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ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ 
ΔιεοΦυντ&Ο τοϋ Γυμναστηρίου 

τοϋ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α',

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α .
Kivmiic. — ΆΟκηιίις. — Τό όοιιέιιόντον τής 

κινήϋεως παςιά τοΐς Ανθοώποις ν.αϊ τοΐς 
ζώοις. — Αίτια τής παοά τοΐς ιιαθιιταϊς ζα· 
ρατηοονυένης άποότοοόής ποός τήν άόκιι- 
όιν. — Ή έξις τής άιιινιιϋϊας καί τά άνβν- 
γιεινά αύτής άττοτελίιίαατα. — Ή κακώς 
ίννοοναένη πειθαρχία. — Παιδαγωγικά 
ιίόάλιιατα.

( Συνέχεια).

Όνομάζομεν κίνησιν τύ αποτέλεσμα της 
λειτουργίας τών μυών, δπερ έχει σκοπόν 
νά σχετίση τό ανθρώπινον σώμα μέ τόν 
εξωτερικόν κόσμον. Ή κίνησις ένδείκνυ- 
ται παρά τώ άνθρώπω ύπ’ αύτοΰ τούτου 
τοΰ οργανισμού του, ή δέ τάσις πρός κί
νηση» ού μόνον παρ’ αύτώ άλλά και παρ’ 
άπασι τοΐς· ζώοις είνε αίσθημα άνάλογον 
πρός τό τής πείνιις καϊ της· δίύης. "Οταν 
ή τάσις αΰτη δέν πληροΰται. επέρχεται 
κατάστασις γενικής ανησυχίας, στενοχώ
ριας· καϊ νευρικής· διεγέρσεως, ή όποια 
δέν καθησυχάζεται είμή διά τής κινήσεως 
καϊ μόνης. Ούδεμία ζώσα ΰπαρξις υπεκ

φεύγει τό λυπηρόν αίσθημα τό παρακο
λουθούν τήν στέρησιν τής· κινήσεως. δπερ 
πάρει τοΐς αίχμαλώτοις μάλιστα ζώοις έκ- 
δηλούται out παντοίων προσπαθειών, τει- 
νουσών νά κινήσωσι τους μύς. Τά Θηρία 
τών θηριοτροφείων δέν πιιύουσι βαδίζοντα 
έντός τοΰ κλωόοΰ των, δστις δέ είδε όρ- 
νιθώνα καθ’ ήν στιγμήν ανοίγεται ΐν’ άφε- 
θώσιν έλεύθερα είς βοσκήν τά έν αύτώ 
πτηνά, αίγοστάσιον τήν στιγμήν τής έξο
δον τού ποιμνίου ή σχολεϊον τήν στιγμήν 
τής· έξοδον τών μαθητών, καϊ μάλιστα 
μικρών, άφεύκτως θι'ι παρετήρησεν, δτι 
τόσον τά ζώα δσον καϊ τά. παιδία out 
ζωηρών κινήσεων, άναπηδήσεων, σκιρτη
μάτων καϊ φωνών δίδουσι διέξοδον είς 
νευρικήν υπερδιέγερση» ήν ή καταναγκα- 
στική ακινησία συνεσώρευσεν έν έαντοϊς 
καϊ τής όποιας πάντα τά μέλη ήσθάνθη- 
σαν τήν οδυνηρόν έπίδρασιν.

Έξαιρετικώς δμως ό άνθρωπος ύφί- 
σταται πλειότερον παντός άλλου ζώου, 
τά αποτελέσματα ταύτα τής άκινιισίας 
καϊ ίδια κατιϊ τήν νεότητα καϊ τήν παι
δικήν ήλικίαν αύτοΰ. Είς πλήρωση» δέ 
τής πρός κίνησιν τάσεως άποδοτέαι αί 
κατιϊ τήν διάρκειαν τής παραδόσεως άτα- 
ξίιιι τών μαθητών όπότε ή κατανιιγκα- 
στική ακινησία στενοχωρεΐ καϊ έρεθίζει 
αύτούς.
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Έν τούτοις μετά τήν ανωτέρω διατυ- 
πωθεϊσαν θεωρίαν πώς δύναται νά έξη- 
γηθή ή φωνή τοϋ κινδύνου ήν ρηγνύου- 
σιν άπό έτών οί περί τά γυμναστικά ασχο
λούμενοι δτι δέν έχουν οοείι τά πατ
ητά γιά γυμναστική, καί πώς έκ τών 
30 χιλιάδων παίδων καί έφήβων οϊτινες 
κατοικούσι τάς Αθήνας ούτε 500 καθ’ 
έκάστην δέν φοιτώσιν εϊς τιϊ δύο μονα
δικά μας· Γυμναστήρια; Διατί είς αύτά 
τά έν τοίς σχολείοις παραδιδόμενα μαθή
ματα γυμναστικής ού μόνον δέν φοι- 
τώσι τακτικώς πάντες οΐ μαθηταί άλλά 
καί οΐ γονείς καϊ πάντες ανεξαιρέτως οΐ 
ιατροί προθυμοποιούνται νά πιστοποιώ- 
σιν, δτι διάφοροι μαθηταί δέν δύνανται 
ένεκα υγιεινών λόγων νιϊ άκολουθήσωσι 
μαθήματα γυμναστικής; Διατί μεθ’ δλας 
τάς έτησίας έπιδείξεις γυμναστικής τών 
έν Άθήναις σχολείων, τους τοπικούς 
άγώνας τών Γυμναστικών Συλλόγων καϊ 
αύτούς τους ’Ολυμπιακούς, ή φυσική πρός 
κίνησιν ροπή τοϋ παιδός δέν έξεδηλώθη 
ακατάσχετος ώθοϋσα αύτόν πρός τό Γυ- 
μναστήριον, ένθα θά εύρη τά μέσα πρός 
πλήρωσιν αύτής;

Διότι αί συνθήκαι ύπό τάς όποιας ζώ- 
σιν οΐ παΐδες ήμών έν τε τή οικογένεια 
καϊ τώ σχολείω καί αΐ έξεις αϊτινες έκ 
τής καθημερινής ταύτης ζωής άποκτώσιν, 
είσίν έν διαρκεϊ συγκρούσει μέ τάς φυσι
κός άνάγκας αύτών καί τά ένστικτα. 
Άφιέμενον είς τήν όρμέμφυτόν του έκδή- 
λωσιν τό παιδίον τρέχει, πηδά, φωνάζει, 
καί έν γένει έξωτερικεύει δσον τό δυνα
τόν έντονοίτερον τιϊ διάφορα αισθήματα, 
άτινα τώ έμποιεϊ τό περιβάλλον αύτό μέ
ρος καϊ τήν εύχαρίστησιν ήν τώ παρέχει 
ή άντίληύις ή σχέσις ένός έκάστου έξ 
αύτών. Άλλ’ έν τώ σχολείω τούναντίον 
οφείλει νιι μένη ακίνητον ώς πτηνόν 
έν τώ κλωβώ, άναίσθητον εις τήν έπί- 
δρασιν τών περιβαλλόντων αύτό αντικει
μένων, χωρίς κίνηση·, χωρίς ομιλίαν, 
χωρϊς έναλλαγάς άκόμη φυσιογνωμίας. Ή 
κατάχρησις δ’ αϋτη τιΐς ακινησίας έν τε 
τώ σχολείω καί έν αύτή τη οικογένεια, 
ϊνα μή ένοχλή τούς μεγαλειτέρους διά 
φωνών, είνε έκείνη, ήτις φονεύει έν τώ 
παιδίω τήν όρμέμφυτόν έκείνην τάσιν 
πρός τήν κίνησιν, πρίν ή αύτη δυνηθή 

νά τό προικίση δι’ έξεων, έχουσών σωτη - 
ρίαν έπ’αύτοΰ έπίδρασιν, οίιιι αΐ σωματι
κοί ασκήσεις*.  Τό σωτήριον εκείνο πρός 
τήν κίνησιν ένστικτον εξαφανίζεται πρό 
τής έξεως τής- έπι6ε6λημένης άκινησίας 
καϊ βαθμηδόν ύποκαθίστιιται έντελώς ύπό 
τού άντιθέτου αισθήματος τής αποστρο
φής πρός τήν κίνησιν. Τό πτηνόν τό 
γεννιιθέν έλεύθερον δύναται δτιιν έκφύγη 
τοϋ κλωβού νιϊ ένθυμηθή δτι είχε ποτέ 
πτέρυγας. Εκείνο δμως δπερ έγεννήθη 
έντός αύτού αγνοεί τήν χρήσιν τών πτε
ρύγων. ’Ανοίξατε τήν θύραν είς τό έντός 
τού κλωβίου γεννηθέν καναρίνιον*  θά είνε 
ανίκανον νά πετάξη μακράν, ϊνα έκφύγη. 
τούς*  όνυχας τού γάτου. "Ισως τινές μοί 
άντιλέξωσιν, δτι οί γάτοι έάν είνε έπι- 
κίνδυνοι είς τά πτηνά, είς*  τιϊ παιδία δμως 
είνε άκίνδυνοι. Θά μοί έπιτρέώωσιν δμως 
νιϊ τοίς ύπομνήσω τινιϊ έκ τών φοβερών 
Θηρίων, είς α είνε έκτεθειμένοι οΐ παΐδες 
καϊ οί έφηβοι, άναφέρων ένταϋθα έξ αύ
τών μόνον τΐιν αργίαν, τάς έξ αυτής 
ολέθριας έξεις καί τάς νεανικάς 
καταχρήσεις.

(*) 1.)Γ Lagrange. Hygiene de l’exercice cliez. les 
enfants ei les jeunes gens.

Ή έξις, είνε έπιστημονικώς αποδεδειγ
μένοι’, δέν έπιορα μόνον έπϊ τού ήθους*  
είνε πρωτίστως αποτέλεσμα ουσιαστι
κών μεταλλαγών τοΰ οργανισμού, 
ένεκα νέων βιωτικών συνθηκών- (·) ή 
είς ακινησίαν έξις δέν άποκτάται μονίμως 
είμή μετά έξασθένησιν τών κινητηρίων ορ
γάνων. Έφ’ δσον τό ζώον έξοικειοϋται πρός 
τήν στέρησιν τής κινήσεως τά μέλη του συ- 
νειθίζουσι καϊ αύτά εις τήν έλάττωσιν ταύ
την τής ένεργείας των διά τής έλαττώσεως 
τής- δυνάμεως των. Άς θέσωμεν τήν κνήμην 
ένός άνθρώπου έντός συσκευής*  τοιαύτης 
ώστε νιϊ έμποδίζη πάσαν αύτής κίνησιν, 
έστω καϊ τήν έλαχίστην. Τάς πρώτας ή
μέρας ύ άνθρωπος θά ύποφέρη πολύ ένεκα 
τής καταναγκαστικής ακινησίας. Κατόπιν 
σύν τώ χρόνω θά έλαττωθή ή στενοχώ
ρια καϊ αί άλγηδόνες καϊ μετά τρεις ή 
τέσσαρας έβδομάδας δέν θά αισθάνεται 
πλέον τίποτε άπό τάς όδυνηράς έκείνας*  
ανησυχίας ας παρήγεν ό άπρακτων μύς. 
Ή έξις έχει τελείως άποκατασταθή. "Ηδη 
δμως άς άφαιρέσωμεν τήν συσκευήν*  άμέ- 

σως θέλομεν παρατηρήσει καταπληκτικήν 
μεταβολήν. Ό όγκος τής κνήμης ήλιιτ- 
τώθη έπαισθητώς, οΐ μύς- έγειναν μαλθα
κοί έντελώς, τό δέρμα άχρουν καϊ κυριο- 
λεκτικώς πανιασμένον καϊ αΐ αρθρώσεις 
δύσκαμπτοι. Ή ισχύς καϊ ή πρός κίνη- 
σιν ΐκανότης τοϋ μέλους έχουσι τόσον 
έλαττωθή ώστε έξοβελίζουσι τελείως τήν 
πρός κίνησιν έπιθυμίαν.

Ούτω λοιπόν είς πάν ζών ύποκείμενον, 
πάν έμπόδιον πρός τήν πλήρωσιν τής είς 
κίνησιν ανάγκης, έλαττώνει τήν άνάγκην 
αύτήν καθιστών τούτο όλιγώτερον κατάλ
ληλον πρός πλήρωσιι· αύτής. ’Ιδού δέ 
διατί οΐ μαθηταί μας άποκρούουσιν έπϊ 
τοσούτον τάς σωματικός ασκήσεις. Πώς 
είνε δυνατόν νά έχουν δοεξι γιά γυ
μναστική, αφού μεταχειριζόμεΟα πάν 
μέσον δπως*  έξαλείφωμεν έν αύτοϊς τήν 
πρός κίνησιν τάσιν καί έλαττώσωμεν τήν 
πρός τήν άσκησιν σωματικήν ιδιοφυίαν;

Ύπό τό πρόσχημα τής είς τήν πειθαρ
χίαν ύπαγωγής ύποβάλλομεν τό παιδίον 
άπό τής τρυφερός αύτού ήλικίας εις σύ
στημα ολόκληρον ανατροφής, τό όποιον 
είνε αύτόχρημα σταθερόν έμπόδιον διά 
τήν πλήρωσιν τού ένστικτου τής κινή- 
σεως.

Ό μαθητής 8 ώρας έπϊ 10 είνε ύπο- 
χρεωμένος νά τηρή τελείαν άκινησίαν έν 
τε τή παραδόσει, τή ιδιαιτέρα μελέτη καϊ 
αύτή άκόμη τή οικία ένίοτε. Τό ιδανικόν 
τής σχολικής ήμών άγωγής φαίνεται δτι 
είνε ή άπόλυτος άκινησία. Είνε αληθές 
δη ό μαθητής έξυικειούται τέλος είς τήν 
πειθαρχίαν καϊ χωρϊς νά ύποφέρη καϊ 
πάρα πολύ. Ένταύθα δμως κεΐται τό κα
κόν. Έάν ή καταναγκαστική άκινησία 
δέν τόν ένοχλεϊ τούτο προέρχεται έκ τού 
δη κατεστράφη έν αύτώ τό ένστικτον τής 
κινήσεως, ή άνάγκη αύτη τής κινήσεως 
ή τόσον κρατούσα παρά τοίς ζώοις καϊ 
τοίς άνθρώποις.

Ή μή έχουσα καϊ σπουδαίαν παιδαγω
γικήν σημασίαν αύστηρά αυτή έπιβολή, 
πρό παντός άλλου, τής άκινησίας καϊ τής 
σιωπής, ύπό ύγιεινήν έποφιν κρινο- 
μένη, άποφέρει άποτελέσματα φοβερώ- 
τατα ούχϊ διά τής ύποβολής ήν άσκεϊ έπϊ 
τού παιδός, άλλά. διότι ύποχρεοϊ αύτόν 
νά καταπολεμά άνά πάσαν στιγμήν τήν 

πρός κίνησιν όρμέμφυτόν τάσιν, όπόθεν 
προέρχεται καϊ ή πρός τήν άσκησιν άπο- 
στροφή. Είνε μωρός καϊ σχολαστικός θρίαμ
βος, έπιφέρων τήν έξόντωσιν τής νεανι
κής όρμητικότητος, άληθούς σωτήρος τής 
ύγιείας, βελτιούντος τήν καθόλου λειτουρ- · 
γίαν τού οργανισμού δΐιϊ τής μυϊκής λει
τουργίας.

Ύπάρχουσιν έν τούτοις μεταξύ τών 
μαθητών καί τινες ζωηροί, εύκίνητοι, μέ 
χρώμα είς τάς παρειάς, μέ καλώς άνε- 
πτυγμένας κνήμας, μέ στήθος προπετές 
καϊ ούχϊ κεκυρτωμένου, μέ βλέμμα ζωη
ρόν καϊ σπινθηρίζυν, πλήρεις ύγιείας καί 
εύεξίας μέ φωνήν όξεΐαν καϊ διαπεραστι
κήν, οίτινες αμα τώ ήχω τοΰ κώδωνος 
τής έξοδου ώς*  ίπποι άτίθασσοι έξογκούσι 
τούς ρώθωνας, ρηγνύουσι κραυγήν χαράς 
καϊ κατέρχονται τάς βαθμίδας τής κλί
μακας άνά τέσσαρας καϊ πλέον, οσάκις- 
οέ είνε ή ώρα τής γυμναστικής πρώτοι 
πάντων τρέχουσιν είς τήν μάνδραν τής 
άσκήσεως υιακρινόμενοι άπό δλους τούς 
συμμαθητής των είς τάς άσκήσεις, άκού- 
ραστοι, σφριγώντες, ισχυροί καϊ έν τού- 
τοις ύπαγομενοι κατά τό μάθημα τής γυ
μναστικής- εύκολώτερον παντός άλλου είς*  
πειθαρχίαν. Ποιοι δέ είνε ούτοι;

Οί μαθηταί ούτοι είνε έκεϊνοι οϊτινες 
ένεκεν έξοχως ισχυρού οργανισμού διεξέ- 
φυγον τον ζυγόν τής πειθαρχίας καθ’ 
δλην αύτού τήν έκτασιν είνε έκεϊνοι, 
οϊτινες δέν κύπτυυσι τήν κεφαλήν έξ άνε- 
ξηγήτου φόβου πρό τού διδασκάλου, έξε- 
ταζομενοι δέ άπαντώσιν άμέσως, μετά θάρ
ρους καϊ παρρησίας*  καί μέ φωνήν ζωηρήν*  
είνε έκεϊνοι οϊτινες διετήρησαν τό ένστι
κτον τής κινήσεως*  χαρακτηριζόμενοι ώς 
έξυπνοι μέν καϊ εύφυεϊς, άλλ’ άτακτοι 
καί στραβοκέφαλοι παρά τε τού διδα
σκάλου, τού κυρίου επιστάτου καϊ τών 
γονέων, έκεϊνοι τέλος, ούς ή φιλοστοργω- 
τέρα μήτηρ, ή όύσις, έπροίκισε διά. προ
τερημάτων, άτινα έξασφαλίζουσιν αύτοϊς 
τήν υγιείαν, τίιν διαυγή διάνοιαν 
καί τό θάρρος, προσόντων, άτινα θά τοίς· 
δώσωσι τήν νίκην εϊς τε τό μέλλον αύ
τών έργον καϊ είς οΐονδήποτε βιωτικόν 
άγώνα. Είνε παΐδες μέλλοντες νά γίνωσι 
πολϊται τοιούτοι ώστε νά δύνανται νά ζή- 
σωσι διά τής ατομικής*  των έργασίας καϊ 
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οραστηοιότητος, νέοι τους όποιους τό 
γραφεϊον τοϋ δημοσίου μικροϋπαλλήλον 
δέν θιϊ χωοέση, άλλά θά ζητήσωσιν άλ
λου έστω καί δι’ έπιπονωτέρας εργασίας 
«ϋρύτερον στάδιον θαρραλέοι καϊ οΰχϊ 
αίδήμονες η ντροπαλοί, έχοντες συναίσθη- 
σιν τού έγώ των, φυτά ύγιά καϊ εύρωστα 
μή έχοντα ανάγκην βουλευτικών στηριγ
μάτων ϊνα ζήσωσι καί άνθίσωσιν, ’Αμε
ρικανοί τέλος καϊ ούχϊ. . . Ι’ωμηοί!

Βεβαίως τ’ άνωτέρω θά ιϊχήσωσι κακώς 
είς πολλά διδασκαλικά ώτα έμμένοντα είς 
τινας ολέθριας παιδαγωγικός προλήψεις και 
συνειθισμένα μόνον είς τήν μουσικήν τών 
γραμματικών κανόνων καί τών εξαιρέσεων, 
τών αυξήσεων καϊ τού αναδιπλασιασμού· 
είνε καιρός δμως τό παμμέγιστον Σινικόν 
τείχος τοΰ σχολαστικισμού καϊ τών προλή
ψεων, νά καταπέση καϊ ν’ άφεθή έλευθέρα 
ή είσοδος είς τόν αέρα, τό φως, τήν αλή
θειαν. ΊΙ Φυσιολογία καϊ ή άπό ταύτης 
άπορρέουσα 'Υγιεινή δέον νά χρησιμεύσω- 
σιν ώς βάσεις έπϊ τών όποιων νά ίδρυθή 
τό σύστημα τής καθόλου αγωγής τών νεω- 
τε’ρων Ελλήνων καϊ πρωτίστως τής σω
ματικής αύτών παιδεύσεως.

("Επεται συνέχεια) 
--------------30®-------- —ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ 

ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ 
ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΫ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

.1. LENOBLE DU TEIL 
ϊιίαοχάλου ίπποϊαμαστοΰ 

iv οχολ^ τών ίθ-νικών Ιπποφορβείων.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ θ. ΗΙΠΤΗ 
ταγματάρχου τοϋ πυροβολιχοδ.

("Ορα προηγούμενα εϊς φυλλάϊιον 15-16 σελ. 241).ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.
ΜΑΘΗΜΑ II ΡΗΤΟΝ

’ΚκκίνηΒις τοϋ ίππου.
ιών ίππων δοηγηθέντων έν τώ ίππευτηρίω, 

προγυμναστή; διατίθησιν αύτούς είς τό μέσον 
καί έπί τή; αύτής γραμμή; μέ διαστήματα 
τριών μέτρων. Έκαστο; ίππεύς έπιθεωρεϊ τήν 
σάξιν (liarnacheilient) τοϋ ίππου του, ρίπτει 
έπιτηδείως τούς δυτήρας άνωθεν τής κεφαλής 

έπί τού αύχένος τοΰ ϊππου καί τοποθετείται 
παρά τήν άριστεράν ώμοπλατην, κρατών τούς 
^υτήρα; διά τής δεξιάς χειρός εί; 15 έως 20 
έκατοστομέτρων άπόστασιν έκ τοϋ στόυ.ατος 
τοϋ ίππου, τους Ονυχας πρό; τά κάτω, τοΰ 
λιχανοϋ περωμένου μεταξύ τών δύο {ίυτήρων.

Διά τοϋ παραγγέλματος : ΠΗΔΗΣΑΤΕ ΕΠΙ 
ΤΟΝ ΙΠΠΟΝ, δ ΐππευς τίθεται άντικρύ τοΰ 
άριστεροϋ ώμου τοϋ ίππου έκτελών κλίσιν έπϊ 
δεξιά· δρκττεται τή; χαίτη; διά τής αριστε
ροί ΖΪ!Ρ°?’ τ“ν τριχών διερχομένων έκ τοΰ 
μικρού δακτύλου- τίθτ,σι τήν δεξιάν, κρατού
σαν τούς ρυτήρα;, έπί τοϋ σφαιρώματος τής 
σέλλης (pommeaii de la selle)- πτ,δ*  
ζωηρώς ύψούμενος έπί τών χειρών διαμένει 
πρός στιγμήν έν τή θέσει ταύτη καί καθηται 
έλαφρώς έπί τή; σέλλης.

Λαμβάνει έκατερον τών ^υτήρων τοϋ χαλι- 
νίσκου έν έκατέρα τών χειρών, έχων τού; δα
κτύλου; κεκλεισμένους, τάς πυγμάς είς τό ύψος 
τών άγκώνων καί 15 εκατοστόμετρα άλλήλων 
κεχωρισμένας, του; δακτύλους αντικειμένου; κα'ι 
τή; άνω άκρα; τών ρυτήρων έξερχομένης τοΰ 
άντίχειρος.

Διά τοϋ παραγγέλματος : ΠΗΔΙΙΣΑΤΕ ΕΙΣ 
τίιν γην (mettre pied a terre), δ ίππεύς 
λαμβάνει τούς ρυτήρα; έν τή δεξιά χειρί- 
δρκττεται τών τριχών τής χαίτης διά τής 
άριστεράς καί τίθησι τήν δεξιάν έπί τοϋ σφαι- 
ρώματος· ύψοϋται έπί τών πυγμών φέρει τόν 
δεξιόν μηρόν πλησίον τοϋ άριστεροϋ- μένει πρός 
στιγμήν έν τή θέσε·, ταύτη καί φθάνει έλαφρώς 
έπί τής γής.

Διά τοϋ παραγγέλματος: ΧΑΒΕΤΕ ΤΟΥΣ 
Ι’ΥΤΙΙΡΑΣ ΕΝ Till ΑΡΙΣΤΕΡΑι (croisez VOS 
relies dans la main gauche), δ ΐππευς φέρει 
τήν άριστεράν απέναντι τοϋ [ΐίσαυ τοϋ σώυ.α- 
τος, δίδει ταύτη τόν ρυτήρα τής δεξιά; καί 
άφίησι τήν τελευταίαν νά καταπέση παρά τό 
πλευράν.

Διά τού παραγγέλματος : ΧΩΡΙΣΑΤΕ ΤΟΥΣ 
ΡΥΤΗΡΑΣ (separez vos runes), ό ίππεύς 
δραττει διά τής δεξιά; χειρός τόν δεξιόν ρυ
τήρα, υστις εύρίσκεται έν τή άριστερά, καί 
άπομακρύνει τά; πυγμάς 15 εκατοστόμετρα 
άλλήλων.

Κατά παρόμοιον τρόπον δ ΐππευς λαμβάνει 
τούς ρυτήρα; έν τή δεξιά χειρί καί διαχωρί
ζει τούτους.

Προς έξίσωσιν τών όυτήρων δ ίππεύς συμ
πλησιάζει τά; πυγμάς άλλήλαις καί δράττε- 

ται, διά τοϋ άντίχειρος καί τού δείκτου μιάς 
τών χειρών άνωθεν καί πλησίον τοϋ έτέρου 
άντίχειρος, τόν όυτήρα δν θέλει νά βραχύνη.

