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(ουνέχεια)

Έξετάζοντεζ- τό σύνολον τών έν χρή- 
σει άσκήσεων άναγκαζόμεθα νά τάξωμεν 
αύτάς είς δύο διακεκριμμένας κατηγορίας- 
είς ασκήσεις φυσικής τεινούσας νά χρη- 
σιμοποιήσωσι παρά τώ άνθρςόπω όρμεμφύ- 
τως πάντα τά κινητήρια μέσα ά'τινει ή 
φάσις τώ παρέσχε, και είς άσκήσεις με
θοδικός· άποτελο υμένας έκ κινήσεων μάλ
λον έπιτετηδενμένων, τών ύπό τής φύσεως 
ύπαγορευομένων.

Έπι παραδείγματι.
'Οδηγήσατε Ενα άνθρωπον πρό τοΰ κάλω 

(σχοινιού δι'άναρρίχησιν) και είπέτε αύτώ 
νιι άναρρίχηθιι δσον δύναται· έγκαταλε- 
λειμμένος είς τό όρμέμφυτόν του ούτος θά 
μεταχειρισθή πάντα τά κινητήρια μέσα 
άτινα ή φύσις θέτει είς διάθεσή· του· θά 
δραχθή τον κάλω μέ χεϊρας και πόδας θά 
συσπειρωθή έπ’ αύτοΰ καί θά προσπαθήση 
οΰτω θέτων είς κίνησιν άπάσας αύτοΰ τάς 
δυνάμεις· ν’ άναρριχηθΰ. "Αν δμως ό άν
θρωπος ούτος είνε γυμναστικός δέν έχει 
άνάγκην τής βοήθειας τών κνημών, θά 
δραχθή τοΰ κάλω διά τών χειρών καί μό
νον οι’αύτών κάμνων διαδοχικάς έλξεις 
θ’ άναροιχηθη- αί έλξεις αύται είνε μέθο
δος τεχνητή τήν οποίαν κανείς δέν αισθά
νεται ώς φυσικώς έπιόεβλημένην καθ’ δ- 
σόν αΰτη αύξάνει τήν δυσκολίαν της κί
νησε ως.

Είς τοΰτο άκριβώς τό σιιμεϊον έγκειται 
ίι διαφοοά τών Φυσικών και τών αεθοδι-V V W ν
κών άσκήσεων αί μέν άποφεύγουσι τάς 
δυσκολίας αί δέ τάς αναζητούσε· ή άντί- 
θεσις δ’ αΰτη αύξάνεται έπί μάλλον έφ*  δ
σον τελειοποιούνται άμφότεροι αΐ κατηγο- 
ρίαι αύται τών άσκήσεων.

Είς τόν δρόμον (τρέξιμον), έπί παρα- 
δείγματι, δστις είνε ή έξοχωτέρα τών φυ
σικών άσκήσεων, ό δρομεύς προσπαθεί
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ποωτίστως νά εύρη τρόπον νά φθάση τό 
ταχύτερον είς τό τέρμα μέ μικροτέραν δα
πάνην δυνάμεως. Τούτο είνε τό πνεύμα 
άπασών τών Φυσικών άσκήσεων και ύπό 
τό πνεύμα τοϋτο ό κ. Marey, ό διακε- 
κριμμένος φυσιολόγος, διενοήθη νά έφαρ- 
μόση είς τήν σπονδήν τών κινήσεων τήν 
άκαριαίαν φωτογραφίαν δι’ ής έξακριβώ- 
νων καϊ τάς λεπτοτέρας κινήσεις έξοχων 
δρομέων και αλτών κατά τήν στιγμήν τής 
άσκήσεως των έξήταζεν ούτως είπείν τό 
μυστικόν τής- ταχύτητάς των καϊ έκ τών 
παρατηρήσεων τούτων έπορίσθη λίαν πρα
κτικός καϊ όντως σοφάς σύμβουλός διά 
τήν διευκόλυνσιν τής άσκήσεως τών μελ
λόντων δρομέων. Αί φυσικαϊ λοιπόν ασκή
σεις τείνουσι πάντοτε νά διευκολύνωσι τόν 
άσκούμενον αύξάνουσαι τό αποτέλεσμα καϊ 
έλαττούσαι συγχρόνως τήν προσπάθειαν 
καϊ τήν καταβολήν τών σωματικών δυ
νάμεων.

Δέν συμβαίνει όμως τό αύτό καϊ έν ταΐς 
μεθοδικαϊς άσκήσεσι. Είς· ταύτας άνα- 
ζήτεϊΐαι πάντοτε κατά τήν έκτέλεσιν τών 
διαφόρων άσκήσεων ή μάλλον μειονεκτοΰσα 
τοιαύτη, έκείνη ήτις έπισσωρεύουσα δυσ
κοίλιας αυξάνει τήν δαπάνην τής δυνά
μεως. Μολονότι ύπάρχουσι πλεΐστοι τρό
ποι διευκολύνοντες τήν έκτέλεσιν κυβι- 
στήσεως είς τό δίζυγον ή άναπτερώσεως 
είς τό μονόζυγον ό καλός γυμναστικός θέι 
έκλέξη τήν δυσκολωτέραν μετέι τεταμέ
νων τών χειρών καί ηνωμένων ποδών, 
μολονότι γνωρίζει ότι άν κάμφη τάς χεϊ- 
ρας καϊ τους πόδας καϊ λάβη καϊ όλίγην 
φοράν θά έκτελέση πολύ εύκολώτερον τήν 
άσκησιν του.

Αύτη είνε ή ούσιώδης διαφορά μεταξύ 
τών δύο κατηγοριών τών άσκήσεων· αί 
μεθοδικοί άσκήσεις μεταχειρίζονται συν
δυασμούς κατά τό μάλλον καϊ ήττον πο
λυμήχανους· είνε κυριολεκτικώς δύσκο
λοι- αϊ φυσικα'ι ασκήσεις τούναντίον μετα
χειρίζονται κινήσεις ύπό τής φύσεως έπι- 
βεβλημένας τώ άνθρώπω, καϊ προσπαθούσε 
νά άπλοποιήσωσι κατά τό δυνατόν ταύ
τας· είνε κατ’έξοχήν άπλαϊ καϊ ευκολον

Δέν έπεται δμως έκ τούτου ότι αί φυ- 
σικαϊ άσκήσεις δέν παρουσιάζουσιν οΰδε- 
μίαν δυσκολίαν άλλ’ είς τάς μεθοδικός 
άσκήσεις ή δυσκολία έγκειται έν αύτώ 
τώ μηχανισμώ τής κινήσεως, ένώ είς τάς 
φυσικάς άσκήσεις έγκειται είς τήν έπϊ τό 
εύκολώτερον τελειυποίησιν αύτών. Τούτο 
δέ καταφαίνεται έκ τού ότι πας τις δύνα
ται νέι τρέξη, νά πηδήση, νέι σφαιροβο- 
λήση έστω καϊ άν είναι έντελώς αγύμνα
στος· ένώ ί'να έκτελέση μίαν έστω καϊ 
άπλήν γυμναστικήν άσκησιν θέι δύσκο
λε υθ ή πολύ.

ΙΙάσαι αί γνωσταϊ ασκήσεις δύνανται 
νά ύπαχθώσιν είς τάς δύο αύτάς κατη
γορίας· όχι διότι πάσαι αποτελούνται άπο- 
κλειστικώς άπό φυσικάς ή μεθοδικός κι
νήσεις, καθόσον πολλάκις μία καϊ ή αύτη 
άσκησις είνε συνδυασμός πολλών καϊ ποι
κίλων κινήσεων, άλλά διότι αί μέν ή αί 
δέ κυριαρχοϋσι, κατέι τάς περιστάσεις. Ή 
πορεία, ό δρόμος, τό κολύμβημα, αί έν 
ύπαίθρω γυμναστικοί παιδιαϊ είνε φυσικαϊ 
άσκήσεις ένώ ή οργανική γυμναστική, ή 
ξιφασκία είνε μεθοδικοί. Ή πάλη, ή πυγ
μαχία, ή ποδηλασία καϊ ή κωπηλασία είνε 
μικταϊ άσκήσεις προσεγγίζουσαι μάλλον 
πρός τάς φυσικάς.

"Ηδη άς ίδωμεν προκειμένου περϊ έκλο- 
γής τών καταλληλοτέρων ασκήσεων ποιαν 
τών δύο κατηγοριών πρέπει νέι προτιμή- 
σωμεν, ώς βάσιν σωματικής άσκήσεως, 
διά τούς παΐδας καϊ έφήβους.

Αί μεθοδικοί άσκήσεις έχουσαι ώς ού- 
σιώδες γνώρισμα, τό νά ζητώσι παρά τού 
ασκούμενου μυϊκός προσπάθειας· μεγαλει- 
τέρας τών όσων δύναται νά καταβάλη, 
είνε κινήσεις δυσκολότεροι τών έξ ένστι
κτου· ώς έκ τούτου καθιστώσι τόν άσκού
μενον ίσχυρότερον καϊ εύκαμπτότερον παρ’ 
όσον ύπό τής· φύσεως ήτο προωρισμένος· 
είνε λοιπόν άσκήσεις τελειοποιήσεις. 
Είνε αί καταλληλότεροι ί'να μορφώσωσιν 
έξέχοντας άθλητικούς τύπους· δυνάμεθα 
νά μνημονεύσωμεν τόν Βεοσήν, τόν 11α- 
πασιδέρην, τόν Γοϋσκον, τόν Ιίερσάκην, 
τόν Σκαλτσογιάννην καϊ πολλούς άλλους 

άθλητέις άπροσπελάστους διέι τήν ρώμην, 
τήν μυϊκήν άνάπτυξιν, τήν εύκαμφίαν, 
τήν εύστροφίαν καϊ τέις λοιπός αθλητι
κός ιδιότητας. Τστερούσιν δμως αύται 
τών φυσικών ού μόνον κατά τήν εύκο- 
λίαν τής- έκτελέσεως άλλά καϊ κατέι πολλά 
άλλα ύγιεινέι στοιχεία- έν πρώτοις άπαι- 
τούσι διηνεκή προσοχήν τού άσκουμένου 
δπως έκμάθη πολύπλοκους μηχανισμούς 
κινήσεως κουράζουσαι οϋτω ένίοτε περισ
σότερον τόν έγκέφαλον παρέι τούς μϋς, 
κατόπιν ώς· έκ τών διαφόρων γυμναστικών 
οργάνων έπϊ τών οποίων έκτελούνται, φαί- 
νωνται ώς τι άπρόσιτον καϊ αδύνατον είς 
τους πάντας, λαμβανομένου μάλιστα ύπ’ 
όόει καϊ τοΰ κινδύνου τής πτώσεως, εϊτα 
δέ ώς άπαιτούσαι έξαιρετικήν πειθαρχίαν 
καϊ ησυχίαν άποστερούσι τήν άσκησιν τής 
τέρφεως, τού φυχαγωγικωτέρου δηλονότι 
μέρους αύτής, άσκούσαι όλεθρίαν επιρ
ροήν έπϊ τού πνεύματος καϊ τού χαρα- 
κτιϊοος τού μαθητού. ’Επειδή δέ είς τάς 
τοιαύτας φ ίσεως άσκήσεις ή έξάσκησις 
ύποχωρεί πρό τής· έκμαθήσεως, καθόσον 
πάσαι αί κινήσεις αύται άπαιτούσι πρω- 
τίστως προσεκτικήν έκμάθηϋιν, μαθη- 
ταϊ μάτην άσκούμενοι έπϊ 2 καϊ 3 έτη, άφοϋ 
άποκτήσωσι μηδαμινά σωματικά προσόντα, 
έγκαταλείπουσι τήν άσκησιν, διότι δέν 
μπορούν νά μάθουν γυμναστικήν !

Έν τούτοις διά νέι παίζη ό μαθητής 
δέν εϊνε άνάγκη νά γνωρίζη νέι παίζη· 
έίν οέν είνε καϊ τόσον επιδέξιος κινδυνεύει 
νά χάση τό πολύ - πολύ μίαν παρτίδα 
αμπάριζας· ή άλλου τίνος παιγνιδιού· 
μεταξύ δέ πολλών μαθητών τρεχόντων οί 
ύπολειπόμενοι τών άλλων δέν χάνουσιν 
είμή τήν άκαριαίαν εκείνην δόξαν, ήτις 
μετά έν δευτερόλεπτον λησμονεϊται· κερ- 
δίζουσιν όμως είς ύγιεινέι στοιχεία καϊ 
είς άσκησιν, διότι ασκούνται όλοι, ώφε- 
λούνται όλοι, τέρπονται όλοι.

Έκφραζόμενος οϋτω κατ’ άρχήν περϊ τών 
μεθοδικών άσκήσεων καϊ εκθέτων τά 
μειονεκτήματα αύτών έν σχέσει πρός τέις 
φυσικός, προκειμένου περϊ γυμναστικής 
παίδων καϊ έφηβων, δέν επιθυμώ νέι έκ- 

ληφθώ ώς προδιατεθειμένος κατέι τών γυ
μναστικών άσκήσεων· τούναντίον μάλιστα 
διετέλεσα καϊ είμαι είσέτι ένθουσιώδης 
γυμναστικός, σχετισθεϊς· μέ όλα τέι άπό- 
κρυφα τής γυμναστικής τέχνης, καϊ άκόμη 
καϊ τώρα είμαι τόσον οικείος πρός τάς 
γυμναστικός ασκήσεις, όσον ολίγοι. ’Ακρι
βώς όμως διότι ήσκήθην, διότι καί άλλους 
έξήσκησα, διότι έμελέτησα καϊ έπειραμα- 
τίσθην, έκθέτω τέι πράγματα ώς έχουσιν, 
άποδίδων τέι τού Καίσαρος τω Καίσαρι.

ΙΙάσαι αί προσπάθειαι, αΐτινες έγένοισο 
έν Έλλάδι άπό πολλών έτών πρός- διά
δοσήν τής σωματικής άσκήσεως, έσχον 
ώς αφετηρίαν τάς μεθοδικός άσκήσεις, 
ίδία δέ τήν ένόργανον γυμναστικήν. Ή 
αποκλειστική αύτη θεραπεία τών τοιαύ
της φύσεως άσκήσεων έσχεν αφετηρίαν 
πάλιν όρθήν σκέφιν, τό νάπαρέξη δηλονότι 
τάς ασκήσεις ταύτας ώς συμπλήρωμα τής 
άνεπαρκούς όρμεμφύτοί' άσκήσεως τοϋ 
παιδός. Άλλ’ αί δυσκολίαι δς τινας αί 
άσκήσεις αύται παρουσιάζουσι περϊ τήν 
έκτέλεσιν, ένέπνευσαν είς τε τόν πολύν 
λαόν καϊ είς αύτέτν άκόμη άκόμη τόν άνε- 
πτυγμένον κόσμον τήν έσφαλμένην ιδέαν, 
ότι ό παϊς δέν δύναται νά άσκηθή, άν 
δέν ύποστιι διεξοδικήν διδασκαλίαν καί 

| άν δέν ύπαχθή είς μέθοδον καϊ πειθαρ
χίαν παραδειγματικήν. Όσω δέ μάλλον 
περιπεπλεγμένη είνε ή μέθοδος καϊ δυσ- 
κολωτέρα ιί έκμάθιισις, τόσω μεγεθύνον
ται είς τήν Φαντασίαν καϊ τά αναμενό
μενα αποτελέσματα· αί σκέφεις δέ αύται 
ώς καϊ άλλα αίτια, έίτινα άμέσως- κατω
τέρω έκθέτω, είνε εκείνα, έίτινα έδημιούρ- 
γησαν, έν Έλλάδι τούλάχιστον, μέγα 
χάσμα μεταξύ ανθρώπων καϊ άσκήσεων 
καϊ αύτών άκόμη τών μεθοδικών.

Άοχή τής παραδοχής τών μεθοδικών 
άσκήσεων' εϊνε ή έπϊ τό έπιστημονικώτε- 
ρον τελειοποίησες τής κινήσεως, ή οικο
νομία χρόνου καϊ ή αρμονική άνάπτνξις 
τού σώματος, έφαρμοζομένη είς τους παΐ
δας οσάκις· δέν δύνανται ν’ άπολαύσωσι 
τού εύεργετήματος τής όρμεμφύτου κινή- 
σεως. Αί βιωτικαϊ όμως καϊ μάλιστα αί 
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σχολιακαί συνθήκαι δέν έπιτρέπουσιν είς 
τόν παϊδα νά .πληροί, την πρός κίνησιν 
ανάγκην, όσάκις αισθάνεται αύτήν. Ή 
τάσις αύτη πρός κίνησιν .πολλάκις άπο- 
κρουσθεϊσα, έλαττοΰται καί εξαλείφεται 
παντελώς. Τό σώμα έξοικειοΰται πρός 
τόν καθιστικόν βίον, δστις έπιφέρει μυϊ
κήν όκνηρίαν καί γενικήν αδράνειαν. Έν 
τοιαύτη οέ καταστήσει ευρισκομένου τοΰ 
παιδός έρχεται κατόπιν ή ώρα τοϋ μαθή
ματος τής γυμναστικής, μαθήματος φορ- 
τικωτέρου πάντων τών άλλων, διότι απαι
τεί διιινεκή προσοχήν καί παντελή ακι
νησίαν, κατά τήν όποιαν ό μαθητής μή 
κατορθώσας ώς έκ τοϋ είδους τοϋ μαθή
ματος νά ξενυότάξη, εξακολουθεί ών 
ύπό τήν επήρειαν τών κανόνων τής Γραμ
ματικής ή τών ρητών τής Χρηστομάθειας 
χασμώμενος· ώς Άγγλος ύποφέρων άπό 
spleen καί άναμένων ώς δεύτερον Μεσσίαν 
τόν κώδωνα τής παύσεως τοϋ μαθήματος.

Ή κακή αύτη έκτίμησις τών πραγμά
των ού μόνον άνέκοψε τήν διάδοσιν τής 
σωματικής άσκήσεως, άλλ’ ύπηγόρευσεν 
ήμϊν καί θεωρίας ού μόνον εσφαλμένος, 
άλλ’ αύτόχρημα όλεθρίας. ’Αντί νά παρέ- 
ξωμεν είς τους μαθητής χώρον, άέρα, 
κίνησιν, κλείομεν αύτούς εντός· στενής 
καί δυσώδους μάνδρας, πλήρους υγρα
σίας· καί πολύοσμων ύγρών, πιιγνύομεν 
έντός αύτής μερικά παλούκια καί ξύλα, 
καταδικάζομεν αύτούς εΐς παντελή άκινη- 
σίαν, καί θέλομεν νά προσφέρωμεν αύτοϊς 
ύγιείαν έκεϊ, όπόθεν άσθένεια ιιόνον δύ
ναται νά προκύφη, εύχαρίστησιν καί τέρφιν 
άπό άσκήσεις δυναμένας ν’ άποκοιαί- 
σωσι καί τόν μάλλον νηφάλιον, τέλος 
προσπαθοϋμεν διά τής άκινησίας νά έμ- 
βάλωμεν αύτοϊς· τήν άγάπιιν είς· κίνησιν!

Έξοχος τώ δντι μέθοδος, τής όποιας 
τά αποτελέσματα άπολαμβάνομεν συνεχώς!

Ώς κορωνίς δέ τοΰ όλου έργου έρχε
ται καί ή διά τάς έξετάσεις προπαρα- 
σκευή, πολλάκις άπορροφώσα απασαν τήν 
προσοχήν καί μέριμναν τοϋ διδασκάλου, 
μεταχειριζομένου πλέον τούς μαθητής ώς 
όργανα διαφημίσεως τοϋ Λυκείου ή τοϋ 

Γυμνασίου. Άρχίζουσι τά κλασικά συμ
πλέγματα κηί οί ατελείωτοι βηματισμοί, 
αί φιγοϋραι τής καδρίλιας καί δ,τι άλλο 
ή τοιαύτη αισθητική δύναται νά ύπαγο- 
ρεύση. καί άνιώντες οί ταλαίπωροι μα- 
θηταΐ κινούνται ώς δι’ ύποβολής κατα- 
ρώμενοι τόν έφευρέτην τού πρωτοτύπου 
αύτοΰ βασανιστηρίου καί άποκομίζοντες 
έκ τοϋ άνιαροϋ αύτοΰ μαθήματος τελείαν 
σωματικήν, διανοητικήν καί ήθικήν κατα- 
πόνησιν.

Αύτά είνε τά μέσα άτινα μεταχειριζό- 
μεθα πρός διάδοσιν τής σωματικής άσκή
σεως καί άναλόγοις τών μέσων τών σπει- 
ρομένων, θερίζομεν καί τ’ αποτελέσματα. 
Ίσως δμως τινές κρίνωσι τούς λόγους μου 
ώς υπερβολικούς· τοΐς συνιστώ νά έπι- 
χειρήσωσι μικρόν περίπατον άνά τάς μάν
δρας τών ασκήσεων τών διαφόρων Γυ
μνασίων αύτής της πρωτευούσης, δπως 
ίδίοις όμμασι λάβωσι γνώσιν.

Έξ δλων τών φυσικών ασκήσεων ή 
καλλίτερα καί. ούτως είπεϊν, φυσικωτέρα 
είνε ή παιδιά. Αΰτη δέν είνε είμή μεθο
δικός· κανονισμός· τών όρμεμφύτων κινή
σεων ας τινας παν έμφυχον ον άναγκά- 
ζεται νει έκτελέσιι δταν αισθάνεται τήν 
ανάγκην τής κινήσεως. Καί αύτει τά ζώα 
παίζονσι μεταξύ των· καί αύτά καταδιώ- 
κοι-σιν άλληλα καί αύτά παλαίυυσι καί 
άνατρέπουσι τό έν τό άλλο· έξ άλλου είς· 
πάσας τάς χώρας πεπολίτισμένας καί μή 
καί έν οίαδήποτε εποχή βλέπομεν τούς 
άνθρώπους· μεταχειριζομένους τάς· έν ύ
παιθρο) παιοιάς ώς Ψυχαγωγικόν μέσον 
καί ταύτοχρόνως ώς άσκησιν. ‘11 τελειο
ποίησες δέ καί ή διαρρύθμισίς τών παι
διών είνε τό κάτοπρον τού χαρακτήρας 
καί τής- προόδου παντός έθνους.

Είς τιι διάφορα κράτη παρά ταϊς- προό- 
δοϊς τού πολιτισμού πρρώδευσε καί ή 
παιδιά, έλαβε πολλάς καί ποικίλας· μορ
φής, υπεβλήθη είς κανόνας καί διερρυθ- 
μίσθη έπί τό τελειότεροι·. Ούτω έκ τής 
παιδιας έγεννήθη τό sport.

Αί παιδιαί άποτελοϋσι τό είδος έκεϊνο 
τής σωματικής άσκήσεως τό μάλλον θε- 

οαπεΰον τής άτελείας τοϋ σχολικού βίου, 
άρμόζουσι τόσον είς τήν άνάπτυξιν τών 
σωματικών πλεονεκτημάτων τοϋ παιδός 
δσον καί είς· τήν διάπλαση· τοϋ ήθους 
του· είνε ταύτοχρόνως ϋγιειναί, Ψυχαγω
γικοί καί ήθικοποίητικαί. Ύπό φυσιολο
γικήν έποφιν κρινόμεναι δέν παρουσιά- 
ζουσιν ούτε ύπέρμετρον έντασιν μυϊκής 
ένεργείας, ούτε μεμονωμένος μυϊκός συ- ! 
στολάς· καί αύται αί μάλλον πολύπλοκοι 
δέν άπαιτοϋσιν είμή συνδυασμούς τών 
μάλλον άπλουστέρων στάσεων καί κινή
σεων επομένως εύκόλως προσοικειοΰται 
αΰτάς ό παϊς εύρίσκων είς· αύτός σύν τή 
κατ’ έξοχήν ασκήσει αληθή τέρφιν καί 
διασκέδαση·.

Έκτος τών υγιεινών καί παιδαγωγικών 
αύτών πλεονεκτημάτων, άτινα έχουσιν αί 
παιδιαί, είνε καί έκ πείρας αποδεδειγμέ
νων ότι είνε τό μόνον μέσον οιαδόσεως 
τής σωματικής άσκήσεως καί μάλιστα I 
είς- τοιοΰτον βαθμόν ώστε νά θεωρή- 
ται αύτη ώς τι άναπόσπαστον τής τε ανα
τροφής τού παιδός· καί τοϋ καθημερινού 1 
βίου παντός ανθρώπου. Οί "Αγγλοι καί οί 
’Αμερικανοί έχουσι πλήθος εθνικών παι
διών, είς άς επιδίδονται πάντες μετ’ άγά- 
πης καί ζήλου ενθουσιώδους, μηδέ τών 
γερόντων έξαιρουμένων, καί αϊτινες· είνε 
επιβεβλημένοι καί έκτελοϋνται καθ’ έκά
στην είς πάντα τά σχολεία· αί παιδιαί 
αύται μετά τής πυγμαχίας, τοϋ κολυμ- 
βήματος καί της κωπηλασίας είνε ού μό
νον ή βάσις τής άσκήσεώς· των, άλλά 
σχεδόν ή αποκλειστική των άσκησις. Τις 
δύναται νά είπη δτι δέν άσκούνται ούτοι, 
ή τίς δύναται νά τοΐς· διαφιλονεικήση τήν 
παγκόσμιον φήμην ϊιν δικαίως κέκτιινται 
ώς· άθλητικώτεροι πάντων τών κατοίκων 
τής γής;

Έπί τού ζητήματος τούτου, υπέρ θεωρώ 
ώς ούσιωδέστατον, προκειμένου περί διαρ- j 
ρυθμίσεως Ελληνικού γυμναστικού συστή
ματος, θέλω έμμείνει έτι δλίγον, ϊνα πραγ- 
ματευθώ αύτό καί άπό καθαρός φυσιο
λογικής άπόφεως, αϊρων ούτω πάσαν αμ
φιβολίαν, ήτις ήθελε γεννηθή είς τούς μή

εύκόλως πειθομένους καί μή έγκρατεϊς 
τών γυμναστικών ζητημάτων.

