς τό δυσχερέστατον τούτο
| άγώνισμα.

1) Η. Ξενάκης.
2) I. Άμπελάς.
Χρόνος 1" 7s·

II. Βάρβογλης.
II. Στουρνάρας.

Ύστερήσαντες:
γίνης.

1) X. Νικολαίδης.
2) θ. Ξενάκης.
Χρόνος 59" */ 0.

β) Seniors

Τελικός άγων.
1)
2)

•Sen iors

1) Γεώργιος Μπόλιας.
2) Ζαχαράτος Γερ.
Χρόνος 19 .

Βραχινός Γ.
Παλιγγίνης Γ.
Χρόνος 13"

υπο του

1) Γ. Βραχηνός.
2) Γ. Μπέλιας.
Τατερήσαντες: II. Βάρβογλης, Γ. Ζα
χαράτος, Γ. ΙΙαλλιγγίνης καί Κατσουρός.
Χρόνος Γ 2'7,.

τέλους μέ αρκετήν ταχύτητα- δ Γολέμης
καθ’ ολον τό διάστημά παρηκολούθει κατά
πόδα; τόν νικητήν Κουντούρην. ούτινος ύστέρησεν είς τό τέρμα έν καί μόνον μίτρον. Κατά
τόν άγώνα τούτον διεκρίθη καί δ νεώτατος Γ.
Σκιαδάς καί ιδίως έντύπωσιν έπροξίνησεν ή
ευκολία μεθ’ ή; έτρεχεν. ’Επιτυχή έκγύμνασιν
έάν ΰποστή, άναμφιβόλως θά είνε έκ τών
μελλόντων πρωταθλητών τής 'Ελλάδος είς
τους άγώνας opou.cu.

α) Juniors

Β' σειρά.
1)
2)

α ) Juniors

Άγών δρόμου 110 μέτρων
Μετ
C ’ έιιποδίων.
ν

Χρόνος 13 ’.
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Άγών δρόμου 400 μέτρων.
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Γ.

Παλιγ-

Χρόνος 12
/,.
*

Ό τελικός ιδίως άγών καθ' δν νικητής άνε
δείχθη δ II. Βάρβογλης διεξήχθη πεισματωδέστατα. Είς τό τέρμα έκτός τού πρώτου,
δστις ύπερίβη τόν δεύτερον δύο μέτρα, οί άλ
λοι εφθκσαν σχεδόν ταύτοχρόνως· ολίγα εκα
τοστά τοϋ μέτρου έχώριζον αύτούς άπ’ άλλήλων.
Ό Βάρβογλης ε'.ς τόν άγώνα δρόμου 100 μ. είνε
κατά τήν γνώμην μας δρομεύς πρώτης τάξεως.

Έπιτυχώ; διεξήχθη καί άγών
δρόμου 110 μέτρων μετ’ εμποδίων
καί ε’.ς χρόνον εκτάκτως έπιτυχή.
Άγών δρόμου 1300 μέτρων.

1) Κουντούρης Δ
2) Γολέμης Δ.
Χρόνος 5' 11" ’/,.

'Γστερήσαντες: Γ. Σκιαδάς, Α. Βυζικουδάκης καί I. Άναοτασόπουλος.
Ό άγών ούτος διεξήχθη άπ’ αρχή; μέχρι

Iiistutitam1 x. 1. Γαυριαλάχη.

Άγών αλματος έπι κοντώ.
1) X. Νικολαίδης.
2) θ. Ξενάκης.
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Ο X. Νικολαίδης κατώρθωσε νά πηδήση
3 μέτρα καί 75 έκατ. Τό record τού Κό
σμου είς το άγώνισμα τβύτο εινε 3.57
Ποδηλατικός αγών 3,000 ιιετοων.