Μετά τό έπί τού ϊππου πήδημα καί τήν 
λήψιν τών δυτήρων δ ΐππευς κανονίζει τήν 
στάσιν τοϋ σώματός του, ώς έλέχθη έν Κε
φαλαίο» II σελ. IG2.

Τά παραγγέλιιατά είσι προειδοποιητικά 
(commandements preparatoires ou diver
tissement) καί εκτελεστικά (eommande- 
ments d’execution).

Τό προειδοποιητικόν παράγγελμα έτοψα- 
σθήτε διά τήν δείνα κίνησιν (preparez 
-vous pour tel mouvement) εινε ή ε'νδειξις 
τή; έκτελεσθησομένη; κινήσεως.

ΙΙρό τής έναρξεως έκαστη; κινήσεως ό ϊππεύ; 
συστρέφει (προετοιμάζει) τον ίππον. Ίνα 
συστρέψη τον ίππον δ ΐππευς πλησιάζει μικρόν 
τάς κνήμας καί άνυψοΐ τάς πυγμάς- τής κινή- 
σεως γενομένης, μετατίθησι τάς πυγμάς καί 
τάς κνήμας είτε όπως καταστήση δμοίαν τήν 
ένέργειαν αυτών, είτε όπως παύση ταύτην.

Βάοιάπα ευθύ είς 3fiu«. 
(marche directe au pas).

Τό βήμα εινε βραδύς βηματισμός άνυψου- 
μένων διαδοχικώς τών ποδών καί έναποτιθε- 
μένων κατά γής καθ’ ήν ταξιν άνυψώθησαν- 
οΰτω π. χ. έάν ό δεξιός ποϋς άρξηται τοϋ 
βηματισμού, οί έτεροι ύψοϋνται καί έναποτί- 
θενται κατά τήν έπομένην ταξιν : άριστερός 
οπίσθιος, άριστερός έμπρόσθιος, δεξιός 
οπίσθιος, καί οΰτως ώστε δύο μέν πόδες νά 
ώσιν ύψωμένοι καί δύο νά στηρίζωνται.

Τό βήμα πρέπει νά ή έλεύθερον καί αρκετά 
έκτενές, όπως δ ίππος διατρέχη 1 10 μέτρα 
κατά λεπτόν.

ΣυΟτοαδέντος τοϋ ίππου, όπως άνωτέρω 
εϊπομεν, δ προγυμναστής παραγγέλλει : ΒΑΔΙ
ΣΑΤΕ (portez - vous en avaut). Είς τό 
τέλος του έκτελεστικού τουτου παραγγέλματος 
δ ίππεύς χαμηλοί δλίγον τάς πυγμάς καί 
κλείει βαθμηδόν τά; κνήμας. Τοϋ ϊππου ύπα- 
κούσαντος, έπαναφέρει τά; πυγμάς κα’ι χα
λαροί δλίγον τάς κνήμας, τηρών αύτάς αρκετά 
πλησίον τών πλευρών τού ίππου ϊνα συγκρα- 
τήση τόν βηματισμόν καί διευθύνη τόν ίππον 
έκ συμφώνου μέ τήν ένέργειαν τών πυγμών.

Οί ιππείς τηρούσι μεταξύ των άπόστασιν 
2 μ., λογιζομένην άπό τή; κεφαλής τοϋ ϊππου 
μέχρι τών γλουτών τοϋ προηγουμένου.

Διάβαείις γωνίας είς βϋιια. 
(passage du coin).

Ό ίππος διευθύνεται εύθέως άνοιγομένου 
δλίγον τοϋ εξωτερικού ρυτήρος καί ύποστηρι- 
ζομένης τής κινήσεως διά τοϋ εσωτερικού ρυ
τήρος καί τή; έσωτερική; κνήμης τηρουμένης 
πλησίον τών έπόχων. Όταν ό ίππος φθαση 
είς τό άκρον τοϋ στίβου ή τοϋ μέρους ένθα 
οφείλει νά στρέψη, άνοίγεται ολίγον δ έσωτε- 
ρικός ρυτήρ καί κλείεται ή έσωτερική κνήμη 
τηρουμένη πλησίον τών έπόχων, κανονίζεται 
δέ ή κίνησις τής στροφής τοϋ ϊππου διά τοΰ 
εξωτερικού ^υτήρος τηρούμενου δλίγον χαμηλό
τερου, καί διά τή; έξωτεοική; κνήμης όλισθαι- 
νούσης (glissee) όπισθεν τών έπόχων, ίνα 
έμποδίση τά ισχία άπό τοϋ νά ριφθώσιν έπ’ 
άριστερά.

Μετά τήν στροφήν δ ίππεύς φέρεται κατ' 
εύθεϊαν έμπρός, έπαναφέρων τάς χεΐοας καί 
τάς κνήμας είς τήν κανονικήν των θέσιν.

Τδ σώμα τού ίππέως δέον νά στρέφηται 
συγχρόνως μετά τοϋ σώματος τοϋ ίππου, ούτως 
ώστε ή γραμμή τών ώμων νά εύρίσκηται 
πάντοτε έπί τής έπεκτάσεως τής άκτϊνος τής 
διατρεχομένης περιφέρειας. Τοιουτοτρόπως δ 
ίππεύς τηρή μετά τοϋ ϊππου τήν σχέσιν ώς 
πρό; τήν διεύθυνσιν καί τήν εύστάθειάν του 
(aplomb).

Μήκυνάις τοϋ βήματος, 
(augmenter failure).

Διά τού παραγγέλματος: ΜΗΚΥΝΑΤΕ (al- 
longez), δ ίππεύς έλαττοΐ βαθμηδόν τήν διά- 
τασιν τών ρυτήρων, ήτοι χαμηλοί τάς χειρας 
καί αύξάνει βαθμηδόν τήν ένέργειαν τών κνη
μών, οίδων οΰτως έλευθερίαν είς τόν αυχένα, 
κανονίζει δέ τήν θέσιν αύτοϋ πρός τήν άνα- 
χαίτισιν τοϋ ϊππου καί φέρει τό βάρος τοϋ σώ
ματος οπίσω.

Τοϋ ίππου ύπακούσαντος δ ίππεύς έπανα- 
φέρει βαθμηδόν τάς χειρας καί τάς κνήμας είς 
τήν θέσιν των.

Boayuvrfic τοϋ Βήιιατοε*.  
(ralentir failure).

Διά τοϋ παραγγέλματος: ΒΡΑΧΥΝΑΤΕ (ra- 
lentissez), δ ίππεύς αύξανε·, βαθμηδόν τήν 
διατασιν τών ρυτήρων πλησιαζων τάς χειρας 
πρός τό σώμα του κατά διευθυνσιν μάλλον ή 
ήττον δριζόντιον, άναλόγως τή; θέσεως τής 
κεφαλή; τοϋ ίππου, τηρών τάς κνήμας εγγύς 
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μέχρι; δτου δ ίππος έπιβραδύνει αρκούντως τό 
βήμα του.

Στάείις (arreter).

Διά τοϋ παραγγέλματος : ΣΤΙΙΤΕ (arretez), 
δ ίππεύς εδραιώνει τό κάθισμα του έκτείνων 
τό άνω τοϋ σώματος πρό; τά όπίσω, ύψοΐ 
ταύτοχρόνως και βαθμηδόν τά; πυγμάς ίνα 
ίπιβραδύνη, ώ; ανωτέρω, η παύση ρόν βημα
τισμόν, τηρών τά; κνήμας έγγύς, ϊνα έμπο- 
δίση τόν ίππον νά όπισθοχωρήστ, ή σταθή 
πλαγίως.

Τοΰ ΐππου ύπαζούσαντος, δ ίππεύς αναλαμ
βάνει τήν κανονικήν του στάσιν. Έάν δ ίππο; 
άνθιστήται δ ίππεύς πριονίζει διιι τοϋ χα- 
λινίσκου (scier du bridon), ήτοι ένεργεϊ 
ένάλλάζ έπί τών ρυτήρων τοϋ χαλενίσκου, ίνα 
ή ένέργεια έπί τοϋ στόματος τοϋ ίππου ή 
ένεργητικωτέρα. Ή ένέργεια αύτη έκτελεϊται 
έκ τών κάτω προς τά άνω ύψοϋντες τάς χεϊρας.

Άλλαγαΐ διευθύνείεως. 
(changements de direction).

'Οσάκις θά έκτελεσθή άλλαγή διευθύνσεως 
δέον νά προειδοποιήται δ 'ίππος, ϊνα προετοι- 
μάζηται διά τήν νέαν κίνησιν, ήτοι δέον νά 
συστρέφηται, δπως άνωτέρω είς τό περί πα
ραγγελμάτων έξετέθη.

’Αλλαγή «ϊτίβου
ή αλλαγή διευθύνσεως. 

(le doubler, doublement).

Ή αλλαγή διευθύνσεως συνίσταται, δταν 
παραδείγματος χάριν ίππεύωσιν έν δεξιά, είς 
τό νά έκτελέσωσι κλίσιν έπί δεξιά, νά διέλ- 
θωσι καθέτω; τό ίππευτήριον κατά τό πλά
τος ή τό μήκος αΰτοϋ, εΐς οίονδήποτε σημεϊον 
τοϋ <κίυου(ι), καί φθάνοντες πρός τόν έτερον 
απέναντι στίβον, νά έζ.τελέσωσιν έτέραν κλίσιν 
έπί δεξιά καί νά εΐσέλθωσιν εΐ; τόν στίβον 
ϊππεύοντες και πάλιν έν δεξιά.

Όταν ίππεύωσιν έν άριστεργ., ή αλλαγή 
διευθύνσεως έκτελεϊται καθ' δμοιον τρόπον 
διά δύο κλίσεων, έπ' άριστερά.

Οί ιππείς ίππεύουσιν έν δεξιά, δπόταν ε"χωσι 
τήν δεξιάν πλευράν των έστραμμένην πρός τά 
εσω τοϋ ίππευτηριου, έν άριστερή δέ, όταν

(’) Καλείται στίβος (piste: ή σειρά τών ιχνών 
τών ποδών τών ίππων έπί τοϋ εδάφους. 

ε’χωσι τήν άριστεράν πλευράν πρός τά ε’σω τοϋ 
ίππευτηριου.

Ή αλλαγή (le doubler) δέν έπιφέρει με
ταβολήν Ιππασίας (changemeirt de main).

Διά τοϋ παραγγέλματος: ΑΑΑΑΓΗ ΑΙΕΤ- 
ΘΓΝΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ (cliangenient de 
direction large ou doublez large successi- 
veilient), έκαστος ίππεύς έκτελεί κλίσιν έπί 
δεξιά (ή επ' άριστερά) δταν φθάση 3 βήματα 
πρό τοϋ μέσου τής μεγάλης πλευράς, διέρχεται 
τό ίππευτήριον κατά τό πλάτος αΰτοϋ, κατευ- 
θυνόμενος άκριβώς καθέτω; έφ’ ού διευθύνεται 
στίβου καί εισέρχεται εΐς αύτόν διά δευτέρας 
κλίσεω; έπί δεξιά (ή έπ' άριστερά).

Διά τοϋ παραγγέλματος: ΑΑΑΑΓΗ ΑΙΕΤ- 
ΘΤΝΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ (cliangenient de 
direction etroit ou doublez etroit). ή άλ
λαγή διευθύνσεως έκτελεϊται κατά τό μήκος 
τοϋ ίππευτηριου έπί τών αύτών άρχών.

Διά τοϋ παραγγέλματος: ΑΑΑΑΓΗ ΑΙΕΓ- 
ΘΤΝΣΕΩΧ (cliangenient de direction ou 
doublez individuellement), οί ίππεϊ; άλλάσ- 
σουσι διεΰθυνσιν κατά μήκος ή κατά πλάτος 
έφ’ ού σημείου τοϋ στίβου εύρεθώσι. Οί πολύ 
πλησίον τή; γωνίας εύρισκόμενοι ιππείς εξακο
λουθούσε βαδίζοντε; έπί τοϋ στίβου καί ϋπερ- 
βάντες τήν γωνίαν άλλάσσουσι διεΰθυνσιν κα- 
νονικώς κατά πλάτος ή κατά μήκος.

Μεταβολή της ιππασίας, 
(changement de main).

Διά τοϋ παραγγέλματος: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΙΣ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ (cliangez de main), έκαστο; ίππεύς 
διαβάς την γωνίαν καί βαδίσα; 3 βήματα 
έπί τής μεγάλη; πλευράς διευθύνεται διαγω- 
νίως οΰτω; ώστε νά ταχθή έν τώ άντικειαένω 
στίβω εΐς G βημάτων άπόστασιν πρό τή; γω
νίας ίππεύων έν δεξιά.

Ή μεταβολή τής ιππασία; έκτελεϊται πρός 
τούτοι; καί κατά πλάτος καί κατά μήκος τοϋ 
ίππευτηριου, καθέτω; άπό τοϋ ένός πρός τόν 
έτερον στίβον διά τών παραγγελμάτων: Με
ταβολή τής ιππασίας κατά πλάτος- (chan
gement de main large), ή Μεταβολή τής 
Ιππασίας κατά μήκος (cliangenient de 
main etroit).

ΙΙρος περατωσιν τής άσκήσεως δ προγυμνα
στής σταματά τού; ίππεϊ; έπί τής μεγάλης 
πλευράς, ε’τα δέ διά τοϋ παραγγέλματος: ΕΙΣ 
ΖΓΓΟΝ, έκαστο; τούτων έρχεται καί τοποθε
τείται εΐ; το μέσον τοϋ ίππευτηριου καί έπί 

τής αύτή; γραμμή; μέ διαστήματα τριών 
μέτρων- δ προγυμναστή; ε’τα παραγγέλλει : 
ΠΙΙΑΙΙΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ, δπερ έκτελεϊται 
όπως έξετέθη έν τή άρχή τοϋ παρόντος μαθή
ματος καί κατόπιν διαλύει τούτους.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

Μ ΑΘΗΜ Α ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Βάδισμα ευθύ είς τροχασμόν, 
(marche directe au trot).

Τροπή τον βήματος είς τροχασμόν, 
(passer du pas au trot)

Τών ιππέων βαινόντων βήμα, δίδεται τό 
παράγγελμα : ΤΡΟΧΑΣΑΤΕ (marchez au trot).

Έκαστος ίππεύς έκτελεί δ,τι προείπομεν 
κατά τήν μήκυνσιν τοϋ βήματος διά τοϋ πα
ραγγέλματος μηκύνατε, φροντίζων νά έπαυ- 
ξήση τήν ενέργειαν τών συνεργηιιάτων (aides) 
άναλόγως τής εΰαισθησίας τοϋ ίππου.

Ή ταχύτης τοϋ τροχασμού, ούτινο; δ μη
χανισμός τοϋ βαδίσματος έξετέθη εί; τό περί 
τροχασμού, ε’νε 240 περίπου μέτρα 
λεπτόν.
ή έν καλπασμό».

κατά
Ό ίππος άντέχει έν τροχασμό» πλέον 

Ό βηματισμό; ούτος ε’νε δ 
καταλληλότερος ϊνα διελαύνωνται ταχέως έκτενή
διαστήματα.

Ίνα δ ίππεύς διατηρήση τήν στάσιν του 
κατά τόν βηματισμόν τούτον, δέον νά δια- 
τηοή τήν εΰσταθειαν τοϋ σώματός του, δπως 
εΐπομεν εΐς τά περί τή; στάσεως τοϋ ίππέως- 
πρός τοΰτο δέον νά παρέχη εΐς τήν σπονδυ
λικήν αύτοΰ στήλην τήν άναγκαίαν εύκαμψίαν,
ϊνα μετριάζη τάς τοϋ ΐππου άντωθήσε·.; καί 
νά διατηρή δσον οϊόν τε τήν προσκόλλησιν 
τών γλουτών μετά τής σέλλης- δέον ν’ άπο
φεύγη άπό τού νά τηρή δυσκάμ.πτους τούς 
μηρούς και τάς κνήμας, ϊνα χρησιμοποιώνται 
ώς άντίροοπον (coiltre-poids) διά τήν δια
νομήν καί προσκόλλησιν τών γλουτών έν τώ 
βάθει τή; σέλλης, ήτοι νά έπανορθή τά; πα
ρεκτροπής τή; στάσεώς του μάλλον διά τής 
ισορροπίας παρά διά τής ισχύος.

Μήκυνόις καί Βράχυνσις τοϋ τροχα
σμού.— ’Αλλαγή διευθύνσεως.— 

Μεταβολή ιππασίας. — Τοοπη 
τοϋ τροχασμού είς βϊίμα.

Αί κινήσεις διά τήν μήκυνσιν, βράχυνσιν,

άλλαγήν διευθύνσεως, μεταβολήν ιππασίας, 
έκτελοϋνται διά τών μέσων καί συμφώνως μέ 
τάς άρχάς, άς έξεθέσαμεν εις το προηγούμενο? 
Κεφάλαιον διά τό βήμα.

Είδομεν 
θύνσεως, 
ε’νε 
νά 
τής 
καί

, δτι δι' άπάσας τάς άλλαγάς διευ- 
άς θ’ άπαιτήσωμεν άπο τόν ίππον, 

ά σνστρέψωμεν τούτον, ήτοι 
πρό τής ένάρξεως 

νά έκτελήται

άνάγζη νά
;όν προετοιμάσωμεν, 
κινήσεως. Τό αύτό δέον 

πρό πάση; άλλαγής βηματισμού.
Ή είς τόν ίππον έκτελεσθησομένη συστροφή 

δέον νά η τοσούτον ένεργητικωτέρα, όσον πε- 
ρισσοτέρα διαφορά υπάρχει μεταξύ τής ταχύ
τητος τοϋ έγκαταλειπομένου βηματισμού άπο 
τόν ληφθησόμενον, ή έάν ή άλλαγή διευθύν- 
σεως δέον νά έκτελεσθή έπί κύκλου μικροτέρου.

Ε’νε οΰσιώδες. κατά τάς έν τροχασμώ άλ
λαγάς διευθύνσεως, νά ύποστηρίζωσι τόν έξω- 
τερικόν ρυτήρα καθ’ ήν στιγμήν δ ίππος διέρ
χεται τό ίππευτήριον, καθότι, όσον περισσότε
ρον δ βηματισμός ε’νε ταχύτερος κατά τάς 
άλλαγάς διευθύνσεως, κατά τοσούτον οί ίπποι 
τείνουσι νά έκτρέπωνται πρός τά ε’ξω μετά 
τήν έκτέλεσιν τής άλλαγής, Ιδίως έάν δ εσω
τερικός £υτήρ εφερε πολύ πρός τά έσω τήν 
κεφαλήν τοϋ ίππου.

Διά τήν τροπήν τού τροχασμού εΐς 
δ ίππεύς θ’ αΰξήση βαθμ.ηδόν τήν 
τών δυτήρων πλησιάζων τάς χεϊρας 
σώμά του 
δριζόντιον, 
τοϋ ίππου, φέοων τό βάρος τοϋ σώματος πρός 
τά όπίσω καί τηρών τάς κνήμας έγγύς μέχρις 
δτου δ ίππος ’ ρ * ’ 
ματισμόν του

Τοϋ ΐππου

βήμα, 
διάτασιν 
πρός τό 

ι κατά διεΰθυνσιν μάλλον ή ήττον 
, άναλόγως τής θέσεως τής κεφαλής

έπιβραδύνει άρκούντως τόν βη- 
χωρίς νά σταματήση. 
ύπακούσαντος, δ ίππεύς επανα

φέρει βαθμηδόν τάς χεϊρας καί τά; κνήμας 
εΐς τήν θέσιν των.

τροχάδην.

γωνίας τρο 
μέσα ώς δι

τροχάδην κατά τήν 
το σώμα του*  κλίνει 
πρός το κέντρον 
δσον

τό σώυ.α

Διάβα die γωνίας
Διά τήν διαβασιν τή; 

μεταχειρίζονται τά αύτά 
διαβασιν εΐς βήμα.

Έν τή κυκλική γραμμή ήν τινα 
δ ίππος 
γωνίας, 
σότερον 
κύκλου, 
συνεπώς 
παρομοίαν κλίσιν, 
πρός τό σώμα 

διατρέχει 
διαβασιν τής 

τοσούτον περισ- 
καταγραφομένου 
ε’νε ταχύτερος, 
θά λάβη έπίσης 

ϊνα διατηρήση τήν αύτήν 
τοϋ ίππου σχέσιν. Ό ίππευς

τοϋ 
δ βηματισμός 

τοϋ ίππέως
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ίέον νά έχη τήν γραμμήν τών ώμων του καί 
τά ισχία του έπί τής έπικτασίως τής άκτΐνβς 
τής διατριχομένη; π«ριφέρίίας, ϊνα τό σώμα 
τοΰ ίππέως στρέψη συγχρόνως μιτά τοϋ σ<ό- 
ματ'-ς τοΰ ίππου.

Κυκλοτερές βάδισμα, 
(marche circulaire au pas).

Τό κυκλοτερές βάδισμα etvi κίνησις, έν ή 
ό ΐππος π«ριτρέχβι έπί καμπύλης γραμμής.

Διά τοΰ παραγγέλματος: ΕΙΣ ΚΓΚΑΟΝ 
(niarchez eu cercle), ό όίηγός άκολουθού- 
μινος ύπό τών ιππέων περιιλαύνΐι ίίς κύκλον 
μεταξύ τών ίυο στίβων.

Ό ίππεύς χοάτχ! τοΰ εσωτερικού ^υτήοος, 
ϊνα φεργ, το έμπρόσθιον τμήμα τοΰ ίππου έπί 
τής κυκλικής γραμμής, ύποβονιθών τόν βημα
τισμόν οιά τής εσωτερικής κνήμης, ^υθμίζει 
δΐ τήν ένέργειαν τοΰ εσωτερικού ρυτήρος διχ 
τοϋ εξωτερικού. Κλείει τήν έξωτερικήν κνήμην 
ϊνα ίιευθύνη τά ισχία τού ίππου έπί τής κυ
κλικής γραμμής, ύποστηρίζει δέ ταύτα καί 
^υθμίζιι τήν ένέργειαν τής έξωτεοικής κνήμης 
διά τής έσωτερικής.

'Ιο σώμα τού ίππέως δέον νά στρέφηται 
συγχρόνως μετά τοΰ σώματος τοϋ ίππου, ούτως 
ώστε ή γραμμή τών ώμων νά εύρίσκηται πάν
τοτε έπί τής έπεκτασεως τής άκτΐνος τής δια- 
τρεχομένης περιφέρειας, τοιουτοτρόπως δέ ό 
ίππεύς τηρή μετά τοϋ ίππου του τήν σχέσιν 
ώς πρός τήν διεύΟυνσιν καί τήν ευστάθειαν 
του, μή έγκαταλείπων τόν ώμον ή τό εξωτε
ρικόν ίσχίον όπισθεν.

Διά τού παραγγέλματος: ΕΥΘΕΩΣ, δ ίππεύς 
εύθύνει τόν ίππον (redresser) καί βαδίζει 
έπί τοΰ στίβσυ, ακολουθούμενος ύπό τόιν 
ετέρων.

’Αλλαγή διενΟννΟεως 
εϊς τό κυκλοτερές βάδισμα 

ήτοι (ϊλλαγίι κύκλου, 
(changement de cercle).

Οί ιππείς ασκούνται ίππεύοντες έν δεξιά, 
ή έν αριστερά είς κύκλον, χαρασσοντες νέον 
κύκλον και μεταβαλλοντες ιππασίαν. ΙΙρός 
τοΰτο διά τού παραγγέλματος: ΕΙΣ ΚΓΚΑΟΝ 
ΕΠ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ή ΕΠΙ ΔΕΞΙΑ) (changer de 
cercle). δ οδηγός βαδίζει βήματα τινα εύ- 
θέως προ αύτοΰ καί περιγράφει νέον κύκλον 
έπ’ αριστερά (ή έπί δεξιά) μεταξύ τών δύο 
στίβων. Άναλόγως τοΰ κύκλου δ ίππεύς φθα- 

σας είς τό μέσον τών δύο στίβων, έκτελ,εϊ 
κύκλον άντιθέτως, χρώμενος τών άνωτέρω 
έκτεθέντων μέσων.

ΌπιάΟοχώοηάις. 
(du reculer).

Διά τού παραγγέλματος : ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗ
ΣΑΤΕ, οί ιππείς συστρέφουσι τούς ίππους, φέ- 
ροντες τό σώμα αύτών ολίγον πρός τά όπίσω, 
ϊνα άντιστώσιν είς τήν τασιν ήν έχε·. δ ίππος 
νά προχωρήση. Τηρούσι τάς κνήμας έγγυς καί 
ύψούσι τάς πυγμάς βαθμηδόν. Άμα δ ίππεύς 
αίσθανθή τον ίππον του έτοιμον νά έκκινήση. 
χαλαροί τάς κνήμας καί συσφίγγει τούς δα
κτύλους. στερεώνω·/ τάς χεϊρας, ϊνα σταμα- 
τήση τήν προς τά έμπρός κίνησιν καί δέν 
χαλαροί τούς ρυτήρας, ήτοι δέν χαμηλώνει 
τάς πυγμάς είμ.ή άφοΰ δ ίππος έκτελέση έν 
βήμα ή μέρος τούτου πρός τά όπίσω. Εϊς 
έκαστον πρός τά όπίσω βήμα τού ίππου, δ 
ίππεύς άλληλοδιαδόχως ανυψώνει καί κατα- 
βιβαζει τάς πυγμάς, ϊνα καμη τόν ίππον νά 
όπισθοχωρήση, τούτο δέ καλείται άνέχείν καί 
ένδίδόναι (ή έντεινειν καί χαλαρώνειν, arretel- 
et rendre).

