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ΑΝΑΓΚΗ ΑΓΩΝΩΝ
Είναι άνωμολογημένον πλέον δτι ό άθλητισμδς παρουσιάζει σήμερον διάδοσιν έν Έλλάδι άν ούχί έξικνουμένην μέχρι σημείου επι
φθόνου, οπωσδήποτε δμως μή ύστεροϋσαν
τής άλλης έν τω τόπφ προοδευτικής κινήσεως. Τά διάφορα εϊδη τού άθλητισμοΰ, άλλα
αρκούντως καλλιεργούμενα, άλλα περιωρισθέντα είς στενόν έρασιτεχνικδν κύκλον,
άντιπροσωπεύονται δμως πάντα έν τή χώρφ
και τούτο είναι άποτέλεσμα — τδ μόνον
εύάρεστον — τής άναβιώσεως τών διεθνών
άγώνων.
Άλλ’ ήδη παρουσιάζεται άμεσος ή
άνάγκη τής ένισχύσεως τής κινήσεως ταύτης. Ένθυμούμεθα δλοι τον πυρετώδη ένθουσιασμδν ύπέρ τοϋ άθλητισμοΰ, δστις
έπηκολουθησε τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας.
Παρουσιάζετο τότε έκτακτος ή εύκαιρία νά
διοργανωθή τελείως καί έπισήμως ή γυ
μναστική πάσα έν Έλλάδι, ήδύνατο δέ
νά καταρτισθή έκτοτε τδ σύστημα έπί τοΰ
όποιου θά έβασίζετο έν τφ μέλλοντι ή
άθλητική άναδιοργάνωσις ήμών, μέχρις έξελίςεως τοΰ άθλητισμοΰ είς σημεϊον άξιον
τής περιοπής αύτοΰ διά τήν Ελλάδα.
Δυστυχώς τήν μεγαλοπρεπή πανήγυριν

*

£κδιδεται :
Είς 3000 Αντίτυπα

τοΰ 1896 έπηκολούθησαν σειραί έθνικών
άτυχημάτων, καί πατριωτικά πένθη, τά
όποια φυσικώτατον ήτο ν’ άνακόψωσι πά
σαν προοδευτικήν πορείαν έν τφ τόπφ.
Ό έχθρος κατεπάτει ήδη τήν χώραν καί
κατελάμβανε τδ έν τρίτον αύτής, ή συμ
φορά δέ άπερρόφα πάσαν σκέψιν καί πα
ρέλυε πάσαν ιδέαν. Επόμενον λοιπόν ήτο
νά έγκαταλειφθή καθ’ όλοκληρίαν καί ό
άθλητισμός καί νά κατέλθη είς τδ κατώ
τερον σημεϊον τής ύφέσεως ό εύγενής πυ
ρετός τοΰ παρελθόντος έτους.
"Ηδη τά άτυχήματα παρήλθον, έπί τών
παθών έπιχύνει τδν βάλσαμόν του ό χρό
νος, ή πατρίς όρμα καί πάλιν πρδς τά
πρόσω. Πάσαι αί έκδηλώσεις τής έθνικής
ζωής άναλαμβάνουσι τδν δρόμον τής προό
δου καί τής έπιδόσεως. Καί ό άθλητισμός,
μία τών εύγενεστέρων αύτών έκδηλώσεων,
άνεθάρρυσε καί εύνοϊκή αύτοΰ άναγέννησις
παρατηρεϊται πανταχοΰ.
Άλλά μεταξύ τών λοιπών έκφάνσεων
τής έθνικής ζωής, έκείνη, ήτις δέον πλειότερον νά ένισχυθή, είναι δ άθλητισμός.
Είς τήν γενικήν άναμόρφωσιν τής έθνικής
μας ζωής, ούτος κατέχει τήν πρώτην θέσιν, άξιοι καί δικαίως τήν ένίσχυσιν άπδ
τών άνω μέχρι τών κάτω, τήν ύποστήριξιν έπισήμως τής πολιτείας καί τοΰ λαοΰ.
Άλλά δι’ αύτδ δέον νά δοθή ή ώθη-
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σις διά τών άγώνων. ’Ανάγκη οί άγώνες
νά καταστώσι συχνότεροι, διαρκέστεροι. Και
ota νά κατορ9·ω9·η τοϋτο, δέον πρό παν
τός νά έννοηθ-ή δτι δέν είναι άνάγκη έκάστοτε έπισημότης καϊ πολυτέλεια νά παρα
κολουθώ αύτούς. ’Αρκετόν είναι νά περιορισθ-ώσιν εϊς τήν πραγματικήν μόνον άμιλ

λαν, τής όποιας ή Ιδέα συνυπάρχει έν τφ
άγώνι, νά λείψη δέ πάσα ή περιττή πο
λυτέλεια, ή όποια §ν μόνον κατορθοΐ, νά
καθ-ιστ^ δυσχερή τήν διεξαγωγήν αύτών
και ν’ άποτρέπη τούς διοργανωτάς των
άπό όμοιας έπιχειρήσεις.
Έλπίζομεν δτι οί αρμόδιοι καϊ οί δυνά-

μενοι θ·ά συνομολογήσωσι μεθ·' ήμών δτι
καϊ άνάγκη είναι νά πολλαπλασιασίίώσιν
οί άγώνες άλλά καϊ έπιβάλλεται νά λειψή
παν έμπόδιον. "Ας μελετηρή λοιπόν ό κα
ταλληλότερος τρόπος. 'Ημείς θ·ά ήμε9·α
ύπερήφανοι διότι πρώτοι ρίπτομεν τήν ιδέαν.
-------- 3&Ξ--------

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

.1. LENOBLE DU TEIL
ϊιίαακάλου Ιπποϊαμβατοδ
ίν τι} οχολ§ τ&ν έ&νιχών Ιπποφορβείων.
rao
ΑΝΤΩΝΙΟΥ θ. ΗΠΙΤΗ
ταγματάρχου το5 πυροβολ'.κοΰ.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

«Άπασαι αί έπιστήμαι καί αί τέχναι έχουσιν
άρχάς καί κανόνας, δυνάμει τών όποιων προβαίνουσιν εις ανακαλύψεις, δδηγούσας εις τήν τελειοποίησιν. 'Η ιππική είνε ή μόνη, δΓ ήν φαί
νεται δτι έχομεν ανάγκην τής πρακτικής άσκήσεως· έν τούτοις ή πρακτική αυτή άσκησις έάν
στερήται αληθών άρχών, δέν είνε άλλο τι εϊμή
έξις, ής δ καρπός είνε βεβιασμένη και αβέβαια
έκτέλεσις, πληρούσα θαυμασμού τούς ήμιειδότας,
έκπλησσομένους συχνάκις έκ τής χάριτος μάλ
λον τού ίππου παρά έκ τής αξίας τοΰ ιππεύοντας
αύτόν. Έκ τούτου ακριβώς προέρχεται δ μικρός
αριθμός τών καλώς γεγυμνασμένων ίππων καί ή
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δλίγη ίκανότης, ήν τινα παρουσιάζουσιν οί πλεϊστοι τών αύτοκαλουμένων ιππέων.
»'Η έλλειψις άρχών άγει είς τό νά μή ώσιν
εις κατάστασιν οί μαθηταϊ νά διακρίνωσι τά έλαττώματα άπό τάς τελειότητας, δέν έχουσι δέ άλλο
καταφύγιον εϊμή τήν άπομίμησιν, καϊ δυστυχώς
είνε πολύ εύκολώτερον νά τραπή τις πρός τήν
σφαλεράν πρακτικήν άσκησιν άπό τού νά προσκτήση τήν δρθήν τοιαύτην.
» Οί μεν, προσπαθούντες νά μιμηθώσιν εκεί
νους, οίτινες έπιζητούσι νά έπωφεληθώσιν άπάσης τής εύφυίας και ζωηρότητες τού ίππου, ύποπίπτουσιν εϊς το έλάττωμα τού νά κινώσι διηνεκώς τάς χείρας καϊ τάς κνήμας, δπερ άντίκειται
είς τήν χάριν τού ίππέως, προσδίδει κακήν στάσιν
εις τόν ίππον, άλλοιοΐ τήν ευαισθησίαν τών φο
ρέων τού στόματος τοΰ ίππου καϊ καθιστά τούτον
ασταθή εϊς τάς κνήμας.
» Οί δέ, προσπαθούσι νά έπιζητήσωσι λεπτό
τητα καϊ ακρίβειαν, ήν τινα βλέπαυσιν έφαρμοζομένην ύπ’ έκείνων, οίτινες έχουσι τήν έπιτηδειότητα νά έκλέγωσι μεταξύ άριθμού τίνος
ίππων έζείνους, οΰς ή φύσις έπροίκισε δΓ έξαιρέτου στόματος, δι’ ισχυρών ισχίων καϊ δμαλής
έν γένει τού σώματος ένεργείας, προτερήματα,
άτινα εύρίσκονται είς έλάχιστον άριθμδν ίππων.
Έκ τούτου προέρχεται, δτι οί άπομιμηταϊ ούτοι
τής τοσούτον έπιζητουμένης άκριβείας, έξασθενούσι τό θάρρος εύκάρδου ίππου καϊ τού άφαιροϋσιν άπασαν τήν χάριν, ήν ή φύσις τώ έδωκεν.
» Άλλοι τέλος, παρασυρόμενοι ύπό τής πεπλανημένης καλής κρίσεως τοΰ κοινού, ούτινος
αί κρίσεις δέν δύνανται νά θεωρηθώσι πάντοτε
ώς άξιώματα καϊ καθ’ ού ή δειλή άλήθεια δέν
τολμά νά έξαναστή, εύρίσκονται, μετά πάροδον
μακράς καϊ ένδελεχούς ιππικής έργασίας, νά κέκτηνται ώς μόνην άξίαν τήν κολακευτικήν καϊ
φαντασιώδη εύχαρίστησιν τοΰ νά νομίζωσιν έαυτούς έπιδεξιωτέρους τών άλλων.
» Τό αίσθημα έκείνων, οίτινες θεωροΰσιν ώς
μηδέν τήν θεωρίαν έν τή ιππική τέχνη, δέν θά
μέ έμποδίση άπό τού νά ύποστηρίξω, δτι αΰτη
είνε αναγκαιότατη, ίνα καταλήξωσιν είς τό τέ
λειον. Έν τή θεωρία ταύτη ή πρακτική άσκησις
είνε πάντοτε αβέβαια. Συμφωνώ, δτι είς άσκησιν,
εις ήν τό σώμα λαμβάνει τοσούτον μέρος, ή πρα
κτική δέον νά ή αναπόσπαστος έκ τής θεωρίας,
διότι δΓ αύτής άναγνωρίζομεν τήν φύσιν, τήν
κλίσιν καϊ τάς δυνάμεις τοΰ ίππου καϊ διά τού
μέσου τούτου ανακαλύπτομε·? τά κεκρυμμένα