Τούς αθλητικούς άγώνας έπηκολούθησε πο
δηλατικός άγών πέντε χιλιομέτρων εΐς δν συμμετέσχον οϊ Νικόλαος Κοσμάς. ’Ιωάννης Νοταράς,
Γΐασχαλϊγκος,
Louis
WilsOH,
Τούμπλας Β. καϊ ’Ιάκωβος Νικολόπουλος τέ
ταρτης κατηγορίας ποδηλάται.
Ό άγών ούτος διεξήχθη άπό της άρχή;
ταχύτατα καθόσον δ Νοταράς κατώρθωσε δι’
ένός ώραιοτάτου demurrage νά προσπέραση
τούς αντιπάλους του, οϊτινες αμέσως ώρμησαν
πρός καταδίωξίν του- άτυχώς δμως εΐς την
τρίτην στροφήν κατέπεσε καί άπεσύρθη τοϋ
άγώνος.
Μετά τήν πτώσιν τούτου νικητής άνε
δείχθη & Ιάκωβος Νικολόπουλος. Τήν δευτέραν θέσιν ήμφισβήτησαν μέχρι τέλους οϊ Louie
ilson καί Β. Τούμπλας, οϊτινες ε’φθασαν
εΐς τό τέρμα κατά τήν σειράν ταύτην.
Άγών
Ναυπλίον - ’Αθηνών - Ν. Φαλήοον.
Ό μέγας ούτος άγών άντοχής, δστις άπό
τοϋ παρελθόντος έτους διοργανοϋται ύπό τοϋ
Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών, προσείλκυσεν
11 ποδηλατιστάς τούς Π. Παοασκευόπουλον,
Ήλ. Σωτηρίου. ’Αλ. Μιχαηλίδην, Ήλ. Χριστόπουλον. Albert Richard Π. Άναγνωστόπουλον. Antoine de Giedricli, Eduard A.
W. Harris καί Georges Poirson.
To σημεϊον τής άναχωρήσεως τήν 7 ώραν
και 55' έδωσεν ό κ. Μάριος Φιλίπ δστις είχε
μεταβή πρός διευθέτησιν τοϋ άγώνος εΐς Ναύπλιον. Ό Μιχαηλίδης άφίκετο είς τό Ποδη
λατοδρόμων τήν 4 ώραν 27” 56” ‘/,. Δεύ
τερος άφίκετο τήν 4 ώραν 51' 11" ‘/, δ II.
Παρασκευόπουλος καί τρίτος δ Ήλίας Χριστόπουλος τήν θ ‘/, μ. μ. καί ήμίσειαν ώραν
βραδύτερον άφίκοντο ταύτοχρόνως οί ’Αλ.
Γεωργαντάς καί Ήλίας Σωτηρίου.
Ή κατάστασις τής δδού εινε ο’ικτρά καί
δμολογουμένως δ χρόνος δ διανυθείς διά τήν
άπόστασιν τών 152 χιλιομέτρων εινε άρκετά
καλός. Έκ τών συναγωνισθέντων, δ Άγγλος
Harris ε'μεινεν είς Κόρινθον. Ό δρομεύς ούτος
ε’νε ταχύτητος καί μόνον διά νά βοηθήση τόν
φίλον του Poirson συμμετέσχε τοϋ άγώνος.
Ό Poirson ήρχετο μέχρι Κακής Σκάλάς
μετά τοϋ Ν. Μιχαηλίδου προπορευόμενος τών
άλλων, δπου έθραύσθη δ άεροφόρος σωλήν τοϋ

ποδήλατου του. Ό κ. Γκέδριχ δστις ήρχετ
δλίγον βραδύτερον καί είχε μεγαλας ελπίδα
νά φθάση πρώτος εΐς τό τέρμα, αν μάλιστα
λαβωμεν ύπ’ όψει τόν άγώνα τοϋ παρελθόντος
ε’τους, κατά τόν δποίον, ένώ ύστέρει τοϋ Κωλέτη πλέον τής ήμισείας ώρας μέχρις Έλευσϊνος, είχε κατορθώσει έν τούτοι; νά φθάση
πρώτος εΐς τό Νέον Φάληρονέπεσε καί μωλωπισθεί;
δεινώς ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τόν άγώνα.
Οί νικηταί ε’φθασαν εΐς τό Ποδηλατοδρό
μων σχετικό»; έν καλή καταστάσει.

25ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τήν 25 Απριλίου έλαβον χώραν έν τώ
Ποδηλατοδρομίω Φαλήρου άγώνες έξ έπαγγέλματος ποδηλατών, είς ούς συμμετέσχον πάντες
οί έξ έπαγγέλματο; Έλληνες ποδηλάται, δ
Άγγλο; Ε. Harris, δ Γάλλος G. Poirson
καί οί άρτι άφικόμενοι έξ ’Αλγεριού Γάλλοι
ποδηλάται Francois Berrens καί Henry
Janiliot. Εΐς τους άγώνας τούτους άνεδείχθη
ύπέρτερος πάντων δ Γάλλος G- Poirson,
κατορθώσας νά καταβάλλη πάντα; τού; άντιπαραβληθέντας αύτώ καί άναδειχθείς πρώτο;
νικητής είς πάντας τούς άγώνας, εΐς οϋς συμ
μετέσχε. Μετ’ αύτόν ανώτερος τών λοιπών
άνεδείχθη δ II. Σαββίδης, κατορθώσας νά
νικήση άλληλοδιαδόχως δλους τούς Γάλλου;
καί τόν Ε- Harris, άν καί έν τώ άγώνι
τών 3000 μέτρων ύπελείφθη τοϋ Α. Τζαβαρα.
Έζ τών Γάλλων ποδηλατών, έκτός τοϋ G.
Poirson, δστις δμολογουμένως εινε καλός πο
δηλάτης ταχύτητος, οί λοιποί εινε κατώτεροι
τών πρωταθλητών μας έξ έπαγγέλματο; ποδη
λατών. Ό Henry Janniot ε’νε δρομεύς άντο
χής καί έλπίζομεν δτι εΐς τοιοΰτον άγώνα
θέλει άναδειχθή νικητής. Ή αλήθεια εινε δτι
όλοι οί Γάλλοι, μηδέ τοϋ Poirson έξαιρουένου, εινε πολύ κατώτεροι τών πρωταθλητών
μας φιλάθλων τοϋ ε’τους 1896. Τό record
τής έποχής έκείνης τοϋ στίβου ε’νε 24" καί
ούδείς έξ αύτών είνε εΐς θέσιν νά τό καταρρίψη. Όφείλομεν νά παρατηρήσωμεν δτι δ II.
Σαββίδης κατά πρώτην φοράν άντιπαραβληθείς
πρός ξένους ποδηλάτας δέν ε’δειξε τήν δποίαν
άπαραιτήτως ώφειλι νά έχη πρός τάς δυνάμεις
του πεποίθησιν καί διά τοΰτο εΐδομεν αύτόν
έλθόντα τέταρτον εί; τόν τελικόν άγώνα τών
1000 μέτρων.
’Αγών όιεΟνίις 1000 ιιετοων.
Α' σειρά.

I) 11. Σαββίδης.

2) ίλ Harris.
Χρόνο; ίιανυ,ΐείς Γ 33”.
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2) Π. Σαββίδης.
Ύστέρησεν: Η. Χριστόπουλος.

Ύστερήσας: Francois -Berrens.
Ό Π. Σαββίδης κατώρθωσε νά ύπερτερήση
τόν Ε. Harris έν μήκος ποδηλάτου. Ό
Francois Berrens έμεινεν όπισθεν τοϋ Harris
τρία μήκη ποδήλατου.

Ό Γ. Τζαβαρα; έτριξε·/ εκτάκτως ώραϊα
καί κατώρθωσε νά ύπερτερήση τόν II. Σαββίδην, έπιβαίνοντα ξένου ποδηλάτου, 50 εκα
τοστά τοϋ μέτρου.

Β' σειρά.

Άγών οιεΟνιις 5,000 ιιετοων.

1) G. Poirson.
2) Η. Janniot.

Ύστερήσαντες: Ήλίας Χριστόπουλος, Γ.
Χατζηδημητρίου.
Χρόνος Γ 32” Ά

Ό G- Poirson ένίκησεν ύπερτερήσας τόν
Η. Janniot δύο μήκη ποδήλατου. Οί άλλοι
δλοι ήσαν πολύ πλησίον.

Τελικός αγών.
1) G. Poirson.
2) Η. Janniot.

Ύστέρησαν κατά σειράν :
και Π. Σαββίδης.

Ε. Harris

Χρόνος Γ 30" */,.

Χρόνος 5' 35”.

1) G. Pofrson.
2) II. Σαββίδης.
Ύστερήσαντες: Τζαβάρας, Jann:iot
Ε. Harris.

και

Καί εΐς τόν άγώνα τούτον δ Τζαβαρα; έτρεξεν εκτάκτως ώραϊα, άλλ’ εΐς τό τέλος δέν
ήδυνήθη ν’ άντιστή εΐς τό τελικόν einballage.
Πρώτος έ'φθασεν δ G. PoirSOU άκχλουθούμενος κατά τό μήκος ποδηλάτου ύπό τοϋ Σαββίδη. Ό Τζαβάρας καί δ Janniot ε’φθασαν 50
εκατοστά τοϋ μέτρου δπισθεν τού Σαββίδη.
Ό Harris έ'μεινε πολύ όπίσω τών δύο τελευ
ταίων.
Άγών 1000 ιιέτρων, .‘5000 ιιετοων.
(Τρίτης κατηγορία; ποδηλατών).