"Iνα έπιτύχωμεν εύκολον όπισθοχώρησιν ή 
μάλ,λον ϊνα δ ίππος δυνηθή νά όπισθοχωρήση, 
δέον νά θέσωμεν τούτον είς κίνησιν πρός τά 
έμπρός, ήν τινα κίνησιν έπωφελούμεθα δπως 
προκαλέσωμεν άμέσως τήν όπισθοχώρησιν. ΊΙ 
όπισθοχιόρησις όφείλουσα ν’ άρξηται διά δύο 
διαγώνιων ποδών, έάν δ τράχηλος τού ίππου 
ήνε έν κανονική θέσει, ή διά τού ένός οπι
σθίου ποδός. έάν δ τράχηλος ήνε καταβεβιβα- 
σμένος, δέον προφανώς νά κινηθή τό οπίσθιον 
τμήμα τού ίππου, ϊνα δυνηθή ν’ άνυψωθή 
έν οπίσθιον άκρον. ΊΙ ένέργεια τών κνημών 
τού ίππέως. προκαλοΰσα τήν πρός τά έμπρός 
κίνησιν, είς έμπρόσθιος ποΰς άνυψοϋται ακο
λουθούμενος άμέσως έκ τής άνυψώσεως τοΰ 
διαγωνίως οπισθίου ποδός- κατά τήν στιγμήν 
ταύτην ή χειρ τοϋ ίππέως. παρεμποδίζουσα 
τήν προς τά έμπρός κίνησιν, άναγκαζει τόν 
οπίσθιον πόδα, όστις άνυψώθη τελευταίος, νά 
κινηθή προς τά όπίσω συγχρόνως μετά τοΰ 
έμπροσθίου ποδός όστις έχει ήδη ύψωθή.

Τής οπισθοχωρήσεως άρξαμένης, τά έ’τερα 
βήματα διαδέχονται άλληλα διά τής αλλη
λοδιαδόχου άνυψώσεως καί καταβιβασεως τών 
πυγμών αί κνήμαι τού ίππέως άφ’ έτέρου θά 
παρεμποδισωσιν όπισθοχώρησιν λίαν ταχείαν, 

ήτις προηγείται πάντοτε τοϋ παλιμπυγηδόν 
βηματισμού τοΰ ίππου (acculenient). (’)

Ό παλιμπυγηδόν βηματισμός προκαλεί 
όπισθοχώρησιν βιαίαν καί πείσμονα, ανεξαρτή
τως τής θελήσεως τοΰ ίππέως. Λίγουσιν έπί
σης διά τόν συγκρατούμενον ίππον, όστις άρνεί- 
ται νά προχωρήση, ότι ούτος βαίνει παλίμ- 
πυγηδόν (accule). Είς άμφοτέρας τάς περι
στάσεις δ ίππος άμύνεται καί προετοιμάζεται 
ιδίως είς άναυχετισμόν (’).

Έάν δ ΐππος λοξεύη κατά τήν όπισθοχώ- 
ρησιν, ήτοι ρίπτη τά ισχία πλαγίως, δ ίππεύς 
κλείει τήν κνήμην τής πλευράς αύτής, έάν δέ 
καί τούτο δέν άρκεί ϊνα έπαναφέρη τόν ίππον 
ευθέως, άνοίγων έλκει τόν ^υτήρχ τής πλευράς 
πρός ήν ρίπτει τά Ισχία, ύποστηρίζων διά τού 
άντιθέτου ^υτήρος. δπερ καλείται άντιθέναι 
τούς ώμους πρός τιϊ ισχία.

Άνθισταμένου τού ίππου κατά τήν όπισθο- 
χώρησιν ή έμμένοντος είς λοξήν τοιαύτην, ϊνα 
τόν έπαναφέρη ευθέως, δ ίππεύς ποιεί βήματά 
τινα έμπρός καί κλείει τήν κνήμην, ϊνα με
τάθεση τά ισχία, σταματά δέ αύτόν ϊνα έπα- 
ναρχίση τήν όπισθοχώρησιν, όταν δ ίππος 
τοποθετήση ευθέως τούς ώμους καί τά ισχία.

Έάν δ ίππος όπισθςχωρή λίαν ταχέως, δ 
ίππεύς έλαττοί τήν ένέργειαν τών ^υτήρων καί 
κλείει έν άνάγκη τάς κνήμας.

Ή οπισθοχώρησες δέον νά έκτελήται βήμα 
πρός βήμα, χωριζομένων τούτων δι’ ίσων χρο
νικών διαστημάτων καί άρκετά βραδέως.

Διά τού παραγγέλματος : ΣΤΗΤΕ, δ ίππεύς 
παύει τήν ενέργειαν τών ^υτήρων καί κλείει 
τάς κνήμας.

(ϊπιται συνέχεια)

----------- -------------------ΥΓΕΙΑ KAI ΜΑΚΡ0ΒΙ0ΤΗ2
(Συνέχεια καί τέλος!

"Οτι είπαν τό σύστημα τών έκ τής 
προαιρέσεως- ήμών κινούμενων μυών, τό

(') Acculement, s’aeculer. Β x ί ν ε ■ ν π χ λ ι μ- 
π υ γ η 3 ό ν (πισόκωλχ), ή ιππική έννοεΓ τού; ίππους, 
οϊτινες άνεςχρτήτως τής Θελήσεως τοΰ ίππέως, βιχίως 
κχί μετά πεισμονή; εξακολουθητικά»; όπισΘο/ωροΰσιν, 
δπερ συυ.6αώει ενίοτε κχί έ; χδχότητος τοΰ ίππέως, 
δστις επιζητεί νά στηριχθή είς τοΰς ρυτήρας κχτά 
τά; άτακτους κινήσεις τοΰ ίππου.

(J) Ά ν α υ / ε τ ι σ μ ό ς (pointe) καλε'τχι ή ανύ
ψωσες τοΰ ίππου, καθ’ ήν ούτος μετεωριζόμενος δια 
τών προσθίων καί στηριζόμενος έπ1. τών οπισθίων, 
λααβχνει σχεδόν κάθετον στάσιν, ώς ό κύων. 

όποιον αποτελεί μέγα μέρος τοΰ όλου ύμών 
σώματος, δλου τούμεγάλου μέρους τοϋ σώ
ματος ήιιών τήν εύτροφίαν καϊ εύτονίαν έπι- 
φέοει διά τής προσηκούσης αύτώ άσκή
σεως καλώς καϊ κατά φύσιν τρεφόμενοι'. 
Ότι δ’ άπό τών έκ τής προαιρέσεως ήμών 
τούτων κινούμενων μυών ή εύτροφία καϊ 
ευτονία μεταδίδεται καϊ έπϊ τοΰς μΰς 
έκείνους, τους μή άπό τής ήμετέρας βου- 
λήσεως έξαρτωμένους, τοΰς άποτελοΰντας 
καϊ τούτους έτερον ού μικρόν μέρος τοΰ 
δλου ήμών σώματος, συγχρόνως δ’ έπεκ- 
τείνεται άπ’ αύτών καϊ εϊς τά πλεϊστα 
τοΰ σώματος όργανα, τιϊ μετέχοντα μυϊκού 
ιστού.

Ότι ή κίνησις τών μυών μεγάλως συν
τελεί καϊ είς τήν τακτικήν τού αίματος 
κίνησιν έν τοίς μεταξύ αύτών ίίκουσιν 
άγγείοις, κατ’ έξοχήν δέ τοΰ διά τών 
βλεβών πρός τήν καρδίαν έπιστρεφομένου, 
βεβαίως δέ διά τού αύτοΰ τρόπου καϊ είς 
τήν τακτικήν τού έν τοίς λεμφικοΐς άγ
γείοις κινούμενου λέμφους.

Ότι πάσα μυός κίνησις, τή συνεργεία 
τοΰ πρός αύτόν ήκοντος νεύρου γινόμενη, 
καϊ τοϋ νεύρου τούτου δια τής συχνής 
τοΰ μυός άσκήσεως συνεπιφέρει τήν έν- 
τελεστέραν άνάπτυξιν καϊ δι’ αύτού καϊ 
έπϊ τά κέντρα τοΰ νευρικού συστήματος 
έπωφελώς έπενεργεϊ.

Ότι oict τής προσηκόντως τηρούμενης 
ανταγωνιστικής ένεργείας τών μυών δια- 
φυλάττεται καϊ τοΰ σώματος ήμών δλου 
ή ορθή στάσις, καϊ τών διαφόρων μελών 
ή συμμετρία, καϊ τών όστών αύτών ή φυ
σική διεύθυνσις, καϊ τοϋ μέλους αύτού 
τό σχήμα, καϊ ή περϊ τής κινήσεως 
όλου τοΰ σώματος καϊ τών μελών αύτού 
ακρίβεια.

Ότι καϊ αύτού τοΰ θώοακος, τού τόσον 
πολυτίμου τοΰ σώματος ήμών μέρους, ώς 
περικλείοντος τά αναπνευστικά ήμών κατ’ 
έξοχήν όργανα, ή εύρύτης καϊ ή συμμε
τρία, δθεν καϊ αύτών τών έν αύτώ έγ- 
κλειοιιένων πνευμόνων ή κατά τό είκός 
άνάπτυξις, δι’ δλου τοΰ βίου ήμών. έξαρ- 
τάται άπό τής προσηκούσης εύτροφίας καϊ 
ένεργείας τών περϊ τόν θώρακα ήμών τε- 
ταγμένων καϊ είς τήν αναπνοήν έργαζο- 
μένων μυών έν ω τάνάπαλιν^ ή άτροφία 
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αυτών άφεύκτως συνεπιφέρει διά τής άτε- 
λεστέρας γιγνομένης αναπνοής ού μόνον 
διαφόρους τοϋ θώρακος δυσμορφίας καί 
στενοχώριαν αυτού, άλλα καί τών πνευ
μόνων αύτών περί τό μέγεθος και την 
έκτασιν αύτών ανωμαλίας· καί δυσκολίας, 
καί δι' αύτών καί αληθείς τοΰ αίματος 
δυσκρασίας- γέννα, πολλάκις καί αύτήν 
τήν πνευμονικήν φθίσιν οΰτω προπαρα- 
σκευάζουσα.

"Οτι δ’ έν γένει ή κίνησις τοϋ σώματος 
οιά τών πρός τούτο υπαρχόντων έκ φύ- 
οεως μυών καί διιϊ τής συνέργειας είς ήν 
συνελκύονται τη κινήσει αύτών καί οί 
οργανικοί λεγόμενοι μϋς μεγίστην έχουσιν 
επιρροήν έπί τής τακτικής λειτουργίας 
τών πλείστων τοϋ σώματος ήμών όργά
νων, ώς έκ τών λεχθέντοιν ήδη φανερόν, 
περιττόν ν’ άναφέρωμεν έπί πλέον. "Εκα
στος γνωρίζει τήν έπιρροήν τών κινήσεων 
τοϋ σώματος έπί τής· αναπνοής, έπί τών 
κινήσεων τής καρδίας καί έπί τής κυκλο
φορίας τοϋ αίματος ώς καί έπί τών έ «κρί
σεων καί άποεκκρίσεων.

Άν λοιπόν ταύτας Οέσωμεν τάς φυσιο- , 
λογικός αρχής, τών όποιων ή αλήθεια 
καθ’ ήμέραν άποίεικνύεται, εύκόλως θέ- 
λομ3ν συμπεράνει ήδη καί θεωρητικώς τά 
διάφορα καί ποικίλα νοσήματα, πρός θε
ραπείαν τών όποιων μεγάλως δύναται νά 
συντέλεση καί νά ένεργήση ή γυμναστική, 
μεθοδικώς γινομένη καί ίατοικώς οριζό
μενη κατά τάς ύπαρχούσας ενδείξεις· καί 
ή γινόμενη δι’ αύτής πείρα άξιων ιατρών 
άποδεικνύει καί έπιβεβαιοϊ ώς έκ περισ
σού τήν αλήθειαν ταύτην.

Ούτω λοιπόν αδύνατοι καί ατροφικοί 
μϋς διά τής· γυμναστικής τονοΰνται καί 
τρέφονται. Επομένως καί άτροφίαι μελών 
τινων τοϋ σώματος έκ τοιαύτης αρχής 
προελθοϋσαι διασκεδάζονται. Παρέσεις καί 
παραλύσεις μυών διά τής συνεχούς άσκη- 
σεως αύτών διαλύονται· δθεν καί δυσμορ- 
φίαι μελών έκ τοιαύτης αιτίας πηγάζου- 
σαι παύονται καί συνολκαί ή σπαστικοί 
άκαμύίαι αύτών λύονται. Κυρώσεις καί 
σκωλιώσεις τής· σπονδυλικής στήλης, δθεν 
καί τοϋ σώματος παρεκκλίσεις άπό τής 
ορθής στάσεως, τοσούτον συχναί είς νέας 
διά τό είδος τής άνατροφής αύτών καί τό 
είδος τών εργασιών, είς άς νυχθημερόν 

ασχολούνται, εύκολώτερον ή διά πάσης 
άλλης μέχρι τής σήμερον γνωστής μεθό
δου θεραπεύονται. Δυσμορφίαι τού θώρα
κος συχνότατοι καί είς παϊδας καί είς 
νέας, καί είς τοσαϋτα άλλα πάθη τύ σώ
μα προπαρασκευάζουσιν, ώς έπί τό πολύ 
μάλιστα έπειτα πάντιι άθεράπευτα, λύον
ται, δθεν καί πνεύμονες ασθενείς, ατρο
φικοί καί μικροί ένδυναμούνται καί τρέ
φονται καί αναπτύσσονται, καί έμφυσή- 
ματα πνευμονικει υπάρχοντα θεραπεύονται, 
καί φθίσεως πνευμονικής άρχαί πολλάκις 
προλαμβάνονται. Διάφορα χρονιά κοιλιακά 
νοσήματα έκ χαλαρότατος τοϋ έντερικοϋ 
σωλήνος προερχόμενα, καί μυρίων είδών 
εΐς τους πάσχοντας φέροντα ένοχλήσεις 
καί πάθη, φιζίκώς θεραπεύονται. Διάφορα 
<12. λα έξ όμοιων παθών τής κοιλίας πηγά- 
ζοντα νοσήματα, ώς κεφαλαλγίαι καί σκο- 
τοδινιάσεις καί άσθματα καί παλμοί τής 
καρδίας καί νευρικά διάφορα παθήματα 
καί συσπάσεις θεραπεύονται· διάφοροι έκ 
τής κακής αίματοποιήσεως όρμώμεναι δυσ- 
κρασίαι καί χοιραδικά πάθη διαλύον 
ται.

"Οθεν δικαίως ή γυμναστική, ού μόνον 
παιδαγωγική καί προφυλαχτική νοσημά
των, άλλά καί θεραπευτική πολλών τού
των κατέστη σήμερον· καί δσω μάλλον 
ό βίος ήμών διά τού λεγομένου πολιτι
σμού πολυειδώς έπαπειλείται τήν σήμε
ρον καί φθείρεται, τοσούτω άναγκαιοτέρα 
καί αναπόφευκτος καθίσταται όσημέραι ή 
επιμελής αύτής έφαρμογή καί είς παϊδας 
καί είς νέας καί είς πάντα άνθρωπον. 
Μή λησμονώμεν δέ καί έν αύτώ τώ γή- 
ρατι ύπέρ παν άλλο συντελεί είς εύεξίαν 
καί μακροβιότητα ή μετρία καί καθηιιε- 
ρινή τού σώματος άσκησις· μετ’ αύτής δέ 
καί ή μετρία τού νοός ένασχόλησις· ούτω 
μόνον δύναται νά έκτείνη έπί μακράν τήν 
εαυτού ζωήν ό άνθρωπος- διότι καί ή τού 
εγκεφάλου αδράνεια, ώς είνε άποδεδειγμέ- 
νον έπιταχύνει τήν έκπτωσιν τών λοιπών 
τού σώματος δυνάμεων, άρα καί τής 
ζωής τύ μήκος Τραχύνει.

Κ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

LAWN-TENNIS

Όλίγισται άθλητιχαϊ παιδιαϊ διεδόθησαν τόσον 
ταχέως καϊ κατέκτησαν τοσούτον έδαφος δσον 
τδ Lawn-Tennis- είνε μόλις εικοσαετία άπό τής 
έποχής τής εύρέσεώς του και έν τούτοις παίζε
ται χειμώνα και θέρος παντού δπου δύναται νά 
ταθή έν δίκτυον ή νά χαραχθή μία αύλή.

Προ τής εύρέσεώς τού Tennis αί διά τής 
παλάμης παιδιαϊ (jeilX de paunie) ήσαν ήδη 
πολυάριθμοι- (jeux de longue et de courte 
paunie, balle au inure et au tamis) παίζό
μενα είτε διά τής παλάμης είτε διά τού σφαιρο- 
πλήκτρου (raquette). Άλλα αί παιδιαί αύται 
είσϊ λίαν δύσκολοι δσον άφορά εΐς τήν κανονικήν 
καϊ τελείαν ούτως εΐπεϊν έκτέλεσιν αύτών καθότι 
άπαιτούσι καί σωματικήν ιδιοφυίαν καϊ ^ω
μήν καϊ δόσιν τινά άντοχής τήν όποιαν δέν δυ- 
νάμεθα ν’ άπαιτήσωμεν άπό δλον τόν κόσμον. 1 
Τό tennis δφεί- 
λει τήν εύρύτητα 
τήςδιαδόσεώςτου 
εΐς τό δτι παίζε
ται ύπ’ άμφοτέ- 
ρων τών φύλων 
οιασδήποτε ήλι
κίας.

Κατά τό έτος 
1873 είς άξιω- 
ματικός Άγγλος 
δ Ταγματάρχης 
Wingfield, εύ- 
ρισκόμενος τότε 
έν Ίνδίαις, προσ- 
επάθησε νά κα
ταρτίση παιδιάν 
όλιγώτερον δύσ- 
κολον καϊ έντο- 
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νον τής paunie καϊ ήτις νά είνε δυνατόν νά 
παίζηται καί ύπό κυριών. Παρέλαβε τό δίκτυον 
τής courte paunie, τό έδαφος είς διαστάσεις 
μάλλον καθωρισμένας τής longue - paunie. καϊ 
συνεδύασε κανόνας σχεδόν όμοιους πρός τούς 
τών δύο τούτων παιδιών, οϊτινες ύπέστησαν τινάς 
τροποποιήσεις έπιβληθείσας ύπό τής πράςεως 
μέχρις ού φθάσωσιν είς τούς σημερινούς κανόνας.

Δέν έπεται δμως έκ τούτου δτι τό Lawn
tennis είνε παιδιά άποκλειστική τών κυριών. 
Κατ’ άρχάς, είνε άληθές, δτι ή παιδιά συνίστα
ται άπλώς εΐς τό νά ρίπτη τις κατά τούς κανό
νας τάς σφαίρας ύπεράνω τοΰ δικτύου· άλλ’ δταν 
οί παίκται είνε μάλλον έξησκημένοι δέν θά περιο- 
ρισθώσιν είς τήν εύκολον ταύτην άσκησιν άλλά 
θ’ άναζητήσωσι τάς δυσκολίας μέ τάς services

τάς άποστελλομένας σχεδόν έν επαφή τού δι
κτύου καϊ μετά ταχύτητος τοιαύτης ώστε νά χρει
άζεται πολύ έπιδεξιότης διά νά τάς έπανακτυπήση 
ό άκρος παίκτης· μέ τάς σφαίρας tournees καϊ 
πρό πάντων ένεκα τής ευκολίας μεθ’ ής οί παΐ- 
κ.τα·. κατορθώνουν νά τοποθετούν (placer) τάς 
σφαίρας, τό Lawn - Tennis έγένετο μία τών 
έλκυστικωτέρων παιδιών, μία έξαίρετος άσκησις 
πρωτίστως δι’ έκείνους εις τούς όποιους ή ή ήλι- 
κία ή ή σωματική κατασκευή δέν έπιτρέπει νά 
έπιδίδωνται εΐς έντονωτέρας άσκήσεις.

Τό Lawn - Tennis είνε μία τών εύχαριστο- 
τέρων διασκεδάσεων καί, έπειδή παίζεται ώς έπί 
τό πλεΐστον έν ύπαίθρω, τών ύγιεινοτέρων. Ή 
εΐς αύτό έξάσκησις δίδει εΐς τό σώμα εύκινησίαν, 
χάριν καί χαρακτηριστικήν εύστροφίαν άναπτύσ- 
σει τάς κνήμας καϊ τούς βραχίονας καϊ ισχυ
ροποιεί τά Αναπνευστικά όργανα. 'Η έγκατά- 
στασίς του είνε εύκολος δπουδήποτε και άν εύρί- 
σκηταί τις είς τήν έξοχήν, είς τό παραθαλάσ
σιον παντού τέλος είνε εύκολον νά ταθή έν δί

κτυον καί νά κα- 
χθή τό Tennis. 

'Η παιδιά συ
νίσταται είς τό 
βίψιμον οιά τής 
βακέτταςκαϊσυμ- 
φώνως πρός ώ- 
ρισμένους κανό
νας σφαιρών τι- 
νων έκ καουτσούκ 
ύπεράνω δικτύου 
τεταμένου καθέ- 
τως έπί τίνος χώ
ρου δν καλούσιν 
αύλήν (cours).

At κανονικού 
σφαίραι είνε έκ 
καουτσούκ κοί
λα·. καϊ περιβε-

βλημέναι διά πιλήματος ή έριούχου έχουσαι 
0,063 — 0,065 τού μέτρου διάμετρον καϊ βά
ρος 55 —60 γράμμων.

Τά σφαιρόπληκτρα (raquettes) εινε όμοια 
πρός τά τής παιδιάς paume, άλλ’ έλαφρότερα 
καϊ έχοντα μήκος 0,65—0,70.

Ίδωμεν τώρα πώς παίζεται τό Lawn-Ten
nis μέ δύο, τρεις ή τέσσαρας παίκτας.

Οί παίκται ίστανται πρός τά δύο μέρη τοΰ 
| πεδίου τά χωριζόμενα ύπό τοΰ δικτύου.

Εκείνος δστις άρχίζει καλείται servant δ 
οέ αντίπαλος lanceur.

Ή σφαίρα ήτις άνοίγει τό παιγνίδιον κατά 
τήν αρχήν ή μετά λάθους ή μετά ένα πόντον 
κερδηθέντα ή χαθέντα καλείται service.
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Καλοϋσιν voice τό κτύπημα τής σφαίρας πριν 
ή αυτή έγγίση έδαφος.

Τό πλεονέκτημα της senice κατά την άρχήν 
έκάστης παρτίδος άφίεται είς τήν τύχην ό κερ
δίζω·/ τήν service έγκαταλείπει είς τόν έτερον 
τήν εκλογήν τοϋ μέρους καί άντιστρόφως.

Μεθ’ έκάστην παιδιάν οί παίζοντες άλάσσουσι 
μέρος· δστις έδιδε τάς services κατά τό τελευ

ΠαΙκται Lawn-Tennis τοΟ Όμιλον xoO Tennis-Club τδν Παρισίων.

ταίο·/ παιγνίδιον (jeu) τής τελευταίας παρτίδας, 
τάς λαμβάνει κατά τό πρώτον παιγνίδιον τη; 
έπομένης παρτίδες καί ουτω καθεξής.

Ό servant πρέπει νά έχη τόν ένα πόδα έν- 
τός της γραμμής τής βάσεως καί τόν έτερον έκ
τός· πρέπει νά σερβίρη άλληλοδιαδόχως δεξιά 
καϊ άριστερά αρχίζω·/ δεξιά καί στελλών τήν 
σφαίραν ύπεράνω τοϋ δικτύου 
διαγωνίως είς τό άντίθετον μέρος 
τής αύλής- ή σφαίρα πρέπει νά 
πέση είς τό δεξιόν μέρος τοΰ 
lanceur (X έν τώ διαγράμματι) 
μεταξύ τοΰ δικτύου τής γραμμής 
τής service καί τής πλαγίας 
γραμμής. Ό άντίπαλό: του τότε 
πρέπει νά βίψη έκ νέου τήν σφαί
ραν ύπεράνω τοϋ δικτύου άφοϋ 
αΰτη έγγίση τό έδαφος μόνον 
μίαν φοράν.

Ή service δέν έπαναστρέφε- 
ται de voice.

*0 servant έπαναστρέφε: τήν 
σφαίραν καί οΰτω καθεξής μέχρις 
δτου χάση τήν service, του.

□αι&ιά άπλϋ η μετά δύο παικτών.
Διά τήν παιδιά·/ δύο μόνονπαικτών ή αυλή 

έχει 23,80 μέτρα μήκος καί 8,26 πλάτος. 
Εϊς τά σημεία ΡΡ έπί τών στύλων οίτινες πρέ
πει νά προέχωσι κατά 0,92 αμφοτέρωθεν αύλής 

στερεοϋται τό δίκτυο·/ έχον ϋψος 1,08 είς τά 
άκρα καϊ 0,92 είς τό κέντρον.

Εις άμφότερα τά άκρα τής αύλής ή παραλλή- 
λως τώ δικτύω καί είς άπόστασιν 6,40 μέτρων 
χαράσσεται ή ευθεία ΕΦ καί καί ΓΗ ή εύθεία 
1Κ διαιρούσα τήν αύλήν καθ’ δλον αύτής τό μήκος.