πλεονεκτήματα αύτοΰ- άλλ’ ίνα φθάσωμεν είς
τό άποτέλεσμα τούτο, δέον προφανώς νά ώμεν
προετοιμασμένοι έπ’. τών δυσχερειών τής πρακτι
κής ταύτης άσκήσεως διά θεωρίας σαφούς καϊ
βεβαίας.
» 'II θεωρία μάς διδάσκει νά έργαζώμεθα έπϊ
καλών άρχών, αύται δέ, άντϊ ν’ άντίκηνται είς
τήν φύσιν τού ίππου, δέον νά χρησιμεύωσιν είς
τήν τελειοποίησιν αύτής, τή βοήθεια τής τέχνης.
» Ή πρακτική άσκησις μάς παρέχει τήν εύκολίαν νά έφαρμόσωμεν δ,τι ή θεωρία μάς διδάσκειδπως δ’ άποκτήσωμεν τήν εύκολίαν ταύτην, δέον
ν’ άγαπώμεν τούς ίππους, νά ώμεν ισχυροί καϊ
τολμηροί καϊ νά έχωμεν μεγάλην υπομονήν.
Ταύτά είσι τά προτερήματα, τ’ άποτελοΰντα τόν
πραγματικόν ίππέα.
»Όταν λέγω, δτι έχομεν άνάγκην ισχύος
καϊ τόλμης, δέν έννοώ τήν άπότομον ίσχύν καϊ
τήν άπερίσκεπτον παρατο/.μίαν, ήν έχουσιν
ιππείς τινες, βιψοκινδυνεύοντες πλειστάκις μεγάλως, δπερ απελπίζει τόν ίππον καϊ τόν τηρεί έν
διηνεκεϊ άταξία- έννοώ ίσχύν συνεχομένην, συγ
κρατούσαν τόν ίππον έν τώ φόβω καί τή ύποταγή διά τών ιππευτικών βοηθημάτων καϊ
τών κολασμών τοϋ άπειθοϋντος ίππου, διά τών
πρός τούτο ιππευτικών μέσων, τηρούντος τού
ίππέως τήν ισορροπίαν καϊ τήν χάριν, άτινα συμβάλλουσι κατά πολύ εϊς τήν έπιστήμην.
»DE LA GuilUXIEIlE 175111.

Παρατηρών τις μετά προσοχής τό πλεΐστον
τών σημερινών ιππέων ή τούλάχιστον εκείνους,
οίτινες άξιαύσιν δτι είνε τοιούτοι, θά νομίση
δτι χθές μόλις δ de la Gueriniere έγραψε τάς
άνωτέρω γραμμάς. καθότι άπαντώμενκαθ’έκάστην
τά αυτά άξιογέλαστα καϊ τάς αύτάς απαιτήσεις.
Ό είς έγκλείεται εντός ίππευτηρίου, ίνα έκγυμνάση τόν ίππον του, ούτινος ή έκπαίδευσις δέν
είνε, κατ’ αύτόν, ποτέ έπαρκής, ϊνα ίππευθή
έκτός τοΰ ίππευτηρίου.
Ό έτερος, άπ’ εναντίας, φρονεί, δτι δέν χρη
σιμεύει οίαδήποτε έκγύμνασις καϊ φαντάζεται,
δτι δ ίππος του είνε είς θέσιν νά παράσχη βεβαίαν καϊ εύάρεστον ύπηρεσίαν, δταν συνεπεία
βαδδισμών κατορϋώση νά διατρέχη χιλιόμετρα
τινα.
'Ο πρώτος είνε ώς έπϊ τό πλεΐστον άτολμος,
ύποκρύπτων τήν δειλίαν του έν φαινομενική μάλ
λον καϊ ούχί πραγματική έπιστήμη, οπωσδήποτε
δμως άχρηστον ό δεύτερος είνε αμαθής, άλλά

πάντοτε ισχυρός καϊ τολμηρός άναβάτης. Είς
ούδένα τούτων θά έμπιστευθώ τούς ίππους μου,
προτιμώ δμως τόν τρόπον τοΰ δευτέρου, καθότι
τδ θάρρος καί ή άνοητοτέρα παρατολμία, έπιβάλλουσι θαυμασμόν τινα, έστω καϊ έάν έκδηλωθώσιν άκαταλλήλως.
Μεταξύ τών δύο τούτων άκρων τάσεων, ύπάρχει έν τούτοις δρθόν τι διάμεσον, άποτελοΰν
τήν ΧΡήσψ·ον Ιππασίαν, τήν βασιζομένην έπϊ τής
γνώσεως τών θεμελιωδών άρχών, ας έθεντο ίππόδαμοι διδάσκαλοι..
Έκ τών άρχών τούτων δύνανται νά παραβλέψωσιν έκείνας, αίτινες δέν σχετίζονται πρός τήν
ώφέλιμον χρησιμοποίησιν τοΰ ίππου- δύνανται
επίσης νά τελειοποιήσωσι τόν τρόπον τής έφαρμογής τών άλλων, άλλά δέν δύνανται νά τάς
άνατρέψωσι, διότι αί άρχαϊ αύται καθιερώθησαν
ύπό τής πείρας έπιδεξιωτάτων διδασκάλων, οίτι
νες τάς έστήριξαν έπϊ παρατηρήσεων τής φυσεως
καϊ τού ηθικού τοΰ ίππου, έκτός δέ τούτου ή
άνάγκη τής ύπάρξεώς των έβεβαιώθη διά τής
αύστηράς άναλύσεως τών νόμων τοΰ σχηματι
σμού καί τής κινήσεως τού ζώου.
Έν τώ πνεύματι τών άρχών τούτων είνε γεγραμμένα τά επόμενα μαθήματα- ή χρήσις τού
ίππου τείνει δσημέραι πρός τούς ταχείς βηματι
σμούς του- αί διάφοροι σχολαϊ δέον τήν σήμερον
ν’ άπλοποιήσωσι τήν διδασκαλίαν τής ιππασίας
καϊ νά διατηρήσωσι μόνον τάς θεμελιώδεις άρχάς
τών μεγάλων διδασκάλων, άρχάς, αίτινες άρκοΰσιν ϊνα έξασφαλίσωσι τά μέσα τής διοικήσεως
τοΰ ίππου καϊ τής χρησιμοποιήσεως αύτού είς
άπάσας τάς ώφελίμους ύπηρεσίας του.
Όσον διά τήν ιππασίαν τών ιπποδρομιών,
αυτή είνε τό άποκλειστικόν προνόμιον μικρού
άριθμού ιππέων καϊ δέν έκμανθάνεται, εϊμή είς
σταύλους έκπονήσεως, οίτινες είσ’.ν είδικαϊ σχολαί, μή άντικαθιστάμεναι ύφ’ ούδεμιάς άλ?,ης,
καθότι, άν καϊ αί θεμελιώδεις άρχαϊ τής ιππασίας
τών ιπποδρομιών είνε αί αύται μέ δλα τά λοιπά
είδη τών ιππασιών καϊ δέν έχουσι τό ιδιαίτερον,
εϊμή τήν έφαρμογήν των πρός τελικόν σκοπόν,
ήτοι τήν ταχύτητα, πρέπει νά ληφθή ύπ’ δψιν,
δτι, δπως ίππεύση τις δΓ ιπποδρομίας δέν άρκεΐ
νά γνωρίζη ιππασίαν καϊ τούς κανόνας αύτής,
άλλ’ δτι καϊ τό στήθός των δέον νά ή συνειθισμένον πρός τον ταχύν τούτον βηματισμόν καϊ ό
ίππεύς έξφκειωμένος μέ τάς στάσεις τού σώμα
τός του, αίτινες έπιτρέπουσι ν’ άντέχη καϊ συνάμα
νά εύκολύνη τήν ταχύτητα.
(Έπδται ουνίχεια)
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ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Β'.
Γαλλική πυγμαχία.
Άντιθέτως .πρός την αγγλικήν μέθοδον,
ή γαλλική χρησιμοποιεί τους πόδας ιδίως,
δπως φέρη τό ποθούμενον αποτέλεσμα.
’Επειδή δμως καϊ αί χεϊρες ένεργοΰσι
καταλλήλως, ού μόνον πρός άμυναν άλλά
καϊ πρός έπίθεσιν, διά τούτο ή γαλλική
πυγμαχία μέ την μεθοδικήν σύμπραξιν
ποδών τε καϊ χειρών, δύναται νά θεωρηθή
σήμερον ώς μέθοδος άνωτέοα τής αγγλι
κής καϊ λόγω άσκήσεως, ώς απαιτούσα
μείζονα εύλυγισίαν σώματος καϊ λόγω απο
τελέσματος, διότι πολύ ίυσκόλως ’Άγγλος
πυγμάχος θά δυνιιθή νά καταβάλη Γάλλον
χρησιμοποιούντο έν καταλλήλω συνδυα
σμό» τούς πόδας καί τάς χεΐρας αύτού.
’Επειδή δέ καϊ ήμεϊς θεωρούμεν ταύτην
ώς άνωτέραν τής άγγλικής μεθόδου, πρός
πληρεστέραν κατανόησιν της άλλως πάντως
άγνωστου παρ’ ήμϊν μεθόδου ταύτης, θά
παράσχωμεν κατωτέρω υποδείγματα τού
Γάλλου διδασκάλου Danguy, ενός τών διασημοτέρων συγχρόνων Γάλλων πυγμάχων.
ΊΙ γαλλική πυγμαχία είσήχθη τω 1830
παρά τού Μιχαήλ Pisseux, δστις υπήρξε
διδάσκαλος τού δουκός της ’Ορλεάνης
καϊ τού λόρδου Seymour.
Κατά τήν έποχήν έκείνην εκαλείτο savate
καϊ έθεωρεϊτο δλως χυδαία άσκησις, αγα
πητή μόνον είς τους φαυλοβίους νυκτιπλάνους τών άγυιών. Μή καλλιεργούμενη
παρ’ ανθρώπων ικανών νά κατανοήσωσι
τήν αξίαν αύτής, εύρίσκετο είς δλως στοι
χειώδη κατάστασιν. ’Επειδή δέ έλειπεν ή
γυμναστική παίδευσις καϊ ή έλαστικότης
τού σώματος άπό τούς χυδαίους τούτους
μύστας τής savate, ή άμυνα καϊ τέι κτυ
πήματα περιωρίζοντο μόνον είς τά κάτω
μέρη τού σώματος, τά δέ μετέπειτα κτυ
πήματα έναντίον τής κοιλίας καϊ τού
στήθους, πολλω δέ μάλλον τά έναντίον
τής κεφαλής, ήσαν άγνωστα εΐς αύτούς.
Εκείνος, δστις άνύώωσε τήν savate εΐς