Έν τή Υγιεινή, ή άσκησις δέν είνε 
σκοπός, άλλά μέσον. ’Αν είνε άνάγκη νά 
βαδίζη, τρέχει ή πηδά τό παιδίον, δέν 
πράττει τούτο πρωτίστως διά νει μάθη νά 
βαδίζη. τρέχη καί πηδά· έπί πλέον ή 
άσκησις ή έφαρμοζομένιι είς τό παιδίον 
δέν έχει ώς εύθύν σκοπόν νει καταστήση 
αύτό. (ίωμαλαιότερον καί έπιδεξιώτερον 
ή ύγιεινή αποβλέπει ύφηλότερον ζητεί 
νά δώση είς· τό παιδίον ιδιότητα, ήτις· 
είνε ή βάσις- πάντων τών σωματικών πλεο
νεκτημάτων: τήν ύγιείαν. ΊΙ ύγιεία 
αύτη έγκειται έν τή τελεία ισορροπία τών 
μεγάλων οργανικών λειτουργιών. ΊΙ δέ 
υγιεινή αποστολή τής άσκήσεως είνε ή 
διατήρησις· τής ισορροπίας· έντειϊς όργεινι- 
κ.αϊς λείτουργίαις, τής· κειτειστρεφομένης 
δταν ή άσκησις σφάλλεται.’Αν σπουδάσωμεν 
τήν σωματικήν κατασκευήν παιδός κειτει- 
δεδικασμένου είς καθιστικόν βίον καί ακι
νησίαν καταναγκαστικήν (καί δυστυχώς 
τοιαϋτει παραδείγμειτα παίδων έχομεν 
άφθονα), έκπληττομεθα βλέποντες ότι ούχί 
μέρη τινει μόνον τοΰ σώματος, άλλ’ ού- 
δεμία οργανική λειτουργία διαφεύγει τά 
αποτελέσματα τής έλλείφεως τής άσκήσεως.

Τό παιδίον, τό στερούμενον άσκήσεως, 
παρουσιάζει ιδιαίτερον τύπον είνε, ούτως 
είπεϊν, ζαρωμένοι·. Δεικνύει έν τή καθο
λική του σομφή τί, ύποαιανήσκον τήν 
έντύπωσιν ήν προξενεί Φυτόν, τοΰ όποιου 
ή ζωτικότης έλαττοΰται ένεκεν έλλείφεως 
άέρος κειί ήλιου.

Πάντες οί μϋς είνε έξησθενημένοι, τό 
δέ παράστημα έλαττωματικόν μέχρι τοιού- 
του βαθμού, ώστε νά. καταλήξη είς παρα
μορφώσεις τού σκελετού- Τιι όστα τής 
σπονδυλικής στήλης- μή υποβασταζόμενα 
αρκούντως ύπό τών οικείων μυών, όλι- 
σθαίνονσιν έπ’ άλλήλων έκλεπτυνόμενα 
κατά τΰ πρόσθιον αύτών μέρος. ΊΙ ράχις 
κυρτοΰται· οί ώμοι γίνονται κοίλοι καί 
έπικλινεϊς πρός· τά έμπρός· τέλος οί ανα
πνευστικοί μϋς δέν ύπεγείρουσι μετ’ αρκε
τής ένεργητικότητος τάς πλευράς καί τό 
στήθος έπιπεδοϋται καί κοιλοϋται.
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Τά αποτελέσματα όμως ταύτα τιΐς έλ- 
λείψεως κινήσεως δέν έπιδρώσι μόνον έπϊ 
τών μυών πάσαι αί οργανικοί λειτουργίαι 
έξασθενοϋσιν όπως καϊ ή μυϊκή. Ή πέψις 
εινε βραδεία καϊ ατελής, ή δέ δρεξις 
άπόλλυται· ίι κυκλοφορία τοϋ αίματος 
άλιγώτερον ζωηρά- ό σφυγμός αδύνατος 
καϊ συχνός, δείγμα της ολίγης ένεργη- 
τικότητος της καρδίας- ή αναπνοή βρα
χεία καϊ άνεπαρκής, είσβιβάζουσα μι
κρόν ποσότητα άέρος είς τοΰς πνεύμο
νας. Τά νευρικά κέντρα έξ άλλου ΰφί- 
στανται ισχυρούς κλονισμούς, οϊτινες 
συνίστανται είς γενικήν έξασθένησιν τών 
ψυχικών δυνάμεων. Τό παιδίον οέν γνω
ρίζει πλέον νά βέλη καϊ γίνεται τελείως 
υπήκοον τών θελήσεων τών γονέων ή 
διδασκάλων δεικνύει αποστροφήν πλήρη 
πρός πασαν κίνησιν καϊ έν γένει διά πάν 
τό απαιτούν προσπάθειαν τινα. "Οσω πε
ρισσότερόν μένει άνευ άσκήσεως, τόσω 
μεγαλειτέραν προτίμησιν δεικνύει πρός· 
τέρψεις καθεστηκάς. Είς- τό σημεϊον τούτο 
τά παιδία καταλαμβάνονται ύπό άλιιθοϋς 
πάθους πρός τήν άνάγνωσιν, κατατρώ- 
γοντα κυριολεκτικών τά βιβλία, άτινα πε
ριέρχονται είς χεΐράς των. Άλλα διέρ
χονται ήμέραν όλόκληρον ίχνογραφούντα 
ή έκτελούντα έπϊ τοϋ κλειδοκύμβαλού τάς 
gamines διαφόρων τόνων. Τότι πλέον οί 
γονείς καϊ οί διδάσκαλοι ένΟουσιάζονταν 
πιστεύυυσιν, ότι τά τέκνα των είνε επι
στημονικοί ή καλλιτεχνικοί ίδιοφυίαι, θαυ- 
μάζουσι δέ καϊ έναβρύνονται διά τέι μη- 
οαμινέι αύτά προσόντα, άτινα έχουσιν ώς 
αρχήν τήν αποφυγήν πάσης προσπάθειας, 
ένεκεν έξεως ακινησίας· τελείως ήδη άπο- 
κτηθείσης.

Έφ’ δσον όμως ή θέλησις άπόλλνσι 
τήν έντασιν αύτής, ή εύαισθησία γίνεται 
έντονωτέρα καϊ ή φαντασία μάλλον ζωηρά, 
όπως συμβαίνει είς πάσας τάς νευρικός 
καταστάσεις. Ή ήθική ΰγιεία τοϋ παιδός 
δέν διατρέχει όλιγωτέρους κινδύνους- τής 
φυσικής καϊ εινε καιρός νά είπωμεν πρός 
τοΰς γονείς τό ρητόν ένός Βέλγου συγ- 
γραφέως, ούτινος λησμονώ τό όνομα : «Τό 

παιδίον σας δέν αγαπά πλέον τά παι
γνίδια· λάβετε τέι μέτρα σας».

Έν τή καταστάσει τούτη τής ασθενικής 
έξασθενήσεως, τό έξοχώτερον άντίφάραα- 
κον είνε ή μυϊκή έξάσκησις· αρκεί τό 
παιδίον νέι άφτεροι ώρας τινας τής· ήμέρας 
εις ζωηρόν τινα παιδιάν οίανδήποτε καί 
έντός τινων εβδομάδων τά όργανα θέι άνα- 
λάβωσι τήν κανονικήν των λειτουργίαν, 
ή δέ ισορροπία θέι άποκατασταθή είς τε 
τά νευρικά κέντρα καϊ είς- αύτόν τόν χα
ρακτήρα τοϋ παιδός· έν τή περιπτώσει 
δέ ταύτη άν ζητήσωμεν όποιου είδους 
ΰπηρεσίαν παρέσχεν είς τό παιδίον ή 
άσκησις, δέν είνε δύσκολον νέι άντιλιι- 
φθώμεν δτι ή κατ' έξοχήν σπουδαία υπη
ρεσία δέν είνε ούτε ή αύξησις τής μυϊκής 
φώμης, ούτε ή εύκινησία, άλλ’ ή βελ- 
τίωσις τής ύγιείας, έπελθούσα διέι τής 
άναζωογονήσεως· τοϋ έργου πασών τών 
οργανικών λειτουργιών, όφειλομένου πρω- 
τίστως εϊς τήν έπίδρασιν τής άσκήσεως 
έπϊ τής· αναπνοής.

Ή αναπνοή έν τω άνθρωπίνω όργανι- 
σμω είνε ή κυριαρχούσα λειτουργία, άφ’ής 
έξαρτώνται πάσαι αί άλλοι. Οίαδήποτε 
καϊ άν είνε ή αίτια τής προσωρινής κα- 
ταπαύσεως τών ζωϊκών λειτουργιών, οί 
ίατροϊ συνήθως πρό παντός· άλλου προσ
παθούσε ν’άποκαταστήσωσι τήν άναπνοήν. 
Ανασύρουν τον ΰδατος ένα ήμιπεπνιγμέ- 
νυν, άφθονος· αιμορραγία έπιφέρει κατά- 
στασιν νεκροφανείας, αΐφνιδία συγκίνησις 
προξενεί σφοδρόν λειποθυμίαν, πρωτίστως 
τήν άναπνευστικήν λειτουργίαν τοϋ πα- 
θόντος ατόμου θέι προσπαθήσωμεν νέι άπο- 
καταστήσωμεν. Θέτομεν τότε είς ενέργειαν 
τήν λεγομένην τεχνικήν αναπνοήν, 
είτε έφαρμόζοντες παλινδρομικός κινήσεις 
τοϋ στήθους, είτε έμφυσώνπες άπ’ εύθείας 
αέρα είς τό στόμα τού παθόντος- όταν δέ 
κατορθώσωμεν νέι άποκαταστήσωμεν τήν 
άναπνοήν, παρατηρούμεν τότε δτι πάραυτα 
τό αίμα έπαναλαμβάνει τήν κυκλοφορίαν 
τοι·, αί διάφοροι αισθήσεις· άρχονται λει- 
τουργοϋσαι καϊ έν ένϊ λόγω ή ζωή έπα- 
νέρχεται.

Τοιαύτη είνε ή έπίδρασις τής αναπνοής 
έπϊ τών άλλων ζωϊκών λειτουργιών έξ 
άλλου πάντες γνωρίζομεν, οτι ή άσκησις 
αύξάνει τήν άνάγκην τής αναπνοής καϊ 
καθείς θέι έχη παρατηρήσει, δτι μετά τινα 
άσκησιν παράγοντσι συχνότεροι αναπνευ
στικοί κινήσεις, παρά έν καταστάσει ύρε- 
αίας. Ή έντασις αύτη τής αναπνοής πα
ρέχει είς τόν παΐδα μεγαλειτέραν ποσό
τητα άέρος. "Εχει ύπολογισθή δη παιδίον 
παϊζον εισπνέει αέρα επτάκις περισσότε
ρον παιδιού καθημένου. Τί μεγάλη αΰτη 
κατανείλωσις τοϋ άτμοσφαιρικού άέρος 
είνε τό ούσιωδέστερον τών εύεργετημάτων, 
άτινα ή άσκησις παρέχει είς τόν παΐδα 
ώς άμέσως γίνεται καταφανές.

Γνωστόν δτι ό ατμοσφαιρικός άήρ πε
ριέχει συστατικόν ούσιωδέστατον διέι τήν 
θρέψιν τό συστατικόν τούτο είνε τέ> όξυ
γόνον, αληθής αερώδης τροφή, μάλλον 
απαραίτητος διά τήν ζωήν καί αύτού τού 
άρτου καϊ τοϋ ΰδατος, διότι ένώ δύναται 
τις νέι μείνη ήμέρας τινας άνευ τροφής, 
δέν δύναται έν τούτοις νέι μείνη ούτε 
όλίγα λεπτέι άνευ αναπνοής· έπϊ πλέον 
τό όξυγόνον είνε τό διεγερτικόν πασών 
τών ζωϊκών λειτουργιών. ΙΙειράματα με
γίστης σπουδαιότατος κατέδειξαν δτι ή 
κυκλοφορία αίματος, πλουσίου είς όξυγό
νον, έξεγείρει τροπον τινά άπάσας τάς 
ζωϊκάς ιδιότητας τών όργάνων, είς τά 
όποια κυκλοφορεί. Άν έγχύσωμεν είς 
ζώντα μϋν αίμα έστερημένον οξυγόνου, 
βλέπωμεν τόν μϋν τούτον χάνοντα πά
ραυτα τήν ίσχύν του, άν δέ τούναντίυν 
χύσωμεν είς καταβεβλημένοι1 μϋν καϊ 
ανίκανον νέι ένεργήση, ρεύμα αίματος 
ΰπερπληρωμένυυ οξυγόνου, βλέπομεν τόν 
μϋν τούτον έπανευρίσκοντα πάραυτα τήν 
ίσχύν του καϊ δυνάμενον άμέσως νέι έπα- 
ναλάβη τήν έργασίαν του.

ίίολΰ πειστικώτερον πείραμα είνε τό 
τοϋ Brown Secquard, σχετικόν μέ τήν 
ζωογόνοι’ έπίδραστν του περιέχοντας όξυ
γόνον αίματος. Κατόρθωσεν οΰτος νέι έπα- 
ναφέρη έπί τινα δευτερόλεπτα όλα τέι φαι
νόμενα τής ζωής είς κεφαλήν άποκεφα- 

λισθέντος κυνός, είσαγαγών είς τάς κα
ρωτίδας ^εϋμα αίματος, πλουσίου είς 
όξυγόνον.

Αί ζωϊκαϊ τροποιήσεις, άς παράγει ή 
μυϊκή έξάσκησις παρέι τω παιδί τώ έξη- 
σθενημένω ύπό λίαν καθεστικοΰ βίου, 
οφείλονται άνευ αμφιβολίας είς τήν είσαγω- 
γήν έν τω αϊματι μεγαλειτέρας ποσότητος 
οξυγόνου. Τούτο δέ (υποδεικνύεται έναρ- 
γέστατα, διότι μόνον διά τής άσκήσεως 
καϊ διέι τής αναπνευστικής όιαίτης 
δύναται παιδίον έξησθενημένον νά άπο- 
κτήση τάς δυνάμεις του. Διέι τούτο βλέ- 
ποιιεν τήν έπϊ τό βέλτιον μεταβολήν τής 
ύγιείας τών παιδιών, δταν όδηγώμεν αύτά 
είτε είς δασώδη, είτε είς παραθαλάσσια 
μέρη, δπου άφθονεϊ άήρ καθαρός, προκα- 
λών είς βαθεϊαν άναπνοήν καϊ ζωογόνων 
τό στήθος.

Ή άνάπτυξις τοϋ πνεύμονας είνε άπό 
ύγιεινής άπόψεως τό ούσιωδέστερον άπυ- 
τέλεσαα τό όποιον πρέπει νά ζητώμεν άπό 
τήν μυϊκήν άσκησιν, προκειμένου περί 
παίδων, καθόσον ή ποσότης τοϋ όξυγανου 
τοϋ είσαγομένου είς τό αίμα, έξαρτάται 
έκ τής εύρύτητος τοϋ αναπνευστικού πε
δίου, ούτως είπεΐν, τούτέστι τής επιφά
νειας, ήν αί πνευμονικαϊ κυψέλαι παρου- 
σιάζουσι. Γνωστόν δέ δτι ό πνεύμων, δσον 
άφορά είς τήν αυξησιν αυτού, ακολουθεί 
τούς αύτούς νόμους,ούς καϊ τέι λοιπά όργανα 
τοϋ σώματος· ό όγκος του αύξάνεται άνα
λόγως τής λειτουργίας του· δπως ό μΰς 
όγκοϋται έφ’ δσον τό μυϊκόν έργον αύξά
νεται, ούτω καϊ ό πνεύμων αποκτά πε
ρισσότερον όγκον, δταν έπιτείνονται αί 
αναπνευστικοί αύτοΰ κινήσεις.

Είς τό παιδίον τό έστερημένον άσκή
σεως ή αναπνοή έχει περιωρισθή είς τό 
miiiiiiuni, διότι ώς είπομεν, ή ακινησία τοϋ 
σώματος συνεπάγεται τήν έλάττωσιν τής 
αναπνευστικής ανάγκης καϊ τήν αδρά
νειαν επομένως· τής αναπνευστικής άσκή
σεως. Ό πνεύμων ΰπαχθεϊς είς· άναγκα- 
στικήν άνάπαυσιν έλαττοϋται κατ’ όγκον, 
δπως έλαττοϋται είς μΰς, δστις πάσχει 
ατροφίαν ένεκεν έλλείψεως κινήσεως· καϊ 
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ή ενεκεν ανεπάρκειας αναπνοής ατροφία 
τοϋ πνεύμονος είνε ίσως καταπ?σικπκω- 
τέρα της τοϋ uuOc τοϋ εϊπρακτοϋντος. 
’Αρκεί μόνη ή θέα παιδίων έστερηηένων 
επαρκούς αναπνοής·, δπως ηας πείση όπό- 
σον αναγκαία είνε ή ανξησις τής ανα
πνοής διά τών οικείων μέσων, άτινα 
παρέχει ή μυϊκή δσκησις καί μόνη.

Τοιοϋτον είνε τά ενδιαφέρον τής είνα
(άκολουίεί)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤ' ΕΜΠΟΔΙΩΝ
Πρωτότυπος άγών έλαβε χώραν έν ’Αγγλία

Άγώνες τ-,ύ = ν Βερολίνιρ Γυμναοτ.κσΰ Συλλόγου «Ι’εοιιεινΐα».αθλητισμόν, 
μόλα ταΰτα 
δμως οί Άγγλο: δέν παύονται έπινοοΰντες μέσα 1 
δ'.’ ών ού μόνον τάς άΟλητικάς ασκήσει; έτ: ■

διοργανω'ΐεί; 
παρ’ αθλη
τικού τινες 
Συλλόγου.

Είνε γνω
στή ή έν 
’Αγγλία με
γίστη έπίδο- 
σις εϊς τδν 

ι πτύξεως τοϋ πνεύμονος έν τή υγιεινή τοϋ 
παιοός- είνε λοιπόν ένδεδειγμένον να έκλέ-

I γωμεν πρό παντός προκειμένου διά παϊδας 
| καϊ εφήβους· τάς ασκήσεις έκείνας, αΐτινες 
ι θέτουν είς ένέργειαν πρωτίστως τέι είνα
ι πνευστικιϊ όργανα, νά φροντίζει μεν δέ όπως

αϋται έκτελεονται έν χώρεο, δυναμένω νά 
παρέξη άφθονα τέι στοιχεία πρός πλήρη 
και τελείαν αύτών ένέργειαν. . .

μάλλον νά διαδώσωσιν έπϊχειροϋσιν, άλλά και
ζητοΰσινάσυ- 
νενεόσωοι τδ 
εύχάρισ τον 
μετά τοΰ ω
φελίμου.

ΙΙρός τοϋτο 
,δέ διοργανώ- 
νουσινάγώνας 
καθ’ οΰς οί εϊς 
τούτους λαμ- 
βάνοντες μέ
ρος δέν ύπο- 
χρεούντα: νά 
καταβάλλωσι 
προσπάθειας, 
δύναμινκα1. αν
τοχήν, άλλ’

ύποχρεοΰνται νά έπιδείξωσ: καί ιδίαν δεξιότητα 
κα· εύκ-.νησίαν. νά ύπερνικήσωσι δυσκολίας, ας 

εϊς τούς συνήθεις αθλητικούς άγώνας ούοέποτε 
σχεδόν συναντώσι.

Οί τοιοϋτοι άγώνες φέρουσι μάλλον τδν τύ
πον εύθύμων άσκήσεων, καί διοργανοΰνται ώς 
έπί τό πλεΐστον παρά Λυκείων καί άλλων παι
δαγωγικών ιδρυμάτων, δέν δίδεται δ’ αύτοΐς 
καθαρώς άθλητική σημασία καί σοβαρότης, άλλ’ 
δ κύριος αύτών σκοπός είνε άπλή σωματική δ- 
σκησις.

’Εννοείται καλώς δτι εις τήν έπινόησιν τοιού- 
των άγώνων ούδέν δριον τίθεται· δσω πρωτοτυ- 
πώτερα, δσφ δυσχερέστερα είνε τά έμπόδια, 
τόσω μεΐζον ένδιαφέρον έχει δ άγών φραγμοί 
έκ κλάδων δένδρων ύψηλοί, ους άνάγκη νά διέλ- 
θωσι, τοίχοι έκ σανίδων έφ’ ών πρέπει ν’ άναρ- 
ριχηθώσι, τάφροι καί πίθοι άκόμη, διά τοϋ κοί
λου τών οποίων δέον οί άγωνιζόμενοι νά διέλ- 
θωσι.

Τό τελευταίου άγώνισμα είνε λίαν δύσκολ.ον 
καθ’ δσον οί πίθο: κρέμανται άπό σχοινιού καί εις 
έκάστην κίνησιν τοΰ δρομέως προσπαθοΰντος νά 
διέλθη διά μέσου τών βυτίων ταλαντεύονται 
ταΰτα εϊς τοιοϋτον τρόπον ώστε ό δρομεύς άδυ- 
νατεί νά εΐσέλθη έν αύτώ. Δέν είνε δέ αύτη καί 
μόνη ή δυσκολία- καθ’ δσον καταφθάνοντες οί 
δρομείς, καϊ δραττόμενοι βυτίου τινός, έχουσι 
νά ύποστώσι άγώνα εναντίον άλλήλων καθόσον 
έκαστος ζητεί πρώτος νά διέλθη δπως καί τα
χύτερον φθάση εις τό τέρμα.

Ώς έκ τούτου τό άγώνισμα τοϋτο πλήν τής 
δεξιότητος καί άντοχής ήν άπαιτεί, προκαλεί 
καί τήν θυμηδίαν τών τε άγωνιστών ώς καί τών 
θεατών.

------ sse------

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΓΙρό τίνος έτελέοθησαν έν Βερολίνιρ άγώνες 
δρόμου, διοργανωθέντες ύπό τοϋ έν Βερολίνιρ 
Συλλόγου Germania, δπως καθορισθή ό άρι- 
στος δρομεύς μεταξύ τών Γερμανών φιλάθλων. 
Αί παρατιθέμενα: δ’ εικόνες παριστώσι τούς ά
γώνας τούτους· καί δή έν τή πρώτη εϊκόν: πα- 
ρίστανται οί δρομείς κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν 
δίδεται τό σημεϊον τής άναχωρήσεως διά τόν 
δρόμον τών 1500 μέτρων καί καθ’ δν ήλθε νι
κητής ό Orton’ ή δεύτερα εΐκών παριστα τόν 
Orton φθάνοντα εις τό τέρμα- καί ή τρίτη εί- 
κών παριστα άγώνα juniors κατά τόν δρόμον 
τών 1000 μέτρων.

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

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ

ΕΡΑΝΙΣΘΕΙ2Α ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

J. LENOBLE DU TE1L· 
ϊιϊασκάλου ΙπποίαμαοτοΟ 

έν τ? α/ύλ·^ των εθνικών Ιπποφορβίων, 
rao

ΑΝΤ2ΝΙ0Γ θ. ΗΙΠΤΗ 
ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού

ΐ’Ορα προηγούμενα εϊς φυλλάδιον 19-20 σελ. 300).ΚΕΦΑΛΑΙ0Ν VI
ΊΙ ιίτάιίις τοϋ ίππέως (La tenue).

Τά [ΙοιιΟιΐικιτπ (ή <$ννε<»γύιιατα)
(Les aides).

ΙΙαρατηρήσεις έπϊ τών δύο πρώτων μαθημάτων.

Έάν ci ιππείς ένεβάθυνον είς τό πνεύμα τών 
δύο πρώτων μαθημάτων, θά παρετήρησαν οτι 
αί άρχαϊ αί χρησιμοποιούμενα: διά τήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ ϊππου, είς τάς μέχρι τοϋδε έκτε- 
θείσας κινήσεις, συνοψίζονται εϊς ελάχιστα, 
και ότι ή ιππευτική, ήτις εινε λίαν δύσκο
λος ίν τή πρακτική εφαρμογή, εινε λίαν εύ
κολος ύπό θεωρητικήν ε’ποψιν.

"Ηδη άς έξετάσωμεν, πώς πρέπει νά έννο- 
ήσωσι τήν ιππευτικήν.

Θά θεωρήσωσι ταύτην ύπό περιωρισμένην 
έποψιν, ιν' άνεύρωσι μόνον χρήσιμον ίφαρμο- 
γήν άναλόγως τής Ιδιαιτέρας ίκανότητος έκά
στου ίππέως;

Δέν όφείλουσι μάλλον ν’ άναζητήσωσι, ύπό 
γενίκωτέραν ε’ποψιν, τήν τέχνην ήτις παρέχει 
και διδάσκει τήν στάσιν ήν ό άνήρ δέον νά 
λαβή έπϊ τοϋ ϊππου, ϊνα ε"χη πλειοτέραν ασφά
λειαν καί άνεσιν, ήτις στάσις τφ παρέχει συγ- 

, -χρόνως τά μέσα τής διευθύνσεως τοϋ ϊππου 
μετά τής μεγαλειτέρας ευκολίας, και δΓ ής 

! δύνανται νά έπιτύχωσιν άπό τοϋ ϊππου, διά 
: τών άπλουστέρων μέσων, καταπονοϋντες τοϋ- 
' τον όσον τό δυνατόν όλιγώτερον, τήν άκρι- 
ι βεστέραν καί έντελεστέραν ύπακοήν είς παν 

οτι ή διάπλασις καϊ αί δυνάμεις του τφ έπι- 
I τρεπουσι;

Ό τρόπος ούτος τής έξετάσεως τής ίππευ- 
> ■ τικής επιτρέπει νά έζαγάγωμεν τά πλεονε- 

κτήματα άτινα άποτελοϋσι τον ιππιι?.ατην 
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(homme de clieval), χαθώ; χαΐ έκεϊνα άτινχ 
συνιστώσι τόν έξησκημένον Ιππον.

