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ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ
Ai«u<1uvicO τοϋ Γυμναστηρίου
τοΟ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΓΪΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
( συνέχεια )

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Ό καθαρός άήρ. — Τό ί’παιθρον. — Λϊ μάν
δρα» τής άάκήάεως τών όχολεΐων. — ΊΙ γνηναθτικιΐ κατ’ οίκον. — Αΐ αίηο.ίόαιρικ.ιΐ
δνάκραάΐαι.. —Οΐ φόβο» τοί? κρυολογήματος.
— Ή κατάκλειόις.—Τό Ανθρώπινον δηλητήριον. — Ή άνθρωπΐλα. — ΊΙ άναηνευότική
πτωμαΐνη. — Ή έν τοϊς θαλάμοις άμοιβαία
δηλητηρϊαόις. — ΊΙ έν ΰπαΐθρφ ά.ίκη.ίις,

ΙΙάντες γνωρίζουσιν δτι ό καθαρός άήρ
είνε σπουδαιότατος υγιεινός παράγων και
δτι εϊνε ανθυγιεινόν νά άναπνέη τις αέρα
μεμολυσμένον έκ τών αποπνοιών πυλλών
ατόμων- καϊ εντούτοις πάντες λησμονούσε
τήν στοιχειώδη ταύτην αρχήν τής υγιει
νής, δταν πρόκειται νά τήν έφαρμόσωσιν
είς τήν άσκησιν.
Τά προαύλια καϊ αί μάνδραι αί προσηρτημέναι είς τά διάφορα εκπαιδευτήρια παντός
βαθμού καϊ φύλου, είσϊ σχεδόν οί μόνοι τό
ποι ένθα τά τέκνα καϊ ή νεολαία μας εύρίσκονσι μέρος καϊ περίστασιν νά άσκήσωσι

τούς μύς των πάντα δέ ταύτα είσϊ σχε
δόν πάντοτε τόποι περίκλειστοι, τεθαμμένοι έν μέσω ύφηρεφών οίκιών, δυσώ
δεις καϊ στενόχωροι- καϊ έν τούτοις
ούδεμία άσκησις απαιτεί περιωρισμενον
χώρον. "Οσον διά τάς περισκεπεϊς αίθούσας, ή χρήσις αύτών δυνατόν νά έπιτρέπηται είς κλίματα δπου ή ατμοσφαιρική
δυσκρασία δέν επιτρέπει τήν έν ύπαίθρω
άσκησιν. Άλλ’ άκριβώς έν Αγγλία, έν
τή χώρα δηλαδή τού φύχους, τής βροχής
καϊ τής χιόνος, έν τη χώρα ταύτη βασιλεύονσι κυρίολεκτικώς αΐ έν ύπαίθρω
ασκήσεις, μολονότι έξ ’Αγγλίας καθ’ ομί
λους άποδιιμούσιν, ϊνα ζητήσωσι τόν ήλιον
ή τήν ατμοσφαιρικήν εύκρασίαν κατιι τόν
χειμώνα.
Τούτο δεικνύει κάλλιστα, όπόσαι προσπάθειαι είσϊν άκόμη αναγκαίοι, ϊνα συνδέσωσι μέ τά ήθη ήμών τάς σωματικός
άσκήσεις. Ή άσκησις θεωρείται άκόμη
παρ’ ήμίν ώς τι πάρεργον· ώς συνήθεια
έκτός τών κεκανονισμένων βιωτικών αναγ
κών. Μόλις αρχίζομεν ήδη νά έννοώμεν
δτι ή άσκησις είνε χρήσιμος είς τήν
ύγιείαν, καϊ έν τούτοις μεταχειριζόμεθα
ταύτην ώς φάρμακου, έκτελούντες αύτήν
έν κρύπτω καϊ παραβύστω καϊ ίσως ίσως
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φοβούμενοι μή φωοαθώμεν ασκούμενοιχρειάζεται μέγιστον θάρρος ίνα εξακολού
θηση τις έν ηλικία τριάκοντα έτών ν’άσκήταν καί ό τεσσαρακοντούτης μολονότι
έξασκεϊ επάγγελμα μεγάλης διανοητικής
καταπονήσεως, ούδέποτε θιι τολμιίση νά
ιίπη ύψηλοφώνως δτι γυμνάζεται, δτι ποδηλατεϊ, ή δτι ασκείται είς τήν ξιφα
σκίαν. Έκ τούτου προήλθεν ή σχεδόν
έπιτυχής διάδοσις τοϋ γυμναστικού τρα
γέλαφου, δν τινα καλοϋσι γυμναστικήν
κατ’ οίκον.
'Η προτίμησις ήτις δείκνντάι είς τάς
έν περιωρισμένοις χοίραις άσκήσεις έξηγεϊται καί έκ τίνος άλλον, φυσικωτέρου
μάλιστα λογου καί μάλλον δικαιολογητικοϋ: τοϋ φοβου τοϋ κρυολογήματος. Διά
τής κατ’ οίκον γυμναστικήν, όποια ασφά
λεια διά τήν μητέρα καί έν γένει τούς
γονείς! Τό τέκνον των δέν θά. συναχωθή
άσκοόμενον, διότι ασκείται τήν πρωίαν
μετά τήν έξέγερσιν, έν δωματίω αρκούν
τως θερμώ δπου διήλθε τήν νύκτα ; Λη
σμονούσαν δμως δτι έν τώ δωματίω έκείνω
τού ύποίον πόρρω άπέχυνσι νά ανοίξωσι
τά παράθυρα, διά τον ψοβυν τοϋ κρυολο
γήματος, ύ άήρ είνε μεμολυσμενος έκ τής
αναπνοής τοϋ παιδιού καί πολλάκις έκ
τής τών αδελφών η καί αύτών τών γο
νέων. Δέν φανταζόμεθα δμως νά αγνοού
σαν, δτι ή μυϊκή άσκησις, αντί νά ελάτ
τωση τήν έκ τού περιωρισμένου άέρος
βλάβην, τήν έπιτιίνει έτι μάλλον, καθ.,σον
κάμνει τόν άσκούμενον νει άναπνέη έντονώτερυν, διά τής εισπνοής πολύ μεγαλειτέρας δόσεος άέρος.
Άλλ’ έπί τών ζητημάτων τούτων άναμφιβολως, ώς καί έπί τοσούτων άλλων τής
υγιεινής, οί πλεΐστοι άγνοούσι τούς στοι
χειώδεις κανόνας καί ίσως- δέν θιϊ ήτο
πάντι,ι άκαιρον νά έκθέσωμεν ένταϋθα τά
έπιστημονικά επιχειρήματα, άτινα καταδεικνύουσι τό ύπέροχον τής έν ύπαίθρω
άσκήσεως.
Καί πρώτον ούδέν μάλλον χιμαιρικόν άπό
τόν φόβον τών άτμοσφαιρικών δυσκρασιών
τών τοσούτον έπιφόβων πάρει τοΐς πολλοϊς.

Αί άτμοσφαιρικαί μεταβολαί είσϊ μέσα
άριστα ύγιεινής έκπονήσεως (entrainement) κειί είνε άνάγκη απόλυτος δπως- ό
νέος ύποφέρη καί έξοικειούται είς αύτάς,
ϊνα μή τηρήση καθ’ άπαντα αύτού τόν
βίον κακήν υπερευαισθησίαν τοϋ δέρ
ματος.
Θερμοκρασία πάντοτε ή αύτή, είνε διά
τό δέρμει δ,τι διά τούς μϋς άνάπαυσις
βεβιασμένη, τουιέστιν εν είδος άδρανείας
καί αίμωδιάσεως." Διέι τούτο τά κλίματα
ένθα δέν ϋπάρχουσιν άτμοσφαιρικαί δυσ
κρασία ι, δέν είνε κατάλληλα είμή διά
τούς άσθενικούς,. Ό ρωμαλέος άνθρωπος
έκεϊ χάνει τάς δυνάμεις του καί άπομαλθακοϋται- τούτου ένεκα είς πάσας τάς
έποχάς οΐ άνθρωποι, οί άγοντες άγροτικόν βίον, κατέχουσιν άληθή άπροσβλητικότητα τοϋ ψύχους. Τό δέρμα των, Αναγ
κασμέ νον νά αντιδρά συχνότατα, καθί
σταται μυωδέστερον καί ένεργητικώτερονδιότι διεί τής έξοικειώσεως ή έξωτερική
έπίδρασις έλαττοΰται, ένώ Λ ενέργεια
ισχυροποιείται καί αναπτύσσεται.
Άλλ’ άς θέσωμεν κατά μέρος τιι πλεο
νεκτήματα τοϋ ύπαιθρον ώς έπιρρωστικοΰ
τής άσκήσεως. Δεχθώμεν μάλιστα, δτι ή
έν ύπαίθρω άσκησις δυνατόν νει είνε ή
ειίτία ένίων δυστυχημάτων έκ ψύξεως.
Τά (δυστυχήματει ταύτα, τει όποια, έν
παρόδω είρήσθω, δυνατόν νά προέλθωσιν
είτε έξ έλλείφεως προφυλάξεως, είτε έξ
άγνοιας τής στοιχειώδους υγιεινής, δέν
δύνανται νεί ίσορροπήσώσι μέ τιι ανθυ
γιεινά αποτελέσματα, τιι άναπόσπαστιι
είς πάσαν έν περιωρισμένφ χώρω άσκησιν. Αί έν περιωρισμένω χώρω άσκήσεις
χάνουσι μέγα μέρος της ύγιεινής των
αξίας- άνειγκάζουσι τόν άσκούμενον νεί
άναπνέη άέρει μεμολνσμένον, καί τούτο
καθ’ δν χρόνον ή αναπνοή καθίσταται
μάλλον ένεργητική.
Όταν όμιλοϋμεν περί άέρος μεμολυσμένου ένεκα τής συναθροίσεως πολλών

(’) Ίωάννον Χοιηίύφη. ’Αθλητικά Άγωνίαματα, Προπόνησις και Ύγιβινή. — Ά^ήναι 1898.

ατόμων ή τής μακράς διαμονής ένός- καί
μόνου έν κεκλεισμένω ένδιαιτήματι, γνωρίζομεν καλώς είς τί συνίστειται τό μειο
νέκτημα τούτο, δπερ άλλοιοϊ τάς ιδιότη
τας τού άναπνευσίμου χώρον; Ιίάντες
γινώσκομεν τήν δυσάρεστοι· όσμήν τόπου
συγκεντρώσεως κακώς αεριζόμενου. Ιίάντες
γινώσκομεν ποσον είσϊ νοσογόνοι ειί ανα
θυμιάσεις αί άποβαλλόμεναι άπό όμιλον
ανθρώπων συναθροισμένων έν περιωρισμένω χώρω, άλλ’ ίσως δέν γινώσκομεν
καλώς, δτι άν τό ανθρώπινον μίασμα
ή άνθρωπίλα αύτή. ούτως- είπεϊν,
προσβάλλει κακώς τήν όσφρησιν, δτι τούτο
δέν είνε είμή τό έλάχιστύν του μειονέ
κτημα. Τό μίασμα τούτο είνε αύτόχρημα
δηλητήριον. "Ηδη άπό πολλών χρόνων οί
ύγιεινολόγοι ιατροί κατέδειξαν τούς κιν
δύνους τής κατακλείσεως. ΙΙληθύς παρα
τηρήσεων κατέδειξαν, οτι ό θάνατος δύ
ναται νά προέλθη έκ διαμονής σχετικώς
βραχείας έν μεμυλυσμένω άέρι. ΙΙρό δε
καετίας- περίπου έν ΙΙαρισίοις δμιλος φυ
λακισμένων στασιάσας ένεκλείσθη προσωρινώς έν τινι ΰπογείω τών Tuileries· Τό
μέρος ήτο περιωρισμένον καί οί άνθρω
ποι πολυάριθμοι Μετά δεκάωρον μόλις
διαμονήν δταν άνοιξαν τήν θύραν τού
ύπογείον, τό τέταρτον σχεδόν τών έγκλεισθέντων είχεν άποθάνει.

Τό άνθρώπινόν μίασμα, χωρίς νεί έπιφέρη πάντοτε όμοιας- βαρύτητας δυστυ
χήματα, πολύ συχνάκις καθιστά αίσθιιτά
είς τόν άνθρωπον τεί δηλητηριώδη του
άποτελέσματα. Είς πολυάριθμον συνείθροισιν συμβαίνει πολλάκις- πλεΐστοι τών παρευρισκομένων ν’ άναγκασθώσι νά έγκαταλείψωσι ταύτην μετεί σκοτοδίνης, πνιγ
μονής, ναυτιάσεως. ΙΙείθονται τότε δτι
ήνωχλήθησαν ύπό τής θερμότητας. Έν
τούτοις άν παρατηρήσωσι τύ θερμόμετρον
θει ιδωσιν, δτι ή θερμοκρασία ούδέν έχει
τό έκτακτον. Τεί άποτελέσματα ταύτα δέν
οφείλονται εί? τήν θερμότητα, άλλ’ είς
τήν ύπό τών αναπνευστικών όργάνων
άπορρόφησιν μιασμάτων, έκπεμφθέντων
ύπό τών παρόντων προσώπων. Αί ύπό τού
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μεμολνσμένον άέρος προερχόμενοι άσθένειαι παρονσιάζουσινιδιαίτερον χαρακτήρα,
παρεμφερή πρός- δηλητηρίαοιν. Καί όμολογουμένως- αί άσθένειαι αύται προέρχον
ται ύπό άληθούς δηλητηρίου, τοϋ όποιου
τήν φύσιν καί τάς- ιδιότητας- έπιστάμεναι
έπιστημονικαί έρευναι τελείως άπεκάλυψαν.
Δύο σοφοί έπιστήμονες-, ό καθηγητής
Brown - Sequard καί ό συνεργάτης αύτού
d’Arsouval, πειραματίζομενοι έπί ζώων,
άνεκάλνψαν μεταξύ τών άποσννθετικών
ούσιών, άς- τινας ή αναπνοή αποβάλλει,
ούσίαν εντελώς όμοίαν πρός τάς έκ τής
άποσυνθέσεως ζωϊκών ούσιών παραγομένεις αλκαλοειδείς, άς τινας καλοϋσι πτωμαΐνας. ΊΙ ούσία αύτη παρουσιάζεται
τή άλιιθεία έν έλαχίστη ποσότητι είς τόν
έκπνεόμενον άέρα, άλλ’ άρκεϊ νά είσβιβασθή εΐς άπειροστήν δόσιν είς ζώον καλώς
έχον, ϊνα έπιφέρη βαρύτατα άποτελέ
σματα. Άν τήν διαβιβάσωμεν ύπό τό δέομα
κονίκλον, οντος άρχεται κάμνων τρομώ
δεις άναπνευστικάς κινήσεις, υφιστάμενος
έν είδος αγωνίας καί άποπνιγμού- άν δέ
ή δοσις αύξηθή, ό Θάνατος έπέρχεται.

Ούτως, δταν πολλοί συναθροίζονται ποός
άσκησιν έν περιωρισμένω χώρω, δέν είνε
μόνον Αναγκασμένοι νά ΰφίστανται τάς
δυσάρεστους βσμάς, άλλά καί ν’ άπορροφώσιν ούσίαςέπιβλαβεϊς είς τήν ύγιείαν. Ίσως
ήθελέ τις εΐπει, δτι συνήθως τοιαύται συνα
θροίσεις δέν είνε αρκετά πολυάριθμοι οιά
νά έπιφέρωσιν άληθή άποπνιγμόν άλλ’ άς
σημείωση, δτι κατά τήν άσκησιν ό άήο
κορέννι/ται μιασμάτων μετά μεγίστης ταχύτητος- ό άνθρωπος έν καταστήσει μυϊ
κού έργου γίνεται έστία μιασματικών έκκρίσεων μάλλον ένεργητική, παρά έν
αναπαύσει- κατιϊ τήν άσκησιν, τό σώμα
ύφίστιιται ισχυρότερος καύσεις- καίει μεγαλειτέραν ποσότητα τών ιστών του καί
άποβάλλει ίσχυροτέραν δόσιν έκ τών ύπολειμμάτων έκείνων τ.ών ζωϊκών καύσεων,
άτινα καλοΰμεν ουσίας άποσυνθέσεως.
Είνε δέ εύκολον νά πεισθώμεν, οτι ή
άποσύνθεσις αύξάνετιιι ίσχυρώς κατά τήν
μυϊκήν έργασίαν. Άρκεϊ πρός τούτο νά
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ζνγισθώμεν άμέσως προ τής άσκήσεως
καϊ αμέσως μετ’ αύτήν. Δέν εϊνε σπάνιον
νά παρατηρήσωμεν έλάττωσιν 500 γραμ
μαρίων μετά μιας ώρας ισχυρήν άσκησιν.
Είς άξιοπιστότατος παρατηρητής, ό γνω
στός χειρουργός l)r Cliainpionniere, παρετήρησεν ίοίοις όμμασιν είς αίθουσαν
ξιφασκίας ορμητικόν ξιφιστήν χάνοντα
μετά πολύωρον συμβολήν τρεις ολοκλή
ρους λίτρας τοϋ βάρους του. Ή υπερβο
λική αΰτη απώλεια δέν δύναται νά ίσοφαρισθή ϋπό τοΰ ίδρώτος. ’Αξιοσημείωτου
μέρος ζωϊκής- ούσίας οΰτως άναλωθείσης
έχοησίμευσεν είς τό νά παραγάγη καυσύιους ούσίας άποβληθείσας διέι της έκπνοής, καί μεταξύ έκείνων τήν άνθρωπίνην εκείνην πτωμαΐνην, αληθές αναπνευ
στικόν δηλητήριον, τοϋ οποίου τέι όλέθρια άποτελέσματα εναργέστατα κατεδείχθησαν.
Ύπελογίσθη, οτι ό άνθρωπος έν μυϊκώ

θίσταται έπταπλασία
της συνήθους.
Ούδέν εύγλωττότερον τών αριθμών. "Αν
άνακεφαλαιώσωμεν τέι ποοειρηιιένα. έίτινα
προέρχονται έκ τών αψευδών άρχών τής
φυσιολογίας, φθάνομεν είς συμπεράσματα
έίτινα δεικνύουσιν δτι εϊνε αδύνατον νέι
εΰρωμεν καί είς τάς μεγαλειτέοας αίθυύσας, άς τινας διατίθησιν ή πόλις, τάς
απαραιτήτους συνθήκας τής- ϋγιεινής- οιά
τήν άσκησιν. Άνθρωπος έργαζόμενος μο
λύνει τετραπλασίως τόν άέρα καί ανα
πνέει έπταπλασίως- πολλαπλασιάζοντες
τούς αριθμούς τούτους, βλέπομεν δτι άν
θρωπος άσκούμενός χρειάζεται τόσον άέρα
δσον 28 άνθρωποι ήρεμούντες. Οΐα άπόστασις μεταξύ τών άρχών τής- ϋγιεινής
καί τής έν περίωρισμένοις χώροις άσκή
σεως !

