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Κύριε Πρόεδρε,

Έκ τών εύμενών εκφράσεων τής έπι- 
στολής, διά τής δποίας με έτιμήσατε, μίαν 
και μόνην δύναμαι ν’ άποδεχθώ : δτι τά 
μέγιστα μ’ ενδιαφέρει ή παρ’ ήμών άνά- 
πτυξις τοΰ άθλητισμοΰ.

"Οτε, ώς μέλος τής διεθνούς επιτροπής, 
έπεζήτησα τήν έπί τοΰ εδάφους μας έγκαί- 
νισιν τών άνασυσταθέντων ’Ολυμπιακών 
άγώνων, δέν έκινούμην έκ μόνης τής έπι- ] 
θυμίας τοΰ νά διεκδικήσω τά ώς πρός 
τούτο δικαιώματα τής Ελλάδος, ή τοΰ νά 
προσπορίσω είς αύτήν τά πλεονεκτήματα 
τής πανηγύρεως, τής οποίας ή επιτυχία 
ύπερέβη και αύτάς τάς προσδοκίας μου· 
άπέβλεπα επίσης, — ίσως προ πάντων, — 
είς τά άγαθά άποτελέσματα δσα ήθελε 
συνεπιφέρει ή συμμετοχή τής Ελλάδος είς 
τήν διεθνή τού αθλητισμού άμιλλαν.

Καί όντως, ή πρό τινων ήδη έτών δια- 
τρανωθεϊσα έφεσις προς τήν σωμασκίαν 
έλαβεν άμέσως τότε νέαν ώθησιν· δ δέ 
καθ’ δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας άνα- 
ζωπυρηθείς ζήλος ύπέρ τοΰ άθλητισμοΰ 
έφαίνετο δικαιών τήν έλπίδα δτι, έντος 
όλίγου, ή Ελλάς ήθελε καθέξει καί πά
λιν θέσιν έκ τών πρώτων μεταξύ τών

' άνορικώς παιδευομένων έθνών. Πρός πραγ- 
ι ματοποίησιν τής έλπίδος ταύτης συνειργά- 

ζοντο καί φιλοπάτριδες ίδιώται, καί οί γυ
μναστικοί μας Σύλλογοι, καί ή Κυβέρνη- 
σις, καί δ έκπροσωπών τήν κοινήν γνώ
μην Τύπος. Άλλ’ αί έπελθοϋσαι περίπλο
κα! επέβαλαν μέριμνας άλλας. Τδ έτοιμα- 
σθέν ύπο τής τότε Κυβερνήσεως νομοσχέ
διο·? περί δργανισμοΰ τών έν Άθήναις 
’Ολυμπιακών άγώνων δέν έπρόφθασε νά 
ύποβληθή είς τήν έπιψήφισιν τής Βουλής, 
— αί έργασίαι προς συμπλήρωσιν τής άνοι- 
κοδομήσεως τοΰ Σταδίου διεκόπησαν, — το 
νεόδμητο·? Σκοπευτήριο·? έμεινε μέ κλειστάς 
τάς θύρας, — οί γυμναστικοί Σύλλογοι άπε- 
ναρκώθησαν· ώς δέ νά μή ήρκουν τά έκ 
τής φοράς τοΰ πολέμου προελθοντα, έπέ- 
θεσε καί δ θάνατος τήν σφραγίδα του, 
άφαρπάσας έκ τού μέσου ήμών δύο τών 
πρωτίστων μας εργατών τής άναγεννήσεως 
τού άθλητισμοΰ, τδν Φωκιανδν καί τδν 
Φιλήμονα.

Άλλ’ δμως, άμα έκόπασεν ή ένσκή- 
ψασα καταιγίς, άμα τά πράγματα έπανήλ- 
θον εϊς έρρυθμο·? δπως δήποτε τροχιάν, 
ήρχισε πάλιν σκέψις καί ενέργεια περί τά 

I τού άθλητισμοΰ· σκέψις καί ένέργειαι μαρ- 
τυροΰσαι, δτι συνείδομεν πάντες κατά πό
σον ή σωμασκία ώς μέσον άγωγής, ώς 
μέσον πρός διάπλασιν τής κατόπιν ήμών 
γενεάς, δύναται καί οφείλει νά συμπερι-
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ληφθή εΐζ τά μέτρα, διά τών όποιων έπι- 
ζητοϋμεν τήν μέλλουσαν άνόρθωσιν. Ουτω, 
καί διά τοϋτο, οί γυμναστικοί Σύλλογοι 
είς ’Αθήνας και εις τάς επαρχίας έπανέ- 
λαβον μετά νέας ζέσεως τάς εργασίας των, 
ουτω έπανελήφθησαν οί τοπικοί άγώνες, 
δργανίζεται δέ ή προαναγγέλλεται ή τέλε- 
σις τοιούτων Πανελληνίων, καί προπαρα- 
σκευάζεται ή συμμετοχή τής Ελλάδος είς 
τους μετά δύο έτη είς τά Παρίσια τελε- 
σθησομένους διεθνείς, καί πάλιν, Ολυμ
πιακούς- ουτω, έπί τέλους, ίδρύθη καί τδ 
άξιόλογον περιοδικόν, τοΰ οποίου εύηρεστή- 
θητε νά μοί άποστείλητε τά πρώτα πέντε 
τεύχη.

Μετά διττής ευχαριστήσεως χαιρετίζω 
τήν έμφάνισιν τοΰ περιοδικού τούτου, καθδ 
όχι μόνον οργάνου τοΰ ύμετέρου Συλλόγου, 
άλλά καί σημαίας τρόπον τινά τοΰ καθ’ 
ήμάς άθλητισμοΰ. Τόν διπλοΰν τούτον 
χαρακτήρα διαδηλοΐ ή επιγραφή του αύτή, 
πρός δέ καί δ πίνας τών περιεχομένων. 
'Π «Έπιθεώρησίς» σας αύτοκαλεΐται καί 
είναι «Ποδηλατική καί Αθλητική». Όμο- 
λογώ, δτι ήθελα προτιμήσει άντιστρόφως 
τάς λέξεις, άλλ’ έννοώ τούς λόγους διά 
τούς δποίους προηγείται ή «ποδηλατική».

ΤΙ μικρολόγος ένστασίς μου υποδεικνύει 
τί φρονώ περί άθλητισμοΰ. Δέν υποτιμώ 
βεβαίως τήν γυμναστικήν. Άπ’ έναντίας, 
άναγνωρίζω πληρέστατα τδ χρήσιμον τής 
παραδοχής της είς τδ έκπαιδευτικόν μας 
πρόγραμμα. Άλλ’ δμως πιστεύω δτι δέν 
θά παρεννοηθώ, ούτε θά κατηγορηθώ 
παρ’ υμών, λέγων δτι, καθώς διά τής 
γραμματικής είσαγόμεθα είς τήν γνώσιν 
καί τήν χρήσιν τής γλώσσης, καθώς ή 
έκμάθησις τών κανόνων καί κλιμάκων 
τής μουσικής προηγείται τής έκτελέσεως 
μελών αρμονικών, ουτω καί ή γυμναστική 
δύναται νά θεωρηθή ώς εισαγωγική προ
παίδευες διά τδν άθλητισμόν.