Ιππηλάτης (homme de clieval ou habile 
cavalier) εινε έχεϊνος δστις, στερεό; χχί άνετος 
έπί τοϋ ίππου, προσεκτήσατο τήν γνώσιν τοϋ 
τί δύναται ν 'άπχιτήση παρ' αύτοΰ, χαθώ; 
γνωρίζει έπίσης τά άπλά χχί λελογισμένα 
πρακτικά μέσα, ϊνα έξαναγχάση τόν ίππον 
είς ύπακοήν.

Ό έξησκημενος ίππος (clieval dresse 
OU clieval Illis) είνε εκείνος δστις ύποτασ- 
σόμενο; εΐς τήν θέλησιν τοϋ ίππέως, άνταπο-
κρίνεται εύστόχως καί μετ’ ευκινησία; είς τάς 
ενδείξεις άς λαμβάνει.

Οί δύο ούτοι έκτεθέντε; τελευταίοι ορισμοί 
συνιστώσι τήν θεωρητικήν γνώσιν τής ιππευ
τικής. γνώσις ήτις δέον νά χρησιμεύση πρός 
διαφώτισιν τής πρακτικής έκπαιδεύσεως.

Ό ίππεύ; δθεν, προ 
προσκτήσηται καλήν στάσιν έπί τοϋ ΐππου, 
ήτοι νά ήνε εύσταθής, καθότι πάσα έπί τοϋ 
ΐππου θέσις του, έν ή δέν εινε εύσταθής, ε’νε 
μοιραίω; κακή στάσις, διότι δ άναγκαζόμενος 
νά καταγίνηται ιδίως είς τό νά στηριχθή έπί 
τοϋ ίππου, δέν είνε κύριο; τοϋ σώματό; του, 
έχει δέ άρκετήν περί τούτου έπασχόλησιν, 
ώστε νά μή δύνηται νά σκεφθή είς τήν χρη- 
σιμοποίησιν τών μέσων τής διευθύνσεως τοϋ 
ίππου. Άπό τής στιγμής ταύτης καθίσταται 
το παίγνιον τοϋ ίππου του.

“Αν καί δύνανται ν’ άνθέξωσιν έπί τοϋ’ίπ
που εί; δλα; τάς θέσεις, ε’νε περιττόν ν’άπο- 
δείξωμεν, οτι ή φυσικωτέρχ θά θέση έκαστον 
μέλος τού σώματο; είς θέσιν άνετον, ούτως 
ώστε ούδέν μέλος νά καταπονεθή πλειότερον 
τού έτέρου. Ό ίππεύς θά δυνηθή τοιουτοτρό
πως νά πχραμείνη έπί πλειότερον χρόνον έφιπ
πος χωρίς νά κουρασθή- θά εύρίσκηται δέ έν 
στασει στερεοτέρα καί ήττον ενοχλητική διά 
τόν ίππον.

παντός, οφείλει νά

Ή στάσις αΰτη ούσα ιδίως ισορροπία, οί 
βραχίονες καί αί κνήμαι θά διατηρήσωσι τήν 
ελευθέραν κίνησιν των, ϊνα δαμάσωσι τόν ίπ
πον καί άντισταθώσιν είς τήν απείθειαν ή 
άμυναν τούτου (defenses). Τό ζώον εύρίσκον 
πάντοτε προσκόμματα είς τάς άνοιας του καί 
μή έ'χον τίποτε έκ μέρους τοϋ ίππέω; δπερ νά 
τό έρεθίζη, δέν ύποαχει αμφιβολία οτιθ’άπο- 
βάλλη τάς κχκάς έξεις άς έκέκτητο κχΐ δτι 
δέν θά εΰρη τήν εύκαιρίχν ν’ άποκτήση νέα; 
τοιχύτα;.

Ή καλή δθεν στάσις· έγκειται έν τή σχέ- 
σει της ισορροπίας καί έν τή αρμονική 
καί εύκάμπτω ένότητι δλων τών μελών 
τοϋ σώματο; τοϋ ίππέως. Όσάκις εν έκ τών 
μελών δέν συντελεί εί; τ-ήν διατήρησιν τής ισορ
ροπίας ταύτης, αί μετατοπίσεις τοϋ σώματο; 
καί τοϋ καθίσματος τοϋ ίππέω; (assiette) 
προκαλοϋνται διά τή; παραμικροτέρα; κινήσεως 
καί δέν άποφεύγοντχι. άλλά μόνον μετριάζον
ται διά τή; χρήσεως συσφιγκτικών δυνάμεων 
έκ μέρους τοϋ ίππέως. δι’ ών κατοοθοϊ νά 
παραμένη κατά το μάλλον καί ήττον πλειό
τερον χρόνον έφιππος, άλλ’ αΐτινες τόν έμπο- 
δίζουσιν άπό τοϋ νά ένεργή καταλλήλως, καθ’ 
δτι άπαντα τά μέλη τοϋ σώματός του εύρίσκονται 
έν συστολή- ακριβώς δέ κχτά τάς στιγμάς καθ’άς 
έχει πλειοτέραν ανάγκην τής μετά κανονικό- 
τητος χρησιμοποιήσεως τών χειρών του, καί τών 
κνημών του εμποδίζεται άπό τοϋ νά ένεργήση 
καθό χρησιμοποιών ταύτας έπί τώ τέλει τοϋ 
νά στηριχθή. Δυνατόν νά συμβή είς έξαίρετον 
ιππέα νά διασαλευθή ή στάσις του δι' άπροό- 
πτου άλματος τοϋ ίππου, άπολέσαντο; δέ 
αύτοΰ τήν ισορροπίαν, νά εύρεθή ήναγκασμένος 
νά καταβαλλη δύναμιν ΐνα κρχτηθή έπί τοϋ 
ΐππου, άλλά τότε αύτος θά χρησιμοποίηση 
τήν άπαιτουμένην μόνον πρός τοΰτο δύναμιν, 
καί θά έπανακτήση τήν έλευθερίαν του, άμα 
άναλαβη τήν στάσιν καί ευστάθειαν.

Ή κανονικότης προέρχεται έκ τή; ισορ
ροπία; ταύτη; ήτις προσδένει, οΰτω; είπεϊν, 
τόν ιππέα έπί τοϋ ΐππου του διά τοϋ βάρους 
καί τών αντίρροπων (contre-poids) δλων 
τών μελών τοϋ σώματο;, χωρίς ούτος νά κα- 
ταφύγη εί; συσφιγκτικάς ή πιεστικά; δυνά
μει;. αϊτινες θά τόν κουρασωσι καί συνεπώς 
δέν θά δυνηθή νά ποιήσηται χρήσιν τούτων 
έπί μακρόν χρόνον.

Έν μόνη τή κανονικότητι ταύτη ένυπάρ- 
χει ή άνεσις, ήτοι ή ελευθερία αΰτη έν έκα
στο» μέλει τοϋ σώματο; ή ίπιτρέπουσα εί; τόν 
ιππέα νά ποιήσηται τήν χρήσιν ήντινα έπι- 
θυμεϊ. Υπάρχει άληθέ; αξίωμα γνωστόν ύφ’ 
δλων τών γυμναστών, δτι «ή μεγαλειτέρα 
κανονικότης έπιφέρει τήν μεγαλειτέραν άνεσιν, 
καί άντιστρόφως, ή μεγαλειτέρα άνεσις επι
φέρει τήν μεγαλειτέραν κανονικότητα. »

Κατόπιν τών άνωτέρω έκτεθέντων, ά; άνα- 
ζητήσωμεν τά; συνθήκα; τή; στερεάς ταύτης 
στάσεως, συνάμα ίσχυρας καί εύκάμπτου 
έξ ής θά έπιτευχθή ή κανονικότης, ήτις

ένουμένη έν τή σωματική ισχύει καί τή ψυ
χραιμία τοϋ 
πραγματικόν 
προτερήμασι συνενοϊ τήν ύπομονήν, 
τητα καί τήν τελείαν γνώσιν τού μηχανήμα
τος δπερ πρόκειται νά διευθυνη, μηχανήματος 
ζώντο; καί ώς έκ τούτου κεκτημένου ίδιαν 
θέλησιν ήντινα δέον ν' άντικαταστηση διά τής 
ίδικής του δι' έπιμεμελημένης έξασκήσεως.

Έξέταόις τής είτίίείεως τοϋ ίππέως.

Ή έξέτασις ήντινα δυναμεθα νά καμωμεν 
έπί τίνος ίππέως, μά; δρίζει έν πρώτοι; τήν 
διαίρεσιν ήντινα θά καμωμεν τών διαφόρων 
μελών τοϋ σώματός του καί μάς δεικνύει οτι 
τά μέν χρησιμεύουσιν άποκλειστικώς ώ; βάσις 
εί; τήν στάσιν, - 
στάσει ταύτη, 
καθοδήγησιν τοϋ ΐππου.

Τά μέλη άτινα χρησιμεύουσιν άποκλειστικώς 
ώ; βάσις εί; τήν στάσιν εινε οί γλουτοί 
(fesses), οί μηροί (cuisses) καί τά γό
νατα (genoux).

Τό σύνολον τών σημείων δι’ ών τι 
εύρίσκονται έν έπαφή μετά τι 
κάθισμα (assiette), δσον δέ 
τή; έπαφή; είσι πλειότορα, 
προσκόλλησις τοϋ ίππέω; έπί 
μεγαλειτέρα έπίσης, δσον ■ 
ρωθώσιν

ίππέως, θά καταστήση τούτον 
ιππηλάτην, έάν συν τοΐ; άνω 

τήν πραό-

τά δέ, συμβαλλοντα έν τή 
χρησιμεύουσιν ίδίω; εΐ; τήν

ά μέλη ταύτα 
ιϋ ΐππου καλείται 
τά σημεία ταύτα 
έπί τοσούτον ή 

τοϋ ΐππου έ’σεται 
περισσότερον χαλα- 

οί μϋ; τών μελών τούτων, έπί τοσού
τον ταύτα θά έπιπεδωθώσι καί τοιουτοτρόπως 
θά έπακουμβώσιν έπί τής σέλλης πλειότερα 
σημεία. Πλήν τούτου, έάν οί μϋ; έμενον συν
εσταλμένοι, ήθελον παρουσιάζει στρογγύλην 
εξωτερικήν επιφάνειαν άντί επιπέδου τοιαύτη; 
καί τοιουτοτρόπως θά ήμπόδιζον τό κατώτερον 
μέρος τών μηρών καθώς καί τά γόνατα νά 
έπακουμβήσωσιν έπί τή; σέλλης, ένώ συγχρό
νως ήθελον μεταδώσει μεγάλην ακαμψίαν είς 
τό κάτω μέρος τή; κνήμης, άφού οί μϋς ούτοι 
οϊτινες κινοϋσι τήν κνήμην, εύρίσκονται ακρι
βώς έντός τοϋ μηρού. Έπί πλέον, ή διηνε
κής αΰτη συστολή τών μυών ήθελεν έπιφέρει 
ταχέως μεγάλην κόπωσιν εί; ήν ό ίππεύς δέν 
δύναται ν’ άνθέξη έπί πολύ.

Οΐ γλουτοί όμοιομόρψως διανεμημένοι 
έπί τής σέλλης καί δσον τό δυνατόν πρός 
τά έμπρός. — Τού συνόλου τού ίππέως όφεί- 
λοντος νά η έντελώς συμμετρικού σχετικά»; πρός 
τό κατακόρυφον ενδιάμεσον έπίπεδον τοϋ ΐππου 
διά τήν εύκολίαν τής τηρήσεως τής ίσορρο- 

πίας. οί γλουτοί δέον νά εύρίσκωνται ακριβώς 
είς τό μέσον τής σέλλης χωριζόμενοι διά τοϋ 
μέσου τής έδρας αύτής, τών ίσχιακών οστών 
άποτελούντων τό κύριον σημεϊον στηρίξεως. 
Χαλαρουμένων τών περιβαλλόντων ταύτα μυών. 
ούτοι θ'άποτελέσωσι βάσιν τοσούτον εύρυτέραν 
δσον περισσότερον έπιπεδωθώσι.

Οί μηροί έστραμμένοι, ούχί βεόιασμέ- 
νως, έπί τής έσωτερικής έπιψανείας των. 
περιβάλλοντες έξ ίσου τόν ίππον καί έπε- 
κτεινόμενοι διά τοΰ ίδίου έαυτών βάρους 
καί τοϋ τών κνημών. — Οϊ μηροί θά περι- 
βάλλωσιν έξ ίσου τόν ίππον θά εύκολύνωσι 
τόσον περισσότερον τήν στάσιν, δσον περισ
σότερον περιβαλλωσι τόν ίππον, θά περιβαλ- 
λωσι δέ τούτον τοσοϋτο μάλλον, δσον περισ
σότερον πλησιάζουσι πρός τήν κατακόρυφον 
διεΰθυνσιν.

Ε’νε δύσκολον νά προσδιορισθή κατά τρόπον 
άπόλυτον ή γωνία ήντινα δέον ν' άποτελή δ 
μηρός μετά τής κατακορύφου, τοΰ βαθμού τή; 
έπιτασεώς του έξαρτωμένου ίδίω; έκ τή; δια- 
μορφώσεώ; του καί έκ τοϋ εύρου; τών ισχίων. 
Έν τούτοι;, οίαδήποτε καί άν η ή εύκολία 
ήντινα κέκτηται ή άπέκτησεν δ ίππεύς, δέν 
πρέπει νά έχη τήν άπαίτησιν ΐνα οί μηροί του 
φθάσωσιν είς τήν κατακόρυφον διεΰθυνσιν. 
καθότι έν τή θέσει ταύτη θά τώ ήνε άδύνα- 

. τον νά καθίση. Ή καλή θέσις τοϋ μηρού θά 
1 ληφθή άφίνοντε; τούτον νά έπιταΟΰ διά τοϋ 
ι ίδίου βάρους του, δπερ θά τώ παρέξει ή χα- 
' λάρωσις τών μυών καί ή ύγρότης (εύκαμ- 
1 ψία. limit) τών άρθρώσεων. Έν ταϊς συνθή- 

καις ταύταις, ή γραμμή τοϋ μηρού θά σχη- 
ματίση γωνίαν περίπου 135 μοιρών μετά τής 
κατακορύφου τοϋ σώματος, ή 45 μοιρών μετά 

! τής δριζοντίου.
Οί μηροί, καλώ; χαλαρωμένοι θά έπακουμ- 

βησωσι φυσικώς έπί τής έσωτερικής αύτών έπιφα- 
νείας, έκτός έάν ύπάρχη μεγάλη άκαμψία είς 
τήν άρθρωσιν τού όστοϋ τοϋ μηρού, οπότε 
διά τών ασκήσεων τής ύψώσεως καί τής περι- 

[ στροφής τών μηρών ή άρθρωσι; θά καταστή 
I ύγροτέρα.

Άπαντα τά μέλη, τοποθετημένα έπί τής 
σέλλης κατά τόν φυσικώτερον τρόπον, τόν 
άνετώτερον καί ήττον κοπιαστικόν διά τόν 
ιππέα, θά τηρηθώσιν έν τή θέσει ταυτη τή 
βοήθεια τών κνημών καί τοϋ σώματος.

Αί συγκαμπαί τών γονάτων ύγραί (εύ
καμπτοι)· αί κνήμαι άψιέμεναι Φυσικώς
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νά καταπίπτωσι διά τοϋ ίδιου εαυτών 
βάρους· τά άκρα τών ποδών καταπίπτοντα 
έπίσης πρός τά κάτω. —Αί ζνήμαι, άφιέ- 
μεναι φυσικώς νά καταπίπτωσι διά τοΰ Ιδιου 
εαυτών βάρους, θ' άποτελώσι δύο ισόρροπα 
βάρη έλ.κοντα τούς μηρούς οΰς άναγζάζουσι νά 
προσαρμόζωνται καί νά έδραιώνται έπί τής σέλ
λης. Έζ τούτου έ'πεται ότι, όσον άφίενται 
φυσικώτερον, τοσοΰτον περισσότερον έ'λζουσι, 
ζαί όσον περισσότερον έλζουσι, τοσοΰτον περισ
σότερον συνεργούσαν ε’ις τήν προσζόλλησιν έπί 
τοΰ καθίσματος τής σέλλης.

Ύπο τοιαύτας περιστάσεις, αί συγζαμπαί 
τών γονάτων θά ώσιν άναγκαστικώς ύγραί 
ζαί θά έπιτρέπωσιν είς τόν ιππέα νά κλείη 
ή νά χαλαροί τάς ζνήμας ζατά βούλησιν ίνα 
χρησιμοποιγ, ταύτας ώς συνεργήματα.

Ή ψαϋσις τών ζνημών έπί τοΰ σώματος 
τοΰ ίππου, χρησιμεύει ίνα τώ ζαταστήσγ, γνω
στήν τήν θέλησιν τοΰ ίππέως· όσον αί ζνήμαι 
πλησιάζουσι τό μέρος τοΰ σώματος έφ' ού θά 
ένεργήσωσι, τοσοΰτον ζαλλίτερον θά ώσι το
ποθετημένα!, ϊνα ή ενέργεια των η ταχύτερα 
ζαί άνευ άποτόμων κινήσεων.

Οί γλουτοί, έπαζουμβούντες όσον το δυνα
τόν πρός τά έμπρός έπί τής σέλλης, θά 
τρέψωσιν είς τάς ζνήμας νά ζαταπίπτωσι 
μήκος τών πλευρών τοΰ ίππου, πρός τό 
νότερον μέρος τοΰ θώρακος (poitrine)
ίππου ζαί δπισθεν τών ωμοπλατών (epaules)- 
’Λ -■---- .·. ο.. ------- ·πρ εύνΟΙ-

συναντήσγ, παοευθύς 
κλείων τάς ζνήμας 

άναγζη δπισθεν των 
τής θέσεως ταύτης 

ων πρός τά έμπρός 
αί ζνήμαι ζαταπίπτουσιν 

περιβαλλωσι τόν ίππον 
ο; τού θώρακος, εϊδομεν 

όσον περισσότερον περιβάλλωσι τόν 
τοσοΰτον μεγαλειτέρα είνε ζαί ή προσ- 

ζόλλησις τοΰ ίππέως έπί τής σέλλης.
Τά άκρα τών ποδών καταπίπτοντα διά 

τοϋ ίδίου των βάρους πρός τά κάτω, καθώς 
αί ζνήμαι, θ'άζολουθήσωσι τήν φυσικήν των 
διεύθυνσιν ζατά τήν θέσιν τών μηρών, τών 
γονάτων ζαι τών ζνημών.

Ή όσφϋς δέον νά τηρΰταχ άκαμπτος- 
οί ώμοι καταπίπτοντες φυσικώς· ή κεφαλή 
όρθία. Τοΰ σώματος έπερειδομένου εΰσταθώς 
έπί τών γλουτών, τό βάρους τούτου θά κα

θιστά δυσκολωτέοαν τήν άνύψωσιν αύτών, 
καθότι όσον περισσότερον έπιφορτίζονται, έπί 
τοσοΰτον ζαταθλίβονται ζαί τηρούνται έν τώ 
βάθει τής σέλλης.

Τό σώμα συντίθεται έζ τής λεκάνης, τής 
όσφύος, τοΰ στήθους, τών ώμων, τοΰ λαιμού 
ζαί τής κεφαλής. Οί βραχίονες ζαί αί χεϊρες, 
αν ζαί άποτελοΰσι μέρος τοΰ σώματος, δέον 
έν τούτοις νά παραμένωσιν ανεξάρτητοι, διότι 
χρησιμεύουσιν άποκλειστιζώς είς τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ ίππου.

Τοποθετουμένου τοΰ σώματος ζαταζορύφως, 
τοΰτο εδραιώνει τό κάθισμα ζαί συγκοατεϊται 
τό σώμα έν τή σέλλευ τούτου έ'νεζα δέον τό 
σώμα νά τηρήται εύσταθώς έπί τών γλουτών, 
διότι έάν παρεκκλίνει τής εύσταθείας, απαι
τούνται δυνάμεις ίνα συγζρατήσωσι τοΰτο ζαί 
τό έμποδίσωσιν άπό τού νά ζαταπέση πρός 
τό μέρος τής παρεζζλίσεως- έάν, παραδείγμα
τος χάριν, διά νά συγζρατήσωσι τούς γλου
τούς έν τή, σέλλγ,, μεταφέρωσι το σώμα πρός 

τοΰ σώματος θά έπιφέρη 
ζαί θά φέρη τάς 
αύται χρησιμεύ- 
συγζράτησιν τού

τήν σύσφιγξιν ταύτην τών γονά- 
έζτελή άνώμαλον κίνησιν δια- 
τήν ισορροπίαν προφανώς τά 

θά χαλαρωθώσι, έν τούτοις ή 
ισορροπία διεσαλεύθη, τά δέ γόνατα θ’ άνυ- 
ψωθώσιν έτι περισσότερον. Πώς θά δυνηθώσι 
ταύτα νά έπανέλθωσιν εις τήν θέσιν των ζατά 

ταύτην σύσφιγξιν, 
τής μεγαλειτέρας 
ίππου ;
άναγκαϊον, όπως 

ζαταζόρυφον, ίνα

ότι, ζατά 
των ό ίππος 
ταράσσουσαν 
γόνατα οέν

άφοϋ θά εύρε- 
διαμέτρου

τήν ίσχυράν 
θώσιν άνωθεν 
σώματος τοϋ

Είνε όθεν 
ίππέως μένγ, 
άποτελούντων αύτό μελών, έρειδόμενον είς

τοΰ

έπι- 
ζατά 
στε- 
τοϋ

. Ό ίππεύς θά εύρίσκηται ούτως 
ζωτέρας συνθήκας. 
τό σώυ.α τοΰ 
ή μεταφέρων 
έπόχων. Έπί 
τών γλουτών 
έπί τής σέλλης 
εύκολώτερον διά νά 
είς τό στενότερου μέρ 
δέ ότι όσον περισσότερον 
ίππον,

αύτά;

•ή σέλλγ,, 
τά όπίσω, τό βάρος 
τήν άνύψωσιν τών γονάτων 
ζνήμας πρός τά έμπρός ίνα 
σωσιν ώς άντίρροπον πρός 
σώματος έν ισορροπία.

Ύπάρχουσι δύο μέσα πρός παρεμπόδισιν 
τής άνυψώσεως τών γονάτων, όταν τό σώμα 
μεταφέρηται προς τά όπίσω- άμφότερα όμως 
τά μέσα ταύτα είνε πλημμελή, διότι έπιφέ- 
ρουσι μεγάλην άζαμψίαν.

Τό έν 
τό 
νη; τής 
άνωτέρου μέρου: 
τά έμπρός, 
μέσου τοΰ 
άνευ τής ζυρτώσεως 
ζάμ.γ, τήν έντύπωσιν 
είς μοχλόν παριστανόμενον ύπό 
τών ζνημών, ούτινος τό 
(ή σημεϊον στηρίξεως) έσεται έπί τών γλουτών.

Τό έτερον μέσον συνίσταται είς τό νά ζρα- 
τηθώσι διά τής συσφίγξεως τών γονάτων ή 
σύσφιγξις όμως αύτη έπιφέρει συστολήν τών

συνίσταται
ό σώμα ίσχυρώς διά 

όάχεως ούτως, 
τοΰ σώματος, 

ν' αντιστάθμιση 
σώματος, φερθέντος

είς τό νά ύποστηριχθή 
τής οσφύος, ζυρτουμέ- 

ώστε το βάρος 
τείνοντος 
τό βάρος 

πρό: 
τής ραχεως. 
δυνάμεως

τού 
πρός 
τού 

; τά όπίσω-
ό σώμα θά 

έφαρμοζομ.ένης 
τών μηρών ζαί 

άζλόνητον σημεϊον

μυών τών μηρών, ήτις προξενεί μεγάλην 
άζαμψίαν είς τάς ζνήμας- δύνανται λοιπόν νά 
παραμείνωσιν έπί πολύν χρόνον έφιπποι μετα- 
χειριζόμενοι τοιαύτην δύναμιν, είτε είς τήν 
οσφύν, είτε είς τούς μηρούς, χωρίς νά ζουρα- 
σθώσιν -υπερβαλλόντως ; ας ύποθέσωμεν έπίσης

λως είς τάς μετατοπίσεις τής κεφαλής ζαί 
τοϋ αύχένος, αϊτινες ήδύναντο νά μεταβάλ- 
λωσι τήν ασφάλειαν ή κανονικότητα τοΰ βη
ματισμού- δέον έπίσης νά γ, τοιαύτη, ώστε 
νά δύνηται νά λειτουργά, έλευθέρως, ϊνα δδηγή 
καί διευθύνη τόν ίππον του, καθότι έν τή 
ιππευτική ύπάρχει τό έξής αξίωμα: ό'τι, όστις 
δέν είνε κύριος τής κεφαλής καί τού αύχένος 
τοϋ ίππου δν ιππεύει, δέν δύναται ν’άξιοι 
ότι τόν διευθύνει.