Επομένως δέν ύπάρχει, ί'να ή άσκησις
επιφέρει πρακτικόν αποτέλεσμα, είμή είς
μόνος τρόπος διαμονής δυνάμενος νά
δώσει ύγιεινά άποτελέσματα, καϊ ούτος
έργω λίαν ένεργητικώ, αποβάλλει περίπου
εϊνε ή έν ύπαίθρω έξάσκησις. Ό άνθρω
τετραπλάσιος ουσίας άποσυνθέσεως ή έν
πος δστις ασκείται έν τώ θαλάμω του,
αναπαύσει. Ή αύτή αναλογία υπάρχει
ενδυναμώνει
λίαν τήν αναπνοήν του διά
καί διά τό άποβαλλόμενον ανθρακικόν
V
τοϋ
μυϊκού
έργου,
άλλ’ ϊνα έπαρκέση είς
οξύ. 'Επί τοϋ ϋπολογισμυϋ τούτου στηριζοαενοι, δυνάμεθα νέι εΐπωμεν δη άνήρ j τήν έλλειψην οξυγόνου δέν δύναται νά
είσβιβάση έντός τοϋ στήθους του είμή
τις ασκούμενος έν όπλασκητηρίω, έπί
άέρα ήδη άναπνενσθέντα- καί κατέι τήν
παραδείγματι, θέι μολύνει τόν άέρα τετρά
εύφυΰ έκφρασιν τοϋ καθηγητοϋ Peter
κις ταχύτερον, παρά είς άλλος αναπαυό
άναμασσιί
τόν άέρα δστις διήλθεν ήδη
μενος- καί άν δέκα τοιοϋτοι άσκοϋνται
διέι τών πνευμόνων του. Όσον δέ δι’ έκείέκάστοτε έν τή αιθούση, ό άήρ θέι εϊνε
νους, οίτινες πλεϊστοί όμοϋ άσκοϋνται είς
τοσοΰτον ανθυγιεινός, δσον άν τεσσαρά
περίκλειστα γυμναστήρια, ή έν όμίλοις
κοντα πρόσωπα ήσαν έκεϊ συναθροισμένα
πολυπληθέσι ξιφομαχοϋσιν έν τοίς όπλακαί Λρέμουν. Άλλά δέν εϊνε μόνον τοϋτοσκητηρίοίς,
ούτοι κάμνουσι μεταξύ των
τόν μεμολυσμένον τοϋτον άέρα ό ασκού
αλλαγήν διηνεκή μιασμάτων, ήτις δύνα
μενος θέι καταναλώση πολύ περισσότερον
ται νέι κληθή αμοιβαία δηλητηρίασις.
τοϋ ήοεμοϋντος- ή άναπνοή ένδυναμοϋΠολλάκις λησμονώμεν δη ό άήρ δέν
ται διέι τής άσκήσεως έπϊ τοσοΰτον, ώστε
εϊνε
άλλο τι είμή αέριος τροφή καί τό
άν παραστήσωμεν διέι τοϋ 1 τήν ποσό
κυριώτερον πλεονέκτημα τής άσκήσεως
τητα τοϋ άέρος τοϋ είσβιβαζομένου είς
συνίσταται
είς τό νέι αύξηση, οΰτως είπεΐν,
τους πνεύμονας- άνθρώπου καθεστηκότος,
τήν
δρεξιν
τοϋ πνεύμονος, δστις άπορπρέπει νά παραστήσωμεν διέι τοϋ 7 τόν
ροφά τήν ούσιωδεστάτην ταύτην τροφήν,
άέρα δν τινα αναπνέει άνθρωπος τρέχων
τήν άναγκαιοτέραν καί αύτοϋ τοϋ άρτου.
ή δπως δήποτε ασκούμενος. Ώστε καθ’ ήν
Άλλ’ έάν ή τροφή αΰτη εϊνε μετά δη
στιγμήν ό άναπνεύσιμος άήρ καθίσταται
λητηριωδών ούσιών άναμεμιγμένη, δέν ένέπικίνδυνος διέι τήν αναπνοήν, αύτη κα
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νοοΰμεν, δη ή μεγαλειτέρα ζωηρότης τήςαναπνοής αντί νά εϊνε πλεονέκτημα απο
βαίνει αληθής κίνδυνος;
Ή άπορρόφησις μεμολυσμένου άέρος
κατέι τήν άσκησιν καταδείκνυται άμέσως
δι’ άποτελεσμάτων, άτινα ίδίοις δαμασι
παρετηρήσαμεν μεταξύ ασκούμενων έν
κεκλεισμένοις χώροις καί έν ύπαίθρωέκ τών άποτελεσιιητων
τούτων εϊνε ή OtaV
τήρησις έπί μακράν τής κοπώσεως τών
αναπνευστικών οργάνων μετά τήν κατάπαυσιν τής άσκήσεως.
Τρέξατε έπί μακράν διάστημα, ή μάλ
λον άναρριχηθήτε είς ανωφερή λόφον καί
έξωθήσατε τήν άσκησιν μέχρις έσχατης
πνευσηάσεως- θέι παρατηρήσατε δτι μόλις
ή άσκησις καταπαύση, ή άναπνοή τείνει
άμέσως πρός τήν κανονικότητα. Μετά
πάροδον δέ πέντε ή έξ λεπτών καί εϊς
ανθρώπους- μάλιστα έντελώς υγιείς, ό
πνεύμων έπανέρχεται είς τήν συνήθη του
κίνησιν καί άν μείνετε ακίνητοι όλίγας
στιγμάς άκόμη παρατηρείτε δτι ή άνα
πνοή έξασθενεΐ καί καταπίπτει τοϋ κεκανονισμένου- έπέρχεται δηλαδή εϊδός τ*
αναπνευστικής γαλήνης, συνοδευομένιις
ύπό τελείας σωματικής εύεξίας. Είνε ή
έντύπωσις πληρωθείσης- ανάγκης- τό αίμα
έκορέσθη όξυγονου, ό πνεύμων ένεπλήσθιι
καί δέν ύπάρχει πλέον άνάγκη νά κάμη
συχνάς προσκλήσεις πρός τον έξωτερικόν
άέρα.

365

ούχί καθαρού οξυγόνου, δπως- ιιετά τήν
έπί τοϋ λόφου άναρρίχησιν, άλλ’ ουσιών
άποσυνθέσεως έκβεβλημένων άπό είκάδος
στηθών ένδυναμωθέντων ύπό τοϋ έργου.
’Αντί δέ τής εύεξίας, ήτις άκολουθεϊ τήν
άσκησιν έν ύπαίθρω καί τής χαρακτηριστι
κής έπιβραδύνσεως τών κινήσεων τοϋ πνιύμονος, αισθάνεται τις ανυπόφορου πνεύστίασιν. Αί άναπνευστικαί κινήσεις δια
τηρούνται συχναί καϊ κοπιώδεις έπϊ ήμίσειαν ώραν μέχρις δτου ό πνεύμων, δστις
εϊνε όργανον άπορροφήσεώς τε καί άποβολής, δυνηθή ν’ άποκαθάρη τό οίι.ια τών
ακαθαρσιών, αΐτινες είσήχθησαν είς αύτό.
Παρατηρεϊται δηλαδή, έν ένί λόγω, είς
τά αναπνευστικά όργανα δ,τι καί είς τά
πεπτικά μετά τήν πέψιν βεβλαμμένης- τρο
φής, οπότε ό στόμαχος κατεξανίσταται
καί υποφέρει, άχρις δτου άποβάλη τήν
άπεπτον τροφήν.

Τοιαύτη εϊνε ή σπουδαιότης τού χώρου

πρός άσκησιν έν τη ϋγιεινη- πρέπει νά
σημειωθη καλώς, δτι δσον μεμολυσμένος
εϊνε ό άπορροφωμενος άήρ, τοσούτω βλά
πτει περισσότερον ή άσκησις ή ή ιερεμία.
Ή μυϊκή άσκησις- καί έν άνθυγιεινώ
άκόμη μέρει έχει πάντοτε πλεονεκτήματα
τινα, τά όποια ούδείς τή άρνεϊται. Αύξάνει τόν όγκον καί τήν ένέργειαν τών
μυών, αναπτύσσει τήν ρώμην καί εύκαμύίαν τού άσκουμένου δύναται άκόιιιι νά
άναπτύξη τό στήθος- του, διότι ή αϋξησις
Δέν συμβαίνει δμως τό αύτό μετά τάς
τοϋ πνεύμονος ορίζεται ύπό τού όγκου
έν κεκλεισμένω χώρω άσκήσεις- τούλά_ | του καί ούχί ϋπό τοϋ είσδεχομένου άέροςχιστον ή εύεξία έκείνη δέν παρατηρεϊται
άλλά δέν δύναται νά ζωογονήσει τό αίμα
ή πολύ βραδέως. ’Απερχόμενοι τού περί
δπως ή έν ύπαίθρω άσκησις, διότι δέν
κλειστου γυμναστηρίου ή τοϋ όπλασκητώ παρέχει αρκετόν όξυγόνον. Δέν έχει
ρίου, δέν εινε καθόλου σπάνιον νά διαάκόμη, νομίζω, έξετασθή συγκριτικός Λ
τηρήσωμεν έπί τινα χρόνον καί σχετικώς
χημική σύστασις τοϋ αίματος ανθρώπου
μακράν, δύσπνοιάν τινα καί τάσιν πρός
ζώντος έν ύπαίθρω καί άλλου διαμένονπνευστίασιν, καί ταΰτα παρατηρούνται πρό
τος έν περιωρισμένω άέρι, άλλ’ άρκεϊ νά
πάντων καί διατηρούνται έπί μακρότερον,
άνοίξωμεν τούς οφθαλμούς, ϊνα παρατη
δταν ή συρροή εϊνε μεγαλειτέρα καί ή
ρήσωμεν μεγίστην διαφοράν μεταξύ τών
άσκησις μάλλον έντονος- διότι κατά τάς
άσκουμένων έν ύπαίθρω καί τών έργαζοήμέρας ταύτας ό άήρ εϊνε πεφορτισμένος
μένων έν κεκλεισμένω χώρω- μεταξύ τών
ίσχυροτέρας δόσεως αναπνευστικής πτω
χωρικών έπί παραδείγματι καϊ τών έργαμαΐνης- έξ άλλου τό αίμα έχει κορεσθή I τών τών πόλεων. Ιΐλεϊστα έπαγγέλματα

ΠΟΑΗΑΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ

366

ΠΟΑΗΙΑΤΙΚΙΙ RM ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ

έν τή πόλει απαιτούσα μεγαλειτέραν ανά
πτυξαν μυϊκού έργου, παρά τό τού γεωρ
γού. Άλλ’ έν τή πόλει Λ έργασία γίνε
ται έν τοίς έργοστασίοις και ό χω
ρικός εργάζεται έν τή έξοχή. Ούτω δέν
παρατηροϋμεν ποτέ είς- τόν έργάτην
παρ’ δλον τόν όγκον τών μυών τον καϊ
τήν ίσχύν τών βραχιόνων του, τό πλούσιον αίμα καϊ την ανθηρόν ύγιείαν τοΰ
άνθρώπου τών αγρών. Ιίολλοϊ τών νεαρών μας γυμναστών θά κατέβαλον πιθα.
νώς έν τή πάλη νέους χωρικούς συνομή
λικός των, άλλά ποτέ δέν θά είχον ούτε
το ανθηρόν χρώμα των, ούτε τήν εϊς τάς
άσθενείας αντοχήν των.
Έν ένϊ λόγω ή έν περιωρισμένω χώρω
άσκησις δύναται νά παοαγάγιι άνδρας
μεγίστης μυϊκής ισχύος, δύναται νά άναδείξη άθλητάς, ούχϊ δμως καϊ άνθρώπους

τελείως υγιείς.
Συχνάκις όμιλοϋσι σήμερον περϊ τών
σχολειακών μεταρρυθμίσεων, καϊ έν τούτοίς δέν δυνάμεθα νά θαυμάσαμεν τάς
διαφόρους προσπάθειας, τάς καταβαλλό
μενος διά τήν διάδοση
*
τών σωματικών
άσκήσεων έν τη ανατροφή τοϋ παιδός.
Πρέπει δμως νά παρατηρώμεν όλόκληρον
τό πρόβλημα καϊ ούχϊ νά συγκεντοώμεν
τήν προσοχήν μας έπϊ ένός μοναδικού
σημείου, διότι τότε ή μεταρρύθμισες έσται
τελεία. Ί'ό σχολειακύν ελάττωμα, δπερ ή
Ιατρική Ακαδημία τών ΙΙαρισίων ορθό
τατα ώνόμασεν νπέρμετρον καΟεάτηκότητα. δέν συνίσταται μόνον είς τήν
έλλειύιν άσκήσεως τού παιδιού, άλλά προ
πάντων είς τήν διαμονήν έν χώρω κεκλεισμένω κσϊ μεμολυσμένω ύπό πολυα
ρίθμων άναπνοων· έν ένϊ λόγω είς τήν
έλλειύιν καθαρού άέρος. Τό μόνον φάρ
μακου λοιπόν τό έπαρκοΰν εϊς άμφότερα
ταύτα είνε ή έν ύπαίθρω αάκηιίις.
(Άκο-ζου&εΐ)

;«Οΐ?

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΝ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ
.). LENOBLE DU VEIL
ίιϊαο-ζάλου Ιπποϊαμαοτοϋ
έν -·ζ αχολί τών έ»νι·ζών Ιπποφορδίων.
Ι»Ο
ΑΝΤ2ΝΙ0Τ β. 1ΠΠΤΗ
ταγματάρχου τοϋ πυροβολικού
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προηγούμενα είς φυλλάίιον 21 22 αιλ.33~).

Στάιίις κατά τής άπειθείας
(η άμύνης) του ίππον.

“Αν καί έξ ύπαρχής ώρίσαμεν οτι ή στάσις
πηγάζει ιδίως έκ τή; ισορροπίας τής προερχομέντ,ς έκ τής εύκαμψίας και χαλαρότητος
όλων τών μελών τοϋ σώματος, δέν εννοούμε»
έν τούτοις, ότι δ ίππεύς έπαφίεται έπί τοϋ
ίππου του άνευ σχετικού τίνος ύποστηρίγματος.
Ό όρθίω; ίστάμενος πεζός άνήρ χωρίς νά ήνε
άκαμπτος και χωρίς νά εχη τούς μύς συνεσταλμέ
νους, ποιείται έν τούτοις χρήσιν δυνάμεως τίνος
ακουσίου, ήτις άν καί τον άφήνη έλεύθερον
νά διαθέτη τό σώμα του κατά βούλησιν, δια
τηρεί έν τούτοις τάς σχίσεις τής θέσεως αϊτινες
δέον νά ύφίστανται μεταξύ όλων τών μερών
τοϋ συνόλου, κατά τάς διαφόρους θέσεις άς δ
άνήρ λαμβάνει κατά τήν ιδίαν του βουλησεν.
Τοϋτ' αύτό συμβαίνει καί διά τόν ιππέα,
όστις θά περιορίση τήν χρήσιν ή» θά ποιήσηται τών δυνάμεων του, διά τήν στάσιν του,
είς τήν απολύτως>ς άναγκαίαν δύναμιν ϊνα διατηρήση τάς σχέσεις τής θέσεως τών διαφόρων
μερών οΰ σώματός του, δπερ θ' άποτελέση
τήν στερεότητα τοϋ ίππέως (ίβΤΠΙβίέ).
Εινε προφανές δτι κατά τάς έπιμόνους άπείΘείας (defenses) τοΰ ίππου αϊτινες έπακολουθοϋνται πάντοι ε δι’ ισχυρών αντιδράσεων,
ή χρησιμοποίησις δυνάμεων εινε αναπόδραστος·
ώτων θά περιορισθή έφ'
άλλ’ ή διάρκεια
όσον διαρκεΐ ή προκαλέσασα τήν χρήσιν τούτων άναγκη, ή δ’έπέκτασις τών μερών άτινα
_ί)ά ένεργήσωσιν ϊν' άντιστώσιν είς τήν απεί
θειαν, θά περιορισθή είς δ,τι εινε άναγκαϊον,
τοϋ έπιλοίπου σώματος διατηρούντο; τήν εύκαμψίαν του ϊνα συγκρατηθη ή γενική ισορροπία.
Κατά τόν άναυχετισμόν (pointe) καί τό
λάκτισμα (made), παραδείγματος χαριν,

