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Paris, 15 Novenibre 1898.

Monsieur le directeur,
Vous avez bien voulu me demander 

d’apporter mon tnodeste eoneours A la 
lleviie Cydiste et Atliletique <le Γ Orient 
que vous avez eu Texcellente idee de fon
der, il y a un mois. J’accepte avec plaisir 
d’etre votre correspondant pour l’hippisine 
et je tiens a vous fdliciter sincferement de 
ne pas avoir laissd de cote cette branche 
spdciale, si interessante et si purement 
sportive.

Notre celebre naturaliste Buffon l'a dit: 
le clieval est la plus noble complete que 
Thomnie ait jamais l’aite. Il reunit en lui 
toutes les beautds des autres animaux. Du 
cliien il a Γ intelligence et la teudresse, 
inoins la rage; du chat la souplesse et 
Tagilite, inoins les griHes: il a les pieds 
du cerf, la patience du bueuf, I’qeil doux 
de la gazelle et la criniere du lion.

Dans la Mythologie, il piaffe parnii les 
splendeurs et les apothdoses et vous au- 
riez etd, monsieur le directeur, d’autant 
inoins excusable - si vous ne lui aviez pas 
reserv'd quelques lignes - que vous appar-

ΙΙαρίσιοι, 3 Νοεμβρίου.

Κύριε διευθυντή,
Εύηρεστήθητε νά ζητήσητε, δπως συνεισφέρω 

καϊ έγώ τήν ταπεινήν συμβολήν μου εις τήν 
Ποδηλατικήν και ’Αθλητικήν Έπιθεώρησιν, 
τήν όποιαν έσχετε τήν εύτυχή ιδέαν νά ίδρύσητε 
προ μηνός. ’Αποδέχομαι ευχαρίστως τήν διά τά 
ιππικά συνεργασίαν καϊ συγχαίρω ύμάς ειλικρι
νές, δτι δέν παρημελήσατε τδν ειδικόν αΰτδν 
κλάδον, τόσον ενδιαφέροντα και τόσον καθαρές 
αθλητικόν.

Ό διάσημος ήμών φυσιοδίφης Μπυφφών ε’πεν: 
Ό ίππος είνε ή εύγενεστέρα κατάκτησες ήν 
έκαμε ποτέ δ άνθρωπος, ώς συνενών έν έαυτώ 
δλας τάς άρετάς τών άλλων ζώων τοϋ κυνδς 
έχει τήν εύφυΐαν καϊ τήν τρυφερότητα, πλήν 
τής λύσσης, τής γαλής τήν εύλυγισίαν καί τήν 
εύκαμψίαν, πλήν τών δνύχων, έχει ακόμη τδν 
πόδα τής έλάφου, τήν υπομονήν τοΰ βοός, τδ 
γλυκύ βλέμμα τής δορκάδος καϊ τήν χαίτην τοΰ 
λέοντος.

Είς τήν μυθολογίαν θέσιν έχει εις τάς άπο- 
θεώσεις, θά είσθε δέ ακόμη δλιγώτερον συγγνω- 
στέοι, έάν παρελείπετε τοϋ νά τώ αφιέρωση τε 
γραμμάς τινας, καθ’ δσον ακριβώς ανήκετε εις 
φυλήν, ήτις. πρώτη έν Ευρώπη, έγνω νά χρη-
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tenez precisdment A une nation qui fut la 
premiere, en Europe, A utiliser le clieval 
et A manifester son admiration pour Ini.

s

Permettez-moi, A ce sujet, de rappeller 
quelques points d’histoire ancienne.

Homere, dans ses deux immortelles epo
pees, nous a revele que les Grecs se ser- 
vaient du clieval, pour 1’atteler A leurs 
chars de guerre, plus de mille ans avant 
notre ere. Ils le considdraient comine un 
animal noble entre tous; ils l’entouraient 
de soins particuliers et le harnachaient 
avec recherche.

Plus tard, les Thessaliens, avant tous 
les autres peuples de la Grdce, dom- 
pterent des chevaux et les employerent 
comme moiiture pour voyager et pour 
combattre

L’apparition de ces premiers cavaliers 
causa meme aux populations helleniques 
un tel etonnement qu’elles les compare
rent A des etres extraordinaires, moitid 
chevaux et moitid homines, et comme ces 
demiers, pour augmenter leur adresse, | 
s’exer^aient A percer des taureaux de leurs 
fleches, les Grecs leur donnerent le noni 
de Tueurs de Taureaux (Κένταυροι). C’est 
1A l’etymologie du mot «Centaures».

Les anciens etaient possedds de l'irrd- 
sistibie besoin d’attribuer A toutes choses 
une origine merveilleuse ; ils ne manque- 
rent done pas de se donner carriere an 
sujet des Centaures.

Mais ce qu’il y a de plus remarquable, 
c’est que ce sont les Grecs, qui, les pre
miers, out. <5crit des ouvrages sur Part de I 
monter A clieval, et cela A une dpoque fort ' 
reculee.

Ainsi, le premier ouvrage de ce genre, 
dont il soit fait mention, est celui d’un 
nomine Timon, d’Athenes, qui viva.it vers 
le sixibine sidcle avant notre ore, et le se
cond ouvrage est celui de Xenophon, ce 
merveilleux ecrivain ne 445 ans avant J .C. j 
qui fut un des plus grands capitaines de 
cavalerie de Γantiquite et qui laissa sur 
l’dquitation, le dressage et Γachat du che- 
val de guerre, un admirable traite.

.Ce sont 1A de tres beaux titres que la 
Grece peut revendiquer avec orgueil. 

σιμοποιήση τόν ίππον καί νά επίδειξη τόν πρός 
αύτόν θαυμασμόν της.

*

’Επιτρέψατε μοι νά παραθέσω έπϊ τούτου ση- 
μείά τινα τής άρχαίας Ιστορίας.

Ό "Ομηρος εις τάς δύω άθανάτους εποποιίας 
του μάς αποκαλύπτει, δτι οί "Ελληνες μετεχει- 
ρίζοντο τούς ίππους, δπως ζευγνύωσιν αύτούς 
εις τά πολεμικά των άρματα, χίλια καί πλέον 
έτη πρό Χριστού. Έθεώρουν δ’ αύτόν τό εύγε- 
νέστατον τών ζώων, περιέβαλλον αύτόν δι’ έξαι- 
ρετικών φροντίδων καϊ ή έπίσαξίς του έγίνετο 
μετά πολλής έκζητήσεως.

Άργότερον οί θεσσαλοί, πρώτοι έξ δλων τών 
άλλων Ελλήνων, έδάμασαν τούς ίππους καϊ 
μετεχειρίσθησαν αύτούς πρός ιππασίαν, διά ταξεί- 
δια και πόλεμον.

'Η έμφάνισις μάλιστα τών πρώτων αύτών 
ιππέων έπροξένησε τοιαύτην εις τούς Ελληνι
κούς πληθυσμούς κατάπληξιν, ώστε τούς έθεώ
ρουν ύπερφυσικά όντα, κατά τό ήμισυ ίππους 
καϊ τό ήμισυ άνθρώπους, έπειδή δέ ούτοι διά 
ν’ αύξήσωσι τήν έπιτηδειότητά των ήσκούντο 
κεντώντες διά τών βελών των ταύρους, οί Έλ
ληνες τούς ώνόμασαν Κενταύρους.

Ή μυθολογική α’ύτη καταγωγή τών Κενταύ
ρων όφείλεται εις τήν άκατανίκητον ανάγκην 
τών αρχαίων 'Ελλήνων τοΰ ν’ άποδίδωσιν είς 
πάντα ύπερφυσικήν τήν προέλευσιν.

Τό μάλλον δμως αξιοπαρατήρητο·/ είνε δτι οί 
Έλληνες πρώτοι έγραψαν έργα περί τής τέχνης 
τού ίππεύειν καϊ τούτο εις έποχήν λίαν παρω- 
χημένην.

Οβτω τό πρώτον άναφερόμενον έργον είνε τό 
τού Τίμωνος τού ’Αθηναίου, ζήσαντος περϊ τόν 
6ον π. X. αιώνα, δεύτερον δέ τό τού Ξενοφών- 
τος τού θαυμάσιου έκείνου συγγραφέως— 445 
π. X.—δστις ύπήρξεν είς τών μεγαλειτέρων 
άργηγών ιππικού κατά τήν αρχαιότητα καϊ 
δ όποιος άφήκεν έπϊ τής ιππασίας, τού δαμα- 
σμοΰ τού ίππου καϊ τής έκλογής πολεμικού 
τοιούτου, θαυμάσιον σύγγραμμα.

Πάντα ταύτα είνε άριστοι τίτλοι δι’ οΰς έχει 
το δικαίωμα νά ύπερηφανεύηται ή Ελλάς.

··:= * *
'Ο Ξενοφών ίππεύς τέλειος καϊ πολεμιστής 

ύπέροχος, έγνώριζε πόσον χρησιμότατο·/ δύνα
ται έν έκστρατεία νά είνε καλόν ιππικόν, καλώς 
κατηρτισμένον καϊ καλώς ήσκημένον.

Xdnophon, cavalier accompli et hoinine 
de guerre eminent, savait de quelle utilite 
peut etre en campagne une cavalerie bien 
montee, bien dquipde et bien exerede*

De nos jours, c’est encore la preoccu
pation constante de tous les pays et 1’une 
des questions actuelles les plus brfilantes 
est prdcisement celle du clieval de guerre.

L’amelioration incessante du module de 
ces animaux, en vue d’une meillenre re
monte des amides, fait couler des dots 
d’encre. VoilA pour la theorie. En prati
que, on organise des «raids» (courses de 
longue distance, avec etapes) afin d’dprou- 
ver l’endurance des chevaux.

Tai Russie et l’Allemagne sont friandes 
de ces epreuves militaires; la France tend 
maintenant A suivre cet exemple.

Le dernier raid qui ait dtd signaid est 
celui accompli par des officiers de cavale
rie du 9" corps d’arinde qui out fait au 
mois de Juillet - par une temperature de 
33 degres - 400 kilometres en 82 heures 
30 minutes.

Avouez que ce n est pas inal.
La mode semble d’ailleurs tourner aux 

records de ce genre. Un sportsman fran- 
gais bien connu, le baron de Curzay, qui 
avail gagnd un pari au mois de Fevrier 
en faisant 400 kilometres en 45 heures 
20 minutes, avec deux chevaux atteles en 
paire - au lieu de 48 heures qui lui 
avaient dtd accordees - vient de nouveau 
de repartir pour faire cette fois 3,000 
kilometres en trente jours.

Il s’est mis en route le 4 Novembre et 
devra terminer son voyage au plus tard 
dans la journde du 3 Ddcenibre. C’est la 
jument Jh/7a<7y-qui a accompli le fameux 
pari des 400 kilometres - qui est chargee 
de mener son maitre A bon port. M. de 
Curzay est accompagnd par un de ses 
amis, qui conduit une autre voiture attelde 
d’un clieval, et il est autorise A prendre 
ce clieval au cas ou la jument viendrait A 
ceder sous l’eflort. Un cycliste prdedde 
les deux dquipages pour assurer le 
logement et la nourriture A chacune des 
dtapes.

M. de Curzay se propose de marcher

Καϊ σήμερον ακόμη τό ιππικόν είνε ή διαρ
κής άπασχόλησις είς πάσας τάς χώρας- έν δέ 
τών μάλλον φλεγόντων ζητημάτων ήδη είνε τό 
τού πολεμικού ίππου.