Αί χεϊρες χρησιμεύουσιν είς το νά ζανονί- 
ζωσι τό ύψος, είς δ δέον νά εύρίσκηται ή κε
φαλή ζαί δ αύχήν τοϋ ίππου, άναλόγως τής 
αίτουμένης κινήσεως ή βηματισμού. Ή θέσις 
όθεν τών χειρών άνωθεν του σφαιρώματος τής 
σέλλης δέν είνε απόλυτος, καθότι είς ΰψαυ- 
χενίζοντα(’) ίππον δέον νά τηρώνται χαμη- 
λότερον, ίν’ άντιδρώσι κατά τής φυσικής ή 
έπιζτήτου ταύτης τάσεως τοϋ ίππου, είς δέ 
τόν κυοταυχενίζοντα (') ίππον, δέον αί χεϊρες 
νά τηρώνται ύψηλότερον. Μεταξύ τών δυο 
τούτων άπωτέρω θέσεων τής κεφαλής καί τού 
αύχένος. ύπαρχει θέσις ένδιάμεσος καί κανο
νική, ήτις θά ζανονίσγ τό ύψος τών χειρών 
τού ίππέως, εις τρόπον ώστε έκ ταύτης θ' άπο- 
λαμβανηται αποτέλεσμα άμεσον τής ένεργείας 
τής στομίδος έπί τού στόματος τοΰ ίππου. Αί 
χεϊρες θά ώσι τοιουτοτρόπως δέκα έξ περίπου 
έκατοστόμετρα άνωθεν τοΰ ακρωμίου ή τού 
σφαιρώματος τής σέλλης, είς τό ύψος σχεδόν 
τών αγκώνων, συνεπώς είς ΐσην άπόστασιν τών 
άκρων σημείων τής κάμψεως τοΰ πήχεως- πρός 
τούτοις θ’ άπέχωσι τοΰ σώματος τού ίππέως 
δέζα περίπου έκατοστόμετρα, ϊνα αΐ κινήσεις 
των, έν τώ χειρισμώ τών ρυτήρων καί ιδίως 
διά τήν στάσιν ή έπιβράδυνσιν τοϋ βαδίσμα
τος, μή ένοχλώνται συναντώσαι τον στόμαχον 
τοΰ ίππέως- έκτός τούτων αί πυγμαί θ' άπέ- 
χωσι μεταξύ των κατά δέκα έ? περίπου έζα- 
τοστόαετρα, καθότι έάν ώσι πλησιέστεραι, τό 
άνοιγμα ^υτήρός τίνος δέν θά έπιφέρη ταχέως 
τήν έντύπωσιν έπί τοΰ στόματος τοΰ ίππου, 
καθότι ή έντύπωσις αύτη επέρχεται άφ’ ής 
στιγμής δ ρυτήρ άρχεται απομακρυνόμενος έζ

(') Ύψαυ-χενΐξειν, ύψαύχην Σππος (porter 
Itl fete Inuit on porter ah vent), σημαίνει ΰψεΣν ίιπερ- 
βαΛΛόντως τήν κεφαλήν κατά τόν τροχασμόν- τό 
άντί#ετον τούτου ε'.νε κυ ρταυχεν Iζειν. κυρταύ- 
χην ΐππος (porter la tete basse on s'enctipuclionner), 
σημαίνει ίέ τόν ίππον, δστις κατά τό βάδισμα φέρει 
τήν κεφαλήν πρός τά κάτω, ήτοι κυρτώνει τόν 
αυχένα.

τοϋ 
τών 
; τό 

παραμένγ έν 
ήναγζασμένος

τό σώμα 
έκαστον 

ε*  »

άμέσως κατώτερον αύτού μέλος, 
νά γ 

τάς δυνάμεις του- 
τήν τήρησίν του δέ ευθέως

Ισορροπία, χωρίς ό ίππεύς 
νά μεταχειρισθή προς τοΰτο 
διά έπί τού ίππου 
δέν πρέπει νά καταβαλλγ, πλειοτέρας δυνάμεις 

όσας καταβάλλει διά νά τηρήση τό σώμά 
εύθύ, όταν ή πεζός. 

’ ”..... —ος, ούτως <
κυρτότητα 
καθότι αί ζυρτότητες 

άναγκαΐαι 'ίνα μετριασωσι τό αποτέλεσμα τών 
άντιδρασεων, ώντινων ή αίσθησις είς τήν κοι
λιακήν χώραν, είς τό στήθος ζαί είς τήν κε
φαλήν θά έπιφέργ, όδύνας, άς δέν θά δυνη- 
θώσι νά ύποφέρωσιν έπί πολύ.

Οί ώιιοι δέον νά καταπίπτωσι φυσικώς, 
ϊνα τό στήθος τηργ, τήν άνάπτυξιν του ζαί 
οί πνεύμονες ένεργώσιν έλευθέρως.

Ή κεφαλή έσεται όρθία έπί τοΰ λαιμού, 
ϊνα μή τό βκροι 
τό μέρος τής

Έξ όσων έξητάσαμε 
ζνημών ζαι 
δύο ταύτα [ 
τής στάσεως τοΰ ίππέως- 
σιμεύουσιν ένταυτφ είς 
ίππου, θά ίδωμεν δέ ότι 
βραχιόνων (bras), 
βραχίων, availt - bras) ζαί τών χειρών 
(mains), περί ών θά πραγματευθώμεν, είνε δ 
κύριος παράγων τής διευθϋνσεως τού ίππου.

Οί βραχίονες έλεύθεροι καταπίπτοντες 
φυσικώς, έφαπτομένων τών αγκώνων έπί 
τοϋ σώματος, 
ίππου 
σεις.
χεων 
ύ ί.τπεύς νά δύνηται ν' άνθιστήται ζαταλλή-

αφ
του 
νά γ, άζαμπ 
φυσικήν της 
τής δαχεως.

Ή όσφύς του 
ώστε νά διατηρή 
άντιζειμένην είς 

αύται

της παρασύρη το σώμα προς 
ζλίσεώς της.

ν έπί τής θέσεως τών 
τοΰ σώαατος, βλέπομεν οτι τά 

μέρη συμπράττουσιν άμφότερα έπί 
οτι αί ζνήμαι χρη- 
τήν διεύθυνσιν τοΰ 
τό σώμα, διά τών 

ών πήχεων (ή άντι- 
avant - bras)

Ό αύχήν καί ή κεφαλή τοΰ 
κέκτηνται ποικίλας ζαί εύρείας ζινή- 
Ή θέσις οθεν τών βραχιόνων, τών πή- 

καί τών χειρών δέον νά γ τοιαύτη, ώστε
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τής παραλλήλου θέσεως τοΰ ενδιαμέσου ζατα- 
κορύφου τοΰ ϊππου επιπέδου.

Οϊ όνυχες τηρούνται πρός τά ε’σω καί ολί
γον προς τά κάτω, διότι έν τή θέσει ταύτη 
εϋκολύνονται άπασαι αί κινήσεις τών πυγμών.

Τοιαϋταί είσιν αί φυσικώτεραι καί εύνοϊκώ- 
τεραι συνθήκαι στερεάς καί παρατεταρ,ένης 
στάσεως, έπιτρεπούσης άνετον χρήσιν τών ιπ
πευτικών βοηθημάτων (ή συνεργημάτων) διά 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ίππου.

(ϊιτίτα·. ouvi/tta) 
---------==5Κ=ί---------

ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
'Η μονομαχία δπως τήν έννοοϋμεν σήμερον 

δέν ήτον έν χρήσει, ώς τινες νομίζουσι παρά 
τοΐς άρχαίοις. Αί μονομαχίαι αί μεταξύ τών 
αρχηγών γινόμενα:, κατά τούς ήρωϊκούς χρό
νους καί μετά τούτους ένίοτε, δέν ήσαν άλλο ή 
πόλεμος έθνους πρός έθνος ή φυλής πρός φυλήν. 
Οί δέ αρχηγοί δπως λύσωσι ταχέως τήν ύφι- 
σταμένην μεταξύ τών δύο έθνών διαφοράν καί 
πρός αποφυγήν πολλών αιματοχυσιών έμονομά- 
χουν μεταξύ των, ή νίκη δέ έλυε τήν διαφοράν 
ύπέρ τής φυλής έκείνης τής όποιας δ αρχηγός 
ύπερίσχυε.

Κυρίως ή μονομαχία μεταξύ τών αρχηγών 
τών διαφερομένων μερών έγίνετο, δταν δ πόλε
μος παρετείνετο έπί πολύ καί δταν αί ύπ’ αύτούς 
δυνάμεις ήσαν ισόπαλοι (Στρ. Η. σελ. 508).

Κατά τούς μετέπειτα χρόνους ή μεταξύ τών 
αρχηγών μονομαχία είχε περιπέσει εις άχρη- 
στίαν. άν δέ στρατηγός τις έπροκαλεΐτο παρ’ 
έκείνου τοϋ έχθρικοΟ στρατού, δέν ήτο ύπο- 
χρεωμένος νά δεχθή τήν μονομαχίαν. (Πλουταρ. 
βίος Σερτωρίου ιγ).

Ή σημερινή μονομαχία, κατάγεται έκ τών 
άρχαίων έθίμων τών Γαλατών καί Γερμανών, 
ώς θέλομεν ϊδει, μεταβάλλουσα τρόπον καί σκο
πόν συμφώνως μέ τήν έποχήν κατά τήν όποίαν 
έγίνετο, μέχρις ού φθάσει μέχρις ήμών.

Οί Γαλάται δσάκις είς τά δείπνα αύτών ήρ- 
χοντο εις λόγους έλυον τάς διαφοράς των διά 
μονομαχίας (Δ. S. I. V ). οί δέ Γερμανοί πραγ
ματευόμενοι οίανδήποτε υπόθεσιν. είτε δημοσίαν 
είτε ιδιωτικήν ήσαν πάντοτε Οπλισμένοι (Tacite 
XIII des moeurs Germains.)

Αί 1’ερμανικαΙ φυλαι δέν έκαλλιέργουν πάν
τοτε τό αύτό μέρος γής, έκαστη φυλή μετέβαινε 
κατ’ έτος και κατελάμβανε νέον μέρος γής τό 
δποΐον έκαλλιέργει διά τό έτος έκεΐνο (Tacite 
XXVI).

Οί αρχαίοι νόμοι τών κατοικούντων είς τάς 
δχθας τοϋ 'Ρήνου (Ripuaires), τών Γερμανών 
καί τών Βαυαρών ώριζβν, δτι δσάκις δέν υπάρχει 

άλλο μέσον νά έξακριδωθώσι τά δρια γαίας τίνος, 
τά ένδιαφερόμενα μέρη έλυον τήν διαφοράν των 
διά μονομαχίας, δ δέ νικητής καθίστατο κύριος 
τοϋ διαφιλονεικουμένου μέρους (Promulgation 
Dagobert.) ’Εννοείται δτι μή έχοντες κατοικίας 
μονίμους καί διαρκή κατοχήν τών γαιών, συχνά 
έφιλονείκουν περί τών δρίων γαίας τίνος, τήν 
όποίαν φυλή τις ή άτομον ήθελε νά καλλιερ- 
γήση ή είχε καλλιεργήσει.

'Ο βασιλεύς τών Βουργουνδιών Γοδενβάδος 
(501), επειδή τά ένστικτα τών ύπηκόων του δέν 
διέφερον άπό τά τών Γερμανών, έκανόντσεν ώστε 
έκαστον τών διαφερομένων μερών, πρός άπό- 
δειξιν τοϋ δικαίου νά προσαγάγη ένώπιον τών 
δικαστών δώδεκα μάρτυρας, οϊτινες δρκιζόμενοι 
μετά τοϋ διαδίκου τόν δποΐον ύπεστήριζον, νά βε- 
βαιώσωσ: δτι ούτος είχε δίκαιον, δσάκις δέ διά τών 
μαρτύρων δέν ήτο δυνατόν ν’ άποδειχθή ή άλή- 
θεια, τότε μόνον δ δικαστής νά διατάσση τήν μονο
μαχίαν. Οί διαφερόμενοι έμονομάχουν έντός κο
νίστρας καϊ ή νίκη άπεφάσιζε περί τοΰ δικαίου, 
καϊ τοϋτο, διότι ένόμιζον δτι δ βεός θά δώση 
ίσχύν εις τόν έχοντα δίκαιον, διά τούτο δ’ ή μονο
μαχία αύτη ώνομάσθη θεοοικία (Jugement 
de Dieu). ’Ιδού λοιπόν ή μονομαχία καθιεροϋ- 
ται έπισήμως.

Ή μονομαχία αύτη έγίνετο διά τών δπλων 
τά όποια έκαστος έφερεν. δ δέ ήττώμενος έάν 
δέν ώμολόγει τήν ήττάν του έφονεύετο ύπό τοϋ 
νικητοϋ.

Κάρολος δ μέγας (801) έπέτρεψεν ώστε οί 
χυδαίοι νά μονομαχώσι μεταξύ των διά βάβδου 
έχοντες τό πρόσωπον ακάλυπτον καϊ φέροντες 
άσπιδιον εις τήν άριστεράν χεΐρα. Λουδοβίκος 
δέ δ I τό814διέταξεν οί μέν εύγενεΐς νάμονομα- 
χώσι μεταξύ των διά τών δπλων των, δσάκις 
δμως εύγενής έπροκάλει χυδαΐον εις μονομαχίαν 
ώφειλε νά μονομαχήση μετ’ αύτοϋ διά βάβδου. 
(Chauchy du duel, ρ 32.)

Μετά τόν θάνατον Καρόλου τού Μεγάλου, 
ένεκα τής αδυναμίας τών διαδόχων αύτοϋ, οί 
διάφοροι διοικηταϊ τών έπαρχιών καϊ πόλεων 
κατέστησαν τό προσωπαγές αύτών άξίωμα κλη
ρονομικόν. Διά νά έχωσι δέ συμμάχους καί ύπο- 
στηρικτάς έδωκαν εϊς τούς αξιωματικούς των 
δΓ αύτούς καϊ τούς άπογόνους των μέρος τών 
βασιλικών κτημάτων, τά όποια εύρίσκοντο εις 
τάς έπαρχίας των, έκαμον δέ αύτούς οΰτω ύπο- 
τιμαριώτας ύποτελεις των. Κάρολος ό φαρακλός 
άνεγνώρισεν έπισήμως έν έτει 877 τήν κατά- 
στασιν αύτήν (Duruy hist de Μ. age).

Άφοϋ τά δικαιώματα τών φεουδαρχών κατέ
στησαν κληρονομικά, ούτοι έσφετερίσθησαν τά 
βασιλικά προνόμια, έκοπτον νομίσματα, έδίκαζον 
τούς ύποτελεις των, έν ένϊ λόγφ ήσαν απόλυτοι 

κύριοι τών χωρών τάς όποιας πρότερον διώκουν 
έν δνόματι τοΰ βασιλέως.

Τοιουτοτρόπως έσχηματίσθησαν τά κληρονο- 
Φέουδα, οί δέ κατέχοντες αύτά έσχημάτισαν τάς 
διαφόρους τάξεις τών εύγενών. Ούτως οί κατέ
χοντες ολόκληρον έπαρχίαν ώνομάζοντο Δούκες, 
οί κατέχοντες πόλιν ή φρούριον ή μικροτέραν 
τής έπαρχίας έκτασιν Κόμητες, οί κατέχοντες 
μεγάλα κτήματα Βαρώνοι, οί κατέχοντες μικρά 
'Ιππόται κ.τ.λ. Οί ύποφεουδάρχαι άνεγνώριζον 
ώς κυρίους τούς Φεουδάρχας, ούτοι δέ άνεγνώ
ριζον κατ’ έπιφάνειαν τήν έπικυριαρχίαν τοϋ 
βασιλέως, τοϋ όποιου πολλάκις ήσαν ισχυρότεροι.

Οί Φεουδάρχαι είχον τό δικαίωμα νά κάμωσι 
πόλεμον μεταξύ των, άνευ άδειας τοϋ βασιλέως 
άκολουθούμενοι άπό τούς ύποτελεις αύτών, διότι 
ή στρατιωτική ύπηρεσία ήτο ή βάσις τού φεου- 
δαρχικοϋ συστήματος, μόνιμοι δέ στρατοί δέν 
ύπήρχον. Οί ύποφεουδάρχαι ήδύναντο καϊ αύτοί 
νά κάμωσι πόλεμον μεταξύ των διά διαφόρους 
αιτίας (1). hist XV.)

Οί φεουδάρχαι, ώς εϊπομεν, είχον τό δικαίωμα 
νά δικάζωσι τούς ύποτελεις αύτών χωρίς ούτοι 
νά έχωσι τό δικαίωμα νά ζητήσωσιν άναθεώρη- 
σιν τής δίκης των ύπό τοϋ ήγεμόνος, διότι ή 
αδυναμία τών τότε ήγεμόνων έκαμεν ώστε ούτοι 
νά μή δύνανται νά έπεκτείνωσι τήν έξουσίαν των 
έπϊ δλου τοΰ κράτους των, καϊ νά δώσωσιν είς 
αύτό νόμους όμοιομόρφους. Έκαστον φέουδον 
είχεν ίδιους νόμους καϊ τούτους μεταβαλλομέ- 
νους κατά τάς όρέξεις τοΰ φεουδάρχου πολλά
κις, οί δέ νόμοι τοϋ βασιλέως δέν είχον ίσχύν 
εϊμή είς τάς γαίας αύτοΰ.

Οί Φεουδάρχαι ήσαν δλως άγράμματοι καϊ 
έκαυχώντο διά τοϋτο, δέν είχον ιδέαν περϊ δι
καίου, είχον δέ διατηρήσει τάς περϊ μονομαχίας 
Γερμανικάς συνήθειας, δσάκις δέ δικάζοντες δέν 
ήδύναντο νά έξακριβώσωσι διά τών μαρτύρων 
τήν άλήθειαν, εύρισκον καταλληλότερον νά έπι- 
τρέπωσιν ή νά έπιβάλλωσι τήν μονομαχίαν με
ταξύ τών διαδίκων.

Όθων δ μέγας, αύτοκράτωρ τής Γερμανίας 
διά διατάγματος του έν έτει 967, έκανόνισεν 
ώστε νά γίνηται μονομαχία δσάκις έγγραφόν τι 
χρησιμεΰον πρός άπόδειξιν άπεδεικνύετο πλα
στόν, έπίσης διέταξε τήν μονομαχίαν καϊ εϊς 
διαφόρους άλλας περιπτώσεις (Cauchv du 
duel ρ. 31.)

Βαθμηδόν ή κατάχρησις τής μονομαχίας τοϋ 
θείου δικαίου δέν είχε πλέον δρια· είς τοϋτο 
συνέτεινε καϊ ή πρός τό ψευδορκεΐν τάσις τών 
άξεστων πλήν πονηρών διαδίκων καί τών προσ- 
αγομένων ύπ’ αύτών μαρτύρων (Σαρίπολος Π. 
Νομοθ. τόμος 1 σελ. 391) ώστε ένώ έν άρχή ή 
μονομαχία ήτο έν χρήσει έλλείψε: μαρτύρων, 
κατόπιν έπεκράτησεν άντϊ πάσης άλλης άποδει- 

ξεως. 'Ο κατηγορούμενος ήδύνατο άντϊ πάσης 
άλλης διαδικασίας ν’ άνακόπτη τήν κατ’ αύτοΰ 
άπόφασιν, βίπτων ένέχυρον μονομαχίας ένώπιον 
τοϋ δικαστοϋ καϊ προκαλών τόν άντίδικόν του 
εις μονομαχίαν ώς καί αύτόν τόν δικαστήν ου- 
τος δέ πάλιν δούλος τής συνήθειας, κατήρχετο 
τής έδρας του, άπεγυμνοϋτο τού άξιώματός του 
καί έμονομάχει.

'Ο προκαλών τόν δικαστήν, έάν μέν ένικάτο, 
έχανε τήν δίκην του, έάν δέ ένίκα τόν δικαστήν, 
δέν έκέρδιζε τήν δίκην άλλά καθίστα τήν ΰπό- 
θεσίν του έκκρεμή. διότι ή μεταξύ αύτοΰ καϊ τοΰ 
δικαστοϋ μονομαχία έγένετο δπως γνωσθή άν ή 
άπόφασις ήτο δίκαια ή άδικος, καϊ δτι διά τής 
ήττης τού δικαστοϋ ήκυρώθη. Ώφειλε λοιπόν δ 
διάδικος νά μονομαχήση καί μετά τοΰ άντιδίκου 
του δπως άποδείξη δτι είχε δίκαιον.

Τό αύτό έγένετο ένίοτε καϊ έκ μέρους τοϋ 
δικαστοϋ. Εις Βούργην δ άρχιδικαστής άν έκά- 
λει τινά, αύτός δέ δέν έπαρουσιάζετο ένώπιόν 
του, τώ έλεγε: «Σέ έζήτησα καϊ σύ δέν κατεδέχθης 
νά έλθης, διότι μέ περιφρόνησας» καϊ έμονομά
χουν. Λουδοβίκος δ VI κατήργησε τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην συνήθειαν έν έτει 1 108.

Τής μονομαχίας έξηροΰντο αί γυναίκες, οί 
άνήλικοι, οί έστερημένοι μέρους τίνος τοΰ σώμα
τός των, οί υπερβάντες τήνήλικίαν τών 60 έτών 
καϊ οί άσθενεΐς. Πάντες ούτοι δέν έμονομάχουν 
μέν, ήδύναντο δμως ν’ άντιπροσωπευθώσι διά 
μονομάχου (champion).

Διά νά άσφαλισθώσι δέ κατά πάσης δολιδτη- 
τος τοϋ μονομάχου, δστις δωροδοκούμενος ήδύ
νατο νό προσποιηθή τόν ήττημένον, τοϋ έκοπτον 
τήν δεξιάν χεΐραν έάν ήττάτο.

"Ωστε ή παράλογος συνήθεια νά άποδεικνύη- 
ται ή άλήθεια διά τής μονομαχίας κατέστη θεμε
λιώδης άρχή τοΰ δικαίου (Cauchy ρ. 48) εις 
τρόπον ώστε καί αύτός δ αύτοκράτωρ τής Γερ
μανίας 'Ερρίκος III έν έτει 1040 έχων μετά 
τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Ερρίκου I διαφοράν 
διά τινας έπαρχίας έζήτησε νά λύσωσι ταύτην 
διά μονομαχίας ('Ιστ. Κούμα β. β').

Καϊ εϊς τήν ’Αγγλίαν ή μονομαχία τής θεο- 
δικίας ήτο έν χρήσει εϊσαχθεΐσα ύπό τών Νορ- 
μανδών (Lingard his d’Angleterre.)

Ν. ΠΤΡΓΟΣ
(ΆκοκουΛεί)

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

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ TQN QHAEQN

Ό άνθρωπος, έκ πνεύματος και ύλης 
συγκείμενος, όφείλ,ετ, όπως καταστΰ τέ
λειος. ικανός δηλαδη νά κράτηση πάντα 
τά κοινωνικά βάρη καί τά πολιτικά, νά 
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ένισχύση έκ παραλλήλου τό τε πνεύμα 
αύτού καϊ τήν ύλην, τάς τε πνευματικός 
και σωματικής δυνάμεις, διότι ή μονομέ
ρεια τής (ίναπτύξεως, παραβλάπτουσα τήν 
ισορροπίαν τών δυνάμεων, διαφθείρει τό τε 
άτομον καϊ τύ είδος, ύπυβιβάζουσα τήν 
άξίαν του ώς δντος λογικού.

Ήδη κατά τόν κανόνα τούτον, έάν έξε- 
τάσωμεν τί γίνεται σήμερον παντού έν 
Έλλάδι θά ίδωμεν δτι μονον πρός τιϊ γράμ
ματα μάλλον καφ πρός τήν είς τεϊ διδα
σκαλεία συναγέλασιν καϊ έγκάθειρξιν τών 
μαθητών άμφοτέρων τών φύλων φροντϊς 
λαμβάνεται. ΙΙερϊ δέ τήν σωματικήν άνά- 
πτυξιν καϊ ένίσχυσιν ολίγον καϊ άτελώς 
φροντίζομεν. ΙΙόθεν ή τοιαύτη παρειιιέλη- 
σις τής· γυμναστικής; Έκ διδασκαλικής 
τάχα ολιγωρίας καϊ κακίας, ά έκ τής 
άμελείας καϊ περίφρονήσεως τών γονέων 
πρός τάς σωματικής ασκήσεις τών τέκνων 
των προέρχεται;

Κληθείς κατά τό παρελθόν θέρος- υπό 
τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας καϊ κατ’ 
Εντολήν αυτού παραστάς μετ’ άλλων είξιο- 
τίμων κυρίων, ώς μέλος- τής- πενταμελούς 
εξεταστικής είς τό μάθημα τής γυμναστι
κής- έπιτροπής, έσχον τήν ευκαιρίαν νά 
γνωρίσω έκ τοϋ πλησίον τήν εΐς τήν γυ
μναστικήν έπίδοσιν δλων τών έν τή πρω- 
τευούσιι καϊ έν ΙΙειραιεΐ δημοσίων καϊ 
ιδιωτικών σχολείων άρρένων τε καϊ θηλέων 
καϊ ν’ άντιληφθώ καϊ τό έφαομοσθέν πρό 
εικοσαετίας περίπου έν Έλλάδι σύστησα 
τών σωματικών έν γένει ασκήσεων.

Ποϊν είσέλθω εΐς τής διαφόρους έπϊ τοΰ 
συστήματος τούτου Λεπτομέρειας, καθήκον 
μου θεωρώ νά επαινέσω δημοσία άπαντας 
τους διδασκάλους καϊ τάς- διδασκαλίσσας 
διά τήν άκραν αυτών έπιμέλειαν καϊ τόν 
άοκνον ζήλον μεθ’ ού πάντες σχεδόν τό 
δυσχερές τούτο μάθημα άνέλαβον νά δι- 
δάξώσιν.

Άρχόμενος- άπό τής- γυμναστικής τών 
θηλιών παρατηρώ, ότι τό έν χρήσει σύ
στημα είναι έν μέρει ανεπαρκές καϊ έλ- 
λιπές, ώς πρός τάς διαφόρους περιστά
σεις καϊ τάς· άνάγκας, εΐς τάς όποιας τό 
θήλυ γένος καθ’ ήμέραν εύρίσκεται.

Έχομεν πρωτίστως ανάγκην νά μορ- 
φώσωμεν εγκαίρως διά καταλλήλων ασκή
σεων μητέρας· καϊ οικοδέσποινας, ίκανάς 
νά φέρωσιν έντός- ολίγου, ού μόνον τά 
οικογενειακά βάρη άκόπως καϊ άκινδύνως, 
άλλά καϊ τέκνων προπάντων ύγιών καϊ 
εύρωστων μετ’ ού πολύ μητέρες νά γί- 
νωσιν.

Όπως λοιπόν εύκολώτερον έπιτευχθή ό 
σκοπός ούτος, είναι άνάγκη νά συμπλή
ρωσή τύ σύστημα καϊ βελτιωθή έν πολ- 
λοϊς. Τότε δέ μονον θά κατυοθωθή πλή
ρης ή ποθουμένη έκ τών σωματικών ασκή
σεων ώφέλεια.