Εύθύς ώ; έδόθη τό σημεϊον τής έκκινήσεως
1) Σπυρ. Βέλλας.
δ Π. Janniot ήρχισε νά προτρέχη, άκολου2) (τ. Klein.
θούμενος κατά σειράν ύφ’δλων τών άλλων. Είς |
τήν τελευταίαν στροφήν δ Poirson ήρχισε τό
Ύστερήσαντες: Ήλ. Σωτηρίου, ’Ιάκωβος
einballage αύτού καί κατώρθωσε νά φθάση
Νικολόπουλος, Ιωάν. Αορέντζος, Η. ΙΊαπρώτος είς τό τέρμα, παρακολουθούμενος ϋπό
παχρηστοδούλου.
τοϋ .Janniot εΐς τεσσάρων μέτρων άπόστασιν.
Ό Βέλλας ε’τρεξεν έξόχως ώραϊα. κατορΌ Σαββίδης μ.ή τοποθετηθείς καλώς είς τήν
θώσας
νά ύπερτερήση τόν δεύτερον G. Klein
τελευταίαν στροφήν, ύστέρησεν δλων. Ό λόγος
πλέον
τής
ήμισείας στροφής. Προπονούμενο; θά
δέ ένεζεν τοϋ δποίου καθυστέρησε·? είνε δ ανω
γίνη
έκ
τών
άριστων ποδηλατών.
τέρω άναγραφόμενος. Διότι κατά τήν γνώμην
μας δ Σαββίδης τήν έποχήν ταύτην εινε τα
Handicap 1,000 μέτρων.
χύτερο; καί τοϋ Harris, καϊ τοϋ Berrens,
1) (τ. Poirson (scratch).
καί τοϋ .Janniot2) Ε. Harris (5 μέτρα).
’Αγών 2000 μέτρων.
Ύστερήσαντες: Τζαβάρας (15 μέτρα),
(Τετάρτη; κατηγορία; ποοηλχτών).
Σαββίδης (scratch 5 μ.). Henry Jan
1) Χρ. Παραμυθτώτης.
niot καί Ν. Κοσμάς (70 μ.).
2) Ν. Κοσμάς.
Match έπί 2,000 ιιετοων.
Ύστερήσας: Β. Τούμπλας.
Χρόνος 3’ 30" ’/«·
1) Cr. Poirson έπί άπλοϋ ποδηλάτου.
Ό Χρ. Παραμυθιώτης, πολύ δυνατώτερο;
2) Π. Σαββίδης καί. Π. Παρασκευό
τών συναγωνιστών του, κατώρθωσε νά φθάση
πουλος επί διπλού ποδηλάτου.
πρώτος είς τό τέρμα, ύπερβά; τόν δεύτερον
3) -Ε. Harris έπί άπλοϋ ποδηλάτου.
πλέον τών 100 μέτρων.
Χρόνος -Γ 13"

’Αγών 3000 ιιετοων.
(Μεταξύ

Ελλήνων ποδηλατών).

1) Γ. Τζαβάρας.

Ό άγών ούτος κατέδειξεν ότι δ G. *0111 ’—
soil εινε άνώτεοος ταύτην τήν έποχήν όλων
τών έξ έπαγγέλματο; ποδηλατών μας.
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10Με ΜΑΪΟΥ
Τήν παρελθυϋσαν Κυριακήν, ώρισμέvny * ήμέραν άγώνων τού Ποδηλατικού
Συλλόγου ‘Αθηνών, προσπαθούντος πάση
δυνάμει και Ουσία διά τών συνεχών τού
των αγώνων νά άναζωπυρήση παρ’ ήμΐν
τήν σωματικήν άσκησιν (ή τέλεσις άγώ
νων είνε τό μάλλον συντεϊνον πρός· τοιοντον σκοπόν μέσον καθ’ α καί ^είς κύ
ριον άρΟοον τής· «Επιθεωρή
σεων» μας- έπραγματεϋθημεν)
ελαβον χώραν έν τώ Ποδηλα
τοδρομίω Νέου Φαλήρου πο
δηλατικοί άγώνες- φιλάθλων
κα’ι άγώνες- Foot-Ball μεταξύ
τών μελών του, ποδηλατικόν
match μεταξύ τών Ε. Harsis
καί 11. Σαββίόιι καί record
ποδηλατικόν ήμισείας- ώρας
μετέι προελαυνοντων ύπό τοϋ
Georges Poirson, τοΰ νικητοϋ
τών αγώνων τής- 25 ’Απριλίου.
Παραδειγματική τάξις έπεκράτησε καθ’ δλην τήν διεξα
γωγήν τών άγώνων.
Εύχάριστον δέ έξ αρχήςέντύπωσιν ένεποίησε τό γε
γονός οτι τριάκοντα πέντε
μέλη, τοϋ Ποδηλατικού Συλ
λόγου, έν οίς όκτώ μέλη τοϋ
Διοικητικού αυτού Συμβου
λίου και ό Πρόεδρος ιιετέσχολ1 τών διαφόρων αγώνων
ενισχύυντες διά τοϋ παρα
δείγματος- των τήν τε πρός
τάς σωματικάς- ασκήσεις έφεσιν καί άμιλλαν.
Καί άμέσως έν αρχή κατέι
τήν ώρισμένην ώραν ήρξατο
ό δρόμος τοϋ ποδηλατικού
record τής ώρας υπό τοϋ Γάλ
λου ποδηλάτου G. Poirson·
άτυχώς δμως ένεκα τής έπελθούσιις εύθύς έξ αρχής βλά
βης- εϊς τό ποδήλατον του καί τής- έλλείφεως προελαυνοντων καί τού πνέοντος
σφοδρού ανέμου, ό δρόμος ούτος κατέστη
πολύ κοπιώδης- καί μετέι ήμίσειαν ώραν,
καθ’ ήν διήνυσε 16.750 μέτρα έκηρύχθη
ή λήξις- αύτοϋ. Κατά τό διάστημα τοϋτο
άφίχθη είς- τό Ποδηλατοδρόμων καί ό δει
νός πεζοπόρος ό φίλος κ. Κ Παρασκευαίδης έκ τής έν Ναυπλίω έκδοομής του