δ ίππεύς εινε ήναγκασμένο; νά προσκολληθή ι όταν ούτος Θελήση νά καταβιβαση τήν κεφα
έπί τού ίππου, περιβάλλω» διά τών ποδών
λήν του.
όσον δύναται περισσότερον τό σώμα αύτοΰ,
Εινε προφανές οτι έάν οί αγκώνες δέν έφάάνευ 81 τούτου, κατά μέν τόν άναυχετισμόν
πτωνται στερεώς έπί τού σώματος, καθ' ήν
θά όλισθήση πρός τά όπίσω, κατά δέ τό λά
στιγμήν ενεργεί οΰτως δ ΐππος. ή ?λξις ε’σεκτισμα θά έκσφενδονισθή πρός τά έμπρός, μ’
ται κατά τοσοΰτον ατυχέστερα διά τόν ιππέα,
όλη» τήν εύκκμψίαν ή» θά εχη διατηρήση
καθ’ δσον έκτελεσθτ,σεται μακρότιρον τών
είς τό ανώτερο» μέρος τοΰ σώματός του.
ισχίων του καί πλησιέστερον προς τού; ώμους.
Είς άμφοτέρας τάς περιστάσεις το σώμα
Έάν οθεν οί άγκώνε; εύρίσκωνται μακράν τοϋ
τοΰ ίππέως δέον νά παραμείνη είς κατακόρυφον
σώματος, δέν θά δυνη,θώσι νά προσκολληθώσιν
θέσιν καί νά σχηματίση, επομένως, μετά τοϋ
έπί τούτου άρζετά ταχέως καί συνεπώς οί
έπιμήκους άξονες τοΰ ϊππου του, γωνίαν τοσοΰ
βραχίονες Θά παρασυρθώσι καί θά έπεκταθώσιτον περισσότερον όξείαν όσον δ άναυχετισμός
ή δύναμις τή; έλξεως δέν θά έκτελεσθή είς
ή τό λάκτισμα ένεργοΰνται ύψηλότερον.
τό ύψος τών ισχίων, ήτοι έπί τών αγκώ
Ή κίντ,σις αΰτη θά ήνε τοσοΰτον εύκολωνων, άλλ’ έπ’ αύτών τών ωμοπλατών, οπερ
τέρα είς τόν ιππέα όσον ούτος διετήρησεν είς
θά έλξη τό σώμα τοϋ ίππέως πρός τά έμπρός.
τό σώμα του πλειοτέραν εύκαμψίαν.
Ε’νε όθεν πλεονεκτικόν ϊνα δ ίππεύς ύποστή τήν
Όταν δ ΐππος παραδρομή αίφνιδίως (se
ορμήν τής έλξεως έπί τής λεκάνης, διά μέσου
derober)1, άς ύπο.θέσωμεν πρός δεξιά, δ ίππεύς
τών ίσχυρώς έπί τοϋ σώματος ΐφαπτομένων
όφείλει νά κλείση ένεργη,τικώ; τήν δεξιάν
αγκώνων, φέρων το άνω μέρος τοϋ σώματος
κνήμη» έγγύς τών έπόχων, κλινών έλαφρώς
ολίγον πρός τά όπίσω.
τό βωυ,χ του πρός δεξιά, άλλά μετά σταθεΤό πλεονέκτημα τούτο εινε μεγαλείτερον,
ρόττ,τος, οΰτως ώστε νά παρασυρθή δλόκληρ^ς
καθότι εμποδιζόμενουι τού ϊππου άπό τοϋ νά
κατά τήν έννοιαν καθ’ήν φέρεται δ ΐππος
έκτείνη τον αυχένα τι•ου καί νά κύψιι, δύναται
του βιαίως, άλλως κινδυνεύει νά καταπέση
ούτος νά παύση τ·ην άμυνάν του, άφού στε
πρός αριστερά- ή ενέργεια αΰτη τής κνήμης
ρείται τής ευκολίας τοΰ νά προετοιμάση ταύ
συμπίπτει μετά τής ένεργείας τής δεξιάς χει
την, μή δυνάμενος νά διάθεση τόν αυχένα του.
ρός ϊνα σταματήση τήν άταξίαν.
Έάν όμως ό ίππεύς κατελήφθη έχων τούς
Όσον άφορά τήν προσθίαν καλούμενη·/
αγκώνας μακράν τοϋ σώματος, καί συνεπώς
άμυναν τοΰ ίππου, τό δυσχερέστερο» διά τούς
δέν ήουνήθη νά έμποδίση τήν κύψιν καί ενταβραχίονας τοΰ ίππέως, πρό τοΰ πηδήματος,
σιν τοϋ αύχένος τοϋ ίππου, δέον νά μεταχειεινε ή απότομος καταβίβασις καί έπέκτασις
ρισθ-ή, τον έτερον τρόπον, ήτοι ν’ άφήση τούς
τής κεφαλής τοΰ ϊππου. Ώ; έπί το πλεϊστον,
ρυτήρας νά διολισθήσωσι διά μέσου τών δα
δ ίππεύς προλαμβάνεται εί; τήν κίντ,σιν ταύ
κτύλων του, ϊνα μή παρασυρθή το σώμα του,
την καί άποσπόεται έκ τής σέλλης του πρό
θά προσπαθήση δέ κατόπιν ν' άνυψώση τήν
τής έκτελέσεως πηδήματος τοϋ ϊππου.
κεφαλήν τοϋ 'ίππου του, ούχί έρειδόμενος έπί
Διά τήν τοιαύτην άμυναν η απείθειαν
τών ^υτήρων καί έλκων αύτούς, άλλά κινών
τοΰ ϊππου ύπάρχουσι δύο τρόποι ένεργείας.
ζωηρώς τούτους έκ δεξιών πρός άριστερά καί
Ό είς τρόπος συνίσταται , όπως διά τάς
τάνάπαλιν, ώς καί έκ τών κάτω πρός τά
πλείστας άπειθείας, είς το νά έ'χωσι τά γόνατα
άνω, είς τρόπον ώστε νά έπιφέρη οδύνην έν
καί τού; μηρούς προσκεκολλημένους έπί τής
τω στόματι τοΰ ίππου, ήν τινα ούτος θά προσ
παθήση νά καταπαύση άνεγείρων τήν κεφα
σέλλης, είς τό νά τηρώσι τους αγκώνας
έφαπτομένους ε’πϊ τού σώματος καί τάς
λήν του. Εννοείται ότι πρό παντός δ ίππεύς
πυγμάς στερεής καϊ άκινήτους, έν μια
θά προσπαθήση νά κινήση πρός τά έμπρός τόν
λέξει νά ώσι συνεσφιγμένοι, εί; τρόπο» ώστε
ίππον του, καθότι σοβαρά άμυνα τοϋ Ιππου
ν ’ άντιστώσιν είς τήν έξασκουμένη» έπί τών
εινε μόνον ή έπί τόπου γιγνομένη, δ δέ ίππος
.
· ’
-· , » ·
ν · Τ
_
βραχιόνων ύπο τοϋ αύχένος τοΰ ϊππου ί'λξιν,
παυίΐ απο του ν ααυνηται αφ ης στιγμτ,ς
ύπακούση είς τά ιππευτικά βοηθήματα άτινα
(') Π αραδρομεΐ», λέγεται 8ι’Ιππον δυτις βατόν άναγκαζουσι νά προχωρήση.
ίίζων βίπτεται αίφνιίίως έκ τρόμου ή άλλης οΐααϊήΘά περιορίσωμεν μέχρι; ένταύθα τά παρα
ποτε αίτιας πρδς τά πλάγια ίκφεύγων της εύ&είας
δείγματα άτινα δύνανται νά μάς παρουσιάγραμμής.
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σωσιν ιδιαιτέρας περιπτώσεις άμύνης. “Αλλως
τε ή ΰνόρθωσις τοϋ ίππου, τό λάκτισμα,
τό προβάτείον άλμα καί τά κατά πλευράν
άλματα είνε μέσα άτινα μεταχειρίζεται ό
ίππο; ϊν’ άνατρέψη τόν ιππέα.

Μέ<ία τής διενθννείεως τοϋ ΐππου.—
Συνδυασμός (ή είύμηραξις'ΐ
τών ιππευτικών βοηθημάτων
(ή «ίυνεογημάτων)
(accord des aides).
Έκ τής ανωτέρω έξετασεως τής στάσεως
τού ίππέως έξαγεται ότι ούτος δέον νά ή
στερεός, ισχυρός καί εύκαμπτος.
Τών προτερημάτων τούτων έπιτευχθέντων,
θά έξετάσωμεν ποια είνε τά μέσα τής διευθύνσεως, άτινα δ ίππεύς διαθέτει καί άτινα δύνα
ται νά χρησιμοποίηση καταλλήλως καί έπι
τυχώς, άφοϋ αί εύνοϊκαί συνθήκαι τής στάσεως
ήν κατέχει, άφίνουσιν αύτόν κύριον όλων τών
ενεργειών τών μελών τοϋ σώματός του, αϊτινες
ένέργειαι άποτελοϋσι τά ιππευτικά βοηθή
ματα (ή συνεργήματα, aides).
Ό άνθρωπος χρησιμοποιεί τόν ίππον ϊνα
μεταφερθή κατά τό μάλλον ή ήττον ταχέως
άπο σημείου τίνος είς έτερον. Θά μεταχειρισθή
δθεν τά βοηθήματα, ϊνα έν πρώτοι; θέση τό
ζώον είς κίνησιν, ε’τα διά νά τό διευθύνη καί
διά νά τοϋ κανονίση τήν ταχύτητα τών βημα
τισμών του.
Βοηθήματα τών κνημών (aides des jambes).— Τά βοηθήματα τών κνημών ήτοι αί
κνήμαι χρησιμεύουσιν ϊνα προκαλέσωσι τήν
κίνησιν ήντινα αί χεϊρες δέον κατόπιν νά διευθύνωσι καί κανονίσωσι.
Αί κνήμαι προκαλοΰσι τήν κίνησιν διά τοϋ
άποτελέσματος τής επιθυμίας τοϋ βαδίσματος
ήτις μεταδίδεται είς τόν ίππον, ή δέ προς
τό βαδίζειν επιθυμία αΰτη καλείται διέγερσίς
τοϋ ΐππου (action du clieval).
Ίνα έννοήσωμεν τόν τρόπον τή; ένεργεια;
τοϋ ϊππου χχτά τήν έκτέλεσεν τών διαφόρων
κινήσεων, άς έξετάσωμεν έν πρώτοι; τι συκ
βαίνει είς άνδρχ πεζόν έπιθυυ.οϋντα νά μεταφερθή άπό τίνος σημείου είς έτερον, Ό μηχανισμός τοϋ άνδρός τελειότερο:ς, άλλά φαινομενικώ; άπλούστερος άπό ττόν τοΰ ίππου, θά
παρέζη ήμϊν κατχλληλοτιάττ,ν σύγκρισιν διά
τήν κατανόησιν τής άρχής; της κινήσεως.
Κατ’ άρχάς, δ πεζός άνήρ κλίνει προς τα
έμπρός τό άνω μέρος τοΰ σώματός του, μετα-
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φέρων συγχρόνως τό βάρος του πρός ένα τών
ποδών ελαφρύνει οΰτω. άπό δλον αύτό το
βάρος, τόν πόδα έκεϊνον δστις θ’ άρξηται τοϋ
βαδίσματος, καί διακόπτει συγχρόνως τήν
ισορροπίαν ήντινα είχε κατά τήν ακινησίαν.
Μετά ταϋτα αί κνήμαι του παρασυρόμεναι ύπό
τό σώμά του, έρχονται διαδοχικώς καί τοπο
θετούνται πρός τά έμπρός ϊνα ύποστηρίξωσιν
αύτό. Ή κατά τό μάλλον καί ήττον μεγαλειτέρα μετατόπισες τοϋ άνω μέρους τοϋ σώ
ματος άναγκαζει τούς πόδας νά φερθώσι μάλ
λον ή ήττον πρός τά έμπρός ή νά δεαδεχθώσιν άλλήλους κατά τό μάλλον ή ήττον τα
χέως. ϊνα χρησιμεύσωσιν ώς ύποστήριγμα, και
τοΰτο, άναλόγως τή; ταχύτητος ή τοϋ βημα
τισμού τοϋ προερχόμενου έκ τής μεγαλειτέρα;
ή ήσσονος διαταραξεως τής ισορροπίας.
“Οταν δ βαδίζων άνήρ θέλει νά έπιβραδύνη
τόν βηματισμόν του ή νά σταματηση, βλέπομεν τούτον άνορθοϋντα καί φέροντα κατά τό
μάλλον καί ήττον πρός τά όπίσω τήν κεφαλήν καί τό άνω μέρος τοϋ σώματος. Τά δια—
σκελίσματα άτινα επακολουθούσε τήν νέαν
ταύτην στάσιν έλαττοϋνται άναλόγως κατά
τό μ.ήκός των, αί δέ κνήμαι παύουσιν έντελώς
άπο οϋ νά κινώνται, όταν άποκαταστή ή
άρχική ισορροπία.
Έάν, έκ τής άκινησίας ταύτης, ό άνήρ
θέλη νά όπισθοχωρήστ,, φέρει τό βάρος τοΰ
σώματός του έφ’ ένός τών ποδών του καί κλί
νει πρός τά όπίσω το άνω μέρος τοϋ σώμα
τός του, δπερ παρασυρόμενον πρός τήν διεύθυνσιν ταύτην υποστηρίζεται διαδοχικώς ύφ’
έκαστου τών ποδών, άρχομένης τής ύποστη
ρίξεως ύπ’ εκείνου τού ποδός δστις άπηλλαγη
πρώτο; τοΰ βάρους τοΰ σώματος. Η οπισθο
χώρησή αΰτη παύει διά τής έπανακτήσεως
τής άρχική; ισορροπίας, ήτις άποκαθίσταται
διά τής άνορθώσεως τοΰ σώματος.
Έάν. κατά τό βάδισμά του, θελήση νά
στραφή πρός δεξιά, τήν κίνησιν ταύτην έκτελεϊ καθ’ ήν στιγμήν στηρίζεται το σώμα του
έπί τοΰ άριστερού ποδόςS τ δπότε ό δεξιός ποΰς
ύψοΰται καί ούναται έλευθέρω;ιί νά διευθυνθή
πρός δεξιά, ϊνα πατήση καί,ί δεχθή τό βάρος
τοϋ σώματος όπερ έστράφη καί έκλινε προς
τήν είρημένην διεΰθυνσιν. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει, άλλά διά τών άντιθέτων ποσών, προκειμένου δ άνήρ νά στραφή, πρός άριστερα.
Αί αύται άκρεβώς κινήσεις συμβαίνουσε καί
είς τόν ίππον δστις θέλει νά κινηθή ή νά στραφή.

Τά πειράματα τοΰ Bancher καί τοΰ στρατη
γού Morris κατέδειξαν τήν μεγάλην αναλο
γίαν τοϋ έκτοπιζομένου βάρους κατά τάς δια
φόρους άλλαγάς θέσεως τής κεφαλής καί τοϋ
αύχενος. Έπίσης, ϊνα κινηθή πρό; τά εμπρός,
δ ίππος άρχεται τείνων κατά τήν διεΰθυνσιν
ταύτην τήν κεφαλήν καί τόν αύχένα, ή δέ
μεταβολή αΰτη τής θέσεως τών μελών, ήντινα
ειχον κατά την ηρεμίαν, άκολουθεϊται ύπό δια
δοχικών ανυψώσεων καί έπαναθέσεων τών
άκρων.
Τά εμπρόσθια άκρα έρχονται διαδοχικώς
πρός ύποστήριξιν τοϋ προσθίου τμήματος τοϋ
ίππου, τά δέ όπισθία ύποστηρίζουσιν δμοίως
τό οπίσθιον τμήμα, ένώ συγχρόνως ώθοϋσι πρό;
τά έμπρός δλόκληρον τήν τοϋ ϊππου μάζαν.
Κατά το πρώτον ήμισυ τοΰ έρείσματος των
τά όπισθία άκρα χρησιμεύουσιν άποκλειστικώς
ώς ύποστηρίγματα, ένώ κατά τό δεύτερον
ήμισυ μόνον τοΰ αύτοΰ έρείσματος, άρχεται ή
ενέργεια των ώς προωστική δύναμις.
Έάν δ ίππος θέλη νά επιβραδύνει ή νά
σταματήση τόν βηματισμόν του, άνυψοϊ τήν
κεφαλήν καί τόν αύχένα, διά τής κινήσεως
δέ ταύτης, μεταφέρει τό βάρος τοϋ σώματος
προς τά όπίσω, άναλόγως τοϋ βαθμού τής
έπιβραδύνσεως ή τή; ταχύτητος τής έκτελέσεως τής στάσεως ήντινα θέλει νά έπιτύχη.
Ίνα δ ίππος οπισθοχώρηση, άνυψοϊ τούς
δύο διαγώνιους πόδας. οϊτινες πρόκειται ν’
άοξωνται τής όπισθοχωρησεως, καί τους φέρει
πρός τά όπίσω ϊνα ύποστηρίξωσι τήν παρασυρομένην κατά τήν διεΰθυνσιν ταύτην μάζαν
τοϋ σώματος, συνεπεία τής ανυψωτικής θέσεως
ήντινα έλαβεν ή κεφαλή καί τής συστολής
τοΰ τραχήλου, άτινα μεταφίρουσιν οΰτω τό
βάρος έπί τοϋ όπισθίου τμήματος τοϋ ϊππου.
Ή οπισθοχώρησες εξακολουθεί διά διαδοχικών
ανυψώσεων καί έπαναθέσεων έκαστου διαγώ
νιου διπόδου άτινα διαδοχικώς χρησιμεύουσιν
ώς ύπερείσματα τοΰ σώματος.
Κατά τάς άλλαγάς διευθύνσεως, πρός δεξιά
παραδείγματος χαριν, πτύσσει ολίγον τόν αύ
χένα πρός δεξιά, ϊνα παρατηρήση τήν δδόν
ήν πρόκειται ν’άκολουθήση καί όταν δ αρι
στερός εμπρόσθιος άρξηται τού έρείσματος έπί
τοΰ έδαφ:
έδαφους, φέρει τό βάρος τοϋ έμπροσθίου
τμήματός του, έκ τοΰ άριστερού έμπροσθίου
ποδός είς τόν δεξιόν έμπρόσθιον οστις έχει ήδη
ανυψωθεί, Τοιουτοτρόπως δ ποΰς ούτος δύναται
ν’ άπομακρυνθή πρός δεξιά ϊνα ύποστηρίξη

Ζ.