Ό τύπος ένθα έν τισι σχολείοις γίνε
ται τής- γυμναστικής τό μάθημα, έν δω- 
ματίοις δηλ. στενοΐς καϊ σκοτεινοϊς, άνευ 
έπαρκοϋς καϊ καθαρού άέρος καϊ φωτός, 
ή έν αύλαϊς κακώς κατασκευασμέναις, μι- 
κραϊς καϊ δυσώδεσι, ή έντός μικρών καϊ 
στενών εισόδων τών σχολείων, καθ’ ήν όίραν 
μάλιστα αί ασκούμενοι έχουσιν χρείαν 
άφθονωτέρου καϊ καθαροτέρου άέρος καϊ 
έν γένει χώρου καταλλήλου καϊ εύρυτά- 
του, είναι ήκιστα ωφέλιμον.

’Ανάγκη νά ληφθή πάσα φροντϊς ώστε 
έκαστον των σχολείων νά έκλέγη τό αρ
μόδιον κατάστημα έν τόπω καταλλήλω 
μετά τοϋ άναγκαιοϋντος καί καθ’ δλα 
υγιεινού χώρου καϊ διά τό μάθημα τής 
γυμναστικής, διά νά έγκλείση έκεϊ έπϊ 
τώ σκοπώ τής άναπτύξεως καϊ μορφώ
σεως· κατά τε τό σώμα καϊ τόν νούν 
τόσας τρυφερής- υπάρξεις. Διά νόμου δέ 
καϊ έπϊ ποινή προστίμου νά άπαγορευθή 
αύστηρώς νιϊ ίδρύηται σχολεϊον, πρϊν ή 
ειδική έπϊ τούτω έπιτροπή έπιθεωρήση 
καϊ έγκρίνη καθ’ δλα τήν αρμοδιότητα 
τών οικημάτων καϊ τών θέσεων εΐς τάς 
όποιας ταύτα θά κεϊνται.

Πόσαι μαθήτριαι δέν όφείλουσι τά. πρώτα 
τής- καχεξίας των αίτια εΐς τά σχολεία, δπου 
σκληρώς- έπϊ έτη ένεκλείσθησαν ώς τρό
φιμοι ! Πόσαι δέν έξήλθον έκ τοιούτων 
τινων σχολείων ήμίτυφλοι ένεκεν τοϋ 
κακού άκόμη φωτισμού τών αιθουσών, 
εΐς τάς οποίας- έσπούδαζον!

Αί εΐσαχθεΐσαι εΐς τά σχολεία τών θη
λέων συντακτικοί άσκήσεις διά κοντών, 
αλτήρων, κορηνών καϊ αί άνευ τούτων 
καϊ αί έν διαφόοοις συμπλέγμασιν έκτε- 
λούμεναι παιδιαί τινες, καϊ οί ποικίλοι 
βηματισμοί, δύνανται, έπιεικώς κοινόμε- 
νοι, νά θεωρηθώσι κατάλληλοι μόνον διά 
τάς μαθήτριας.

Εΐς ταύτας δμως άνάγκη νιϊ ληφθή ή 
φροντϊς έκ μέρους τών διδασκόντων πολυ
πληθείς ιδίως- τάξεις· μαθητριών, δπου ή 
άντίληψις τοϋ διδασκάλου δσον ΐσχνριι καϊ 
άν ύποτεθή δτι είνε, δέν είνε ικανή ώστε νά 
μή διαφεύγει αύτή κίνησις τις- ατελής, άκομ
ψος καϊ άχαρις ύπό τινων μαθητριών έκτε- 
λουμένη, δπως άσκώνται πρό τής άνα- 
μίξεώς- των μετά τών άλλων μαθητριών, 

ιδιαιτέρως έπ’ ολίγα λεπτά ύπό τοϋ διδά
σκοντος αύτάς- καϊ δταν ούτος βεβαιωθή διά 
τοΰ τρόπου τούτου, δτι αί έσφαλμένως 
καϊ κακώς έκτελούμεναι κινήσεις έπηνωρ- 
θώθησαν, νιι τάς προσλαμβάνη είς τάς 
γενικάς τάξεις. "Αλλως, ένεκεν τής άτε- 

μαθητοιών τινων, ή όλη αρμονία 
τής άσκουμένιις τάξεως θά ταράττηται 
καϊ θιϊ παρουσιάζηται καϊ εΐς τάς γενικάς 
άκόμη αύτών Εξετάσεις, ώς έν τισι σχο
λείοις έγενόμην αύτόπτης μάρτυς, τό 
δυσάρεστον θέαμα τής ασυμφωνίας καϊ 
τής· συγχύσεως ενώπιον τών θεατών.

Είς τήν παρατήοησιν ταύτην άνάγκη 
νά προσθέσω τά ακόλουθα, δπως γίνω 
καταληπτότερος καϊ άκριβέστερος.

Πάσης άσκήσεως, είτε έλευθέρας, είτε 
διά κοντών, αλτήρων καϊ κορηνών γινό
μενης, οφείλει νιϊ ηνε σύγχρονος εΐς τάς 
συντακτικός άσκήσεις, άκριβής καϊ τελεία, 
ή άπιιιτουμένη προς έκτέλεσιν κίνησις, 
είτε κυκλική καϊ περιστροφική είνε αΰτη, 
είτε διιι κάμψεων καϊ τάσεων τών μελών 
έκτελεϊται, δπως παράγηται πλήρες τό 
εύάοεστον αποτέλεσμα έκ τής τελείας δηλ. 
τοϋ άσκουμένου μέλους άναπτύξεως καϊ 
ένισχύσεως. Ουτω δέ επιτυγχάνεται εύκο
λώτερον καϊ ή αρμονία έ\· τή έκτελέσει 
τών διάφορων ασκήσεων ύφ’ όλης τής 
τάξεως, δσον πολυάριθμος άν ύποτεθή δτι 
είνε αΰτη.

Νά ληφθή πλειοτέρα φροντϊς καϊ προ
σοχή είς τάς μετά κοντών, αλτήρων και 
κορηνών άσκήσεις, δπως τά βάρη τούτων, 
αί διαστάσεις καϊ τά μεγέθη, είνε ανάλογα 
πρός τάς δυνάμεις καϊ τήν έν γένει σω
ματικήν τών μαθητριών άνάπτυξιν.

Επειδή διιι τοϋ Λειτουργοϋντος συστή
ματος γυμνάζεται ώς έπϊ τό πολύ τό άνω 
μέρος τοϋ σώματος, ή δ’ άσκησις- τών 
μαθητριών μονομερής- οΰτω αποβαίνει καϊ 
άτελής, θεωρώ απαραίτητον καϊ άξιον 
πάσης προσοχής πρός έξάσκησιν γενικω- 
τέραν τοϋ σώματος- νά διδάσκηται έλαφρόν 
καϊ αέτοιον άπλοϋν άλιια, καθ’ δσον 
ή γυναικεία ένουμασία οέν έπιτοέπει τά 
λοιπά τοΰ τίλματος είδη, ούτε είνε απο
λύτως· αναγκαία.

Πόσοι έξ ήμών δέν εύρέθημεν πρό τοϋ 
γελοίου θεάματος, νεάνιδος ίσταμένης άνω
θεν μικρού καϊ άβαθοϋς χάνδακας, δντινα 
κατά τύχην έν περιπάτω συνάντησε, νά 
καλή είς βοήθειαν τους συνοδούς της, 
εΐς τόν μέν τό φιπίδιον καϊ τό άλεξήλιόν 
της δίδουσα, είς τόν δέ τάς δύο αύτής 
χεϊρας, δπως τήν μεταφέοωσιν άκινδύνως 

καϊ Εξακολούθηση τόν δρόμοι1 της, καϊ 
τούτο, διότι ούδέποτε ήσκήθη είς άλμα τι!

Άναγκαΐον θεωρώ έπίσης νά είσαχθή 
άπαξ τούλάχιστον τής- έβδομάοος ή τού 
μέτριου δρομου άσκησις, δπως άναπτύσ- 
σωνται καϊ κρατύνωνται οί πνεύμονες, 
γυμναζόμενων έν ταύτώ τών κάτω άκρων 
καϊ τών σκελών. Καθ’ ήμέραν παοατη- 
ρούμεν καϊ ιδίως- κατά τήν έποχήν τών 
θερινών λουτρών, νεάνιοας εύρισκομένας 
ολίγα μόλις βήματα πρό τών ίσταμένων 
καϊ ετοίμων πρός έκκίνησιν συρμών, θε- 
λούσας νά έπισπεύσωσι τό βήμα ή νά 
τρέξωσιν όπως προλάβωσι καϊ είσέλθωσιν 
είς αύτούς πρϊν έκκινήσωσι, δτι ιιετά πολ
λού κόπου κατορθοϋσι τούτο. Εισερχόμενοι 
δέ έφ’ ικανήν ώραν δέι· δύνανται νά συνέλ- 
θωσίν έκ τοϋ κόπον καϊ τοϋ καταλαβόν- 
τος αύτάς- μικρού άσθματος.

Τύ αύτό συμβαίνει έκάστοτε καϊ πρό 
τών λουτήρων τού Φαλήρου καϊ εΐς τήν 
διά τών διαφόρων τράμ έν ταϊς όδοϊς Επι
κοινωνίαν, καϊ τούτο διότι ούδέποτε ήσκή- 
θησαν ολίγον καϊ είς τόν δρόμον.

Νά δοθή πλειοτέρα προσοχή είς τό βά
δισμα τών μαθητριών, μεταξύ έκατόν 
τοιούτων, αί δέκα μόλις, άνευ υπερβολής, 
έχουσιν έλαφρόν, κανονικόν καϊ χαοίεν 
βάδισμά. Τούτο δέ τό έλάττωμα καθ’ ολο
κληρίαν οφείλεται είς τήν άδιαφορίαν τών 
γονέων των, οϊτινες δέν έφρόντισαν Εγκαί
ρως νά διδάξωσι τά'τέκνα των, άν ύπο- 
τεθή δτι καϊ ούτοι έγνώριζον τήν ορθήν 
βάδισιν. Τοιοϋτο δέ πολυχρόνιον έλάτ
τωμα δυσκόλως οΐ τής γυμναστικής διδά
σκαλοι δύνανται νά Επανυρθώσωσιν, ώς 
καλώς παρετήρησα, ή τούλάχιστον νει 
τρυποποιήσωσι.

Τό αύτό δύναμαι νά είπω καϊ περϊ τής 
ορθοστασίας τών μαθητριών. Οϊ τε γονείς 
καϊ μετ’ αύτούς οί διδάσκαλοι, ούχϊ οί 
τής- γυμναστικής, οϊτινες μεγάλην προσο
χήν είς τήν ώραίαν τών μαθητριών έν 
γένει στάσιν δίδουσιν, άλλ’ οί έν τοΐς 
λοιποϊς ιδίως μαθήμασι, πρέπει νά έφι- 
στώσι μεγάλως τήν προσοχήν των έπϊ τής 
στάσεως· τών μαθητριών, είτε καθημένων, 
είτε ίσταμένων καϊ κινουμένων. Διότι ή 
αύτή σχεδόν άναλογία ύπάρχει καϊ πρός- 
τό έλάττωμα τούτο τής κακής δηλ. καϊ 
έπιβλαβούς τού σώματος στάσεως.

’Επειδή ένεκεν τής τοιαύτης άμελείας 
τών γονέων ιδίως, ή έκ φυσικής τίνος 
προδιαθέσεως είς πολλά τών κορασίων 
σώματα άναπτύσσονται κακώς οί ώμοι 
καϊ τά νώτα, Επομένως καϊ τό στήθος
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αύτών δεν λαμβάνει τήν δέουσαν ώοαίαν 
καϊ φυσικήν άνάπτυξιν καί τό σχήμα, 
παρουσιάζουσι δ’ άλλοκότους τινας δυσ
μορφίας πολλάκις, θεωρώ άναγκαϊον καί 
άπαραίτητον μέσον πρός θεραπείαν καί 
πρόληύιν πόσης ένδεχομένης δυσάρεστου 
συνέπειας, ή τούλάχιστον πρός τροπο- 
ποίησιν τοιούτων πολυχρονίων δυσμορ
φιών, καταστρεφουσών τήν σωματικήν τής 
γνναικός καλλονήν, τήν είς δλα ανεξαι
ρέτως· τά σχολεία τοΰ Κράτους εισαγω
γήν τοΰ διζύγου, ώς*  μονού μεταξύ τών 
γνωστών σήμερον τής γυμναστικής οργά
νων Ικανού, άν ούχί έντελώς, δι’ ειδικών 
καί ακίνδυνων άσκήσεων νιι θεραπεύση 
πολυετείς δυσμορφίας, κατιι πολύ δμως 
ικανού νιϊ τροποποιήση καί βελτίωση 
είς βαθμόν άπίστευτον καί θαυμαστόν τάς 
τοιαύτιις τού στήθους, τών ώμων και 
τών νώτων δυσμορφίας.

Τέλος θεωρώ ώφελιμώτατον καί άπα
ραίτητον νιι είσαχθώσιν είς άπαντα τά 
παρθεναγωγεία τού Κράτους άπαξ τούλά
χιστον τής εβδομάδας καί νιι τελώνται 
πολύωροι έκτός τής πόλεως πάντοτε έκ- 
δρομαί, είς μέρη εύάερα καί τερπνά, ών 
εύτνχώς έν Έλλάδι αφθονία υπάρχει. 
Διότι ό μετά πολλής*  εύλαβείας καί φει- 
δωλείας τελούμενος*  σήμερον άπαξ ή καί 
δίς τής έβδομάδος μικρός*  περίπατος, είνε 
μάλλον κατάλληλος*  διά γραίας ύπερεξη- 
κοντούτιδας, ή διά Κοράσια. Νά έπιτρέ- 
πηται δέ ύπό τών συνοδών διδασκάλων ή 
όιδασκαλισσών νιι παίζωσιν έν άρμοδίαΐς*  
θέσεσι διάφορα αρεστά καί τερπνά αί μα · 
θήτριαι παιγνίδια, ώς τό τόπι τό σχοι- 
νάκι, τά σκλαβάκια καί άλλα πα
ρόμοια γυμναστικά τοΰ σώματος έν γένει 
παιγνίδια, τηρούμενων, εννοείται, πάν
τοτε τών κανόνων τής υγιεινής, πρός 
πρηληώιν παντός*  δυσάρεστου· έπειδή δέ 
αί παιδιαί αύται πολύ άρέσκουσιν είς*  τιϊ 
κοράσια, καλόν είνε νιι έπιτρέπηται καί 
έν τοίς σχολείοις*  συχνά νά γίνωνται, πρός 
πλιιρεστέραν ιιΰτών αναψυχήν καί τέρψιν 
κατά τά διαλείμματα.

Εύχομαι πάντα όσα έγραφα περί τού 
σπουδαιότατου τούτου θέματος νιί μή 
παρίδωσιν οί διδάσκαλοι, οί γονείς καί οί 
αρμόδιοι, έάν αληθώς έπιθυμώσι τήν σω
ματικήν τών τέκνων καί μαθητριών βελ- 
τίωοιν καί τήν τελείαν αύτών ύγείαν.Κ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

POLO A BICYCLETTE
----- -------

"Οπως εις τήν άρχήν τής έφευρέσεως τοΰ 
δικύκλου (l)icyclette^ έπ’ αύτοΰ ισορροπία έθε- 
ωρήθη δυσκολότατη, τοιουτοτρόπως θά φανή πε. 
ρισσότερον παράδοξον, δτι κατόρθωσαν νάπαί- 
ξωσι μετά σφαίρας διά τοΰ τροχού τοΰ ποδη
λάτου, τδ όποιον προϋποθέτει έντελή ακινησίαν. 
Καί δμως ό Άγγλος Wood κατώρθωσε τοΰτο 
πρό τινων έτών καί κατήρτισε καί δμιλον έκ 
τεσσάρων ποδηλατών, οϊτινες έκέρδισαν πολλά 
βραβεία εϊς τδ cycle-polo,δπως ώνομάσθη ή παι
διά αύτη. Έκ τής ’Αγγλίας μετεπήδησεν τδ cycle 
-polo εις τήν Γαλλίαν καί οί Παρισινοί, οί 
όποιοι τόσον ταχέως έξοικειοΰνται πρδς πάσαν 
παιδιάν, άμιλλώνται πρός τους γείτονας αυτών 
Άγγλους είς τοιούτον βαθμόν, ώστε νά δύνανται 
ν’ άμφισβητήσωσι τήν νίκην εις άγώνας. Πρ’.ν ή 
δώσωμεν έξηγήαεις έπί τής παιδιάς, θεωροΰμεν 
καλόν νά έκθέσωμεν τοΰς κανόνας, οί όποιοι 
καθιερώθησαν πρδς διεξαγωγήν ταύτης καϊ 
οϊτινες είνε οϊ έξής :

1) Έκάστη μερϊς (παρτίδα) παίζεται εϊς δύο 
χρονικά διαστήματα έξ είκοσι λεπτών έκάστου 
μετά διαλείμματος τριών λεπτών.

2) Ό σκοπός (goal) συνίσταται έκ κιβωτίου 
35 - 40 έκατ. πλάτους καί ύψους 22 έκατοστών 
μετά βόπτρου έλευθέρου δπισθεν, τοΰ όποιου 
προσαρμόζεται κωδωνίσκος.

3) Επιτυγχάνεται είς σκοπός, δταν ή σφαίρα 
έξακοντισθείσα ύπό τίνος παίκτου θέλει κτυπήση 
τδν κώδωνα.

4) Είς σκοπός μετρά δέκα αριθμούς (πόντους) 
διά τό στρατόπεδον, τό όποιον έπέτυχε τοΰτον.

5) Ό Διαιτητής θέτει τήν σφαίραν εις τδ 
κέντρον δοθέντος δέ τοΰ σημείου, είς ποδηλάτης 
έξ έκάστης δμάδος θέλει εφόρμηση έπ’ αυτής.

6) Αί όμάδες μετά τήν σημείωσιν ένός σκο
πού άλλάσσουσι θέσιν.

7) "Η σφαίρα ώθειται μόνον διά τοΰ προσθίου 
ή οπισθίου τροχοΰ άπαγορευομένων τών βάβδων.

8) Οϊ παίκται δέν δύνανται νά ώθήσωσι τήν 
σφαίραν, ούτε διά τών χειρών, ούτε διά τών 
ποδών.

9) Παλαΐουσιν οί παίκται μόνον διά τών ώμων, 
τών Αγκώνων καϊ τών γονάτων έπϊ τοΰ ποδη
λάτου δντες,

10) Έν περιπτώσει απευκταίου τίνος δ διαι
τητής σταματά τήν παιδιάν διά τής λέξεως lialte.

11) Οί ποδηλάται όφείλουσι πάραυτα τότε 
νά παύσωσι τήν περαιτέρω έξακολούθησιν τής 
παιδιάς.

Τό lialte άναφωνείται έν περιπώσε: τραυμα
τισμού παίκτου τινός.

13) Εις οίανδήποτε διαφοράν τών παικτών 
άποφαίνεται ό διαιτητής.

14) 'Η έξω τών δρίων έκσφενδονισθεϊσα 
σφαίρα, δταν έπαναστέψη, δέν λαμβάνεται ύπ’ 
δψιν εϊς τήν παιδιάν, έάν δέν ήθελε θιγή ύπό 
ποδηλατών άμφοτέρων τών στρατοπέδων.

15) Έν ή περιπτώσει τό κιβώτιον σκοπού 
τίνος ύπερησπίζετο διά μέσων άπηγορευμένων, 
δ διαιτητής κρίνει έπί τών δοθέντων κτύπων· καί 
άν άποδειχθή, δτι ό κτύπος έδόθη κατά παράβασιν 
τών δρων τής παιδιάς, καταδικάζεται ή τούτους 
άθετήσααα δμάς εϊς πρόστιμον 5 πόντων.

16) 'Υποβάλλεται εϊς πρόστιμον 5 πόντων ή 
δμάς, τής δποίας δ ποδηλάτης ήθελε ώθήσει 
τήν σφαίραν έχων τόν ένα πόδα κατά γής.

17) Έάν πέση τις τών ποδηλατών δέν δύνα
ται νά διευθύνη τό ποδήλατόν του εις τό Αντίπα
λον στρατόπεδον, άλλως καταδικάζεται εϊς πρό- 
στιμον 5 πόντων.

18) Επιβάλλεται πρόστιμον έκ 5 πόντων εις 
τήν δμάδα, ήζ δ ποδηλάτης ήθελε μεταχειρισθή 
μή επιτρεπόμενα μέσα πρό τοΰ αντιπάλου.

19) 'Η σφαίρα, τής δποίας γίνεται χρήσις, 
είνε σκληρά, 7-8 έκατ. περίπου διαμέτρου βάρους
6 ούγγιών καϊ κεκαλυμμένη ύπό δέρματος.

Δέν ώρίσθησαν άκριβώς ούτε αί διαστάσεις 
τοϋ γηπέδου, έφ’ ού διεξάγεται ή παιδιά, ούτε 
τό έδαφος αύτού. Πρέπει δμως δσον τό δυνατόν, 
νά δίδηται εις αύτό τό σχήμα όρθογωνίου, μήκους 
60 μέτρων καϊ πλάτους 25. Οί αριθμοί δμως 
ούτοι ποικίλλουσιν άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών 
δμάδων διότι έκάστη δμάς δύναται νά σύγκειται 
έκ 2 ή έκ 4 παικτών. "Ορος Απαραίτητος είνε, 
δτι τό έδαφος τοΰ γηπέδου πρέπει νά είνε έπί· 
πεδον καί λείον. ΙΙροτιμάται τό έστρωμμένον διά 
σανίδων, διότι ή σφαίρα τότε κυλιέται πολΰ 
εύκολώτερον. Τά δρια τού γηπέδου βρίζονται 
δΓ οίουδήποτε μέσου*  έπϊ τού σανιδώματος λ. χ. 
δύνανται νά χαραχθώσι πρός τούτο γραμμαί διά 
κιμωλίας. Τά κιβώτια τών σκοπών τίθενται εϊς 

άπόστασιν 3 - 4 μέτρων άπό τών πλευρών, τών 
δριζουσών τό πλάτος τοΰ όρθογωνίου.

Άφ’ ου ταύτα ήθελον διευθετηθή τοιουτοτρό
πως, συρίζει ό διαιτητής καί οί παίκται τοπο
θετούνται πρό τού κιβωτίου τού σκοπού των 
παραπλεύρως ό είς τοΰ άλλου καϊ κατά σειράν, 
έχοντες τόν ένα πόδα έπί τής γής, τόν άλλον 
έπϊ τοΰ άναβατήρος καϊ διηυθετημένα τά ποδή
λατα κατά τής άντιπάλου όμάδος, έτοιμοι πρός 
έπίθεσιν. Συρίζει τότε έκ δευτέρου ό διαιτητής 
καί άρχεται ή έπίθεσις*  είς τών ποδηλατών 
(ή οί δύο, άν ή δμάς σύγκειται έκ τεσσάρων) 
έφορμά έπϊ τής σφαίρας προσπαθών νά ώθήση 
ταύτην εις τόν σκοπόν τής άντιπάλου όμάδος 
καϊ κτυπήση διά ταύτης τό βόπτρον τοΰ κώδω
νος τοΰ άντιθέτου σκοπού, ένφ ό έτερος φυλάτ- 
τει τόν σκοπόν, δπως ύπερασπίζηται τάς έπιθέ- 
σεις τών άντιπάλων. Καλείται goal ό φύλαξ τού 
σκοπού, οί δέ άλλοι παίκται rush.

Έάν οί ποδηλάται εϊσι λίαν έξησκημένοι, παρί- 
σταταί τις πρό θεάματος, ευθύς συναρπάζοντος καϊ 
συγκινούντος τοΰς θεατάς. Αί επιδέξιοι καϊ μετά 
χάριτος γινόμεναι κινήσεις, τά στηρίγματα έπϊ τοΰ 
προσθίου ή όπισθίου τροχοΰ τοϋ ποδηλάτου πρός 
ώθησιν τής σφαίρας, ή Αγωνία καϊ ή άμιλλα 
πρός συνάντησιν τής σφαίρας, ήτις κυλιέται δεξιά 
καί Αριστερά, Αποτελεί τέρψιν σπάνιάν. Τό πο- 
δήλατον μεταξύ τών κνημών τών ποδηλατών 
ομοιάζει πρός ίππον, δστις ώς έξ ένστικτου 
•υπακούει είς πάσαν κίνησιν ή διεύθυνσιν ύπό τοΰ 
ποδηλάτου αύτώ διδομένην. Έπϊ τέλους ό κώδων 
ήχεί*  έκέρδησε μία έκ τών ομάδων*  ή σφαίρα 
τοποθετείται εϊς τό μέσον καί ή παιδιά έπανα- 
λαμβάνεται.

Διά τής δεξιότητος τών ποδηλατών καϊ τής 
τελειότητος τής τακτικής Αποφεύγονται αί συγ
κρούσεις καϊ αί πτώσεις, αϊτινές εϊσι λίαν σπά
νια·., δταν οί παίκται καταλλήλως έξασκηθώσιν. 

αβαητικΤΈαΓδιαι
LAWN - TENNIS

Όδηγίαι
διά τΐιν παιδιάν τών δύο παικτών.

Παραλαμβάνομεν ένα Αρχάριον, δστις καθ’ 
δλην του τήν ζωήν δέν ήγγισε βακέτταν, καϊ θά 
προσπαθήσωμεν δΓ όλίγων μαθημάτων νά τόν 
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κάμωμεν νά παίζη άρκετά εύπροσώπως Tennis, 
συμφώνως πρδς τούς καθωρισμένους κανόνας.

'Η πρώτη συμβουλή ήν θά τώ παράσχωμεν 
εινε νά μή χάνη πάσαν τυχόν παρουσιαζομένην 
ευκαιρίαν τοϋ νά παρακολουθή τδ παιγνίδιον τών 
καλών παικτών, καθόσον αύτό καί μόνον είνε τδ 
καλλίτερου μάθημα, τδ δποΐον δύναται νά λάβη.

Άφοϋ προμηθευθή μίαν καλήν βακέτταν καϊ 
δωδεκάδα τινα σφαιρών, θά χαράξη τάς διαστά
σεις τής αύλής του συμφώνως τοίς κεκανονισμέ- 
νοις και θά άρξηται έφαρμόζων τούς κανόνας, 
οΰς ύποτίθεται δτι έμελέτησε μετά πολλής προ
σοχής.