ζωηρός- καί εύσταλής γενόμενος δεκτός
έν εύφημίαις καί ζητωκραυγαϊς- ύπό τών
θεατών.
Ό κ. Κ. ΙΙαρασκευαΐδης, έκκινήσας τήν
4
έκ τοϋ καταστήματος τού Ποδηλα
τικού Συλλόγου ’Αθηνών έφθασεν είς τό
Ναύπλιον μετά συνεχή πορείαν έντός είκοτεσσάρων ώρών διανύσας τήν μεταξύ
’Αθηνών-Ναυπλίου έξ έκατόν πεντήκοντα
(150) χιλιομέτρων άπόστασιν μέ μέσην
ταχύτητα 6 καί ί/ι χιλιομέτρου καθ’ώραν
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"Υδωρ δμως έπινε κατέι κ-ιρον δπου σπανίως εϋρίσκε τοιοϋτον. To record (ύπέρωρον, ώς όνομάζει τούτο ό ίσιος), λαμβανομενης ύπ’ όφιν τής μεγάλης ζέστης,
τής οίκτράς καταστάσεων τής όοού καί
τής- εξηκονταετούς ηλικίας τοϋ έπιτυχοντος τούτο θαϋμαστοτεροϋ τών πεζοπόρων
μας, ιίνε θαύμα. Τόν θαυμασμόν τής
τοιαύτης ταχύτητος καί αντοχής αύξάνει
τό δτι δέν κατεβλήθη ποσώς ο πεζοποροςμας, ώστε ήουνήθη νέι έπαναλάβη άνέτως
άμεσοι- επιστροφήν πεζοπορικήν καί νέι
φθάση ραδινώτατος είς τό Ποδηλατοδρόμίον.
ΤΙ ενδυμασία τού Κ. Παρασκευαίδου,
ώς όείκνυται έν τή παρατιθεμένη φωτογραφία αύτοϋ, είνε ή μέλαινα τής έπισκέφεως, ένεκα τής εορταζόμενης έξηκονταετηρίαος αύτοϋ καί συναντήσεων του
μετέι γνωστών αύτώ πρι'ι πολλού προσώ
πων καί τόπων δασωδών, χλοερών ή
μή. Έφόρει άκόμη έπιπέδιλα (γκέταις),
άτινα, ώς λέγει ό πεζοπόρος, ούσιωδέστατα προεφύλαξαν τήν βλάβην τών πο
δών αύτοϋ έκ τού κονιορτοϋ.
Ή έκ τής παρατιθέμενης τοϋ πεζοπό
ρου φωτογραφίας- έντύπωσις είς τούς μή
ίδόντας είσέτι τόν Κ. Παρασκευή ΐδην έσεται μεγάλη καί διέι τό σπανίως ύύηλόν
ανάστημα τού πεζοπόρου.
Ή άφιξις τοϋ Κ. Παρασκευαίδου εϊς
Ναύπλιον τήν 4 7, μ- μ· τής 7 Μαίου άνηγγέλθη ήμΐν ύπό τούτου διέι τού άμέ
σως τήν 4 καί 40' ώραν μ. μ. παραοοθέντος τηλεγραφήματος του, τοϋ έξής:
■'ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