άληθή τέχνην, είνε ό Κάρολος Lecour,
δστις πρώτος έσκέφθη νά άναμτξη τήν
αγγλικήν μέθοδον μέ τήν γαλλικήν savate
καϊ νά μεταχειρισθή τάς χεϊρας ιδία πρός
άμυναν. ’Αφού ήσκήθη έπϊ τοσούτον εΐς
τήν μέθοδόν του ταύτην, ώστε νά άποβή
διδάσκαλος, μετέβη είς Αγγλίαν καϊ έλαβε
μαθήματα παρά τών Adams καϊ Smith,
τών δύο πρώτων πυγμάχων τού Λονδίνου.
Παιδευθεϊς αρκούντως εΐς ’Αγγλίαν,
έπέστρεύεν εΐς Παρισίους τώ 1832, ήνοιξεν αίθουσαν διδασκαλίας καί έκεϊ ακο
λουθών ώρισμένους λογικούς κανόνας,
έσυστηματοποίησε τήν σύγχρονον χρήσιν
τών πυγμών καϊ τών ποδών, βασιζόμενος
πάντοτε εΐς τήν πεποίθησιν, ήν έσχημάτισε, νά μή ΐσταται ό παλαιστής έγγύς
τού άντιπάλου του, δπως άποκοούη τούς
κτύπους, άλλά, μακράν αύτού, έφ’ όσον
επιτρέπει τούτο ή φάσις τού άγώνος, εΐς
τρόπον, ώστε δυσκόλως ό αντίπαλος νά
δύναται νά συλλαμβάνη τόν προσβάλλοντα
πόδα η τήν πυγμήν. Άπό τήν άρχήν ταύ
την άναχωρήσας έθεσε τάς βάσεις καϊ ού
μόνον έτελειοποίησεν, άλλά, δύναται τις
νά εΐπη, δτι μετεμόρφωσε τήν άρχικήν
μέθοδον τού Pisseux.
Κατά τήν αύτήν έποχήν εφθασαν εΐς
Παρισίους δύο διδάσκαλοι τών έπαρχιών,
ό Loze έκ Τουλούζης καϊ ό Leboucher έκ
Ρουένης, οϊτινες είχον ιδέας όμοιας σχε
δόν μέ τάς τού Lecour. Πέριξ τών τοιών
τούτων έσχηματίσθη όλίγον κατ’ ολίγον
κύκλος- άγωνιστών, οϊτινες άνέδειξαν τήν
μέθοδον ταύτην άξιοθαύμαστον.
Μετά, τούτους διαδοχικώς μέχρι τοΰ
1862 άνεδείχθησαν ύ Hubert Lecour,
άδελφός τού πρώτου, δστις ήτο μέν βρα
χύσωμος, άλλά διαβολικής εύστροφίας.
Ό Κάρολος Ducros, βραδύτερον ό Vigueron, άνήρ έκτάκτον μυϊκής ισχύος καϊ ό
Lepoucher·
Τέλος τώ 1862 άνεφάνη ό Charlemont,
δστις διά τής εκτάκτου Ικανότητάς του
άνύφωσεν έτι πλέον τήν τέχνην τού
Lecour, καταστήσας όριστικώς πλέον τήν
γαλλικήν μέθοδον άνωτέραν τής άγγλι-
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κής. Διά τού τύπου, δν ό Charlemont
έδωκεν εΐς τήν τέχνην, δέν δύναται τις
πλέον νά βασισθη εΐς τήν ύπεροχήν τής
δυνάμεώς του, καθόσον άσφαλώς θά καταβληθή άπό άντίπαλον καλώς- έξησκημένον
είς τήν μέθοδον ταύτην.
Μετά τήν πρόοδον ταύτην τής γαλλικής
πυγμαχίας αί σκέφεις ιϊγαγον τήν είς τό
γαλλικόν ναυτικόν εισαγωγήν ταύτης.
Δέν θεωρούμεν άσκοπον νά δώσωμεν
ένταύθα λεπτομέρειας τινας καϊ νά παρά-
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προσβολήν. Ούχ ήττον καϊ ή δεξιά χεϊρ
συνήθως καταφέρει κτυπήματα, είτε διότι
ή φάσις τού άγώνος άγει τόν άθλητήν
είς τούτο, είτε ώς αντίκτυπον μετ’ άπόκοουσιν έπιθέσεως τού άντιπάλου, οπερ
συνειθέστερον.
Μετά τήν θέσιν τής φυλάξεως, ϊνα
είσέλθιι τις εΐς τόν άγώνα, έκτελεϊ ήμίσειαν κλίσιν έπ’ αριστερά, πάντοτε έπϊ
τού αριστερού ποδός στηριζόμενος καϊ
προτείνει τόν δεξιόν πόδα έναντίον τού

Σχ.2.

σχωμεν ύποίείγματα Ικανά πρός πληρε
στέραν κατανόησιν τής τελειοποιηθείσης
τέχνης τού Lecour· Πιθανότατα οί παρ’
ήμϊν τρόφιμοι τών Γυμναστηρίων, έμπνεόμενοι ύπό τών γραμμών τούτων, νιϊ τραπώσι καϊ έπϊ τήν ανδρικήν ταύτην άσκησιν, τής οπωσδήποτε πυγμαχίας, ήτις
ούδολως δυστυχώς καλλιεργείται είς τήν
χώραν, ήτις ύπήρξεν ή κοιτίς της καϊ έν
τή οποία τοσούτον έλαμπρύνθη
Κατιϊ τήν γαλλικήν λοιπόν ταύτην μέ
θοδον, ό αμυνόμενος στηρίζεται έπϊ τού
άριστερού ποδός καϊ άφίνει τόν έτερον νά
αίωρήται, έτοιμον πρός έπίθεσιν (Σχ. 2).
Σχεδόν πάντοτε αμύνεται διά τής άριστεράς χειρός, συλλαμβάνων τόν προσβάλλοντα πόδα, δίδει δέ κτυπήματα είτε δι’
άμφοτέρων τών ποδών, είτε, δπερ καϊ
συνειθέστερον, έναλλάξ δι’ ενός έξ αύτών,
προτιμών πάντοτε, προσποιούμενος διά
τού άριστερού, τήν διά τού δεξιού ποδός

άντιπάλου μέ τήν δεξιάν χεϊρα ήμιπροτεταμένην καϊ τήν άριστεράν έτοίμην πρός
άπόκρουσιν (Σχ. 3).

Εΐς διδόμενον οριζόντιον ύπό τοΰ ποδός
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κτύπημα, ή αριστερά χειρ συλλαμβάνει
τόν προσβάλλοντα πήδα τοϋ αντιπάλου
και διά τής δεξιάς χειρός ό πυγμάχος
άντεπιτίθεται. στηριζόμενος έπ’ άμφοτέοων
τών ποδών (Σχ. 41.

αντίπαλον είς την δεξιάν γνάθον (Σχ. 5).
Τό θεμελιώδες κτύπημα τής μεθόδου
ταύτης είνε τό καταφερόμενον, μετά προσποίησιν συνήθως (Σχ. 6) δι’ ένός τών
ποδών, αστραπιαίος διά τοϋ έτέοου ένμν-
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Εύνόητον δτι ένταΰθα καθίσταται αδύ
νατος ή περιγραφή τών πολλών και ποι
κίλων συνδυασμών τών κτυπημάτων τής
μεθόδου ταύτης.
Γενικώς μόνον άναώέρομεν, δτι ό άγιον
κατά τήν γαλλικήν πυγμαχίαν απαιτεί
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χάριτος καί τής δεξιότητος άνεγνωρισμένου ξιφιστοΰ. Έάν τις- δυνηθή νά φθάση
είς τοιοϋτο σημεϊον, καθίσταται ού μό
νον αξιοθαύμαστος ύπό τήν έπούιν τής
τέχνης, άλλα καί σφοδρά επικίνδυνος αν
ταγωνιστής, διότι ή γαλλική μέθοδος πα-

Σχ. 9

Σχ. 8.

Έάν τό κτύπημα δοθή ίηΐτηλά έναντίον
τής κεφαλής, τότε ό αμυνόμενος κύπτει
και συλλαμβάνει διά τής αριστερός χειρός
τόν προσβάλλοντα πόδα, άνωθεν τοΰ ώμου
αύτοΰ, στηρίζει τούτον έπ’ αύτοΰ και διά
τής έτέρας άντεπιτίθεται. προσβάλλων τόν

τίον τοΰ στήθους τοΰ αντιπάλου (Σχ. 7).
Έάν δεν λάβει τις τήν πρόνοιαν νά άπομακρυνθή έγκαίοως ή vet τό άποκρούση,
τότε δέχεται ισχυρότατοι' κτύπημα είς
τήν κοιλίαν (Σχ. 8) ώς άπάντησιν είς τήν
απρονοησίαν
του.
V

Σχ. 10

παμμεγίστην εύλυγισίαν σώματος, ϊνα δννηΟή ό αθλητής νά έκτελέση δυσκολοτάτας κινήσεις, ώς τό μέγα διασκέλισμα
(Σχ. !>), καί τήν ποικιλίαν τών συνδιασμών τής μεθόδου ταύτης, μόνη δέ ή έπί
μακρόν χρόνον έμμονος άσκησις δύναται
νιί καταστήση τινα τεχνίτην ε’νάμιλλον τής

Σχ 11

ρέχει κτυπήματα άνυπολογίστου ζημίας,
ώς π. χ. τό φοβερώτερον πάντων στρεφό
μενου τοΰ ποδός (Σχ.’ 10;, δπερ αδύνατον
νιί προίδη τις καί νά τό άποκρούση καί
δπεο συνηθέστατα άποβαίνει όλέθριον δι’
έκεϊνον, δστις· θά τό ύποστή. "Η ώς τό
λεγόμενον, κτύπημα τήςάγελάδος, (Σχ. 11)

95

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙ1ΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Π0ΔΙ1Ϊ\TIKII ΚΑΙ ΑβΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

δπερ ασφαλώς·, έάν δοθή καταλλήλως,
Θραύει τήν έπιγονατίδα τοΰ αντιπάλου,
προτού ούτος· δυνηθΰ να άποφύγη τούτο.
Πλήν τούτων ύπάρχουσι καϊ άλλα ui-

άνώτέρω, κατεγίνοντο εΐς τήν καλλιέρ
γειαν τής μεθόδου ταύτης, ήν συνδυάζοντες είτε πρός· τήν ελληνορωμαϊκήν πά
λην είτε πρός τήν έλβετικήν, Oct παρήγα-

Σχ. 12

Σχ. 14

κροτέρας μέν αξίας κτυπήματα καϊ απο
κρούσεις, ώς τά έμφαινόμενα εΐς τά
Σχ. 12, 13 καϊ αποκρούσεις 14, άλλά
πάντοτε έπικίνδυνα.
Εύχής έργον θά ήτο άν οί παρ’ ήμϊν
γυμνασταί, λαμβάνοντες αφορμήν άπό τά

γον μέθοδον
μαχίας, ήτις,
αύτής έπϊ τών
τέρει βεβαίως
γνωστής.