ΊΙ αδιάκοπος βελτίωσις τού γένους τών ζώων 
τούτων πρός καταλληλοτέραν χρήσιν των έν τώ 
στρατώ γίνεται αιτία νά χύνωνται ποταμοί με
λάνης. Καϊ ταύτα μέν δσον αφορά τήν θεω
ρεία·/. "Οσον αφορά τήν πρακτικήν, διοργανί- 
ζονται ήδη δρόμοι μεγάλων διαστάσεων μετά 
σταθμών (raids), δπως δοκιμασθή ή αντοχή τών 
ίππων.

ΊΙ Ρωσσία καϊ ή Γερμανία, μετά πόθου έπι- 
διώκουσι τά στρατιωτικά ταύτα γυμνάσματα, 
ή δέ Γαλλία τείνει νά μιμηθή τό παράδειγμά 
των.

Ό τελευταίος δρόμος τόν οποίον διέτρεξαν 
αξιωματικοί τού ιππικού είνε ό τών τού 9°“ 
σώματος, οίτινες διήνυσαν τόν ’Ιούλιον — ύπό 
θερμοκρασίαν 33 βαθμών — 400 χιλιόμετρα εις 
82 ώρας καί 30'.

'Ομολογήσατε οτι δέν είνε κακή ή έπιτυ- 
χία.

‘Ο συρμός άλλως τε φαίνεται δτι έστράφη 
ήδη πρός αύτού τού είδους τά ρεκόρ. Είς 
Σπόοτσιιαν Γάλλος γνωστότατος, ό βαρώνος δέ 
Κουρζών, δστις έκέρδισε στοίχημα τόν Φεβρουά
ριον διανύσας 400 χιλιόμετρα εις 45 ώρας καί 
20' μετά δύο ίππων έζευγμένων —αντί τών 
48 ώρών αί δποίαι τφ είχον παραχωρηθή — 
άνεχώρησεν ήδη έκ νέου δπως διανύση τώρα 
3000 χιλιόμετρα εις τριάκοντα ήμέρας.

Τήν οδοιπορίαν του ήρχισε τήν 4 Νοεμβρίου. 
’Οφείλει δέ νά περατώση αύτήν τό άργότερον 
έντός τής 3 Δεκεμβρίου. 'Η φορβάς του Μιλαίου 
— ή όποια έξετέλεσε τό περίφημον στοίχημα 
τών 400 χιλιομέτρων — έπεφορτίσθη νά φέρη 
εις αίσιον τέρμα τόν κύριόν της- τόν κ. δέ Κουρ
ζών συνοδεύει φίλος τού τις, δστις οδηγεί άλ- 

| λην άμαξαν έζευγμένην δι’ ένός ίππου, έχει δέ 
τό δικαίωμα ό κ. δέ Κουρζών νά μεταχειρισθή 
τόν ίππον αύτόν έν ή περιπτώσει ή φορβάς ήθε- 
λεν έξαντληθή. Τών δύο άμαξών προηγείται είς 
ποδηλατιστής, δστις φροντίζει περί καταλύματος 
καί τροφής τών ίππων καϊ τών αναβατών.

Ό κ. δέ Κουρζών, προτίθεται νά βαίνη κανο- 
i νικώς διανύων έκατόν χιλιόμετρα καθ’ έκάστην 

ήμέραν, ήτοι δέκα χιλιόμετρα καθ’ ώραν, ών έξ 
βάδην καϊ τέσσαρα τροχάδην (ail trot). ’Ανα
χωρεί τήν πρωίαν μεταξύ έκτης καί έβδόμης 
καϊ σταματά τήν έκτην ώραν τής εσπέρας, κα- 

viva.it
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T^guli^rement A raison de cent kilometres 
par jour, en faisant dix kilometres par 
lieure, dont six au pas et quatre au trot. 
II part le matin entre six et sept lieures 
et s'arrete le soir a la meme lieure. Repos 
de deux lieures au moment du dejeuner.

Je vous tiendrai au courant de Cette 
audacieuse entreprise.

❖*
Et, pour terminer, puisque nous en 

sommes aux paris, je vous citerai celui-ci, 
qui fut tenu jadis, a notre 0cole de cava- 
lerie de Saumur, par le marquis de 
« En trois lieures, faire trente kilometres 
a cheval, boire trois bouteilles de cham
pagne et einbrasser trois jolies filles.»

Le marquis gagna, card avait vingt ans.
LOUIS CAUCHOIS

.--------.ο--------

ΤΟ Ι1ΟΔΗΛΑΤΟΝ

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Άπό τοϋ έτους 1891, άφ’ δτου έν Εύρώπη 
ιδίως οί ποδηλατικοί άγώνες προσείλκυον τό εν
διαφέρον τοϋ κοινού, οί διοργανωταϊ τών έκά- 
στοτε τοιούτων άγώνων, Ενα καταστήσωσι τούτους 
ζωηροτέρους προσεπάθουν δσον τό δυνατόν νά έπι- 
μηκύνωσι τάς διανυομένας άποστάσεις. Άφ’ ού ή 
άπόστασις τών 100 χιλιομέτρων είχε προ πολ- 
λού δρισθή ώς συνήθης άπόστασις άγώνος άντο- 
χής, προσέτρεξαν εις τήν άπόστασιν τών 100 
αγγλικών μιλλίων. τών 6 ωρών καί άπό τοΰ έτους 
1892 εις τήν τών 24 ώρών, ήτις μέχρι τοϋ 
έτους 1897, εξαιρέσει τοϋ μεταξύ Corre καί 
Steptane έπί άποστάσεως 11.100 χιλιομέτρων 
άγώνος, ήτο ή μεγαλητέρα διανυθεΐσα άπόστασις 
εις άγώνα άντοχής. Κατά τό έτος 1897 οί Αμε
ρικανοί θέλοντες νά ύπερβώσι τούς Εύρωπαίους, 
διωργάνωσαν άγώνα άντοχής έξ ήμερων, ήτοι 
144 ώρών. δστις διεξήχθη τόν ’Ιούνιον τοϋ 
1897 έν Madisson Square, πόλει τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών. Κατά τό έτος οέ τοΰτο τήν 
12 Αύγούστου 1898 διεξήχθη άγών άντοχής 
έν ΙΙαρισίοις 72 ώρών, ήτοι τριών δλοκλήρων 
ήμερών.

Βεβαίως άγώνες άντοχής ύπό τοιαύτας συν- 
θήκας τελούμενοι δέν έκπληροϋσι ποσώς τάς 

ταλείπων δύο ώρας διά το γεύμα καί τήν άνά- 
παυσιν τής μεσημβρίας.

θά κρατήσω ύμάς ένημέρους τής τολμηρας 
ταύτης έπιχειρήσεως.

Καί διά νά τελειώνωμεν άφοϋ εύρισκόμεθα 
εις τά στοιχήματα, θά σάς άναφέρω εν το δποΐον 
έτέθη άλλοτε είς τήν ήμετέραν Ιππικήν σχολήν 
τοϋ Σωμύρ.

Ό μαρκήσιος Ρ................ άνέλαβεν εις τρεις
ώρας νά διανύση τριάκοντα χιλιόμετρα έφιππος, 
νά πίη τρεις φιάλας καμπανίτου καί νά άσπα- 
σθή τρεις ώραίας νεάνιοας.

Ό μαρκήσιος έκέρδησε. Ήτο εικοσαετής 
μόλις.

Λ0ΤΔ0ΒΙΚ0Σ ΚΟΣΣΟΤΑ

ύπό τοϋ Sport άπαιτουμένας προϋποθέσεις καί 
διά τούτο πάσαι σχεδόν αί άθλητικαί έφημερίδες 
κατεφέρθησαν διά σφοδρών άρθρων κατά τών 
τοιούτων άγώνων προκαλοΰσαι τήν έπέμβασιν 
τών αρμοδίων πρός παρακώλυσιν αύτών πάνυ 
δέ δικαίως διότι ού μόνον καταστρέφουσι τήν 
σωματικήν ώφέλειαν, ήτις προσγίγνεται έξ έπι- 
τυχοΰς προπονήσεως άλλά καί άνυπολογίστους 
ζημίας έπί τε τών σωματικών καί πνευματικών 
δυνάμεων δύνανται νά έπιφέρωσι διά τής έξαν- 
τλήσεως αύτών.

Τό record τών 24 ώρών μετά προελαυνόν
των είνε 991 χιλιόμετρα 660 μέτρα άνήκον εις 
τόν ’Ολλανδόν Cordang, άνευ δέ προελαυνόν
των είνε 671 χιλιόμετρα 963 μέτρα άνήκον εις 
τον Γάλλον Corre.

To record τών 1000 χιλιομέτρων ανήκε: 
μετά προελαυνόντων είς τόν αύτόν ’Ολλανδόν 
Cordang εις 24* ρ· 12' 21" ‘/,.

Τό record τών 72 ώρών είνε 1865 χιλιόμε
τρα 984 μέτρα καί τών 144 ώρών είνε 3367 
χιλιόμετρα 637 μέτρων άκήκει εις τόν Αμερι
κανόν Miller έν τώ άγώνι τοϋ Madisson 
Square άνευ προελαυνόντων. Κατά τόν έν 11α- 
ρισίοις διεξαχθέντα άγώνα τόν παρελθόντα Αύ
γουστον έν τώ Ποδηλατοδρομίω τών Πριγκίπων, 
νικητής άνεδείχθη δ Αμερικανός Miller, δστις 

διήνυσεν εις τό διάστημα τών 72 ώρών 1812 
χιλιόμετρα ύπολειφθείς του ίδιου του record πλέον 
τών 53 χιλιομέτρων. Δεύτερος άνεδείχθη δ ’Ελ
βετός Frederic δστις μέχρι τής 68 ώρας είχε 
κατορθώση νά ύπερβή κατά 29 χιλιόμετρα τόν

ΙΙρό τής ένάρςεως τοϋ άγώνος τών 72 ώρών

θ'. άντιπρόσωπβΛ τοϋ τύπου κατά τδν άγώνα τών 72 ώρών.

ήν καί μέχρι τέλους διετήρησε. Κατά τό τέλος 
τοϋ άγώνος πάντες οι συμμετασχοντες άνερχο- 
μενοι εις 38 πλήν τού νικητοϋ ειχον ύποστή τε
λείαν έξάντλησιν πλεΐστοι δ’ αύτών ειχον προσ- 
βληθή ύπό παρακρούσεων, αϊτινες εύτυχώς κατέ
παυσαν μετά άνάπαυσιν ώρών τινων.

RECORD TOT ΜΙΔΔΙ0Τ

Δοκιμή πρός καταόίβασιν τοϋ record τού ένός 
μιλλίου έγένετο τήν 7 Νοεμβρίου έν τώ ποδηλα

νικητήν Miller, αλλά προσβληθείς ύπό αιφνί
διας καταπτώσεως τών δυνάμεών του ήναγκά- 
σθη νά άναπαυθή πλέον τής ώρας, δτε δ Miller 
κατώρθωσε νά διανύση τήν καθυστερουμένην 
άπόστασιν, καταλαβών ούτω τήν πρώτην θέσιν

τοδρομίά» τής Φιλαδέλφειας ύπό τοΰ Αμερικανού 
Major Tavlor στεφθεΐσα ύπό πλήρους έπιτυ- 
Χία«·

'Ο είρημένο: Αμερικανός κατωρθωσε να οια- 
, ’ - - * · -ί- 1' Q1" »/νύση τήν άπόστασιν του μιλΛίου ει, ι οι /s 

καταρίπτων ούτω τό record τού Jhonson, τδ 
δποΐον ήτο 1' 10".