Τήν μεγάλην τοϋ άθλητισμοΰ σημασίαν 
έξετίμησαν καί άνεδειςαν κατά μέν τήν

άρχαιότητα ή Ελλάς, τήν δέ σήμερον ή 
Αγγλία. Τής Αγγλίας τδ προχειρότερον 
παράδειγμα απομιμούνται ήδη δλα τά πο
λιτισμένα έθνη, παραδεχθέντα, ώς έπί τδ 
πολύ, καί τήν άγγλικήν λέξιν sport. 
Άλλ’ ή λέςις αΰτη σημαίνει κυριολεκτι- 
κώς παίγνιον. Κατά τοϋτο δέ διαφέρει 
δ άθλητισμός τής γυμναστικής, δτι δέν 
θεωρείται ώς μάθημα, άλλ’ ώς διασκέδα- 
σις, διασκέδασις άσκοΰσα το σώμα καί έπι- 
δρώσα έπί τής ψυχής. 'Ο σκοπός καί τδ 
άποτέλεσμα τών άθλητικών παιγνίων, τοΰ 
sport, συνοψίζονται διά τοϋ άρχαίου βη- 
τοϋ: «Εύ έ’χειν τδ σώμα καί τήν ψυχήν».

Τδ έδαφος τής Ελλάδος είνε καί σή
μερον προαφορώτερον ίσως παντός άλλου 
πρός άνάπτυςιν τοΰ άθλητισμοΰ, ούτως 
έννοουμένου, δχι μόνον ένεκα τών άρχαίων 
παραδόσεων, άλλά καί ένεκα τών άθλητι
κών έξεων, δσας δ ελληνικός λαός διετή- 

Καλή ή άπομίμησις καί ή παρα- 
τών έξωθεν είσαγομένων ασκήσεων, 
δέν νομίζετε, κύριε Πρόεδρε, δτι τά

έγχώριά μας καί πατροπαράδοτα παίγνια, 
κανονιζόμενα καί τελειοποιούμενα, ήθελον 
συντελέσει πρός ταχυτέραν καί έντελεστέ- 
ραν έξάπλωσιν τοϋ άθλητισμοΰ ; παρεκτδς 
τοϋ δίσκου, τοΰ δρόμου, τοΰ άλματος, έχο
μεν τήν τοξευτικήν, τήν σφαιρομαχίαν, τήν 
άμπάριζαν. Καί αύτήν έτι τήν σφενδόνην, 
ή δποία δέν φαίνεται άνεπίδεκτος έξευγε- 
νισμοΰ, έάν παύση χρησιμοποιούμενη διά 
τδν πόλεμον. Δέν ήτο άρά γε δυνατόν διά 
τούτων καί άλλων νά δοθή χαρακτήρ ίδιά- 
ζων εις τδν άθλητισμόν μας ; Πρός έπίδο- 
σιν τοΰ άθλητισμοΰ άνάγκη νά υίοθετηθή 
ούτος ύπδ τοΰ έθνους δλοκλήρου, νά κατα- 
στή άγαπητδς είς τούς παΐδας, είς τούς 
έφήβους, είς τούς νέους πάσης ηλικίας καί 
πάσης τάξεως. Πώς δέ τούτο νά έπιτευχθή 
καλλίτερον καί ταχύτερον ή διά τής καλ
λιέργειας παιγνίων γνωστών ήδη, καθδ 
εθνικών, καί Ενδιαφερόντων κατά συνέπειαν 
δλους, μικρούς καί μεγάλους;

ρήσε, 
δοχή 
Άλλά

Τ'ποβάλλων μετά τίνος ενδοιασμού είς 
τήν σκέψιν σας τάς άτελώς διατυπωθείσας 
ιδέας ταύτας, διατελώ, κύριε Πρόεδρε, μετά 
πλείστης τιμής.

Έν Άθήναις, 7 Δεκεμβρίου 1898.

Όλως ύμέτερος, 
Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ——ΠΩΣ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΓ Κ. Ν. ΜΑΝΙΑΚΗ 
Άντεισαγγελέως τού Άρείου Πάγου 

ΙΙοός τό ΙΙροεδοεϊον τον «Ποδηλατικόν Συλ
λόγου ’Αθηνών».

Έν -Α8·>}ν«ις, τ§ 20 Δεκεμβρίου 1898.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε τοΰ ύπδ τήν προ
στασίαν τής Α.Β.Γ. τοΰ πρίγκιπος Γεωρ
γίου Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών.

Λαμβάνω την τιμήν ν’ απαντήσω είς 
τήν άπό 1Ί« τον μηνός τούτου ύμετέραν 
επιστολήν, δι’ ής μέ προκαλεΐτε ν’ ανα
κοινώσω τάς έμάς σκέψεις πρός τον ύπό 
τήν προεόρειαν υμών Σύλλογον, σχετικώς 
πρός τόν αθλητισμόν καϊ τήν ποδηγέτη- 
σιν της νεολαίας.

Τό ανθρώπινον γένος, λέγουσιν οί σο
φοί, ομοιάζει υπό τινα έποψιν πρός πορ- 
τοκαλλέαν, ήτις παρουσιάζει κάλυκας, 
ανθύλλια καί καρπούς καί έκ τούτων πά
λιν τούς μέν πρασίνους, ήμιωρίμους καϊ 
χρυσοχρόους μετά είκοσι διαφόρων ένταυτώ 
μεοολαοούντων είδών. Παράλογον δέ φαί
νεται ν’ άπαιτή τις ό κάλυξ νά γίνηται 
μηλον, χωρίς νά διέλθη άπάσας τάς με
ταξύ τροπάς καί άλλοιώσεις· τό νά δυσ
ανασχετεί δέ τις διότι κάλυξ τις δέν έγέ
νετο άμέσως μηλον, πράγματι, πρέπει νά 
ηνε λίαν παράξενος ώστε τοιαϋτα παρά 
τής ψύσεως ν’ άπαιτίϊ.

"Ο,τι ή τέχνη ή έν άλλαις λέξεσιν, δ,τι 
συνηνωμέναι δυνάμεις τής πείρας, τής 
άγχινοίας, τής διδασκαλίας, τοΰ παρα
δείγματος, τής πειθοΰς καί τοΰ κατα
ναγκασμού έν τώ άνθρώπω, πρός όφελος 
αύτοΰ δύνανται νά μεταβάλλωσιν είνε αί 
συμπληρώσεις τής άτελοΰς αυτού φάσεως.

Ό άνθρωπος άμα άποχωρισθή τής πλα
στικής χειοός τής Φύσεως, είνε ίκανότης 
δυνάμει, πρέπει αύτός εαυτόν ν’άναπτύξη 
καί νά δώση τήν τελευταίαν έκείνην λε
πτήν έπίχοωσιν, ήτις έπιχέει είς αύτόν 

τήν αίγλην καί τήν χάριν καϊ νά κατα- 
στή ό δεύτερος εαυτού δημιουργός.

Το πρώτιστον μέσον τής βαθμιαίας τοΰ 
ανθρώπου άναπτύξεως είνε ή γυμναστι
κή. ΤΙ ύγεία, ή μακροβιότης, ή βελτίωσις 
τού ανθρωπίνου γένους, ή έπαύξησις τών 
σωματικών καϊ πνευματικών δυνάμεων καϊ 
ό ιδιωτικός καϊ δημόσιος πλούτος είσϊ τά, 
θετικά ταύτης άποτελέσματα.

Μαρτυρίας άναμφισβητήτους πρός ύπο- 
στήριξιν τής άρχής ταύτης άνευρίσκομεν 
έν τή ιστορία τής άρχαίας Ελλάδος, διότι 
ούδεϊς άλλος λαός ήουνήθη ν’ άνακαλύψη 
τήν άνεμφίλεκτον άλήθειαν, ότι, τελείά 
άνθρωπίνη οιάνοια δέν δύναται κατά κα
νόνα νά ύπάρχη εϊμή είς σώματα άπο- 
λαυοντα θαλεράς ύγείας καϊ εύρωστίας, 
πρός έπίτευξιν δέ τοιούτου άγαθοΰ καθιέ
ρωσαν οί ήμέτεροι πρόγονοι τούς ’Ολυμ
πιακούς άγώνας.