Παιδιά διπλή ϊι μέ τέό<ίαοας 
παίκτας.

Διά τήν παιδιάν ταύτην ή αύλή 
έχει μήκος 23,80 μέτρα καί πλά
τος 1 1· έσωτερικώς τών πλαγίων 
γραμμών καί είς άπόστασιν άπ’ 
αύτών 1,37 μέτρων χαράσσονται 
αί πλάγια·, γραμμαί τής service 
ΕΓ καί ΦΗ είς 6,40 μέτρων 
άπόστασιν έξ έκάστης πλευράς 
τοϋ δικτύου. Αί γραμμαί αύται 
τής service δέν ύπερβαίνουσι τά 
σημεία ΕΦ καί ΗΓ.

Κατά τήν παιδιάν ταύτην οί 
παίκται τοποθετούνται πρός τά 
δύο μέρη τοϋ δικτύου έκαστος 
έφ’ ένός τών τετραγώνων, δ 
servant βίπτειτήν σφαίραν ύ

περάνω τοϋ δικτύου έκ τοϋ δεξιού πρός τό 
άρστερόν τετράγωνον ή σφαίρα έκπεμπομέ- 
νη έκ τής γραμμής ΚΔ π. χ. πρέπει νά 
πέση είς τό τετράγωνον X. Ό παίκτης τοϋ τε
τραγώνου τούτου τήν άναρρίπτει άφοϋ αΰτη 
άπαξ έγγίση τό έδαφος. ’Από τής στιγμής ταύ
της δέν μένει άλλο δι’ έκαστον στρατόπεδον εϊμή 

Παίκται Lawn-Tennis τοΟ Queen's Chib to 5 AovSivou.

νά βίπτη τήν σφαίραν ύπεράνω τοϋ δικτύου καί 
έντός τών ορίων τής παιδιάς. ’Επιτρέπεται νά 
έπαναστραφή ή σφαίρα πριν έγγίση γήν, δταν 
δέν είνε ή πρώτη βιφθεϊσα- ούδέποτε δμως έπι- 
τρέπεται νά έπαναστραφή άφοϋ κάμη δύο άνα- 
πηδήσεις. ΔΓ έκαστον λάθος μετρά 15 ό άντί- 

παλος· δύναται οΰτω νά κερδίση τις είς τέσσαρα 
κτυπήματα δεκαπέντε, τριάντα, σαρανταπέντε 
παιγνίδι· (jeu, game) δπως καί είς τήν pauuie. 
Όταν δύο ζεύγη έχουσιν 
άμφότερα σαράντα τότε 
χρειάζονται δύο πόντοι 
συνεχείς (de suite) διά 
νά κερδίση έν έξ αύτών· 
δ πρώτος πόντος καλεί
ται avantage καί δ 
δεύτερος jeu. Μία παρ- 
τίς άποτελείται συνή
θως άπό έξ /eziz κέρδη- 
θέντα ύπό τοϋ αύτοϋ ζεύ
γους.

Είς παιδιάν τεσσάρων 
οί δύο παίκται οί ser
vant κατά τό πρώτον 
παιγνίδιον θά συνφωνή- 
σωσι μεταξύ των τίς θά 
σερβίρη πρώτος· δ σύν
τροφος τοΰ σερβίραντος 
είς τήν πρώτη·/ παρτίδα 
θά σερβίρη είς τήν τρί
την καί δ σύντροφος τοϋ σερβίραντος εϊς τήν δευ- 
τέραν θά σερβίρη είς τήν τετάρτην καί οΰτω 
καθεξής μέχρι τέλους τής παιδιάς.

Οί παίκται λαμβάνουσι τήν service άλληλοδια- 
δόχως καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής παιδιάς. Είς 
παίκτης δέν δύναται·/’ άναλάβη τήν διά τόν σύν

«Coup tie revere»

ΑΙΎ1ΝΕΣ2 ΕΝ ΒΟΛΩι
Τήν 21 Μαίου έτελέσθησαν έν Βόλω άθλη- | 

τικοί και γυμναστικοί άγώνες, διοργανωθέντες 
ύπό τοϋ αύτόθι Γυμναστικού Συλλόγου.

Οί άγώνες ούτοι έστέφθησαν ύπ’ άρκούσης 
έπιτυχία;, άν καϊ έτελοϋντο πρώτην φοράν καί 
έν τώ Γυμναστηρίφ τοΰ Συλλόγου, δπερ ένεκεν 
έλλείψεως έπαρκοϋς χρόνου καί τόπου δέν ήτο 
τελείως παρεσκευασμένον.

Κόσμος πολύς παρίστατο εις τούς άγώνας, 
ένθαρρύνων διά τής παρουσίας του τό άξιο·/ 
θερμής ύποστηρίξεως έργον τοϋ Γυμναστικού 
Συλλόγου Βόλου.

Νικήτα; άνεδείχθησαν οί έξής:
Είς τό άλμα είς μήκος δ Ξενοφ. Ζέζος, 

πηδήσας 5 μ. 25', είς τό άλμα έπϊ κοντώ δ 
Άχ. Κανταρζής, 2 μ. 40, εις τήν άναορίχη- 
σιν έπϊ κάλω δ ’Ιωάν. Βαλαής, εις 17, εις 
τάς ασκήσεις έπϊ μονοζύγου οί Γ. Οικονό
μου καί Ν. Σεϊτανίδης, είς τόν δρόμον 6 χι

τροφόν του προωρισμένην service καί, άν σταμα- 
τήσωσιν έν τώ μεταξύ, ή τάξις τής service δέν 
δύναται ν’ άλλάξη ούτε οί lanceurs ·/’ άλλά- 

ξωσι μέρος διά νά δε- 
χθώσι τήν service πρό 
τοϋ τέλους τής παρτί
δος.Οΰτω δ Α καί Β σύν
τροφοι οντες κατέχουσιν 
άμοιβαίως τό δεξιόν καί 
αριστερόν μέρος τοϋ είς 
αύτούς άναλογοΰντος 
τμήματος τής αύλής. Ό 
Α κάμνει τήν service 
άπό τοϋ δεξιού μέρους 
πρός τό άντίθετον δεξιόν 
μέρος· άν δ Α κερδίση ή 
χάση ένα πόντον άλάσ- 
σει μέρος καί μεταχειρί

ζεται τό άριστερόν μέρος τής αύλής καί οΰτω 
καθεξής.

Άν δ χώρος δέν έπιτρέπει τήν έγκατάστα- 
σιν δύο αύλών μιάς διά τήν παιδιάν τών δύο καί 
μιάς διά τήν τών τεσσάρων τότε άπλούστα- 
τα ή αύλή τών τεσσάρων χρησιμεύει καί 

ώς αύλή τών δύο. ’Αρκεί νά έπιμηκύνωσι τάς 
πλαγίας γραμμάς ΕΓ καί ΦΗ μέχρι τών γραμμών 
τής βάσεως ΑΒ καί ΣΔ. Τό έσωτερικόν τούτο 
παραλληλόγραμμον θά δώση τάς τελευταίας δια
στάσεις αύλής διά τήν παιδιάν τών δύο.

(Επεται ouvi-χεια) Ι2ΑΝ. ΧΡΤΣΑΦΗΣ

λιομέτρων δ Σπυρ. Συρμακέζης καί είς τόν 
δρόμον τών 10 χιλιομέτρων δ Γ. ΙΙαρα- 
σκευόπουλος εις 35".

Τά άποτελέσματα τών άγώνων τούτων καί 
ίδία τών δρόμων καί τής άναρριχήσεως έπί 
κάλφ είνε έπιτυχέστατα. ’Εκείνο δέ τό όποιον 
δέον νά σημειωθή ιδιαιτέρως είνε, δτι πάντες 
οί συμμετασχόντες έκτός τών νικητών εϊς τάς 
άσκήσεις έπί μονοζύγου, ανάγονται εϊς τήν 
κατηγορίαν τών έφήβων, οίτινες προπονούμενοι 
έπιτυχώς θέλουσι καταλάβει έπίζηλον θέσιν 
μεταξύ τών Ελλήνων πρωταθλητών.

Εύχόμενοι, δπως οί μέλλοντες άγώνες τοϋ 
Γυμναστικού Συλλόγου Βόλου στεφθώσιν ύπό 
πλήρους επιτυχίας, έκφράζομεν τά ειλικρινή 
ήμών συγχαρητήρια είς τόν Σύλλογον Βόλου 
καί τόν Πρόεδρον αύτοϋ κ. Γ. Τσολάκην διά τό 
έθνωφελές έργον δπερ άνέλαβε. τής διαδόσεως 
καί άναπτύξεως τοΰ άθλητισμοΰ καί τής γυμνα
στικής έν άπάση τή Θεσσαλία.
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ
( Συνέχεια ζα1. τέλος)

Άφ’ ού δ δρομεύς ήθελε κατορθώση νά δ:α- 
νύση άμφοτέρας τάς αποστάσεις τών τε 10 χιλιο
μέτρων καϊ τών 300 μέτρων είς χρόνους έπιτυ- 
χεϊς καϊ τοιούτοι εΐπομεν δτι είνε τής πρώτης 
άποστάσεως 15', τής δευτέρας 22''-23", δέον 
νά προσπαθήση, δπως άμέσως μετά τήν διάνυσιν 
τών 10 χιλιομέτρων καί άνευ τίνος διακοπής έπι· 
λαμβάνηται emballage 100 μέχρι 300 μέ
τρων τούτο δέ χρησιμεύει είς τό νά δύναται νά 
χρησιμοποιή τό emballage αύτοΰ καϊ έν ή άν 
περιπτώσει μέ μεγίστην ταχύτητα ήθελε τυχόν 
διεξαχθή δ άγών άπ’ άρχής μέχρι τέλους.

Έν πάση περιπτώσει δ δρομεύς όφείλει εύθύς 
ώς ήθελεν ϊδη δτι δ χρόνος δ διανυόμενος ήμέ
ρας τινας είτε εις τήν άπόστασιν τών 10,000 
μέτρων είτε εις τήν άπόστασιν τών 300 μέτρων 
είνε μεγαλήτερος τών προηγουμένων, νά άνα- 
βάλλη έπί τινας ήμέρας τήν άσκησιν αύτοΰ κα
νά προσπαθή νά τηρή τόν γενικόν κανόνα, καθ’ 
δν, άσκησιν ποιήται μόνον πρός άπόκτησιν δυνά
μεων και ούχϊ πρός έξάντλησιν αύτών. Δύο ή 
τρία emballages, άτινα μόνον καθ’ έκαστον 
άπόγευμα έκτελεΐ δ δρομεύς έπϊ άποστάσεως 200 
μέχρι 300 μέτρων, ύπεραρκοϋσιν. Έν πάση πε- 
ριπτώσει καϊ τήν άπόστασιν τών 10 χιλιομέτρων 
όφείλει νά σμικρύνη καϊ τόν άριθμόν τών em- 
ballages νά έλαττώση εύθύς ώς ήθελεν αι
σθανθώ κόπωσιν τών δυνάμεών του.

Έπίσης έντελώς άπαραίτητον είνε καϊ λίαν 
συντείνει είς τε τήν μεγαλητέραν ταχύτητα καϊ 
αντοχήν ή υπό τοΰ άσκουμένου όλιγωτέρα εισ
πνοή, ήτις επιτυγχάνεται δταν μένη δσον τό 
δυνατόν περισσότερον κεκλεισμένον τό στόμα.

ΙΙροκειμένου μετά τοιαύτην γύμνασιν δρομεύς 
νά λάβη μέρος εις άγώνας ταχύτητος, δέον νά 
συμμετάσχη άνευ φόβου, χωρίς νά είνε έξηρεθι- 
σμένος. έχων τελείαν πεποίθησιν εις τάς δυνά
μεις του. Ιδίως οφείλει νά μή μεταβάλλη ποσώς 
δίαιταν καϊ άσκησιν. Νά αφαίρεση μόνον τήν 
άσκησιν τής έσπέρας τής προηγουμένης ήμέρας 
ώς καϊ τήν τής αύτής ήμέρας. Νά μή έπασχολή 
πολύ τό πνεύμα του είς τον άγώνα είς δν πρό
κειται νά λάβη μέρος καϊ όφείλει νά προγευμα

τίσω εις ώραν τοιαύτην, ώστε καθ’ ήν στιγμήν 
ήθελε τρέξη νά έχη έπέλθη έντελώς ή χώνευσις.

5’. Εϊς άντοχήν.
Ό είς άντοχήν προπονούμενος όφείλει κατά 

τήν έναρξιν τής άσκήσεώς του νά ύποστή τήν 
αύτήν έπϊ δρόμου προπόνησιν, ήν ύφίσταται καϊ 
δ δρομεύς ταχύτητος. Έντός τοΰ ποδηλατοδρο
μίου δμως έπάναγκες είνε νά άκολουθήση έντε
λώς διαφορετικόν σύστημα προπονήσεως· δ μέν 
sprinter δΓ άσκήσεως τακτικωτάτης έπιδιώκει 
ταχύτητα ιδανικήν εκατοντάδων τινων μέτρων, 
δ δέ stayer έπιδιώκει άντοχήν εις πορείαν 
(train) αρκετά ταχεϊαν καί τοΰτο, καθόσον 
άγών άντοχής δέν κερδίζεται δι’ ένός μόνον 
τελικού emballage.

Ό stayer όφείλει άπαξ -ή; ήμέρας νά γυ- 
μνάζηται καϊ νά προσπαθή νά διανύη τήν άπό- 
στασιν τών 10 χιλιομέτρων κατά πρώτον μέν 
άνευ προελαυνόντων ταχύτερον καί κανονικώ- 
τερον. Εκείνο ιδίως εις τό δποΐον όφείλει νά 
έπιστήση τήν προσοχήν του εινε ή κανονικότης 
τής πορείας του. "Αμα δ’ ήθελε κατορθώση νά 
δύναται νά διανύη άπόστασιν 10-20 χιλιομέ
τρων κανονικώς καϊ μέ ταχύτητα τεσσαράκοντα 
χιλιομέτρων, τότε οφείλει νά εύρη καταλλήλους 
προελαύνοντας, δπισθεν τών όποιων νά τρέχη 
μέ ταχύτητα άνωτέραν τών 45 χιλιομέτρων 
τήν ώραν.

Ή ταχύτης τών προελαυνόντων πρέπει νά 
αυξάνη καθ’ έκάστην ήμέραν σύν τή αύξήσει 
τών δυνάμεων τού δρομέως καί ιδίως νά προσ
παθή νά έπιτυγχάνη νά τίθηται δσον τό δυνατόν 
πλησιέστερον τών προελαυνόντων του. Πολλοί 
διάσημοι ξένοι ποδηλάται stayers κατορθώνουσι 
νά άκουμβώσι σχεδόν τόν έμπρόσθιον τροχόν 
τοΰ ποδηλάτου των εις τόν οπίσθιον τών προε
λαυνόντων.

Ό άντοχής δρομεύς οφείλει νά προπονήται 
κατ’ άρχάς έπ’ δλίγον χρόνον καϊ ρραδύτερον 
έπί όλόκληρον ώραν καθ’ έκάστην. Έάν έκ τής 
άσκήσεως ταύτης ήθελεν αΐσθανθή τάς δυνάμεις 
του καταόαλλομένας, άπαραίτητον είνε άφ’ ένός 
μέν νά άπόσχη ήμέραν τινα τής άσκήσεως, άφ’ 
έτέρου νά σμικρύνη τόν χρόνον τής άσκήσεώς 
του.

Και είς τόν τής άντοχής δρομέα ώφέλιμον 
είνε νά τελειώνη τήν καθημερινήν γύμνασιν δπι- 

σθεν τών προελαυνόντων του διανυόντων ταχύ
τατα άπόστασιν ένός χιλιομέτρου.

Ό τής άντοχής δρομεύς όφείλει νά μεταχει- 
ρίζηται πολλαπλασιασμόν ποδηλάτου μεγαλήτε- 
ρον τών έπτά μέτρων, άναλόγως τών δυνά
μεών του.

Μεταξύ ένός sprinter και ένός Stayer πα
ρατηρείται και ή έξής διαφορά· δτι δ μέν 
Sprinter δύναται νά τρέχη τακτικώς καθ’ έκά
στην Κυριακήν έπϊ έξ μήνας τού έτους, δ δέ 
Stayer διά νά μή ύποστή κατάπτωσιν καϊ 
έξάντλησιν τών δυνάμεών του δέν δύναται νά 
λαμβάνη μέρος εις άγώνας παρά μόνον τρεις 
μήνας τό έτος καϊ ούχϊ καθ’ έκάστην Κυρια
κήν, άλλ’ άνά δεκαπέντε ήμέρας ή καϊ άνά 
αραιότερα χρονικά διαστήματα, έάν ήθελε συμ
μετάσχη άγώνων άποστάσεως μεγαλητέρας τών 
έκατόν χιλιομέτρων.

Μετ’ άγώνα έπϊ άποστάσεως μεγαλητέρας 
τών πεντήκοντα χιλιομέτρων καί διεξαχθέντα 
μέ ταχύτητα άνωτέραν έκείνης, ήν διανύει συνή
θως δ προπονούμενος, έπάναγκες είνε ν’ άπό
σχη τής άσκήσεώς του τρεις ή τέσσαρας 
ήμέρας.

Γενικώς όφείλει δ προπονούμενος είς αντο
χήν νά προσέχη πολύ μήπως ύποστή έξάν- 
τλησιν τών δυνάμεών του διά τής διηνεκούς 
άσκήσεως.

Έν τέλει παρατηρούμε·/. δτι καθ’ ήν περί- 
πτωσιν δρομεύς τις είτε ταχύτητος είτε άντο
χής ήθελεν άποφασίση νά τρέχη έν Ποδηλα
τοδρομίφ, μετά τήν προαπαιτουμένην εκγύμνα
ση, έπϊ δδοΰ οφείλει νά προσπαθή ν’ άποφεύγη 
είς τό έξής πάσαν προπόνησιν έπϊ δρόμου, 
καθόσον διαφέρει ούσιωδώς ή πορεία τού ποδη
λάτου έπί τού δρόμου τής τοΰ στίβου.

TO CHAMPIONNAT ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ

Οί έν ΙΙαρισίοις ξιφισταϊ εύρίσκοντο έν 
απελπισία καθόσον, ένώ πρό δύο έτών 
οιωργανοΰντο πανταχοΰ εις τό έξωτερικόν 
άγώνες, εις Ιίαρισίους ούδεϊς τοιοϋτος.

ΊΙ έφημερϊς «Figaro» ένώ είχε κατιι 
τά έτη 1896 καϊ 1897 διωργανώση τους 

δύο πρώτους άγώνας τοΰ είδους τούτου, 
κατά τό 1898 ούδέν διενήργησε.

Έδέησεν δθεν δπως ή «Έφημερϊς τών 
Sports» διωργανώση τι διά τήν ξιφασκίαν 
καϊ νά προλειάνη τήν όδόν διά τοΰς· με
γάλους άγώνας οϊτινες θέλουσι λάβη χώ
ραν κατιι τό 1900.

Ή σπουδή καϊ ή περϊ τό ξίφος ιϊσκη- 
σίς καθώς καϊ ή άπομίμησις της μονομα
χίας έτεινον πρός άνάπτυξιν, καϊ άκριβώς 
έπ’ αύτοΰ τοΰ σημείου έστράφησαν αί 
ποοσπάθειαι τής « ’Εφημερίδας τών Sports»·

Ή ιδέα τοΰ Chain pion nat τοΰ κοσμου 
τοΰ ξίφους μεταξύ φιλάθλων έρρίφθη είς 
τό μέσον κατιι Ιανουάριον, έκτοτε δ’ ηΰ- 
δοκίμησε ταχέως. Έξελέγη έπιτροπή ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ κ. Η. de Villeneuve, 
τοΰ διακεκριμένου προέδρου τής «Εται
ρίας περϊ ένθαρρύνσεως της ’Οπλομαχη
τικής» καϊ τής όποιας τιϊ μέλη - έβδομη- 
κοντά περίπου τόν άριθμόν - ειχον έκλεγή, 
μεταξύ τών οιασημοτέρων ξιφιστών τοΰ 
Κόσμου.

Έφιλοπονήθη κανονισμός, συμφώνως τώ 
τοϋ « Societe d’ Escrirne a Γ Ep6e de Paris» 
δστις παρέσχεν είς- τήν «’Εφημερίδα τών 
Sports» τήν συμμετοχήν του.

Εύθύς ώς τό Chainpionnat άνηγγέλθη 
έπισήμως, αΐ περϊ συμμετοχής δηλώσεις 
έπλημμύρησαν έκ τε τών Παρισίων καϊ τών 
έπαρχιών πρό πάντων δ’ έκ τοΰ έξωτερι- 
κού. Καϊ τώ δντι, μεταξύ τών είς τό charn- 
pionnat λαβόντων μέρος- ύπήρχον Άγγλοι, 
’Αμερικανοί, Ιταλοί, Βέλγοι, Κουβαΐοι, 
Ελβετοί, Ρώσσοι κτλ. Συνεπώς τό cham
pion nat αύτό ύπήοξε διεθνές. "Ηδη δ’έμελ
λε νά έξευρεθή ό κατάλληλος πρός τοΰ
το τόπος, πράγμα λίαν δύσκολον. Διότι 
έπρεπε νιϊ μή περιπέσωσιν είς τά προη
γούμενα λάθη.

Έάν, άφ’ ένός, ήτο άπαραίτητον πρός 
τελείαν άπομίμησιν τής μονομαχίας νά 
υποχρέωση τις τοΰς άνταγωνιστάς νιϊ συνα- 
γωνισθώσιν έπϊ γής, έπρεπεν άφ’ έτέρου νά 
εΰρεθή εις στίβος εύθύς τριάκοντα μέτρων 
μήκους, μή προσβαλλόμενος ύπό τής βρο
χής, ήτις ήθελε διακόπτη τούς άγώνας 
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καϊ διαβρέχη τό έδαφος. καϊ τοιουτρόπως 
διηυθετημένος ώστε ίί τε 'Ελλανόδικος 
Επιτροπή καί οί θεατα'ι νά δύνανται νά 
βλέπωσιν άνέτως.

Ούτε ό Κήπος τών Παρισίων, ούτε ό 
τού Moulin-Rouge, έν οίς διεξήχθησαν 
οί προηγούμενοι άγώνες, παρεΐχον τά πλεο
νεκτήματα ταΰτα.V

Ό χώρος τοϋ A lcagar d’ete συνήνου τάς 
πρός τούτο άπαιτουμένας ιδιότητας· λίαν 
δ’εύγενώς οί διευθυνταϊ τών ιδρυμάτων τού
των έθεσαν αύτόν είς τήν απόλυτον διάθεσιν 
τοϋ κ. de Lucenski, τοΰ δραστήριου διευ- 
θυντοϋ τής «’Εφημερίους τών Sports».

Μετά μεγάλου δ’ ένθουσιασμοΰ έμαθεν 
ή επιτροπή τήν εκλογήν τοΰ μέρους.

Είς τό championnat μόνον φίλαθλοι 
ήδύναντο νά λάβωσι μέρος.

Τά βραβεία δθεν έδει νά ώσιν αντικεί
μενα τέχνης. Χωρϊς νά παρακληθώσιν οί 
μεγάλοι Σύνδεσμοι τής ξιφασκίας « L’en- 
couragemant» καϊ «L’escrime ιι I’epee» 
άπεστειλαν θαυμάσια βραβεία είς τήν 
«Έφηήερίδα τών Sports» καϊ είς τήν επι
τροπήν τού championnat· Καϊ αΐθονσαί 
τινες ξιφασκίας Ακολούθησαν τό παοά- 
δειγμα τοϋτο, άλλ’ έν σμικρώ αριθμώ.

Οί Μαικνήναι τής ξιφασκίας, διακεκριμ- 
μένοι φίλαθλοι, άπέστειλαν απειρίαν βρα
βείων, ών τά μέν ώραιότερα τών δέ, καϊ 
τόσον πολυάριθμα, ώστε όχι μόνον οί οκτώ 
πρώτοι νικήοαντες είς τό championnat 
ελαβον βραβεία, άλλά προσέτι πάντες οί 
έλθόντες πρώτοι ή δεύτεροι είς τινα έκ 
τών ημιτελικών συμβολών, καϊαύτοϊ άκόμη 
οί έλθόντες τρίτοι.

Πάντα ταύτα τά βραβεία έξετέθησαν είς 
τινα προθήκην τοΰ Alcagar d’ete κατά 
τήν διάρκειαν τών άγώνων τοΰ cham
pionnat καϊ έκίνουν τόν θαυμασμόν τών 
αγωνιστών, οϊτινες τά διεμοιράζοντο ήδη 
προκαταβολικώς, καϊ τών θεατών, ών 
πολλοί μετενόουν ώς μή δηλώσαντες δτι 
θά λάβωσι μέρος.