Ό servant αρχίζει τήν παρτίδα· ή service 
ανήκει είς έκεϊνον δστις τήν έκέρδησε κορώνα ή 
γράμματα. Ύποθέσωμεν δτι έκερδήσατε· έχετε 
τδ δικαίωμα τής εκλογής τής service ή τοϋ 
μέρους τής αύλής, δπερ παρουσιάζει κατά τήν 
γνώμην σας πλεονεκτήματά τινα, άναλόγως τής 
φύσεως τοΰ έδάφους, τής θέσεως τοϋ ήλιου ή 
τής διευθύνσεως τοΰ ανέμου. Έξελέξατε τήν 
service. Τοποθετείσθε εις τδ δεξιόν μέρος μέ 
τδν ένα πόοα έκτός τής γραμμής τής βάσεως 
καί τδν έτερον έπϊ οίουδήποτε μέρους τής γραμ
μής ταύτης μεταξύ τής γραμμής τοΰ ήμιαυλίου 
και τής πλαγίας γραμμής. Κρατείτε τήν βακέτ- 
ταν σας δλίγον κεκλιμμένην, στρέφοντες τδν 
άριστερδν ώμον πρδς τό μέρος τοΰ δικτύου καϊ 
τδ πρόσωπον πρδς τδ μέρος τής αύλής- λαμ
βάνετε δύο ή τρεις σφαίρας εις τήν άριστεράν 
χεΐρα, άναρρίπτετε μίαν έξ αύτών καί τήν κτυ
πάτε οιά τής βακέττας άρκετά ΐσχυρώς, ώστε 
νά διέλθη ύπέρ τό δίκτυον καϊ νά πέση εις τδ 
μέρος τής αύλής, τδ διαγωνίως άντίθετον καί 
περιλαμβανόμενον ύπδ τής γραμμής τής service, 
τοΰ ήμιαυλίου καϊ τής πλαγίας γραμμής (άρθρ. 1)· 
τδ κτύπημα πρέπει νά δίδηται διά τοΰ ώμου καϊ 
ούχί διά τοΰ αντιβραχίου· διά νά τό κατορθώ- 
σητε, τηρείτε τδν βραχίονα έλαφρώς τεταμέ- 
νον, τήν πυγμήν εύθείαν καί τά γόνατα κεκαμ- 
μένα. Άν μέ τδ πρώτον κτύπημα δέν έπιτύχητε 
τάς δύο ταύτας περιπτώσεις, νά βίψητε δηλονότι 
τήν σφαίραν ύπεράνω τοΰ δικτύου καϊ έντδς τών 
ύποδειχθέντων ορίων, ό άντίπαλός σας θά φω- 
νάξη: λάθος· καϊ δικαιούσθε νά δοκιμάσητε 
καϊ έκ δευτέρου· αν δέ καί πάλιν άποτύχητε, δ 
άντίπαλός σας μετρά ένα πόντον. ’Επαναρχίζετε 

δέ, άλλ’ άφοϋ άλλάξητε μέρος· άν δμως τούναν
τίον έπιτύχητε, δ άντίπαλός σας όφείλει νά σάς 
έπαναρίψη τήν σφαίραν ύπεράνω τοΰ δικτύου, 
κτυπών αύτήν μετά τήν πρώτην άναπήδησιν 
ούτως, ώστε αύτη νά πέση έντδς τών δρίων τής 
αύλής σας. Τότε είνε ή σειρά σας νά τήν κτυ- 
πήσητε έκ νέου είτε διερχομένην (στό φτερό, 
de voice), είτε μετά τήν πρώτην άναπήδησιν, 
άλλ’ ούδέποτε προτού ύπερβή τδ δίκτυον, άπο- 
στέλλοντες αύτήν έντδς τών ορίων τής αύλής 
τοΰ άντιπάλου σας καί ούτω καθεξής, μέχρις 
δτου συμβή λάθος τι έκ τών ύπδ τοΰ άρθρου 12 
προβλεπομένων, δπότε δ άντίπαλός τοΰ διαπρά- 
ξαντος τδ λάθος μετρά ένα πόντον- έξακολου. 
θοΰσι δέ ούτω μέχρις ού μία παιδιά κερδηθή ή 
χαθή (άρθρ. 14). Τότε δ άντίπαλός σας γίνεται 
δ servant καί σείς δ lanceur καϊ ούτω καθεξής, 
μέχρις δτου μία σειρά κερδηθή ή χαθή (άρθρ. 17).

Σείς τότε θά κτυπήσητε τήν ύπδ τοΰ servant 
βιφθείσαν σφαίραν, άφοϋ αΰτη έγγίση γήν, διότι 
δέν έχετε τδ δικαίωμα νά τήν κτυπήσητε έν τή 
πτήσει της, πριν γίνη ή service. Έρχεται ήδη 
ή σειρά σας νά γίνητε lanceur· μόλις ή σφαίρα 
αναχωρήση έκ τής δακέττας τοΰ servant, δέον 
έκ πρώτης δψεως νά προμαντεύητε τδ μέρος 
ένθα θά πέση. Άν προτίθεσθε νά δώσητε ισχυ
ρόν διά τοΰ ώμου κτύπημα διά νά πάρετε ξυστά 
τδ δίκτυον, τότε άπομακρυνθήτε δσον τδ δυνατόν 
τούτου. Έν γένει ή καλλιτέρα θέσις είνε 2 μέτρα 
περίπου δπισθεν τής γραμμής τής service- έκ. 
τής θέσεως ταύτης δύνασθε νά τρέξητε πρδς 
συνάντησιν τής σφαίρας, άν αΰτη δέν έχη αρκε
τόν δρόμον. Άν ή service είνε εύκολος, δπερ 
συμβαίνει άν δ άντίπαλός φοβούμενος νά δώση 
κτύπημα διά τού ώμου, περιορίζεται νά βίπτη 
τήν σφαίραν ύπεράνω τοΰ δικτύου διαγράφω·/ 
μεγάλας καμπύλας, δπότε έχετε καιρόν νά λά- 
βητε καλήν στάσιν διά νά τήν ύποδεχθήτε, τότε 
έπωφεληθήτε τής περιστάσεως νά τήν βίψητε 
ούτως, ώστε νά πέση εϊς τήν γωνίαν τήν μάλλον 
άπομεμακρυσμένην τού μέρους ένθα εύρίσκεται δ 
άντίπαλός σας· κάμετέ τον νά τρέχη δσον τδ 
δυνατόν περισσότερον οΰτω θά δυνηθήτε νά πλη- 
σιάσητε, ούχί δμως καί παρά πολύ, τδ δίκτυον, 
καί θά έτοιμασθήτε νά έπαναστρέψητε τήν σφαί
ραν πρδς τήν έτέραν γωνίαν- ή άν δ άντίπαλός 
σας προβλέπων τδ κτύπημα ώρμησεν δπως 

δεχθή τήν σφαίραν εις τήν γωνίαν ταύτην, 
άλάσσετε τακτικήν καί τήν έπαναρρίπτετε πρδς 
τήν γωνίαν, ήν ούτος πρό μικρού έγκατέλειψεν.

’Απωθήσατε τδν αντίπαλόν σας πάραυτα καϊ 
δσον τδ δυνατόν μακρότερον έπί τής γραμμής 
τής βάσεώς του- προχωρήσατε ταύτοχρόνως | 
μέχρις δτου έλθητε εις θέσιν νά δύνασθε νά κτυ
πήσητε τήν σφαίραν έν τή πτήσει της (de νοίόβ) 
καϊ τότε δι’ άπλοΰ κτυπήματος διαβιβάσατε τήν 
σφαίραν κατ’ δρθήν γωνίαν καί δσον τδ δυνατόν , 
πλησιέστερον τού δικτύου, ή διά μεμονωμένου 
κτυπήματος άποστείλατέ την δσον τδ δυνατόν 
μακρότερον, άλλά προσέξατε καλώς πρϊν ή προ- 
χωρήσητε πολύ νά δώσητε τοιοϋτον κτύπημα, 
ώστε νά μή δυνηθή δ άντίπαλός σας νά τδ προ- 
λάβη, διότι δυνατόν νά έπαναστρέψη τήν σφαίραν 
ύπέρ τήν κεφαλήν σας, οπότε οέν θά έχητε 
καιρόν νά δπισθοχωρήσητε διά νά τήν κτυπή
σητε έκ νέου.

Είνε λίαν ένδιαφέρον νά μεταβαίνητε διά τής 
συντομωτέρας δδοΰ εϊς τδ μέρος, ένθα μέλλετε 
νά δεχθήτε τήν σφαίραν.

Όδηγίαι δια τίιν παιδιάν 
ιών τεάόάοων παικτών.W

Αί αύται άρχαϊ, μετά τινων μικρών τροπο
ποιήσεων, έφαρμόζονται καϊ εις τήν διπλήν 
παιδιάν.

Έξελέξατε ένα σύντροφον· συνεννοεΐσθε μετ’ 
αυτού διά τήν έκλογήν τής service. Μεθ’ έκα
στον αναγνωριζόμενου σφάλμα, ή μεθ’ έκαστον 
σημειούμενον πόντον, άλάσσετε τά μέρη τής 
αύλής καϊ σερβίρετε εις τδν έτερον άντίπαλον.

Οί σύντροφοι δφείλουν νά έχωσιν ύπ’ δψιν 
των δτι δέν άποτελώσιν εϊμή ένα παίκτην- διά 
νά άποφεύγωσι τά άνωφελή κτυπήματα όφεί- 
λουσι νά εΐδοποιώνται έγκαίρως περί τής ύπο- 
δοχής τής σφαίρας, φωνάζοντες: ίδική dov 
ή ίδική μον. Δύνασθε οέ άπ’ αύτοϋ νά προΐ- 
δητε τάς συνεπείας, άν καί οί δύο παίκται 
δρμώσι ταύτοχρόνως διά νά δεχθώσι τήν σφαί
ραν άφεύκτως θά σφάλλωσιν άμφότεροι. Ό 
καλλίτερος κανών πρός αποφυγήν τοιούτων 
άπροόπτων, είνε δ έξής: δ σύντροφος τού 
Servant δέν πρέπει νά πλησιάζη πολύ τδ 
δίκτυον, δπως πολλοί συνειθίζουσι, διά νά άνα- 
κόπτωσι τάς σφαίρας, νά τάς κτυπώσιν έν τή 

πτήσει των (de voice) καί νά άλληλοπροκα- 
λώνται τίς έκ τών δύο έδωκε καλλίτερα κτυπή
ματα τών τοϋ συντρόφου του ή τίς ύπήρξεν δ 
αίτιος τών σφαλμάτων. Ή θέσις, ήν δέον νά 
καταλαμβάνη διά νά είνε αληθώς χρήσιμος, είνε 
ή πλησίον τής πλαγίας γραμμής· ή θέσις αΰτη 
ύπερασπίζε: τδ μέρος τούτο τής αύλής καί δύ
ναται εύκόλως νά δέχηται έκεΐθεν τάς σφαίρας 
de voice. Ό σύντροφος τού lanceur δέον νά 
δπισθοχωρή διά νά προλαμβάνη τάς σφαίρας, 
αίτινες πίπτουσι μακράν, άν ή service είνε 
μικρά καί νά τοποθετείται έμπρός, άλλά πάντοτε 
πλησίον τής πλαγίας γραμμής, άν δ άντίπαλός 
του άπωθηθή πρδς τήν γραμμήν τής βάσεως.

Συνειθίσατε νά κτυπάτε έλαφρώς τήν σφαίραν.
Άσκήθητε νά στέλλητε τήν σφαίραν εϊς ύψος 

50 έκ. περίπου- είς τάς διπλάς δμως παρτίδας, δπό- 
ταν είς τών παικτών εύρίσκεται έτοιμος νά κτυ- 
πήση τήν σφαίραν εις τδ φτερό (de volde), 
άποστείλατέ την άρκετά ύψηλά, ώστε νά μή 
δύναται νά τήν φθάση.

Μή χάνετε καιρόν ύποδεχόμενοι τήν σφαίραν 
καί μή περιμένετε νά φθάση τό άνώτατον ση
μείου τής άναπηδήσεώς της, καθόσον θά δώσητε 
καιρόν εϊς τδν άντίπαλόν σας νά προλάβη τό 
κτύπημα. Οί πλείονες τών καλών παικτών άντι- 
βάλλουσι κτυπώντες τήν σφαίραν ήμιπετομένην 
(a deini volee), τούτέστι τήν στιγμήν καθ’ ήν 
έγκαταλείπει τό έδαφος. Έπιτυγχάνουσιν οΰτω 
μεγάλην ταχύτητα κατά τήν άντιβολήν, ήτις δέν 
έπιτρέπει εϊς τδν άντίπαλον νά προφυλαχθή.

Κατά τήν έν τή πτήσει άντιβολήν (retour 
de volee) μή κτυπάτε τήν σφαίραν αρκεί νά 
θέσητε πρό αύτής τήν βακέτταν, χωρϊς νά κά- 
μητε άλλην έπιβοηθητικήν κίνησιν, διά νά τήν 
άπωθήσητε- δ συνδυασμός τών έλαστικοτήτων 
τής βακέττας καί τής σφαίρας θά άρκέσωσι οιά 
νά άντιβληθή αΰτη ΐσχυρώς.

Άσκήθητε νά άποκτήσητε τήν συνήθειαν νά 
τοποθετείτε (placer) τήν σφαίραν, τούτέστι νά 
βάλλετε αύτήν εϊς οίονδήποτε μέρος τής αύλής 
θέλετε. Μελετώντες καί ασκούμενοι έπιμόνως 
είς τά διάφορα κινήματα θά τό κατορθώσητε.

'Η δυσκολωτέρα βολή εις άντιβολήν είνε ή 
βαλλομένη άπό τού ώμου, καθ’ ήν ή μέν σφαίρα 
κρατείται διά τής άριστεράς χειρός εϊς τό ύψος 
τής κεφαλής, ή δέ βακέττα κτυπά αύτήν ΐσχυ- 
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ρώς, τηρούμενη ύπέρ τήν κεφαλήν. ΊΙ σφαίρα 
τότε διέρχεται ξυάτά τό δίκτυον καί κατευθύ- 
νεναι κατ’ εύθεΐαν γραμμήν έκ τής χβεράς είς 
τό σκοπευθέν σημεϊον, χωρίς νά κόμη καμπύλην 
καί μέ ταχύτητα τοιαύτην, ώστε μόλις έγγίση 
τό έδαφος άναπηδά κατ’ έλαχίστην γωνίαν 
σχεδόν όλισθαίνουσα έπ’ αύτοΰ. Διά νά άντι- 
βληθή ή τοιαύτη βολή πρέπει νά τοποθετείτε 
τήν βακέτταν πρό τής σφαίρας καθ’ ήν στιγμήν 
αύτη έγγίζη τό έδαφος· τοΰτο απαιτεί μεγά
λην ακρίβειαν δφθαλμού καί επομένως πολλήν 
έξάσκησιν.

Όσάκις δύνασθε ανακόπτετε (coupez) τήν 
σφαίραν. Πρός τοΰτο ώθεΐτε τήν βακέτταν διά 
τοΰ καρπού, κ.ινοΰντες αύτήν έκ τών κάτω πρός 
τά άνω· ή σφαίρα κτυπωμένη οΰτω στρέφεται 
περί έαυτήν ταχέως, έγγίζουσα δέ τήν γήν 
κάμνει πολύ μικράς αναπηδήσεις, άντιβαλλομένη 
λίαν δυσκόλως.

Διά νά άντιβάλητε σφαίραν άνακοπτομένην 
(ΟΟΙίρέβ) πρέπει νά τήν κινήσητε ήμιπετωμένην 
(ί'ι demi voice) σχεδόν έπί τής έπιφανείας τοΰ 
έδάφους πλήττοντες αύτήν δλίγον όριζοντείως.

Κρατώντες τήν βακέτταν σας όριζοντείως καί 
κινώντες τήν σφαίραν έκ τών κάτω πρός τά 
άνω, έπιτυγχάνετε τό λεγόμενον άτοεπτδν κτύ
πημα (coup tournd, twist), τό οποίον κάμνει 
τήν σφαίραν νά διαγράψη πλαγίαν καμπύλην 
καί νά άναπηδήση δεξιά ή άριστερά άφοϋ έγγίση 
τό έδαφος.

’Επειδή άπασα ή τέχνη τοΰ Lawn - Tennis 
συνίσταται εΐς τό νά άπατάται ό αντίπαλος προ- 
κειμένου περί τής διευθύνσεως ήν μέλλει ν’ άκο- 
λουθήση ή σφαίρα καί ν’ αδυνατεί έπομένως 
νά τήν άντιβάλη, πρέπει πάντοτε νά παρακολου
θείτε τάς κινήσεις τής βακέττας του καί άν άν- 
τιληφθείτε τό κτύπημα δπερ μέλλει νά δώση, νά 
λαμβάνετε τήν κατάλληλον θέσιν, δπως άντιβά- 
λητε· άν ή σφαίρα είνε ά ναιιεκοηιιε'νη (tou
pee) σταθήτε πολύ δπισθεν τοΰ μέρους ένθα ύπο- 
λογίζετε δτι θά πέση, διότι θά άναπηδήση πολύ 
ολίγον καϊ δύνασθε νά τρέξητε πρός αύτήν. Άν 
είνε Στρεπτόν κτύπημα πρός τά άνω 
(coup tourne eu dessus), σταθήτε πρός τά δε
ξιά τοΰ μέρους ένθα ύπολογίζετε δτι θά πέση, άν 
δέ είνε «ίτρεπτόν κτύπημα πρός τά κάτω 
(coup tourne en dessous), αριστερά. Παίκτης, 

I άντιλαμβανόμενος τόν τρόπον τού παίζειν τοΰ 
άντιπάλου του, θά κρίνη εύκόλως πού πρέπει νά 

I ΐσταται κατά τάς διαφόρους περιόδους τής παι- 
διάς. ίνα άνακόπτη και άντιβάλλη τάς βο- 

| λάς του.
Τό Lawn-Tennis επομένως είνε μία πάλη 

συνεχής, προσοχής, εύκαμψίας καϊ έπιδεξ'.ότη- 
τος, έξασκοΰσα τήν σταθερότητα τοΰ βλέμματος 
καί τής χειρός καϊ απαιτούσα ψυχραιμίαν, κα
λάς κνήμας καί καλούς πνεύμονας· ή ευκολία 
καϊ ή έλαφρότης εΐς τάς κινήσεις, ιδού ή χάρις 
τού Lawn-Tennis. Διά τούτο ή εΐς αύτό άσκη- 
σις είνε έπίσης προσφιλής καί εις τάς γυναίκας 
καϊ είνε έκ τών σπανίων έν ύπαίθρφ παιδιών, 
καθ’ άς οί νέοι άμφοτέρων τών φύλων δύνανται 
νά συνασκώνται.

Όργανα της παιδιας.

Ταύτα είνε: τό σφαιρόπληκτρον, (βακέττα, 
raquette), αί σφαίραι (balles), τό δίκτυον 
(filet), καί τά ύποδήματα μέ πέλματα έκ καου
τσούκ τά κοινώς λεγόμενα ύποδήματα τού 
Lawn-Tennis. ’Ενδυμασία δέ χιτών καϊ περι- 
σκελίς συνήθως έκ λευκού μάλλινου ύφάσματος.
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Κατά τήν 18*i v Αΰγούστου 1839 —πρό εξή

κοντα δηλαδή έτών—ή πόλις τής Χάβρης ήγεν 
έορτήν. ’Επί τοϋ παλαιού πύργου, Φραγκίσκου 
τού Α'. λαμπρώς έστολισμένου σημαΐαι έκυ- 
μάτιζον, έπί δέ τής προκυμαίας πλήθος λαού 
συνωθεϊτο, δπως δσω τό δυνατόν καλήτερον, 
Ιδη τούς πρώτην ήδη φοράν διοργανουμένους 
ναυτικούς άγώνας έν τώ λιμένι τής Χάβρης.

Διοργανωτής τής έορτής ταύτης ήτο δ κ. 
Louis Lebaudy, δστις είχε κατοικήσει είς τήν 
νήσον Wight καί παρευρεθή εΐς διαφόρους άγ- 
γλικούς ναυτικούς άγώνας.

Τοιουτοτρόπως ίδρύθη δ πρώτος ναυτικός 
άγών τής Χάβρης. Τό πρόγραμμα περιελάμβανε 
δύο μόνον άγώνας: ένα δρόμον pirogues-φαλαι- 
νίδων καί έτερον μονοξύλων διά κώπης. Δι’ έκά
στην σειράν είχον όρισθή ώς βραβεΐον 400 φρ. 
ποσότης μικρά έν συγκρίσει πρός τάς διδομένας 
κατά τούς σημερινούς άγώνας. Ή έορτή αΰτη 
καίτοι πρωτοφανής έσχε τοιαύτηνέπιτυχίαν ώστε 
άπεφασισθη άμέσως νά δοθή δευτέρα τοιαύτη, 
διά τήν όποιαν συνήθροισαν πάραυτα 4500 
φράγκα.

Τά πράγματα δμως δέν έμειναν έως έδώ, 
άλλ’ δπως έξασφαλίσωσι τήν περιοδικήν άνανέ- 
ωσιν τών έορτών τούτων, άπεφάσισαν τήν ίδρυσιν 
Συλλόγου, ούτινος ή έτησία συνδρομή ώρίσθη 
εις 50 φράγκα καί δστις έπωνομάσθη Σύλλογος 
τών ναυτικών άγώνων τής Χάβρης.

Ό κ. L. Lebaudy — ούτινος τό δνομα δφεί- 
λει νά έμφαίνηται εΐς τήν πρώτην γραμμήν έν 
τή βίβλω τοΰ yachting — μετέβη τότε εΐς Πα
ρισίους δπως ζητήση παρά τοΰ πρίγκηπος τού 
Joinville τήν εύμενή αύτού προστασίαν καί τοΰ 
προσφέρη τόν τίτλον τού έπιτίμου προέδρου. Μή 
άρκούμενος είς τό νά παράσχη τήν ύψηλήν αύτοΰ 
προστασίαν είς τόν νέον σύλλογον —τόν πρώτον 
δστις συνέστη έν Γαλλία—δ πρίγκηψ τοΰ Join
ville, ώρισεν έν βραβεΐον 2000 φράγκων διά 
τόν δρόμον τών pilotes-lainaneurs, δστις είνε 
καί σήμερον είς τών ώραιοτέρων καί τών πλέον 
ένδιαφερόντων ναυτικών άγώνων τής Χάβρης.

Τά μέλη όσημέραι καθίσταντο πολυάριθμα. 
Μεταξύ δέ τών ιδρυτών τού Συλλόγου τών Ναυ
τικών ’Αγώνων τής Χάβρης, άναφέρομεν τά τών 
κκ. τού βαρώνου de Mackall, τότε ύπουργοΰ 
τών ναυτικών, τοΰ Lacave-Laplague, ύπουρ
γοΰ έπί τών ναυτικών, τού άντιναυάρχου Bail
din, τού άντιστρατήγου d’Houdetot, ύπασπι- 
στού τοϋ βασιλέως, τού de la Gatinerie, γενι- 
νοΰ διοικητοϋ τού ναυτικού, τού Roux, μέλους 
τού άνωτέρου συμβουλίου τού έμπορϊου, τοΰ 
Gordon, προξένου τής ’Αγγλίας, καί πολλών 
άλλων έξεχόντων προσώπων έν οίς τό τοΰ Άλ- 
φόνσου Κάρρ, τοΰ «άρχαιοτέρου τών canotiers» 
καί ιδιοκτήτου τοΰ πρώτου Γαλλικού πλοίου δπερ 
ένίκησε τούς Άγγλους είς τούς ναυτικούς άγώ
νας τής Χάβρης.

Είς τά ύπό τόν τίτλον « Βιβλίον τού πλοίου» 
δημοσιευθέντα άπομνημονεύματα, δ εύφυής συγ- 
γραφεύς τών Σφηγγών διηγείται, έπ’ εύκαιρία 
τών Ναυτικών ’Αγώνων τής Χάβρης, τό έξής 
περίεργον άνέκοοτον:

«Εις τινα τών άγώνων τούτων, καθ’ δν χρό
νον έπρόκειτο νά προσδιορισθή ή ύπηρεσία ήν 
ώφειλε νά έκτελέση έκαστον μέλος τού συλλό- 

j γου, μοί άνετέθη ή διοίκησις μικρού τίνος άτμο- 
πλοίου. άνήκοντος είς τόν ικανόν κατασκευαστήν 
Mazeline, δπως έπιτηρώ τήν τάξιν είς τόν λι- 

, μένα. Σημειωτέον δ’ δτι είχον ευτυχώς < ύπό 
τάς διαταγάς μου», άνθρώπους πολύ έπιδεξιω- 
τέρους έμού.

«Ό κ. Thiers, δτις παρευρίσκετο είς τούς 
άγώνας. έξέφρασεν είς τόν πρόεδρον, δστις, 
νομίζω, δτι ήτο δ d’Houdetot. τήν έπιθυμίαν 
νά παρατηρήση λεπίομερείας τινας πλησιέ- 
στερον καί νά διατρέξη τόν λιμένα. Σημείόν τι 
μέ άνεκάλεσεν εΐς τήν ξηράν, καϊ έδέχθην τόν 
κ. Thiers εΐς τό πλοϊον περιήγαγον αύτόν έφ’ 
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ίσον ήθελε καί τφ έδωκα — έφ’ δσον αί έρωτή- 
σει; αύτοΰ δέν ήσαν ανώτερα·, τών γνώσεων μου 
— πάσα; τά; εξηγήσει; α; μο! έζήτησε. Μετά 
μίαν περίπου ώραν, ένφ εύρισκόμεθα είς το ήμισυ 
τή; όδοΰ τή; Trouville. μέ παρεκάλεσε νά 
έπιστρέψώμεν.