Ή έν ’Ολυμπία σύστασις τοΰ α' άγώ
νος άναφέρεται είς τόν έξ ’Ηλείας Τφυ- 
τον άπό τοΰ έτους 776 π. X. οτε άνε- 
γράφη νικητής είς τόν δρόμον ό Ήλεϊος 
Κόροιβος, έκτοτε δέ άνεγράφοντο είς έπί- 
σημον κατάλογον οί είς‘τόν δρόμον άρι- 
στεύσαντες ΊΙλεϊοι. Είς τούς άγώνας τού
τους άπό τοΰ έτους 720 έλάμβανον μέ
ρος οΐ τε Σπαρτίαται καϊ οί άλλοι "Ελ
ληνες μέχρις ού βαθμηδόν περί τέι μέσα 
τής 7 π. X. εκατονταετηρίδας κατέστησαν 
Πανελλήνιοι, έξηκολούθησαν δ’ ώς τοιοΰ- 
τοι μέχρι τοΰ 383 μ. X. οτε έγένετο ή 
τελευταία έοοτή.

Οί άγώνες ούτοι περιελάμβανον άπά
σας τάς ασκήσεις, αίτινες καθίστων 
τούς Εκγυμναζόμενους μάλλον θαρραλέους, 
μάλλον άτρομήτους, μάλλον νοήμονας, 
μάλλον εύαισθήτους, μάλλον ισχυρούς 
καί φιλοπόνους, μάλλον ταχείς εύκάμ- 
πτους καϊ εύκινήτους, προπαρεσκεύαζον 
δέ αύτούς έπαρκώς ϊνα άντέχωσιν είς τάς 
δυσκρασίας τών έποχών τού έτους, είς· 
τάς ποικιλίας τών κλιμάτων, νά φαί- 
νωνται δέ άνώτεροι τών περιπετειών 
τοΰ βίου, νά ύπερνικώσι χάριν τών εύγε- 
νών αύτών σκοπών πάσας τάς δνσχερείας, 
νά περιφρονώσι τους κινδύνους καϊ τά 
Εμπόδια, νά έχωσι τήν τόλμην νά μάχων- 
ται ολίγοι κατά πολλών, ν’ άναδεικνύων- 
ται νικηταί καϊ τροπΤιιοΰχοι καϊ έν γέ
νη νά παρέχωσιν άξιοσημειώτους ύπηρε- 
σίας είς τε τάς Πολιτείας είς άς άνήκον 
καϊ είς τήν ανθρωπότητα έν γένει.

Τό κάλλος, ή αρετή καϊ ή ίσχύς έθε- 
ωροΰντο ταύτόσημα ώς είνε τοιαϋτα ή
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γύρεις τών ’Ολυμπιακών άγώνων, κατέ
στησαν άξιαι τής παγκοσμίου φήμης· όμοια 
συγχρόνως έκτίμησις καϊ άμοιβή τής· αρε
τής έν γένει έγένετο ή κυρία αφορμή τής 
έπιτάσεως τής φιλοπονίας τών άρχαίων 
καϊ διά ταύτης αι έλλιινικαϊ πολιτεία ι ά
νεδείχθησαν ώς πρότυπα έν τε τώ πολι
τικά) κόσμω, έν ταϊς τέχναις καϊ ταϊς έπι- 
στήμαις.

Ή γυμναστική άρα ήτο τό πρώτιστον 
μέσον τής μορφώσεως τών μελών τών άρ
χαίων ΙΙολιτειών ό θείος Πλάτων ήν ά- 
θλητής καϊ κατά σύμπτωσιν τό όνομα 
αύτοΰ αποδίδεται είς· τό πλάτος τής ωμο
πλάτης του. Οί δέ καλλιτέχναι είς τά γυ
μνάσια τών άθλιιτών έλάμβανον τάς εμ
πνεύσεις τών έργων των. Οί Έλληνες νο- 
μοθέται ήσαν άοιδυϊ καϊ οί ήοωες αύτών 
έθυον ταϊς Μούσαις καϊ οί σοφοί ταϊς 
Χάρισι.

Ή γυμναστική ΰθεν είνε έπιστήμη, ήτις 
προτίθεται νά φέρη είς- αρμονίαν τάς σω
ματικός κινήσεις μέ τήν άνάπτυξιν τών 
νοητικών ήμών δυνάμεων.

Καϊ ή ηουσική δέ άπετέλει κλάξον τής 
ανατροφής των μελών των Πολιτειών της 
Ελλάδος. Οί Έλληνες έθεώρουν τήν Μου
σικήν ώς παγκόσμιον γλώσσαν, ή σπουδή 
τής- όποιας· ώς ή τής μαθηματικής παρε- 
σκεύαζε τήν σπουδήν τής φιλοσοφίας. 
Κατά τήν χρυσήν έκείνην έποχήν ούδέν 
μέσον έθεωρεϊτο συντελεστικώτερον, ϊνα 
έγχαράξη είς' τό πνεύμα τών άνθρώπων 
τάς άοχάς τής ήθικής καϊ τήν πρός τήν 
αρετήν αγάπην. Τούτο εξηγείται φυσικώς· 
διότι τό μεγαλεϊον τών αισθημάτων έπι- 
ζητεί ήχους· άναλόγους, ϊνα σχηματίση 
γλώσσαν άξίαν αύτοΰ. Οί Πυθαγόριοι 
έποιοΰντο χρήσιν μουσικής πρός διέγερ- 

I σιν τής καρδίας είς αξιέπαινους πράξεις 
καϊ πρός άνάπτυξιν τού πρός τήν άρετήν 

[ έρωτος.
Κατά τήν γνώμην τών φιλοσόφων τής . . ,ι . , - . # . · 

ί αρχαιότητας η ανθρώπινη ψυχή ην αλη- 
πτος άρμονία· ένομιζον δέ οτι διά τής 
αισθητής αρμονίας άπεκαθίστων τήν δια- 

| νοητικήν, ήτοι τήν άρχικήν τής ψυχής 
I ιδιότητα.

Ούτω πώς έμοοΦοΰτο ή ψυχική τών άο- 
. χαίων κατάστασις καϊ αύται δέ αί τά μά- 
| λίστα άφηρημέναι έννοιαι τής διανοίαςτων 
1 out τής σμίλης τών γλυπτών έλάμβανον 

ώραϊον σώμα καϊ καθίσταντο χαρίεσσαι 
τεούίθυιιοι καϊ τό πνεΰιια έίυψοΰσαι εί- 

I κάνες.
Άλλιϊ καϊ ή αρχιτεκτονική είνε άομο- 

δυσμορφία, ή φαυλότης καϊ ή ανανδρία, ι 
’Εντεύθεν εξηγείται ή υπέρμετρος σπου- | 
δαιότης, ήν άπέδιδον οί αρχαίοι Έλληνες 
εις τάς ασκήσεις τής παλαίστρας δπου 
έτελειοποιοΰντο τά ώραϊα σώματα.