νεωτέρας έλληνικής πυγ
στηρίζουσα τούς κανόνας
ανωτέρω σκέψεων, θά ύπεράπάσας τάς μέχρι τούδε
ΤΗΛ. ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ

Ούδείς άγνοεϊ βεβαίως τήν έκ τής ποδηλασίας
έπί τής ύγιείας ήμών προκύπτουσαν ώφέλειαν.
Άναπνέοντες καθ’ έκάστην στιγμήν νέον άφθονον
καί καθαρόν αέρα διά τής άενάου έπί τά πρόσω
πορείας, όταν μάλιστα αΰτη γίγνηται συμφώνως
μέ τούς κανόνας τής ύγιεινής καί εΐς τόπους
τερπνούς καί εύαέρους, τονοΰμεν τούς πνεύμονας
καί τό σώμα. Λέγω δέ ύγιεινής. έπειδή πολλοί
τών ποδηλατών. έκλαοόντες ώς μόνον καί άκρον
τοΰ ποδηλάτου προορισμόν τήν άνάπτυξιν μεγί
στης δι’ αύτού ταχύτητος. ήτις μόνον εΐς τούς
άγοντας ηλικίαν κατωτέραν τών 21 έτών δύ
ναται άφόβως, μετά προηγηθείσαν μεθοδικήν καί
άναγκαΐαν προπόνησιν, άκινδύνως νά έπιτευχθή,
κάθηνται έπί τοΰ ποδηλάτου κύπτοντες καί κυρτοΰντες τά νώτα ούτως, ώστε παρουσιάζουσι
καί είς τούς θεατάς ειδεχθή δψιν. ΊΙ τοιαύτη δέ
στάσις καϊ ή άνάπτυςις μεγάλης ταχύτητος εΐς
πάσαν άλλην ήλικίαν δύναται έπικινδύνως έπί
τής ύγιείας τοΰ ποδηλάτου νά επίδραση καί νά
προκαλέση άσθματικάς ή καρδιακάς παθήσεις
λίαν σοβαράς, εΐς τούς έχοντας ιδίως έκ φύσεως
τον θώρακα κακώς κατεσκευασμένον.
Ή ανόργανος λοιπόν έπί τοΰ ποδηλάτου γυ
μναστική αποβαίνει έπωφελεστάτη κατά τάς
μακράς πρό πάντων έκδρομάς, διότι ή τοΰ σώ
ματος έςάσκησις καθίσταται γενικωτέρα, ασκού
μενου δι’ αύτής τοΰ στήθους, τών βραχιόνων
καί τών λοιπών τοΰ άνω μέρους τοΰ σώματος
μελών, άτινα οιά μόνης τής ποδηλασίας ούοόλως
ασκούνται.
Άλλά τίνι τρέπω θά γίνηται αΰτη καί διά
ποιον λόγον; "Οστις δήποτε έςετελεσε μακράν
εκδρομήν έπί ποδηλάτου, θά ήσθάνθη βεβαίως
τούς βραχίονας του έκλελυμμένους καί άπηυδηκότας περισσότερον άπό τάς κοπιασάσας κνήμας
του. Ή αιτία τής έξαντλήσεως τών βραχιόνων
είναι εύνόητος. Ήσαν καταδεδικασμένοι είς παν
τελή ακινησίαν, κρατήσαντες τό πηδάλιου τοΰ
ποδηλάτου, κατά τό μακράν τής έκδρομής διά
στημα. ένφ τούναντίον αί κνήμαί του καίτοι
έχρησίμευον ώς μοχλοί κινητήριοι καθ’ δλην τήν
μακράν πορείαν του, όλιγώτερον άπέκαμον άκολουθήσασαι τόν γενικόν τής φύσεως νόμον,
καθ’ δν, πα: μΰς, ασκούμενος. αύξάνει καί κρα
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τύνεται, έν ακινησία δέ μενών περιπίπτει εΐς
ατροφίαν καί μαρασμόν.
Διά τούτο ούδείς έκ τών μετά θέρμης έραατών
τής ποδηλασίας έχει βραχίονας ισχυρούς καί
στήθος εύρύ και ισχυρόν, έκτός έάν προηγουμέ
νως ήσκήθη τακτικώς και μεθοδικώς έν τοίς γυμναστηρίοις, ή έξακολουθή έτι ασκούμενος. Εΐς
άπόδειξιν δέ τούτου φέρω παράδειγμα καλούς
μάλιστα γυμναστικούς, οϊτινες δύνανται νά έκτελώσιν ασκήσεις έπί διαφόρων γυμναστικών οργά
νων άκόπως καί μετά μεγίστης εύχερείας, κα
τόπιν δμως μακράς ποδηλατικής έκδρομής δέν
δύνανται έφ’ ίκανάς ήμέρας νά έκτελέσωσι
ταύτας.
Άνάγκη λοιπόν, κατά τάς μακράς ιδίως έκδρο
μάς, νά άσκώμεν τούς βραχίονας, τό στήθος, τούς
ώμους καί τά λοιπά άνω μέλη τοΰ σώματος
έκάστοτε μετά πορείαν 2-3 χιλιομ., δπως ταύτοχρόνως ύφίσταται ή άναγκαιούσα ισορροπία
εΐς άπαντα τά μέλη τοΰ ποδηλατοΰντος, χωρίς
νά κατερχώμεθα τοΰ ποδηλάτου, οσάκις ή ποιότης
τής όδοΰ καί ό καλός καιρός τό έπιτρέπουσιν.
Αί έλεύθερα: αύται ασκήσεις, γνωσταί ούσαι
εις όλους. έκτελοΰνται αιρομένων τών χειρών
έκ τοΰ πηδαλίου, οσάκις ή οδός είναι όμαλή καί
καθαρά, διευθυνομένου τοΰ ποδηλάτου διά μόνων
τών ποδών, ένώ τηρείται τό άνω μέρος τοΰ σώ
ματος ευθυτενές καί τό στήθος προτεταμένου, οί
ώμο: πρός τά όπίσω και πρός τά κάτω, λαμβανομένης τής στάσεως έκεινης, ήτις μάς έπεβάλλετο οσάκις έςετελοΰμεν έν τοΐς δημοτικοί; σχολείοις τάς έλευθέρας καλουμένας άσκήσεις ύπό
τό πρόσταγμα τοΰ διδασκάλου, έντείνοντες καί
κάμπτοντες πρός τά άνω ή πρός τά κάτω, πρός
τά έμπρός ή πρός τά όπίσω καί πρός τά πλάγια
εναλλάξ, ή άμφοτέρους τούς βραχίονας, καί περιστρέφοντες τούτους πρός τά έμπρός ή πρός τά
όπίσω κατά τόν ένδεδειγμένον έν τοίς σχολείο:;
τρόπον, γυμυάζοντες ούτω ταύτοχρόνως άπαν
τό σώμα, καίτοι καθήμενοι έπί τοΰ ποδηλάτου.
Περιττόν, νομίζω, είναι νά προσθέσω ενταύθα,
δτι αί άνω άσκήσεις συυιστώυται εΐς εκείνους,
οϊτινες διευθύνονται ευκόλως, άκόπως καί άκινούνως, τηροϋντες τήν ισορροπίαν των καί μή έχόμενοι τοΰ πηδαλίου διά τών χειρών. Πάντα δ’ άλ
λον αύστηρώς άποτρέπομεν άπό τάς ασκήσεις
ταύτα:, διότι αναπόφευκτος καί βε&αία ή πτώσίς
των είναι.
Κ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
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Άλλ’ δχι· ή έπίφασιν παρακμής παρουσιάσασα
τοιαύτη κατάσταοις δέν πέπρωται νά έξακοΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
λουθήση
έπί μακρόν παρατεινομένη- άπαίσιαι
----- -------συμφορά
’
έξήγειραν ήμάς τοϋ άπατηλοϋ ληθάρ(ΙΙχρά τοϋ ·/.. Κ. Δοσώυ, αξιωματικού τοΰ Β. Ν.,
γου καί τής εγωιστικής πλάνης, πανταχόθεν δέ
έ II. Σ. Α. ϊ/.αβε τήν ακόλουθον επιστολήν, ήν
διαβλέπονται παρήγορο: αί ένέργεια τή; φιλότι
άσμένω; δημοσιεύομεν).
μου νεότητος.
Φίλε Κύριε,
"II τε σωματική, έργασία καϊ ή πνευματική, αί
«Ό βίος έν τ·ζ κινήσει έστιν». |
τήν
εύημερίαν τών έθνών έξασφαλίζουσαι, άπαιΑηζτοτχιβζ
τοϋσι σώμα ύγιέ; καί κράσιν ισχυρά·/, ό δέ περί
Μετά μεγάλης μου χαρά; εΐδον πραγματο
τής τών σωμάτων εύεξίας καί άναπτύξεως μερί
ποιούμενο'/, διά τών άτρύτων κόπων ύμών, έργον, |
μνων, άς έχη πάντοτε ύπερηφάνως ύπ’ δψιν, δτι
έκ τοϋ σκοπού τοϋ όποιου πολλά δύναται τις νά
εργάζεται διά τό μέλλον τής φυλής αύτοΰ, διά
έ/.πίση.
τήν πρόοδον τή; άνθρωπότητος.
Μετά μακρών αιώνων δουλείαν, ύπό κατακτηΈρρωσθε
τήν τάς ιδίας συνήθειας έπιβαλόντα καί τά πά- 1
Κ. Α. ΔΟΣΙΟΣ
τρία ήμών έθιμα έκ βάθρων άνατρέψαντα, ήλευ- 1
- ——--θερώθη ή μικρά αδτη τοϋ Ελληνισμού γωνία.
Ο: έν τώ σκότει καί ύπό τό κράτος άγρια; -υπο
ταγής βιώσαντες, άμα άπό τοϋ ζυγού άνακουφι- I
σθέντες, έστρεψαν πάντες τά βλέμματα πρός τόν
λάμποντα ήλιον τοϋ Ευρωπαϊκού πολιτισμού καί
Foot - Ball - Golf-Gricket - Lawn-tennis άπλήστως παρεδέχοντο πάν τό ξένον, ζηλοτύπω;
Hockey - Jeu de longue paume - Bal
μιμούμενοι πάν τό έξωθεν έλκον τήν καταγωγήν.
lon au camp - Balle a la crosse - PoloΔυστυχώς δμως, έν τή βία ήμών ταύτη, ό σταθ- ,
Water polo κτλ.
μός τοϋ νοϋ δέν έσχε ούτε τόν καιρόν ούτε τήν
ικανότητα δπω; έκλέξη, εϊσήχθησαν δέ παρ’
A'.
ήμίν φύρδην μίγδην οί ξένοι τρόποι, έν τε ταίς
Π0Δ0ΣΦΑΙΡΙΣΙΣ (FOOT-BALL)
ϊδέαις καί τή διαίτη, άνευ συστήματος ούδενός
ΕΙΔΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
καί έσκεμμένης προτιμήσεως, άνευ λυσιτελούς
ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ
καί ορισμένου σκοπού. Ένομίσαμεν πρός στιγ
» —β-Ξπτ
μήν δτι ή κατ’ έπιπολήν περί τό βμιλείν καί ένδύεσθαι ξενότροπος μίμησις, ήθελε καταστήσει
Κανόνες τής 'Αγγλικής ΙΙοδοόόαιοΰίεως.
ήμάς έφαμίλλους τών λαών τής Δύσεως. ’Αλλά
[Συνέχεια καί τέλος]
συν τή κοινωνική άναπτύξει καί τή έκπολιτιστική
’Απαγορεύεται νά άρπάση τι; τήν σφαίραν, ή
προόδω έκ παραλλήλου, δυστυχώς βαίνουσιν αύνά
τήν έγγίση διά τή; χειρός πριν ή έξέλθη τής
ξάνουσαι αί τών ανθρώπων κακία·, καί τά έλατσυρράξεως. Πάσα τοϋ κανόνος τούτου παράβασις
τώματα, οί δέ πεπολιτισμένοι τή; Δύσεως λαοί,
δίδει
εις τους αντιθέτους τό δικαίωμα νά ζητήκατ’ ανάγκην άναπόφευκτον, συν τοίς σχολείοις
τής άρετής καί προόδου, παρέσχον ήμίν καί τά | σωσιν έλεύθερον κτύπημα..
‘Η σύρραξις περατοϋται, άμα ώς ή σφαίρα
σχολεία τής διαφθορά: καί τοϋ εκφυλισμού. Τά
κακά παραδείγματα κατ’ ανθρώπινον νόμον, άναγ- ' ύπερβή τήν γραμμήν τών ορίων ή τήν τοϋ τέρκαίως, έν μείζονι μοίρα τών άγαθών ήκολουθή- | ματος. Έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει είνε
σαμεν, άτε συμφωνοϋντα μάλλον πρός πρόσκαι- j επιτετραμμένο·/ νά ,θέτη τι; πάραυτα χείρα έπί
ρον καί φαινομενικήν ευμάρειαν, έφείλκυσαν δ’άμέ
τής σφαίρας.
σως καί άβασανίστως ήμάς πρός αύτά.
19. Σφαίρα χαμένη (BuHon m<>rt). Είνε
Τήν δθωμανικήν ραθυμίαν καί νωχέλειαν διεI έπιτετραμμένον εις πάντα παίκτην νά άρπάζη
δέχθη κοϋφος ρεμβασμός καί έπιπολαία φιλαρέτήν σφαίραν καί νά τρέχη μετ’ αύτής, έφ’ δσον
σκεια. Αί χείρες καί ό νοϋς έξηκολούθησαν ώς
αδτη
κυλιέται ή άναπηδδ έντός τών βρίων τοΰ
καί πρότερον τήν άργίαν άγοντα, ή δέ ξένη δια
παιγνιδιού, έκτός κατά τήν διάρκειαν συρράξεως
νοητική έργασία έξηκολούθη παρ’ ήμίν έτοιμος
|
(άρθρ. 17 καί 18).
εΐσαγομένη. συν τοίς έτοιμοι; έκ Βιέννης ένδύμασιν.
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Άλλ’ ή σφαίρα χάνεται (il est mort), όταν
μένη άκίνητος έπϊ τοϋ εδάφους έντός τών βρίων
τής παιδιά;· είνε τότε άπηγορευμένον νά άρπάζωσιν αυτήν πριν νά τήν έπαναφέρωσιν έν ένεργεία διά κινήματος τοϋ ποδός.
Έν περιπτώσει παραβάσεως καί τή αιτήσει
τών αντιθέτων, σύρραξις λαμβάνει χώραν έκεΐ
ένθα ή σφαίρα έσταμάτησεν.
'Ωσαύτως ή σφαίρα χάνεται δταν έγγίση τινά
τών διαιτητών σύρραξις τότε πάλιν λαμβάνει
χώραν εις τό μέρος δπου εύρίσκεται ό διαιτητής.
20. ’Απαγορεύεται νά ρίπτηται ή σψαϊρα
διά τών χειρών .πρός τά έμπρός. Πά; παίκτης
κατέχω·/ τήν σφαίραν δύναται νά τήν βίψη πρός
τά πλάγια τοϋ ίδιου τέρματος ή νά τήν πασσάρη
(διαβίβαση) εις έτερον παίκτην τοϋ στρατοπέδου
του, εύρισκόμενον όπισθεν αύτοΰ ή έπί τής αύτής
γραμμής.

ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

99

τοπέδου, ή καί νά τήν τοποθέτηση οι’ έτερον
παίκτην τοϋ στρατοπέδου του (ώς οιά τό κτύ
πημα ορίου), θά προσέξη δέ νά μή έπιτρέψη
εις κανένα άλλον παίκτην τοϋ στρατοπέδου του
νά έγγίση τήν σφαίραν
Έν περιπτώσει παραβάσεως οί αντίθετοι
έχουσι τό δικαίωμα νά έφορμήσωσι πάραυτα καϊ
συνεχίζεται ή καταδίωξις τής σφαίρας.
Άν διά νά δώση τό έλεύθερον κτύπημα ό
παίκτης άποσύρεται δπισθεν τής γραμμής τοϋ
τέρματός του, δέν πρέπει νά βάλη χέρια (νά
έγγίση, faire toucher) είς τήν σφαίραν, άλλα
νά τήν έπαναφέρη διά τοϋ ποδός έν τώ πεδίω,
άλλως τό κτύπημα επαναλαμβάνεται.

23. Τοποθέτησις τών παικτών. Έφ’ δσον
ή σφαίρα δέν έχει βιφθή, οϊ παίκται τοϋ στρα
τοπέδου, δπερ δικαιούται τό κτύπημα, δφείλουσι
νά ίστανται δπισθεν αύτής.

Είνε δμως άπηγορευμένον νά κτυπάται ή
σφαίρα διά τή; χειρός, νά βίπτηται ή νά πασσάρηται πρός τά εμπρός, τούτέστι πρός τήν διεύθυνσιν τοϋ έχθρικοϋ τέρματος.

Έν περιπτώσει παραβάσεως καί τή αιτήσει
τών άντιπάλων. σύρραξις σχηματίζεται έπί τοΰ
μέρους, ένθα ό παίκτης έχάραξε τό σημείο·/ του
(τήν μάρκαν, marque).

Έν περιπτώφει παραβάσεως καί τή αιτήσει
τών αντιπάλων σύρραξις (άρθρ. 18) σχηματίζε
ται είς τό σημείο·/, δπου ή ένστασις έγένετο,
έκτός άν αντίθετός τις δέν συλλάβη τήν σφαίραν
έν τή πτήσει της (de volee. στό φτερό), οπότε
δύναται νά άπαιτήση ελεύθερον κτύπημα.

Οί παίκται τοϋ άντιθέτου στρατοπέδου δέν
δύνανται νά ύπερβώσι τό σημείον τούτο- έχουσιν
δμως τό δικαίωμα νά έφορμήσωσι·/ άπό οίουδήποτε σημείου εις ΐσην άπόστασιν άπό τής γραμ
μής τού τέρματος:
α'. "Οταν πρόκηται περί άπλοΰ κτυπήματος,
μόλις ή σφαίρα έγγίση γήν (φάη χώμα).
β'. Άν ό παίκτης προτίθεται νά δώση πεσμέ
νο·/ κτύπημα ή κτύπημα στό φτερό, μόλις λάβε:
φοράν ή έτοιμασθή νά κτυπήση τήν σφαίραν διά
τού ποδός. Έν τή περιπτώσει ταύτη, έφ’ δσον
ό παίκτη; δέν έχει έγκαταλείψει τήν σφαίραν
δύναται πάντοτε νά σταματήαη, οί δέ άντίπαλοί
του ν’ άποσυρθώσιν έκ νέου δπ·σθεν τοϋ χαρα
χθέντος σημείου.
Άν οί άντίπαλοί του έφορμώσι πριν ή σφαίρα
έγγίση γήν, ή ό παίκτης ό προτιθέμενος νά δώση
τό κτύπημα ετοιμάζεται νά λάβη φοράν, δύναται,
έφ’ δσον τό κτύπημα δέν έχει δοθή, νά τούς
κάμη ν’ άποσυρθώσιν δπισθεν τοΰ σημείου (μάρ
κας. marque) καί τό δικαίωμα τής έφορμήσεως
χάνεται.
24. ’Ελεύθερον κτύπημα συιιΦωνηθέν
διά παράβασιν. "Οταν τό έλεύθερον κτύπημα
συμφωνηθή μετά παράβχσιν, θά γίνη κατά τόν

21. ΓΙιάσιμον είς τό ψτεοό (Arret de
volee). "Οταν παίκτης τις συλλάβη τήν σφαίραν
έν τή πτήσει της, ένώ αδτη έχει βιφθή ή κτυπηθή παρ’ αντιθέτου, θά κάμη άμέσως σημείόν τι
έπί τοϋ εδάφους διά τοϋ ύποπτερνίου του καί
δικαιούται νά τήν έπαναθέσηείς ενέργειαν δι’ελευ
θέρου κτυπήματος (άρθρ. 22) άπό μέρους οίουδήποτε, όπισθεν τοϋ χαραχθέντος σημείου κα
είς ΐσην άπόστασιν τής γραμμής τοϋ ορίου.
"Οταν ή σφαίρα βιπτομένη άπό τής γραμμής
τοϋ ορίου (άρθρ. 10), συλληφθή έν τή πτήσει
της, δέν λογίζεται ή σύλληψις αδτη ώς πιάσιμο·/
εις τό φτερό.
22. Έλεύθερον κτύπημα. "Οταν παίκτης
τι; συλλαβών τήν σφαίραν εις τό φτερό δικαιού
ται έν έλεύθερον κτύπημα, οφείλει ή β ίδιος νά
θέση τήν σφαίραν εις ενέργειαν διά πεσμένου
κτυπήματος ή διά κ τ υ π ή μ α τ ο ς ε ϊ ς τ ό
φτερό κατά τήν διεύθυνσιν τοϋ άντιθέτου στρα
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παίκτην, οράττων αύτόν άπό τοΰ τραχήλου εϊτε
αύτόν τρόπον. Οί άντίθετοι τοϋ παίκτου, δστις
άπό τών ποσών.
δίδει τό κτύπημα, έχουσι τό δικαίωμα νά προΠάσα παράβασις τοΰ κανόνος τούτου δύναται
χωρήσωσι μέχρι τοΰ μέρους ένθα συνέβη ή παράνά
έπιφέρη τήν άπομάκρυνσιν τοΰ παραβάτου
βασι; καί νά έφορμήσωσιν ύπό τάς αύτάς συν- I
μετά προηγουμένων παραίνεσιν.
θήζας, ών άνωτέρω έμνήσθημεν.
5ον. ’Απαγορεύεται νά παίζη τις φέρων ύπο2’>. Έκτός .ηαχόιας (Χαμένος, έχασε). Τί- |
δήματα μέ έξέχοντας ήλους ή μέ πλάκας σιδηράς
θεται εκτός παιδιάς πας παίκτης, δστις:

1°ν. Εισέρχεται ή προσπαθεί νά είσέλθη εντός
τής συρράξεώς άπό τό μέρος τών άντιθέτων του.
20ν. Άν ή σφαίρα τελευταΐον έρρίφθη όπι
σθεν αύτοΰ ύπό παίκτου τοΰ αύτοΰ στρατοπέδου.
Οί παίκται. οί τεθέντες έκτός παιδιάς, δέν
δύνανται ούτε νά έγγίξωσι τήν σφαίραν, ούτε
νά σταματήσωσιν ή νά έμποδίσωσιν αντίπαλόν
τινα πριν ή ούτος όίψη αύτήν, ή τήν φέρη εϊς
άπόστασιν τούλάχιστον πέντε βημάτων.
Πάσα παράβασις τοΰ κανόνος τούτου δίδει τό
δικαίωμα εϊς τό άντίθετον στρατόπεδον νά ζη
τήση ή σύρραξιν εϊς τό μέρος ένθα ή σφαίρα
εσχάτως έρρίφθη πρό τής παραβάσεως, ή έλεύ
θερον κτύπημα εις τό αύτό μέρος.
'Ο παίκτης παύει νά είνε έκτός παιδιάς:
Ιον. Άν β παίκτης τοΰ αύτοΰ στρατοπέδου,
δστις τελευταίος έρριψε τήν σφαίραν δπισθεν
αύτοΰ, κατόρθωσε νά τήν βίψη πέραν αύτοΰ πρός
τήν διεύθυνσιν τοΰ έχθρικοϋ τέρματος.
2ον. Μόλις αντίπαλός τις βίψη τήν σφαίραν
ή τήν άρπάση διά νά τρέξη κατέχων αύτήν άφοΰ |

τήν φέρη εϊς άπόστασιν πέντε βημάτων.
26. Άπαγορευτέα.
1°ν. Απαγορεύεται έν οίαοήποτε περιπτώσει
νά κρατή ή έμποδίζη τις άντίπαλον μή φέροντα