Ό κατάλογος τών δηλωσάντων έκλεισε 
διά τοϋ άριθμού 128. ήδη δέ ήτο έπά- 
ναγκες νά άσχοληθώσιν έπϊ πασών τών 

λεπτομερειών τής υλικής· διοργανώσεως- 
τοΰ championnat, νά μετατοπίσωσι τά 
θρανία τοΰ concert, οΰτως ώστε ό στίβος 
νά μένη έλεύθερος, νέι έγκαταστήσωσι τέι 
διαφράγματα δπισθεν τών όποιων ήθελε 
τοποθετηθή τό κοινόν, δπως άφήσωσιν 
έλεύθερον τόν στίβον είς τούς αγωνιστής 
καϊ τήν ελλανόδικον ’Επιτροπήν, νέι προε- 
τοιμάσωσιν ιματιοθήκην διά τους άγωνι- 
στάς, νέι άπσστείλωσι προσκλητήρια είς 
πάσας τάς μεγάλος Αέσχας. Πάντες· οί 
μεγάλοι Σύνδεσμοι τών sports, πασαι αί 
αίθουσαι όπλομαχητικής ελαβον τοιαϋτα· 
καθ’ έκάστην δ’ έφθανεν είς τήν «’Εφη
μερίδα τών Sports» ογκώδης· φάκελλος 
επιστολών φιλάθλων, ζητούντων εισιτήρια. 
Πολλοί "Αγγλοι διήλθον έπϊ τοϋτω τήν 
Μάγχην· επίσης· δ’ άφίκοντο καϊ άξιωμα- 
τικοί τινες τοΰ ’Ολλανδικού στρατού.

Παρίστατο άνάγκη έλέγχου, δπως πα- 
ρεμποδίζηται ή είσοδος τοΰ τυχόντος. 
"Εδει λοιπόν νά διοργανωθή τοιοΰτος, κα
θώς καϊ ιατρική υπηρεσία έν περιπτώσει 
ανάγκης - άποβάσης εύτυχώς ανωφελούς- 
καϊ ή σύστασις 'Ελλανοδίκου Επιτροπής 
διά τάς ήμέρας τών άγώνων.

Έπϊ τέλους, οί άγώνες ήρξαντο τήν 
10ί* ’Απριλίου καϊ έπερατώθησαν τίιν 20ή*  
τοΰ αυτού. Διέι κλήρου έτάχθησαν οί 
συναγωνισταϊ άνά όκτώ είς- συμπλέγματα 
άποτελοΰντες οΰτω τέις (ponies elimiua- 
toires) ημιτελικός συμβολής.

Ή πρώτη καϊ δευτέρα συμβολή έκά
στης poule elimiuatoire προώριστο διέι τάς 
τέσσαρας demi-finales. Είς έκάστην δ’ έξ 
αύτών έλάμβανον μέρος έπτέι άγωνισταϊ 
καϊ διά τοΰ αυτού τρόπου έπέτυχον μίαν 
τελικήν poule έξ όκτώ αγωνιστών.

Ή τελική poule δέν έδωκεν άμεσα απο
τελέσματα. Οί τέσσαρες έπϊ όκτώ παικτών 
ήρχοντο πρώτοι μετροϋντες έκαστος τόν 
αύτόν αριθμόν κτυπημάτων οΰτοι δ’ ήσαν 
οί κ. κ Suizbacher, ό Δόκτωρ Aurnont, 
ό λοχαγός de la Falaise καϊ ό Louis 
Perre.

Μετέι πολλούς διαξιφισμούς, ή τελική 
τάξις τών νικητών ύπήρξεν ή έξής: 1°ί 

ό λοχαγός- κόμης de la Falaise, 2°« ό Δό- ί 
κτωρ Auniont, 3°« Louis Perre, 4®s Suiz
bacher, 5°c ό κόμης Cl. d'Havrincourt, 
ό ύπολοχαγός Clolus, 7°s Thiebaut 8’« de 
Boissieres.

Ιδού λοιπόν ό Γαλλικός στρατός έπϊ 
κεφαλής διέι τοΰ λοχαγού de la Falaise 
ακολουθούμενος έκ τοΰ σύνεγγυς ύπό τής 
ιατρικής διέι τού Δ°ε Auniont, καϊ τοΰ τύ
που διέι τών Perre καϊ Suizbacher.

’Ενθουσιώδεις έπευφημίαι έχαιρέτισαν 
τό τελικόν αποτέλεσμα, τή δ’ έπαύριον 
μετέβησαν οί νικηταΐ εις τέι γραφεία τής 
«Έφημερίδος τών Sports» δπως ζητήσωσι 
τά άνήκοντα αύτοίς βραβεία.

Αί δέκα αύται ήμέραι, τών έξακολου- 
θητικών άγώνων, καθ’ άς τό κοινόν δέν 
έπαύσατο έκδηλοϋν τό ενδιαφέρον του, 
άποδεικνύουσιν όπόσον τό sport τοΰ ξί
φους εύνοεΐται παρέι τή Εύρώπη, τέι δ’ απο
τέλεσμα τού championnat άποδεικνύει δτι 
καλύτεροι χειρισταϊ τοΰ ξίφους είναι έκεϊ- 
νοι οϊτινες έχουσιν έξασκηθή πολύ είς τό 
fleuret.

Έν τώ συνόλω ύπήρξε τέλειος θρίαμ
βος διέι τήν «Εφημερίδα Sports»· ό δέ 
λοχαγός de la Falaise τέι προσεχές έτος 
θέι είναι Αναγκασμένος νά άντιπαραταχθή 
έναντίον πολυαρίθμων άνταγωνιστών, διέι 
νά δυνηθή νέι κοατήση καϊ κατέι τό έπό- 4 V 4
υ,ενον έτος τόν μοναδικόν όντως τίτλον 
τοϋ Πρωταθλητοϋ τοΰ Κόσμοι.’ τών ξι- 
φιστών.

ΤΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Είνε δυνατόν νά γεννηθώ έστιν οτε τω άνθρώ- 
πω ή εύλογος αύτη σκέψις· τι γενήσεται ή αν
θρώπινη βιομηχανία, αν έπί παραδειγματ: ό γαι- 
άνθραξ, ή απαραίτητος και πρώτη αύτη διά 
τόν άνθρωπον χρεία, έκλειψη πρός στιγμήν έν
τελώς άπό τής γής;

Ποια έσεται ή τύχη τών άναριθμήτων άνά 
τήν ύφήλιον μηχανημάτων, άτινα έτρεφεν ούτος 
δίκην τροφού; Τό συμπέρασμα τής σκέψεως 
ταύτης, συνελόντι είπεΐν, είνε· τελεία κατα
στροφή παντός έν τή γηίνη σφαίρα εύ- 
ρισκομένου αντικειμένου.

Έάν δμως ύποθέσωμεν δτι έκλείπουσιν έτεραι 
ύλαι έχουσαι όλιγωτέραν κατανάλωσιν τοΰ γαι
άνθρακας δέν έπέρχεται μέν τό πρώτον αποτέ
λεσμα δηλ. τό τής τελείας καταστροφής, άλλά 
προκύπτουσι μέγιστα: διά τήν βιομηχανίαν δυσχέ
ρεια: τά μάλιστα παραβλάπτουσαι καί κωλύουσα: 
τήν πρόοδον αύτής, δι’ δ ή έπιστήμη κατι- 
δοϋσα τό χρήσιμον και ώφέλιμον αύτών πάνυ 
δικαίως τάς έθεώρησεν ώς πρώτους παρά
γοντας τής βιομηχανίας. Μεταξύ τών ύλών 
τούτων καταλέγεται καϊ τό καουτσούκ, ή εύερ- 
γετική αύτη διά τήν βιομηχανίαν ύλη, ής 
τοσαύτη γίνεται χρησιμοποίησις καθ’άπασαν τήν 
ύφήλιον καί δή εϊς τά έν Εύρώπη έργοστάσια 
κατασκευής ποδηλάτων. Ή εισαγωγή αύτοΰ 
εϊς Εύρώπην χρονολογείται άπό τοΰ έτους 
1750, ή χρήσις δμως αύτοΰ άπό πολλοΰ ήν 
γνωστή τοίς κατοίκοις τοΰ Ιίεροΰ. Κατά τό 
έτος 1736 ό διαπρεπής Γάλλος έπιστήμων κ. 
La Condamine έπεμψε τό πρώτον δείγμα τής 
ύλης ταύτης εις Εύρώπην.

Μετ’ ού πολύ καί άλλοι τινες έπιστήμονες 
περιηγηταί ώς λ. χ. οί κ.κ. Macquer, Fabro- 
ni. Bernard, Ovisson. Roxbourg, έποιήσαντο 
περί αύτοΰ μνείαν έν διαφόροις συγγράμμασι 
καί περιοδικούς.

Έν τούτοις μέχρι τοΰ έτους 1800 τό καου
τσούκ έθεωρείτο άπλώς ώς άντικείμενον περιέρ
γειας καί ώμοίαζε κατά τε τό σχήμα καί μέγε
θος πρός μεγάλα άπια. ήδύνατο δέ τις νά ϊδη 
αύτό είς τάς βιδλιοθήκας ένίων ιατρών, ή μετα
ξύ ορυκτών, κογχυλίων, καί διαφόρων δειγμάτων 
μετάλλων, παρά τοϊς άσχολουμένοις εϊς συλλο- 
γάς αντικειμένων άνηκόντων εις τάς Φυσικός 
Έπιστήμας.

Οί άπλοϊκώτερο: τής έποχής έκείνης έδεδαί- 
ουν μετά απουδαιότητος ακαδημαϊκής δτι τά έκ 
καουτσούκ δείγματα ήσαν ζωικά προϊόντα προ
ερχόμενα έκ ζεβρών ήτοι άγριων όνων! Οί 
φρονιμώτεροι δμως άντέτεινον λέγοντες, δτι μόνον 
ή δνομασία κόμμι ήρκει νά πιστοποιήση τήν 
ιδιότητα τοΰ καουτσούκ ώς φυτικής ούσίας 
καί τό κόμμι αύτό προήρχετο έκ τής μεσημβρι
νής ’Αμερικής, άλλ’ ούδείς μεθ’ δλα ταΰτα έπρο- 
θυμοποιεΐτο νά έπωφεληθή τάς ιδιότητας τοΰ 
θαυμάσιου τούτου φυτού. Ό πρώτος δστις παρε- 
τήρησεν δτι τό καουτσούκ άφήρει τά διά μολυ- 
δδοκονδύλου χαρασσόμενα γράμματα ένόμισεν 
δτι έκαμε μεγάλην άνακάλυψιν !

Οΐ μαθηταί τού ’Αγγλικού γυμνασίου Har
court έπενόησαν ελαστικός σφαίρας, άς
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έχρησιμοποίουν χάριν παιδιά; κατά τά διαλείμ
ματα τών μαθημάτων.

Τέλος, δτε μετά παρέλευσιν 10-15 έτών ή 
βιομηχανία έπενόησε διαφόρου; έφαρμογά; τοΰ 
καουτσούκ, ή προσοχή τή; επιστήμης διηγέρθη, 
καϊ ή ύλη αύτη ήρξατο· νά σπουοάζηται καϊ 
έρευνάται μετά μείζονος προσοχής.

Ούτω τώ 1793 βλέπομε·? τά πρώτα δείγματα 
ύφασμάτων έπικεκαλυμμένων (doubles) διά κα
ουτσούκ, τοιούτων δέ ύφασμάτων έγένετο το 
πρώτον κατά τδ έτος 1811 χρήσις διά τδν 
στρατόν.

Περϊ τδ έτος 1751 καϊ 1768 οί κ.κ. Ires- 
nau καϊ Macquer άπέστειλαν εΐς τήν Γαλλι
κήν ’Ακαδημίαν τών’Επιστημών δείγματα καου
τσούκ συγκομισθέντος έν Καΰέννη.

Τώ 1761 ό κ. Herissant είχε καταδείξει 
διά πειραμάτων στεφθέντων ΰπδ λαμπρά; έπι- 
τυχίας τδ διαλυτόν τοΰ καουτσούκ έν τώ 
χημικώ καλουμένφ έλαίω τή; τερεβινθίνης, 
τώ έλαίω τοΰ Δίππελ καϊ τώ αίθέοι.• I · V

Τώ 1793 ό κ. Besson έφήρμοσεν τά; ίδιά- ; 
τητα; ταύτα; πρός κατασκευήν άδιαβρόχων έν- 
δυμάτων. Τέλος τφ 1820 δ κ. Nadler έπενόησε 
τδν τρόπον τοϋ κόπτει·? εί; τεμάχια τδ καου- , 
τσούκ καϊ τδν τρόπον τής ύφάνσεως αύτοΰ.

Άπδ τής εισαγωγής αύτού εΐς Εύρώπη·? ή 
βιομηχανία έχρησιμοποίησε τδ καουτσούκ εΐς 
μικρού λόγου αξία; έφαρμογά;. Ή πρώτη σπου
δαία έφαρμογή έγένετο τφ 1823 ύπδ τού ’Ιρλαν
δού κ. Mac-Intosh, συνίστατο δέ αύτη εις τήν ί 
κατασκευήν άδιαβρόχων ύφασμάτων.

Άλλ’ αί ιδιότητες τού καουτσούκ και κυρίως 
ή έπ’ αύτού έπίδρασι; τού ψύχους καϊ τή; θερ- 
μότητο; περιώριζον τήν διάδοσιν αύτού. Διότι 
τδ καουτσούκ έκτιθέμενον έπϊ μακράν χρόνον εΐς 
θερμοκρασίαν 30° - 40° καθίσταται μαλακόν, ί 
καταστρέφεται βαθμηδόν καϊ αποβάλλει τά; δύο . 
αύτοΰ ούσιώδεις ιδιότητας, δηλ. τό άδιάβρο- I 
χον καϊ τήν ελαστικότητα. Άν δέ τού- 
ναντίον έπί τινα χρόνον μείνη έκτεθειμένον εΐ; τδ 
ψύχος καθίσταται σκληρόν καϊ διατρέχει τόν 
κίνδυνον νά θραυσθή. Αί έλλείψει; δμως αύται 
διωρθώθησαν διά τή; έξαιρέτου έφευρέσεως τής 
θειώσεως τού καουτσούκ έπινοηθείση; έν 
’Αμερική τφ 1843 ύπό τοΰ κ. Goodyear. Εΐς | 
τι πείραμα ό ’Αμερικανός ούτος επιστήμων έθέρ- 1 
μανε μίγμα καουτσούκ καϊ άνθέων θείου , 
διά θερμοκρασία; λίαν ύψηλής. Παρετήρησεν : 
δτι τδ παραχθέν ήν απρόσβλητον ύπό τών συνή

θων διαλυτικών ουσιών, άντεϊχε δέ κάλλιστα είς 
ύψηλήν τε καϊ χαμηλήν θερμοκρασίαν.

Τό καουτσούκ έν ψυσική καταστήσει 
είνε χυμό; έκρέων έκ πολλών δένδρων, ών τινα 
μόνον έχρησιμοποιήθησαν έν τή βιομηχανία. Ή 
καλλιτέρα ποιοτης καουτσούκ προέρχεται έκ 
τών χωρών τών Τροπικών, Νέα; Γρενάδης, Με
ξικού καϊ Βενεζουέλης, κατωτέρα δέ πως ποιό- 
της είνε ή τής Βραζιλίας καϊ Γουϊάνης. Κατά 
τδν χημικόν Faraday, ή χημική σύστασις
τού καουτσούκ είνε ή έξής:

Καουτσούκ........................................... 31.70
Κηρός ούσία πικρά............................ 7.13
Ούσία διαλυτή έν τφ ύδατι . . . 2.90
Άλβουμίνιον διαλυτόν .... 1.00
Ύδωρ άλατα κ.τ.λ............................. 56.37

’Εκ τού πίνακος τούτου καταφαίνεται δτι δ 
αρχικός χυμό; τοϋ καουτσούκ περιέχει καϊ 
πολλάς ξένας ούσίας. Διά νά έπιτύχωμεν 
έκ τού χυμού έκείνου καθαρόν καουτσούκ, 
άνάγκη ν’ άποχωρισθή τούτο έξ αυτών.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Έν Βραζιλία ή εξαγωγή τού καουτσούκ γί

νεται ύπό τών ιθαγενών δι’ εντομών, άφ’ 
ών έκρέει χυμός. Ούτος συλλέγεται έντός δο
χείων έξ άργίλλου, τοποθετουμένων κάτωθεν 
τής έντομής. Μετά παρέλευσιν τριών περίπου 
ώρών τά δοχεία ταύτα, έχοντα μέγεθος κυάθου, 
πληροΰνται. Έκ τής έντομής παύει πλέον έκρέον 
τό ύγρόν καϊ ή χάραξις κλείεται. Μετά ταύτα 
συναθροίζουσιν έντός καδδίσκου τό συλλεγέν 
ύγρόν καϊ άνάπτουσι πυράν έκ χλωρών ξύλων, 
παραγόντων άφθονο·? καπνόν καϊ χρησιμεύονται·? 
ϊνα έπιφέρωσι τήν άποξήρανσιν.

Οί έργάται φέροντες μικρά; σανίδα; έν σχή- 
ματι κοπάνου, βυθίζουσι ταύτα; έντός τοΰ 
χυμού, τά; έξάγουσι καϊ ειτα τά; ξηραίνουσιν 
ύπεράνω τού πυρό;. 'Η σανϊς καλύπτεται ύπδ 
λεπτού στρώματος (pellicule) καουτσούκ, τήν 
έξάγουσι, καϊ ή έργασία αΰτη έπαναλαμβάνεται, 
έως ού τό καλύπτον τήν σανίδα στρώμα τοΰ 
καουτσούκ γίνη αρκετά παχύ, δτε διασχίζουσιν 
αύτό εΐς τά πλάγια καϊ τό άποσπώσι.

Τό ούτω παραχθέν καουτσούκ είνε καθαρό
τατο·/. Ό κ. La Condamine ώς έξής έκφρά- 
ζεται περί τή; ύλη; ταύτης: «Είνε βητίνη, 
λέγει, έκ τών περιεργοτέρων, τόσον διά τήν 
χρήσιν, ήν δύνανται νά κάμωσιν οί άνθρωποι, 
δσον καϊ διά τήν ιδίαν αύτοΰ φύσιν. Τούτο 
έκρέει έκ δένδρου αύξανομένου εΐς πολλά μέρη 

τή; ’Αμερικής, έλαβε δέ τδ δνομα καουτσούκ ! 
υπό φυλής τίνος ’Ινδών, κατοικούντων τήν ' 
όχθην τού ποταμού τών ’Αμαζόνων. Τό καου
τσούκ περικλείεται έν γαλακτώδει χνμω πολ
λών δένδρων καϊ ιδίως τής Siphonia Caliucha. 
Οί ιθαγενείς κατασκευάζουσιν έξ αύτοΰ πυρσούς ' 
διαμέτρου 1 ’/, δακτύλου καϊ δύο ποδών μήκους. ! 
Οί πυρσοί ούτοι καίουσι κάλλιστα άνευ θρυαλλί- ι 
δος καϊ παράγουσιν άρκετά ώραίαν λάμψιν, I 
καιόμενοι δέ άναδίδουσιν οσμήν ούχϊ δυσάρεστο·?· ' 
είς μόνος έκ τών πυρσών τούτων δύναται νά | 
διατηρηθή άνημμένο; περϊ τά; 16 ώρας! Έν I 
τή έπαρχία Guito άλείφουσι διά ρητίνης καου
τσούκ ύφάσματα, άτινα μεταχειρίζονται διά τόν 
αύτόν σκοπόν, δι’ δν ήμεϊς μεταχειριζόμεθα τό 
κηρωτόν (μουσαμά)».

Οί παρά τάς δχθας τοϋ ποταμού τών Αμα
ζόνων οίκοΰντες ’Ινδοί κατασκευάζουσιν έκ τής I 
βητίνης ταύτης άτεχνα δλως Αντικείμενα παντός 
είδους. Κατασκευάζουσιν έπίσης ύποδήματα μο
νοκόμματα άδιάβραχα, άτινα άφού τεθώσιν 
έπϊ τής πυρά; καί καπνισθώσιν, δμοιάζουσιν 
ακριβώς πρδς τδ σύνηθες δέρμα άφ’ ού κατα
σκευάζομε·? ύποδήματα. Τά τοιαΰτα ύποδήματα 
είσϊ κατάλληλα διά χώραν λίαν ύετώδη, δια- 
σχιζομένην ύπό πολλών ποταμών άφθονούντων 
ύδάτων, άτινα ό περιηγητής είνε πολλάκις ήναγ- 
κασμένος νά διέλθη.

Παρά τοΐς Μαδακάσσοις, οί ποιμένες συλλέ- 
γοντες τό καουτσούκ έν ρευστή καταστάσει 
έντός σωλήνων έξ ΐνδοκαλάμου, πεφραγμένων έκ 
τών κάτω, στερεοποιοΰσιν έπειτα τό έν αύτοϊς 
περιεχόμενο·? καουτσούκ, έκθέτοντες τόν κάλα
μον εις τόν ήλιον ή είς τό πύρ. 'Όταν δέ έν- 
νοήσωσι πλέον δτι τό καουτσούκ έστερεο- 
ποιήθη, θραύουσι τόν κάλαμον καϊ έπιτυγχά- 
νουσι χορδής, άς άποχωρίζοντε; καϊ κατεργα- 
ζόμενοι, καθιστώσι καταλλήλους δΓ όργανα, 
άτινα χρησιμοποιούσι χάριν διασκεδάσεως, καθ’ 
δν τρόπον οί ποιμένες παρ’ ήμϊν έχουσι τδ 
κοινώς καλούμενον σουραύλι.

Τήν πρώτη·? θέσιν. δυνάμεθα είπε:·?, ώς πρός 
τήν παραγωγικήν δύναμιν τοΰ εδάφους 
είχεν άπό τοΰ έτους 1875-1881 ή Βραζιλία, 
ένθα ύπάρχει πληθύ; τοιούτων δένδρων, έχόν- 
των ώς έγγιστα ύψος 158-200 ποδών! δηλαδή 
45, 50, 60 μέτρων. 'Ωραιότατα καϊ μεγαλο
πρεπέστατα δάση καταστρέφονται κατ’ έτος ύπό 
τών ιθαγενών πρό; τόν σκοπόν τής συγκομιδής 
καουτσούκ.

Κατά δεύτερον λόγον ήρχοντο αί Ίνδίαι, 

άλλ’ ύστέρουν κατά πολύ ώς πρός τόν τρό
πον της συναγωγής, καθ’ δ οί ιθαγενείς μή 
γνωρίζοντε; νά διακρίνωσι καλώς τά παραγω
γικά δένδρα άπό τά λοιπά μή τοιαΰτα, κατέ- 
στρεφον αδιακρίτως πάν δένδρο·?. Τήν κατα
στροφήν ταύτην τών δασών κατιδοΰσα ή αγγλική 
Κυβέρνησι; καί θέλουσα νά θέση φραγμόν, άπέ- 
στειλε κατά Μάρτιον τού 1874 έπιτροπήν συγ- 
κειμένην έκ διαπρεπών έπιστημόνων, ϊνα έπιμε- 
ληθή τής σποράς τοΰ φυτού, δπερ έπρομηθεύθη 
έκ Βραζιλίας. Πράγματι δέ ή σπορά αύτη ηύ- 
δοκίμησε καϊ τό φυτδν έντός βραχέως χρονικού 
διαστήματος έπολλαπλασιάσθη έν τή χώρα ταύτη.

Κατά Ιούλιον τοΰ 1876, ή αγγλική Κυβέρ- 
νησις άπέστειλεν έκ δευτέρου περϊ τά; 99,000 
σπερμάτων Βραζιλιανού φυτού, ών αί 25,000 
άπεστάλησαν εΐς Κεϋλάνην πρός σποράν.

'Η χρησιμοποίησις τής ύλη; ταύτης εΐ; τούς 
τροχούς τών ποδηλάτων χρονολογείται άπδ τής 
άνακαλύψεώς των, ή τελειοποίησις δμως τών 
διαφόρων ειδών καουτσούκ plein, creux, pneu- 
matique, άριθμεΐ ζωήν δλίγων έτών καϊ ιδίως 
άπό τού έτους 1847, δτε οί αδελφοί Whi
tehurst έλαβον δίπλωμα έφευρέσεως διά τά 
διάφορα είδη καουτσούκ. Καί κατ’ άρχάς μέν οί 
κατασκευασταϊ περιέβαλλον τούς τροχού; διά 
καουτσούκ massif, δπερ διά πολλού; λόγους, 
οΰς οί ποδηλατηταϊ έξ ιδίας πείρας γνωρίζουσιν, 
έκρίθη δλως άλυσιτελές, καϊ οί κατασκευασταϊ 
έπεδόθησαν εις τήν κατασκευήν ετέρου είδους 
καουτσούκ, δπερ έκλήθη creux καϊ έθεράπευσε 
μέν τάς άτελεία; τού massif, άλλ’ έπαρουσίαζεν 
έτερα μειονεκτήματα, ών τδ σπουδαιότερον ήν ή 
έπαύξησις τοϋ βάρους τού ποδηλάτου. Τέλος, 
περϊ τό έτος 1888 ό ’Ιρλανδός Dunlop άκούων 
τόν μικρόν αύτού υιόν παραπονούμενον κατά τοΰ 
ποδηλάτου του δτι τόν ήνώχλει ή λεπτότης τοϋ 
έλαστικού, έπενόησε λαμπρόν σύστημα έπϊ τή 
βάσει τής κατά τό έτος 1845 έφευρέσεως τοΰ 

I Άγγλου Thomson, δπερ έπικρατεί καϊ σήμε
ρον, τό δέ είδος τού καουτσούκ τούτου έλαβε τό 
όνομα τού κατασκευαστού. Έκτοτε τά άλλα 
είδη τού καουτσούκ, δηλ. τά plein et creux, 
τείνουσιν όσημέραι νά έξαφανισθώσιν έντελώς 
άπό τοϋ προσώπου τής γής, διότι τά pueuma- 
tique ύπερέβησαν τά άλλα κατά τήν τελειότητα, 
καταστήσαντα το ποδήλατον έλαφρότατον, έλα- 
στικότατον καϊ ταχύτατο·?.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΪΓΑΣ

------------ ---------------------
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ΑΓΩΝΕΣΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Καθ’ ά προανηγγείλαμεν, οί αθλητικοί 

και γυμναστικοί άγώνες· τοϋ Συλλόγου 
τών Φιλοπροόδων Τριπόλεως έγένοντο τήν 
21-23 Μαΐου έν πάσιι τάξει καϊ μεγα
λοπρεπείς. ΙΙρώτην φοράν ή Τρίπολις έτέ- 
λεσε τοιαύτην έορτήν. "Ολόκληρος ή πό
λις ήτο ανάστατος, ίδίως δέ τήν Κυρια
κήν, ήμέραν τοΰ Μαντινικοΰ δρόμου, ή 
Τρίπολις· ήτο έπϊ ποδός.