Αί έν χρήσει ασκήσεις έν ταϊς παλαί- 
στραις ήσαν δύο ειδών, αί μέν ήσαν προ- 
ωρισμέναι διά τούς παϊδας καϊ νεανίας 
αί δέ διά τούς τελείους άνδρας. Άπασαι 
αί ασκήσεις αύται έτάσσοντο βαθμηδόν, 
άναλόγως τής ισχύος καϊ τής δεξιότη
τας τών εκγυμναζόμενων νέων, αί πλέον 
δέ έπίμοχθοι έπεφυλάσσοντο διά τούς ά- 
θλητάς κατ’ έπάγγελμα.

Άπαντες οί 'Ελληνες πόσης ήλικίας 
έφοίτων είς τάς παλαίστρας·· διότι καϊ 
μετά τό πέρας τών κατά τήν νεανικήν 
ηλικίαν γυμνασιακών σπουδών έξηκολού- 
Οουν καϊ έν τή ώρίμω ήλικία αύτών νά γυ
μνά ζωνται πρός διατήρησιν τής σωματι
κής ρώμης· καϊ ύγείας. Ή γυμναστική δέν 
άναφέρεται απλώς ώς ούσιώοες προσόν τής 
ανατροφής άλλ’ έθεωρεϊτο καϊ ώς κλάδος 
τής Ιατρικής τέχνης. Αί παλαϊστραι ήσαν 
αφιερωμένοι είς τόν ’Απόλλωνα, θεόν τής 
ιατρικής οί δέ διδάσκαλοι τών παλαιστών 
έλάμβανον τόν τίτλον τοΰ Ιατρού.

Ιίροκειμένου όμως περϊ δημοσίων αγώ
νων, οί μέλλοντες ν ’ όποδυθώσιν είς- τού
τους, ώψειλον νά έκγυμνάζωνται καϊ κατ’ 
ϊοίαν κατά δέ τάς τελευταίας τριάκοντα 
ημέρας έν τώ έν ’Ηλεία Ι'υμνασίω. Τό 
άόλον δέ δι’ ού ήγωνίζοντο ήν στέφανος 
έξ άγριας ελαίας.

Ούτως οί αρχαίοι ού μόνον διά τών 
προσηκουσών ασκήσεων παρεσκεύαζον 
τούς· άγωνιστάς, αλλά καϊ διά τιμών ά- 
νεζωπύοουν τόν ζήλον καϊ τήν φιλοτιμίαν 
αύτών, ήτοι οί νικηταί, οϊτινες έκαλοΰντο 
Όλυμπιονϊκαι έκοσμοΰντο μέ στέφανον 
δάφνης, κρατούντες δέ φοίνικος κλάδον 
πρυσήγοντο είς τόν λαόν. Μετά δέ τάς 
τιμάς· ταύτας έπηκολούθουν καϊ άλλαι. 
ήτοι επινίκιοι ύμνοι καϊ ανδριάντες, κατά 
δέ τήν επάνοδον αύτών είς τάς εστίας 
των, ή είσοδος είς τάς ιδιαιτέρας πατρί
δας των έγίνετο έπισήμως έπϊ άρματος· 
συοομένου ύπό τεσσάρων λευκών ίππων, 
έχορηγεϊτο αύτοϊς διακεκριμένη θέσις· έν 
τοίς θεάμασι καϊ άπηλλάσσοντο τών δη
μοσίων είοφορών. ’Εν Σπάρτη δέ είστι- 
ώντο έν τώ ΙΙουτανείω καϊ χρηματικά 
έλάμβανον δώρα.

Διά τοιούτων μέσων άνεδείχθησαν Ό- 
λυιιπιονϊκαι, οϊτινες άπηθανατίσθησαν διά 
τών ύιινων τοϋ Πινδάρου. καϊ αί πανη- ν V

νίιι, ήτοι γεωμετρικοί άναλογίαι γραμμών 
καϊ έπιφανειών περιγραφουσών επιφάνειας 
καϊ στερεά σώματα, άρα αληθής μουσική.

Ένθεοι γίνονται έκ τής θέας τοΰ Παρ- 
θενώνος καϊ οί ματαγενέστεροι όσοι έμα
θαν τί έστι καλόν καϊ τό αισθάνονται. 
Πολλοί έσπούδασαν τόν Παρθενώνα, άλλ’ 
ούδεϊς ήδυνήθη vet κατανόηση αύτόν ακρι
βώς· ή μηχανική του ύπερβαίνει τάς γνώ
σεις καϊ τάς· ιδέας περϊ οίκοδομίας παν
τός άρχιτέκτονος. Τοιούτος ύπήρξεν ό άρ- 
χιτέκτων Ικτίνος, ό ποιητής τοΰ Παρθε
νώνας. Πάντα δέ τά λείψανα τής· αρχαίας 
άρχιτεκτονικής καϊ τά άμίμητα έργα τής 
καλλιτεχνίας είσϊ σύμβολα. Τά σύμβολα 
δέ κατά τόν Έγελον είνε σημεία άλλου 
τίνος, άλλά τοιαύτιις ποιότητας- ώστε έν 
τή ούσία αύτών περιέχουσι εκείνο δπερ 
θέλουσι νά σημάνωσιν: Ύδωρ καί πϋρ έν 
τώ μυστηρίω τοΰ βαπτίσματος έχει τήν ση
μασίαν τοΰ εξαγνισμού, τά δέ λείψανα τής 
άρχαίας τέχνης είνε τά σύμβολα τής· άπο
ρα μίλλου ύπεροχής τής διανοίας τών άρ
χαίων.

Κατά τήν έπικρατεστέραν τών σοφών 
γνώμην ούδεϊς· λαός έλαβε παρά τής φύ- 
σεως οίον δήποτε πνευματικόν δώρον κατά 
προτίμησιν άλλων λαών, διότι ή Φύσις τά 
πάντα μεταξύ πάντων εξίσου διένειμεν 
άρα καϊ αί Ελληνικοί πολιτειαι κατέφθα- 
σαν τήν έποχήν τοΰ ίδιου εαυτών προο
ρισμού μόνον διά της φιλοπονίας, της· αρε
τής τών μελών αύτών, τής ύπερόχου διά
νοιας· καϊ τής άπαραμίλλου Φαντασίας, 
άτινα κατά μέγιστοι’ μέρος όφείλονται είς 
τήν γυμναστικήν.

Έάν αί πολιτειαι έκεϊναι έκρημνίσθη- 
σαν, δέν έκρημνίσθησαν, διότι αύται τάς 
βάσεις εαυτών ύπέσκαψαν, άλλά διότι, 
ώς φαίνεται, έν τώ κόσμφ ούδέν είνε επι
δεκτικόν αύξήσεως διηνεκούς καϊ άτελευ- 
τήτου καϊ διότι ήδη αύται είς τήν άκμήν 
των άφίκοντο. Ούτω καϊ άπαντα τά με
γάλα οίκοδομήματα πίπτονσι διά τοΰ χρό
νου μετά πάντων τών καλλιτεχνικών κο
σμημάτων των. Τό άγχίνουν τής Αθήνας 
”Αστυ παρήκμασεν, άλλά μήπως καϊ ή 
Οιασώτις τής· άρετής Σπάρτη έμεινεν έπϊ 
πλέον θάλλουσα ;

’Αλλά τό άποτελεσθέν υπόδειγμα τοΰ 
κατ’ άνθρωπον ζην δέν έχάθη καϊ αύτό, 
άλλ’ ή ούσία καϊ ή αίγλη αύτοΰ έναπο- ι 
μένει, κατά θείαν έπιταγήν, είς- τούς αίώ- ] 
νας έπϊ τοΰ ούοανού, ώς ποότυπον τής 
προόδου τού σύμπαντος Κόσμου, ϊνα, τέ
λος, έπιτευχθή τελεία ίσότης καϊ άδελ- 

φοποίησις πάντων τών λαών τής ύφηλίου 
πρός άλλήλους, άπασα δέ ή άνθρωπότης 
μίαν άποτελέσιι πολιτείαν :

ΊΙ αίγλη αύτη είνε ορατή είς πολλά 
έθνη, διδάσκει αύτά καϊ τά όδηγεί, ώς ό 
άστήρ τούς μάγους, ή δέ πρόοδος αύτών 
είνε τοίς πάσιν έπαισθητή. Άλλ’ ημείς οί 
νεώτεοοι Έλληνες, οί άπόγονοι τών με
γάλων καϊ διαρκών διδασκάλων τής άν- 
θρωπότητος, τήν αΐγλην ταύτην, δυστυ
χώς·, δέν τήν βλέπομεν! Άπωλέσαμεν καϊ 
αύτήν τήν δρασιν.