«ΤΙ μεγάλη ζέστη, ή αϋπνία καί άλ
λα: παρόμοιαι δυσκολία-, κατενικήθ-ησαν.
Είοηλθ-ον είς τόν ένταΰδ-α οταθ-μόν τήν
4 και
μ. μ. Έπιστρέφων, θ-ά περιπατή
σω τήν σημερινήν καί αυριανήν νύκτα.
Χαίρετε,
ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΑΐΔΗΣ,,

καί βηματίσας κατέι τάς είκοσιτέσσαρας
(24) ώρας τούλάχιστον έκατόν πεντήκοντα
χιλιάοας (150,000) βήματα. Καθ’ολον τό
διάστημα τής εικοσιτετραώρου πορείας ό
Κ. ΙΙαρασκευαΐδης ούτε ύπνον έδοκίμασεν
ούτε άλλην τινά άνάπαυσιν, ούτε καί
τροφήν έλαβεν- έν μόνον ώόν καί μικρόν
τεμάχιον άρτου έφαγε πέραν τής Κόριν
θου έν τώ ξενοδοχείω (χάνι) Σολωμοϋ.

Ήκούσαμεν τού πεζοπόρου, ήδη λέγον
τας καί τό έξής δίστιχόν του:
« Έ-ήντχ χρόνιχ περπατώ σε πλάγια διαβάτης,

χι’άλλάσσω μ’χΰτα χαιρετισ-ασυς αθώους υ,ετ’άγάπης».

Έν γένει ή άγάπη τού Κ· Παρασκευαί
δου πρός τάς- έξοχάς κατέστησε πιθανώτατα καί τόν χαρακτήρα αύτοϋ, ώς γνω ·
στον ήμερον καί εύχάριστον.