« — Μήπω;, τώ λέγω, δέ θέλετε νά συναν- 
τήσητε τον κ. Guizot, δστ:; εύρίσκετα: έν 
Trouville;

« -Όχι, άπεκρίθη άλλά θά σάς ομολογήσω 
δτι έπειδή δέν είμαι πολύ συνηθισμένο; εί; τήν 
θάλασσαν ήρχισα νά ζαλίζωμαι.

« Δόσα; τήν άπαττουμένην διαταγήν νά έπ·.- 
στρέψωμεν εί; τήν ξηράν, τώ λέγω:

« -— ’Ιδού, κύριε, έν αρκετά σκληρόν συμπέ
ρασμα έναντίον ένό; θέματο; δπερ ύπεστηρίξατε, 
μ:ά τών τελευταίων τούτων ήμερών, έν τή Βου
λή. Ήθελήσατε ώστε, έν ανάγκη, νά λάβωσι 
ναύτα; τοΰ ποταμού δπω; συμπληρώσωσι τά 
πληρώματα τοΰ στόλου. Έάν έμένετε έν τω 
πλοίω μίαν ή δύο ώρα; περισσότερον τοΰ χρόνου 
τούτου, καίτοι δ καιρός είνε τά μάλιστα γαλή- ι 
ν·.ο;, ήθέλετε Ιδη τ’, δύναται νά ύποστή τι; έν τή 
θαλάσση καί ποιαν βοήθειαν δύναται νά παράσχη 
άνθρωπος μή συνειθισμένο; έν αύτή άπό τή; γεν- 
νήσεώ; του ή τούλάχιστον άπό πολλοΰ χρό
νου».

Τό μάθημα τοΰτο ύπήρξεν ωφέλιμον, καθόσον 
δ κ. Thiers, έγκατέλιπε τήν ιδέαν τοΰ νά συσ- 
σωρεύση έν τώ στόλφ τοΰς πτωχού; ναύτα; τών 
ποταμών.

Άλλ’ ά; άφήσωμεν τά; παλαιά; ταύτα; άνα- 
μνήσει; και ά; έπανέλθωμεν εί; τά παρόντα. 
Άναφέρομεν ποιοι ήσαν οί ίδρυταί τοΰ Συλλόγου 
τών Ναυτικών Άγώνων τή; Χάορη;· δίκαιον 
ήδη νά γνωστοποιήσωμεν τά ονόματα εκείνων 
οϊτινες έξακολουθοΰσι τό έργον αύτών. Πρόεδρος 
τώρα εινε ό κ. Joannas Convert, διαδεχθείς 
τόν κ. Felix Faure, δστις κατόπιν πολλών 
έτών κατά τά όποια έχρημάτισε τακτικό; πρό
εδρο;, έγένετο επίτιμο; πρόεδρο; αύτοΰ.

Ό κ. Joannas Couvert έχει ώ; συνεργάτα; 
τοΰ; κ. Maurice Taconet, αντιπρόεδρον, Ε. 
Billard. δστις, άπό πολλών ήδη έτών, έκπληροϊ 
μετά ζήλου καί άφοσιώσεω; τά καθήκοντα τοΰ ! 
γραμματέα»;, A. Dupaquier καί L. Currie, I 
παρέδρου; γραμματε’;, Ε. Harou, ταμίαν. Α. 
Chancerel, R. Grosos, A. Guerrier, A. 
Lemarchand, F. Sauquet, κλ.

'Η πρώτη ήμέρα τών άγώνων, ώρ-.σμένη διά 
τοΰ; δρόμου; τών φιλάθλων, ηύνοήθη διά λαμ
πρού καιρού δστις, άλλως τε, διετηρήθη καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν αύτών οί άγώνε; ούτοι, καθ’ 
ου; τά yachts άνεδείχθησαν άποκλειστικώς, 
όδηγούμενα ύπό genthlemen, έκερδήθησαν ύπό 
τού yacht «Tourqoise» άνήκοντος είς τόν κ.

Michelet, ύπό τού yacht «Amulet» άνήκοντος 
εί; τοΰ; κκ. Laverne, οϊτινες άμφότεροι είσι 
μέλη τοΰ Συλλόγου Voile τών Παρισίων, καί 
ύπό τοΰ yacht « A rc-en-ciel» άνήκοντος εί; 
τόν κ. Pigeard τοΰ Συλλόγου Voile τής No
gent-JoinA’i lie.

Διά τοΰ; κατοίκους δμως τής Χάβρης οί άγώ
νε; πραγματικώς άρχίζουσι τήν Κυριακήν, ήτις 
είνε ή καθ’ αύτό ήμέρα τή; εορτή; τόσον διά 
τόν καλόν κόσμον δσον καί διά τόν ναυτικόν 
πληθυσμόν.

'Η terrasse-Frascati καθίσταται τό rendez 
-vous τών έπισημοτήτων πολιτικών τε καί 
στρατιωτικών, ένώ τό πολύ πλήθος κυριεύει έξ 
εφόδου τήν ακτήν καί τήν προκυμαίαν, δπόθεν 
βλέπει τι; όλόκληρον τόν λιμένα έστολισμένον ύπό 
τών άτμοπλοίων τή; ύπηρεσίας, τών yachts 
ιστιοφόρων τε καί άτμοκινήτων, τών αλιευτικών 
λέμβων καί τών άναριθμήτων κωπηλατικών 
τοιούτων.

’Ιδού οί συναγωνισταί έπιφαίνονται, τό δέ 
πλήθο; ύποδέχεται διά ζητωκραυγών τοΰ; νικη- 
τάς. Κατά πρώτον έρχεται ή «Luna» άνήκουσα 
εί; τόν κ. Valton, ήτι; έκέρδισε τό βραβεΐον 
τής μεγάλη; σειράς, δπερ προσέφερεν ό Πρόε
δρο; τή; Δημοκρατίας, τό αγγλικόν κότερο·/ 
«Saionara» άνήκον εΐ; τόν κ. J. FI. French, 
καί τό «Fdmur» εί; τόν κ. Gilardoui, άτινα 
έρχονται έπ’. κεφαλή; τών σειρών 5 μέχρι 10, 
καί 3 μέχρι 5 τόννων. ’Ολίγον άπωτέρω, δύο 
yachts τή; τάξεω; άπό 1 μέχρι 3 τόννων κα- 
ταφθάνουσι ταυτοχρόνως είς τό τέρμα, είνε δέ 
ταΰτα τό «Amulet» άνήκον εί; τόν κ. La
verne καί τό «Frimousse» άτινα έκηρύχθησαν 
ισόπαλα (dead-heat) καί άτινα ήκολούθει τό 
«Petit-Poucet» τοΰ κ. An. Dornieuil, πρώτη 
τή; μικρά; σειράς.

Τά μικρά πλοία τής διασκεδάσεως τών κατοί
κων τής Χάβρης, θαυμασίως οδηγούμενα ύπό τών 
ικανών ιδιοκτητών των έρχονται άκολούθως- διη- 
ρέθησαν εΐ; τρεϊ; τάξεις, τών όποιων νικηταΐ είνε 
το «Sans-Souci» άνήκον εΐ; τοΰς κκ. Leriche 
καί Acher, ή «Sapho» άνήκουσα εΐ; τόν κ. 
L. Lemonnier, καί τό «Pluvier Ιί» άνήκον 
εΐ; τόνκ. L. Ringueiiet.

‘Η τρίτη ήμέρα ύπήρξε λαμπρά δσον καί αί 
δύο προηγούμενα:· καίτοι δέ τό πλήθο; ήτο δλι- 
γώτερον, ό λιμήν είχε διατηρήση δλην τήν ζωη- 
ροτάτην κίνησιν ήν παρουσίαζε τήν προτεραίαν. 
Τούτο οφείλεται εΐ; τό δτι ούδέν ήλλαξεν εις 
τόν φαιδρόν αύτόν πίνακα καθ’ δν οί νικηταΐ τή; 
Κυριακή; ήλθον προσέτι πρώτοι τήν Δευτέραν. 
Έκ νέου βλέπομεν έπί κεφαλή; τή; σειρά; έκα
στου τά πλοία «Luna» «Saionara» «F6- 
mnr» «Amulet» καί «Petit-Poucet».

To yacht «Miriam» άνήκον εΐ; τόν κ. G. 

Pilon παρουσιάσθη μόνον εις τόν άγώνα τών 
cruisers, τό δέ πρώτον βραβεΐον τού δρόμου 
τών bateaux-pilotes, έκερδήθη μετά σφοδράν 
πάλην ύπό τοΰ «Joyeuse» άνήκοντος εΐ; τόν 
κ. A. Remy έκ Χάβρης.

-------3S6------ΤΟ ΠΟΑΗΛΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
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Διά τής έκφράσεως «ό γύρος της Γαλ
λίας» έπί αύτοκινήτου, θέλομεν νά άνα- 
φέρωμεν τόν μέγαν άγώνα, τόν διοργα- 
νωθέντα ύπό της έφημερίδος «Le Matin», 
δστις άρξάμενος τΐιν Κυριακήν 16 ’Ιου
λίου, έπερατώθη την τελευταίαν Δευτέραν 
τού αύτού μηνός είς τάς 4 μ. μ., κατό
πιν όκτώ ήμερών φανταστικής πορείας.

Ό άγών ουτος ύπήρξε διά. τους ίδρύ- 
σαντας αύτόν μία μεγάλη έπιτυχία, καθότι 
ή διοογάνωσις αύτού πανταχοΰ ύπήρξε 
τελεία. Πας δ’ έπαινος διά ταύτην άνή- 
κει άποκλειστικώς είς τόν δημοσιογράφον 
κ. Paul Meyan.

Ό άγών «Tour de France» διηνύθη 
έπί άποστάσεως 2291 χιλιομέτρων.

Κατά τήν άναχώρησιν, ήτις έγένετο είς 
τήν παραλίαν, 48 συναγωνισταί έτάχθη- 
σαν είς γραμμήν. 18 οχήματα, 25 inoto- 
cycles καί 4 voiturettes- Μεταξύ δέ τού
των οί όνομαστότεροι έκ τών έραστών τοϋ 
αύτοκινήτου κ. κ. Charron, Girardot, de 
Castelnaii, Leys, R. de Knyff, Giraud, 
Jenatzy, Cldment, de Chasseloup-Laubat, 
Osmont, Teste, Bardin, de Meaulne, 
Beconnais, κλ.

ΙΙολλά τών όχημάτων τούτων δέν ήσαν 
τώ δντι καθ’ ολα έτοιμα. Διότι κατεσκευά- 
σθησαν διά τόν άγώνα πάση ταχύτητι, 
περατωθέντα δέ τήν παραμονήν δέν ειχον 
κάμει τάς άπαοαιτήτους δοκιμάς, τινά δέ, 
καίτοι δυνάμεως 30 ίππων, δέν ήδυνή- 
θησαν νά άναρριχηθώσιν είς τινας άνω- 
φερείας, ένώ άλλα δυνάμεως μόνον 8 έως 
10 ίππων, εύκόλως κατόρθωσαν τούτο. 
ΤΗτο δέ τούτο έν καλόν μάθημα- τά 

πάντα είνε ανωφελή, έάν δέν εΐνέ τις 
καθ’όλα έτοιμος κατά τόν αρμόδιον χρόνον.

Ή διανυθησομένη όδός τού «Tour de 
France» διήρχετο διά Nancy, Aix-les- 
Bains, Vichy, Perigueux, Nantes, Ca- 
bouzg καί Paris, τούτέστι διά τόσων πό
λεων, όσοι ήσαν καί οί όρισθέντες σταθ
μοί. καθ' έκαστον τών όποιων νικηταΐ 
ύπήοξαν οΐ έξής :

16 ’Ιούλιον. — Σταθμός 1. Paris - 
Nancy (290 χμ.), οχήματα, 1ος R. de 
Knyff, motocycles, 1ος Gleize, voiturettes, 
1ος Gabriel. — Σταθμός 2. Nancy -Aix- 
les - Bains (441 χμ.), οχήματα, Ιος Char
ron, motocycles, 1ος Gleize, voiturettes, 
1ος Gabriel.

19 ’Ιουλίου.—Σταθμός 3. Aix - les - 
Bains — Vichy (382 χμ.) οχήματα, 1ος 
Charron, motocycles, 1ος Tart, voitu
rettes, 1ος Gabriel.

21 ’Ιουλίου.— Σταθμός 4. Vichy -Ρό- 
rigueux (299 χμ.), όχήματα, 1ος R. de 
Knyff, motocycles, 1ος Teste, voiturettes, 
1ος Gabriel.

22 ’Ιουλίου.—Σταθμός 5. Pdrigueux- 
Nantes (339 χμ.) όχήματα, 1ος Chasse- 
loup - Laubat, motocycles, 1ος Teste, 
voiturettes, 1ος Gabriel.

23 ’Ιουλίου. — Σταθμός 6. Nantes- 
Cabourg (348 χμ.) όχήματα, 1ος Levegh, 
motocycles, 1ος Gleize, voiturettes, 1ος 
Thery.

Ό έβδομος καί τελευταίος σταθμός ήτο 
Cabourg - Saint - Germain μετ’ άφίξεως 
πρό τοϋ κιγκλιδώματος d’Hennemont, ένθα 
είχε συναχθή πολύ πλήθος.

Έπι&αίνεται ήδη ό πρώτος τών συνα
γωνιστών, έρχόμενος πάση ταχύτητι- ον- 
τος δ’ είνε ό Ren6 de Knyff, ό βασιλεύς 
τών θερμαστών (Chauffeurs), διανύσας τά 
τελευταία 192 χμ. τοϋ άγώνος είς 193 
ποώτα λεπτάV

Ταχύτης ίλιγγιώδης καί θαυμασία, καθ’ 
ήν δμως ούδέν εύτυχώς δυστύχημα έση-

Ίδου δέ καί ή τάξις καθ’ ήν άφίκοντο 
οΐ λοιποί συναγωνισταί:
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’Οχήματα (\-oitures).
1ος R. de Knyfl", είς 3 ώρ. 13', 2ος 

Girardot. 3ος Heath, 4ος Pinson, 5ος 
Levegh, 6ος Chasseloup-Laubat, 7ος De 
Castelnau, 8ος Clement.

Jl/biocucles.
1ος Tarte, 2ος Teste, 3ος B^connais, 

4ος De Meaulne, 5ος Cormier, 6ος Gleize, 
7ος Degrais, 8ος Bardin.

Voii ure ties
Ιος Gabriel, 2ος Thery.
Προσθέτοντες τους χρόνους, οϊτινες 

έχρετάσθπσαν δι’ ϋκοστον σταθμόν, νική
τα» τοΰ Tour de France δι’ έκάστην κα
τηγορίαν εϊνε :

’Οχήματα: 1ος Rene de Knyff είς 4ί 
ώρ. 43' 26''

Motocydes. Ιος Teste είς 50 ώρ. 58' 
22' ’/,·

Voiturett.es. 1ος Gabriel είς 65 ώρ. 30'.

CHAMPIONNATS ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Κατά την παρελθοΰσαν ποδηλατικήν 
δεκαπενθημερίαν διεξήχθησαν δύο τών 
ονομασιών ποδηλατικών άγώνων, τά δύο 
championnats τής Γαλλίας, ταχύτητος καϊ 
άντοχής.

Τό ποώτον έκεοοήθη ύπό τού Boar- 
rillon, όστις ίκανοποιήθη ούτω διά τάς 
διαδοχικός αποτυχίας αύτοΰ είς τό Grand 
Prix τών Παρισίων, τό δέ δεύτερον cham
pionnat, τής άντοχής, έκεροήθη ύπό τοΰ 
Edouard Taylor. Ό «gosse rouge» ούτος, 
δπως ε'πωνομάσθη, φαίνεται δτι βαδίζει 
έπϊ τά ίχνη τοϋ άλλου έκείνου gosse, 
τοΰ λαμπρού ποδηλάτου Michael.

Οί Γάλλοι λοιπόν έχουσι διά τό παρόν 
έτος τούς Bourrillon καϊ Taylor πρωτα
θλητής, οϊτινες όμως δέν άντεπροσοίπευ- 
σαν τήν Γαλλίαν κατά τούς διεθνείς άγώ
νας τών championnats τοϋ κόσμου, άτινα 
ώς κατωτέρω εκτίθεται, διεξήχθησαν έν 
Καναδά.

Υπάρχει έν ’Αμερική είς- ποδηλατιστής, 
δστις Αδύνατο έπαξίως νά άντιπροσω- 
πεύση τήν Γαλλίαν, ό Henri Fournier, 
καϊ δστις ύπήρξεν είς τών καλιιτέρων 
δρομέων κατά τά έτη 1892 καϊ 1893. 
Άλλ’ ό Fournier έγκατέλιπε τό ποδήλα
τον χάριν τοΰ motocycle, διά τοΰ οποίου 
διαπρέπει είς· τούς· άγώνας· τής Νέας· 
Τόρκης. Αί εφημερίδες τής Νέας 'Γόρ- 
κης είχον δημοσιεύσει δτι πεσών έκ τής 
μηχανής του έπληγώθη συβαρώς. Ή ει- 
δησις αύτη μεταβιβασθεϊσα έπισήμως είς 
Παρισίους καϊ δημοσιευθεϊσα ύπό τών 
πολιτικών εφημερίδων, προύξένησε μεγά
λην θλϊψιν. Εύτυχώς δμως· έκ τών ύστε
ρων άπεδείχθη ψευδής·, ό δέ Fournier 
εξακολουθεί χαίρων άκραν ύγείαν.

Τόν παρελθόντα μήνα ελαβον χώραν οί 
κατωτέρω άγώνες, οϊτινες έκίνησαν αρκε
τόν ενδιαφέρον.

Ό διεξαχθεϊς πέριξ τοΰ Longchamp έπϊ 
έκτάσεως 50 χμ·. τό Μέγα Ποδηλατικόν 
Βραβεϊον τής «Journal», είς δ ελαβον 
μέρος οί νικηταΐ τών κατά καιρούς· διορ- 
γανωθέντων άγώνων ύπό τής αύτής 
έφημερίδος. Κατά τόν άγώνα τούτον 
νικητής· έξήλθεν είς νέος τυπογράφος, 
όνόματι ’Αριστείδης Dubois, δστις υπό
σχεται πολλέι διά τό μέλλον, καθόσον άν 
καϊ πρώτην ήδη φοράν έλαβε μέρος είς 
άγώνα, ένίκησε πολλούς άλλους· φιλά
θλους.

Κατά δέ τήν αύτήν ήμέραν οί ύπάλ- 
ληλοι τού Comptoir d’Escompte διωογά- 
νωσαν άγώνα 50 χμ. έπϊ τής αύτής όδοϋ 
τοΰ Longchamp.

ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΠΡ2ΤΑΘΛΗΤ2Ν Π0ΔΗΛΑΤ2Ν 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΤ ΤΟΤ ΕΤΟΤΣ 1899

Οΐ πρός άνάδειξιν πρωταθλητών ποδηλατών 
τοϋ Κόσμου κατά τδ έτος 1899 άγώνες διε
ξήχθησαν έπί τριήμερον έν Moreal τής Άμε- 

ρικής. Ε?ς τούς άγώνας συμμετέσχον έπϊ τούτψ 
μεταβάντες άντιπρόσωπσι τών Συνδέσμων δλων 
τών Κρατών τής ’Αμερικής, τής Γαλλίας καί 
’Αγγλίας έκ τών τής Εύρώπης.

Πρωταθλητής τών φιλάθλων τής ταχύτητες 
άνεδείχθη δ Άγγλος Summersgill. καταβα- 
λών τούς Peabody, ’Αμερικανόν, καί Galdow, 
Αύστραλόν.

Πρωταθλητής τών έξ έπαγγέλματος ποδηλα
τών τής τα'χύτητος δ ’Αμερικανός Major Tay
lor, καταβαλών έν τώ τελικφ άγώνι τόν συμ
πατριώτην του Tom Butler καί τον Γάλλον 
Courbe d’Outrelon. Είς τόν άγώνα μεταξύ 
τών δύο πρωταθλητών Major Taylor και 
Summersgill, διά τόν τίτλον τοϋ πρωταθλητοϋ 
τοϋ Κόσμου, νικητής άνεδείχθη δ Sum
mersgill.

Πρωταθλητής τών 100 χιλιομέτρων τών μέν 
φιλάθλων ποδηλατών άνεδείχθη δ ’Αμερικανός 
Nelson, διανύσας τήν άπόστασιν ταύτην εις 
2 ώρ. 4' 13” 7», τ®ν °’ επαγγέλματος δ 
’Αμερικανός Elkes εις 1 ώρ. 58' 2” ’/,.

Έκ τών άγώνων άπεδείχθη καί πάλιν δτι οί 
’Αμερικανοί ποδηλάται έν τή πατρίοι των είνε 
άήττητοι. Ίδωμεν τίνα θέσιν θά καταλάβωσιν 
εις τά κατά τό 1900 έν Παρισίοις τελεσθησό- 
μενα Championnats τοϋ Κόσμου, άτινα προμη- 
νύονται δτι θά τύχωσι μεγαλητέρας επιτυχίας 
δλων τών μέχρι τοϋδε διεξαχθέντων άγώνων.

----------- see------------

ΝΕΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΑ RECOORD ΤΟΤ ΚΟΣΜΟΓ

10 χιλιόμ. 10' 13” 7, Taylor
20 » 20' 42” 7, \

30 » 31' 2” 7, »
40 » 41' 42” »
50 » 52' 53” 7, >
60 » 1 ώρ. 5' 12” 7, Baugd
70 » 1 ώρ. 14' 39” 7, »
80 * 1 ώρ. 27' 40” 7, »
90 » 1 ώρ. 39' 7” 7, *

100 » 1 ώρ. 48' 50” 7» Bouhours
110 » 2 ώρ. 3' 27” 7, »
120 » 2 ώρ. 15' 49” 7, »

130 χιλιόμ. 2 ώρ. 26' 24” 7> Bouhours 
140 » 2 ώρ. 41' 21” 7,
150 » 2 ώρ. 53' 50” 7. *

Τό Record τής ώρας άνήκει εις τόν Γάλλον 
ποδηλάτην Taylor, δστις διήνυσε τήν 3 Αύ- 
γούστου έν τώ Ποδηλατοδρομίω τών Πριγκήπων 
56 χιλιόμετρα 966 μέτρα.

ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Άμα τή ανατολή τής έλευθερίας έν Κρήτη, 
οί άπ’ αιώνων έν τοίς στέρνοις αύτών διατη- 
ροϋντες πάσαν ίεράν καϊ εθνικήν παρακαταθήκην 
αδελφοί Κρήτες, έν σμικροτάτω χρονικώ διαστή- 
ματι έδικαιολόγησαν τόν πάση Ουσία πρός τήν 
έλευθερίαν πόθον των. Καϊ δή λίαν ασμένως 
πληροφορούμεθα δτι έν τή πολυπληθεστέρα πό
λε! τής Κρήτης, τφ Ήρακλείφ, συνέστη Γυμνα
στικός Σύλλογος ύπό τό δνομα «Κρητικός Γυ
μναστικός Σύλλογος έν Ήρακλείφ» σκοπόν έχων 
τήν διάδοσιν τής Γυμναστικής παρά τοίς άλκί- 
μοις Κρησί.

Άπευθύνομεν τά άδελφικά συγ·χαρητήριάμας 
πρός τούς σχόντας τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύ- 
σεως τοϋ πρώτου Γυμναστικού Συλλόγου έν 
Κρήτη, καί εύχόμεθα πάσαν προκοπήν εις τόν 
Ήρακλειωτικόν Σύλλογον άπεκδεχόμενοι τόσον 
νέας άγγελίας περί τών βεβαίων αύτοϋ καρπών 
δσον καί τήν άναγγελίαν τής ίδρύσεως τοιούτων 
σωματείων καί εις άλλα σημεία τής πολυπαθοϋς, 
άλλ’ ήδη Έλευθέρας Έλληνίδος Κόρης.

Είμεθα έν τώ καθήκοντι ήμών νά έκφράσωμεν 
τάς θερμοτέρας εύχαριστίας πρός τόν κ. Ν. Ε. 
Φουντουλάκην φοιτητήν τής ’Ιατρικής καί πτυ- 
χιοϋχον Γυμναστήν, δστις έν τή είλικρινεΐ άφο- 
σιώσει του πρός τήν ιδέαν ήν ήγάπησεν έσχε 
τήν καλωσύνην νά δώση ήμΐν τάς πληροφορίας 
ταύτας και παρά τοΰ οποίου ώς έπίσης καί 
παρά τών έν Ήρακλείφ συναδέλφων του άναμέ- 
νομεν νεωτέρας, ας λίαν εύχαρίστως θ’ άνακοι- 
νώσωμεν διά τής « Έπιθεωρήσεως » τώ Γυμνα
στικά» κόσμω.

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

Voiturett.es
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Ό Πεδηλχτιχός Σύλάργκ, smusvo; τή άπε- 
©χσει χύτου, δπως κχί έν εΰρυτέρω κύκλω έπεκ- 
τβίνη τήν γνώσ'ν τών διαφόρων μερών τής Ελλά
δος. ένεχαίνισεν άπό τοΰ προπχρελίόντος φύλλου 
τής »Έπιθεωρήσεως» τό σύστηαχ τής συντόμου 
έκθέσεως τών εκδρομών του, συνοδευομένης δι’εικό
νων τών άςιολογωτέρων τοπείων, χωρίων ή μνη
μείων. Οϋτω έν τώ 15- 11! φύλλω έτέθη ή εικών 
τής Μχλχχάσχς Ώρωποϋ, είς ην έγένετο ή εκ- 
δοουή τήν 11 Μχοτίου 1899. Σήαερον παρχΟέτοαεν 
τήν κχΟυστερήσχσχν είκόνχ τοϋ χωρίου Κ ι ο ΰ ρ κ α 
ΜαρχΟώνςς, είς Ο έξέορχμον τά μέλη τήν I Απρι
λίου 1899, κχί τάς σχετικάς προς τάς σήμερον περι- 
γρχφομένας έκδρον.χς).