ΊΙ άπό εβδομηκονταετίαν άδράνεια ήμών 
έπήνεγκε τήν όλεθρίαν συνέπειαν τήςάτοο- 
φίας τοΰ οργανισμού μας, καϊ ή χαλαρό
τας τής κυκλοφορίας τοΰ αίματος έπή
νεγκε τήν έξασθένισιν τοΰ έγκεφάλου· ίδού 
λοιπόν ή αίτια τής καταπτώσεως όλοκλή- 
ρυυ τοΰ οργανισμού, τών διανοητικών ήμών 
δυνάμεων, τής δυνάμεως τών μυών μας 
καί τής τυφλώσεώς μας!

Μέ άκούετε συμπολϊται;
Έάν νυστάζετε ήθελον μιμηθή τόν Δη- 

μοσθένην, δστις βλέπων τούς· δικαστάς 
νυστάζοντας, ένώ έξετυλίσσοντο κατά τήν 
άγόρευσίν του περιστατικά έκ τής έκτι- 
μήσεως τών όποιων έξήρτητο ή ζωή ή ό 
θάνατος τοΰ κατηγορουμένου, διά νά τούς 
άφυπνίση διηγήθη αύτοϊς τόν μύθον περϊ 
τής όνου σκιάς.

Άλλιϊ τούτο δέν είνε ανάγκη νά γείνη 
νΰν, διότι πάντες εΐμεθα κατηγορούμενοι 
καϊ πρέπει νά σάς εκθέσω πράγματα καϊ 
ούχϊ μύθους, άτινα έάν έχητε συνείδησιν 
τεθωρακισμένην άντϊ νά σάς ένοχλήσωσι 
Οιϊ σάς· διασκεδάσωσι.

Ή διεθνής έκθεσις τών Παρισίων τού 
1900 καθ’ άς έσχον θετικός πληροφορίας 
θέλει ύπερβή κατά τε τήν καλαισθησίαν 
καϊ τό μεγαλεϊον αύτής πάσαν προγενε- 
στέραν όμοια ν έπιχείρησιν.

Άπαντα τά εμπορικά έθνη τής ύφη- 
Ιίου ένεκατέστησαν ήδη έν Ι Ιαρισίοις· έπι- 
τροπάς ποός προπαρασκευήν καταλλήλων 
τόπων ποός τοποθέτησιν τών έκθεμάτων 
των, οί διασημότεροι δέ αρχιτέκτονες καϊ 
μηχανικοί έκαστου αύτών ένασχολούνται 
συντόνως, ϊνα άνεγείοωσι τά προσήκοντα 
καλλιτεχνικά οίκοδομήματα.

Τά οίκοδομήματα, .άτινα θέλουσι περι
λάβει τά έκθέματα τών ώραίων τεχνών είνε 
τοιαύτα ώστε θιϊ μένωσι out παντός άθι
κτα ώς έξοχα μνημεία τοΰ καλλιτεχνικού 
πνεύματος· τής Γαλλικής άρχιτεκτονικής. 
Ό εύγενής δέ λαός τής· Γαλλίας δέν παοέ- 
λιπε ν’ άπαιτήση νά μνημονευθώσι κατά
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τητα πάντων τών λαών τής τότε έποχής, 
τίνα θέσιν θά καταλάδωμεν έν τή παγκο- 
σμίω πανιιγύρει έν η θά συναγωνισθώσιν 
ού μόνον μεγάλα άλλά καί μικρά έθνη!

Άλλ’ ίσως Θά μοί άντιταχθη δτι δικαι- 
ολογουμεΘα διά πάσαν καθυστέρησιν, στε
ρούμενοι υλικών μέσων.

"Εστω- άλλά μήπως καθυστερούμεν 
καί είς· τάς περιστάσεις· καθ’ άς ού- 
δέν άλλο άπητεϊτο ή ή απλή θέλησις, 
ολίγος δέ κόπος καί ίδρώς τού μετώπου 
μας θά ήτο έπαρκής ϊνα καί ήμεϊς συμ- 
μετάσχωμεν τών δρώντων έν τή έκθέσει 
προσώπων;

Το ζήτημα τούτο πρέπει νά έξετασθή 
διότι έχει σημαντικήν σημασίαν, έχει δέ 
καί άμεσον σχέσιν μέ τά προεκτεθέντα.

Έν ΙΙαρισίοις κατά τήν έκθεσιν τού 
1900 θά έξακολουθήσωσιν οί παρ’ ήμϊν 
κατει τό έτος 1896 άρξάμενοι διεθνείς ’Ο
λυμπιακοί άγώνες ύπό τήν προεδρείαν τού 
ύποκόμητος Rochefaucauld, δστις θέλει 
ακολουθήσει τά περί τήν διοίκησιν αύτών, 
τούς κανόνας ούς είχεν άναγράύει διά 
τούς έν Άθήναις αγώνας ή A. Β. Τ. ό 
Διάδοχος· διά νόμου δέ έξαιρετικώς ώρί- 
σθη διακεκριμένος τόπος πρός έκτέλεσιν 
τών άγώνων τό Park de Vincennes.

Μεγάλη σημασία έδόθη εύθύς άπ’ άρ- 
χής είς τούς· άΟλητικούς αγώνας καί έπι- 
τροπή συγκειμένιι έκ πολλών διακεκρι
μένων προσώπων έπεφορτίσθη ϊνα μερι- 
μνήση ώστε άπασαι αί ξέναι χώραι κα- 
ταλάδωσιν επαρκείς καί καταλλήλους θέ
σεις.

Μεγάλην ιδίως μέριμναν έλαδεν ύ ’Αθλη
τικός Σύλλογος τής ’Αμερικής, δπως άντι- 
προσωπευθή προσηκόντως έν τή έκθέσει. 
’Ο Σύλλογος ούτος, δστις φέρει τόν τίτλον 
«Amateur Athletic Union», αριθμεί ήδη 
ένεργά μέλη αύτού 400,000 ’Αμερικανούς, 
είς- δέ τών σκοπών αύτού άποδλέπει είς 
τό νά καταδειχθή ένώπιον τών συναθροι
σμένων έν τή έκθέσει έθνών ούσιώδιις 

I άπόδειξις τών μεγάλων αλμάτων, άτινα 
κατώρθωσεν ό λαός τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών ώς πρός τήν επιστημονικήν όύθ- 
μισιν καί άνάπτυξιν τών φυσικών τού 
άνθρώπου δυνάμεων καί τής άμερικανικής 

ι ανδρείας. ’Ιδού πώς έκθέτει έπί λέξει τήν 
| ίδέαν ταύτην ό Πρόεδρος τού είρημένου 

Συλλόγου κ. Harrv Me. Millan πρός· τόν 
| κ. Thomas Cridler, third Assistant secre

tary of state : «The ultimate object is to 
be placed before the assembled nations 

I in the year 1900 substantial evidence of

την μεγάλην ταύτην πανήγυριν καί οί πρό
γονοι αύτών, ί'να προκαλέσωσι τάς· εύχάς 
αύτών πρός· κραταίωοιν τών θεμελίων τον 
ένδοξον κράτους των ούτω παρά την εί
σοδον τώλ Ήλυσίων Πεδίων καί δεξιά αύ
τής· άνηγέρθη καλλιτεχνικώτατον οικοδό
μημα έν ω θά έκτεθώσι τά ιστορικά τής 
Γαλλίας μνημεία.