τήν πρός τά έκεϊ φερομένην μάζαν τοΰ ϊππου.
Ή κίνησις αΰτη τής στροφής εύκόλύνεται,
κατά τήν στιγμήν αυτήν διά τοϋ έρείσματος ύπο τό κέντρον τοϋ ϊππου τοϋ δεξιού
όπισθίου ποδός, δστε’ χρησιμεύει οΰτως ώς
στροφεύς, ή ώς ύποιστήριγμα έφ’ ού δύναται
νά στραφή τό σώμα τοϋ ίππου. ΤΙ διαταξι;
αΰτη παρουσιάζεται καί κατά τού.; τρεις βηματισμούς.
Ε’νε δθεν φανερόν δτι. ύπό τήν έπίδρασίν
τής μεταδιδομένη; οιεγέρσεως τον ϊππου
διά τών κνημών τοϋ ίππίέως. δ ίππο; τίθεται
είς κίνησιν- οτι ή κίνησις; αΰτη προέρχεται έκ
τής μετατοπίσεως ττοΰ. r
„r..,τοΰ
__ -,___
___ , του
βάρους
σώματός
καί οτι τά άκρα του έρχονται διαδοχικών
διαδοχικώς νά
_Λ.. ------- ,Υ , μάζαν του
ύποστηρίξωσι ■Ε-τήν μετακινηθεϊσαν
έν τή άξιε τή έπιβαλλομένη ύπό τοϋ βηματισμοΰ ήτις πηγάζει έκ τή; διαταξεως τοϋ
βάρους σχετικώς προς τά τέσσαρα άκρα τής
ύποστηρίξεως.
Βοηθήματα τών χειρών (aides des
mains).— Πρόκειται ήδη, άφοΰ τό ζώον έτέθη
είς κίνησινI. νά χρησιμοποιήσωμεν τήν κίνησιν
ταύτην, διευθΰνοντες
<
καί κανονίζοντες τήν
κίνησιν τοΰ ϊππου.
Τό αποτέλεσμα τούτο απολαμβάνεται διά
μέσου τών χειρών, τή βοήθεια τών ^υτήρων
καί τής στομίδος- (δρα καί ένέργειαν τών
χειρών είς Κεφαλαίου 11 σελίδα 162 ).
Θά έξετάσωμεν ήδη τήν ενέργειαν τών β-,ηθημάτων τών χειρών έπί τής στομίδος τοΰ χαλινίσκου, ής ή έντύπωσις επι τοϋ στόματος
τοΰ ϊππου εινε άπλουστέρα καί πλέον άμεσος
άπό τήν τής στομίδος τοΰ χ αλ ινοΰ.
Ή έξασκησις έκαμε τον ίππον νά έννοήση
δτι οφείλει νά ύποχωρή είς τάς ύπο ■ϋ ίππέως
διδομένας αύτώ ένδείξει τόσον διά νά προχωρή
διά τής πιέσεως τών κνημών έπί τών πλευρών
του, δσον καί διά νά σταματά ή νά διευθύνηται
διά τής πιέσεως τής στομίδος έπί τών φορέων
τοΰ στόματος (barres, τό άνευ όδόντων μέ
ρος τής κάτω σιαγόνας), ή έπί τής σχισμής
τοϋ στόματος (commissure des livres, ή
συνένωσε; τών χειλέων). "Απασαι αί ενδείξεις
αύται εινε
ι
συγχρόνως προειδοποιήσεις δτι ή
ένέργεια τών βοηθημάτων θά καταστή έντονωτέρα. μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ νά έπιφέρη
όδύνην, έάν τό ζώον δέν ύπακούση είς τάς
πρώτα; ένδείξει;.
Έκαστος μυτήρ ενεργεί κατά τέσσαρας
αμέσους καί ευκρινείς τρόπους, ήτοι ;
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Ιον. Φερβι τήν κεφαλήν κχί τόν αυχένα
πρό; δ μέρος απομακρύνεται (ανοίγεται) τοϋ
άξονες τοϋ ϊππου, εκτεινόμενου πρός τό μέρος
τοϋτο τοϋ βραχίονες τοϋ ίππέως. ΊΙ ε'κτασις
τοϋ βραχίονο; δεικνύει εΐ; τόν ίππον, άνοιγομ.ένου τοϋ ρυτήοοο, τήν ίιεύθυνσιν ήν ούτος
ίέον νά λαβή, δπερ εινε σύμφωνον πρός τό
ένστικτον δπερ φυσικώ; έχει δ ΐππος εις τό
νά παρατνιρήστί το σημεϊον εϊς δ Οά διευΟυνΟή.
2ον. Ό αύτό; ρυτήρ, έντεινόμενος ύπό τής
χειρός ήτις άνυψοϋται Φερομένη πρός τά
όπίσω κα\ κατά τό μάλλον ή ηττον έν
τή διευθύνσει τον άντιθέτου ώμου τοϋ
ίππέως, παρασύρει τό βάρος τή; κεφαλής καί
τοϋ αύχένος τού ϊππου κατά τήν έννοιαν τής
ίντασεως τοϋ δυτήρος τούτου, όταν ό αυγήν
πτυχΟή ένίίίων είς τήν εντασιν ταύτην.
3ον. Έντεινόμενος ύπό τή; χειρός ήτις
ενεργεί έκ τών κάτω πρός τά άνω, έν ζ.ατακορύφω έπιπέίφ παραλληλω πρός τόν άξονα
τοϋ ϊππου, δ ^υτήρ ούτος άνυψοΐ τήν κεφαλήν
και τον αυχένα ώντινων το βάρος μεταφέρεται
κατά τό μάλλον ή ήττον πρός τά όπίσω, ανα
λογώ; τοϋ βαθμού τής άνυψώσεως καί τής
έντασεως.
4ον. Ό αύτος ^υτήρ έντεινόμενος ύπό τής
χειρός ήτις ένεργει έκ τών άνω πρός τά κάτω,
έν κατακορύφω έπιπέίω παραλλήλω πρός τόν
άξονα τοϋ ϊππου, είτε καταβιβαζόμενο;, ύπό
τής χειρός, είτε ύπό τοϋ μετά δακτυλίων
ύποστεονίου (martingale ά anneaux, μπιλίάνι), κάμπτει τόν αυχένα καί κκταβιβάζει
τήν κεφαλήν τοϋ είτε φυσικά; είτε άμυνομένομένου ύψαυχενίζοντος ϊππου.
Διά νά παραχθώσι τά ίύο ταΰτα τελευταία
άποτελέσματα, αί ίύο χείρε; συμπράττουσι.
Ή προξενουμένη έντύπωσι; εί; τόν ίππον,
Six τή; Χιευθύνσεως ήτις ίίίεται κατά τήν
έντασιν τών |υτήρων, επιτρέπει είς τόν ιππέα
νά μεταφέρη τό βάρος τοϋ ζώου εΐ; τήν κα
τάλληλον ε’ννοιαν. ίνα έπιτευχθή δ έπιζητούμενο; βηματισμός καί ή ταχύτης, ή ϊνα ίιασπασθή ή ισορροπία.
Άπό τής στιγμή; ταύτης, ίέν ύπολείπεται
είμή ή χρησιμοποίησι; τών γνώσεων τής ένερ
γεία; τών κνημών καί χειρών, χρησιμοποιοϋντε; ταύτας είτε μεμονωμένε»; είτε έν συνίυασμ.ώ. Six νά ίιευθύνωσι καί νά κανονίζωσι τόν
ίππον κατά τήν έκίηλωσιν τής αυθορμήτου ή
τής μεταδοθείσης αύτώ οιεγέρσεως. Ή ενέργεια
αΰτη άποτελεΐ τόν συνδυασμών τών Ιππευ

τικών βοηθημάτων, ήτις θεωρείται ή λυδία
λίθος τοϋ ίππέως καί άνευ τής όποιας ού
μόνον ίέν εινε ίυνατή ή έκγύμνασις τοϋ ϊππου,
άλλά Siv S'jvazxi νά έπιτευχθή, ούτε βημα
τισμός κανονικός ούτε ασφαλής ίιεύθυνσις.
Εις δλας τάς εξηγήσεις άς θά ίώσωμεν έπί
τοϋ συνδυασμού τών ιππευτικών βοηθημάτων,
θά ύποθέσωμεν δτι τά βοηθήματα ταΰτα ένεργοϋσιν έπί ϊππου αρκούντως εύκαμπτου (asSOUpli), όστις Six τή; έκπαιδεύσεως, έμαθε
νά ίιαγιγνώσκη τήν άξίαν των.
Θά έξετάσωμεν δθεν:
Ιον. Τόν συνδυασμόν τής ένεργείας τών
χειρών. άτινα καλούνται καί πρόσθια βοη
θήματα (aides Siipirieures), καί εινε αί χεϊρε; μετά τού χαλινού.
2ον. Τόν συνδυασμόν τής ένεργείας τών
κνημών, άτινα καλούνται καί οπίσθια βοη
θήματα (aides inf&ieures), καί εινε αί κνήμαι μετά τών πτερνών καί έγκεντρίίων.
3ον. Τόν συνδυασμόν τής ένεργεία; τών
κνημών καί χειρών.
(Ιπεται συνέχεια)
—-----------

ΠΕΡΙ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΣ
( Συνέχεια καί τέλος ).

Είς τήν 'Ισπανίαν δέ ή μονομαχία τής Θεοδικείας έχρησίμευεν δχι μόνον είς ιδιωτικά; ύποθέσεις, άλλά και εις έκκλησιαστικάς· ώστε δταν
δ Πάπας Γρηγόριος δ VII τδ 1077 ήθέλησε
νά είσάξη είς τήν ‘Ισπανίαν τδ τυπικόν τής
Ρωμαϊκής ’Εκκλησίας αντί τοϋ Γοτθικοΰ, τδ
δποΐον ήτο έν χρήσει, τά ένδιαφερόμενα μέρη
μή δυνηθέντα νά λύσωσι τό ζήτημα άλλως, κατέφυγον εις τήν θεοδικείαν. Τδ ζήτημα έλύθη
οιά μονομαχίας ύπέρ τοϋ Γοτθικού τυπικού- δ
βασιλεύς δμως Άλφόνσος δ VI παρεδέχθη διά
λόγους πολιτικούς τδ Ρωμαϊκόν τυπικόν τό 1079.
*
• *

Εϊδομεν δτι ή μονομαχία είχε φθάσει είς τδν
κολοφώνά της καϊ δτι ένώπιον ταύτης τά πάντα
ύπεχώρουν. Άπδ τής έποχής δμως ταύτης
εισέρχεται εί; νέαν φάσιν, διότι καθ’ δσον ή
ισχύς τών ήγεμόνων ηΰξανε, κατά τοσούτον
ούτοι έθετον βαθμιαίως φραγμούς είς ταύτην.
Λουδοβίκος δ VII έν Γαλλία τό 1168 ϊδιοποιήθη τδ δικαίωμα ν’ άποφασίζη άν δΓ ύπόθεσίν τινα
πρέπει νά γίνη μονομαχία. Άπηγόρευσε νά γί
νεται αύτη δΓ ύποθέσεις μικρά; σπουδαιότητος,
άν δέ διά τοιαύτην τινα ύπόθεσίν είχε δοθή ένέχυρον μονομαχίας, διέτασσε νά έπιστραφή.
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Άπηγόρευε ταύτην δσάκις έπρόκειτο δι’ ύπό- I τοϋ έμπρησμοϋ καϊ τοϋ βιασμού (Cauchy ρ. 69).
Οϋτω αί μονομαχίαι τής Θεοδικεία; κατήντηθεσιν ήτις έκ τών πραγμάτων άπεδεικνύετο
σαν σπάνιαι καϊ έγίνοντο εκτάκτως, διότι καϊ δ
σαφώς, ή δΓ ύποθέσεις περί τών όποιων πρότεβασιλεύ; καϊ τά δικαστήρια δέν έπέτρεπον συχνά
ρον δέν είχέ τ·. κανονισθή, ούτως ώστε άν καί
ταύτην έπισήμως ώς μέσον άποδείξεως. Οί εύυφίστατο άκόμη ή μονομαχία, έγένετο μόνον
γενεΐς δμως έξηκολούθουν νά καταφεόγωσι κατ’
δΓ υποθέσεις περϊ τών όποιων δέν ήτο δυνατόν
ιδίαν είς αύτήν δπως λύωσι τάς διαφοράς των,
νά εύρεθή διέξοδός τι; (Cauchy ρ. 48).
τά; όποιας δέν ήθελον νά είσάξωσιν εΐ; τακτικήν
’Εκείνος δμως, δστις κατέφερε τδ καιρών
δίκην καϊ διότι δέν είχον τήν διάθεσίν νά ζήοωσι
τραΰπα κατά τής μονομαχίας, είνε δ Λουδοβίκος
μακρόν χρόνον άνευ μονομαχιών καϊ έρίδων. έν
δ IX, δ έπονομασθείς άγιος τό 1260’
τώ μέσω τών όποιων έγεννήθηοαν καϊ άνετράούτος άπηγόρευσε τελείως τήν μονομαχίαν είς
φησαν, έπϊ πλέον δέ διότι δέν ήθελον νά ζητήτάς γαίας του ώ; μέσον άποδείξεως ένώπιον τών
σωσι δικαιοσύνην παρά τοΰ ήγεμόνος, τοϋ
δικαστηρίων, διέταξε διά πάσαν ύπόθεσίν τήν
όποιου οϋτω θά άνεγνώριζον τήν πραγματικήν
διά μαρτύρων ή εγγράφων άπόδειξιν, διέταξε νά
κυριαρχίαν.
έφεσιβάλλωσι τάς αποφάσεις τών φεουδαρχών
Οί εύγενείς δέν ήδύναντο νά ζήσωσιν άνευ
ενώπιον του, άπηγόρευσε τούς μεταξύ εύγενών
τών βίαιων πράξεων, αίτινες ήσαν εντός τών
πολέμους κ.λ. Οί φεουδάρχαι δμως, έξαιρέσει
ηθών καϊ τών συνηθειών των καϊ έπειδή ή δικαιο
δλίγων, δέν τόν έμιμήθησαν είς τάς κτήσεις των
σύνη ήδυνάτει νά έπεμβαίνη δπως κανονίζη τάς
καϊ έμενον είς τάς συνήθειας των, αίτινες καϊ
μεταξύ των διαφοράς, έγένετο τότε ή μεγαλειδιέφερον κατά φέουδον. 'Ο Λουδοβίκος μή δυτέρα κατάχρησις τής μονομαχίας, δσάκις δέ δέν
νηθεϊς νά καταργήση δλοτελώς τήν μονομαχίαν
έμονομάχουν, έδολοφονοϋντο. Οϋτω δ μονομάχων
είς τό κράτος αυτού, ύπεβαλε ταύτην είς τοιαύ
έθεωρεΐτο ώ; τιμιώτατος άνθρωπος.
τας διατυπώσεις, αίτινες ένέπνευσαν τρόμον εις
ΊΙ τελευταία μονομαχία, ήτις έπετράπη καί
τού; θιασώτας αύτής καϊ κατέστησαν τάς μονο
έγένετο
δημοσία έν έτει 1547 είς τόν "Αγιον
μαχίας σπανίας.
Γερμανόν, ήτο ή μεταξύ τών εύγενών Ζαρνάκ
Πρϊν έπιτραπή εις τούς διαφερομένους νά μοκαϊ Σατενερή, είς ήν ό βασιλεύς ’Ερρίκος II
νομαχήσωσιν, ύπεβάλλοντο είς είδος τ; άνακρίπαρέστη μεθ’ δλης τής αύλής του. ‘Ο Σατενερή
σεως, συνοδευομένης ύπδ προτροπών, έψαλλον
άπέθανε συνεπεία τής πληγής του, δ δέ βασιλεύς
έπ’ αύτών τήν νεκρώσιμο·/ ακολουθίαν, διότι
ώρκίσθη νά μή έπιτρέψη πλέον τήν μονομαχίαν.
τούς έθεώρουν τεθνεώτας- τούς ειδοποιούν δτι δ
Οϋτω άπό τής έποχής Λουδοβίκου τοϋ IX
ήττηθεϊς θά συρθή έκτός τής κονίστρας έκ τών
μέχρι τής παρούσης έχρειάσθησαν τρεις περίπου
ποδών καϊ θά κρεμασθή. Άν δέ κατόπιν τών
αιώνες, δπως ή μονομαχία άπολέση τόν έπίοηδιατυπώσεων τούτων έπέμενον νά μονομαχήμον αύτής χαρακτήρα.
σωαι, τότε τσϊς έδίδετο τδ σημεϊον τής μάχης
•
(Cauchy du duel ρ. 57).
* *
Κατά τήν αύτήν εποχήν (1253), δ άντιβαΚατά τής μονομαχίας έξεδόθησαν ύπό τών
σιλεύων εις τήν Σουηδίαν Βίργερ κατήργησε τήν
κατόπιν βασιλέων διάφορα άπαγορευτικά διατάγ
μονομαχίαν τής Θεοδικεία; (Δ. Η. Μ. Α.).
ματα, αύτη δμως έξηκολούθησε νά ύφίσταταιΦίλιππος δ ώραίος έν έτει 1306 συνέχισε τδ
αυτή δέ ή έποχή είνε ή άρχή τής σημερινής
έργον τοϋ Λουδοβίκου IX, άπαγορεύσας είς
μονομαχίας,
διότι έκτοτε δχι μόνον δέν έχρησί
πάντα δικαστήν ή άλλον τινα νά έπιτρέπη τήν
μευεν
ώ;
μέσον
διαδικασίας, άλλ’ ούδ’ έπετρέμονομαχίαν, έπιφυλάξας δΓ εαυτόν τό δικαίωμα
πετο
δΓ
οίαν
δήποτε
άλλην αιτίαν. Τόσον δμως
τοϋτο, καϊ δχι μόνον κατήργησε ταύτην ώ;
είχεν
έρριζωθή
εις
τήν
συνείδησιν τών εύγενών,
μέσον άποδείξεως τής αλήθειας, άλλά καϊ έθεώώστε
έχρησίμευεν
είς
αύτούς δπως λύσωσι
ρησε ταύτην ώς φόνον. Διέταξε πάσαι αί ύποθέπάσαν μεταξύ των διαφοράν, διότι είχον τήν
σεις νά ύποβάλλωνται είς τδ Παρλαμέντο·/, τό
άξίωσιν ν’ αύτοδικώσιν, ή δέ άξίωσις αύτη. ήτις
δποΐον ν’ άποφαίνηται άν τ) ύπόθεσις έπρεπε νά
ήτο λείψανον τή; φεουδαλική; ανεξαρτησίας,
δικασθή ύπό τακτικού δικαστηρίου ή νά λυθή
διετηρειτο άκόμη. Ό εύγενής έθεώρει εαυτόν
διά μονομαχίας, άφοϋ πρός τούτο δώση τήν
ήτιμασμένον, άν άνεγνώριζεν άλλην δικαιοσύνην
άδειαν δ βασιλεύς.
τής τοϋ ξίφους του..
«.
• *
Διά διατάγματος Ερρίκος δ IV τό 1603
παρέπεμψε πάσαν διαφοράν είς τό οικαατήριον
ΊΙ ολοσχερής άπαγόρευσις τής μονομαχίας
τών Marechaux, ποινήν δέ θανάτου ώρισε οιά
έγένετο πρόξενος τοσούτων δολοφονιών, ώστε
τήν μονομαχίαν. "Ολα δμως ταΰτα δέν έφερον
ήναγκάσθη δ Φίλιππος νά έπιτρέψη ταύτην εϊ;
τινα; περιπτώσεις, ήτοι είς τήν τής προδοσίας. I ούδέν άποτέλεσμα, διότι τέσσαρες χιλιάδες εύγε-
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νιυν έφονεύθησαν έπι τή; βασιλεία; του (Mendez
essai stir le duel pag. 33.).
Τδ νόατιμον είνε δτι αύτό; δ 'Ερρίκο; δ IV,
δ έκοού; αυστηρά κατά τή; μονομαχία; διατάγ
ματα, προσεφέρθη νά χρητιμεύση ώ; μάρτυ; εΐ;
τόν ύπσυργόν του Sully, Sv τυχόν έμονομάχε:
ούτο; μετά τοϋ Montmorency, μετά τοΰ όποιου
είχε διαφοράν τινα (A. Nervis his de France).
Έπϊ τή; βασιλεία; Λουδοβίκου τοϋ XIII Sv
καϊ ή μονομαχία έτιμωρεΐτο αύστηρώ;, δέν
έπαυσεν δμω; άπό τοΰ νά είνε τοΰ συρμού. Λου
δοβίκο; δ XIV Sv καί άπηγόρευσεν αύστηρώ;
τήν μονομαχίαν, άπένειμεν δμω; χίλια; περίπου
χάριτα; κατά τά πρώτα έτη τή; βασιλεία; του.
Τό διάταγμα, τό δποΐον έξέδωκεν εν έτει 1679
και τό δποΐον έφάνη δτι περιώρισε τήν μονομα
χίαν, δέν έκαμεν άλλο τι ή νά βιάζη τού; μονομαχοϋντα; νά μεταβαίνωσι πέραν τών συνόρων
τή; Γαλλία; δπω; μονομαχήσωσιν.
Εΐ; τοιούτον βαθμόν ήτο έρριζωμένη ή μονο
μαχία, ώστε εΐ; περίστασίν τινα καϊ αύτό; δ
Λουδοβίκο; XIV ήρώτησεν, Sv μέ έλευθέραν
συνείδησιν ήδύνατο νά μονομαχήση μετά τοΰ
αύτοκράτορο; Λεοπόλδου τοΰ I. (Voltaire
sifede de L. XIV).
Άπό τή; έποχή; ταύτη; εισήχβη καί τδ πι
στολών ώ; όργανον μονομαχία;. Έπί τή; βασι
λεία; Λουδοβίκου XV αί μονομαχίαι ήσαν συ
χνότερα:, άλλ’ ειχον άπολέσει τό άγριον καϊ
αιμοχαρές τών προτέρων έποχών, διότι τά τή;
μονομαχία; έκανονίσΟησαν, ήτοι αϊ προσβολαΐ
οιεβαθμίσθησαν, άνάλογο; δέ τρόπο; μονομαχία;
ώρίσθη δΓ έκάστην προσβολήν. Έμονομάχουν
διά τίποτε σχεδόν, άλλ’ έμονομάχουν εΐ; πρώτον
αίμα, μέ τό παραμικρόν έξιφούλκουν, άλλά πολλάκι; δπω; ίκανοποιηθή ή τιμή ήρκει άπλή διασταύρωσι; τών ξιφών. Ένταϋθα καθ’ αύτό άρχίζει δ τρόπο; τή; σημερινή; μονομαχία;.
Έπί τή; βασιλεία; Λουδοβίκου XVI, ένεκα
τοϋ τότε ύπάρχοντο; αναβρασμού, έμονομάχουν
διά πράγματα δλω; μηδαμινά, έν βλέμμα, μία
έπαφή τοϋ άγκώνο; ήτο αφορμή μονομαχία;,
'ϊπήρχον άνθρωποι έπιζητοΰντε; έριδα; καϊ οιτινε; δέν ήδύναντο νά ζήσωσιν άνευ αύτών, έγίνοντο δέ μάρτυρες αύτόκλητοι τών μονομαχιών,
δσάκι; δέν έμονομάχουν αύτο’ι οί ίδιοι διά τήν
δήθεν προσβληθεΐσαν τιμήν των.
•
* Λ
Ή Γαλλική έθνοσυνέλευσι; διά ψηφίσματό;
τη; τή; 17 Σεπτεμβρίου 1792 κατήργησε
πάσαν ύφισταμένην δίκην περί μονομαχία; καί
διέταξε νά άπολυθώσι πάντε; οί διά λόγου; μο
νομαχία; κρατούμενοι. Κατά τήν έποχήν ταύτην
ή μεταξύ τών στρατών τή; Εύρώπη; μονομαχία
έκαμε νά παύσωσιν οί άτομικοί πόλεμοι.