j
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Μετέι τό πέρας τών άγώνων αύθορμητος έξιδηλώθη ό πρός τόν Κ. Ιίαρασκει-αϊδην θαυμασμός καί ζωηροί έπανελήφθησαν αί ζητωκραυγαί, δτε ό Πρόεδρός
τού Ποδηλατικοί? Συλλόγου ’Αθηνών έξάρας τήν μοναδικήν πεζοπορίαν άπένειμεν
αύτώ μετάλλιον άργυρυύν, αναμνηστικόν
τοϋ μεγάλου αθλητικού κατορθώματος.
Έν τώ δευτέοω άγώνι πυδηλατικώ ΦιλάΟλων (handicap) 2.000 μέτρων ήλθε πρώ
τος ό κ. Στ. Νικολοπουλος (scratch) καί
δεύτερος ό κ. Ν- Ζαφειριού. Ειτα ήρξατο
ή πρώτη mauche τοϋ μεταξύ τών έξ έπαγ
γέλματος ποδηλατών Ε. Harris καί Π.
Σαββίδου άγώνος (match) 2,000 μέτρων εϊς
όν άνεδείχθη νικητής ό Ε· Harris, ύπερτερήσας τόν 11 Σαββίδην κατέι έν ολόκληρον
μήκος ποδηλάτου. Μετά τοϋτο έγένετο ο
τέταρτος άγών ποδηλατικός φιλάθλων με
λών τοϋ Συλλόγου, εις όν ένίκησε πρώ
τος ό κ. Ν. Ζαφειριού καί δεύτερος ό κ.
Θ. Κωστόπουλος. Διεκρίθησαν δέ κατ’
αύτόν καί οί κ. κ. Γ. Βραχηνός, Ε. Δηλιγεώργης καί Α. Σταθάτος.
Όφείλομεν ένταύθα νέι έξάρωμεν οτι
πάντες οί χρόνοι τών φιλάθλων μας- καί
ιδίως τών κ. κ. Σ. Νικολοπόύλου, Ν. Ζα
φειριού καί Α Σταθάτου κατέι τήν έν τώ
Ποδηλατόδρομείω προπόνησιν ήσαν καλύ
τεροι τών έξ έπαγγέλματος ποδηλατών.
Ειτα έπηκολούθησεν ή δεύτερα manche
τοϋ μεταξύ Σαββίδη καί Harris άγώνος
καθ’ όν νικητής άνεδείχθη ό Σαββίδης
ύπερτερήσας τόν Ε. Harris ήμισυ μήκοςποδηλάτου. Επειδή άμφότεροι οί συναγωνισταί έκέρδησαν άνιί μίαν έκ τών munches
άπεφασίσθη νέι γίνιι μετέι τόν άγώνα τοϋ
Foot Ball καί άλλος άγών έπί τής- αύτής
άποστάσεως, ου ό νικητής θέι άνεκηρύσσετο οριστικός τοιοϋτος
Μετέι τούς άγώνας τούτους έτελέσθη
άλλος άγών, ό όποιος δέον ιδιαιτέρως- νά
σημειωθή είς τά άθλητικέι χρονικά τής
Ελλάδος, άγών τΐοδοσόαιρίιίεως (Foot
Ball) μεταξύ δύο ομίλων τοΰ Ποδηλατικού
Συλλόγου, έξ ών ό εις υπό τήν άρχιιγίαν
τοΰ κ. Σ. Άγκωνάκη καί ό έτερος ύπό
τήν άρχιιγίαν τοϋ κ. Δ- Πετροκοκκίνου.
Διοικητής τοϋ άγώνος ήτο ό κ. Ιωάννης
Χρυσάφης, ό διευθυντής τοϋ Γυμναστη
ρίου τοϋ Πανελληνίου Συλλόγου. Μετά
ζωηρόν καί ένδιαφέροντα άγώνα 40 όλων
λεπτών τής έυρας· .ένίκησεν ό ύπό τόν
κ. Σ. Άγκωνάκην δμιλος, κατορθώσαντος αύτοϋ τοϋ αρχηγού νέι κερδίση έν
τέρμα. Ό άγών διεξήχθη μετέι μεγάλης
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τάξεως καί ζωηρότατος μέγα έπισύρας τό
Νεμέας, καθόσον, Επισκευαζόμενη, έπληΕνδιαφέρον τών θεατών καίτοι μή γνωρώθη χαλικίων, πρός- δέ καί ό σφοδρώς
ριζόντων κατά τό κλειστόν τά κατά τήν
πνέων έναντίον άνεμος.
παιδιάν της· ποδοσφαιρίσεως. Έλπίζομεν
Μετά ταύτα άπενεμήθησαν είς τούς
οτι ή άθλητικωτάτη. αΰτη παιδιά, ή αθλη
φιλάθλους νικήτας τών άγώνων ώς
τής καί δρομείς δημιουργούσα, θά λάβη
καί είς τούς τών προηγουμένων τά δι
τήν προσήκουσαν αύτη θέσιν μεταξύ τών
πλώματα μετά ώραίων αργυρών είς τούς
έν Έλλάδι συνήθων σωματικών ασκήσεων,
πρώτους νικητάς· καί χαλκών είς τούς
καθόσον συνδυάζει σύν τη ασκήσει καί τήν
δευτέρους νικητάς ηεταλλίων. Τήν διανο
τέρφιν και εύχαρίστησιν, χρησιμεύει δέ καί
μήν τών έπάθλων διενήργησεν ή υπό τού
ώς· εξαίρετος- καί απολύτως ακίνδυνος προΣυνδέσμου τών 'Ελληνικών ’Αθλητικών καί
πόνησις είς τούς μέλλοντας άθλητάς.
Γυμναστικών όρισθεϊσα Ελλανόδικος ’Επι
Διά τό βήμα τούτο τής αθλητικής προό