Έν τή έκθέσει τής Γαλλίας· τον 1900 
θά συγκεντρωθώσιν άπαντες οί λαοί τής 
ύφηλίου καί αύτόθι θά σνναγωνισθώσιν 
οί έμποροι καί οί βιομήχανοι, οί άντι- 
προσωπεύοντες τόν βιομηχανικόν πλούτον, 
ήτοι τά νεύρα καί τά όστά τών χωρών 
των. Εύτνχής ύ λαός έκείνος, δστις Θά 
άξιωθή βραβείων, δυνηθείς νά έπιδείξη 
πλείονα είδη ακατέργαστων προϊόντων, 
πλείονα είδη κατεργασμένων τοιοντων καί 
πλείονας έφευρέσεις καί πλείονα είδη βιο- 
μηχανημάτων. Τό έθνος τούτο θά κατα- 
λάΰη δικαίως· τήν πρωτεύουσαν θέσιν καί 
θά γίνη γνωστόν είς άπάσας τάς αγοράς 
τού κόσμον.

Οί ’Αμερικανοί ιδίως έπεδείξαντο μέγι- 
στον ένθουσιασμόν έπί τή προσκλήσει αύ
τών ϊνα σνμμετάσχωσι τής έκθέσεως, άνέ- 
λαβον δέ νά φωτίσωσι δι’ ήλεκτρικού φω- 
τός άπασαν τήν έκθεσιν· αί μηχαναί αϊ- 
τινες θά άνταποκριθώσιν είς· τήν ύποχρέ- 
ωσιν ταύτην ώς καί διά τήν δι’ ήλεκτρι- 
σμού παροχήν άναλόγον δυνάμεως πρός 
κίνησιν δλων τών μηχανών Oct κέκτηνται 
δύναμιν 30,000 ίππων. Μεγάλαι έκτάσεις 
παρεχωρήθησαν είς τούς ’Αμερικανούς διά 
τήν άνέγερσιν τών καταλλήλων οικοδομη
μάτων, ϊνα περιλάβωσιν άπαντα τά έκθέ- 
ματα αύτών, ιδιαιτέρα δέ έκτασις μεγάλη 
τοϊς έχορηγήθη πρός τοποθέτησιν τών ή- 
λεκτρικών μηχανών καί έκθεμάτων.

Ή παρούσα διατριβή μου ήθελε λάβει 
μεγάλην έκτασιν έάν έπεχείρουν νά εκθέ
σω τάς προπαρασκευάς τού προνομιούχου 
τούτου λαού τής ύφηλίου· άρκοΰμαι μό
νον νά είπω δτι είς ’Αμερικανός ό Cyrus 
Moccrmik κάτοικος τού Σικάγου ήτή- 
σατο νά τώ παραχωρηθή έν τή Έκθέσει 
έκτασις· 4,012 τετραγωνικών ποδών. ϊνα 
άνεγείρη αύτόθι λαμπρόν σκήνωμα, δπως 
έκΘέση τάς γεωπονικός αύτού μηχανής. 
ΊΙ ’Αμερική δέν εννοεί νά καθυστερήση 
κατ’ ούοένα λόγον απέναντι τής διεθνούς 
άμίλλης. μετά πεποιθήσεως δέ φρονεί δτι 
θ’ άξίωθή τών πλείστων βραδειών.

Άλλ’ ήμεϊς, οί άπόγονοι τοΰ λαού έκεί- 
νον, δστις· έπρώτευεν άλλοτέ ποτέ κατά τε 
τήν γεωπονικήν καί βιομηχανικήν ικανό

the great strides made by the people of 
the United states in the science of phisical 
culture and the developpement of Ameri
can manhood».

Κατά είδικωτέρας δέ πληροφορίας, σκο
πός· τού Συλλόγου είνε νιϊ όείξη κατά, τήν 
διεθνή άμιλλαν τάς έκ τής γυμναστικής 
διαρκείς ώφελείας τού αμερικανικού λαού, 
σχετικώς πρός τήν φυσικήν άγωγήν, διδα
σκαλίαν, πειθαρχίαν καί τάξιν, πρός δέ 
νά καταστήση άναμφισβήτητον τό δτι οί 
άντιπρόσωποι τών διάφορων άσκήσεων είνε 
οί πρωτεύοντες άθληταί τού κοσμου, ύπερ- 
τερούντες πάντας τούς άλλους κατά- 
τε τήν αντοχήν τών ποδών καί τήν 
τέχνην.

Άλλ’ άπό ποιας έποχής χρονολογείται 
ή προοδος αύτη; Ή προοδος αύτη χρο
νολογείται μονον άπό είκοσιπενταετίας.

Πρό τού μεγάλου έμφυλίου πολέμου, 
συστηματική φυσική άγωγή καί διδασκα
λία έν Αμερική δέν υπήρχε, καίτοι κατά 
τήν έποχήν έκείνην έν Μεγάλη Βρεττανία 
πολλοί αξιολογοι Σύλλογοι άφιερώθησαν 
είς τάς αθλητικός άσκήσεις.

Δέν είνε εύκολον νιϊ διαγράφη τις τήν 
αρχήν τής κινήσεως ταύτης έν Αμερική, 
άλλά πρό πολλού πιστεύεται, δτι ή άρχή 
τής έκπαιδεύσεως τής νεολαίας είνε αί 
ταλαιπωρίαι καί αί βάσανοι τής πειθαρ
χίας, άς έκαστος νέος ύπέστη κατά, τήν 
διάρκειαν τού στρατιωτικού βίου του. 
Άναντίρρητον ο’ είνε, δτι οί κύριοι προσ- 
τάται τού περί ου ό λόγος σ,πουδαιοτά- 
του κλάδου τής άνατροφής τής Αμερικα
νικής νεολαίας είνε έκεϊνοι, οϊτινες κατά 
τούς νεανικούς χρόνους τού βίου των 
έπολέμησαν ύπέρ τής σημαίας τής πα
τρίδας των, ύπηρέτησαν δέ τήν χώραν 
των διακριθέντες είς τάς κυριωτέρας τών 
μαχών.

Έκ τών είρημένων έπεται, δτι αί γυ
μναστικοί άσκήσεις Θά ήνε τό κύριον χαρα
κτηριστικόν τού Ιθ' αίώνος· λαβόντες άφε- 
τηρίαν έκ Γερμανίας άπό 100 ήδη έτών, 
μετεδόθησαν διαδοχικώς είς τήν Σουηδίαν, 
εΐς τήν Αγγλίαν, είς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας τής Αμερικής καί είς τάς Λατι
νικός χώρας, φαίνεται δέ δτι αί σχετικοί 
κινήσεις αύτών δέν 0’ άποδειχθώσιν άνω- 
φελεϊς.