Οί άγώνες τών Φιλοπροόδων άπέδειξαν 
φαεινώς, δτι ή Μαντίνεια δέν στερείται 
ικανού γυμναστικού υλικού καϊ μολονότι 
ή προπονησις· ήτο μόλις· τρίμηνος κατώρ- 
θωσεν είς· τινα αγωνίσματα νιϊ ύπερβή 
τήν έπίδοσιν (record) καϊ αύτών τών 
’Ολυμπιακών άγώνων, τή έπιμόνω καϊ 
πεφωτισμένη διδασκαλία τού ένθουσιώ- 
δους καϊ ψέκτου γυμναστοΰ κ. Γρηγορίου 
Στροπέλη, διδασκάλου της γυμναστικής 
πάρει τώ Διδασκαλείω Πελοποννήσου.

Οι άγώνες διεξήχθησαν κατά τήν Ακό
λουθον σειράν έν τώ Γυμναστηρίω τού 
Συλλόγου, δπερ είχε διακοσμηθη έορτα- 
σίμως.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρώτοι προσέρχονται οί διδασκαλισταϊ 
ύπό τόν διδάσκαλον των όμοιομόρφως ένδε- 
δυμένοι καϊ κρατούντες άνά χεϊρας κον
τούς. Παρατάσσονται είς δυο στίχους καϊ 
έκτελούσι διαφόρους ρυθμικός άσκήσεις, 
ύπό τόν ήχον τής μουσικής τοΰ Συλλό
γου, διευθυνομένης ύπό τοΰ μουσικοδι- 
Οασκάλου κ. Καλαμά, καϊ τών ασμάτων 
όμάοος διδασκαλιστών, ύπό τήν οδηγίαν 
τού κ. Χρ. Κολώκα.

Μετά ταύτα ό κ. ’Αλυτάρχης ειδοποιεί 
τήν ’Επιτροπήν δτι ΰρχονται οί άγώνες.

Άγών δρόμου παίδων 100 μέ
τρων. Διαγωνίζονται 4 παΐδες· ό πρώτος, 
Δ. Μ. Μελιδώνης, έτών 12, έκ Σπάρτης, 
διατρέχει τό διάστημα είς 16".

Δρόμος έφήβων 100 μέτρων. Ίίγω- 
νίσθησαν δύο σειραί- Οί νικηταΐ έκάστης 
διαγωνίζονται τόν τελικόν καϊ άναδείκνυ- 
ται πρώτος ό II. Ζαμπέλης, διατρέξας 
12" καϊ δεύτερος ό 1. Τζαννόπουλος είς 
15", άμφότεροι έκ Τριπόλεως.

'Άλμα άπλοΰν παίδων. Διαγωνίζον
ται 4, έξ ών νικητής άναδείκνυται ό δω- 

| δεκαετής Πολ. Σουλιμιώτης έκ Γορτυνίας, 
πηδήσας· μέτρα 4,50, δεύτερος οέ ό Δ. 

j Μελιδώνης, πηδήσας μέτρα 4,25.
Δρόμος μετ’έμποδίων 110 μέτρων. 

Διαγωνίζονται 6. είς δύο σειράς- έκ τής 
πρώτης σειράς πρώτος· έρχεται ό 11. Ζαμ- 
πελης, έκ τής δευτερας ό Γ. Δαρρωνάς- 
ό τελικός άγών μεταξύ τών δύο τούτων 
άνεβλήθιι διά τήν Κυριακήν. ’Ενταύθα 

ι όφείλομεν νιϊ σημειώσωμεν ότι ό κάλλι- 
στος άλτης κ. ΆΟαν. Καράμπελας, συν- 

| τάκτης τής «Ήχους τού Μωρέως», ώθη- 
θεϊς άπό τόν συναγωνιστήν του, έπεσε 
καϊ έμωλωπίσθη δεινώς είς· τό γόνυ, δπερ 
τόν Ανάγκασε ν’ άπι.συρθή.

'Άλμα είς νφος έπϊ κοντώ. Διαγω
νίζονται δύο, ό Δ. ΙΙρεβεζάνος έκ Καν- 
δήλας, καϊ ό Γ. Ν. Στεψανοπουλος έκ 
Τριπόλεως. Νικητής άνεδείχθη ό πρώτος, 
πηδήσας μέτρα 2.40, δεύτερος ό Γ. Στε- 
φανοπουλυς, ύστερήσας κατά 5 έκ.

’Άλμα άπλοΰν. Διηγωνίσθησαν 4. έξ 
ών νικητής άνεδείχθη ό Κ. Βαρβέρης έκ 
Τριπόλεως, πηδήσας· μέτρα 5.35, δεύτε
ρος ήλθεν ύ τραυματισθείς, ώς άνω είρη- 
ται, ’Αθ. Καράμπελας, ύστερήσας κατά 
2 έκ.

Λιθοβολία (βάρους 5 όκάδ.). Διηγω
νίσθησαν 5. Νικητής άνεδείχθη ό δεκα- 
πενταετής I-. I. Δαρρωνάς έκ Τριπόλεως, 
ρίφας αύτόν μέτρα 15.35 δεύτερος ήλθεν 
ό Δ. Κουτρουιιπης έκ Τεγέας, £ίύας μέτοα 
14.95.

Άναορίχηόις έπί κάλω. Διηγωνί
σθησαν 6. Τά πρωτεία κατέκτησεν ό θ. 
ΙΙαπαδοηλιόπουλος έκ Μεθώνης, άναρρι- 
χηθεϊς άκόπως, χαριέντως καϊ κανονικώς· 
δεύτερος ύ δεκαπενταετής Άπόστ. Διλο- 

1 πουλος έκ Τριπόλεως.
Κατά τά διαλείμματα έπαιάνιζεν ή Φι

λαρμονική εναλλάξ καϊ ή ορχήστρα τού 
Συλλόγου.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟΝ
Κατά τό πρόγραμμα, ή σκοποβολή έμελλε 

νιϊ διεξαχθή είς τό παρά τόν "Αγιον ’Αθα
νάσιον στρατιωτικόν Σκοπευτήριον. Ό 
άλυτάρχης κ. Γαβριήλ ΓΙροκοπέας, μετά 
τού εύγενώς προσενεχθέντος κ. 11. Τζι- 
τζοπούλου, ύπολοχαγού τού πεζικού, άκα- 
μάτως ύπό τό θάλπος τοΰ ήλιου έργα- 
σθέντες, προητοίμασον τά τής· σκοποβο
λής. Τήν 4 μ μ- ήρξατο ό άγών δι’ δπλου 
Γκρα. Διηγωνίσθησαν 20- νικητής άνε
δείχθη ό Άρ. Γαλανάκης έκ Τριπόλεως. 

δεύτερος ό Κ. Κανδρεβιώτης, έπίσης έκ 
Τριπόλεως.

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ
Οί δώδεκα δρομείς τοϋ Μαντινικοΰ δρό

μου τών 12 χιλιομέτρων άνεχώρησαν έκ 
τοΰ Γυμναστηρίου έφ’ αμαξών τή 3,15 
μ. μ. Τούτους Ακολούθησαν καϊ πυδιιλά- 
ται, χρησιμώτατοι είς· τήν συνοδείαν, καϊ 
άλλοι άμαξαι χάριν περιεργείας.

Τή 4 ώρα ό κ. "Αλυτάρχης άγγέλλει 
τήν έπανάΛηφιν τών επομένων άγώνων.

Τελικός δρόμος μετ’ έμποδίων τών 
110 μέτρων. Ιΐρώτυς ήλθεν ό Γ. Δαρρω
νάς· είς 26", δεύτερος ό 11. Ζαμπέλης, 
είς 29", άμφοτεροι Τριπολϊται.

Πάλη παίδων. Διηγωνίσθησαν έξ. 
Πρώτοι νικιιταϊ άνεδείχθησαν οί Άθ. Σα- 
λαπάτας, έτών 11, καϊ Γ. Ζαρύγιαννης, 
έτών 13 δεύτεροι οί Γ. Χοντυς, έτών 
12, καϊ Κ. Σεχιώτης έτών 13, άπαντες 
Τριπολϊται.

'Άλμα είς ύφος. Ν. 1. Θεοδωρόπου- 
λος Άγ. Φλώρος έτών 18 έπήδησεν 1,45 
μ. 11. Ζαμπέλης, 1,40 μ.

'Άρόις φαρών. Ε. Άλεξοπουλυς, έκ 
Τσηπιανών- έσήκωσεν όκάόας 68. Κ. Βαρ- 
βέρης, όκάδ. 56.

Δρόμος 1300 μέτρων. Έλαβον μέρος 
πέντε. Πρώτος ήλθεν ό 11. Ζαμπέλης, οια- 
νύσας τήν άπόστασιν είς 4' 28", δεύτε
ρος ό X. Φράγκος έκ Βαλτετσίου είς 5' 20".

Κρίκοι- Ωραίας πλαστικός εικόνας 
μετά χάριτυς έξετέλεσαν ύ Άπ. Δελοπου- 
λος καϊ ό άθλητίΚον έχων το σώμα Ί. 
Καράμπελας, τυχοντες τού πρώτου βρα
βείου- τών όευτερείων έκοίθιι άξιος ό Κ. 
Σεχιώτης, άπαντες Τριπολϊται.

Δρόμος 400 μέτρων. Είς τοΰτον έλα
βον μέρος· πέντε· Πρώτος έφθασεν ό 11. 
Ζαμπέλης, διανύσας αύτόν είς Γ 5", δεύ
τερος ό Β. Σουλιμιώτης, είς Γ 8".

Μονόζνγον. Μετέσχον έξ, έξ ών ό Α. 
Δελοπουλος έκρίθη άξιος τών πρωτείων, 
ό δέ Άθ. Δημητρόπουλυς τών όευτερείων, 
άμφότεροι Τριπολϊται. έτών 15.

Δίζυγόν. Πρώτος ύ έκ Κάνδύλας Δ. 
ΙΙρεβεζάνος, έτών 23, χειροκροτηθείς, 
δεύτερος ό Άπ. Διλόπουλος.

Σφαίρα (βάρους όκ. 5,325). Διηγωνί
σθησαν έξ. Ό Γ. Δαρρωνάς έφθασε μέτρα 
10,10. ό δέ Ν. Γεωργαντάς, έτών 18. έκ 
Στενού, 9.65 μ.

Δρόμος 800 μέτρων. 11. Ζαμπέλης, 
διανύσας- αύτόν είς 2' 18", καϊ X. Φοάγ- 
κος είς 2' 21".

"Λλμα τριπλοΰν, παίδων. Ό Γ. Πε
τρούλας έκ Τεγέας έπήδησεν 9,95 μ., ό 
οέ Πολ. Σουλιμιώτης 9,75 μ., άμφότεοοι 
13 έτών.

"Αλμα τριπλοΰν, έφήβων. Ό έκ 
Γορτυνίας Β- Σουλιμιώτης έπήδησε μέτοα 
10.20, ό δέ Εύείγ. Παπαντωνίου έκ Τρι
πόλεως, 10,15 μ., άμφότεροι 16 έτών.

"Αλμα τριπλοΰν. Ό Ν. 1. Θεοδωρό- 
πουλος, έτών 18, έξ Άγ. Φλώρου, έπή
δησεν 11,60 μ., ό δέ Β. Κωνσταντάκης, 
έτών 20, έκ Μεσσηνίας, μέτρα 11.35.

ΙΙάλη έφήβων. Είς ταύτην νικηταΐ 
άνεδείχθησαν οί Ν. Γεωργαντάς καϊ Γ. 
Δαρρωνάς- δεύτεροι ήλθον οΐ Γ. Τσαγκοΰ- 
ρος έκ Στεμνίτζης καϊ Γ. Στεφανοπουλος.

Ένεκεν τής- προκεχωρηκυίας ώρας δέν 
έπανελήφθη ή πάλη μεταξύ τών νικητών, 
έγένετο δέ ή Δισκοβολία, καθ’ ήν ό 
Γ. Δαρρωνάς έρριφεν 28,70 μ., ό δέ Ν. 
Γεωργαντάς 28,50 μ.

Μετέι τό άγώνισμα τοΰτο κατέφθασαν 
οί δρομείς τού Μαντινικοΰ δρόμου, καί 
πρώτος ό Άλέξ. ΙΙαζιωτόπουλος, Μαντινεύς 
(Τσηπιανά), έτών 30, έγγαμος, διανύσας 
τέι 12 χιλιόμετ. είς 42'. Έν τώ μεταξύ 
άφικνεϊται ό δεύτερος δρομεύς Κουτσο- 
γιάννης, Τεγεάτης, διανύσας τό αύτό διά
στημα είς 44', καϊ είτα οί άλλοι. Μετά 
μικράν άνάπαισιν ολίγων λεπτών έν τώ 
άποδυτηρίω, συναθροίζονται οί πρώτοι καϊ 
δεύτεροι νικηταΐ έπϊ τού στίβου, βαδίζου- 
σιν έν παρατάξει καϊ ϊστανται πρό τής 
έξέδρας. Ό Γραμματεύς διαλαλεϊ διά τού 
κήρυκος τό όνομα τού νικητοΰ καϊ τό 
άγώνισμα, ό δέ Πρόεδρος τού Συλλόγου 
κ. Α- Ρηγόπουλος προσφέρει τά βραβεία, 
προσφωνών ένα έκαστον. Ό α' δρομεύς· λαμ
βάνει ώραϊον κυνηγετικόν δίκαννον δπλον 
καϊ έν μετάλλων άργυρούν τοΰ «Ιίοδη» 
λατικοΰ Συλλόγου ’Αθηνών.» Πάντες 
οί πρώτοι νικηταΐ στεφανοΰνται διέι δάφνης 
μέ ένεπιγράφους ώραίας ταινίας, οί δεύ
τεροι λαμβάνουσι κλάδοι· έλαίας καϊ είς 
δλους άπονέμεται εν δίπλωμα. Αί έπευ- 
φημίαι είνε ατελεύτητοι, ή δέ συγκίνησις 
τοΰ πλήθους άπερίγραπτος. Τέλος παρε- 
λαύνουσιν οί νικηταΐ έστεφανωμένοι διά 
τοΰ στίβου καϊ ή χαρέι καϊ ή συγκίνησις 
τού πλήθους· κορυφούται.

Ούτως έληξαν οί άγώνες τών Φιλοπροό
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δων, άψήσαντες εποχήν είς τά γυμναστικά 
χρονικά της Ελλάδος.

’Εγκάρδια συγχαρητήρια άπευθύνομεν 
είς τόν Πρόεδρον κ. Α. Ρηγόπουλον, δστις 
κατώρθωσε διά τών άτρύτων κόπων του 
νά προσδεόση είς τόν Σύλλογον τών Φι
λοπροόδων Τριπόλεως έπίζηλον θέσιν με
ταξύ δλων τών Ελληνικών Συλλόγων.ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΪΤΟΚΙΝΗΤΟΝ

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ΕΒΔΟΜΑΣ TOT B0RDEAUX- PARIS

Δ·.’ έννάτην ήδη φοράν έλαβε χώραν ό μέγα; 
ενιαύσιο; ποδηλατικό; άγών Bordeaux-Paris 
δστις έστέφθη ύπδ λαμπρότατης επιτυχίας.

Ό άγών ούτος κατέστη έν Γαλλία δημοφι
λέστατος έπισύρων τήν κοινήν ίκάστοτε προσ
οχήν. Καί τούτο διότι, δσω συνετισμένοι καί 
άν εινε εις τάς έπιτευχθείσας ταχύτητας, δέν 
δύνανται νά μένωσιν αδιάφοροι πρδ τού ασυνή
θους αύτοΰ κατορθώματος, τοΰ νά βλέπωσι δια- 
νυομένην τήν άπό Bordeaux είς Παρισίους 
άπόστασιν, έκ 594 χιλιομέτρων, είς διάστημα 
όλιγώτερον τών είκοσι τεσσάρων ώρών.

Άπό τοΰ τελευταίου έτους, δ άγών Bor
deaux-Paris έλαβε πανηγυρικήν δψιν διά τής τε- 
λέσεως έπί τούτφ πλείστων δσων έορτών.

Αί έορταϊ αύται, άς δύναται τις νά τιτλοφό
ρηση έορτάς τοΰ ποδηλάτου καί τοΰ αύτοκινήτου 
(automobile), προήλθον έκ τής μεταλλαγής τοΰ 
συστήματος τών προελαυνόντων, ήτις έγένετο 
κατά τό έτος 1897.

Ήδη πραγματευόμεθα δι’ δλίγων τήν ιστορίαν 
τοΰ μοναδικού άνά τόν κόσμον ποδηλατικού 
άγώνος άντοχής δρόμου, Bordeaux-Paris.

Κατά τό 1891, πρώτον έτος τοΰ άγώνος 
τούτου τοΰ δρόμου, πλεϊστοι όσοι συμμετέσχον 
αυτού, άλλά μόνον δύο Άγγλοι, οί Mills καί 
Holbein, οί καί νικηταΐ, έσχον ύπηρεσίαν τινα 
προελαυνόντων (entraineurs) διά τινων ποδη
λατών έπ'ι δικύκλων (bicyclettes).

Τά άκόλουθα έτη τό σύστημα τών προελαυ
νόντων (entraineurs) διωργανοΰτο τελειότερον 
καί έγενικεύθη. Τό Bordeaux-Paris προσείλκυε 
διά τήν ύπηρεσίαν τών άγωνιστών τοΰ δρόμου 
έκατοστύας ποδηλατών, έπιφορτισμένων νάπροσ- 
φέρωσιν εϊς τούς φίλους των πάσαν δυνατήν 
προσπάθειαν πρός έπίτευξιν δσω τό δυνατόν με- 
γαλητέρας ταχύτητος.

Οί έπί δικύκλων προελαύνοντες (entraineurs) 
ποδήλατα-, μή δντες άρκετά ταχείς άντικατε- 
στάθησαν ύπό tandems, άτινα έκαμον τήν 
πρώτην έμφάνισίν των τώ 1893, άλλά τό άκό- 
λουθον έτος άντεκατεστάθησαν κα'ι ταΰτα ύπό 
τριέδρων, τετραέδρων καί πενταέδρων ποδηλάτων.

Καϊ τό σύστημα δμως τοϋτο τών προελαυ
νόντων άπεδείχθη μετ’ δλίγον άνεπαρκές, καί 
τό 1897, δ G. Rivierre έσχε τήν άρκετά εύ- 
φυά ιδέαν νά μεταχειρισθή τό αύτοκίνητον δπω; 
τού χρησιμεύση ώς προελαύνων άπό Tours εϊς 
ΙΙαρισίους.

Ή δοκιμή ύπήρξεν αποτελεσματική· τό δ’ 
έπόμενον έτος πάντες οί συναγωνισταί έτάχθη
σαν είς γραμμήν έχοντες εϊς τήν διάθεσίν των, 
ώς έπί τό πλεΐστον, αύτοκίνητα.

'Η άνάμιςι; αύτη τοΰ αύτοκινήτου εις τόν 
δρόμον Bordeaux-Paris έδωκε γένεσιν εις έορ
τάς αυτοκινήτων καί ποδηλάτων, τελουμένας 
έπί δλόκληρον εβδομάδα έν Bordeaux.

’Επωφελούμενοι μετά πολλής διορατικό τη τος 
τήν άναγκαίαν ένωσιν τών δύο sports, τού πο
δηλάτου καί τοΰ αύτοκινήτου. sportsmen τινες 
έκ Bordeaux, τή πρωτοβουλία τούκ. Journu, 
άπεφάσισαν νά διοργανώσωσιν, ολίγα; ήμέρας 
πρό τού ποδηλατικού άγώνος Bordeaux-Paris, 
άγώνας έπί τής αύτής άποστάσεως μεταξύ τών 
αύτοκινήτων τών μελλόντων νά χρησιμεύσωσιν 
ώς προελαύνοντες.

Ή ιδέα αύτη έσχε τοιαύτην επιτυχίαν ώστε 
τού λοιπού τό «Criterium des entraineurs» 
έγένετο πλέον ενιαύσιο; άγών δπως ό τοΰ Bor
deaux-Paris.

PARIS-BORDEAUX ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τπάρχουσιν άγώνες οίτινες έχουσι τό προ- 
νόμιον τού νά προξενώσι μεγάλην έντύπωσιν. 'Ο 
δρόμο; Paris-Bordeaux αύτοκινήτων ύπήρξεν 
έκ τών τοιούτων. Τούτο όφείλεται άναμφιβόλως 
εί; τόν ποδηλατικόν άγώνα μεθ’ ού είνε ήνωμένος.

Κατά τό 1898 νικητής τοΰ άγώνος τών αύ- 
τοκινήτων ύπήρξεν δ κ. R6ne de Knyff δστις, 
καταβάλλων τόν Charron, διήνυσε τήν άπό- 
στασιν είς 15 ώρας 15'.

Κατά τό έτος τούτο δ δρόμος διήγειρε περί 
αύτόν σημαντικήν κίνησιν. Οί περισσότεροι τών 
συναγωνιστών παρουσιάζοντο μέ άμάξας έφω- 
διασμένας μέ κινητήρας φανταστικής δυνάμεως, 
20 ίππων, δυναμένα; τούτέστι νά διανύσωσι 60 
χιλιόμετρα καθ’ ώραν έπί δμαλού έδάφους.

Δ'.οργανωθεΐ; ύπό τοϋ «Velo» μετά πολλής 

επιμέλειας ό δρόμος συνήνωσε τόν θαυμάσιον 
άριθμδν 65 συμμετασχόντων 28 άμαξαι καί 37 
motocydes έτέθησαν είς γραμμήν κατά τήν 
στιγμήν τής άναχωρήσεως τήν τετάρτην 26 
Μαίου εϊς τά; 3 ώρας τής πρωίας πρός τά κάτω 
τής άκτή; τής Suresnes.

Τά motocydes άνεχώρησαν εί; τάς 3 καί 
13', αί δέ άμαξαι εί; τά; 3 καί 32'.

Ό άγών διεξήχθη μέ ΐλιγγιώδη ταχύτητα, 
έάν λάβη τις ύπ’ δψιν, τά μύρια έμπόδια, τούς 
μυρίου; κινδύνους οίτινες άνέμενον τούς συναγω- 
νιστάς έπί τών 565 χιλιομέτρων τής έκτελέσεως 
τού άγώνος. (Χάρις δ’ είς άνόητόν τινα κανο
νισμόν ένός τών γελοίων διοικητών μας, διά τόν 
όποιον τό αύτοκίνητον είνε κίνδυνος, έδει νά 
λάβη τις έγγραφον νομαρχιακήν καί δημοτικήν 
άδειαν δπως δυνηθή νά τρέξη [λάβη μέρος] είς 
τόν δρόμον Paris-Bordeaux). Εύτυχώς δμως 
ούδέν δυστύχημα συνέβη.

Ό άγών ούτος έδωκε τά άκόλουθα άποτε- 
λέσματα.
Άμαξαι - 16« Charron είς 11 ώρα; 43' 20" 

2°« R. de Knyff είς 1 Ιώρ. 5Τ 26" 
3°s Girardot εϊ; 12 ώρ. 32' 35"

Δεκατρείς άλλοι συναγωνισταί ήκολούθουν. 
Motocydes - 1 Bardin είς 13 ώρας 22' 42".

2°« Teste εις 13 ώρα; 29'. 
3°ί de Meaulne εϊς 13 ώρ. 44'.
PORDEAUX-PARIS

Μετά τόν άγώνα Paris-Bordeaux έρχόμεθα 
είς τόν άγώνα Bordeaux-Paris-

‘Ο έννατοςάγών τού μεγάλου κλασσικού δρό
μου είχε συνάθροιση κατά τό έτος τούτο 
μικρόν τινα άριθμδν συναγωνιστών ή ποσότης 
παρουσίαζεν ελλείψεις, άλλ’ ή ποιότης ήτο άνω- 
τέρα καθόσον συμμετέσχον οί διασημότεροι πο
δήλατα·. άντοχής.

Τό σημεϊον έδόθη εί; τού; δέκα άναχωρούν- 
τας τό Σάββατον είς τά; 27 Μαίου εις τάς 9 
τής έσπέρας, είς τό μέρος τό ονομαζόμενου Qua- 
tre-Pavillons, παρουσία πολλού πλήθους.

Μεταξύ τών άναχωρούντων ήσαν αί έξής έξο- 
χότητες τού άγώνος τού δρόμου: G. Rivierre, 
Constant Huret, Cordang, Maurice Ga
rin, J. Fischer καί Bertin.