Διανύσας τό άγγλικδν μίλλιον δπερ συνισταται 
έκ 1609 μέτρων καί 32 εκατοστών εις τόν εί- 
ρημένον χρόνον διήνυσε συνεχώς τά 100 μέτρα
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είς 5" ήτοι μέ τήν ταχύτητα τήν άποκτω- 
μένην είς τά τελευταία μόνον έκ.ατδν μέτρα άγώ
νος ταχύτητος ύπό τών διασημοτέρων Spinters.

Τδ 1874 τδ record τοϋ μιλλίου ήτο 3 πρώ
των λεπτών,κατά δέ τδ 1894 2 πρώτων λεπτών.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

’Λγγλογαλλικάς άγών.

Κατά τδν γενόμενον τήν προπαρελθοϋσαν Κυ
ριακήν έν τφ Ποδηλατοδρομίω Parc des Prin
ces αγώνα 100 χιλιομέτρων μεταξύ τών τοΰ 
Γάλλου BohoilSS καϊ τοϋ Άγγλου Walters, 
νικητής άνεδείχΟη ό Άγγλος Walters, δστις 
κατώρθωσε μετά πεισματώδη άγώνα διεξαχθέντα 
άπ’ άρχής μέχρι τέλους νά ύπερτερήση μόνον 
κατά 125 μέτρα τδν άντίπαλόν του, δστις κατά 
τήν 11 ’Οκτωβρίου έ. έ. έπι τής αύτής άποστά- 

]

σεως είχε κατορθώσει νά τόν νικήση κατά 
κράτος.

'Ο νικητής Walters διήνυσε τήν άπόστασιν 
τών 100 χιλιομέτρων εις 2*Ρ·  Γ 2" */,.

ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΝΤΕΣ ΪΠΟ ΤΟΤ ΣΤΝΔΕΣΜΟΤ 
ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΕΞ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Κατά τούς άγώνας τούτους, διεξαχθέντας έν 
τφ Ποδηλατοδρομίω Seine τών Παρισίων, νική
τα1. εις μέν τούς άγώνας ταχύτητος 2000 μέ
τρων δ Βέλγος Protin, εις δέ τόν τής άντοχής 
100 χιλιομέτρων δ Άγγλος Stocks.

Έν Τονρίνω.

Έπϊ τή εύκαιρία τής έν Τουρίνφ Παγκοσμίου 
έκθέσεως διοργανώθη ποδηλατικός άγών μέ τήν 
προσωνυμίαν «Μέγα Βραβεϊον τής Έκθέσεως». 
Κατά τδν άγώνα τοϋτον άποστάσεως 2000 μέ
τρων νικητής άνεδείχθη δ Γάλλος Jacquelin, 
δστις έλαβε τδ έκ φρ. χρ. 10000 έπαθλον.

Έν Μα<Ι<ί<ιλί<ι.

Τήν 7 Νοεμβρίου διεξήχθη εις εν τών ποδη- 
I λατοδρομίων τής πόλεως Μασσαλίας μεταξύ τών 
I Banker ’Αμερικανού, Grogna Βέλγου καϊ Το- 
I mosseli ’Ιταλού άγών διεθνής εις τρεις mun

ches.
Ό άγών ούτος έκανονίσθη ώς καϊ δ έν Κα- 

λαϊ τής Γαλλίας οιεξαχθεϊς τήν 1 1 ’Οκτωβρίου 
μεταξύ τών Γάλλων Bourillon, Deschamps 
καϊ τοϋ ’Ολλανδού Grogna.

Νικητής άνεδείχΟη δ Αμερικανός Banker.
Τά εξής αποτελέσματα έδωκεν έκαστον nian- 

che.
1 Manche. - 1 Banker, 2 Grogna, 3 To-

mosseli.
2 Manche - 1 Tomosseli, 2 Banker, 3

Grogna.

3 Manche - 1 Banker, 2 Grogna, 3 Το- 
mosselli.

Ήτοι δ νικητής Banker έλαβε τόν μικρό τε- 
ρον άριθμδν άφίξεων 5 καϊ οί άντίπαλοι τδν 
άριθμδν 7.

ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι

Έν Νέα Ύόοκη.

Κατά τδν πρός άνάδειξιν πρωταθλητοϋ τής 
’Αμερικής τής άποστάσεως ένδς μιλλίου γενό- 
μενον άγώνα, νικητής άνεδείχθη δ Αμερικανός 
Bald.

0 MICHAEL ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

'Ο διάσημος ποδηλάτης Αμερικανός Mi
chael έφθασε τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα εις 
ΓΙαρισίους προτιθέμενος νά λάβη μέρος εις τούς 
έν τώ κατά τήν παρούσαν έποχήν καταλλήλω 
ποδηλατοδρομίω d’Hiver τελεσθησομένους άγώ
νας ήμιαντοχής.

G.

| τέρματος, ή σφαίρα έπανατίθεται εις ένέργειαν 
διά κτυπήματος άποστολής· έν έναντία περιπτώ-

. σει χάνεται καϊ έπανατίθεται εϊς ένέργειαν άπό
1 τών 22 μέτρων, ώς άνωτέρω έρρέθη.

16. Τοποθέτησις τών παικτών κατά τό 
κτύπημα ορίου. Οί παίκται τοϋ στρατοπέδου, 
δπερ δίδει τδ κτύπημα δρίου. έκτδς μόνον έκείνου 
δστις προώρισται νά τοποθετήση τήν σφαίραν, 
δέον ν’ άποσύρωνται δπισθεν τής σφαίρας καί 
μόνον δ παίκτης έκεϊνος δύναται νά έγγίση 
αύτήν.

Έν περιπτώσει παραβάσεως καϊ τή αιτήσει 
τών άντιθέτων, τδ δικαίωμα κτυπήματος δρίου 
χάνεται. Ή σφαίρα χάνεται καϊ έπανατίθεται 
έν ένεργεία άπδ τών 22 μέτρων, ώς ήδη διε- 
τυπώθη.

Οί ύπερασπισταϊ τοΰ κινδυνεύοντος τέρμα
τος θά τοποθετηθώσιν δπισθεν τής γραμμής αύ
τοϋ, έχοντες τδ δικαίωμα νά προχωρήσωσι κατά 
ένα πόδα έν τώ πεδίφ τοϋ παιγνιδιού· δύνανται 
δέ νά έξορμήσωσι μόλις ή σφαίρα έγγίση χαμαί, 
είτε πρόκειται νά δοθή πεσμένον κτύπημα είτε 
δΧ1·

Έν περιπτώσει παραβάσεως, άν δηλονότι 
έξορμήσωσιν ένωρίτερον τοϋ δέοντος, οί άντίπα- 
λοί των δύνανται νά τούς σταματήσωσιν έκ νέου 
δπισθεν τοϋ τέρματος καϊ έφ’ δσον τδ κτύπημα 
δέν έχει δοθή καϊ τότε τδ δικαίωμα τής έξορμή- 
σεως χάνεται.

17. Κράτημα < Tenu). Άν παίκτης τις κα
τόχων τήν σφαίραν άφήση νά τήν άρπάση άντί- 
παλός τις, δφείλει άμέσως νά φωνάξη; Κράτημα

| καϊ νά θέση τήν σφαίραν χαμαί· ή σφαίρα τότε 
! χάνεται (άρθρ. 19) καϊ έπανατίθεται έν παιγνιδίφ 
I διά τοϋ ποδός.

Άν τυχαίως εύρεθή εκεί έπαρκής άριθμδς 
παικτών, σύρραξις άμέσως λαμβάνει χώραν.

Έν περιπτώσει παραβάσεως, οί άντίπαλοι 
έχουσι τδ δικαίωμα νά ζητήσωσιν έλεύθερον κτύ
πημα έκ τοϋ σημείου ένθα ή σφαίρα έπρεπε νά 
τεθή χαμαί. Μετά έν κ ρ ά τ η μ α (tenil) δπισθεν 
τής γραμμής τοϋ τέρματος, ή σφαίρα τίθεται είς 
ένέργειαν πάλιν άπό τών 22 μέτρων.

18. Σύρραξις (Melee). Γίνεται σύρραξις, 
δταν, τής σφαίρας εύρισκομένης χαμαί, ώς έν τώ

| προηγουμένφ άρθρφ εϊπομεν, άριθμός τις οίοσδή- 
| ποτέ προφυλάκων άμφοτέρων τών στρατοπέδων

ΑΒΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΛΙΑΙ
Foot - Ball - Golf-Gricket - Lawn-tennis- 

Hockey - Jeu de longue paume - Bal
lon au camp-Balle A la crosse-Polo- 
Water polo κτλ.

A'.
Π0Δ0ΣΦΑΙΡΙΣΙΣ (FOOT-BALL)

ΕΙΔΟ2 ΠΡΩΤΟΝ 
ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ

S. — &IB "ST

Κανόνες τάς ’Αγγλικής Ποδοόϋαιοίόεως. 
[Συνέχεια]

Έν περιπτώσει παραβάσεως, οί άντίθετοι 
έχουσι τδ δικαίωμα νά ζητήσωσι σύρραξιν (άρθρ. 
18) εϊς τδ σημεϊον δπου εύρίσκετο ή σφαίρα. 
Τδ αύτδ γίνεται καϊ άν ή σφαίρα ήρχετο έν όρίω 
τέρματος ή άν ήγγιζέ τινα τών διαιτητών, δπι- 
σθεν τής γραμμής τοϋ τέρματος.

ΣΗΜ. Τό αρθρ. 22 προβλέπει τήν περίπτωσιν, 
κχθ’ ήν δ παίκτης έχων τό δικαίωμα ελευθέρου κτυ
πήματος, άποσύρεται, ϊνα δώση τοϋτο όπισθεν τής 
γραμμής τοϋ τέρματός του.

14. Κέρδος-ένός ορίου (Gaind’unessai). 
Όταν παίκτης τις δυνηθή νά κάμη τήν σφαίραν 
νά έγγίση έπϊ τής γραμμής τοΰ τέρματος τοϋ 
άντιθέτου στρατοπέδου ή δπισθεν αύτής, κερδίζει 
έν δριον (un essai) διά τδ στρατόπεδον του.

Ιο. Κτύπημα όρίον ( Coup d’essai). "Οταν 
παίκτης τις κερδήση έν δριον, εϊς τών παικτών 
τοϋ στρατοπέδου του θά λάβη τήν σφαίραν εις τό 
σημεϊον ένθα α'ϋτη ήγγισε τήν γήν καϊ άκολου- 
θών διεύθυνσιν παράλληλον πρός τάς γραμμάς 
τών ορίων θά τήν φέρη έντδς τοϋ πεδίου εις 
οίανδήποτε άπόστασιν κρίνει κατάλληλον. Έκεϊ 
θά είνε έτοιμος νά τοποθέτηση τήν σφαίραν κατά 
γής διά τδ κτύπημα δρίου, δπερ θά δώση έτερος 
παίκτης τοϋ στρατοπέδου του.

Τδ κτύπημα δρίου είνε πάντοτε έλεύθερον 
κτύπημα (coup plac6, coup franc), άνευ τοϋ 
όποιου δέν κερδίζεται τέρμα.