Οί αθλητικοί δέ άγώνες, ώς χαρακτηρί- 
ζουσιν αύτούς οί Αμερικανοί, δέν άποβλέ- 
πουσι μόνον είς τήν άνάπτυξιν τών ζωι
κών τού άνθοώπου δυνάιιεων, ώστε νά V V

ύπάρχη λόγος, δπως θεωρώνται ύπό τινων 
δυσμενώς, άλλ’ έχουσι καί εκπολιτιστικόν 
προορισμόν καί ούτος είνε ή άδελφοποίη- 
σις τής νεολαίας τών διαφόρων έθνών καί 
διαφόρων γενών έτι δέ είνε καί ό άσφα- 
λέστατος τρόπος πρός διάλυσιν τής δυσ
πιστίας καί τών προλήψεων, καί ή καθιέ- 
ρωσις δεσμών συμπάθειας καί φιλίας πρός 
τόν σκοπόν τής άποκαταστάσεως τής παγ
κοσμίου ειρήνης.

Μέγας οφείλεται έπαινος είς τήν Γαλ
λίαν διά τάς εύγενεϊς καί ύπερανθρώπους 
προσπάθειας της· πρός έπίτευξιν τών έκπο- 
λιτιστικών σκοπών της καί δικαία είνε 
ή πρός αύτήν είλικρινεστάτη έκφρασις τών 
συμπαθειών δλων τών λαών τής ύφη
λίου.

Άλλ’ δποίαν θλϊφιν θά αίσθανθή τό 
εύγενές τούτο έθνος, δταν ίοη, δτι μόνη 
ή Ελλάς· καθυστερεί άπέναντι τής διεθνούς 
άμίλλης και δτι αί ύπέρ ήμών προσπά- 
θειαι καί θυσίαι αύτής δέν άνταπεκρίθη- 
σαν είς· τάς προσδοκίας της ! Γνωστόν, 
νομίζω, είς πάντας- είνε τό μέρος, δπερ 
έλαβεν ύπέρ ήμών κατά τόν ύπέρ άνε- 
ξαρτησίας άγώνα ό στρατός καί τό ναυ
τικόν τής Γαλλίας·· γνωστόν έπίσης είνε 
είς πάντας, δτι ή χάριν ήμών συντήρη- 
σις τού γαλλικού στολου έν τή Μεσογείω 
καί ή άποστολή στρατού είς τήν Πελο
πόννησον αύξησαν τό δημόσιον γαλλικόν 
χρέος κατά 100 έκατομ. φράγκα· γνωστόν 
έτι είνε, δτι άμα άπετελέσθη ή άνεξαρτη- 
σία τού Ελληνικού έθνους, ή Γαλλία 
προσεπάθησε καί έπέτυχε πρός· τόν σκο
πόν τής έξασφαλίσεως τού νέου Κράτους 
τήν αόξησιν τών όρίων αύτού· δτι αύτη 
ήγγυήΟη τό δάνειον τών 60 έκατομμυρίων 
φράγκων, πρώτη δέ αύτη ϊδρυσεν έν Άθή- 
ναις άρχαιολόγικήν Σχολήν καί έσχάτως 
κατώρθωσε μετά τών άλλων εύεργετίδων 
Δυνάμεων, ϊνα μή μέγα μέρος τού ελλη
νικού Βασιλείου περιέΛθη έκ νέου είς τήν 
κυριαρχίαν τών πρώην κατακτητών καί 
τέλος· γνωστοί είνε αί θυσίαι καί προσ- 
πάθειαι τού εύγενούς έθνους πρός έπί- 
τευξιν τής· άνεξαρτησίας τής πατρίδος 
τού Μίνωος καί Ραδαμάνθυος.

Άλλ’ δσον βαθύτερα είνε ή κατάπτω- 
σις είς Ιίν διατελούσιν οί σύγχρονοι ήμών, 
τόσον έντελεστέρα καταφαίνεται ή ίδέα 
τού Ελληνισμού· δσον δέ εύκαταφρόνη- 
τος καί άν παρίσταται ή παρούσα κατά- 
στασις τού έθνους, τόσον άναγκαιότατον 

είνε νά εύρεθώσι μέσα θεραπείας τού νο-
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περί τών μέσων τής θεραπείας- τής ήθι- 
κής καϊ οικονομικής καχεξίας, άτινα οί 
έκλογεϊς ώς έντολεϊς ώφειλον νά έπιόά- 
λωσι πρός· υποστήριξη· έν τω Κοινοβουλίω 
είς τούς· έντολοδοχους αύτών τούς βου
λευτής ; Διά πρόσωπα λοιπόν γίνεται ό 
άγών ή δι’ άρχάς ;

ΊΙ έπιστολή σας, κύριε Πρόεδρε, έδωκέ 
μοι αφορμήν νά εκταθώ ίσως ύπέρ τό δέον 
καϊ Φοβούμαι δτι θά έλεγχθώ καϊ αυθις- 
ύπό τίνος δημοσιογράφου ώς άντιποιού- 
μενος δημοσιογραφικά έργα, έν ω είμαι 
απλούς νομικός, λησμονών ένίοτε τά δρια 
τής· έπιτρεπομένης μοι έλευθερίας.

Έν τούτοις- περαίνων τήν έπιστολήν μου 
ταύτην,έκφράζω τήν εύχήν, ϊνα ή νέα Βουλή 
έννοήση δτι ή θεραπεία τής ήθικής καϊ οι
κονομικής καχεξίας τοϋ Ελληνικού Κρά
τους δέν δύναται ν’ άρχίση δι’ άλλου μέ
σου ή διά συστηματικής· καϊ τελείας δη
μοτικής έκπαιδεύσεως, χάριν τής οποίας 
μέγα μέρος τών έσόδων τού προϋπολογι
σμού είνε άνάγκη νέι άφιερωθή. Όποιον 
τό σύστημα τής- δημοτικής ταύτης έκπαι- 
δεύσεως καϊ πώς θά έξοικονομηθή ή τοιαύτη 
δαπάνη, τούτο θέλει έξετασθή έν ειδική 
πραγματεία μου, ήτις έν καιρώ θέλει δημο- 
σιευθή, ϊνα προκληθώσιν αί περί τοϋ ζη
τήματος τούτου γνώμαι τών συμπολι
τών ιχας.

Άλλ’ ηδη έπιτρεύατέ μοι, κύριε Πρόε
δρε, νέι συγχαρώ δι’ ύμών τόν Ύμέτερον 
Σύλλογον έπϊ τή όποίμ έλαβε πρωτοβου
λία πρός· ϊορυσιν Γυμναστηρίου καϊ πρός 
έκοοσιν ΙΙεριοδικοΰ ύπό τόν τίτλον: «’Επι
θεώρησες Ποδηλατική καϊ Αθλητική τής 
Ανατολής» πρός διάδοσιν τής’ σωμασκίας 
έν Έλλάδι.