Κατά τήν παλινόρθωσή, αί μονομαχία·, έπανελήφθησαν λυσσωδώ; καί τούτο διότι ήσαν
μάλλον πολιτικαϊ ή άτομικαί, γινόμενα·, μεταξύ
τών αξιωματικών τή; διαλυθείση; μεγάλη; στρα
τιά; τού Ναπολέοντο; καί τών βασιλικών. Οί
άντίπαλοί έγνωρίζοντο μακρόθεν έκ διαφόρων
εξωτερικών σημείων καί πρό πάντων διότι οί
μέν Βοναπαρτισταΐ έφεραν μύστακα; καϊ ειχον
βαθέω; κεκομμένην τήν κόμην, οί δέ βασιλικοί
έξυρίζοντο καϊ έφερον ένδύματα σχεδόν δμοια μέ
τά τή; έποχή; Λουδοβίκου τού XVI.
Έμονομάχουν πανταχοΰ, εί; τά καφφενεΐα
καϊ ένίοτε έπϊ τών σφαιριστηρίων, ένθα δ βασι
λικό; Δουκλό; έφονεύθη ύπό τινο; Βοναπαρτιστοΰ, καϊ έν ταΐ; άμαξα·.; δΓ έγχειριδίων, ένθα
δ Βοναπαρτιστή; συνταγματάρχη; Δουφρέϋ έφόνευσε τόν άντίπαλόν του σωματοφύλακα τού
βασιλέω;. Τό δάσο; τή; Βουλώνη; καί τά
'ΙΙλύσια πεδία, δλίγον τότε συχναζόμενα, ύπήρξαν δ τάφο; πολλών μονομάχων τή; τότε
έποχή;.
Έπϊ Καρόλου τοΰ X συνέβησαν πολλαϊ μονο
μαχίαι. εΐ; τά; οποίας οί σωματοφύλακε; Ελβε
τοί έλαβον ένεργόν μέρο;. Έπί Λουδοβίκου Φι
λίππου έγένοντο μονομαχίαι τινε; ένεκεν τής
ύποθέσεω; τή; Δουκίσση; τοΰ Βερρύ, έπίσης
έγένοντο τοιαύται μεταξύ τών έθνοφυλάκων καϊ
τών στρατιωτικών.
Κατά τά; πρώτα; ήμέρα; τή; προεδρεία; τού
μετέπειτα Ναπολέοντο; Ill έγένοντο μονομαχίαι
τινε;, μία τών όποιων ήτο ή μεταξύ τών στρα
τηγών Σεντ - Άρνώ καί Κορνεμούζ, καϊ οϊτινες,
άδεια τού πρίγκηπο; έμονομάχησαν εΐ; τά ύπόγεια τών Ανακτόρων καϊ έφονεύθη δ δεύτερο;.
•
■ *
Παρ’ ήμίν ή μονομαχία εΐοήχθη ύπό τών
Βαυαρών, γενομένη διά σπάθης κυρίως καί
ένίοτε διά πιστολιού. Έκ τών διά σπάθη; γενομένων άναφέρομεν τήν μεταξύ τοϋ ύποστρατήγου Λ. Σμόλεντ; (λοχαγού τότε τοΰ μηχανικού)
καϊ τοΰ λοχαγού τή: οικονομία; Δήμερ, κατά
τήν όποιαν έπληγώθη δ δεύτερο; σοβαρώς εϊς
τήν δεξιάν χείρα. Έπίσης τήν έν Ναυπλίφ γενομένην μεταξύ τού ύποστρατήγου κ. I. Ζυμβρακάκη, δστις διά πέμπτου σπαθισμού διέσχισε
τόν στόμαχον τού Βαυαροΰ αντιπάλου του, άποβιώσαντο; έκ τούτου. Μετά τήν έποχήν τών
Βαυαρών μέχρι τών ήμερών μα; έγένοντο άρκεταί μονομαχίαι διά ξίφους καί σπάθης, άνευ σο
βαρών αποτελεσμάτων. Κυρίως δμως εϊς τήν
ήμερησίαν διάταξιν ήτο μέχρι τίνος ή διά πιστο
λιού μονομαχία διά τδ άνώδυνον αύτή;.
Περιορισμόν εί; τήν διά πιστολιού μονομαχίαν
έθεσαν αί σοβαρώ; διά πιστολιού γενόμεναι μο
νομαχία·. μεταξύ τών στρατηγών Σούτσου καί
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Κορωναίου, τών υποναυάρχων Σαχτούρη και | καθιστώσαι τήν ύγείαν τών νέων τελείαν
Σταματέλου, τοΰ δικηγόρου Μανιατάκη μετά τού
καϊ απρόσβλητον άπό τάς· άσθενείας. Τοιάνθυπολοχαγοϋ Σοφιανού, ή μεταξύ δύο πρώην
αΰται δέ είναι ό δρόμος, τό άλμα, είς μήπρωθυπουργών κ. κ. Δ. Ράλλη καί Κωνσταντο|
κος,
πλάτος, ύψος, τό άλμα έπϊ κοντώ ή
πούλου, τών Συνταγματαρχών Ν. Σμό/ενιτ;
ουσκοδολία, ή σφαιροβολία ή πάλη καϊ
καί Βασιλειάδου, τών κκ. Άλφρέδ βέη καϊ ϊλάρχου Πιερράκου Μαυρομιχάλη.
πρό πάντων ή ενόργανος· γυμναστική,
Ν. ΠΥΡΓΟΣ
ήτις άτυχώς· μείνασα στάσιμος έπϊ τών
ήμερών μας κινδυνεύει νιϊ φυγαδευθή όλο
ι σχερώς άπό τιϊ σχολεία τοϋ κράτους πλησΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
σομένη ώς λυσσών τις κυων πανταχόθεν,
ΕΝ ΤΟΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΙΣ TQN APPENQN
ένώ τουναντίον αΐ συντακτικοί άσκήσεις
κατέκλυσαν τιϊ σχολεία τοϋ κράτους έπιΑί έπικρατοϋσαι άσκήσεις είς τιϊ σκο
βληθεϊσαι καϊ είς αύτούς άκόμη τούς·
λεία τών άρρένων πόσης ήλικίας είνε αί
άνορας. Τούτο άποδοτέον μάλλον είς τό
διά κορηνών άλτήρων καϊ κοντών έκτεέπικοατούν έτι σύστηαιι, άοιιόδιον ιιόνον
λούμεναι, οί .ποικίλοι βηματισμοί και πιιιδιά τιϊ σχολεία τών θηλέων ώς προέγραψα.
διαί τινες. Αί ασκήσεις αύται διά τούς
Τούτου ένεκεν είς· τάς έξετάσεις τών
παΐδας είνε βεβαίως ωφέλιμοι ώς συνδιαφόρων
σχολείων εύάριθμοι παρουσιά
τείνουσαι εις τήν άνάπτυξιν τών δυνά
ζονται μαθιιταϊ ίκανοϊ νιϊ έπιδείξωσιν εϊς
μεών των. Είς ταύτας· δμως Θεωρώ
πολυπληθές· θεατήριον τόν βαθμόν είς ον
άναγκαϊον νά προστεθώσιν καϊ προκαδύναται νιϊ τελειοποιήση ή άστόογως διωταοτικαί τινες άσκήσεις έκ τής ένοογάνου
κομένη όσημέραι ένόργανος γυμναστική
γυμναστικής- διότι έν ταύτη ιδίως τή
τάς τοΰ άνθρώπου δυνάμεις.
ήλικία δύνανται οί παΐδες ν’ άποκτήσωΝά έπιβληθώσιν αί μακρυναϊ έκτός τής
σιν άκοπώτερον και εύκολώτερον εύκαμπόλεως καϊ είς μέρη ΰγιεινιι δϊς τούλάij/iav έλαστικότητα εύκινησίαν καϊ εύτολχιστον τής έβδομάδος καϊ νά γίνωνται
μίαν προσόντα άτινα έν τή έφηβική μετά
έκδρομαϊ, ένθα νιϊ έπιδίδωνται οί μαθηταϊ
περισσοτέρου κόπου καϊ δυσκολίας άποπόσης ήλικίας άδιακρίτως είς διαφόρους
κτώσιν. Έν δέ τή ανδρική καθόλου καθι
ωφελίμους καϊ άκινδύνους σωματικός· ασκή
στάμενων έπικινδύνων μάλιστα τών τοι
σεις ύπό τήν άγρυπνον έπιτήρησιν τών
ούτων είς τούς· άνορας άσκήσεων. Κατά
συνοδευόντων διδασκάλων καϊ έπιμελητών.
τήν γνώμην μου, θεωρώ τάς άσκήσεις
Ταύτα έπϊ τού παρόντος- διά τάς· έν
ταύτας διά τούς παΐδας άπαραιτήτουςτοίς σχολείοις τών άρρένων καταλλήλους
διότι έν τή παιδική ήλικία πάσα τυχόν
σωματικός άσκήσεις.
τοΰ θώρακος τών νώτων καϊ τών ώμων

δυσμορφία εύκόλως διά καταλλήλων άσκή
σεων καϊ της δεξιότητος τοΰ διδασκάλου
καϊ τής ύπομονής τών παίδων ταχέως καϊ
άνεπαισθήτως διαλύεται καϊ παρέρχεται.
Αί συντακτικοί λοιπόν άσκήσεις μόνον
κατά τούς δύο πρώτους μήνας πρέπει νιι
διδάσκωνται είς τούς έφήβους, ώς καϊ
είς τούς άνορας, έάν ούτοι είναι αρχά
ριοι· νά έπαναλαμδάνωνται ό’ ένίοτε, άπαξ
ή δϊς τό πολύ τού μηνός. Κατόπιν νά
έπιδίδωνται όλοκλήρως είς τάς άσκήσεις
εκείνος αϊτινες άναπτύσσουσιν και τελειοποιοΰσιν τάς σωματικός των δυνάμεις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
------------- 6^8®--------------

32,000 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΕΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ!!

’Από Λονδίνου εις Αονδϊνον. — Διά
Τενεοιϊνηυ — Καλκούτας — Τόκο —
'Αγ. Φοαγκίόκου — Νέας Ύόοκης.
Τό κλίμα δριμύτατον καϊ αί καταιγίδες
έπιφοβώτατοι.
Ό κ. Fraser μάς περιγράφει μίαν τοιαύ
την καταλιιβούσαν αύτούς, ώς έξής:
«Εύρισκόμεθα, λέγει, έν τή έπαρχία
τού Kuban, ό ούρανός, έως τότε διαυγής,
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άποτόμως έσκοτίσθη. Είδομεν προβαίνουσιιν τήν θύελλαν ώς βαρύ νέφος, δπερ
έφαίνετο συμπαρασύρον είς στρόβιλόν δλην
τήν άμμον καί τούς μικρούς χάλικας τής
όδού. Πρός τέρψιν μας, διηυθύνθημεν
τρέχοντες κατ’ εύθεϊαν πρός αύτό· άλλά.
τάχιστα έστημεν, καθόσον ήσθάνθημεν τά
πρόσωπά μας καθημαγμένα. Έπηδήσαμεν
άπό τά ποδήλατα. ΊΙ καταιγίς ητο Ισχυ
ρότατη καί πρός ασφάλειαν μας ήναγκάσθημεν νά καθησωμεν έπί τοΰ έδάφους,
καλύπτοντες διά τών χειρών τό πρόσωπον. Μετά κόπου κατωρθώσαμεν νά προχωρήσωμεν έν καί ΐίμισυ μίλλιον, δπως
φθάσωμεν είς· τι πλησίον χωρίον. Έκεϊ,
κατ’ ανάγκην, παρεμείναμεν έπί 3 ήμέ
ρας, είς μάτην έπιχειρήσαντες πλειστάκις
νά συνεχίσωμεν τήν πορείαν μας. Ή
τροφή μας· ήτο λίαν ανεπαρκής. "Αρτος
μελαφός καί αυτός σπάνιος, έστιν οτε δέ
borcli τι (είδος ζωμού μετά χόρτων) Ή
συνήθης δμως καί κυρία μας τροφή ήσαν
τά ώά. Έκ τούτων ύπήρξεν ήμερα καθ’
ήν έφαγον καί 24».
Τά προσκόμματα τής πορείας αύξάνονσιν έφ’ δσον οί ποδηλάται μας· είσχωρούσιν είς χώρας ήμιπολιτίσμένας. Τό άνά
μέσον τών Περσικών επαρχιών ταξείδιόν
των σημειοϋται διά κατ’ έξοχήν δραμα
τικών καί απευκταίων συιιβάντων.
«Είς Kliunq, ώραίαν πόλιν. διηγείται
ό Fraser, ώς έκ θαύματος διεσώθημεν
άπό βέβαιον θάνατον. Μάς άπεκάλουν
χριστιανούς κ ϋ ν α ς, τήν δέ πρωίαν
τής άναχωρήσεώς μας μάς έπετέθησαν
διά λίθων, έξ ου ήναγκάσθημεν ν’ άπομακρννθώμεν συγκεντρώσαντες πάσας τάς
δυνάμεις- μας, δπως άναπτύξωμεν τήν
μεγαλειτέραν ταχύτητα· καί όποιον έδα
φος είχομεν νά οιατρέξωμει·! Θά ήτο
θρασύτης νά δώση τις τό όνομα οδός
είς τά έπί τοΰ έδάφους άποτνπωθέντα
ύπό τών καραβανίων χονδροειδή εκείνα
^νη·.
«Το έοαφος τής έρημου είνε σκληρόν,
κεκαλυμμένον ύπό λίθων, τούς οποίους
αί κάμηλοι διά τών ποδών των έκτινάσσουσιν ένθεν καί ένθεν.
« Ό έκ τών χαλίκων τιναγμός καί τά
έκ τών έμποδίων σπασμωδικά πηδήματα
τών ποδηλάτων, μάς Ανάγκασαν νά ώθώμεν αύτά πεζή πρός· τά έμπρός κατά τό
πλεΐστον τής· πορείας.
«Έν τούτοις δλα ταΰτα ήσαν μηδέν
απέναντι τών κινδύνων, οίτινες μάς άνέμενον είς τάς χώρας τών ύφηλών οροπε
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δίων έν μέσω τών χιόνων, αΐτινες μάς
περιεκύκλωσαν. 'Ολόκληρόν τήν ήμέραν
έβαδίσαμεν ύπό ούρανόν ομιχλώδη καί
ψυχρόν. Ήρχίσαμεν ν’ άναρριχώμεθα τάς
άνωφερείας τών όρέων άργά το απόγευμα,
μετ’ όλίγον δέ έφθάοαμεν είς τά πρώτα
χιονοσκεπή πεδία. Έκεϊ τό σκοτος μάς
κατέλαβεν, ό δέ μεθ’ ήμών έφιππος
όδηγος έξηφαχίσθη, έγκατα λιπών ημάς
μόνους· έπί άγνωστων καθ’ ολοκληρίαν
όρέων.
«Εξαντλημένοι ώς είμεθα, άνά παν
βήμα ΐστάμεθα, νομίζοντες Οτι ήκούομεν
Φωνής, καλούσας είς βοήθειαν. Πλήν
φεΰ ! δέν ήσαν παρά κατρακυλισμοί χιο
νοστιβάδων καί βοή τών ανέμων. Έπυροβολήσαμεν έπανειλημμένως είς τόν άέρα,
έπί τή ματαία έλπίδι, δτι πιθανόν τις vet
μάς ήκουε καί ήρχετο είς βοήθειαν. Άτυ
χώς μόνη ή ήχώ τών όρέων άπήντα.
Αίφνης έστημεν έκπληκτοι. Έν τώ σκότει
καί πέριξ ήμών είς- μικράν άπόστασιν,
οφθαλμοί πρασινωποί έλαμπαν, ήσαν δέ
λύκοι, προπαρασκευαζόμενοι δι’ έπίθεσιν.
’Ολίγοι πυροβολισμοί τούς έτρεφαν είς
φυγήν. Είς τοιαύτην έξάντλησιν δυνά
μεων είχομεν περιέλθει, ώστε είμεθα έτοι
μοι νά έγκαταλείφωμεν τόν άγώνα καί νά
κατακλιθώμεν (ίσως διά παντός), όπόταν
περί τήν 2 πρωινήν ώραν προσεκρούσαμεν έπί τής τηλεγραφικής γραμμής τής
ένούσης τάς Ινδίας μετά τής Περσίας.
Καταλιπόντες τέι ποδήλατα, έδοκιμάσαμεν
άκολουθοϋντες τούς τηλεγραφικούς στύ
λους vet φθάσωμεν μέχρι τής πόλεως
Debid. όπισθεν ακριβώς τής κορυφογραμμής τών όρέων έκείνων. Άλλά τό σκότος
ήτο ψηλαφητόν, πολύ δέ ουοκόλως κατωρθοΰμεν ν’ άνευρίσκωμεν τήν σειράν
τών στύλων. Έβαδίζομεν έντός τής- χιόνος μέχρις· όσφύος καί είς· πάντα συναντώμενον στύλον έστηριζόμεθα πρός· απο
φυγήν έπικινδύνων πτώσεων Ήτο έπίσης
άνάγκη ν’ άγωνιζώμεθα καί έναντίον τού
άκατασχέτου πόθου μας πρός άνάπαυσιν
έστω καί στιγμιαίαν, διότι τήν πρώτην
μας στάσιν Oct διεδέχετο ύπνος καί τούτον
βέβαιος θάνατος.
«Ουτω ταλαιπωρούμενοι κατελήξαμεν
έπί πετρώδους· οροπεδίου, άπό τό όποιον
ό άνεμος· είχεν άπομάξει τήν χιόνα.
Άπεφασίσθη νά παοαμείνωμεν κινούμενοι
συνεχώς κατιί πλάτος καί μήκος τού ορο
πεδίου μέχρι τής πρωίας, ήτις καί έπεφάνη. Ούδέποτε ήμέρα μάς έφάνη ώραιοτέρα ! Τά ένδύματά μας ήσαν κατερρα-