Έν περιπτώσει παραβάσεως ή σφαίρα χάνε
ται καϊ έπανατίθεται είς ένέργειαν άπό άποστά
σεως 22 μέτρων, ώς άνωτέρω περιεγράφη.

Άν τδ κτύπημα δρίου έπιφέρη κέρδος ένδς
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πυκνοΰσ: τά; τάξεις των, έκαστου στρατοπέΒου 
ευρισκομένου πρδς τδ μέρος του, καί προσπαθοΰσι 
νά άπωθήσωσι τούς αντιπάλους και νά παρασύ- 
ρωσι τήν σφαίραν πρδς τδ έχθρικδν τέρμα.

ΣΗΜ. Ύπάρχουοι δύο είδη συοράξεων’ ανοικτή 
σύρραξις καί κλειστή. 'Π πρώτη λαμβάνει 
χώραν όταν συμβή κράτημα’ ή σφαίρα τίθεται 
αάραυτα χαμαί καί οί πχρεντυχόντες παίκται τήν 
έπαναΟέτουσιν έν ένεργεία. Ή κλειστή σύρραξις λαμ
βάνει χώραν έπί παραβάσεως’ είνε συμπεφωνημενον 
τότε νά αναμείνωσιν ολίγον χρόνον, ινα προφΟάσω- 
σιν οί προφυλακές καί σχηματίσωσι τόν κύκλον, 
μετά τόν σχηματισμόν τοΰ όποιου είς φύλαξ θέτει 
τήν σφαίραν έντός τής συρράξεως.

("Επεται συνέχεια) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
(Ό άνΟυπολοχαγός τοϋ πυροβολικού κ Τηλ. Κχ- 

ράκαλος, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ ήμετέρου περιο- | 
δικοϋ, εόηρεστήβη νά άποστείλη ήμίν πρός δημο
σίευα:?, τήν κάτωθι ώρχίαν μελέτην του περί πυγ- 
μ«ζ.':«)· ______

Άοχαϊα Ιΐυγιιή. — ΙΙαγκράτιον. — 'Ρωμαϊκή 
Πυγμή. — Σύγχρονος Αγγλική μέθοδος.— 
Γαλλική Πυγμαχία.

"Εν είδος αθλητικού αγωνίσματος έκ 
τών σπουδαιοτέρων, Θεωρείται σήμερον, 
ιδία παρά τώ γυμναστικω κόσμω τής 
’Αγγλίας και της Γαλλίας, ή πυγμαχία, 
ήτις παρ’ ήμίν ούδολως καλ?αεργεϊται, 
καί τοι αϋτη έγεννήθη έν τή χώρα ήμών.

Τό ύφος τής τέχνης είς δ έφθασαν οί 
μεγάλοι άθληται τής αρχαίας 'Ελλάδος 
καλλιεργούντες τό κατ’ εξοχήν ανδρικόν 
τούτο αγώνισμα, ένέπνευσε τους νεωτέ- 
ρους νά καταγίνωσιν είς τήν μελέτην τού 
αρχαίου τρόπου τής Πυγμαχίας καί έκεϊ- 
θεν έξήγαγον τάς- μετέπειτα είσαχθείσας 
μεθόδους, πρώτον μέν οί 'Ρωμαίοι τήν 
καλουμένην pugilatus, 'Ρωμαϊκήν πυγ
μήν, είτα δέ κατά τούς νεωτέρους χρό
νους οί "Αγγλοι τό περίφημον Boxe δπερ 
κατέστη έθνικόν πλέον δι’ αύτούς αγώ
νισμα καί μετ’ αύτούς οί Γάλλοι τήν κατ’ 
άρχάς κληθεϊσαν savate, ήτις ολίγον κατ’ 
ολίγον κατέληξεν είς τήν Γαλλικήν πυγ
μαχίαν τής σήμερον.

Ή αρχαία 'Ελληνική πυγμή ανάγεται 
είς αυτούς ακόμη τούς μυθικούς χρόνους 
καί πρώτος εισηγητής αύτής άναφέρεται 
ό Αύτόλυκος ό διδάσκαλος τού Ήρακλέ- 
ους, μετά δέ τούτον ό Θησεύς ώς πρώτος 

καθορίσας τούς κανόνας τής τε Πυγμής 
καί τού Παγκρατίου καί δι’ αύτού κατορ- 
θώσας μάλιστα νά φονεύση τόν ληστήν 
Κερκύωνα τω 1220 π.Χ.

Ώς επίσημον δμως αγώνισμα, ή μέν 
πυγμή αναφαίνεται τήν 23ί7 ’Ολυμπιάδα 
(680 π.χ.) καθ’ ήν ένίκησεν ό Σμυρναΐος 
Όνόμαστος, τό δέ Παγκράτιον, δπερ ήτο 
μίγμα πάλης καί πυγμής, τήν 33»ί*  Όλυμ. 
(648 π.Χ.) καθ’ ήν ένίκησε Λύγδαμις ό 
Συρακούσιος.

Οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι δέν έδίστα- 
σαν νά είσαγάγωσι τεί αγωνίσματα ταύτα, 
άτινα καί βαρέα έκαλούντο, ένεκα τών 
μεγίστων κόπων καί τών κινδύνων είς οΰς 
ύπέκειντο οί άγωνιζόμενοι, καί είς τούς 
παϊδας αύτούς, καί κατά τήν 417)7 Όλυμπ. 
(616 π.Χ.) βλέπομεν νικητήν είς τήνπυγ
μήν τόν Συβαρίτην παΐδα Φιλήταν, βρα
δύτερου δέ κατά τήν 145ί7 Όλυμπ. (200 
π.Χ.) νικητήν είς τό Παγκράτιον τόν έκ 
Τροίας παΐδα Φαίδιμον.

Οί αρχαίοι πύκται, κατερχόμενοι είς 
τόν άγώνα γυμνοί μέ μικρόν περίζωμα 
μόνον περί τήν όσφύν, ειχον τήν πυγμήν 
καί τόν πήχυν ένίοτε, περιτυλιγμένον μέ 
ιμάντας ϊνα καταφέρωσι βαρύτερα τά κτυ- 
πήματά των. Οί αρχαίοι πύκται έπλητταν 
out τής δεξιάς χειρός καί ήμύνοντο διά 
τής αριστερής, κεκαμμένης όριζοντίως, είς 
τό ύφος περίπου τού μετώπου, διότι ή 
κεφαλή ιδίως ήτο τό άντικείμενον τής 
προσβολής των.

Οί Παγκρατιασταί δμως εϊχον τάς πυγ- 
μάς έλευθέρας ιμάντων καί ειχον μόνον 
τό δικαίωμα νά καταβάλωσι τόν αντίπα
λόν των, μεταχειριζόμενοι πόδας άμα καί 
χεϊρας.

Διά τάς λαμπρής αύτών νίκας, κατάτε 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας καί αλλαχού, 
διάσημοι έγένοντο, ό μυθικής όντως μυϊ
κής ισχύος πασίγνωστος Μήλων ό Κροτω- 
νιάτης, τω 500 π.Χ., νικήσας έξάκις· κατά 
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας καί επτάκις 
κατά τούς Π ηθικούς. ’Επίσης ό έκ Θάσου 
Θεαγένης, δστις λέγεται δτι έλαβε 1400 
στεφάνους κατά τούς διαφόρους άγώνας. 
Ό διάσημος θεσσαλός Παγκρατιαστής ΙΙο- 
λυδάμας, ό τού πεφιμησμένου αθλητικού 
γένους Διαγόρας ό 'Ρόδιος καί πλεΐστοι 
άλλοι οΐτινες έλάμπρυνον διά τής ισχύος
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καί της τέχνης αύτών τους απαράμιλλους 
αθλητικούς αγώνας τών προγόνων ήμών.

Ώς υποδείγματα της πλαστικότητος τών 
'Ηρακλείων εκείνων σωμάτων διεσώθησαν 
ήμϊν ποικίλοι παραστάσεις είτε έπί ανα
γλύφων εΐτε έπί άοχαίων αγγείων· μίαν

Παγκρατίου, έκ τών καλλίστων, παρέχο- j 
μεν ενταύθα, (σχ. 1.)

Αγγλική πυγμαχία.

Έκ τής άρχαίας ελληνικής πυγμής πα- , 
ρήχθη πρώτον μέν ή 'Ρωμαϊκή πυγμα- j 
χία, ήτις ήτο ποικιλία ταύτης, είτα δέ 
πολύ βοαουτεοον έν ’Αγγλία τό Boxe | 
άπό τής εποχής τοΰ βασιλέως Alfred. 
Ή Ιστορία ιιας άναΦέοει τά νοονθοκο- 
πήματα τοΰ 'Ριχάρδου III καί ό Σαίκ- 
σπηο αυτός, είς τινα σκηνήν τοΰ 'Ρι
χάρδου I μας τόν παριστά ώς κερδήσαντα 
τήν καρδίαν καί τήν χεϊρα νεαρός πριγ- 
γιπίσσης, χάρις- είς τήν ανδροπρεπή αύ- 
τοΰ στάσιν, είς άγώνα πυγμαχίας, δίεξα- 
χθέντα ένωπιόν της.

Ώς- άθλητικόν αγώνισμα έπισήμως ή 
πυγμαχία ήρξατο έν ’Αγγλία νιϊ θεωρή- 
ται ιδία άπό τάς άρχάς τοΰ XVIII αίώ- 
νος. Πρώτος δέ δστις- έθεσε τούς κανόνας 
τής πυγμαχίας τής σήμερον είνε ό Ιάκω
βος Broughtom, επιδέξιος πυγμάχος άπο- 
θανών τώ 1789.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ή πυγμαχία, έπί 
τή βάσει τών κανόνων τοΰ Broughtom 
άπέβη έθνικόν άθλητικόν αγώνισμα καί 
κατέχει σήμερον έν ’Αγγλία οϊαν Θέσιν, 

καί μείζονα έτι, κατέχει έν Γαλλία τό 
ξίφος καί τό Schliiger έν 1’εομανία.

Πλείστας δσας λεπτομέρειας, πρό τοΰ. 
άγώνος κατ’ αυτόν καί μετέι τόν άγώνα, 
άναγκαζόμεθα νά παραλείύωμεν ένταΰθα 
ένεκα τοΰ στενού χώρου τών στηλών τοΰ 
αθλητικού μας περιοδικού. Άνα^έρομεν 
μονον έν μεγίστη συντομία τινάς· έκ τών 
κυριωτέρων κανόνων τοΰ είδους- τούτου 
τής πυγμαχίας.

Έπ’ ούδενί λόγω έπιτρέπεται νά προσβά 
λη τις άντίπαλυν,ον άνέτρεύε, διά γρόνθου.

Ούδέποτε δίδεται κτύπημα κάτωθεν τών 
ισχύων.

’Απαγορεύονται ρητώς τά διά τών πο
δών κτυπήματα.

Ό άγωνιζομενοςκατά, τήν ’Αγγλικήν μέ
θοδον, έχειτό άριστερόν μέρος τοΰ σώματός 
του πρός τιι έμπρος. Κλίνων ολίγον πρός τά 
όπίσω, στηρίζεται έπ’ άμφοτέρων τών πό
θων έπί τοΰ έυά<|>ους, μέ τόν άριστερόν πόδα 
35 εκατοστά έμπροσθεν τοΰ δεξιού.