Κιούρκα Μαραθώνος Inst. χ. Ν. Κρίτχα

Τήν 2 Μαίου 
κοΰ Συλλόγου έ
ξέδραμον διά τής 
όδού Μαραθώνος 
εϊς Γέρακα καϊ έ
κεΐθεν είς ΙΙεντέ- 
λην καϊ Άμιιρον- 
σιον. 11 αναχώ- 
ρησις έγένετο έκ 
τού έν Άθήναις
καταστήματος 
τοϋ Συλλόγου 
τήν 7 π. u., αετό , χ, . .μικραν >>ε ανα- 
παυσιν έν 'Αγία
Παρασκευή, κεί
μενη παρά τό 9ον 
χιλιόμετρον τής 
όδού Μαραθώνος 
καϊ έπιθεώοησιν υ 
τοΰ έν τώ αύτόθι 

Ή έπϊ τού τάφου τούτου επιτύμβιοςτά μέλη τού Ποδηλατι-

Έκαι-λις δουκΐιΜης Πλακεντίας. Φωτογραφία Μ. Μίνδλερ.καταστήιιατι τούV
Σπ. Μάρκου το-
ποθετημένου Κιβωτίου ποδηλατικών βοη
θειών τοΰ Συλλόγου, προεχώρησαν είς 

τίιν παρά τό 1207 χιλιόμετρυν θέσιν «Γέ
ρακα», ένθα μετόχιον της· Μονής ΙΙεντέ- 
Λης και στάσις τών Σιδηροδρόμων ’Αττι
κής, άνευ δ’ έτέρας στάσεως πρυεχώρη- 
σαν βραδέως πρός έξακρίβωσιν, χάριν τον 
παρασκευαζομένου υπό τοϋ Συλλόγου πο
δηλατικού Χάρτου, της είς τίιν έπαυλιν 
τής δουκίσσης τής ΙΙλακεντίας άγούσης 
συντομω τέρας ατραπόν· Μετέι μεγάλης 
δυσκολίας ένεκεν τών διασταυρουμένων 
αύτόθι πολλών μονοπατίων και αρκούντως 
κοπιώδους παριιπλανήσεως άφίχθησαν οί 
έκδρομεϊς τήν 9 καί 30' π. μ. είς τήν 
έπαυλιν τής. δουκίσσης τής ΙΙλακεντίας 
και έσταμάτησαν είς τήν κάτωθεν αυτής 
δροσερού ύόατος πηγήν πρός επισκευήν 
τών έπιγενομένων είς· τινα ποδήλατα ένε
κεν τής άνά τό δάσος πορείας ζημιών. 
Τήν 10 π. μ. άνεχώρησαν και διά πε
τρώδους όδού 500 μέτρων άφίχθησαν πεζή 
είς τήν έπαυλιν Σκούζε, παρ’ η κεϊται ό 
τή έπιμελεία τού έμπεπιστενμένου καϊάφω- 
σιωμένου αυτή φίλου αοιδίμου Γ. ΙΊ. 
Σκούζε έπιβάλλων τάφος τής δουκίσσης 
τής· Πλακεντίας.

επιγραφή άναμιμνήσκει τώ διαβάτη, οτι 
αΰτη έγεννήθη τό 1775 έν Άγ. Δομινίκω,

ένθα ό πατήρ αύτής- marquis de Marbois, 
έξ αρχαιότατης εύγενοϋς οικογένειας τής 
Γαλλίας καταγόμενος, διετέλει διοικητής. 
Έπανελθών ούτος είς Γαλλίαν μετά τινα 
έτη, δπως άναλάδη τήν άνατεθεϊσαν αύτώ 
υψηλήν θέσιν τού president de la Colli
des Compts, έδωκεν ώς σύζυγον είς τήν 
θυγατέρα αύτοΰ Σοφίαν τόν υιόν τού due 
de Plaisance, έκ τών εύγενών τής πρώτης 
αύτοκρατυρίας. Άτυχώς δμως αί έκ τού 
γάμου ελπίδες τής ύφηλόφρονος κόρης 
διεφεύσθησαν καϊ έν τή έκ τούτου απο
γοητεύσει ευρισκόμενη καϊ πρός ύφηλο- 
τέραν δρασιν έ- 
Φιεμένη, δτανέ- 
πληροφορήθη 
τήν έξέγερσιν 
τού 'Ελληνικού 
έθνους έσπευσεν 
άμέσως νά εκ
ποίηση έν Πα
ρισίοις άπαντα 
τά πολύτιμα κο
σμήματα αύτής- 
καϊ τής θυγα- 
τρός της, τό δέ 
άντίτιμον αύ-

Μονή ΙΙεντί'λης. Φωτογραφία Μ. Μίνίλερ.

άντιτιμον 
τών, 60,000φρ., 
ν’ άποστείλη 
πρός- τόν φιλέλ
ληνα αξιωματι
κόν Φαβιέρον ώς 
συνδρομήν πρός 
εξοπλισμόν τής 
λεγιώνός του. 
Τοσοΰτον φιλελ- 
ληνικά αισθήματα έχουσα ή ευγενής δέσποι
να, άμέσως μετέι τήν άπελευθέρωσιν κατηλ- 
θεν είς τήν 'Ελλάδα, έσχετίσθη μετέι τού 
Κυβερνήτου καί πολύ είργάσθη παρ’αύτώ, 
όπως- μετριάση τήν αυστηρότητα αύτοΰ 
έν ταϊς γνώμαις καϊ ταΐς ένεργείαις αύτοΰ, 
διαόλέπονσα, δτι διά μετριοπαθούς δρά- 
σεως Αδύνατο νέι χειραγωγηθή καϊ διοι- 
κηθή ό μόλις έκ δουλείας αιώνων έξελθών 
έλληνικός λαός.

Μετέι μικρόν ταξείδιον είς· τούς Αγίους 
Τόπους, καθ’ ό άπώλεσε καϊ τήν πολυ
φίλητου αύτής μονογενή θυγατέρα, έπα- 
νελθούσα είς τήν 'Ελλάδα μετέι τήν 
έλευσιν τοΰ βασιλέως Όθωνος, καϊ γε- 
νοιιένη κυοία οιαΦόοων έκτάσεων έν Ά- A· V u
θήναις καϊ τοϊς περιχώροις, ήρχισεν 
οικοδομούσα τά σωζόμενα μαρμαρόκτιστα 
μέγαρα, όποια είνε τέι τών στρατώνων 
τοϋ πυροβολικού έπϊ τής όδοΰ Κηφισσίας, 

ή άνωτέρω είς τούς μεσημβρινούς πρό- 
ποδας τού ΙΙεντελικοϋ μεγαλοπρεπής γοτ
θικού έν μέρει ψυθμού μεγάλη έπαυλις 
καϊ έτέρα μικρά, ολίγον πρό τής Μονής 
Πεντέλης, έπϊ τής μεγάλης όδοΰ, περιελ- 
θοϋσαι άπασαι έξ αγοράς είς τό δημό
σιον· άτυχώς δμως, ένεκεν προλήφεως, 
κρατούσης, ώς λέγεται, παρά. τή εύγενεϊ 
δουκίσση, άπασαι αί έπιχειρούμεναι ύπ’ 
αύτής οίκοδομαϊ κατελείποντο ημιτελείς.

Διά τής ένούσης τήν έπαυλιν Σκούζε 
μετέι τής Μονής Πεντέλης αμαξιτής όδού, 
έκτάσεως 500 μέτρων, προχωρήσαντες 

είτα οί έκδρομεϊς, άφίχθησαν τήν 10 καϊ 
45' πρό τού περιβόλου αύτής.

ΊΙ στιγμή τής είς τήν Μονήν προσεγ- 
γίσεως δέον ιδιαιτέρως νέι σημειωθή- ήτο 
μεγαλοπρεπέστατη. Ύπό τάς πανυφήλους 
λεύκας καϊ πλατάνους- τής πλατείας- έστιά- 
ζετο πολυπληθής όμιλος, πλέον τών 150, 
άντιπροσώπων τοϋ έν Άθήναις χρηματι- 
στικοΰ κόσμου, ένώ διά τής όδοϋ έθεάθη 
ερχόμενος μέγας άριθμός μελών τής· έν 
Άθήναις γερμανικής παροικίας άμφοτέ
ρων τών Φύλων, έφ’ άμαξών, ίππων, όνων, 
ποδηλάτων καϊ πεζή, έχόντων άνά χεϊρας 
μικρός γερμανικός καϊ ελληνικός σημαίας. 
Μόλις οί Γερμανοϊ προσήγγισαν τούς 
έστιαζομένους αντιπροσώπους τού Χρημα
τιστηρίου, πάραυτα ούτοι εύγενώς καϊ 
φιλοφρόνως ιϊγέρθησαν καϊ παιανιζούσιις 
τής μουσικής- των τόν γερμανικόν ύμνον, 
άνευφήμουν τούς διερχομένους- Γερμανούς.
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Οί Γερμανοί άντεχαιρέτων ενχαριστούντες 
διά την φιλοφροσύνην ταύτην. παοατα- 
χθέντες δέ παρά την Μανήν άρχισαν ζη- 
τωκραυγάζοντες ύπέρ τής 'Ελλάδος, ένώ 
ή μουσική των έπαιάνιζε τόν Ελληνικόν 
ύμνον. Οί δύο όμιλοι, παιανιζουσών τών 
μουσικών, έχωρίσθησαν, οί δέ έκδρομεΐς 

Μάνδρα ΈλενΟΙνος. Φωτογρ. χ. Μ. MhSXsp.

τοΰ ΙΙοδηλατικοϋ Συλλόγου, έπειγόμενοι 
νά άναχωρήσωσι πρός άκριβή έκτέλεσιν 
του δρομολογίου των, τήν 11 καϊ 30' π. u. 
άνεχώρησαν, εύχόμενοι είς τους τοσούτον 
έπιτυχώς έκλέξαντας τήν πρός διημέρευ- 
σιν θέσιν τής 
Μονής Πεντέλης 
πολλήν διασκέ- 
δασιν.

Ή έκ τής Πεν
τέλης· κάθοδος 
εΐς Άμαρούσιον 
ήτο ολίγον κο
πιώδης , άλλά 
ταχεία καϊ μετά 
uiKoav έν ’Aua- ν υ ν
ρουσίω παραμο
νήν πρός έξέ- 
τασιν τοΰ έν τω 
αύτόθι ξενοδο
χεία) Χαϊμαντά 
Κιβωτίου βοη
θειών τοΰ Συλ
λόγου, άφίκοντο 
διά τής όδού Κη- 
φισσίας είς ’Αθήνας τήν ήμίσειαν ώραν 1 
μετά μεσημβρίαν, διανύσαντες έν δλω 42 
χιλιόμετρα.

Άγών ποδηλατικός ηελών τον Ποδ. Συλλόγου Αθηνών 
Ν. Ζαιρβιρίοο (Γ) Α. Στα&ίτος (II).

Instant, x- Ν. Ίωαννίδεο.

Τήν έπομένην Κυριακήν 9 Μαίου ε. ε. 
ή έκδρομή έγένετο είς τήν έπί τών δυτι
κών κλιτύων τοΰ όρους Υμηττού παλαιόν 
μονήν τής Καισαριανής. Άναχωρήσαντες 
οί εκδρομείς τήν 7 π. μ-, μετέβησαν διά 
τής κατασκευαζομένης ήδη νέας κατά τό 
πλεϊστον όδοΰ, άρχομένης άπό τοϋ Στα

δίου, πρός έξέτασιν καϊ 
σημείωσιν ταύτης, έφθα- 
σαν δέ είς τό τέρμα τής 
εκδρομής· των τήν 8 π. μ., 
άφοϋ δέ άνεπαύθησαν πα
ρά τήν κρήνην καί τούς 
βαθύσκιους πλατάνους 
τής μονής έπί δίωροι', ά- 
νεχώρησαν τήν 10π. μ., 
καϊ μετά μιας ώρας δυσ- 
χερεστάτην πορείαν διά 
τής· εντελώς· καταστρα- 
φείσης· παλαιός όδοΰ έ- 
πανήλθον είς· τήν πόλιν, 
διανύσαντες έν δλω 20 
χιλιόμετρα.

Τήν 23 Μαίου ε. ε. 
οί έκδρομεϊς τοΰ Συλλό

γου, οί όσημέραι πληθυνομενοι, άνεχώ- 
ρησαν τήν 6 π. μ. έκ τοΰ έν Άθήναις 
καταστήματος καί διά τών οδών Πανεπι
στημίου, Ιίειοαιώς, Ίεοάς καϊ Έλευσίνος 
άφίχθησαν τήν 6 καϊ 45' π. μ. είς Δαφνί.

Αύτόθι σταθμεύ- 
σαντεςπρόςθεώ- 
ρησιν τού Κιβω
τίου βοηθειών έ
λαβον καϊ μι
κρόν πρόγευμα, 
απαραίτητον με
τά 11 χιλιομέ
τρων ποωινήν ν L·
πορείαν, μεθό ά- 
νεχώρησαν τήν 
7 καί 45' π. μ. 
οι’ ’Ελευσίνα, 
ένθα άφίχθησαν 
τήν 8 καϊ 30' 
π. μ., καϊ σταθ- 
μεύσαντες έν τώ 
αύτόθι ξενοδο- 
χείω τού σιδηρο
δρομικού σταθ

μού προέβησαν, τή βοήθεια τών έν τώ αύ
τόθι Κιβωτίω βοηθειών αποτεθειμένων εί- 
δών, είς τήν έπισκευήν τών έπιγενομέ- 
νων κατιϊ τήν πορείαν μικρών είς τινα 

ποδήλατα βλαβών. Τήν 9 καϊ 30' ά
νεχώρησαν οιά 
έξ χιλιομέτρων 
σαν τήν 9 καϊ 
55' εΐς τήν 
πλατείαν της 
κοσμούσης τά 
άνωθι τής· Έ- 
λευσϊνος ύύώ- 
ματα ώραίαςκω- 
μοπόλεως Μάν
δρας.

Αύτόθι οί έκ
δρομεϊς· έλαβον 
τόπρόγευμάτων, 
όρεκτικώτατον 
κοκορέτσι, 
καϊ άπελθόντες- 
τήν 10 καϊ 30' 
άφίχθησαν μετά 
μικράν στάσιν 
τήν μεσημβρίαν

ορίου πρυεκηρυχπηυαν υπν του iiuonna- 
τικοΰ Συλλόγου Αθηνών άγώνες ποδη

λατικοί έν τώ 
ΙΙοδηλατοδρο- 
μίω Φαλήρου φι
λάθλων καί μή. 
Καϊ είς μέν τους 
έκ τών φιλάθλων 
νικήτας άπονε- 
μηθήσονται με
τάλλια, είς δέ 
τούς· έξ έπαγ- 
γέλματος χρη
ματικά βραβεία. 

’Αμέσως μετά 
τούς ποδηλατι- 

Άγών ποδοόόαιμΐόεως Ποδηλατικοί? Συλλόγου Αθηνών κούς τούτους 
Instant, x. Ν. Ίωαννίίου. άγώνας- θέλουσι

τελεσθή είς ώ- 
ρισμένην ήμέραν οί άγώνες ποοοσφαιρίσεως 
(Fool - Pall) μεταξύ τών μελών τού Πα
νελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου καϊ τοΰ 
Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών.
-----------

έν Έλευσϊνι καϊ Δαφνίω 
εΐς τό έν Άθήναις κατά

στημα τοΰ Συλλόγου, διανύσαντες έν δλω 
54 χιλιόμετρα.

32,000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΕΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ"

Άπό Λονδίνου είς Λονδϊνον. — Διά 
Τεχεράνης — Καλκούτας— Τόκιο— 
Άγ. Φραγκίσκου—Νέας Ύόοκης.

(Είνε άναμφισδήτητον δτι ή δυσκολία και έλ- 
λειψις συγκοινωνιών άφ’ ένόί, τδ πολυδάπανο·? 
δέ τών ταξειδίων άφ’ ετέρου, καθίστων τους προ
γόνους μας ενδημικούς.

Τό Ποδήλατον (ό βασιλεύς τής ήμέρας) πα- 
ρήγαγεν έν ταϊς έξεσι καί τώ καθ’ ήμέραν βίφ 
βαθεΐαν άναστάτωσιν δΓ αύτοΰ άνεξόδως δια- 
τρέχομεν καθ’ δλα; τάς διευθύνσεις, δχι μόνον 
τήν χώραν μας, άλλά καί τόν κόσμον δλόκλη
ρον, ώς τοΰτο έπραξαν, έκτελέσαντε; τόν γΰρον 
αύτοΰ έπί ποδηλάτου, είς Άγγλος, Μ. Fraser, 
εΐς ’Αμερικανός καί ό δόκτωρ Ilwraitll μετά τής 
νεαρά; αύτοΰ συζύγου.

Αί δημοσιευόμενα’, ενταύθα περικοπαί έκ τοϋ 
ταςειδιωτικοΰ των ήμερολογίου, δϊδουσιν ήμϊν 
ιδέαν τών δραματικών περιπετειών, ας ύπέστη- 
σαν, ώς έπίσης καί τών απολαύσεων, άς έδο- 
κίμασαν κατά τό μακράν έκεΐνο διάστημα.

Πρέπει νά εύχηθή τις ί’να τό παράδειγμα τών 
θαρραλέων τούτων ποδηλατών άναδείςη μιμητά;.

‘Ο άνθρωπος, κατέχων φυσικήν ένεργητικό- 
τητα, έπιδιώκων δέ τήν ζωήν τοΰ ύπαιθρον,

Διά τήν 121>ν προσέχούς μηνός Σεπτεμ
βρίου προεκηρύχθησαν ύπό τού Ποδηλα- 

συνειθΐζων έν ταύτώ εΐς τάς έκπλήξεις καί τά 
απροσδόκητα, θά δυνηθή νά διπλασιάση διά τοΰ 
ποδηλάτου τάς καλάς ιδιότητας τής πρωτοβου
λίας καί τοΰ θάρρους, αϊτινες ύπέρ ποτέ άλλοτε 
σήμερον καθίστανται άναγκαϊαι καί έξ ών 
έξαρτάται τό μεγαλείου καί ή ύπαρςις παντός 
έθνους).

Έν έτει 1687 (ήτοι πρό 200 καί έπέ- 
κεινα έτών), ή κυρία De Sevigne έγρα- 
φεν έκ τής Bourbon l’Archarmbault πρός 
τήν θυγατέρα της κυρίαν de Grignan :

«Έφθάσαμεν χθες εσπέραν ενταύθα έκ 
Nevers- Είνε άληθές ότι ήλθομεν έντός 
τής ήμέρας ώς μας είχον υποσχεθή· άλλ’ 
όποια ήμέοα ! όποια άπόστασις ! ‘Ωδοιπο- 
ρήσαμεν άπό τής πρωίας μέχρι βαθείας 
νυκτός άνευ διακοπής, έκτός δίωρου στά
σεως, άναποφεύκτουδιά τό πρόγευμά μας».

'Ολόκληρος ήμέρα διά νά διατρέξη τις 
40 χιλιόμετρα έφ' άμάξης- καί πάλιν ή 
κυρία de Sevigne δέν είχε δίκαιον νά 
παραπονήται. Είς τήν έποχήν της αί 
κοιναϊ άμαξαι είχον έπιτελέσει σπουδαίας*
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προόδους. Μέχρι τών αρχών τοΰ 18ου 
αίώνος, αυται δεν διέτοεχον πλέον 10 λευ
γών καϊ */ t καθ’ έκάστην έν ώρα θέρους, 
καί, 8 '/, έν καιρω χειμώνας. Έν έτει 
1715 έπιτευχθείσης τής· βελτιώσεως τών 
οδών, αί αμαξοι κατώοθωσαν νά διατμέ- 
χωσιν 21 λεύγας την ήμέραν, κατιι τό 
θέρος- μάλιστα καϊ 25. Έπϊ Λουδοβίκου 
16ου ή Βασιλική ταχυδρομική ΰπηρεσία 
έκέρδιζε καϊ ώρας τινας έπϊ πλέον. Πλήν 
μόνον έπϊ τής εποχής Λουδοβίκου Φιλίπ
που ή ταχύτης τών ταχυδρομικών αμα
ξών κατώρθωσε ν’ αύξηση κατιι τρόπον 
αληθώς έπαισθητόν. ‘Ιίρκουν 30 μόνον 
ώραι διά τάς 57 λεύγας μεταξύ Ιίαρι- 
σίων καϊ Λίλλης.

Έν ετει 1848 τό διάστημα τούτο διη- 
νύετο είς 20 μόνον ώρας, έξ ου εξάγε
ται δτι μέσος δρος- ταχύτατος- τών ταχυ
δρομικών αμαξών καθ’ ώραν (συμπερι
λαμβανομένων τών στάσεων), ήτο: 

Τόν 
Τώ 
Τώ 
Τώ
Τώ

17ον αίώνα 2 χιλιόμετρα 200μ.
1“8!Ι χιλιόμετρα 3,400α.
1814 ' » 4,300μ.
1830 » 6.500μ
1848 » 9,508α.

Διά τον ποδηλάτου σήμερον είς 2 μόνον 
ώρας διατρέχει τις άπόστασιν οι’ ήν άπη- 
τεΐτο τότε ολόκληρος ήμερα.

ίΐρό 10 έτών πρώτος έκ τών Γάλλων 
ποδηλατών, ό de Perrodil διήλθε τάς 
’Άλπεις έπϊ ποδηλάτου καϊ κατήλθεν είς 
τήν Ιταλίαν, είτα μετέβη είς- Μαδρίτην 
καϊ τό έπόμεεον έτος είς Άλγέριον.

’Ολίγον μετ’ αύτόν ό Laffitte οιηυθύ- 
νετο είς- ΙΙετρυύπολιν, καθ’ δν χρόνον ό 
Maiquen έφθανεν είς Βοσνίαν, τού κ<·μη- 
τος Lavalette διασχίζοντας λίαν έπιτυχώς 
τήν νήσον Μαδαγασκάρην.

Κατά τήν αύτήν έποχήν ή Γαλλία κα- 
τεκλύζετο ύπό Άγγλων καϊ Αμερικανών 
ποδηλατών, οϊτινες διεκήρυττον δτι άνεύ- 
ρον τόν ιδανικόν τρόπον τοΰ ταξειδεύειν 
έν τή πλέον γραφική χώρα τοΰ κόσμου. 
Ή δάφνη δμως- ανήκε μόνον είς- τόν διά- 
σημον καταστάντα "Αγγλον Fraser καϊ 
τούς συνοδούς- αύτοΰ Lunn καϊ Lowe, 
δύο ’Αμερικανούς, καϊ τόν δόκτωρα Mac 
Ilwraith μετά τής συζύγου του, οϊτινες 
άύηώήσαντες πάντα κίνδυνον καϊ ταλαι

πωρίαν, έξετελεσαν έπιτυχώς τον γϋρον, 
τοΰ κόσμου.

Οί άνωτέρω Fraser, Lunn καϊ Lowe, 
άπλήστως έπιθυμοϋντες νέι έπιτύχωσι τό 
record (ποωτεπίτευκτον) τού ποδηλάτου, 
άνεχώρησαν έκ Λονδίνου καϊ έπέστρεφαν 
είς- τήν αύτήν πόλιν μετά δύο άκριβώς 
έτη, άφοΰ διέσχισαν Εύρώπην, ’Ασίαν, 
’Αμερικήν, διανύσαντες- 20,000 λεύγας 
αγγλικός, ήτοι 32,000 χιλιόμετρα.

Οί έν λογω περιηγηταί μας ήσαν δλοι 
νέοι. Ό κ. Fraser, κατά τήν γνώμην τών 
φίλων του, ήτο χαρακτήρος πράου civ μή 
χλιαρού, ισχνός καϊ μάλλον καχέκτης, 
διά παν δέ άλλο έφαίνετο προορισμένος 
ή διά τόιούτου είδους άθλους.

Κίνδυνοι, κακουχίαι, προσκόμματα παν- 
τοΐα δέν έλειψαν άπό τούς όδοιπόρους 
μας. Ή διά μέσου της Εύρώπης- πορεία 
ύπήρξεν εύκολωτάτη. Αί δοκιμασίαι των 
ήρξαντο δταν έφθασαν είς τήν Μεσημ
βρινήν 'Ρωσσίαν. Έκεΐ απέραντοι γαϊαι 
χέρσοι διασχίζονται ύπό φυσικών άμαξο- 
δρόμών, έφ’ ών Βαοίζων τις έπϊ ώρας ού- 
δαμοΰ συναντά στέγην καταφυγής, κατ’ 
άνάγκην συνεπώς έκοιμώντο έπϊ τοΰ έδά
φους·. Οί Μουζίκοι πένητες, άνθρωποι λίαν 
ρυπαροϊ καϊ ύποπτοι, είσϊ γενικώς κακώς 
διατεθειμένοι έναντίον τών ξένων.

(gitsxai συνέχεια)
Ν. ΓΕΝΗΣΑΡΔΗΣ 

Ανθυπίλαρχος.

--------------------------ΔΙΚΑΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
Εύχαρίστως έπανορθοΰμεν λελανθασμένην λε

πτομέρειαν, παρεισφρύσασαν εϊς τδ ύπ’ άριθ. 
19-20 φυλλάδιον έν τφ περί τών έν Σπάρτη 
άγώνων άρθρφ ήμών. Χορηγητής τούτων είνε 
ούχί ό κ. Δημ. Ματάλας, άλλ’ ό έγκριτος έκ 
Λακεδαίμονος πρώην Νομάρχης κ. ’Αθανάσιος 
Ματάλας. όρισα; προ τριετίας γενναΐον ποσόν 
πρδ; έπανιδρυσιν τών έν Σπάρτη άγώνων, οϊτινες 
έκτοτε άνεβλήθησαν ένεκεν τών άτυχών εις τδ 
έθνος περιστάσεων, γενδμενοι έπ’ έσχάτων. Ευ
χαρίστως δέ μανθάνομεν δτι δ γενναίος χορη
γητής, ένθουσιασθείς έκ τών άποτελεσμάτων 
αυτών, θέλει έςακολουθήσει χορηγών καί δι’ίλλα 
αγωνίσματα, πρδς άναπτέρωσιν τοΰ φρονήματος 
τής νεολαίας τής Σπάρτης.