Πάντες είχον εί; τήν διάθεσίν των αύτοκίνητα· 
τινες δ’ έξ αύτών είχον ύπηρεσίαν άξιοθαύμαστον, 
ώς δ Huret· ούτινος έμελλον νά χρησιμεύσωσιν 
ώς προελαύνοντες δ Rene de Knvff καί δ Gi
rardot. καί δ Fischer ούτινος έμελλε νά χρη- 
σιμεύση ώ; προελαύνων δ Charrot.

Ό άγών Bordeaux-Paris έγένετο παραίτιος 
πεισματώδους μονομαχίας μεταξύ τού Γάλλου 
Huret καϊ τού Γερμαμοΰ Fischer. Άλλ’ δ 
Huret, μεθ’ δλας τάς πέντε πτώσεις του, ών ή 
μία λίαν δυνατή, ένίκησε. Καί δικαίως, διότι νο
μίζω, δτι είνε άνώτερος τού άντιπάλου του. Ό

HURET

έπικινδυνωδέστερο; τών αντιπάλων Cordang δ 
' recondmand τών 24 ώρών ήναγκάσθη νά άπο- 
| συρθή μετά βιαίαν πτώσιν εις Libourne.

’Ιδού κατά ποιαν τάξιν έγένετο ή άφιξις είς 
είς τό ποδηλατοδρόμιου τού Parc des Princes 
δπερ ήτο πλήρες θεατών.

l°s Huret είς 16 ώρας 35' 47".
2°ί Fischer είς 17 ώρα; 2Τ 26".
3°« Garin εΐ; 18 ώρα; 43'.
4°s Rivierre εϊς 20 ώρα; 24'.
"Ολοι αύτοί οί χρόνοι καταρρίπτουσι τό re

cord τή; άποστάσεως ταύτης τών παρελθόντων 
έτών.ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Ό Μέγας ποδηλατικός άγών ταχύτητος, 
ούτινος έπαθλον εινε βραβεΐον της πό
λεως τών Παρισίων, διεξήχθη την πα- 
ρελθοΰσαν έβδομαδα έν τώ Δημοτικω Πο- 
δηλατοδροιιίω της πόλεως τών Παρισίων,
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τό όποιον έπϊ τοντω είχε διιικοσμηθΰ κα
ταλλήλως.

Τό μέγα ποδηλατικόν βραβεΐον τής πό
λεως ΙΙαρισίων κατά τό έτος τούτο πα- 
ρέσχε μέγιστον ενδιαφέρον. Πρώτον διότι 
κατά πρώτην φοράν ή όργάνωσις αύτοΰ 
είχεν άνατεθή είς τήν Ποδηλατικήν Ένω- 
σιν τής Γαλλίας, ήτις, μετά τινας καλάς 
διαδοχικός μεταβολάς, κατέστη έν τή ποδη
λατικό - αθλητική Γαλλία αληθής δύνιιμις.

Δεύτερον, ένεκα δικαιότατης άποφάσεως 
τών διοργανωτών αύτοΰ, καθ’ ήν νικητής 
τού Μεγάλου Βραβείου τών Παρισίων, θά 
άνεοεικνύετο ό τεσσάρων άλληλοδιαδόχων 
δρόμων νικητής.

Τρίτον, διότι τό Μέγα βραβεΐον τών 
Παρισίων έκέρδισε κατά τό έτος 1899 είς 
’Ιταλός. Τό πρώτον Μέγα Βραβεΐον κατιϊ 
κατιϊ τό 1893, είχε κερδηθή ΰφ’ ένός 
’Αμερικανού, τού Banker. Έπειτα οί Morin 
καϊ Bourillon ένεγράφησαν μόνοι είς τόν 
κατάλογον τών νικητών.

Ή νίκη τού ’Ιταλού Tominaselli, μεγά
λης αθλητικής αξίας, συνενοΰντος τά 
προτερήματα άληθούς Sportsman, θά δώση 
αφορμήν εΐς πολλούς άγώνας μεταξύ αύ
τοΰ καϊ πλείστων άλλων κορυφαίων πο
δηλατών, οϊτινες θά τώ διαμφισβητίσωσι 
τήν δόξαν.

Ό Tominaselli ένίκησε κανονικότατα 
τούς τελικούς αντιπάλους του, έν οίς ένα 
συμπατριώτην του, τόν Μοιηο καϊ ένα 
’Ολλανδόν, τόν Meyers· Οί Γάλλοι είχον 
καθ’ ολοκληρίαν ήττηθή.

Παραθέτομεν ένταΰθα τά αποτελέσματα 
τοϋ μεγάλου άγώνος:

Μέγα Βοαβεϊον τών Παρισίων.
Πρώτος ήμιτελιζό: δρόμος. — 1°ί Meyers. 

2°« Jacquelin, 3°« Passini-
Χρόνος 3' 26" ’/3. 200 μέτρα 12" ’/,.
Δεύτερος ήμιτε/.ιζός. — Ιοί Tominaselli.

2°t Bourrillon. 5°« Jaap Eden
Χρόνος 3' 10" ’/,. 200 μ. 13".
Τρίτος ήμιτελικός.—1°ί Μοιηο. 2°ί Louvet. 

3°ί Deschamps
Χρόνος 4' 43" */,.  200 μ. 11" ‘/,.
Τελικός.— 1°ί Tominaselli, 2°ί Meyers, 

3°ι Μοιηο.

Χρόνος 4' 12" ’/5· Τελευταία στροφή 
μέτρα 40ί, 28" */,.  200 μέτρα 13". 
100 μέτρα 6" */ 5.ΑΘΛΗΤΙΚΗ Κΐώβ ΕΝ ΚΤΠΡΩ,

ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Μετά τήν λαμπράν επιτυχίαν τών Γ' Ιίαγκυ- 
πρίων άγώνων οί Κύπριοι, αληθείς φίλαθλοι, 
δέν έπαυσαν νά έργάζωνται ύπέρ τής διαδόσεως 
τής σωμασκίας. Δύο δέ ναυτικούς άγώνας διεξή- 
γαγον έν Λεμησσώ και Λάρνακι, στεφθέντας ύπδ 
πλήρους επιτυχίας, ών παραθέτομεν τά άποτε- 
λέσματα. Εύχόμεθα, δπως τδ λαμπρόν παρά
δειγμα τών άδελφών Κυπρίων μιμηθώσι και οί 
έν τή έλευθέρα Έλλάδι Γυμναστικοί καί ’Αθλη
τικοί Σύλλογοι.

Οί ναυτικοί άγώνες έν Λεμησσώ έγέ
νοντο ύπό τών μαθητών τής έλληνικής 
Σχολής τήν Παρασκευήν 21 Μαίου, έπϊ 
τη ονομαστική έορτη τής A. Β. Υ. τοΰ 
Διαδόχου Κωνσταντίνου.

Είς τήν 'Ιστιοπλοΐαν νικητής άνε
δείχθη ό Θ. Λ. Ρωσσίδης, έπιβαίνων τής 
λέμβου «Εύτυχίας».

Κατιϊ τόν άγώνα τής Νησάοδρομίας 
ένίκησεν ό Κ. Συμεωνίδης.

Είς τόν Κωπηλατικόν άγώνα τών 
δικώπων λέμβων μέ ένα έρέτην ένίκησεν 
ό Λοΐζος Γεωργιάδης.

Εΐς δέ τήν Κωπηλασίαν τετρακώπων 
λέμβων πρώτη έφθασεν ή λέμβος «Γεώρ
γιος» μέ πηδαλιούχον τόν Λ. Λουκίδην 
καϊ πλήρωμα τούς Μ. Φ. Κολακίδην, Ήλ. 
Διαγκούσην, Χρ. Κ. Ρωσσίδην καϊ Δημ. 
Ν- Ρωσσίδην.

Έν Λάρνακι οΐ λεμβοδρομικοϊ άγώνες 
έγένοντο τήν 30 ’Ιουνίου.

Τό πρώτον άγώνισμα ήτο ή Ιστιο
δρομία. Κατ’ αυτήν έλαβον μέρος τέσ- 
σαρες λέμβοι, έκ τών οποίων πρώτη μέν 
έφθασεν ή ύπό τόν κ. Άνσελ πηδαλιου- 
χουμένη, δεύτερα δέ ή ύπό τού κ. Ν. 
Πράγγου.

Τό δεύτερον, τρίτον καϊ τέταρτον ήσαν 
κωπηλατοδρομίαι διά τεσσάρων κω- 
πών μεταξύ δύο λέμβων, τού «Κανάρη» 
καϊ τής «’Αστραπής» πάντοτε. Καϊ εΐς 
μέν τήν πρώτην κωπηλατοδρομίαν πρώτη 
έφθασεν ό «Κανάρης» μέ πηδαλιούχον 
τόν κ. Άντ. Γ. Λοίζον, εΐς τήν βευτέραν 
πάλιν ό «Κανάρης», μέ πηδαλιούχον τόν 
κ. Άντ. Κ. Βοντιτσιάνον καϊ εΐς τήν τρί

την ή «’Αστραπή», μέ πηδαλιούχον τόν 
κ. Πέτρον χ) Ιωσήφ. Κατά τήν τρίτην 
ταύτην κωπηλατοδρομίαν τό αντίπαλον 
πρός τήν «’Αστραπήν» πλήρωμα ήτο τό 
αγγλικόν, καϊ αί ζητωκραυγαϊ άνήλθον 
μέχρι τρίτου ούρανοΰ έπϊ τή νίκη τών 
ήμετέρων.

Τό πέμπτοι· άγώνισμα ήτο ή vnddo-
-------- 3SSS—-----
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Ό Σύνόεσιιος τών Γαλλικών Αθλη
τικών καϊ Γυμναστικών Σωματείων διε- 
ξήγαγε τήν Κυριακήν 18 ’Ιουνίου. έν τώ 
γηπέδω τοΰ Racing 
Club είς τό δάσος 
τής Βουλώνιις· τά 
Championnats τής 
Γαλλίας, τών ό
ποιων ή ϊδρυσις α
νατρέχει εΐς τό έ
τος 1887.

Τών άγώνων συμ
μετέσχε καϊ είς Α
μερικανός άθλη- 
τής, ό νεώτατος μέ 
ισχυρούς· καϊ ελα
στικούς μυώνας 
Sheldon τού Πανε
πιστημίου Υηΐο,έγ- 
κατεστημένος έν 
ΙΙαρισίοις, δστις έ
νίκησεν εύκο?νώτα- 
τα είς τρία άγωνί- 
σματα.

Τά αποτελέσμα
τα έχουσιν ώς έξής: 

Δρόμος 110 μέ
τρων μετ’ έμπο- 
δίων.— 1ος ΚΙϊη- 
gelhoefer R. C. F-, 
2ος Muller Soe- 
Ιιηόε R.C.F., 3ος 
Hendricks I.C.Lil- 
lois.

Ό δρόμος ούτος έκερδήθη εύκόλως, ο 
δέ χρόνος είς δν διήνυσε τό διάστημα 
τούτο ό πρώτος νικητής έξισούται μέ τιι 
record τό όποιον κατείχεν ό Lecuyer.

Σδαιοοβολία.— 1ος Sheldon U-S.F. 
S Α.ϊ 11 Η. 69 (record) 2ος Mattanowiteh 
R.S.F. 11 μ· 03, 3ος Kurtz SB. 10μ.93.

Ό άγών ούτος διήγειρε μέγιστον έν-

"Αλμα «ίς δψος.

δρομία, καθ’ ήν άνεδείχθη νικητής ό 
καταδιωκόμενος κα Α. Καρλέττης.

Τό έκτον άγώνισμα ήτο ό τελικός άγών 
τών έφηβων μεταξύ τών κερδισάντων πλη
ρωμάτων κατιϊ τήν πρώτην καϊ δευτέραν 

! κωπηλατοδρομίαν. Κατά τούτον πρώτη 
[ έφθασεν ό «Κανάρης», μέ πηδαλιούχον 
I τόν κ. Άντ. Κ. Βοντιτσιιίνον.

διαφέρον, τόν δέ νικητήν αύτού Sheldon 
ύπεοέχθη τό κοινόν διά παταγωδών χει
ροκροτημάτων καϊ φρενητιωδών έπευφη- 

μιών.
Δρόμος 400 μέ

τρων. - 1ος IIou- 
det U. A. I., 2ος 
Ludwig S. F.. 3ος 
Bigiion R. S. F., 
4ος Ramon R.S.C., 
5ος Bieth S.O.E. 
Toulouse. 3μ. 1μ. 
Χρόνος 11"‘/,.

Εΐς τόν δρόμον 
τούτον ό Bieth ά- 
πέτυχεν είς τήν α
ναχώρησή’ του καϊ 
ό Houdet έπωφε- 
λούμενος τούτου έ
νίκησεν εύκολώτα- 
τα άφήσας τούς αν
τιπάλους του 3 μέ
τρα όπισθεν.

"Αλμα είς ί'- 
φος. - Είς τόν ά
γώνα τούτον έρ
χονται πρώτοι ώς 
ισόπαλοι ( dead
heat), οί Widmer 
R.C.F. καϊ Shel
don U.S.F.S.A. 
πηδήσαντες 1μ.75, 
3ος Combemale R. 
C.F. 1μ. 70. (Non

places) Faraquhar RCF.
Μετά την ύπερπήδησιν τής δοκίοος ύπ’ 

άμφοτέρωντώννικητώνεΐς 1μ· 75 έκ., αύτη 
έτοποθετήθη είς ύφος 1μ. 80· ούδείς δμως· 
τών συνάγωνιζομένων κατώρθωσε νιϊ ύπερ- 
πηδήση αύτήν. Κατόπιν δέ άλλης τίνος 
άποπείρας μετά τό πέρας τής εορτής οί 
τελικοί νικηταί έφάνησαν ισόπαλοι.
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Δρόμος 4(10 μέτρων. — 1υς· Hoildet 
I . A. I.. 2ος Goudard Κ. C. F.. 3ος Fai- 

dide U.A.I. Ν. pl. R. Widmer R. 8. F., 
Goury S.F., Dagot 8.F., 5m„ Im. Xoovoc 
51".

Εύθύς άπό της άναχωρήσιως ό Wid
mer τρέχει δσον δύναται άκολοθούυενος 
είς άπόστασιν 5 μέτρων παρά τοΰ Houdet. 

_ Ό τελευταίος ουτος καταφθάνει έκ νέου 
τόν έπίφοβον αντίπαλόν του κατά την 
δεξιάν γραμμήν (τόν δεξιόν κύκλον) Ό 
Widmer άποκάιινει είς άπόστασιν έξή- 

Τελικός άγών ιών 100 μέτρων.

κοντά μέτρων άπό τοϋ τέρματος, ούτω όέ 
ό Houdet θριαμβεύει εύκόλως διανύσας 
τήν άπόστασιν ταύτην είς 51" καταφθό
νων περίπου τό record της Γαλλίας είς 
τόν άγώνα τοΰτον δπερ είνε 50 ’/,·

Δισκοβολία. — 1ος Lebegue 31μ 52,
Q. de St. Cyr 31u. 32, Sheldon31u. 18.

Δοόιιος 1.500 με'τοων. - 1ος Deloge
R. S. F.. 2ος Ανό 8. A“ Μ.. 3ος Gambard
S. A.M.. 4ος· Cliampoudrv 8. A. Μ.. 5ος 
Delivre S.F., 6ός Sonrdille U. A. I., 7ος 
.leanjean U.A I. N. pl. Timmer R.C.F., 
Lagnier R. S. C.. Pillivuvt Havre A. C.. 
Fovaron 8. F.. Audoin S. A. Libournais, 
Houdard U. 8. Dijonnaise 10m.. 2m. 
Χρόνος 4' 14'· 7,.

Ό Deloge ένίκησεν εύκόλως· διατοέξας 

τό διάστημα τούτο είς έξαίρετον χρόνον, 
άπολειφθείς <έ τοΰ record κατά 4".

Ό Sonrdille, κικοπιακών, ούδεμίαν έν- 
τύπωσιν έπροξενησεν, ό ϋέ Ave έςησθέ- 
νησεν είς τόν τελευταΐον γύροι’.

ΆΧιια είς μήκος. — 1ος Sheldon .ϋ.
S.F.8.A. 6ιι. 34. 2ος Delannoy R. Ο. F. 
6ιι. 30, 3ος Farquhar R.C.F. 6μ. 06.

Έν προσέτι record κατερρίφθη. Τό άρ- 
χαΐον κατεϊχεν ό Gluchowski μέ 6μ. 32.

Δρόμος 400 μέτρων εμποδίων. - Ιος 
I Tauzin R.C.F., 2ος L. de Ro R.C.F. Ν.

pl. Vorniere U. A. I. Χρόνος 59" '/,.
Δρόμος άνευ ενδιαφέροντος· εύθύς· άπό 

τής άναχωρήσεως, ό Tauzin ύπερβαίνει 
τούς αντιπάλους τον καί νικά εύκόλως.

Άλμα έπΐ κοντώ.— 1ος Sheldon U·
S.F.S.A. 2μ. 95. ϊος Ε. Tauzin R. C. F. 
και Gontier C.C. ισόπαλοι (deat-heat) 2μ. 
85. 4ος Lemaire U.S.A. 2μ. 80 Ν. pl. 
Richmann L. A.. Degas F. R. Lyon- 
naises.

Κατά τόν άγώνα τοΰτον έπειδή ό Shel
don και ό Tauzin κατέβαλαν δλας· των 
τάς δυνάμεις μέχρις έξαντλήσεως, ό δέ 

ί Gontier (κατά τό παρόν είς τό σύν
ταγμα δέν ήδυνήθη vet ύποστή προπό- 

I νησιν) ό άγών ούτος δέν έδωκεν όποια άπο- 
( τελέσματα άνέμενον παρ’ αύτοΰ.

Δρόμος 80» μέτοων. - 1ος Desquand
A.P.F.. 2ος Coiirbiere S.A.. Toulousain,
3ος Pillivuvt Havre A.C. N pl.. 4ος

Τέρμα το5 άγ&νος τών 1500 μέτρων.

Clement R.S.C.. 5ος Pinet F.C.L.. Gard- 
wel R.C.F.. Ch. deSaint-Cyr R.S C., Mo- 
riceau UAI, Cezan SA. Bordelais. Maz- 
zucchelli 10m. 2m. Χρόνος 2' 2" '/,.

Δρόμος διεξαχθεις όμαλώς και δστις
---------—

ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΥΡΒΟΥΡΩΝ
Χαίροντες έμάθομεν παρά τοΰ ’Αθλητικού Συλ

λόγου Βουρβούρων τήν τέλεσιν τών τρίτων ενιαυ
σίων άγώνων αύτοΰ κατά τά; 22 και 29 προσε
χούς Αύγουστου έν τώ φυσικφ σταδίω τών Βουρ
βούρων επ’, τοΰ Πάρνωνος. Περιγραφήν τοΰ έν 
λόγω σταδίου καθώς καί τών περισυνών άγώνων 
τοΰ έν λόγω Συλλόγου έδημοαίευσε τδ περιοδι
κόν ήμών εις τό πρώτον αύτοΰ φυλλάδιον, εύγε- 
νώς σταλεί σαν ύπό τοΰ προέδρου τοΰ Συλλόγου. 
Συγχρόνως δ’ έλάβομεν καϊ λεπτομερές πρό
γραμμα τών έν λόγιμ άγώνων, έν ώ βλέπομεν 
δτι έκτός τών άλλων άθλητικών και γυμναστικών 
άγωνισμάτων, θέλουσι λάβει χώραν καί ποιητικοί 
άγώνες, είς οϋς θά άγωνισθώσιν οί βουλόμενοι 
συγγράφοντε; ποίημα έθνικόν, έχον ώς ΰπόθεσιν 
τήν αύτόνομρν Κρήτην.

Πρός οέ θά λάβη χώραν καί Μαραθώνειος 
δρόμος άπό Τριπόλεως εΐ; Άράχωβαν καί εις 
νέος δρόμος ακτινοειδής, έκ τών πλατειών 

παοονσίασε μίαν έκπλιιξιν, καθόσον θύ
σεις άνέμενε τήν νίκην τοΰ Desquand. 
Κατά τινα στιγμήν, οί Coiirbiere και Pil-

livuvt ήλθυν πρώτοι κατιι τήν (δεξιάν 
γραμμήν) τόν δεξιόν κύκλον, δέν ή- 
δυνήθησαν δμως νά άντισταθώσιν είς τό 
κεραννοβόλον emballage τοΰ Desquand, 
δστις ύπερέβη αύτούς.

δηλονότι τών περί το στάδιον χωρίων Καστρίου, 
Αγίου Πέτρου, Βουρβούρων κλπ. θά έκκινή- 
σωσι ταύτοχρόνως τή 5ϊ μ.μ. ώρα τής 22“« 
Αύγούστου δρομείς κατευθυνόμενοι πρός τό 
στάδιον. Οί δέ κατά χωρίον νικηταΐ θά βραβευ- 
θώσιν.

Έν τέλει έκφράζομεν τά έγκάρδια ήμών συγ
χαρητήρια είς τόν ’Αθλητικόν Σύλλογον Βουρ
βούρων καθώς καί εις τόν Γυμναστικόν Σύνδε
σμον τών περϊ τόν Πάρνωνα χωρίων διά τους 
κόπους καί τάς άόκνους προσπάθειας, οΰς κατα
βάλλουν διά τό μέγα καϊ έθνωφελές έργον, τής 
διαδόσεως τοΰ αθλητισμού παρά τώ χωρικω λαώ 
τής Πελοποννήσου, πράγμα τό όποιον εξευγενί
ζει καϊ έξημερώνει τά ήθη καί άνυψοϊ τό έθνικόν 
φρόνημα. Όντες δ’ έκ τών προτέρων βέβαιοι 
περϊ τής λαμπράς έπιτυχίας τών άγώνων τούτων 
επιφυλασσόμεθα έν καιρώ νά γράψωμεν περϊ τών 
αποτελεσμάτων αύτών.

---------
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ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΛΡΟΜΟΝ

'Η σωμασκία κάμνει καθημερινώς καί έν βήμα 
πρός τά έμπρός.

Οί τελευταίο: γυμναστικοί άγώνες τών διαφό
ρων Σωματείων τής πρωτευούσης καί τών έπαρ- 
χιών εινε μια αναντίλεκτος άπόδειξις, δτι δέν 
υφίστανται ταΰτα δνόματι μόνον, άλλ’ δτι ή 
δράσίς των, ήτις άνεκόπη κατά τάς ήμέρας τών 
συμφορών τάς πατρίδος μας, ήρχισε και πάλιν 
νά γίνηται αισθητή.

'Η φρενίτις, ή οποία διεδέχθη τούς ’Ολυμπια
κούς άγώνας, δέν έχε: καμμίαν σχέσιν μέ τήν 
λογικήν και συστηματικήν εργασίαν ή όποια γί
νεται σήμερον, δπως ή σωμασκία καί έν γένει ή 
υπαίθριος ζωή, φέρουν αντιπερισπασμόν είς τάς | 
συγκεντρώσεις τών θιασωτών τών πνευματωδών 
ποτών, τά όποια διαδίδονται καθημερινώς μέ I 

Τέ καραδάνιον τοΰ Διονύσου.

δλην τήν εύκολίαν καί ταχύτητα τοΰ κακού, νά 
έξυπνήσωσι δέ τήν ελληνικήν νεολαίαν άπό τόν 
μαρασμώδη βίον, τόν όποιον ώς έπ1. τό πλεΐστον 
διάγει, καί ή όποια άφίνει νά παρέλθη ή χρυσή 
της έποχή, χωρίς νά χαρή, χωρίς νά ζήση.

Καί ιδού σήμερον έχομεν ν’ άναγράψωμεν εύ
χάριστον άποτέλεσμα τοΰ νέου τρόπου τοΰ σκέ- 
πτεσθαι, διότι ή Ϊδρυσϊς τοΰ Όιιίλου τών Εκ
δρομών, τήν όποίαν εύφροσύνως χαιρετίζομεν, 
δέν είνε ούδέν άλλο ή συνέπεια τής κατανοήσεως 
τής άνάγκη; τής ύπαιθρίου ζωής, ή όποια πρός 
ούδέν δύναται νά παραβληθή, δταν συνδυάζει τήν 
τέρψιν καί διδασκαλίαν, δπως εις τάς έκδρομάς, 
τάς όποιας διοργανώνε: τό λαμπρόν τούτο Σω- 
ματείον.

Ό Όμιλος τών Εκδρομών, δ όποιος συνε- 

στήθη μόλις άπό τής 31 Μαρτίου, οιωργάνωσεν 
ήδη δύο έκτάκτως έπιτυχεϊς έκδρομάς.

Ή πρώτη έγεινεν εις τόν Διόνυσον, δπου τό 
όμώνυμον λατομεϊον, εις τήν πατρίδα τοΰ θέσπι- 
δος, τού πατρός τοΰ ελληνικού δράματος. ’Εκεί 
σώζονται λείψανα άρχαίου θεάτρου καθώς καί 
ναού τοΰ Διονύσου, τά όποια δφείλονται εις τάς 
άνασκαφάς, άς πρό τινων έτών έκαμεν εκεί ή 
’Αμερικανική Σχολή.

Οί έκδρομεϊς άνεχώρησαν άπό τάς ’Αθήνας, 
διά τοΰ σιδηροδρόμου, εις Κηφισσίαν, λίαν πρωί, 
έκεΐθεν δέ άλλοι μέν δι’ άμαξών, και άλλοι δι’ 
δνων, είς Διόνυσον.