Ό βραχίων, δστις- πρόκειται νιϊ δώση 
τό κτύπημα, εύρίσκεται πρός τιι όπίσω, 
ένί >τε δμως συμβαίνει ό βραχίων δστις 
εύρίσκεται εμπρός καί παραλλήλως τοΰ 
στομάχου νά αμύνεται καί μετά τήν άπό- 
κρουσιν δλως άποοσδοκήτως νέι έπιφέο.ι 
φοβερόν κτύπημα.

Τά κτυπήματα δέν έπιφέρονται διά μό
νης τής δυνάμεως τής χειρός, άλλά διά 
τοΰ βάρους πολλάκις δλου τοΰ σώματος 
καϊ προς τούτο ό έπιτιθέμενος έκτελεΐ 
μικρά ειδικά βήματα, ταύτοχρόνως- μέ τήν 
πούς τιι έμπρος- κίνησιν τού βραχίονας.

Τιι μάλλον άπότελεσματικά καϊ έπικίν- 
δυνα κτυπήματα είσί τά καταφεοόιιενα 
κάτωθεν τών ώτων, μεταξύ τής- γνάθου 
καί τοΰ τραχήλου, τά έπϊ τού μεσοφρύου 
και τιι εναντίον τού στομάχου. Τό πρώ
τον τούτων εινε καί τό μάλλον επικίνδυ
νον έξ αιτίας τών αίματοφόρων αγγείων 
άτινα εί/ρίσκονται είς τό μέρος τούτο καϊ 
άτινα ώς έκ τού κτυπήματος, άποφρασ- 
σόμενα, έπενεργοϋσιν έπί τοΰ έγκεΦάλου 
καί συνηθέστατα, ό δεχόμενος τοιοΰτον 
κτύπημα, χάνει τάς αισθήσεις.

Ό πυγμάχος δστις θά δυνηθή νιϊ κα
ταφέρει κτύπημα κατά τοΰ μεσοφρύου 
τοΰ αντιπάλου, είνε σχεδόν πάντοτε βέ
βαιος περί τής νίκης, διότι συνειθέστατα 

έπιΦέρει σκοτοδίνην είς τόν άντίπαλον, 
ήτις θέτει τέρμα είς τόν άγώνα.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή ’Αγγλική πυγ
μαχία. ή άναδείξασα πλείστους όσους διά
σημους πυγμάχους- καί μέχρι σήμερον 
ανθούσα χάρις είς τήν μανιώδη συμπά
θειαν ήν τρέφει ή Άγγλοσαξωνική φυλή 
πρός τό χαρίεν καί άνοροποεπές τούτο 
αγώνισμα, δπερ τά μέγιστα συνετέλεσεν 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πάντες Βεβαίως ενθυμούνται τόν πάγκαλο·/ εκείνον | 
έφηβον, τόν δεκαεπταετή τοΰ οποίου ή ευμελεια, τό 
πλαστικόν καί αρχαιοπρεπές τοΰ παραστήματος και | 
ή παιδική όφις καί αφέλεια κατέθελςαν άπαντα- , 
τους θεατάς τών πρώτων έ·/ τώ Σταδίω Πανελληνί- 
ων άγώνων, εις πάντας δέ εναυλοι εΐσίν αί έπιφω- I 
νήσεις τοΰ θαυμασμού καί τής συμπάθειας καί αί j 
ενθουσιώδεις έπευφημίαι όταν ό συμπαθέστατος αθλη
τής, τό enfant terrible ώς προσφυέστατα ωνόμασαν 
αυτόν οί Ούγγροι συνάδελφοί του, διεκδικοΰν μετά 
πεισμονής καί θάρρους τόν έπαθλον τοΰ εύγενεστά- ■ 
του τών άγώνων, άπεδείκνυε τώ θεατηρίω ό ποιον 
σφρίγος, όποιον κάλλος, όποιαν σωματικήν τελειότητα 
αλλά καΐ όποιαν ευγένειαν ήθους καί ψυχής, δύναταί 
τις ν’ άντληση έκ τής παλαίστρας. Πάντες ενθυ
μούνται τόν κάλλιστον άθλητήν, τόν άνδρεϊον στρα
τιώτην. τό θύμα τοΰ καθήκοντος καί τής γεναιότη- 
τος του, τόν Νάσον τόν Σκαλτσογιάννην.

Άνεπτεροϋντο έτι αί Ελληνικά! καρδίαι έκ τής

είς τήν άνύύωσιν τού ιδιορρύθμου χαρα
κτήρας τής άξιοθαυμάστου ταύτης- Φυλής, 
ήτις μή άρεσκομένη είς τήν κατ’ ιδίαν 
επιμέλειαν της- πυγμαχίας άπό πολλοΰ 
είσήγανε ταύτην καί είς τό στράτευμά 
της καί ιδία εις τό ναυτικόν της, δώσασα 
οντω δλως έθνικόν χαρακτήρα είς τήν 
άσκησιν ταύτην.

ιΣυνέχεια ζαι τέλο;) THA. ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ 

εϋγενεστίρας ιδέας τής σωματικής άσκήσεως, δτε ό 
πατριωτικός οργασμός ό καταλαβών άπαντας, ύπο- 
δεικνύει τώ Σκαλτσογιάννη τήν οδόν, ήν αί τε οι
κογενειακά! του παραδόσεις και ή ιδιότης του ώς 
άθλητοΰ. τώ επέβαλε ν’ άκολουθήση καί υιός γέ
ροντες οπλαρχηγού ειλικρινέστατα άγωνίζεται ώς 
στρατιώτης τόν ύπέρ πατρίδες παρα τό πλευρόν τού 
αδελφού του και μάτην άναζητεΓ τόν ένδοςότερον 
τών θανάτων εις τά Ηπειρωτικά πεδία. "Αλλον 
θάνατον ούχί τόσον επίζηλον άλλ’ έςίσου ηρωικόν 
ού/ί τόσον ενδοςον άλλ’ έ; ίσου τιμητικόν, τώ έπεφύ- 
λασσεν ή μοίρα ή προχθές ώπλίσασα τόν δολοφόνον. 
Καί έπεσεν ό Σκαλτσογιάννης έκτελών τό καθήκον 
καί ύπερασπιζόμενος τήν ίωήν συναδέλφου του.

Ή Ποδηλατική καί Αθλητική Έπιθεώρησις · 
κατ’ εξοχήν αισθανόμενη τήν απώλειαν τού προσ
φιλούς άθλητοΰ καί ήρωϊκοΰ στρατιώτου, χύνει δάκρυ 
θαλερόν καί μέ φθινοπωρινά ρόδα ραίνει τόν νεοσκαφή 
τάφον του. (X)·
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MIA ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ANA ΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

(Συνέχεια)

Έκεϊ έγένετο δ δεύτερος σταθμός, διαρκέσας 
-ερ: τδ τέταρτον τής ώρας. Αί όδοϊ τής Έλευ- 
σΐνος ν.α,Ι αί καλώς καϊ κομψώς ωκοδομημέναι 
οικία:, ποιοΰσιν άρίστην έντύπωσιν εϊς τδν δια
βάτην. Έκκινήσαντες καϊ αυθις, έβαίνομεν μέχρι 
τινδς παραλλήλως τής σιδηροδρομικής γραμμής. 
Ήρχιζον ήδη -ρδ ήμών νά έμφανίζωνται ύψικέ- 
ρυφα καϊ καλλίγραμμα δρη· τά κατηύγαζεν ή 
σελήνη· τοϋ θεάματος τήν γοητείαν μόνον ιδία:: 
αίσθήσεσ: δύναται τις νά άντιληφθή.

Μετά δίωρον πορείαν άφικόμεθα εϊς τδ χωρίον 
Μάνδρα. Τδ χωρίον τοϋτο πυκνώς κατφκημένον, 
μέ καθάριους οικιακούς καϊ μέ καλήν ρυμοτομίαν, 
παρέχει πολλήν εύχαρίστησιν εις τδν ξένον. 
’Ενταύθα είχεν άποφασισθή νά συναντηθώμεν 
μετά δύω συντρόφων, οϊτινες είχον προηγηθή 
ήμών. Άγνοοϋντες ποϋ κεΐται ό αστυνομικός 
σταθμός διά νά πληροφορηθώμεν περί αυτών, 
ήναγκάσθημεν διά συριγμάτων καϊ φωνών νά 
καλώμεν αύτούς, διότι ή ώρα παρήρχετο καϊ δέν 
ήθέλομεν νά βραδύνωμεν έπϊ πολύ. Εις τδν ασυ
νήθη τοϋτον διά τδ ήσυχον χωρίον θόρυβον, άμέ
σως έσπευσεν ή περίπολος. Ί1 παρουσία αύτής 
ηύχαρίστησεν ήμάς διττώς· τδ μέν διότι ή διά 
τήν ασφάλειαν τεταγμένη αρχή έγρηγόρει, 
πράγμα όχι σύνηθες είς τάς πόλεις, τδ δέ διότι 
ούτω ήδυνάμεθα νά λάβωμεν πληροφορίας περί 
τών συντρόφων μας. Βεβαιωθέντες παρά τών 
στρατιωτών, δτι διήλθον μέν ούτο: έκεΐθεν, αλλά 
δέν παρέμειναν, έξηκολουθήσαμεν τδν δρόμον 
μας. Άλλ’ ή περαιτέρω πορεία δέν ώμοίαζε πο
σώς τήν μέχρι πρό τινων ώρών νέα θεάματα ή 
φύσις έξετύλισσε γύρω μας. Τά πανταχόθεν ήμάς 
περιβάλλοντα ύψηλά καϊ κατάφυτα όρη, ό έκ 
τών βουνών καταλειβόμενος ψυχρός άνεμος καϊ 
έν γένει τό περιβάλλον, προσέδιδεν ήμίν πλήρη 
εικόνα τής άγριας μέν, άλλά μεγαλοπρεπούς 
πλάσεως.