τήν σφαίραν.
2°ν. ’Απαγορεύεται, έκτός έν συρράξει, νά
ένοχλή τις οπωσδήποτε ένα άντίπαλον μή κατέχοντα τήν σφαίραν, ή μή προσπαθοΰντα νά τήν

πλησιάση.
3°ν. ’Απαγορεύεται είς πάντα παίκτην, δστις
δέν τρέχει μετά τής σφαίρας, νά άπωθή άντίπα
λον διά τεταμένων τών χειρών.
ΓΙάσα παράοασις τών τριών τούτων κανόνων
δίδει εϊς τούς αντιπάλους τό δικαίωμα νά ζητήσωσι δι’ εαυτούς έλεύθερον κτύπημα είς τό μέρος
ένθα ή παράοασις έλαβε χώραν.
.
*
4°
’Απαγορεύεται νά λακτίζη τις έκ προθέσεως τούς άντιπάλους παίκτας, νά ύποσκελίζη
(βάζη τρικλοποδιές) αύτούς, νά σταματά ένα

ή έκ γουταπέρκας..
Ι2ΑΝΝ. ΧΡΓΣΑΦΠΣ

ΜΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ANA ΤΟΝ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

(Συνέχεια)

'Ομοίως έπί τοΰ Κιθαιρώνος ό ασύνετος
Άκταίων κατεβρώθη ύπό τών ίδιων έαυτοΰ κυνών. 'Ο Κιθαιρών καϊ ή Πάρνης είναι κοινά δρη
τής ’Αττικής, Βοιωτίας καί Μεγαρίδος- πρός
δυσμάς δέτής Βοιωτίας κείται δ Έλικών τό ιερόν
τοϋτο τών Μουσών ένδιαίτημα, έξ ού Έλικωνιάδες έκαλοϋντο αύται.
Τά ιερά ταΰτα δάση έμέλλομεν νά διασχίσωμεν καϊ έπϊ διήμερον νά διαμείνωμεν ύπό τήν
σκεπήν των κυνηγοΰντες.
Ύπό τήν οδηγίαν τών συνοδευόντων ήμάς καϊ
έπϊ τούτφ μισθωθέντων χωρικών, άφικόμεθα εϊς
τήν θέσιν «Πατέρα» έν σιγή καϊ συγκινήσει- διότι
τά θηράματα, έάν εύρίσκοντο κατά τά μέρη έκείνα, δέν ήσαν μακράν ήμών. Ενταύθα δι’ έλαφροϋ συρίγματος ζληθέντες ύπό τοϋ Προέδρου
έλάβομεν παρ’ αύτοϋ τάς δέουσας πληροφορίας
καί καταλλήλως έτάχθημεν διά τό κυνήγιον. Τήν
όρισθεΐσαν τάξιν εΐχομεν ρητήν έντολήν νά τηρήσωμεν άπαρεγκλίτως. Μετά τοϋτο άμέσως ήρξατο ή τοποθέτησις ένός έκαστου ήμών εϊς τήν
προσήκουσαν θέσιν. Έκ τών κυνηγών, ένδεκα
I έτοπσθετήθησαν είς τήν κατωφέρειαν τοϋ όρους
τούτου ένθα ύπάρχει μικρόν μονοπάτιον. 'Π άπόστασις τών κυνηγών άπ’ άλλήλων ώρίαθη εις
60-80 μέτρα, άλλ’ έπϊ τής αύτής γραμμής εις
τρόπον ώστε νά έχωσι πάντες μέτωπον πρός τό
μονοπάτιον οί δέ ύπολοιπόμενο: έτάχθησαν εις
τήν αύτήν τάξιν έπϊ τής αύτής γραμμής καϊ τής
αύτής διευθύνσεως. Μετά τοϋτο ό έπϊ κεφαλής
τών χωρικών γέρων κυνηγός δνόματι Κύρ Με
λέτης, ό καϊ παρ’ ήμών έπικληθεϊ; Νέστωρ, ώς
έκ τών καταλλήλως παρεχόμενων ύπ’ αύτοϋ
συμβουλών καϊ τής κυνηγετικής του έμπειρίας,
ι έδωκε πρός τούς μέλλοντα; ν’ άποτελέσωσι τήν
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παγάναν χωρικούς τάς δεούσας οδηγίας. 'II πατών κυνηγών τής παγάνας έπέτυχον δύο άγριογάνα αύτη άποτελουμένη έκ 5 - 6 χωρικών είχοίρους έν πυκνώ τινι δάσει, οϋς καϊ πυροβολήχεν έργον νά διέρχηται τά δάση καϊ νά έκδιώκη
σαντες έφόνευσαν. Αί σφαϊραι εύρον αύτούς έν
τά τυχόν έκεϊ ένδιαιτώμενα ζώα διά φωνών, πυ- 1 τώ μέσω τού μετώπου. Αύθωρεϊ τό αίσιον γεγο
ροβολισμών καϊ κρούσεων ηχηρών όργάνων, : νός διεδόθη διά νευμάτων άπό τού γείτονος πρός
πρό; τό μέρος τών κυνηγών τών άποτελούντων
τόν γείτονα καϊ έγνώσθη οΰτω καθ’ δλην τήν
τό καλούμενον Καρτέρι. 'Η παγάνα μετά πάρο
γραμμήν τών κυνηγών καϊ έβεβαιώθημεν τοιου
δον ήμισείας μετά τήν τοποθέτησιν ήμών ώρας
τοτρόπως περί τού εύχαρίστου αποτελέσματος,
ήρξατο τοϋ έργου της. Αίφνης ήκούσθη πυροβο
άλλά χωρίς νά γνωρίζωμεν τό είδος καί τόν
λισμός καϊ είτα δύο έτεροι. Σιγή έπηκολούθησε,
άριθμόν τών θηραμάτων. 'II άνυπομονησία δλων
καϊ πάντες. έν προφανεί συγκινήσει, άνεμένομεν
ήμών μέχρις ού μάθωμεν τά καθέκαστα, δέν είχεν
τά αποτελέσματα τών πυροβολισμών. Άλλ’ ιδού I όρια. Άλλά δέν παρήλθε πολύς χρόνος καί ήχημετά παρέλευσιν δλίγων λεπτών διακόπτει τήν
σεν ή σάλπιγξ. σημεϊον ότι έληξε τό κηνήγιον.
σιγήν έπανειλημμένως ό κρότος τών όπλων τής
Τούτο δέ συμβαίνει, άμα ώς ή παγάνα φθάσει
παγάνας. διευθυνομένης πρός τό μέρος τών κυνη
εις τό μέρος τών κυνηγών. Πριν δέ αΰτη έπιγών. Όντως ή στιγμή αΰτη ήτον ή κρίσ μος·
ατρέψει. ούδενΐ έπιτρέπεται νά έγκαταλείψη τήν
έκαστος ήμών θά έθεώρει εαυτόν εύτυχή άν τό
θέσιν του. Τρέχουσιν άμέσως, δπως άνέλθωσι
θήραμα διήρχετο έκ τής σκοπιάς του. ’Αμέσως
πρός τήν κορυφήν οί κάτωθι ευρισκόμενοι, μετά
τότε οί πρώτοι κυνηγοί έκ τών φυλασσόντων τό
σπουδή; εύκόλως έννοουμένης, διά νά μάθωσι τό
μονοπάτιον διέκρινον μακρόθεν άγριόχοιρον βαίάποτέλεσμα. ΙΙερϊ ώραν δέ I μ. μ. πάντες εύρί
νοντα κατ’ εύθείαν πρός τό μέρος των. Κατά , σκοντο έπϊ τή; κορυφής, όπου έζομίσθησαν τά
τήν στιγμήν ταύτην καϊ ή αναπνοή άκόμη, δύδύο φονευθέντα καϊ εκτάδην κείμενα ζώα. ‘Η
ναταί τις είπείν, τοΰ κυνηγού σταματά, τό βλέμ
χαρά κατά τήν στιγμήν ταύτην ήτο άπερίγραμα όξύνεται παροκολουθοϋν καϊ τήν έλαχίστην
πτος, ό ενθουσιασμό; μέγας· άνεπτερούμεθα υπό
κίνησιν τού θηράμαος. Τό θήραμα κατέρχεται,
έλπίδων προσεχών καί σπουδαιότερων έτι έπιπλησιάζει. Πάραυτα ό πρώτος έκεϊ τεταγμένος
τυχιών. Οί χωρικοί αυθωρεί έπελήφθησαν τού
κυνηγός, πληρέστατα μεμυημένος τά τής τακτι- | καθαρισμού τών ζώων δι’ άφθονου ΰδατος, μεθ’ δ
κής τοΰ κυνηγίου, δέν έπυροβόλησεν άμέσως, άν ' άνήρτησαν ταΰτα άπό δένδρου. Έπϊ τής κορυφής
καί τό ζώον δέν εύρίσκετο μακράν αύτοϋ.—ίσως
τοϋ ορούς, έξ ής ή θέα ήτο έξαισία, εύρόντες
μόλις περί τά 60 βήματα άπεϊχεν—άλλ’άνεμενε
κατάλ/.ηλον σύσκιον χώρον έκαθέσθημεν. δπως
μετά παραδειγματικής ψυχραιμίας καϊ ύπομονής | γευματίσωμεν καθ’ Ομίλους.
νά πλησιάση έτι πλέον άλλά τότε δυστυχώς
Περιττόν νά προσθέσωμεν, ότι ή δρεξις ήτο
έτερος κυνηγός άντιθέτου χαρακτήρας, έπυροβό
πλήρης, θέμα τής ομιλίας τών διαφόρων ομάδων
λησεν άμέσως δίς, έξ άποστάσεως ίσως 150
ήτο τό διαφυγόν τάς ήμετέρας παγίδας θήραμα,
μέτρων χωρίς νά λάβη ύπ’ όψει δτι είς τοιαύτας j ούτινος αί διάφοροι κινήσεις, τό τρίχωμα, οί
περιστάσεις ύπάρχουσ: καί τινες υποχρεώσεις
οφθαλμοί, οί πόδες, ή ούρά καϊ τά ώτα άκόμη,
απέναντι τών άλλων. Κατά τήν πεποίθησιν όλων,
περιεγράφοντο λεπτομερέστατα ύπό τών εύφανάν δέν έπυροβολήτο τό ζώον άπό τοιαύτης άπο
τάστων θηρευτών. Μετά τό γεύμα καϊ άφού άνεστάσεως (δυνατής μόνον δταν βάλη τις διά πολεμι i παύθημεν έπ’ ολίγον, έπεδόθημεν εις τά σχέδια
κού όπλου. άτινα δέν ήτον έπιτετραμμένον νά
περί τής δευτέρας έκδρομής. ήτις έμελλε νά
έχωσιν οί κυνηγοί, φέροντες μόνον κυνηγετικά, ; άρχίση περί ώραν 2 μ. μ. ’Αφού διηυΟετήσαμεν
τών όποιων ή Βολή δέν κάμνει καμπύλην, ώς τά 1 καϊ αύθις τά τής πορείας, έξεκινήσαμεν, δπως
πρώτα, έξ ου ήδύνατο νά έπέλθη δυστύχημά τι)
μεταβώμεν ει; έτερον μέρος, άπέχον ύπέρ τήν
άφεύκτως θά διήρχετο πρό τών έπομένων κυνη 1 ώραν. '11 πορεία ήμών αΰτη, έν μέσω πευκών
γών, οπότε βεβαίως δέν θά διέφευγεν. ’Εντεύθεν
καί έλατών. ήτο έξαιρέτως ώραία καϊ άρκούντως
προέκυψαν δυσαρέσκειαί τινες, λησμονηθεΐσαι | άναπαυτική, καθόσον τή·< διηνύσαμεν έπϊ άτραομω; ταχέως.
ποϋ. ήτις μάς έφερεν εϊς τόν πρός δν όρον.
Άντιθέτως πρό; τά άποτελέσματα τών είς
Καί πάλιν κατά τήν αύτήν τάξιν έτοποθετήτό μονοπάτιον φυλασσόντων κυνηγών, οί έπ1.
θημεν εϊς καταλλήλους θέσεις, ή δέ παγάνα. ώς
τής κορυφής τοϋ όρους τοποθετημένοι ήσαν ευτυ
καϊ τήν πρωίαν, ήρξατο άνιχνεύουσα τά δάση.
χέστεροι, διότι είδον, δτι δπισθεν αύτών δύο έκ
Έπϊ ώραν άνεμένομεν, έχοντες προτεταμένον τό
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δπλον καί Ετοιμοι νά έκπέμψωμεν τόν μόλυβδον, |
ΑΓΟΝ ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΝ ΤΕΝΝΙΣ AOHNQN
καθ’ οίουδήποτε θηράματος· άλλ’ είς μάτην.
Τήν 2αν καϊ 3’Ρ τρέχοντος μηνός έλαΛίαν δυσαρέστως ήκούσαμεν τόν ύπό τής προσβον
χώραν αγώνες μεταξύ τών μελών τοΰ
εγγιζούσης παγάνας προξενούμενον θόρυβον,
κατανοούντες, δτι άν έντός ολίγων λεπτών δέν
'Ομίλου Λόν Τέννις· ’Αθηνών.
άνεφαίνετο θήραμά τι, πάσα ελπίς έξέλιπε.
Ό "Ομιλος ούτος έχει λαμπρόν άσκηΚα1. τά λεπτά ταύτα παρήλθον χωρίς νά άνατήριον διά τήν παιδιών τον, είς τό μέρος
φανή θήραμά τι. Μόνον πρό ενός κυνηγού ένετό όποιον κατεϊχον άλλοτε τά λουτρά τοΰ
φανίσθη αίφνης λαγωός. άλλά δυστυχώς ήδυ- I Δαμασκηνού, παρά τούς στύλους τού