χωμένα- Έπανεύρυμεν εύθύς ώς ήδυνήθημεν τήν τηλεγραφικήν γραμμήν καί
άπο στύλου είς στύλον μετά πάροδον
2 ώρών άφίχθημεν είς τήν ποθητήν πάλιν
Debid, άύπνοι καί νήστεις, κατόπΐΛ διαρΚυϋς αγωνίας- 22 ώρών. Ή χαρά μας,
έπί ανεύρεση κατωκημένου μέρους ύπήρ
ξεν άνωτέρα πάσης περιγραφής».

Τούς περιηγητάς μας συναντώμεν κα
τόπιν έν Ίνδίαις, ύδοίπορυΰντας ύπό καυστικώτατυν ήλιον τέι μετάλλινα μέρη τών
ποδηλάτων καίυνται είς βαθμόν καθιστώντα
αδύνατον πάσαν μετά γυμνής χειρός έπαφήν. Ό Fraser καί οΐ σύντροφοί του, οϊ
τινες· ένομισαν δτι διήλθον τάς πλέον
απροσίτους είς ποδήλατον όδούς τής Περ
σίας, ήναγκάσθησαν ν’ άναγνωρίσωσι τήν
απάτην των δταν έφθασαν είς Κίναν.
Μέγιστοι λίθοι έστρωμμένοι κατά σειράν
μέ χαίνυντα ποίκιλλα διαστήματα, άποτελούσι τήν έπιφάνειαν τών καλλίτερων
όδών. Είς έπίμετρον ήναγκάσθησαν νά
έπιβαρύνωσι τά ποδήλατα διά προσθέτου
λίαν έπαισθητού βάρους. — «Εύρέθημεν
είς τήν ανάγκην, διηγείται ό Fraser, νά
^ιερωμεν έφ’ ήμών χρήμα ποικίλλου βά
ρους, τό όποιον είς τάς μεγάλος πόλεις
άντηλλάσσομεν διέι τών κατά τόπους κυκλοφορουντων χάλκινων κερμάτων, τών
μονών παραδεκτών. Έκτός τοΰ αργύρου
(άρκοΰν έχοντος βάρος), σκεφθήτε τό βά
ρος τοΰ χαλκού, δταν λάβετε ύπ’ όφιν,
ότι τήν αξίαν ένός φράγκου καί 25 λεπτών
άντιπροσωπεύουν 400 ώς έγγιστα κέρ
ματα χαλκού!
«Αιαπερώντες ισχυρόν σειρήτιον διά
μικρός οπής, ήν έφερον τά μετάλλινα
ταΰτα κέρματα, έκρεμώμεν χιαστί έπί τοΰ
σώματός μας, τούθ’ δπερ άρκοΰν πρόσκομμά έφερεν είς τάς κινήσεις μας».
Τίς θά τό πιστεύση; ή Αμερική έπεφύλασσεν είς τούς ήρωάς μας τά μεγαλείτερα προσκόμματα. Έν τή Νοτίω Αμε
ρική εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά όδοιπορήσωσιν έπί τών σιδηροδρομικών τρο
χιών, διανύσαντες έπ’ αύτών πλέον τών
4,000 χιλιομέτρων.
« Υπήρχε μία μόνη οδός, ή σιδηροδρο
μική, ήν κατ’ ανάγκην έλάβομεν, διότι
ένθεν καί ένθεν τών τροχιών ύπήρχον
όγκοι πάγου ή χιόνος άποκρυσταλλομένης. Ό θόρυβος τών ποδηλάτων καί τών
έπ’ αύτών αποσκευών δέν μάς έπέτρεπε
ν’ άκούωμεν μακρόθεν τήν έπερχομένην
αμαξοστοιχίαν, άλλά μόνον οτε αύτη εύ-
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ρίσκετο πολύ πλησίον μας, οπότε πηόώντες είς τήν γήν συνεσπειρούμεθα μετά
τών ποδηλάτων σας έπί τών άποκουσταηΑωμενων τοιχωμάτων των σηράγγων
(tunnel) καθ’ όν χρονον ώς αστραπή »ί
αμαξοστοιχία διήρχετο ένώπιον μας.
«Τόν κίνδυνον τούτον πλειστάκις τής·
ήμέρας άντιμετωπίσαμεν.
« Μετέι τάς χιόνας τής- Σιέρρας - Νεβάδας έχομεν τάς άπεράντους έκτάσεις τοΰ
Far - West. Ό καύσων ήτο αφόρητος, ό
άνεμος μάς έκαιε τό πρόσωπον, υίκίαι
δέ» συνηντώντο είμή είς μεγάλα διαστή
ματα, ύδωρ δέν είχομεν άλλο έκτός· τού
φερομε'νου έντός τών ύδροοοχείων μας,
καί τούτο είχε σχέδόν έξαντληθή.
« Έν Αμερική τό πρώτον ήσθάνθημεν
-ήν Φοβερόν βάσανον τής· δίψης.
«Άφιχθέντες έπί τέλους είς· τήν κοι
λάδα του Μισουρή έσώθημεν, διότι έκεϊθεν τό περαιτέρω ταξείδιόν μας- ήτο πλή
ρης διασκέδασις.
«Τήν 29 Απριλίου άφικνούμεθα είς
Λονδϊνον, όπόθεν είχομεν αναχωρήσει πρό
774 ημερών, διάστημα κατά τό όποιον
άναντιρρήτως διήλθομεν κρίσιμους στιγηάς. ίδίως· δσάκις παρουσιάζοντο βλάβαι
είς τά ποδήλατά μας, έπανήλθομεν δμως
δεκάκις πλέον εύρωστοι καί ύγιεΐς άφ’
δ,τι άνεχωρήσαμεν».
Όμοια ν περιήγησιν τού γύρου τοΰ
κόσμου έξετέλεσεν ό δόκτωρ Mac II wraith
μετά τής συζύγου του καί εϊς- Άμερικαι·ός· μετά τίνος όμοεθνοΰς του κυρίας.
Ό δόκτωρ, νυμφευθείς άξιέραστον νέαν,
λεπτοφυή δμως καί μάλλον έπισφαλοΰς
κράσεως, ήθέλησε νά τής μεταδώση
ύγιείαν καί ρώμην, έκλέξας ώς τό καταλληλότερον φάρμακον τόν γΰρον τοΰ
κόσμου διά τοΰ ποδηλάτου.
Τήν 15 Απριλίου τοΰ 1895 τό νεαρόν
ζεύγος έγκατέλειπε τό Chicago· Είς τούς
νέους τούτους περιηγητάς ή μεσημβρινή
Κίνα καί ή Περσία ύπήρξαν τό θέατρον
τών πλέον δυσαρέστων περιπετειών.
«Άπολέσαντες μίαν ήμέραν τόν δρόμον
μας, διηγείται ό Ilwraith, εύρέθημεν είς
τήν έπαρχίαν τσύ Hunav, άπηγορευμένην
είς τούς ξένους, ώς καταστάσαν Λίαν έπικίνδυνον ένεκα τών σινικών στρατευμά
των. άτινα έπανερχόμενα είς τάς εστίας
των έκ τοΰ Ίαπωνο - σινικού πολέμου
είχον καταστή τό φόβητρον τών κατοί-
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κων. Οί γενναίοι εκείνοι στρατιώται! ούδένα μισθόν λαόοντες- παρά της Κυόερνήσεώς- των καθ’ δλον τό διάστημα τοΰ
πολέμου, έθεώρουν τό χρήμα παντός συλλαμβανομένου ξένου ώς νόμιμόν λείαν.
Έπί πλείστας ήμέρας ιίμεθα Αναγκασμέ
νοι νά κρυπτώμεθα, κοιμόμενοι δπου καί
δταν Λουνάμεθα, καθό διαρκώς καταδιωκόμενοι ύπό τών τήδε κακεϊσε έσκορπισμένων συμμοριών τών στρατιωτών.
«Όλίγας βραδύτερον έοδομάδας νέος
!
παρουσιάζετο κίνδυνος κατά τήν στιγμήν
πληρωμής τίνος ήρνήθησαν τά αργυρά
μας νομίσματα καί άπήτησαν παρ’ ήμών
τό έν κυκλοφορία παρά τώ λαώ ίσχΰον
νόμισμα. Άπό στιγμής είς- στιγμήν έγέ
νοντο απειλητικότεροι, έν τελεί δ’ άπεφάσισαν νά μάς φονεύσουν, τοϋθ’ δπερ |
πλή'ροφορηθείς, ώχυρώθην έκ τών ένόν- :
των μετά τής συζύγου μου έντός τοΰ δω
ματίου τοΰ ξενοδοχείου, άποστείλας ταύ
τοχρόνως Σϊνά τινα υπηρέτην μου είς
πλησίον πόλιν πρός- άνεύρεσιν τοΰ ύπαι- ί
τουμένου νομίσματος. Διήλθομεν οϋτω
δύο ολοκλήρους ήμέρας- έγώ καί ή σύζυ
γός μου μέ τά περίστροφα άνά χεϊρας, '
άύπνυΐ, αναμένοντες τήν στιγμήν τής
έπιθέσεως. Κατωρθώσαμεν νά άναχωρή- .
σωμεν ήσύχως καί ασφαλώς έκεϊθεν, ά
φοϋ έπληοώθησαν κατιϊ τήν αρέσκειάν
των».
Διά νά φθάσωσιν είς τόν αύχένα τοΰ .
Klnnud εύρέθησαν είς τήν ανάγκην νά j
πεζοπορήσωσιν έπί 60 καί πλέον χιλιό '
μετρα, έλκοντες- οιά τών χειρών τά πο [
δήλατα έπί τής χιόνος. Ή νυξ έπήλθε,
τό ΰΰχος δριμύτατον τούς κατέτρυχε. τά
ένούματά των κάθυγρα, έκαλύπτοντο ύπό
τεμαχίων πάγου. Ή κυρία Ilwraith ήσθάνθη
τούς πόδας έντελώς πεπηγότας, έν Τεχε
ράνη δέ οί ιατροί άπεφάνθησαν ύπέρ τής
άκρωτηριάσεως αύτών. Εύτυχώς έσώθη, I
άπολέσασα μόνον δύο δακτύλους.
Βλέπει ό αναγνώστης δτι οί περιηγηταί ι
μας ούχί άνευ Ουσιών καί μόχθων κατόρ
θωσαν τήν ανωτέρω θαυμασίαν περιήγησιν.
Πόσον δμως άφ’ ετέρου άντημείφθησαν
οί κόποι των! Παοήλασαν ένώπιόν των
τά θελκτικότερα τής φύσεως πανοράματα,
άδιαλείπτως καί καθ’ έκάστην. άνανεούμενα. Μετ’ ένθουσιασηού άνεφωνει ό Frasel «έπισκιάζομεν δλα τά μέχρι τοΰδε
record, διά τής θανμασίας καθόδου μας I
έπί κλίμακος 120 χιλιομέτρων μήκους,
άπό τών κορυφών τοΰ παγοσκεποΰς Καυ

χύσου μέχρι τών τερπνών κοιλάδων τής
γραφικής Γεωργίας »■
Έν Τεχεράνιι (Περσία) επισκέπτονται
τόν Σάχην γινόμενοι δεκτοί έν τοΐς Άνακτόροις καί δυνάμενοι νά λάβωσι τήν
φωτογραφίαν του έν μέσω τών αύλικώντου.
« Μυθικός- ό πλούτος- καί διάκοσμος
τών ’Ανακτόρων· μόνος ό θρόνος τοΰ Σάχου υπολογίζεται αξίας 25.000,000 φρ.
Κάθηται έπί χρυσής έδρας, Φερούσιις
άδάμαντας αξίας- κατ’ έλάχιστον δρον
30,000 φράγκων».
Έν Καλκούτα γίνονται μετ’ ένθουσιασμοΰ δεκτοί παρά τής έκεϊ αγγλικής- παροικίας Έν Βιοιιανία, Μανδαλάση δίδονται μεγαλοπρεπείς εορται εις τιμήν των
έν ταϊς Λέσχαις τών Άγγλων άξιωματικών.
Ή Ιαπωνία υπήρξε παράδεισος- διά
τούς· ποδηλάτας μας, οϊτινες διέτρεξαν
άκόπως πλέον τών 1300 χιλιομέτρων έπί
λαμπρών οδών, έν Τόκιο ό πρωθυπουργός
Μαρκήσιος Ito προσέφεοε μέγα γεΰμα είς
τιμήν των. Έδέησε μάλιστα έπί τη εύκαιput ταύτη νά δανεισθώσι μελανά ένδύματα έθιμοταξίας. ώς δέ ό Erase! διηγεϊται « ούδέποτε τόν ήνώχλησε τόσον πολύ
τό στενόν περιλαίμιον καί ό λευκός λαι
μοδέτης, ώς τήν έσπέραν έκείνην».
Ήδη τίς πλέον δέν αισθάνεται ώθησιν
έν έαυτώ καί πόθον ισχυρόν διά τόν τεχνητον τούτον Πήγασον, δστις σχεδόν
αύτοκίνητος δέν απαιτεί κάν σήμερον ή
τήν πενιχρόν θυσίαν πεντακοσιοστύος μό
λις φράγκων: Τις- ό συνεχών έν έαυτώ
ζωτικήν τινα δύναμιν δέν διακαίεται ύπό
τής- επιθυμίας νά διανύση τάς ποικίλλας
είς ήθη καί φύσει χώρας Φερόμενος έπί
τού πτερωτού τούτου μετάλλινου μηχα
νήματος, τηρών συνεχή - τήν εικόνα καί
ένιαίαν τήν άνάμνησιν παντός δ,τι θαυ
μαστόν καί τερπνόν φέρει ό πλανήτης
ί
Είς δλα τά ανωτέρω ποοσθέσωμεν τήν
υγιεινήν εύεξίαν καί τήν είς τό σώμα
προσγιγνομένην ρώμην, καί ιδού πάν δ,τι
έχει νά μάς προσφέρη τό ποδήλατον.
(Έκ τοδ Γαλλικού)

Έν Τυρνάβω, 5 Αύγούστου 1899
Ν. ΓΕΝΙΣΑΡΛΗΣ
■Ανθυπίλαρχος
---------- ---------------------
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Ενθουσιώδης καί άκάματος- τής Γυ
μναστικής- έογάτης, άπό έτών μετά
ζήλου καί θέρμης έκθύμως ΰπέο αύτής
μοχθήσας, ό Γενικός- Γραμματεύς τού
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ό

τών Αθηνών. Πλεΐστοι βαρύτιμοι στέ
φανοι κατετέθησαν, έν οις διεκοίνοντο
ό τοΰ Πανελλήνιοι.' Συλλόγου, ό τοΰ
Ποδηλατικού καί ό τοΰ Συνδέσμου τών
Ελληνικών Γυμναστικών Σωματείων.