Διελθόντες τό χωρίον Βιλιαρϊ καϊ μίαν ώραν 
πρϊν ή φθάσωμεν εις τδν πρός δν δρον, έπεζεύ- 
σαμεν ώς έκ τής άνωφερείας τοΰ έδάφους καϊ 
τοϋ καμάτου τών ίππων. Έβαδίσαμεν άνά μικρούς 
δμίλους ύπέρ τήν ώραν καϊ διηυθυνόμεθα εις τδ 
άπό πολλών ώρών επιθυμητόν καταστάν μέρος, 
εις δ έμέλλομεν νά καταλύσωμεν. Ήτο δέ τοϋτο 
ή θέσις II ά λ η ο κ ο ύ ν τ ο υ ρ α. Καϊ δ δρόμος 

ήμών ούτος, μ’ δλον ότι ήρχίσαμεν νά δρεγώ- 
μεθα τδν ύπνον, ήτον ευχάριστος. Τέλος μακρό- 
θεν διεκρίνομεν τά φώτα τοϋ πανδοχείου, εϊς δ 
έμέλλομεν νά καταυλισθώμεν. Γοργφ τώ βήματι 
έφθάσαμεν εις αύτό περί ώραν 2 */,  μετά τδ 
μεσονύκτιον. Έν τώ πανδοχείο» άνέμενεν ήμάς 
ό κ. Πρόεδρος, πρό δύω ήμερων έλθών, δπως 
προετοιμάσω τά τής κυνηγεσίας, δστις καϊ μάς 
ύπεδέχθη φιλοφρονέστατα. μετά τής διακρινού- 
σης αύτόν άγαθότητος. Έκεϊ άνεπαύθημεν έπ’ 
δλίγην ώραν καί εϊτα μετέβημεν πρός ύπνον, 
άλλοι μέν έν τή αιθούση τού άνω πατώματος, 
άλλοι δέ εις τδ ούχϊ πολύ μακράν κείμενον έτε
ρον πανδοχείο·/. Έρρίψαμεν χαμαί τάς κουβέρ
τας, περιετυλιχθημεν έν αύταϊς καϊ άφέθημεν εις 
τάς άγκάλας τοϋ Μορφέως, μ’ δλην τήν όμιλιτι- 
κήν λίμαν τοϋ εύθύμου συγκυνηγοϋ Σ. .. Τήν 
πρωίαν άφυπνισθέντες περί ώραν 5Ίν ήρχίσαμεν 
νά προετοιμαζώμεθα έν σπουδή διά τδ πολυφί
λητο'/ πλέον καταστάν ήμΐν κυνήγιον τών έλά- 
φων. Ή προετοιμασία αύτη ένέχει μεγάλην 
τέρψιν καϊ ζωήν, καταληπτήν μόνον εϊς τούς 
κυνηγούς. Περί ώραν 5 */,  τά πάντα έτακτο- 
ποιήθησαν, οί χωρικοί, οί μέλλοντες νά μάς χρη- 
σιμεύσωσιν ώς οδηγοί, άνέμενον ήμάς πρό τοϋ 
πανδοχείου. Έξεκινήσαμεν. Έβαίνομεν διά τών 
καταφύτων δασών καϊ διά μονοπατιων πρός τδν 
Κιθαιρών», τδν άποτελοϋντα τά σύνορα μεταξύ 
τής Βοιωτίας καϊ τής ’Αττικής Μεγαρίδος. Τδ 
μονότονο·/ τοϋτο όρος έχε: διεύθυνσιν άπδ Δ. 
πρός Α. Τήν δασόφυτον αύτοϋ ράχην διχάζει 
περίπου έν τώ μέσφ βαθεΐα εντομή. Τό πρός δυ- 
σμάς αύτοϋ μέρος ή Έλατιά, ανέρχεται είς ύψος 
1420 μ. ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, τδ 
οέ ανατολικόν μόνον εις 1026 μ. Εντός δέ τής 
εντομής ύψοϋται λόφος άφίνων πρός αριστερά 
καί δεξιά δίοδον έκ μέν τοϋ πρός δυσμάς μέρους 
(386 μ.) τήν άπδ Πλαταιών εϊς Μέγαρα οδόν, έκ 
δέ τοϋ πρός άνατολάς τήν άπδ Πλαταιών εϊς ’Αθή
νας. Περί ταύτης ένεκα τής σπουοαιότητος αύ
τής κατά τήν άρχαιότητα έφιλονείκουν ή ’Αττι
κή καϊ ή Βοιωτία. Άπδ τής ΙΙάρνηθος χωρίζε
ται ό Κιθαιρών διά πετρώδους ύψοπεδιου (Σκοϋρ- 
τα). Ό Κιθαιρών έπϊ τών αρχαίων χρόνων ήτο 
πλούσιος εϊς θηράματα- άλλά καί ήδη οί κυνηγοί 
εύρίσκουσιν έπ’ αύτοϋ ικανήν λείαν ό μύθος 
άποδίδε: εις τόν Ήρακλήν τδν φόνον ένδς λέον
τας τοϋ Κιθαιρώνος. Έν αύτώ έλατρεύετο δ 
Διόνυσος ύπδ τών δροσεβίων ίερειών αύτοϋ (Μαι
νάδων), ύφ’ ών καϊ έσπαράχθη ενταύθα όΤιτθεύς.

("Επεται αυνέχεια).

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Κατά τάς τελευταίας συνεδριάσεις τοΰ 

Συλλόγου, γενομένας τή 16η και 18η 
Νοεμβρίου, έψηφισθ-η το Καταστατικόν καϊ 
δ εσωτερικός κανονισμός τοϋ Συλλόγου, 
μεταρρυ9·μισθ·έντων τών παλαιών, δπως εύ- 
ρυνθ·ή δ σκοπός τοΰ Συλλόγου και περι- 
λάβη και περιηγήσεις κατά τό υπόδειγμα 
τοΰ Turing Club τής Γαλλίας.

Εϊτα γενομένων τών άρχαιρεσιών έςελέ- 
γησαν παμψηφε'ι οί κ. κ. Μιλ. Νεγροπόν- 
της Πρόεδρος, Σ. Μαύρος καϊ Β. Ματα- 
ράς Αντιπρόεδροι, Γ. Νικολόπουλος Γεν. 
Έφορος τοΰ ΙΙεριοδικοΰ, Σπ. Άγκωνά- 
κης Γεν. Γραμματεύς, Μ· Γεωργόπουλος 
Ειδικός Γραμματεύς, Α. Τυπάλδος Γραμ
ματεύς τοΰ ΙΙεριοδικοΰ, Ε. Ψαρούδας Τα
μίας τοΰ Συλλόγου, Τ. Βεργιόπουλος Τα
μίας τοΰ Περιοδικού, Μ. Μίνδλερ καϊ Π. 
Καλογερόπουλος ’Αρχηγοί τών ’Εκδρομών, 
Ρ. Ρότσιλδ Χρονομέτρης, Μ. Φιλϊπ Γενι
κός Έφορος τών άγώνων, καϊ Σύμβουλοι 
I. Γενήσαρλης, Κ. Οϊκονομίδης, Ε. Χα
ρίλαος, 1. ΙΙατσιφάς, Μ. Χρηστομάνος καϊ 
1. Βασιλόπουλος.

ΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ
ΚΑΤΑ

ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΠΟΛΕΜΟΝ

Βεόειίως μετ’ έκπλήξεως ήκοΰσθη έν 
Άθήναις κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ πα
ρελθόντος έτους, δτι άφίκοντο έκ Κρήτης 
αγγελιοφόροι περίστεροί, κομίζουσαι ειδή
σεις έκ τοΰ έκεϊ άποόιδασθέντος· στρατού 
μας τής κατοχής.

Καϊ όντως, πρώτην ήδη Φοράν έγένετο 
χρήσις τών άπό έτών έν τώ ήμετέρω 
στρατώ είσαχθεισών περιστερών, ούδεΐς 
δμως άνέμενε παρ’ αυτών τοιάΰτα αποτε

λέσματα, καθ’ δσον, ώς γνωστόν, κατόπιν 
τών έπενεχθεισών οικονομιών καϊ ύ αριθ
μός τών περιστερών ήλαττώθη καϊ ούδό- 
λως ή έλάχιστα έξησκούντο αύται.

Διά τούτο καϊ ό κατά τήν έκ Ιίειραιώς 
τή 1Ώ Φεβρουάριου άναχώρησίν μας παρα- 
δώσας μοι κόφινον μετά δέκα αγγελιοφό
ρων περιστερών, αξιωματικός τον τηλε
γραφικού λόχον κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, 
ουδόλως έφαντάσθη δτι ή το δυνατόν ν αφε- 
θώσιν έκ Κρήτης, άλλ’ απλώς μέ παρε- 
κάλεσεν, δπως τάς άφίσω εΰθύς ώς διηρ- 
χόμεθα τοΰ Σουνίου ακρωτηρίου.

Άλλ’ δτε διήλθομεν τοΰ Σουνίου ήτο 
νύξ, συνεπώς έπροτίμησα νά τέις κρα
τήσω, έπιφυλαχθεϊς νέι άπολύσω ταύτας 
έν εΰθετοτέρω τόπω καϊ χρόνω καϊ δη 
καϊ έξ αύτής τής Κρήτης, προς- ήν τότε 
έφέροντο ιίπαντες οΐ λογισμοϊ ήμών.

Απέλυσα δθεν τρεις περιστεράς τήν 
πρωίαν τής 2 Φεβρουάριου έκ τοΰ λιμέ- 
νος τής Μήλου-Αδάμαντος, ώς καϊ έτέ- 
ρας τρεις τή 2? ώρα μ. μ. τής αύτής 
ήμέρας, κατά τήν έξωθι τοΰ λιμένος τής 
Μήλου μετέι τοΰ τορπιλλικοΰ στόλου συν
άντησή’ μας.

Εις ταύτας, ένδακρυς έκ τοΰ ένθουσια- 
σμοϋ καϊ φρίσσων έξ Ιερής συγκινήσεως, 
προσέδεσα τάς έλπίδας μας, τάς έκ τής 
συναντήσεως τοΰ στόλου μας καϊ τοΰ 
στρατού μας παραχθείσας, πλήν αύται, 
καθώς καί έκεϊναι, άπώλοντο. . .

'Γπελείποντο τέσσαρες έτι περίστεροί, 
ϋς καϊ άπεβίόασα μετ’ έμοΰ είς Κρήτην 
καϊ μετέφερα κατέι τήν άπό Κολυμπάρι 
είς ΙΙλατανιέι πορείαν μας.

Έν Ιΐλειτανιΰ ή πορεία ήμών άνεκόπη 
ύπό εών εύρωπαϊκών Δυνάμεων, αΐτινες 
καταλαβοΰσαι τά Χανιά, απαγόρευσαν τήν 
κατ’ αύτών έπίθεσιν. Τελεία άπογοήτευ- 
σις κατέλαβεν απαντας καϊ έσκέφθην, δτι 
ήτο καιρός ν’ άποδώσω είς τάς περιστε
ράς τήν ελευθερίαν, των άλλως τε καϊ ή 
διατροφή των ήτο δυσχερής, καθ’ δσον 
καϊ ήμεϊς κατά τάς πρώτας ήμέρας έτρε- 
φόμεθα δι’ ολίγου διπυρίτου καϊ τυρού.

Τη 4n δθεν Φεβρουάριου καϊ ώρα 9 π. μ.
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άνελθών έπί τού υψηλού βράχου τοϋ ΙΙλα- 
τανιά, κάτωθι τοϋ όποιου έξετείνετο ή 
γαλανή Μεσόγειος, απέλυσα ταύτας, άφ’ ου 
προσέόεσα είς τήν πτέρυγα έκάστης μι
κρόν κυλινδροειδώς δεδιπλωμένον χάρτην, 
έφ>’ ού ανέγραφαν τήν λυπηρήν θέσιν μας.

Ανται, άφ’ ου ύώώθησαν αρκετά, διέ
γραψαν κύκλους τινέις άνωθι τών κεφα
λών ήμών, πρός παραλληλισμόν, μεθ’ ό 
ώρμησαν πρός βορράν, πρός τήν διεύθυν
ση*  της 'Ελλάδος, προτιμήσασαι τήν αχανή 
θάλασσαν άπό τής- όπισθεν ιιυοοδλήτου 
μεγαλονιισου. Και όλων ήμών τέι βλέμ
ματα και οί παλμοί, οί πόθοι καί αί έλπι
σες, έναπετέθησαν έπ’ αύτών, μεχρις ου 
έξηφανίσθησαν έν τω όρίζοντι·

Έκ τών τεσσάρων τούτων περιστερών, 
δύο άψίκοντο είς ’Αθήνας, τών ετέρων δύο, 
ώς· φαίνεται, άπόλεσθεισών. Και ή μέν 
φέρονσα άριθμόν μητρώου 45 άφίκετο τή 
6δ Φεβρουάριου ώρα 9ϊ π. μ., ή δέ έτέρα, 
φέρουσα άριθ. 42, άφίκετο τή 6ϊ Φεβρουά
ριου ώρα 11 ϊ π. μ., ύποληφθεϊσα, ώς 
βλέπομεν, τής πρώτης κατά 2 ώρας.