τροπή έκ τών κ.κ. Λ. Λεονώρδου, Γ. 11αδου δέον νά ύπερηφανεύηται ό Ιίοδηλαπαδιαμαντοπούλου καί Γ. 1 Ιαππιιβασιλείου.
τικός Σύλλογος- Αθηνών οτι αύτός πρώ
τος έπετέλεσεν, άξιοι δέ θερμών συγχα
ρητηρίων είνε οτε Πρόεδρος αύτοΰ καί οί
(Συνέχεια )
Σύμβουλοι, αύτοί πρώτοι κατερχόμενοι έν
τη κονίστρα. Έκ τών αγωνιστών διεκρίΕϊπυμεν ότι η γυμναστική ού μυνον
θησαν ό κ. Δ. ΙΙετροκόκκινος διά τά συνεχή
προληπτική άλλά καί θεραπευτική πολ
αύτοΰ dribling καί οί κ. κ. Κ. Ζερβού- ί λών νοσημάτων πρόξενος- γίνεται, όταν
δάκης, Ν. Ιΐασπάτης καί R. Lefebre διά, I έγκαίρως καί μεθοοικώς καί κατά τάς Εν
τά Επιδεξιότατα αύτών coups francs·
δείξεις έμπειρων ιατρών καί γυμναστών
Μετά τόν άγώνα τούτον έλαβε χώραν
κατάλληλος χρήσις- αύτής γίνεται Ό ιατρός
ό τελικός άγών μεταξύ τού Ε. Harris καί
Ήρόδικος έκ Βηλυμβρίας, ώς αναφέρει
τού II. Σαββίδη. 'Ο Harris είς τό πρώτον
ό Ιίλάτων, λέγει, ότι «παιδοτρίβης ών
virage τής τελευταίας στροφής ύφώσας
καί νοσώδης γενόμενος, μίξας γυμναστι
τήν χεϊρα έσταμάτησε, καθόσον, καθ’ ά
κήν ίατρική άπέκνοισε πρώτον μέν καί
έβεβαίωσε καί ό έπί τούτω τεταγμένος
μάλιστα Εαυτόν, έπειτα ό’ άλλους πολ
έφορος κ. I. Γαυριαλάκης, ό 11. Σαββίδης
λούς». Ό Γαληνός ομοίως· βέβαιοί περί
προσπαθών νά ύπερτεριίση τόν αντίπαλόν
εαυτού, δτι « μυρίους, ασθενέστερα τινα
του έκοφε τήν φοράν τούτου είσελθών είς
μέρη τού σώματος έχοντας, ώς συνεχέ
τήν εσωτερικήν γραμμήν πριν ή ύπερβή
στατα τοίς κατά ταύτα νοσήμασιν άλίσκετόν άντίπαλόν του άοκετά ώστε νιί μή
σθαι, διά μονής γυμναστικής άνέρρωσεν».
τού άναχαιτισιι τήν φοράν.
Ή διά τής γυμναστικής θεραπεία τών
Συνεπεία ένστάσεως τοΰ ’Άγγλου Ε.
νοσημάτων στηρίζεται σήμερον έπί τών
Haris καί τής βεβαιώσεως τού έφορου τοϋ
έξής φυσιολογικών παρατηρήσεων.
virage κ. 1. Γαβριαλάκη, ή ελλανόδικος
Ότι πας μΰς ασκούμενος μέν αύξάνει
Επιτροπή άποτελουμένη ύπό τών κ. κ.
καί τρέφεται έν ακινησία δέ διαμένων
Σ. Μαύρου, Ν. Ροίδου καί Β. Ματαρά
περιπίπτει εις ατροφίαν καί μαρασμόν!
ή κύρωσε τόν άγώνα καί διέταξε τήν έπαΌτι ού μονοί’ άπας- ό μΰς γίνεται εύνάληφιν αύτοΰ.
τραφέστερος άλλιϊ καί έκάστη τών έν αύ
Είς τόν άγώνα, έπαναληφθέντα καί διε
τώ άπειρων μυϊκών ίνών γίνεται εύτραξαχθέντα ύφ’ όλους τούς κανόνας, νικη
φεστέρα, τελειοτέρα καί έντονωτέρα καί
τής- άνεδείχθη ύ κ. Σαββίδης- ύπερτερή
απιιντα τά έν τώ μιά τούτω πολυπληθή
σας· τόν αντίπαλον ένα τροχόν ποδηλά
λεπτότατα άγγεϊα και νεύρα, αύξανομέτου μετά emballage ολοκλήρου στροφής.
νου τού μυός όλου, συναυξάνουσι- τάνάΚατά τό τέλος τών άγώνων ά φίκετο έκ Ναυ
παλιν δέ τούτου άργοΰντος, έκάστη τών
πλίου όποδηλάτης κ. Antoinede Goedrich,
έν αύτώ μυϊκών ίνών γίνεται άτελεστέρα
δστις έκκινήσας έκ Ναυπλίου περί τήν 10
καί λεπτοτέρα καί άπαντα τά έν αύτώ
καί 30' υστέρησε κατάτρία λεπτά τής ώρας
μαραίνονται κατά μικρόν καί συμπικνοΰνάπό τό τελευταίον record τού δρόμου Ναυ
ται, καί άπας ό μΰς γίνεται χαλαρώτεπλίου τής- 11 ’Απριλίου 1899. Όφείλομεν
ρος, πάσαν αύτού δύναμιν πρός- κίνησιν
νά όμολογήσωμεν δτι τά μάλιστα συνετέλεάποβάλλων βαθμηδόν, καί αύτήν τήν
σεν είς τήν καθυστέρησιν ταύτην ή ελεεινή
ίρίαν αύτοΰ ύφήν.
κατάστασις τής οδού άπό Ναυπλίου μέχρι
(Έπόται βυνέχιια)
Κ. 0ΙΚ0Ν0ΜΙΔΗΣ
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