νάτει νά έπωφεληθή τής Εξαιρετικής ταύτης
| ’Ολυμπίου Διάς.
εύνοιας τής τύχης, διότι κατά τό καρτέρι
Μολονότι ό καιρός ήτο καταλληλότααπαγορεύεται αύστηρώς εΐς τούς κυνηγούς νά
| τος, έν τούτοις δέν υπήρχε μεγάλη συγβάλωσι κατά τυχόν διερχομένων λαγωών ή
κέντρωσις κατά τάς ήμέρας τών άγώνων.
πτηνών, διότι Ενδεχόμενον νά εύρίσκεται έκεϊ
πλησίον θήραμά τι, δπερ άμα τώ πυροβολισμώ ί Τούτο προήλΟεν ΐσως έκ τοΰ σχετικώς
μικρού ενδιαφέροντος, τό όποιον παρείχεν
θά έφυγαδεύετο.
Τοιοϋτό τι συνέβη εΐς τόν καθηγητήν κ. Μπ... I ή παιδιά, ώς έκ τής άνισότητος τής έπιΌ έμφανισθείς λαγωός, ώς νά είχε συνείδησιν ι δόσεως τών άγωνιζομένων.
Είς· τόν τελικόν άγώνα, τών μέν Κυριών
τής ασφαλείας του, έχαριεντίζετο μέ τήν σκιάν
του καί πηδών τή δε κακεΐσε έπλησίασε τόν κυ
ένίκησεν ή δεσποινίς Ευφροσύνη Μουτσο
νηγόν εις άπόστασιν 20 βημάτων. Δύναται τις
πούλου, θυγάτηρ τού γνωστού πολιτευονά φαντασθή τήν ψυχολογικήν θέσιν Εκείνου,
μένου καί υποψηφίου βουλευτού ’Αττικής
ύποχρεωμένου, ώς έκ τής περιστάσεως ταύτης,
κ. Λ- Μουτσοπούλου, ή όποια έπεδείξατο
είς πλήρη αδράνειαν, Ενώπιον τού αύθάδους
χάριν περί τόν χειρισμόν τής ρακέτας, έν
τούτου ζώου.
γένει δέ έπιτηδειότητα καί αντοχήν, τών
Είς μάτην έκαραδοκούμεν μέχρι τής 4 μ. μ.
ι δέ άνδρών ό κ. Montague Bell, άνταποώρας. Ούδεμία πλέον μάς ύπελείπετο ελπίς περί
| κριτής τής αγγλικής έφηηερίδος «Times»,
συναντήσεως άλλων θηραμάτων. Τοιουτοτρόπως
δστις έχει χαρακτηριστικήν ευστροφίαν.
άπεφασίσθη ή είς τό χωρίον Επάνοδος. Έκεϊ
Έλπίζομεν, δτι τά μέλη τού λαμπρού
άφικόμεθα περί ώραν (> */, μ. μ., έν πληρεστάτη
καθ
’ δλα 'Ομίλου Λόν Τέννις ’Αθηνών
μέν εύθυμία, άλλά κα1. μεγάλη, όμολογουμένως.
Θά
προσέλθουν
είς προσεχή άγώνα έξηκοπώσει.
σκημένα, είς τρόπον ώστε νά δικαιολογή"Αμα τή άφίξει ήμών συνηντήσαμεν τόν συν
ταγματάρχην κ. Δ..., έλθόντα καί τούτον χάριν ί σωσι τάς προσδοκίας έκείνων, οϊτινες
τής κυνηγεσίας, πρός δέ καί δύο νέους ποδηλάείχον τήν πρωτοβουλίαν νά έγκληματίτας, οϊτινες παρηκολούθησαν ημάς είς τό κυνή- ' σωσιν είς τόν τόπον μας τήν αγγλικήν
γιον τής επομένης ήμέρας πεζή καί μετά πάσης
ταύτην παίδιάν, τήν τόσον τερπνήν καί
προθυμίας.
| υγιεινήν.
ΤΑΣΗΣ
Τό δεϊπνον κατά τήν μοναδικήν Εκείνην Εσπέ
ραν διεξήχθη φαιδρότατα- ούδείς έξ ήμών ήσθάνετο κάματον ή έφεσιν πρός ύπνον, μ’ δλας τάς
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ
έν τή ήμερα πορείας· μόνον ό στόμαχος ήμών
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ήτο κενός, διό έσπεύσαμεν νά πληρώσωμεν τού
Τήν 2< > Δεκεμβρίου διεξάγονται οί προαγγελτον διά τών άφθόνων φαγητών, άτινα ευτυχώς
θέντες ποδηλατικοί άγώνες, οϊτινες διοργανούνεϊχομεν τήν πρόνοιαν νά φέρωμεν μεθ’ ήμών.
ται ύπό τής «Ποδηλατικής καί ’Αθλητικής
[Έπετα·. συνέχεια].
Έπιθεωρήσεως· τής Ανατολής» τή συμI πράξει τού Ιίοδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών,
δστις άπό τής ίδρύσεώς του έργάζεται συντό1 νως πρός άναζωπύρωσιν παρ’ ήμϊν πάσης έν γέ| νει σωματικής άσκήσεως.
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Μέγα Ενδιαφέρον θέλει διεγείρη δ ποδηλατι
δμως δέν λαμβάνουσι μέρος έξέχοντες ποδηλάκός άπ’ ’Αθηνών είς Μαραθώνα μετ' Επιστροφής
ται. Τήν προσεχή Κυριακήν δύο χειμερινά ποδη
άγων. Είς τόν άγώνα τούτον, 90 περίπου χιλιο
λατοδρόμια. τό τών ΙΙαρισίων, γνωστόν ύπό τό
μέτρων, θέλουσι λάδη μέρος δλοι οί έξέχοντες
όνομα Velodrome d’ Hi ver καί τό τού Λονδί
παρ’ ήμϊν έξ Επαγγέλματος ποδηλάται. ήτοι οί
νου. ύπό τό όνομα Velodrome Olympia, άνοίκ. κ. ΓΓ. Σαόοίδης, Γρ. Κωλέτης, Π. ΙΙαρασκευόγουσι τάς πύλας των διά τής συμμετοχής καλών
πουλος κλπ., οϊτινες καθ’ έκάστην προπονούνται
τινων ποδηλάτων. Είς τό δεύτερον μάλιστα θέ
φιλοτιμούμενοι άφ’ Ενός μέν νά λάβωσι τόν τί
λουσι διοργανωθή καί άγώνες κυριών, εΐς ούς
τλον τού νικητού, άφ’ Ετέρου δέ νά ουνηθώσι νά
θέλουσι λάβη μέρος πλεΐσται έξέχουσαι ποδηλάκαταρίψωσι τό record τών ’Ολυμπιακών άγώ- , τριαι. ώς αί Lisette. Dehatz κλπ.
νων, δπερ είνε 3ώΡ· 20” ύπό τού Α. Κωνσταντινίδου. Τόσον δέ είνε βέβαιοι είς τάς δυνάμεις των, |
ΑΓΩΝ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι
ώστε μάς παρεκάλεσαν νά άπευθύνωμεν έκ μέ- 1
Μεθ’ δλην τήν καταφοράν τών διαφόρων αθλη
ρους των πρόσκλησιν συναγωνισμού πρός τόν j
τικών Εφημερίδων κατά τών άγώνων μακράς
Ενταύθα Αύστριακόν έξ Επαγγέλματος ποδηλά- |
διάρκειας, νέος ποδηλατικός άγων Εξ ήμερών διε
την κ. Λ. Γκέδριχ έπί στοιχήματι δραχ. 300.
ξήχθη έν Madisson Square, πόλει τών ‘Ηνω
Έλπίζομεν δτι ό Α. Γκέδριχ θέλει συμμετάσχη
μένων Πολιτειών. Νικητής άνεδείχθη ό άήττητού άγώνος τούτου, άπαντών καταλλήλως εις
τος πλέον καταστάς είς τάς μακρυνάς αποστά
τήν φιλότιμον πρόσκλησιν τών ανταγωνιστών του. ;
σεις Αμερικανός Miller, διανύσας 2007 μίλλια,
Ή άπ’ Αθηνών είς Μαραθώνα οδός εύρίσκε- |
ήτοι 3229 χιλ. 393 μέτρα. Δεύτερος άνεδείχθη
ται σχεδόν είς καλήν κατάστασιν έκτός ολίγων
ό έπίσης ’Αμερικανός Valier, δστις διήνυσε
τινών μερών. Εύχομαι δέ είς τούς συναγωνισθη1985 μίλλια. ήτοι 3192 χιλιόμετρα 488 μέτρα.
σομένους, οϊτινες θά είνε πλέον τών δέκα, νά
Ό νικητής Miller ύπελείφθη τού ίδιου του re
λάβωσι τήν εύτυχίαν νά καταρρίψωσι τό record
cord 142 χιλιόμ. 244 μέτρα, καί τούτο διότι
τών 'Ολυμπιακών άγώνων. Τά άποτελέσματα
έχουσιν ύποστή έξάντλησίν τινα αί σωματικαί του
τού άγώνος τούτου μετά τής φωτογραφίας τού
δυνάμεις, Ενεκα τών προηγουμένων αύτού άγώ
νικητού καί έκείνων οϊτινες ήθελον τυχόν καταρ- , νων άντοχής.
ρίψη τό είρημένον record, θά καταχωρήσωμεν
Ό νικητής Miller έκ τού άγώνος τούτου
έν τώ προσεχεϊ φύλλω.
ώφελήθη πλέον τών 5000 δολλαρίων, χωρίς νά
ύπολογίσωμεν τά κέρδη, άτινα θά άποκτήση έκ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
τών Εμφανίσεων αύτού έν θεατρικαΐς σκηναΐς
Ύπό τήν Επωνυμίαν ταύτην οί έξ Επάγγελμά- I καί άτινα θά ύπερβώσι τό είρημένον ποσόν ώς
τος ποδηλάται τή πρωτοβουλία τών κ. Γ. Κωφαίνεται έκ τών 30 προτάσεων, αϊτινες πρός
λέττη, ΓΙ. I Ιαρασκευοπούλου, Ήλία Χρηστοπούτούτο τώ έγένοντο ύπό διαφόρων θεατρώνων.
λου καϊ 11. Σαββίδου. ίδρυσαν ποδηλατικόν
G.
Σύλλογον. Είς τόν Σύλλογον τούτον εύχόμεθα
πρόοδον έπ’ ώφελεία τού ποδηλατικού sport.
ΠΑΛΗ
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατά τήν παρούσαν έποχήν τά πλεϊστα τών
εύρωπαϊκών ποδηλατοδρομίων έχουσι κλείση πρό
πολλού τάς θύρας των. Καί οί λόγοι είνε εύνόητοι. Άφ’ Ενός μέν τό ένσκύψαν ψύχος, άφ’ Ετέρου δέ ή άνάπαυλα, ή αναγκαία άλλως τε, ήν
λαμβάνουσι κατά τήν έποχήν ταύτην οί δρομείς
μετά μάκρους καί Επιμόχθους όντως κόπους, ούς
ύφίστανται κατά τάς τρεις άλλας έποχάς τού
έτους.
Μόνον εΐς Ελάχιστα ποδηλατοδρόμια, ιδίως εΐς
τάς μεσημβρινάς πόλεις τής Γαλλίας καί έν ’Αλ
γερία. διεξάγονται ποδηλατικοί άγώνες, είς ούς
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'Η έν ΙΙαρισίοις έκδιδομένη Εφημερΐς «.Jour
nal des Sports» διοργανώνει άγώνας πάλης,
οϊτινες θά λάβωσι χώραν τήν 17 Δεκεμβρίου έν
τώ Casino τών ΙΙαρισίων. 'Ο άγων ούτος προσείλκυσεν όλους τους διασημοτέρους παλαιστάς
τού κόσμου, Ενεκα τών μεγάλων βραβείων, άτινα
θά άπονεμηθώσιν είς τους νικήτας καί Ενεκα τού
τίτλου «Πρωταθλητού τού Κόσμου», δστις θά
άπονεμηθή εΐς τόν τελικόν νικητήν. Εις τόν άγώνα
τούτον έδήλωσαν ότι θά μετάσχωσιν οί Boris
Γάλλος. Green Άγγλος. Pvtlansinkie Ρώσσος, Constant Le Boucher Βέλγος, Bossy
'Ελβετός, Cyril Metasa Αυστριακός καί πλεϊστοι άλλοι.
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Είς τούς άγώνας τούτους θέλουσιν έφαρμοσθή
αί περί πάλης διατάξεις τών ’Ολυμπιακών άγώ
νων. Οί άγώνες θά διαρκέσωσιν έπϊ οκτώ ήμε
ρα;, ένεκα τών άριθμών τών αυναγωνισθησομένων, οϊ'τ’.νες ύπερβαίνουο: τούς πεντήκοντα. Ή
επιτροπή άποτελεϊτα·. άπό τους κ. κ. Nouvion.
Emile A mile, Fransois le Bordeluis zal
C. Mercor.
G.

ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
3,500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΙΙώς διηγείται ό
Γκέντριχ
τδ κατόοθωιιά τον.
(Συνέχεια καί τέλος)

βϊλλ μέχρι Νανσύ, ένθα έφθασα τήν 9Ίν τής
εσπέρας. Τήν πρωίαν τής 1 1 Αΰγούστου, τελευ
ταία·? ήμέραν τής πορεία; μου, άπεφάσισα νά
φθάσω εί; Παρισιού;. Διήλθον τό Τούλι, Λιγνύ,
Βαρλεδύκ. Βενυ - λε - φρανσέ, Σαμπινύ καϊ
έφθασα τή 3 μ. μ. εί; Παρισίου;.
Τά; τελευταίας δύο νύκτας έτρεξα χωρίς
φανόν, διότι τόν ειχον λησμονήσει παρά τινι
σωρώ λίθων, ένθα έπεδιώρθωσα βλάβην τινα τού
ποδηλάτου.
Παραθέτω πίνακα τής πορείας μου. δπως έννοηθή, όποιου; κόπους άπαιτεΐ εί; άγών έπιδόσεως. 'Ολόκληρον τήν άπόστασιν έπιστοποίησα
έν τώ ήμερολογίω μου άνά 30 - 50 χιλιόμετρα
καί ούδεί; δύναται νά άμφισβητήση τήν ακρίβειαν
τή; πορεία; μου, προτίθεμαι δέ νά ζητήσω ίκανοποίησιν άπό πάντα, δστις ήθελεν έκφράσει
άμφίβολία;.

’Ενταύθα ήλλαξα το περικάλυμμα τών τροχών
καϊ τήν έπομένην τήν 2 '/. ώραν τής πρωίας
ΓΚΕΔΡΙΧ
άνεχώρησα μέ ταχύτητα ατμομηχανή: διά Μο
νάχον. Άπό Ταάρβογατ μέχρι Βιέννης ειχον
Γ Ρ Α Μ Μ A ΤΟ Κ I Β Ω ΤI Ο Ν
διατρέξει 36 '/, ώρας άνευ ύπνου· έν Βιέννη
έκοιμήθην μόνον τρεϊς ώρας καί δμως έςηκολούΉ «Μικρά Έφημερ'ις» τής Λαρϊσοης εϊνε μία με
θησα τήν πορείαν μου, άποδιώκων τον ύπνον διά
γάλη και καλή φίλη μας. Τήν εύχαριστούμεν θερ
γενναίων δόσεων καφέ. Έχων ήδη καλάς οδούς,
μώς δ;’ δαα γράφε·., καϊ θά έςακολουθή, δέν άμφιέξαίσιον καιρόν καϊ πάντοτε ύψηλήν μετάθεαιν,
βάλλομεν, νά γράφη, πρός έξυπηρέτησιν τοΰ σκοποΰ
μας.— 'Ηπειρωτικόν Σύλλογον «Ό Σκουφάς»,
έφθασα τήν 8 καϊ 30' μ. μ. εις Μόναχον, ένθα
Άρταν. Έλάβομεν, εύχαριστούμεν. Γράφομεν ταχυ
έκοιμήθην πρώτην φοράν έπαρκώς έν τώ ξενο
δρομικές.— Δημήτριον Κραϊλώφ, Μπριλιάδοχείο» Τ ρ έ φ λ ε ρ, καϊ άνεχώρησα μόλις τήν
σκαν. Σας ένεγράψαμεν συνδρομητήν. Εύχαριοτίαι
άπειροι διά τάς ένεργεΐας σας. Πέμπομεν ταχυδρο
1 μ. μ. τής έπομένης. Έκ Τοουμερχάουσεν μέχρι
μικό);, ύπό ταινίαν, τά «Αθλητικά Αγωνίσματα»
Οΰλμης είχον βροχήν καϊ έντεϋθεν διά Φελδστέτ'Ιωάν. Χρυσάφη. — Ήλίαν Φουντουκλήν, Βομ
τεν, Ούραχ. Ρέϋτλιγγεν, Τύοιγγεν, Χορό, Δορνβάην. Έπέμψαμεν πρώτα φυλλάδια Έλπίζομεν, δτι
θά εύρεθήτε είς τήν ανάγκην νά μάς ζητήσητε καϊ
στέττεν έφθασα δι’ οδών πανταχοϋ διαορόχων,
άλλα; άγγελίας.—Σύλλογον Φιλοπροόδων, Τ ρ ίάνεμου εναντίου καί βροχής άδιακόπου.
πολινί Έλάβομεν έγγραφόν σας μέ έσώκλειστα καϊ
Χωρίς νά άποξηρανθώσιν έντελώ: τά ένδύεύχαριστούμεν θερμώς. Εϋχόμεθα ή πολύτιμος εργα
ματά. μου, άνεχώρησα τήν 9 καϊ 30 π. μ. άπό
σία σας νά τελεσφόρηση πρός αγαθόν τής πατρίδος.
Μή ληαμονήαητε νά μάς πέμψητε τάς εικόνας. Τάς
τό Στρασβούργον ή βροχή είχε παύσει, άλλ’ ή
άναμένομεν!—Ποδηλατικόν Σύλλογον Πατρών.
όοός ήτο άκόμη πολύ λασπώδης. Έπϊ οδών κατ’
Έλάβομεν έγγραφά σας καϊ έσημειώσαμεν έντολάς
έξακολούθησιν βελτιουμένων. ώδευον έσπευσμέσας. Άπειροι εύχαριοτίαι i'-ά τά πρός ήμάς αισθή
ματα σας. — Κύριον Α. Δ. Θεμιστοκλέους, Λενως πρός τά γαλλικά σύνορα. Έφθασα ταχέως
μησόν Κύπρου. Εύχαριστούμεν άπειράκις. Γράφοεις Βρούμακ, Χοχφέλδεν. Τσάβερν, Σάρβουργ
μεν ταχυδρομικό»;.— Αξιότιμου κ. Α. Ίερομνήκαι τό γερμανικόν Άβρικούρτ.
μονα, Νομάρχην Κεφαλληνίας. Ευγνωμοσύνη
Ε'"ς τό τελωνείου τοϋ γαλλικού Άόρικοΰρτ | τοΰ Σωματείου μας δι’ εύγενεΐς ένεργεΐας σας.—
Κύριον Μ. Φ ραγ κού δη ν, Λεμησόν Κύπρου. Ευ
επέδειςα τό έταιρικόν μου φύλλου καϊ άμέσως
χαριστίας διά τάς εύγενεΐς προσπάθειας σας υπέρ
μετά μεγίστης εύγενείας μοϊ επετράπη ή διάβατής διαδόσεως τής «Έπιθεωρήσεώς» μας. — Άςιότισις, άνευ πληρωμής ούοενός τέλους.
μον κ. Λ. Δηλιγιάννην, Νομάρχην Εύβοιας. Σάς
εύχαριστούμεν ές όλης καρδιάς. Άπεστείλαμεν.
Έπϊ έξαισίων οδών διήλθον μετά ταχύτητάς
35 χιλιομέτρων καθ’ ώραν τό Βλεμόντ, ΜαρανΤύποι; Ν. Ταρουαοπούλου. Πλατεία Κάνιγγος. 18