!
ΣπϋοοΓ Άντωνόπουλος. άπέθανε ί Επικήδειου λόγον έξεφώνησεν έν τώ
ναώ τιΐς Μητροπόλεως ό κ Τηλέμαχος
μετά ολιγοήμερον ασθένειαν. Φίλος
Καράκαλος, Σύμβουλος τοΰ Πανελλη
στενός- καί συνεργάτης τοΰ αειμνήστου
νίου
Συλλόγου, επιταφίους- δέ οί κ. κ.
Φωκιανοΰ, ύπήρξεν ή ύυχή τοΰ Πανελ
Ν.
Σωροκιάδης
έκ μέρους- τοΰ Έλευληνίου, έργασθείς δσον Λδυνήθη δπως
θεροτεκτονικοΰ
τάγματος,
είς ό ό μα
άναγάγη τόν Σύλλογον τούτον είς ήν
καρίτης κατείχε τόν άνώτατον βαθμόν,
ήδη εύρίσκεται περιωπήν. Μέλος ών
καί τού Ποδηλατικού Συλλόγου Αθη I καί ό κ. Ίω. Χρυσάφης έκ μέοους- τοΰ
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.
νών καί τοΰ Συνδέσμου τών Ελληνι
Ή <■ Ποδηλατική καί ’Αθλητική Έπικών ’Αθλητικών καί Γυμναστικών Σω
θεώρησις».
συναισθανομένη βαθέως τό
ματείων, κατέλιπεν άληθώς
κενόν
γενικόν
τοΰ
αθλητικού κόσμου πένθος,
δυσαναπλήρωτοι’ έν τω γυμναστικό
|
δημοσιεύει
σήμερον
τήν είκόνα του ώς
κόσμω, δστις- δυστυχώς έλαχίστους
ύστατον
φόρον
τιμής
πρός προώρως
αριθμεί τούς ύπέρ αύτοΰ έργαζομένους.
έκλιπόντα
σθεναρόν
πρόμαχον
τής γυ
ΊΙ κηδεία του ύπήρξεν αληθής έκμναστικής
καί
τοΰ
αθλητισμού.
δήλωσις τής αγάπης, δι’ ής περιέ
θαλλε τόν μακαρίτην άπασα ή κοινωνία
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TO CRITERIUM ΤΩΝ “ELECTRIQUES,,
ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
Τό Criteriuiu τών «Electriques)>,(') δπερ
τό περιοδικόν Sport Universe) Illustre
διωργάνωσε τό Σάββατον τής 29 'Ιουλίου,
έσχε λαμπρόν έπιτυχίαν, σχεδόν άνέλπιστον.
Οί ενθουσιώδεις θιασώται τοΰ αύτοκινήτου ειχον έως τώρα μετρίαν πεποίθησιν
είς τάς ήλεκτρικάς άμάξας.
Ό άγών τοΰ Σαββάτου έδωκεν άποτε
λέσματα, άτινα ύπερέβαλον τά ύπό τών
πλέον αισιόδοξων προβλεπόμενα.
Ό άγών ούτος, διαιρεθείς είς δύο μέρη,
άπέδειξεν είς τό κοινόν: Ιον Ότι αί
ήλεκτρικαϊ άμαξαι είνε ίκαναϊ νιϊ συμμετάσχωσιν άγώνων άπαιτούντων έλαχίστην
ταχύτητα 52 χμ., έπϊ έδάφους λίαν άνωμάλου καϊ συγχρόνως δύνανται νά άποφύγωσι πάντα τά δυστυχήματα τά έκ τών
ανωμαλιών τών όδών προερχόμενα (οιον
αύλακίων βαθέων, ταχειών αναβάσεων καϊ
καταβάσεων, όδών κακώς έπεστρωμένων
κτλ. κτλ.). 2ον Ότι τά λεγάμενα όχή
ματα (voitures) δύνανται νιϊ διατρέξωσιν ικανόν διάστημα χωρϊς νά παραστή
άνάγκη νά πληρώσωσιν έκ νέου τούς
συμπυκνωτήράς των (accuinulateurs) καϊ
τοιουτοτρόπως νά παράσχωσιν άξιοσημείωτον ύπηρεσίαν κατά τήν διάρκειαν
τής έκδρομής.
Ή άπόδειξις ύπήρξε πλήρης, καθόσον
πάντες οί συναγωνισταί έξεπλήρωσαν μετ’
έπιτυχίας τούς όρους τοΰ άγώνος. ’Από
τής 7 '/, π. μ. έλαβε χώραν παρέλασις τών
έξής οχημάτων έν τώ octroi de I’uteaux.
1. Hart-O-Berg. 2. G. Philippart. 3. L.
P. Sheldon. 4. Alfred Heinz. 5. Delory.
6. Beauvalet. 7. Bouquet. 8. Garcin.
9. Sphinx. 10. Patin. 11. Cr6anche.
12. Milde.
Έν μόνον όχημα οέν άνεχώρησε, τό
τοΰ κ. G. Richard, ούτινος οί συμπυκνωτήρες· δέν ΰτοιμάσθησαν άπό πρωίας, ώς
έκ τούτου δέ ό κ. G. Richard άπέσχε
τοΰ άγώνος.
’Ολίγον πρό τής έννάτης ώρας, ό άρχισυντάκτης τοΰ Sport Universel Illustre
Frantz Reichel, έθεσεν είς· γραμμήν τούς
συναγωνιστάς, είς τάς 9 δ’ άκριβώς, έχων
τό χρονόμετρον ά,νά χεΐρας, δίδει τό ση(') Ήλβχτριχόν αδτοχίνητον.

Πάντες οί μηχανικοί, οϊτινες ήσαν παρόντες κατιι τήν άναχώρησιν τών όχημάτων, παρευρέθησαν προσέτι καϊ κατά τήν
άφιξιν αύτών.
Αίφνης νέφος κονιορτοϋ έπιψαίνεται είς
τόν ορίζοντα.
Μαϋρόν τι σημεϊον διακρίνεται έν μέσω
τής πράσινης γραμμής τών δένδρων τοΰ
δάσους, μετά τινα δέ δευτερόλεπτα ό
κ. Philippart εύρίσκεται πρό τής έλλανοδίκου επιτροπής, έλθών πρώτος καϊ
διατρέξας τιϊ κεκιινονισμένα 52 χμ. είς
1 ώρ. 20' 29", δηλαδή κατιι μέσον όρον
36 χμ. 750 μέτρα τήν ώραν. Ό συμπα
θητικός μηχανικός Philippart έδέχθη τά
συγχαρητήρια πάντων τών παρευρισκομένων, ιδιαιτέρως δέ τιϊ τοΰ διευθνντοϋ
τής έφημερίδος Sport Universel Illustri,
δστις ένεχείρισεν είς τόν νικητήν τό έκ
κρυστάλλου καϊ αργύρου θαυμάσιοι' κύπελλον, έπεξειργασμένον ύπό τοΰ έμπει
ρου χρυσοχόου Cardeilhac, κατά σχέδιον

μεϊον της άναχωρήσεως. Οί δώδεκα Βυναγωνιστα'ι άναχωροϋσι πάση ταχύτητι, ώς
να έπέτων.
ΊΙ άναχώρησις αύτη αληθώς προύξένησε τοιαύτην έντύπωσιν, ώστε έπέσπασε
τά χειροκροτήματα τον ευαρίθμου πλή
θους δπερ είχε συναχθή, παρά τήν πρωι
νήν ώραν. 'Επίσης δέ καϊ ό διευθυντής
της άνωτέρω έφημερίδος έδέχθη πολυά
ριθμα συγχαρητήρια έκ μέρους τών παρενρεθέντων διά τήν επιτυχή ιδέαν τοΰ
criteriuiu αύτοΰ.
Τιϊ όχήματα άνεχώρησαν πάση ταχύτητι, ο
ό <δέ κ. Philippart, ό έφευρέτης τών
συμπυ
κνωτήρω ν «Phenix», εΰρίσκετο έπι
συμπυκνωτήρων
κεφαλής τρέχων ίλιγγιωδώς, έφαίνετο δ’δτι
ήθελε νά κερδίση τόν δρόμον τής ταχύ
τητος έπειδή δέ είνε παράτολμος, πάντες
έφοβήθησαν περϊ τής· τύχης- του.
Ό κ. Garcin, έν τώ όχήματι τοΰ όποιον
εΰρίσκετο ό Prade τής έφημερίδος Veto,
έπέρασε μετ’ ολίγον πέντε τών επτά προπορευομένων συναγωνιστών, διεγείρων σα
τανικόν Θόρυβον είς άπόστασιν 25 μέτρων
πρό αύτών τρέχει ό κ. Heinz μέ ταχύ
τητα 45 χμ. καθ’ ώραν, δτε είς τό bou
levard Bineau θέλων νιϊ προσπέραση τόν
κ. Philippart, εύρέθη πρό ένός όδοκαθαριστοΰ λίαν περιέργου, δστις άνοήτως
έξηπλώθη έπί τής όδοΰ- ό κ. Heinz, δπως
τόν άποφύγη έοωκε μίαν άπότομον πρός
τά αριστερά κίνησιν είς τόν μοχλόν, τό
όχημα έστράφη τότε πρός τό πεζοδρόμιον,
έπι τοΰ οποίου προσέκρουσαν οί οπίσθιοι
τροχοί. Έκ τής σνγκρούσεως ταύτης τό
όχημα άνεσηκώθη, έκαμεν έν πήδημα,
έπανέπεσε καϊ τέλος άνορθωθέν έκ νέου
έρριφε κατά γής τους δύο ταξειδιώτας
κκ. Heinz καϊ Sarrazin, οϊτινες εύτυχώς
δέν έπληγώθησαν. Όποιον πέσιμον! Ό
κ. Heinz έλυπήθη σφόδρα, διότι αρχιμη
χανικός ών τοΰ κ. Philippart, είχεν ίοιαιτέρως έπιμεληθή τοΰ οχήματος αύτοΰ,
διά τοΰ οποίου ήλπιζε νά διατρέξη τό
διάστημα αύτό είς μίαν ώραν καϊ πέντε
λεπτά. Τί ατυχία !
Έν τούτοις, καθ’ δν χρόνον οί αντί
παλοι συνηγωνίζοντο είς τήν ταχύτητα
καϊ έπιδεξιότητα, εύάριθμοι sportsmen
μετέβησαν είς Chalets du Cycle, τήν τερπνοτάτην αύτήν άκραν τού δάσους, ήτις
ώρίσθη ώς σημεϊον τής' άφίξεως καϊ δπου
έμελλε νά λάβη χώραν τό πρόγευμα, δπερ
παρέθηκεν ή έφημερϊς Sport Universal
Illustre είς τούς συναγωνιστής καϊ πολ
λούς προσκεκλημένους.

Όχημα

Τάςις

*1° Columbia τοΰ κ. Philippart- .
*
2°
Β. G. S. τού κ. Garcin. . .
* Columbia τοΰ κ. Hart Ο-Berg.
3ο
*
4°
Β. G. S. τοΰ κ. Bouquet ■ .
*
5°
Columbia τοΰ κ. Sheldon . .
*
6°
Columbia τοΰ κ. Delory. . ·
*
7°
Columbia τοΰ κ. Beauvalet .
8°
*
Β. G. S. τοϋ κ. Cuvelier. .
9’» Creanche τοϋ κ. Bruel. . ·
*
ΙΟ»

Mild0,

τοϋ

κ. Milde-

.

Βάρος
ουμπυχνωτήρ.

995 χιλ.
990
670
970
1480
1140
1125
1180
670

390 χλγρ.
350 »
220 »
350 »
550 0
420 »
420 υ

. 2200
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τοϋ Thomas Germain, προσφερθέν δ’ είς
τόν νικητήν ύπό τής έφημερίδος· Sport
Universel IllustreΙΙρός δέ ό κ. Philippart έδέχθη έκ τών
χειρών τοϋ κ. Marais, τοϋ διευθυντοϋ
τών Chalets du Cycle, μίαν λαμπρόν άνθοδέσμην. Μετά παρέλευση1 όλίγων λεπτών
(είς τάς 10 ώρ. 48' 10") καταφθάνει δεύ
τερος ό κ. Garcin μετά τοϋ κ. Prade,
δστις είχεν έπϊ κεφαλής τό μανδήλιόν του,
έπειδή ώς έκ τής ίλιγγιώδους ταχύτητος
έχασε τόν πϊλόν του.
Ό κ. Carci η είχεν έφοδιάση τό όχημά
του μέ pneus Michelin, ώς τό τοϋ κ. .Phi
lippart, τό δέ μικρόν βάρος τών συμπυ
κνωτήρων αύτοΰ άπέδειξεν έν καλόν έφικτόν
(performance)· ΙΙολλοϊ έφρόνουν δτι θά
ήρχετο πρώτος, άλλ’ αί έλπίδες των διεώεΰσθησαν. Οί λοιποί συναγωνισταί ήρχοντο πάντες· πλησίον.
Ιδού ό ακριβής πίναξ τής' σειράς
έκάστου:

Βάρος
όχημάτων

Τό έπακολουθήσαν γεύμα ύπήρξεν εύθυμότατον, έτελείωσε δέ διά μιας προπόσεως, ίϊν ήγειρεν ό κ. Romain, διευθυν
τής τής έφημερίδος Sport Universel
Illustre. Ό δέ κ. Laffitte, έξ ονόματος
τής έφημερίδος Presse Sportive συνεχάρη
διά λογιδρίου τόν κ· Romain, πάντες
δ’ έκένωσαν τιϊ ποτήρια των είς ύγείαν
τών συναγωνιστών καϊ τής έφημερίδος
Presse·
Εύθύς μετά τό πρόγευμα ήρξατο ό
άγών διάρκειας. ΊΙ άναχώρησις έγένετο
έκ τής έν Longchamp πλατείας.
Μετά τήν ταχύτητα ή άντοχή. Καϊ κατά
τόν άγώνα τοΰτον τιι έπιτευχθέντα άπο
τελέσματα ύπήρξαν αξιοσημείωτα ώς τιι
τοΰ πρωινού άγώνος.
Πέντε μόνον έκ τών είς τό «Criteriumν

ί

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

425
250
800

»
0
0

Χρόνος

Μέοη ταχΰτης
χαθ·’ ώραν

1 ώο. 20' 29" 36 χμ. 750μ.
1 ώρ. 48' 10"
1 ώρ. 53' 13" 7.
1 ώρ. 54' 23" 7.
2 ώρ. 18' 39" *//«
2 ώο.
V 23' 3"
2 ώο. 26' 46"
2 ώρ. 38' 44"
3 ώο.
6' 22" 7»
V
3 ώρ. 25'

λαβόντων μέρος· συναγωνιστών έτάχθησαν
είς γραμμήν, οί έξής:
Delory, Beauvalet, Garcin, Cuvelier,
Creanche.
Είς· τάς 3 ώρ. 15', τό σημεϊον τής άνα
χωρήσεως έδόθη παρά τοϋ κ. Hospitaller,
τοϋ λίαν γνωστού μηχανικού, καϊ ό άγών
ήρξατο.
Έπειδή δμως ή όδός τού Tour de
Longchamp έπισκευάζεται, ή άπόστασις
ϊιν έμελλον νά διανύσωσιν οί συναγωνιστιιί έμετριάσθη, ώφειλον δέ νά διέλθωσιν
ούτοι διά τής όδοΰ τοϋ κρηπιδώματος
μέχρι τοϋ Δημοτικού φόρου, ήτοι 4 χμ.
έλαττον.
Ό άγών έπερατώθη τήν 9 εσπερινήν,
δτε ένεκα τής έλαττώσεως τής ήλεκτρικής· δυνάμεως άπέμεινεν εϊς μόνος συνα-
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γωνιστής, ό κ. Cuvelier, δστις είς τόν
πρωινόν άγώνα εϊχεν έλθη όγδοος διά τοϋ
οχήματος του, συστήματος Β. G. S.
Τό όχημα τοΰτο έκαμε τή άληθείει Θαύ
ματα. όιατρέξαν 19 γύρους τοϋ Longclianip —τούτέστι 76 χμ. — μέ μέσην τα
χύτητα 20 χμ. καθ’ ώραν.
Ίοού άλλως τε ή τάξις κατά κατηγορίαν:
Κατηγορία Α’.

’Οχήματα βάρους άνω τών 1200 χιλιογράμ.
l°s Sheldon·
2·« Milde.

Σύστησα Columbia

Κατηγορία Β’.

’Οχήματα βάρους 800 μέχρι 1200 χιλισγράμ.
1=ς
2«e
3ο«
4ος
5°ς
6°ς

Philippart.
Garein.
Bouquet.
Delorv.
Beauvalet.
Cuvelier.

Σύστησα
V
»
»
»
»
»

Columbia
B. G. S.
B. G. S.
Columbia
Columbia
B. G. S.

Κατηγορία I”.

’Οχήματα βάρους κάτω τών 800 χιλιογράμ.

1°« Hart-Ο-Berg.
2°c Bruel.