Ό δρόμος είνε ώραιότατος. Κατ’ άρχάς ακο
λουθεί τις τήν όδόν Τατοΐου, καϊ μετά τινα πο
ρείαν, εις διχασμόν αύτής, στρέφεται πρός τά 

δεξιά, καί ανέρχεται κανονικώς καί άνεπαιοθή- 
τως ανωφέρειαν, ήτις φέρει είς τον Διόνυσον.

'Η θέα άπ’ έκεϊ είνε μαγευτική. Τά δρη τής 
Εύβοιας διαγράφονται μακράν εις τόν ορίζοντα. 
Οί λόφοι, οίτινες χρησιμεύουν ώς πλαίσιον τού 
πανοράματος, άφίνουν νά χρυσίζη διά μέσου αύ
τών ή θάλασσα, τμήμα τοΰ Εύβοϊκοΰ κόλπου.

Όσον άφορά τόν Διόνυσον αύτόν, ώς φυ
σικήν καλλονήν, αρκεί νά σάς εΐπω δτι είνε 
κατάφυτος καί δτι θά εύρητε άφθονον και καλόν 
νερόν. Ρύαξ διαυγής άκολουθεϊ τήν κλίσιν τού 
έδάφους καί διά διαδοχικών καταρρακτών τρέχει 
δροσερός καί ζωογόνος.

'Η ήμέρα διήλθεν δλη μέ άδιάπτωτον χαράν 
έκεϊ έξω είς τόν ανοικτόν καί καθαρόν άέρα, καί 
τό εσπέρας τό εύθυμον καραβάνιον τών άμαξών

καί όνων, τό όποιον άφινε τήν μαγικήν τοποθε- , διήλθε μεταξύ Αιγίνης καί Αγκιστριού, άφήκε 
αίαν τοΰ Διονύσου, ήτο μία πραγματική είκών δεξιά τά Μέθανα καί είσήλθεν εις τό στενόν τοϋ 
τής χαράς καί τής εύτυχίας. Πόρου.

'Η δευτέρα έκδρομή, ή όποια έγεινεν είς τόν ί Τάξις παραδειγματική κατά τήν άποβίβασιν. 
Πόρον, έπεφύλαξεν είς τούς 
έκδρομεϊς δλα τά θέλγητρα 
τής θαλάσσης.

Μέ τό ατμόπλοιον «Ναύ- 
πλιον» τής Εταιρίας 
Γουδή, τό όποιον ένοικιά- 
σθη άπό τόν Όμιλον, οί 
έκδρομεϊς άφήκαν τόν Πει
ραιά καί διηυθύνθησαν πρός 
τά στενά τής Σαλαμΐνος.

Έκεϊ τό πλοίον μόλις 
έκινεϊτο, διά νά δύναται 
ό άγαπητόςκαθηγητήςτοΰ 
Πανεπιστημίου κ. Σπυρ. 
Λάμπρος νά διδάσκη δ,τι 
σχετικόν πρός τά μέρη τά 
όποια διήρχαντο.

Ό κ. Λάμπρος, ό όποιος 
είνε καί ’Επίτιμος Πρόε-
δρος του 'Ομίλου τών 
’Εκδρομών, είς τόν Διό
νυσον δπως καί είς τά στενά τής Σαλαμΐνος, 
ένεθουσίασεν δλον τόν κόσμον διά διδασκα
λίας, τήν όποίαν τόσον εύγενώς άνέλαβεν. Είνε 
δέ τόσον προσφιλής εις τήν έλληνικήν νεολαίαν 
ό χρυσόστομος ούτος δμιλητής, ώστε, μολονότι 

Τό χωρίον Γαλατάς έπϊ τ^ς Πελοποννήσοο.

δέν έχε: τήν ήλικίαν του, είνε Ομως 
δ,τι είς τήν έποχήν του δ Νέστωρ, 
στόμα ψέεν αύοή».

Κατόπιν το άτμόπλοιον έκαμψεν

ΈπΙ τού άτμοπλοΐου «Ναύπλιον» ίιά Πόρον.

Λέμβοι, ναυλωθείσαι έπί τούτφ, περιίμενον εκεί 
μέ έρυθράν διακριτικήν σημαίαν. ΊΙ παραλία τού 
Πόρου έγέμισεν άπό τούς έκδρομεϊς, οϊτινες έβιά-

I ζοντο νά ίκανοποιήσωσι τήν δρεξιν, τήν όποίαν 
' δ θαλάσσιος πλούς είχε διεγείρει.

Μετά τό γεΰμα ό κό
σμος έπέρασεν είς τήν 
Πελοπόννησον, δπου ό 
Γαλατάς, καϊ διήλθεν 
ευχάριστους ώρας ύπό 
τά άρωματώδη φυλλώ
ματα τών λιμονεών.

Περί τήν 4ί7 περίπου 
ώραν μ. μ., ελαβον χώ
ραν καί πρόχειροι λεμ
βοδρομίας είς τούς VI- 
κητάς τών όποιων άπε- 
νεμήθησαν άναμνηστικά 
μετάλλια τής εκδρομής.

Κατά τήν έπιστροφήν 
τό άτμόπλοιον διήλθε 
πρό τής Μονής, παρέ
πλευσε τόν Πόρον έκ 
τών όπισθεν καί έφθασε 
περί τήν ΙΟ1?7 ώραν είς 
Πειραιά.

Δέν πρέπει νά λησμο- 
δΓ αύτήν | νήσω νά σάς εΐπω, δτι κατά τον πλοΰν έγειναν 
«ού άπό | δύο τετράχωροι έπί τοΰ καταστρώματος καθώς 

' καί μερικοί τρελλοί γύροι πόλκας.
άριστερά, | Κατά τάς δύο έκδρομάς εΐδομεν οίκογενεια-
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κώ; τούς χ.κ. Άναστ. Βάρβογλην, Δ. Βλαστόν, 
Ζ. Ζαφεφόπουλσν, Γ. Σεΐδαν, Σπ. Βελέντζαν, 
Σπ. Λάμπρον καί, καί, καί. . .

Είμαι βέβαιο;, δτι πολλοί αναβλητικοί ’Αθη
ναίοι θά μετενόησαν, διότι έχασαν τήν εύκαιρίαν 
νά διασκεδάσουν καλά καί νά μάθουν συγχρόνως 
τόσα καί τόσα ωραία πράγματα.

Άλλ’ άς παρηγορηθοϋν, διότι δ "Ομιλος τών 
’Εκδρομών θά κόμη τήν Κυριακήν 20 ’Ιουνίου 
νέαν θαλασσίαν έκδρομήν εΐς τδν ναόν τής ’Αθή
νας τής Αϊγινης. ’Ελπίζω δτι δέν θά λείψουν 
τούλάχιστον έκεϊ.

Καλήν άντάμωσιν.
ΤΑΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τόν παρελθόντα Μάϊον ό εν Σπάρτη 
ο Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλογος» 
έτέλεσεν διά πρώτην φοράν άπό της ίδρύ- 
σεως αύτοΰ επισήμους άγώνας.

Ό Σπαρτιατικός Γυμναστικός Σύλλο
γος, ίορυθεϊς πρό διετίας, ήρχισεν έργα- 
ζόμενος δραστηρίως πρύς διάδοσιν τοΰ 
αθλητισμού παρά τή νεολαία. Σπάρτης. 
Έν όλίγω δέ σχετικώς χρόνω τά απο
τελέσματα τής εργασίας- αύτού υπήρξαν 
λαμπρά, θά ήσαν δέ πολύ υπέρτερα έάν 
μή παρενέπιπτον δυστυχώς πολλιϊ αίτια 
καϊ ιδίως ό άτυχής ήμών πόλεμος, άτινα 
διέ κόφαν έπί τινα χρονον τήν προοδευτι
κήν αύτού εργασίαν καθώς καϊ τήν 
κανονικήν λειτουργίαν τού γυμναστηρίου 
του. "Ηρχισεν δμως έκ νέου τήν έργα- 
σίαν του ταύτην, καϊ κατά τόν παρελθόντα 
Μάϊον τό Διοικ. Συμβούλιον αύτού, έχον 
συνεπίκουρον τόν προοδευτικότατοι’ συμ
πολίτην αύτού κ. Δημ. Ματάλαν, δστις 
προθυμότατα διέι γενναίου ποσού ένίσχυ- 
σεν αύτό είς τάς ένεργείας του, προεκήρυξε 
τους πρώτους έπισήμους άγώνας αύτού, 
οϊτινες ήσαν πολύ έπιτυχεϊς λαμβανομέ- 
νον ΰπ’ δφιν δτι ό Γυμναστικός Σύλλογος 
Σπάρτης- ίδρύθη πρό ολίγου χρονικού δια
στήματος, καί ώς είρηται ανωτέρω, παρε
νέπεσα ν διάφορα άλλα αίτια έ μπόδισαντα 
τήν πλήρη αύτού έπιτυχίαν. Ό "Ποδη
λατικός Σύλλογος ’Αθηνών» μεγάλως 

ενδιαφερόμενος- διά παν δτι άφορά τήν έν 
Έλλάδι αθλητικήν κίνησιν, ειχεν άπο- 
στείλη ώς- έπαθλον άργυρούν αναμνηστι
κόν μετάλλιον.

Τά άποτελέσματα τών άγώνων έχουσιν 
ώς έξής:

Μονόζυγον.—Νικητής ό κ. Κ. Τσίρος.
Άλμα έπί κοντφ. — Νικητής ό κ. II. ΙΙα- 

παδόπουλος, πηδήσας είς ύφος 2 μ- 82 
λαβών ώς έπαθλον τό μετάλ. τού Ι1Σ.Α.

Σφαιροβολία.—Νικητής ό κ. II. Στρατιι- 
γάκης. ρίφας τήν σφαίραν εΐς άπόστασιν 
8 μ 70 ”

"Αλμα τριπλοϋν. — Άν. Γιαννούλης, πη
δήσας 11 μ. 26.

Άναρριχησις έπί κάλω. — ό κ. II. Ρου- 
σόπουλος.

Δρόμος 2000 μέτρων. — Οί κ. Γ. Μαν- 
τζαράκος καϊ Σόλ. Μιχαλόπουλος, κατα- 
φθάσαντες ταύτοχρόνως καϊ όιανύσαντες 
τό διάστημα εΐς 7' 32".

Δρόμος 300 μέτρων. — Ό κ. Κ. ΙΙαπα- 
δόπουλος εΐς 47".

Δίζυγον.— Ό κ. Θ. Βαρούνης.
Άλμα άπλοϋν. — Ό κ. Γ. Μάντζαοης 

πηδήσας 4 μ 90
Δισκοβολία.— Ό κ. Π. Κρούσκας ρίφας 

εΐς μήκος 24 μ. 82.
Άρσι; βαρών. — Ό κ. II. ΙΙαπαστρατη- 

γάκης.
Δρόμος 3000 μέτρων. — Ό κ. Γ. Λαμ- 

πρινάκος, διανύσας τό διάστημα εΐς 23'. Ό 
δρόμος- ούτος διηνύθη εΐς τόσον πολύ σχε
τικούς χρόνον, καθόσον οί προπορευόμενοι 
τών δρομέων ιππείς, είμαξαι κλ. παρεκώ- 
λυον σπουδαίος- τήν έλευθέραν κίνησίντων.

Τελευτώντες έκφράζομεν τά έγκάρδια 
ήμών συγχαρητήρια πρός τό Διοικ. Συμ
βούλιο*  τού Σπαρτιατικού Γυμναστικού 
Συλλόγου διιϊ τους- πρός διάδοσιν τού 
αθλητισμού κόπους αύτοΰ, έπίσης δέ καϊ 
εΐς τήν νεολαίαν τής Σπάρτης ήτις, πε- 
πείσμεθα, δτι δέν θέλει παύση βοηθούσα 
τόν έν λόγω Σύλλογον, εΐς τό έογον αύ
τού άλλ’ ένθυμουμένη τούς ένδοξους αύ
τής προγόνους, θά προσπαθήση νά κατα- 
στή άνταξία αύτών, έπαναφέρουσα τήν 
Σπάρτην εΐς τήν άρχαίαν αύτής δόξαν 
καϊ εύκλειαν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
Τή πρωτοβουλία τών εν Άθήναις ‘Ελλήνων 

Γυμναστών ίδρύθη Σωματεϊον ύπό τήν επωνυ
μίαν Σύνδεσμος τών Ελλήνων Γυ
μναστών, σκοπόν έχον τήν διαρρύθμισιν Ελ
ληνικού Γυμναστικού Συστήματος καί τήν προα
γωγήν τοϋ Γυμναστικού κλάδου. Όμολογουμέ- 
νως ήτο άπαραίτητος ή ΐδρυσις τοΰ Σωματείου 
τούτου πρός ύποστήριξιν τών δικαίων αξιώσεων 
τών καλών τούτων δημοσίων ύπαλλήλων. πρδς 
ούς τοιαύτην άστοργίαν ή Πολιτεία άπέδειξεν. 
άποστερήσασα αύτούς πασών τών κατά χρονι
κά; περιόδους ύλικών αποζημιώσεων άστινας 
εΐς τούς λοιπούς υπαλλήλους αύτής παρέχει, καί 
παραχωρούσα μόνον γλίσχρον τι μισθάριον, μή 
επαρκούν ούτε πρδς εύπρεπή ενώπιον τών μα
θητών των παρουσίαν.

Είνε καιρός πλέον οί άνθρωποι αύτοί οί μή 
άπολαμβάνοντες καί δμως εργαζόμενοι, οί μή 
προαγόμενοι καί δμως διηνεκώς μοχθούντες. οί 
μή έχοντες καθωρισμένην θέσιν έν τή ύπαλλη- 
λιακή ιεραρχία καί δμως δσημέραι προάγοντες 
ηθικώς τόν κλάδον των καί κατακτώντες θέσιν 
έν τή έκτιμήσει καί τώ σεβασμώ τής κοινωνίας, 
είνε καιρός λέγομεν νά ίκανοποιηθώσιν, άναγο- 
μένης τής θέσεως αύτών εί; ϊσην καί πρός 
τήν τών άλλων συναδέλφων των καθηγητών 
περιωπήν.

’Επιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου δταν περατουμένης τής έφε- 
τεινής γυμναστικής περιόδου θά κρίνωμεν τό έρ- 
γον τών Ελλήνων Γυμναστών, εύχόμεθα εύη- 
μερίαν καί προκοπήν είς τό άρτισύστατον Σω- 
ματειον, άλλά καί θάρρος καί καρτερίαν έν τώ 
άγώνι, δν πρόκειται ν’ άναλάβή ύπέρ τών δικαιω
μάτων του.

Γενομένων δέ καϊ τών άρχαιρεσιών τοϋ Συν
δέσμου έξελέγησαν πρόεδρος ό κ. Σωτ. Πέππας, 
διευθυντής τού Κεντρικού Γυμναστηρίου, γραμ
ματεύς ό κ. Γ. Μαυράκης ιατρός, καθηγητής τής 
γυμναστικής σχολής, καϊ ταμίας δ κ. Σπ. Αρ
βανίτης καθηγητής κλπ. καί πάρεδρον μέλος ή 
δεσποσύνη Κατίνα Αθανασίου καθηγήτρια τής 
γυμναστικής έν τώ Άρσακείφ.

---------ΪΞΞΐψΐΞΞ—--------01 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ 1900

Έπ’ εύκαιρία τής- έκθέσεως τού 1900 
μεγάλαι άθλητικαϊ έορταϊ θέλουσι διοργα- 
νωθή αί μέν υπό τής- πόλεως τών 11α- 
ρισίων, αί δέ ύπό τής Επιτροπείας τής 

Έκθέσεως. Αί ύπό τής ’Επιτροπείας- διορ- 
γανισθησόμενοι εισέρχονται εΐς τήν χο
ρείαν τών ολυμπιακών άγώνων, τών ό
ποιων ή πρώτη ολύμπιας έλαβε χώραν 
κατά τό 1896 έν Άθήναις.

"Οπως διεξαχθώσιν αύται καλώς ή κυ- 
δέονησις ώνόιιασε δι’ ένα έκαστον ειδικόν 
αθλητικόν άγώνισμα επίτροπός σεβαστός 
κατιϊ τόν άριθμόν, ένίοτε δέ καϊ έξ αιτίας 
τών έν αύταΐς προσωπικοτήτων. ΙΙδύνα- 
τό τις νιϊ έπιθυμήση έκάστοτε έκλογήν 
προσώπων πλέον αύθεντικών, άλλ' αί έπι- 
τροπαϊ αύται είνε ώς πάντοτε ή εύκαιοία 
διά πολλούς ραδιούργους νά άναδιίξωσι 
τήν μηδαμινότητα αύτών τήν όποιοι- το- 
σούτυν περϊ πολλού ποιούνται είς τάς 
διοικήσεις- τού Κράτους.

Μέρος τών διαφόρων αύτών Επιτροπών 
προήλθεν έξ έκλογής τών τμημάτων των, 
άτινα συνεκροτήθησαν κατά τόν έξής 
τρ< ιπον:

’Αθλητικοί άγώνες. - Ιϊρόεδρος ό κ. 
ΙΙαύλος Escudier μέλος τού Δημοτικού 
Συμβουλίου τών ΙΙαρισίων καϊ πρόεδρος 
τής Ένώσεως τών Γαλλικών Συνδέσμων 
τών άθλητικών αγωνισμάτων, Ιος αντι
πρόεδρος ό κ. Callot, 2ος· άντιποόεδρος 
ό κ. ΙΙέτρος de Coubertin, 3ος άντιπρόε- 
δρος ό κ. Marcadet. Γραμματεύς ό κ. 
Raoul Fobens.

Γυμναστική. - Πρόεδρός ό κ Belle, 
γερουσιαστής, 1ος αντιπρόεδρός ό κ. Ca
zalet, 2ος αντιπρόεδρος ό συνταγματάρ
χης κ. Derue, 3ος άντιπρόεδρος- ό κ. 
Bellan τού Δημοτικού Συμβουλίου τών 
ΙΙαρισίων. Γραμματεύς ό κ. Loutil.

Ξιόικϊκία. - Ιϊρόεδρος ο κ. Hdbrard 
de Villeneuve, 1ος άντιπρόεδρος ό κ. de 
la Croix, 2ος άντιπρόεδρος- ό κ. Guyon, 
3ος άντιπρόεδρος ό λοχαγός κ. Senat. 
Γραμματεύς ό κ. Armand de la Fremoir.

Σκοποβολή. - Ιϊρόεδρος ό Συνταγμα
τάρχης κ. Gudrin, 1ος αντιπρόεδρος ό κ. 
Lerniusiaux, 2ος άντιπρόεδρος ό κόμης κ. 
Glary, 3ος αντιπρόεδρος ό κ. Maurice 
Faure. Γραμματεύς ό κ. Sadi-Carnot.

Αεροναυτική. - Ιϊρόεδρος ό κ. Gail- 
letet, 1ος άντιπρόεδρος ό συνταγματάρχης 
κ. Renard, 2ος αντιπρόεδρος ό κ. ΙΙαύ- 
λος Decauville, 3,ος άντιπρόεδρος ό κ. 
Cornu. Γραμματεύς ό κ. Έδουάοδος Sur- 
couf.

Πρεσεχώς θά δημοσιεύσωμεν τήν σύ- 
στασιν τών άλλων έπιτροπών.

-----------see------------
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ΕΡΓΑ KAI ΗΜΕΡΑ1
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

------- ase-------

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
£Ν TSt ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ

Τήν εσπέραν τής 8ίϊ παρελθόντος Ιου
νίου έν τώ καταστήματα τοϋ Ποδηλατικού 
Συλλόγου, έν συνελεύσει τοϋ Διοικητικού 
αύτοϋ Συμβουλίου καϊ πολλών μελών 
αυτού, ένεχειρίσθη ύπό τοϋ Προέδρου είς 
τόν κ. Κωνστ. Παρασκευαίδην μετάλλιον 
άργυροΰν, φέρον έπί τής ιαάς μέν δψεως 
τήν κρανοφόρον ’Αθήναν, έπϊ τής έτέρας 
δέ εντός στεφάνης· έκ κλάδων ελαίας τάς 
έξής λέξεις:ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΩ, 
Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗι 

Record π^ζοπορικόν 
ΑΘΗΝΑΙ - ΝΑΥΠΛΙΟΝ 

1899
Κατά τήν παράδοσιν τοϋ κυκλοτερούς 

τούτου μεταλλίου ό κ. Γ Νικολόπουλος, 
Ϊ ενικός Έφορος τής Ποδηλατικής καϊ ’Α
λήτικης ’Επιθεωρήσεως τής ’Ανατολής· έ- 

ξήρε δι’ολίγων λέξεων τό μοναδικόν record 
τής εντός είκοσιτεσσάρων ώρών (24) δία- 
νυσεως τής άπ’ ’Αθηνών είς Ναύπλιον 
άποστάσεως έξ έκατόν πεντήκοντα τεσσά
ρων (154) χιλιομέτρων, πεζή γενομένης 
έν τή ήδη πρεσβυτική αύτοΰ ήλικία, έν 
έποχή μεγάλης θερμοτητος καϊ έν όδώ 
άθλια καϊ λειψυδρία μεγάλη.

Είς τάς λέξεις ταύτας, άς έκάλυψαν οί 
παριστάμενοι διά ζητωκραυγών ύπέρ τού 
■ Παρασκευαίδου μας», άπήντησεν ό 11α- 
ρασκευαΐδης ώς έξής·:

«Γενναίοι, χαίρετε!
Τήν ανθρωπότητα ό άθλητισμός· έξαν- 

θρωπίζει· ούτος· καθίστησιν ώραΐον τό σώ
μα άνδρών καϊ γυναικών, ισχυρόν τόν νοΰν 
καϊ τήν ψυχήν ήμερον άναδείκνυσιν επο
μένως ήγέτας λαών καϊ διευθυντής επιχει
ρήσεων καϊ σοφούς διακεκριμένους, χρη
σίμους έν πάσιν.

Τά καλά τοϋ άθλητισμοΰ, ώς πάν άγα- 
θόν, κτώνται διά κινδύνων καϊ κόπων· 
ούδέ λησμονώ, δτι πρό τίνος γενναίος νεα
νίας έν Σύρω πλησίον τής· πόλεως ποδηλα
τών, κατέπεσεν άπό γεφύρας καϊ έφονεύθη. 

καϊ ότι έκάστοτε δυστυχήματα είς· άθλητας 
συμβαίνουσιν, έν ω τουναντίον πλεϊσται 
αί έκ τού άθλητισμοΰ ώφέλειαι γίνονται, 
οίαι καϊ έπ’ έμοϋ προέκυψαν, ιδίως ώς 
πρός τήν υγείαν μου, διατηρηθεϊσαν μέχρι 
τής έξηκονταετίας μου παραδόξως άνευ 
ούεΐεμιάς κατά τόν βίον μου άσθενείας· 
καϊ υύδεϊς θά μαρτυρήση τούναντίον καϊ 
διά τήν έπϊ είκοσιτετραε τίαν δικαστικήν 
μου ύπηρεσίαν, ήτοι δτι μοϊ συνέβη έξ 
άσθενείας κώλυμα.

Τό πρός έμέ βραβείον τού Ποδηλατικού 
ύμών Συλλόγου δίδεται διά τόν ΰπέρτα- 
τον βαθμόν (record ή ύπέρορον) προσφά
του μέχρι Ναυπλίου πεζοπορίας μου- άς 
είπωμεν, δτι ό μακρύς· έν άθλητικαϊς 
πεζοπορίαις βίος μου συνδέει κατά φαν
τασίαν τήν ένδοξον άρχαίαν έλληνικήν 
ζωήν μέ τήν ύφισταμένην, καϊ ας έλπί- 
σωμεν, δτι κατά τό έτος τούλάχιστον 
τούτο τής έξηκονταετίας μου θ’ άναδεί- 
ξομεν καϊ ύπερτέραν τής αρχαίας μου 
πεζοπορίας τήν έπιτυχίαν μεταγενέστε
ρος, καθ’ ήν θά καταβιοάσω τό ύπέρορον 
(record) τής εικοσιτετραώρου πορείας έπϊ 
έκατόν πεντήκοντα (150) χιλιομέτρων κατά 
τινας έτι ώρας, δπως γίνεται συνεχώς 
είς υμάς διέι τήν ποδηλασίαν καϊ εις τούς 
λοιπούς· “Ελληνας άθλητάς δι’ δλα τά 
άγωνίσματα, καταρριπτομένων τών πρώην 
ϋπεροχών.

Εύχαριστώ ύμϊν έπϊ τή άποδοθείση μοι 
τιμή τής άπονομής τοϋ βραβείου.

Καρτερείτε, χαίρετε !
--------------------------

Νέα μέλη τοΰ Ποδηλατικού Συλλόγου 
έςελέχθ-ησαν τακτικά οι κ κ. Ίάκ. θεοφι- 
λάςς Γ. Κ,αρατζάς, Ίάκ. Όρφανίδης, Γ. 
Κατσελίδης, Ν. Πασπάτης, Άλ. Καστριώ- 
της, Ίω. Κασσαβέτης, Κ. Πρώϊος καί Π. 
Όρφανίδης.

Άπο της 1Ίς έλευαομένου Σεπτεμβρίου 
έμισθ-ώθη ώς Κατάστημα τού « Ποδηλατικού 
Συλλόγου ’Αθηνών» ή έπί της όδοΰ Σταδίου 
ύπ' άριθ·, 42 μεγάλη οικία τοΰ κ. Ίω. Π. 
Λάμπρου.