Μετά τήν επιτυχή ταύτην άποστολήν, 
ό αρχηγός μας, νΰν υποστράτηγος κ. Τ. ' 
Βάσσος, ό μετέι έκτακτου ικανότητας περί 
τών πάντων φροντίζων, έζήτησε τήν άπο
στολήν ετέρων περιστερών και τή 1 8 5 Φε- 
βοουαοίου αοι παοεδόθιισαν έν ΆλικιανώC V C ν ·
αί έξ ’Αθηνών σταλεΐσαι δέκα άγγελια- 
φοροι περίστεροί, έν αίς περιελαμβάνοντο 
αί προαποσταλεϊσαι ύπ’ άριθ. μητρώου 
42 καί 45, καί αϊτινες ήδη ήθελαν χρη
σιμεύσει ώς οδηγοί είς τάς νεοελθούσας. 1

Διά τών περιστερών τούτων ένήργησα, 
έπισήμως πλέον καί κατά διαταγήν τοϋ I 
κ. ’Αρχηγού, δύο άποστολάς, τήν μέν τή 
27υ Φεβρουάριου άφίσας έκ Ιΐλατανιά τή 
10 π.μ. τέσσαρας περιστεράς, έχούσας έπί 
κεφαλής τήν ύπ’ άριθμόν 45, τήν δέ τή 
205 Μαρτίου άφίσας τή 11 π.μ. είς Πλα- 
τανιά ομοίως τάς υπολοίπους περιστεράς I 
έχούσας- ώς οδηγόν τήν ύπ’ άριθ. 42.

Τά κατά τάς δύο ταύτας άποστολάς 
σταλέντα επίσημα τηλεγραφήματα, ήσαν 
μεγάλης σπουδαιότατος, άποσταλέντα διά 

τών περιστερών, καθόσον, έ'νεκεν τής- με
ταξύ τών ’Αντικυθήρων καί Ροδωποϋ 
(όρους τής Κρήτης) έπικρατούσης ομί
χλης, είχε διακοπή έπί άρκετάς ημέρας 
ή διά τοϋ οπτικού τηλεγράφου μετέι τής 
'Ελλάδος- συγκοινωνία ήμών.

Έκ τών δύο τούτων άποστολών άφί- 
κοντο εις ’Αθήνας- αί πλεϊσται περίστεροί, 
άν όχι ολαι, δυστυχώς όμως- έ'νεκεν τής· 
μή ύπάρξεως τακτικής- υπηρεσίας διά τάς 
άγγελιαφόρους περιστεράς- καί ένεκεν τής 
έν ΆΟήναις έπικρατούσης συγχίσεως, δέν 
έκρατήθη άκριβής σημείωσις τών ώρών 
τής άφίξεως τών περιστερών, ώστε νά είναι 
δυνατόν νιί έξαχθώσιν άκοιβή συιιπερά- 
σματα, περί τής μέσης ταχύτητας καί περί 
τής άντοχής αύτών.

Ούχ’ ήττον έάν άναλογισθώμεν τό άπό 
Κρήτης είς ’Αθήνας διάστημα, βλέπομεν 
δτι αί'ται διήνυσαν 150 ναυτικά μίλια, 
ήτοι 278 χιλιόμετρα περίπου, δπερ βε
βαίως δέν είναι τό δριον, άλλ’ δπερ είναι 
αρκετά μέγα, διά περιστεράς αϊτινες δέν 
έξησκήθησαν είς άπόστασιν μεγαλειτέραν 
τών 80 χιλιομέτρων. Όσον άφορίί τήν 
μέσην ταχύτητα αύτών διανυσασών τό 
άνω διάστημα είς- 48 - 50 ώρας, ανέρχεται 
είς- 5.790 χιλιόμετρα περίπου τήν ώραν, 
ήτις· δμως δέν είναι ή πραγματική, καθό
σον όφείλομεν ν’ άφαιρέσωμεν τάς ώρας 
τών δύο νυκτών, καθ’ άς βεβαίως έστάθ- 
μευσαν είς- τι μέρος, ώς καί ν’ άναλο- 
γισθώμεν δτι αυται ϊπταντο άνωθι θαλάσ
σης καί επομένως τάς ώρας· τής πτήσεώς 
των έκανόνιζον έκ τών συναντομένων 
νήσων.

Όπως ποτ’ άν η, κατεδείχθη ή μεγίστη 
χρησιμότης τών αγγελιοφόρων περιστερών 
καί αί σημαντικοί ΰπηρεσίαι, άς δύνανται 
νιί παράσχωσι δι ’ελάχιστης δαπάνης (ήτις 
άλλως τε καλύπτεται έκ τής πωλήσεως 
τών νεοσσών) χρησιμοποιούμενων τούτων, 
έν καιρώ πολέμου, out τήν συγκοινωνίαν 
τών νήσων, τών πλοίων τοϋ στόλου, η 
τμήματος στρατού έν ξένη χώρα ένερ- 
γοϋντος.

Κ2ΝΣΤ. Π. ΔΡ0Σ0Π0ΪΛ0Σ 
Άν&υηολσχαγός τσδ Μηχανικού

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Δέν είνε προστάτης, ϊέν είναι κηοεμών τών μι
κρών τούς οποίου; συνέλεξεν άπό τά τρίστρατα καί 
-ά: πλατείας, καί τά άπεμάκρυνε άπό τά κέντρα τής 
διαφθοράς καί ακολασίας, άλλ’ είνε πλέον ή φιλό
στοργος μήτηρ ό Φιλολογικός Σύλλογος 
Παρνασσός. Δι’αύτό νομίζομεν δτι θά ήδικοΰ- 
μεν τόν σωτήριον τούτον Σύλλογον, έάν όλους εκεί
νους οί όποιοι επιμελέστατα φοιτούν παρ’ αύτω, καί 
οπλίζονται έκεΐ, μέ τά αναγκαία στοιχεία διά τήν 
έντιμον εργατικήν τάίιν δι’ ήν είνε προωρισμένοι, 
δέν τούς ώνομάζαμεν παιδιά του.

Μέχρι τοϋ παρελθόντος άκόμη έτους, ό Π α ρ ν α σ- 
σός περιωοίζετο είς τό νά όιδάσκη σχολικά μαθή
ματα, εις τήν νυκτερινήν σχολήν του. Άλλ’ εφέτος 
τή πρωτοβουλία τοϋ Δημοτικού Συμβούλου κ Χά
σου Τζίνη, ό όποιος τυγχάνει έφορος κοσμήτωρ τής 
σχολής, προσετέθη ή ωδική και ή γυμναστική.

Τά ενθυμούμαι άκόμη όλα εκείνα τά μικρά, κατά 
τάς πρώτα: ήμέρας τής επανόδου των εις τό σχολεϊον, 
παρατεταγμένα πρό τοϋ Παρνασσού, όπου ό καλός καί 
άκάαατος διδάσκαλος των κ. Ιίωνστ. Πιετρης προσεπά- 
Οει μέ κάθε τρόπον νά τά κάμη ν’άντιληφθώσ: τά 
διατάγματα τά όποια τοϊς έδιδε, άλλ’ εκείνα άνεπι- 
τήδεια. μόλις ήδύναντο νά έκτελέσωσι τά άπλού- 
στερα τούτων.

Άναμφιβόλως ή ώρα τής γυμναστικής θά ήτο 
μαρτύρων δι’ αύτά.

Άλλ’ οποία διαφορά εντός δύο μόλις μηνών 1 
Προσεκτικά, ευθυτενή, περιμένουσι ν’ άκούσωσι 

τό διάταγμα τοϋ καθηγητοΰ των, διά νά τό έκτελέ- 
σωσι μέ επιτηδειότητα και ακρίβειαν παραδειγμα
τικήν.

Άλλαι φυσιογνωμία·., άλλα παιδιά.
Νομίζει τις ότι ή μουσική τήν όποιαν τούς διδά

σκουν, όμοΰ μέ τήν γυμναστικήν. έπενήργησε 
τόσον έπί τής ψυχής των, ώστε τά καλά άποτελέ- 
σματά της έξωτερικευόμενα, παρουσιάζουσι φυσιογνω
μίας ήμερους, φυσιογνωμίας γελαστές.

Είνε αξιέπαινος ό Παρνασσός διά τήν πρωτοβου
λίαν τοΰ μοναδικού κοσμήτορός του τής νυκτερινής 
σχολής, άλλ’ άς μας έπιτρέψη νά τω δώσωμεν καί 
ήμείς, ώς φίλοι, μίαν μικράν συμβουλήν.

Όλη ή νεολαία τήν οποίαν ή σχολή του συγκεν
τρώνει καθ’ εσπέραν, είνε νεολαία εργατική. Έκα
στος σπιθαμιαίος μαθητής του, είνε καϊ είς μικρός 
βιοπαλαιστής ό οποίος έςησφάλισε τόν άρτον τής 
σήμερον, καί σκέπτεται ίσως διά τόν άρτον τής 
έπιούσης.

Μόλις έτελείωσε τήν κοπιώδη εργασίαν του, είτε 
ώς όψοκωμιστής. είτε ώς υπηρέτης. εργασίαν όπως 
ον,ποτέ ή όποια θέτει είς ενέργειαν τούς μείς του, 
έρχεται είς τό σχολείον όπου τό ωθεί ή φιλομάθειά 
του, καϊ άκολουθεί προσεκτικώτατα τά μαθήματα 
του. Ή σωματική εργασία κάμει τόπον είς την 
πνευματικήν.

Καί όταν πρός ψυχαγωγίαν άρχίση τήν ανόρ

γανου μέν, άλλ’ όπως δήποτε κοπιώδη γυμναστικήν, 
όπου ή σοβαρότης καϊ ή ήσυχία είνε άπαραίτητοι, 
όπως τά διατάγματα έκτελοϋνται μέ πειθαρχίαν καϊ 
κανονικότητα, νομίζω ότι ή ψυχαγωγία αΰτη, διά 
τής κοπώσεως, έχει μεγάλην αναλογίαν δι’ αυτόν, 
πρός τό βιοποριστικόν του επάγγελμα.

Δέν νομίζει ό άοκνος καί καλός κ. Ί’ζίνης, ότι 
ήδύνατο νά ποικίλη ενίοτε τήν ώραν ή οποία είνε 
προωρισμένη διά τήν γυμναστικήν, μέ μίαν άθλητι- 
κήν παιδιάν, ή οποία θά .'το μία πραγματική δια- 
σκέδασις διά τούς μαθητάς τοΰ Παρνασσού: Τότε τά 
παιδιά του. θά έλησμόνουν όλους -ούς κόπους και 
όλα τά βασανά των καί τρελλά άπό τόν ενθουσιασμόν 
τής παιδιά:, θά έτρεχον. θά έπήδων, θά έγυμνάζοντο, 
χωρίς νά τό εννοούν καϊ αύτά.

Τά αγαπά τά παιδιά του ό Παρνασσός, καϊ δέν 
αμφιβάλλω ότι θέλει νά τά βλέπη πάντοτε γελα
στά καϊ χαρούμενα, διότι γνωρίζει καλά οτι όπου ή 
Ευθυμία καϊ ό Γέλως βασιλεύουσιν, ή Κακία δέν 
δύτατα: νά ζήση, οΰόέ μίαν στιγμήν.