Σύστημα Columbia
»
Creanche

Ό νικητής διήνυσε τήν έξ 76 χμ. άπόστασιν είς 3 ώρ. 36'. Είς χρόνον πολύ
καλόν, μετά δέ τοΰ πρωινού άγώνος, ή
ύπ’ αύτού διανυΟεϊσα άπόστασις ανέρχε
ται είς· 126 χιλιι. Τό άποτέλεσμα τούτο
ήτο άνέλπιστον. Ό νικητής κ. Cuvelier
έδέχθιι έκ τών χειρών τού κ. Romain τό
βραδεϊον τής άντοχής, μεγαλοπρεπή κρα
τήρα, κατεσκευασμένον ύπό τοϋ κ. Golfe
Juan καί πεποικιλμένον ύπό τοϋ λαμπρού
τεχνίτου Clement Massier.
Ό κ. Cuvelier είνε πλούσιος και ένθουσιώδης έρασίτέχνης τοϋ αυτοκινήτου,
πρώτην φοράν οδηγών ηλεκτρικόν όχημα.
Έπραξε δέ τοΰτο μετά τόσης συνέσεως
και έπιδεξιότητος, ώστε έδέχθη τά ειλι
κρινή συγχαρητήρια τών παρευρισκομένων.
’Εκ τών κατά τούς άγώνας τούτους έπιτευχθέντων άποτελεσμάτων διά τών οχη
μάτων συστήματος Β. G. S., δύναται τις

νει έξαγάγη συμπεράσματα τινα, άποδεικνύοντα έναργώς τήν άξιοσημείωτον ένέογειαν τών οχημάτων τούτων.
Καί τω δντι ό κ. Garein, έλθών δεύ
τερος- εΐς τόν άγώνα ταχύτητος, δέν έδίστασε νά λάόη μέρος· είς τόν άντοχής
τοιοΰτον, προσθέτων είς τά 52 χμ. άτινα
διήνυσε τήν πρωίαν είς 1 ώρ. 48', 40
προσέτι χμ. καί φυλάττων είς τό μηχά
νημα πάσαν τήν άναγκαίαν ηλεκτρικήν
δύναμιν όπως έπιστρέφη διά τοϋ οχήμα
τος, χωρίς νά παραστή άνάγκη νά
μουλκηθή. Τό σύνολον λοιπόν της δίανυθείσης άποστάσεως ήτο περίπου 100 χμ.,
εφικτόν (performance) άξιοσημείωτον δΓ
όχημα περιπάτου, έξελθόν τών έργοστασίων άνευ ούδεμιάς προπαρασκευής
δι’ άγώνα.
Άφ’ ετέρου ό άγών άντοχής· διανυθείς
ύπό τοϋ οχήματος τοΰ κ. Cuvelier, συ
στήματος Β. G. R., έδωκεν άποτέλεσμα
άγνωστον έως τότε διεί τά ήλεκτρικά
οχήματα.
Διότι μετά τόν άγώνα Paris - l’oissy
μετ’ επανόδου (άπόστασις 52 χμ.), διανυθέντα μέ ταχύτητα 20 χμ. καθ’ εύραν,
έξηκολούθησε τήν έξάντλησιν τής Φοράς
του, μέχρις· δτου έθεσε ν έκτός μάχης·
πάντας τούς συναγωνιστής του. Είς τάς
8 ‘/, ώρ. τής έσπέρας, ό κ. Cuvelier
έμεινε μόνος είς· τό πεδίον τής μάχης,
διατρέξας ούτω 128 χμ., χωρίς- νά έξαντλήση δλην τήν batterie. ήτις έδιδεν
είσέτι μετά τών 42 Elements 82 στροφής
κατά τήν dec-barge. Τά οχήματα λοιπόν
συστήματος· Β. G. 8. έχουσι τό record
τής άντοχής. "Ηδη ό κ. Cuvelier ετοιμά
ζεται νά έκτελέση τόν γϋρον τής Νορμανδίας διά τοϋ όχήματός του, τάξε ίδιον
έχον μέγα ένδκιφέρον καί μέλλον νά απο
δείξτε δτι τά. ήλεκτρικά οχήματα δύναν
ται νά παρόσχωσι πάσας τάς ϋπηρεσίας, άς
δίκαιον νά άπαιτήση τις παρ’ αύτών» Τό
δ’ έπιτευχθέν άποτέλεσμα κατά τό «Criteriuni» πρέπει νεί άποδώσωμεν άφ’ ένός
μέν είς· τήν άναπτυσσομένην δύναμιν ύπό
κινητήρας νέου συστήματος, δπερ έβραβεύθη, άφ’ έτέρου δέ είς τήν μεγίστην
χωρητικότητα τών συμπυκνωτήρων, τών
πλέον έλαφρών μέχρι τοΰδε.
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Άγώνες Βουρβούρων 17. — Άγώνες Λαρίσσης 19. — Πυγμαχία 21. — 11 αγοδρομία 21.
— Οί πρωταθληταί τών άθλητικών άγωνισματων 21. —Σφαιροβολία 21. — ’Επιδόσεις
παίδων 22. — ’Επίσημα άποτελέσματα τών
Παναχαϊκών άγώνων 35. — "Αλμα είς μήκος
38. — "Αλμα τριπλούν 38. — Άλμα έπί
κοντώ 38. — Δισκοβολία 38. — Πυγμαχία
έν Αμερική 39. — Άγώνες δρόμου Αγγλίας
39. — Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες έν ΙΙαρισίοις
57. — ’Ολυμπιακοί άγώνες έν ΙΙαρισίοις κατά
τό 1900, 68 — Έπί τών τελεσθέντων τήν 1
Νοεμβρίου 1898 άγώνων έν τώ Δέλτα τοϋ Πα
λαιού Φαλήρου 68 —Πρόγραμμα ’Ολυμπιακών
Άγώνων έν Παρισίοις 1900,72- — Πυγμαχία
(Τηλ. Καρακάλου) 81. 92. — Ανόργανος
Γυμναστική καί Ιίοδήλασία (Κ Α· Οίκονομίδου) 97. —Παλτ, 103. - Ή Γυμναστική (Άθ.
Εύταξία) 130. —Ή Γυμναστική είς τό Κρά
τος καί τόν στρατόν (Τηλ. Καρακάλου) 131.
— Πρωτάθλημα πάλης έφημερίδος Journal des
Sports 147.— Ή Γυμναστική (Τω. Χρυσάφη)
153- — «Σωτήρια» Άγώνες ΓΙανελλην. Γυ
μναστικού Συλλόγου 226.— Ιίαγκύπριοι άγώνες
227 — Άγώνες έν ’Αλεξάνδρειάς 228.— Με
λέτη περί Γυμναστικής (Ίω. Χρυσάφη) 233.
298.329, 361.—«Σωτήρια» 266. — Records
τοϋ Κόσμου 279. — Γ' Παγκύπριοι ’Αγώ
νες (Α. Γ. Ξ. Τυπάλοου) 280. — Records
’Ολυμπιακών άγώνων 288. — ’Αγώνες Εθνι
κού Γυμναστικού Συλλόγου 289. — Άγώνες
έν Βόλω 309. — Άγώνες Φιλοπροόδων Τριπόλεως 316-— Άγώνες πρός άνάδειξιν πρω
ταθλητών τπς Γαλλίας κατά τό έτος 1899,
321. — ’Αγώνες Βουρβούρων 323. — Άγώνες

Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου 326. —
Σύνδεσμος τών ’Ελλήνων Γυμναστών 327. —
’Ολυμπιακοί ’Αγώνες κατά τό 1900, 327.
Πρωτότυπος δρόμος μετ’ έμποδίων έν Άγγλίικ
326. — Άγώνες δρόμου έν Βερολίνψ 337. —
Κρητικός Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλείου
355.
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ποδηλατική καί Αθλητική ’Επιθεώρησες τής
Ανατολής 1. — Επιστολή τού βαρώνου Πέ
τρου δέ Κουβερτέν 5. — Ποδηλατικός Σύλλο
γος Αθηνών 9. — Ή τροχοπέδη (Α. Γ. Ε.
Τυπάλδου) 54.—Τά παιδιά τού Ιίαρνασσού (Άναστ. Γ. Ξ. Τυπάλοου) 87. — Α
νάγκη Άγώνων 89. — ’Επιστολή (Κ. Α- Δοσίου) 98.— Επιστολή (Δ. Βικέλα) 105.—
Πώς προάγονται τά Έθνη - Επιστολή (Κ.
Ν. Μανιακή) 107. — Πρόχειρον σημείωμα
(Μιλτ. 1. Βοατσάνου) 115. — Σπόρτ (Α. Γ.
Ε. Τυπάλδου) 117. —Γυμναστική Έπιθεωρτ,σις τής τελευταίας δεκαετίας 1888 - 1898,
(Ίω. Χρυσάφη) 118.—Σύνδεσμος Ελληνικών
Αθλητικών καί Γυμναστικών Σωματείων 130.
— Άσμα Άθλητού (Κ. Σ. Γούναρη) 134. —
’Επιστολή Ν. Μαυροκορδάτου 165.— Άναζωπύρωσις τής Γυμναστικής καί τού ’Αθλη
τισμού 169, 185. ·— Αθλητική έξέγεοσες
201-—Τγιεία καί μακροβιόττ,ς (Κ. Α. Οίκονομίδου) 205, 264, 305. — Γυμναστική ’Επι
θεώρησες τής τελευταίας δεκαετίας 1888- 1898
(Α. Γ. Ξ. Τυπάλδου) 223. —Σύγκρισις με
ταξύ πεζοπόρου καί ποδηλάτου ώς πρός τό
ζήτημα τής κοπώσεως (Νικολάου Σαΐτα) 228.
— Αθανάσιος Ευταξίας 229.—Τό καουτσούκ
(Ν. Σαΐτα) 313. — Ή Γυμναστική έν τοΐς
σχολείοις τών θήλέων (Κ. Α. Οίκονομι-
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δου) 343.— Ή γυμναστική έν τοίς σχολείοις
τών άρρένων (Κ. Α. Οίκονοηίδον) 373.
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΑ

λατικός άγών Ναυπλίου - Αθηνών 200.— Τό
ποδήλατον έν τώ στρατώ έν σχίσει πρός τήν
νέαν τακτικήν τοϋ πολέμου (Ε. II. Χαριλάου)
207.—A. A. Zimmermann 216. —Ποδηλα
τοδρόμιο·/ Parc des Princes 217. — Ποδη
λατοδρόμιου Φαλήρου220. — Edouard Harris,
Georges Poirson 232·—Bourillon 245.—
Ποδηλατοδρόμιου Parc des Princes 246.—
Paris Roubaix 247. — Μέγα ποδηλατικόν
βραβείου έν Νίκαια 247. — Ποδηλατοδρόμιου
Friedenau τοϋ Βερολίυου 247. — Ποδηλα
τοδρόμιου Λίλλης 248. — Ποδηλατοδρόμιου
Liege 248. — Ποδηλατοδρόμιου Prater τής
Βιέννης 248. — Ποδηλατοδρόμιου Evon
248. — [Ιοδηλατοδρόμιον Κολωνίας 24.8. —
Ποδηλ ατική προπόνησις 254. 310. — Πο
δηλατοδρόμιου Φαλήρου 258. — Άγών
Bordeaux - Paris 319.—Τό μέγα ποδηλατι
κόν βραβείου τών Παρισίων 319. — Cham
pionnats ποδηλατικά τής Γαλλίας 354. —
Άγώνες πρός άναδειξιν πρωταθλητών ποδήλα
των τοϋ κόσμου τοϋ έτους 1899. 354.—
Νέα ποδηλατικά records τοϋ κόσμου 355. —
32.000 χιλιόμετρα έπί ποδηλάτου 356. 373.

Ή ταχύτης έν τώ κόσμω καί τό ποδήλα
του 11. — Σπουδαιότεροι ποδηλατικοί άγώυες
κατά τό 1898, 13 —Άπ' Αθηνών είς Πα
ριβίους έπί ποδήλατου 3500 χιλ. (Γκένδριχ)
15, 52, 87, 104. — Οι ποδηλατισταί πρωταθληταί τοΰ κόσμου 20 —Ποδηλατικοί άγώ
νες πρός άναδειξιν πρωταθλητών τού κόσμου
33. —Records ποδηλατικά 34.—Τό ποδηλα
τικόν record τοϋ κόσμου τής ώρας 34 — Τό
record τοϋ μιλίου 1609 μέτρων 34.— Οί έν
Γαλλία ποδηλατικοί άγώνες πρός άναδειξιν
πρωταθλητών τής Γαλλίας έπί τής άποστά
σεως τών 100 χιλιόμ. 34.— ’Αγγλεγαλλικός
άγών 35. — Ό πρωταθλητής τής Αμερικής
τοϋ 1898, 35.— Τό μέγα ποδηλατικόν βρα
βείου τής πόλεως ΙΙαρισίων 50. — Άγών ΒθΙ1liours - Armstrong - Valters 51 — Άγών
Bourillon - Deschamps - Grogna 51. —Ή
πρωταγωνίστρια ποδηλάτρια τοϋ κόσμου 51.
— Άγών Bourillon, Deschamps καί Grogna
52 — Record τοϋ Κόσμου τοϋ δρόμου τών
ΛΕΜΒΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ
804 μέτρων 55. — Άγώνες ποδηλατικοί καί
δρόμου έν Παλαιώ Φαλήρω 56 —Αί ποδηλαΚωπηλασία Oxford - Cambridge 38. —
τοϋσαι έστεμμέναι κεφαλαί 67 — Μερικαί συμΆγγλογαλλικος άγών ιστιοπλοΐας 55.—Λεμ
βουλαί διά τούς ποδηλατιστάς 71.— Άγώνες
βοδρομία! Oxford - Cambridge (Ίω. Χρυάντοχής 76. —Record τοϋ μιλλίου 77. — Άγσάφη) 217. — Ναυτικοί άγώνες έν Κύπρω 320.
γλογαλλικός άγών ΙΙαρισίων 78- — Άγώνις
—Ναυτικοί άγώνες τής Χάβρης 359
διοργανωθέντες ύπό τοϋ Συνδέσμου τών έν llx—
ρισίοις έξ έπαγγέλματος ΙΙοδηλατών 78 — Έν
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ
Τουρίνψ, έν Μασσαλία 78.—Record μιλλίου
Τό κυνήγιον τής Σιταρήθρας (Άναστ. I'.
Αμερικής 78. — Ό Michael έν Παρισίοις 78.—
Ξ. Τυπάλδον) 66. — Μία κυνηγετική έκ
Τό Ποδήλατον έν Έλλάδι 102.— Σύνδεσμος
Ελλήνων δρομέων 103. — Ποδηλατικά έντός I δρομή άνά τον Κιθαιρώνα (Κωνστ. Ξανθοπουλίδου) 71, 84, 100, 134.
τής Έλλαδος 103.— Άγών 6 ήμερών έν Α
μερική 103. — Πίνας τών ποδηλατικών
ΙΠΠΙΚΑ
records τοϋ κόσμου άνευ προελαυνόντων
έν Ποδηλατοδρομίω 150. — Ιστορία τοϋ
Ιππικοί άγώνες έν Βελγίω 32.— Ό ίππος
ποδήλατου (Ν1Κ. Σαΐτα) 156. — Πίναξ
τοϋ πρίγκηπος Ναπολέοντος Μυρά 49.—Άνάτών ποδηλατικών records τοϋ κόσμου μετά
βασις καί καταβασις κλίμακος δΓ ίππου 64.
προελαυνόντων 166.— Ποδηλατική εορτή τών
— Ίππισμός (Louis Cauchois) 73,— Πραγ
άνθέων τοϋ Γερμανικού Αθλητικού Συνδέσμου
ματεία Ιππευτικής έκγυμνάσεως ϊππου καί
173. — I Ιοδηλατοδρόμιον Φαλήρου 180. — Πο
ζεύξεως (Άν-. Θ. ΊΙπίτη), 90. 133. 143,
δηλατοδρόμον Φαλήρου 200. — Μέγας ποδη
162, 175, 189, 212, 236, 300, 337,366.-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α'

Ίππισμός (Louis Cauchois) 115.— Πορεία
άντοχής έφίππως (Εύγενίου Ρίζου Ραγκαβίϊ)
145 — Ιππασία Κυριών (Ν. Τ. Γενήσαρλη)
162.—Gardefeu 164. — ΊππΛογί» (Louis
Cauchois) μεταφρασις (Α. Γ. Ξ. Τυπάλδου)
171. 186. — Διανοητική διάπλασις τοϋ ϊππου
(Ν. Γενήσαρλη) 181. 197. — Πορεία 200
χιλιομέτρων (Άλεξ. Σούτζου) 191, 202.—
Πήδημα ίππου Ν. Τρικούπη 214—’Επιστη
μονική μελέτη τής ιππασίας - Όργανικαί μέ
θοδοι (Ν. Γενήσαρλη) 251.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ

Ή διά τών περιστερών άνταπόκρισις έν τώ
ήμετέρω στρατώ (Σπ. Δ. Κλαυδιανον) 3.—
Αΐ αγγελιοφόροι περιστερά! κατά τόν παρελ
θόντα πόλεμον (Κωνστ. II. Δροσοπούλου) 85.
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ

Άγώνες κολυμβητικοί Σηκουάνα 20.— Κολυμβητικοί άγώνες έν ’Αμερική 55
ΟΠΛΟΜΑΧΗΤΙΚΗ

Άγώνες Οπλομαχητικής έν τώ Ζαππείω Μεγάρω 291. — Άγών όπλοδιδασκάλων L. Ro
ger, Λ. Πύργου 295.—Τό chanipionnat τοϋ
κόσμου τοϋ ξίφους 311. — Περί μονομαχίας
(Ν. Πύργου) 342. 370.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Άγών αυτοκινήτων Βρυξελλών-Άρδενών 20.
— Άγών Paris - Bordeaux 318.— Ό γύρος
τής Γαλλίας έπί αυτοκινήτου 353. — Τό
Criteriuiu τών «Electriques» έν Παρισίοις
378.
ΧΡΟΝΙΚΑ

Χρονικά 149, 165, 183, 199, 230.

ΕΤΟΥΣ 1898 - 1899

383

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΡΟΜΑΙ, ΑΕΡΟΒΑΣΙΑ

ΊΙ άγνωστος Ελλάς 25. — Άλπίνισμός Περιηγήσεις - Φιλοδασικά! Έταιρίαι (Νικο
λάου Σπανδωνή) 41- — Ό Περιηγητικός
Γαλλικός "Ομιλος (L. Cossin) 58. — Αί
Άλπεις άπό τό άερόστατον «Vega» 225.—
Υπαίθριος ζωή, Όμιλος ’Εκδρομών (Α. Γ.
Ξ. Τυπάλδου) 324.
ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΙ

Αθλητικά! παιδιαί (Ίω. Χρυσάφη). εισα
γωγή 11. — Foot - Ball 29, 44, 63, 79,
98, 138. Hockey 170, 195. Golf 209.
Basket-ball 210. Cricket 242, LawuTennis 306, 347.
Ποδόσφαιρα, πρωταθληταί τής Γαλλίας 38.
— Άγών Άγγλογαλλικός Cricket, 38.—
Πρωταθληταί Cricket ’Ολλανδίας 39. —
Τό παγκόσμιον Tennis - Championship 52.
— Άγών ‘Ομίλου Λόν-Τέννις Αθηνών (Α.
Γ. Ξ. Τυπάλδου) 102. — Διεθνείς άγώνες
Lawn - Tennis 145 — Cricket έν Κερκύρφ
148, 294. —Polo - a - Bicyclette 346.
ΕΡΓΑ KAI ΗΜΕΡΑΙ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ή έπί τή έκδόσει τής «Έπιθεωρήσεώς»
μας εορτή (Α. Γ· Ξ. Τνπάλδου) 37. —Έργα
καί Ίίμεραι Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών
(Τάση) 53. 85, 127. — Έργα καί ΊΙμέραι
Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών 256, 328,
356.
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

Αθανάσιος Σκαλτσογιάννης 83 · — Σπόρος
Άντωνόπουλος, 377.