’Λ. I’. Ξ. Τνπι'ιλδος
-------sec-------ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

3,500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Ι1ώ<· διηγείται ό ι:. Γκεντοιχ 

τό κατόοβωιιά τοι*.
(Συνέχεια)

Έν Βράνια έπερατώθη ή επικίνδυνος πορεία, 
τά εντεύθεν δέ είναι άνευ σημασίας καϊ πάς πο
δηλάτης δύναται νά έκτελέση αύτά. ’Ενταύθα 
έπληροφορήθην, δτι δύο Σέρόοι ποδηλάται ήθέ- 
λησαν νά εΐσέλθωσιν εις τήν Μακεδονίαν, άλλ’

1 ήμποδίσΟησαν ύπδ τών τουρκικών αρχών.
Άπδ Βράνιας εις Λέσκοόακ ειχον εναντίον 

άνεμον τοσοΰτον ισχυρόν, ώστε έδει νά καταβά
λω άγώνας πρός διάνυσιν έκαστου μέτρου. Έν 
Λέσκοβακ εύρον τήν πάλιν σημαιοστόλ ιστόν καί 
πλήρη αψίδων μέ τάς εικόνας τών βασιλέων 
Μιλάνου καϊ ’Αλεξάνδρου, έορτάζουσαν μεγάλην 
έορτήν οί βασιλείς δι’ ειδική; αμαξοστοιχίας 
ήλθον μεθ’ άπάσης τής Σκουπτσίνας έκ Νύσσης, 
τήν Βην δέ μ. μ. έτελέσθησαν έπϊ τοϋ όπισθεν 
τής πόλεως πεδίου ιπποδρομία: αγροτικών ίππων, 
εις τους όποιους ειχον συρρεύση χιλιάδες χωρι
κών έκ τών περιχώρων. Τήν μεσημβρίαν έγευ- 
μάτισα έν τώ ξενοδοχείο», έν ώ έγευμάτισε καί 
ή Σκουπτσίνα καϊ ήκουσα έκεΐ τούς πολιτικούς 
λόγους καϊ τάς ζητωκραυγάς τών σέρβων πολι
τικών. Μή άναμείνας τάς ιπποδρομίας άνεχώρησα 
τής πόλεως ύπό τάς μυριόστομους ζητωκραυγάς 
τών συ·ζηγμένων χάριν αύτών θεατών. Τήν 3 
καϊ 45' μ. μ. ήρξατο ραγδαία βροχή, διάβροχο; 
δέ μέχρι; δστέων έφθασα εις Νύσσαν ένθα ηύτύ-
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χησα νά συναντήσω αύστριακόν τινα, ό οποίος 
μέ έφιλοξένησε τήν νύκτα καί μο: έδωσεν ενδύ
ματα, ένφ ή σύζυγός του έστέγνωνε τά -δικά 
μου έπ: τής έστίας. ’Οφείλω νά δμολογήσω, δπ 
καθ’ δλην τήν πορείαν ήμην πολύ τυχηρός.

Άπό Νύσσης έπροχώρησα έπί δοοΰ βεβρεγ- 
μένης καί μέ άνεμον έναντίον μέχρι Βελιγραδιού, 
δηλ. όοόν 350 χιλιομέτρων περίπου, έφθασα δέ 
τήν πρωίαν τής επομένης, και ήναγκάσθην νά 
παραμείνω αύτόθι πλέον τών δκτώ ωρών, ΐνα 
έπισκευάσω τό καουτσούκ τοΰ ποδηλάτου μου· 
δεκαοκτάκις είχον εισδύσει καρφία είς αύτό, τό 
έλαστικόν κόμμι είχεν έκλείπει έντελώς καί μό
νον το λινόν άπέμενεν. Επειδή δέ δέν εύρον αύ
τόθι έλαστικόν, περιετύλιςα τόν τροχόν διά λωρί
δων λινοϋ έμβεβαπτισμένων εις γόμαν, τό οποίον 
διετηρήθη μέχρι Βιέννης, ένθα έπρομηθεύθην νέα 
καλύμματα. Εις τό Σεμλίνον ήργοπόρησα πολύ 
ένεκα τής αλόγου επιμονής τοΰ έκεϊ τελώνου, 
ό δποϊος ήρνήθη νά αναγνώριση τό ύπό τοΰ 
Συνδέσμου χορηγηθέν μοι καί ύπό τοΰ αύστρια- 
κοΰ υπουργείου έγκριθέν αποδεικτικόν έλευθέρας | 
εισόδου, μέ ήνάγκασε δένά πληρώσω 63 φράγκα j 
χρυσά διά τέλη εισαγωγής τοΰ ποδηλάτου μου.

Τήν κάτω Ούγγαρίαν διήλθον έπί ελεεινών 
δδών καί μέ διαρκή έναντίον άνεμον καί αδιά
λειπτους φιλονεικίας μετά τών βαναύσων χωρι
κών, οιτινες ούδέποτε παρεμέριζον ούδέ κατά έν 
έκατοστόμετρον. Διήλθον τό Κάρλοβιτς, Πετερ- 
βαρδάϊν, Ίλόκ, Βάκοβαρ καί Έσσεκ, ένθα ό Όμι
λος μ’ έσυνόδευσεν έπί τι διάστημα τής όδοΰ, 
Μόχακ, Δούνα, Φέλδρα, δθεν έτρεςα ολόκληρον 
τήν νύκτα, περιεπλανήθην δέ ένεκα τών αμφιβό
λων δδών τήςΟύγγρικής πεδιάδος ΙΙούστας, χω
ρίς νά συναντήσω ψυχήν ζώσαν καί μόνον τό 
έμφυτον εις έμέ τοπογραφικόν όρμέμφυτον μέ 
έπανέφερεν εις τήν εύθεΐαν οδόν. Εις τό Δουμ- 
φελβάρ μοί ύπεδείχθη οδός συντομότερα καί 
άπηλλαγμένη άμμου, άλλά μέ ήπάτησαν, διότι ή 
δδός έκείνη ήτο έλεεινή καί πλήρης άμμου, έπρο
χώρησα δμως μετ’ έπιμονής ριψοκινδύνου, μή 
δυνηθείς νά άποφύγω άπειρους πτώσεις. Κατα- 
κεκμηκώς άπεπειράθην νά άναπαυθώ όλίγον παρά 
τήν οδόν, άλλά κατά μυριάδας οί κώνωπες έπι- 
πεαόντες κατ’ έμοΰ μέ ήνάγκασαν νά εξακολου
θήσω τόν δρόμον. Μετά κοπιώδη πορείαν έφθασα 
εις τήν πόλιν 'Γσάρβογαδ, ένθα δέν εύρον έν τώ 
ξενοδοχείφ ούτε φαγητόν, ούτε ποτόν, διότι ό 
ύπηρέτης δέν είχε τάς κλείδας καί δ ξενοδόχος 
δι’ ούδενός μέσου ήδυνήθη νά πεισθή νά άνοίξη, 
ώστε ήναγκάσθην νά κατακλειθώ νήατις. Τοιαύ

τη είναι ή κατάστασις έν Ούγγαρία, τοιαύτη ή 
φημιζόμενη ούγγρική φιλοξενία! ’Εν τφ δωμα- 
τίω μου δέν εύρον ούδέ ύδωρ νά πλυθώ, έπλή- 
ρωσα δμως έν φιορίνιον διά τόν ύπνον. Τήν 3ην 
τής πρωίας άνεχώρησα άπό τό ληστρικόν έκεΐνο 
καταγώγειον, ποδηλατών πάση δυνάμει, άφοΰ 
μετέθεσα τό ποδήλατόν μου είς τά έξ μέτρα. 
Έφθασα ούτω ταχέως εις Στουλβεϊσσεμβοΰργον, 
ένθα έπεδιώρθωσα πάλιν τά καλύμματα, άνεβί- 
βασα τήν μετάθεσιν εΐς έπτά μέτρα καί έτακτο- 
ποίησα τό ποδήλατόν μου, καταναλώσας τά τρία 
τέταρτα τής ήμέρας. Μετά μεσημβρίαν κατήντη- 
σεν δ έναντίος άνεμος τοσοΰτον ισχυρός, ώστε 
ούδέ ώθών τό ποδήλατον ήδυνήθην νά προχω
ρήσω. Κατακεκμηκώς άνεπαύθην έντός χανίου 
άναμένων νά κοπάση δ άνεμος, άλλ’ είς μάτην. 
Άνεχώρησα καί έτρεξα δλόκληρον τήν νύκτα, 
ίνα αναπληρώσω τόν άπολεσθέντα χρόνον. Διήλ
θον τάς πόλεις καϊ κώμας Μάρ, Κίσβερ, Ράβ, 
Άλτενρουργ, Φίσαμινδ καί έφθασα τήν 3 καί 
45' π. μ. εΐς Βιέννην.

(έπεται συνέχεια)
ΓΚΕΔΡΙΧ

-------sse-------
Γ Ρ Α Μ Μ AT 0 Κ I Β ΩΤI 0 Ν

Κύριον Γεώργιον Ιακώβου, Αθλητήν, 
Μεσολογγιον. Έλάβομεν τήν εξαμηνιαία·/ συνδρο
μήν σας καί εΰχαριστοΰμεν. Έπίμψαμεν Ιον, ϊον 
καί 4ον φυλλάδιον. Αί έπιδόσεις σας, έάν λάβη τις 
μάλιστα ύπ’ δψει τήν ήλικίαν σας, μάς κάμνουσι νά 
έλπίζωμεν, ότι »ά διακρι-ϊήτε μετά άοκνων καϊ συνεχή 
προπόνησιν.— Άσμένην, Ένταύ&α. Συγγνώμην 
έάν δέν έρρίψαμεν μερικάς λέξεις είς τδ Γραμματο
κιβώτιων τοΰ προηγουμένου φυλλαδίου μας, εΐς άπάν- 
τησιν τής εΰγενεστάτης έπιστολής σας. Τό άρ&ρον 
σας λαμπρόν, διά φιλολογικόν δμως περιοδικόν. 
’Αναμένομε·/ κάτι ειδικόν. Άφεύκτως δμως. — Γυ
μναστικόν Σύλλογον ‘Ολύμπια. Έλάβομεν 
εΰγενέστατα έγγραφά σας καί εύχαριστοΰμεν θερμώς 
διά τάς ένεργείας σας. — Άξιότιμον κ. Νομάρ
χην Κυκλάδων. Εύχαριστοΰμεν θερμότατα. Έλπί
ζομεν, δτι διά τής ενσυνειδήτου εργασίας μας, ϋ-ά 
δικαιώσωμεν τάς ύπέρ τής διαδόσεως τής «Έπι- 
&εωρήσεώς» μας προσπαύ-είας σας. — Άξιότιμον 
κ. Νομάρχην Ζακύνθου. Σάς ευχαριστούμε·/ 
έγκαρδίως διά τάς ένεργείας σας. Καϊ δέν ήτο δυνα
τόν παρά νά τύχωμεν ϋποστηρίςεως παρ’ άνδρός 
δστις ήτο πραγματικός sportsman κατά τήν νεότητά 
του. — «Πρόοδον», Έρμούπολιν. Σάς πέμπομεν 
έπ’ άνταλλαγή τό φύλλον μας καϊ έλπίζομεν, δπως 
τό φύλλον σας, συνεργαζόμενον μέ ήμάς διά τήν διά- 
δοσιν τού ά^λητισμοΰ καϊ τή; σωμασκίας, φανή 
πράγματι προοδευτικόν.
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