Νοιιίζω δμως δτι αί προσπάθειαι ύμών 
θέι στεφθώσιν ύπό πλήρους επιτυχίας έάν 

; κατορθώσητε νέι έπιτύχιιτε κεφάλαια πρός 
' ϊδρυσιν έν Άθήναις· καϊ ύπό τήν έπιτή- 
1 οιισιν ύμών δημοτικών σχολείων, κυρίαν 

βάση· τής έκπαιδεύσεως, άρρένων καϊ θη- 
λέων, έχόντων τήν γυμναστικήν, τήν μου
σικήν, καϊ τήν πρόσκτιισιν στοιχειω
δών γνώσεων, χρησίμων δι’ έπαγγελματικέι 
έονα. ΊΙ προστασία δέ τού εκπαιδευτικού 
5 1 - *■  - ν, · 1 · , .τουτου τμήματος του ΣυΑΛογου σας ν α- 

νατεθή ύπό τήν προστασίαν τής· A. Β. Υ. 
τοϋ Διαδόχου, λαβόντος ήδη αρκετήν πεί
ραν, καϊ γνωρίσαντος έκ τού σύνεγγυς τάς 
έλλείύεις τοϋ "Εθνους. Έχω τήν πεποί
θηση· δτι τέι άγνέι καϊ εύγενή αισθήματα 
τής Λ Β. Υ. τού Διαδόχου δέν Οά έπιτρέ- 
ύωσιν αύτω ν’ άονηθή τήν τοιαύτην προ-

σοϋντος λαού, ϊνα άποκατασταθή είς· την 
προσήκουσαν θέσιν του ή αξία τοϋ ελλη
νικού ονόματος.

Ό Έλλην φύσει είνε θαυμάσιος, ή διά
νοια του και ή φιλοπονία του φαίνονται 
ανάλογοι πρός τάς άνάγκας του· ό πόθος· 
πρός· την δόξαν καϊ ό έρως πρός τό κα
θήκον άναπτύσσουσι τάς δυνάμεις· του καϊ 
τά φυσικά πλεονεκτήματα του καϊ δίδουν 
είς έκαστον τόν τύπον καϊ τό μέτρον τής 
θέσεώς του.

Άλλ' ήδη νοσοϋμεν ύπό τής δεινής· τής 
πενίας νόσου καϊ τής θυγατρός αύτής· τής 
συναλλαγής, οΐ πλεϊστοι δέ έκ τών ήμε- 
τέρων συμπατριωτών, δαπάναις ήμών, δια- 
τελοϋσιν είς τάς φυλακάς.

Πιθανόν είνε νά ύπάρχη καϊ έν ’Αμε
ρική συναλλαγή, άλλά καϊ έάν ύπάρχη, 
οέν είνε θανατηφόρος· ώς παρ’ ήμΐν, άλλ’ 
απλή παροδική ασθένεια, ήτις- ιατρεύεται 
εύκόλως, συντελούσα είς αποκατάσταση· 
πλήρους ύγείας. Είρήσθω δ’ έν παρόδω, 
δτι άλλως έχουσι τά πράγματα έν ’Αμε
ρική, διότι έκεϊ έκλέγονται ύπό τοϋ Ιΐοοέ- 
δρου τών Ηνωμένων Πολιτειών ώς ύπουρ- 
γοϊ άνορες ειδικοί δι’ έκαστον κλάδον. μή 
δντες Βουλευταϊ ή Γερουσιασταί, οϊτινες 
ούδέ έχουσι τό δικαίωμα νά παρίστανται 
είς τάς συνεδριάσεις τών Κοινοβουλίων, 
άλλά μόνον ένώπιον τών έπιτροπών τοϋ 
Κοινοβουλίου, ϊνα ύποβάλωσι καϊ ύποστη- 
ρίζωσι τά νομοσχέδια αύτών. ’Άν δέ 
ύπάρχωσι καϊ έκεϊ κακίαι, ύπάρχουσιν 
δμως αντίρροποι μεγάλοι άρεταί, τέι δέ 
πράγματα είσιν έπαρκή σύμβολα, ύποδει- 
κνύοντα τήν εύεξίαν ύπό πάσαν έπούιν 
τοϋ αμερικανικού Κράτους.

Ιΐαρ’ ήμΐν έάν ποτέ άνορες μή άνή- 
κοντες είς· τήν Βουλήν έλαόον όιοίκιισιν 
Υπουργείου, έξωμοιώθησαν ύπό τίνος· δη
μοσιογράφου μέ τούς inendiants, ήτοι μέ 
έπαίτας, οίοίδήποτε δέ Οελήσωσι νά έπι- 
τύχωσιν είς· βουλευτικός έκλογάς όΦεί- 
λουσι νά δέχωνται καϊ έκλιπαρώσι τάς 
ϋήφους τών συμπολιτών των έπισκεπτό- 
μενοι αυτούς κατ’ οίκον ή έν τοΐς οίνο- 
πωλείοις καϊ έπιδεικνύοντες παντοιοτρό- 
πως εις αύτούς τάς ελευθερίους διαθέσεις 
των! Κοστίζουσιν πολύ αΐ έκλογαϊ έν Έλ- 
λάδι! ήτοι απώλειαν χρόνου και χρήματα 
πολλά. Ποια δέ ή άποζημίωσις διά πάσας 
τάς θυσίας ταύτας!

Άλλά διατί διελύθη ή Βουλή καϊ κατά 
τί θά διαΦέρη ή νέα τής προτέρας ; ΙΙοία 
είσϊ τά προγράμματα τών βουλευτών καϊ 
ποϊαι συζητήσεις έγένοντο ύπό τοϋ λαού 

στασίαν. Τούτου δέ γενομένου θέλει λη
φθή ύπ’ δφιν δτι οϊος λόγος προύκάλεσεν 
ύπέρ τής αρχαιολογικής 'Εταιρείας τήν 
φήφισιν νόμου περϊ Λαχείου, ό αύτός λό
γος θά συνηγορήσει καϊ ύπέρ τής ύηφί- 
σεως· Νόμου περϊ Λαχείου ύπέρ τοϋ είρη- 
μένου έκπαιδευτικού Συλλόγου καϊ πέποι- 
θα ότι τοιοϋτον Λαχεϊον χάριν τοσούτον 
εύγενοϋς σκοπού θέι ύποστηριχθή έκθύ- 
μως ού μόνον ύπό τών όμογενών άλλέι καϊ 
ύπό πάντων τών έν τώ Κόσμω φιλελ
λήνων.

Τό μάθημα τής Μουσικής θ’ άποτελέση 
τό Εθνικόν τής 'Ελλάδος ’Ωδεϊον, μέ όρ- 
γανισμόν πλήρη καϊ τελειότατον, δπως μή 
τοϋ λοιπού τό δώρον τοϋτο τής φύσεως 
άποκαλύπτηται είς μόνα τέι τέκνα τών 
προνομιούχων ώς έκ τού πλούτου κοινω
νικών τάξεων. ’Επιθυμώ καϊ εις- τήν Μου
σικήν νέι ύπάρξη συναγωνισμός μεταξύ 
τών άρρένων καϊ θηλέων πασών ανεξαι
ρέτως τών κοινωνικών τάξεων, διότι δέν 
είνε δυνατόν νέι ήνε έκ τών προτέρων 
γνωστόν είς τίνος οικογένειας τύ τέκνον 
θέι εύρεθή ή σπανία φυσική μουσική δε- 
ξιότης (talent).

Διέι τοιούτου συστήματος έάν έπεκταθή 
διέι νόμου καθ’ άπασαν τήν 'Ελλάδα καϊ 
τοιαύτη ύποχρεωτική έκπαίδευσις κατα
στεί πρός πάντας άνεξαιρέτως υποχρεω
τική, καταργουμένων απάντων τών ιδιωτι
κών εκπαιδευτηρίων καϊ ωδείων, δέν αμ
φιβάλλω δτι θέι έπιτευχθή ή πραγματο
ποίησες δλων τών πόθων τού 'Ελληνισμού· 
θέι έλθιι δέ ημέρα καθ’ ήν θέι λατρεύω- 
μεν τόν θεόν έν τοϊς ναοΐς ήμών έν κα
θαρά καϊ γαληνίω καρδία, θέι έξυύώται δέ 
τό θρησκευτικόν αίσθημα ήμών μέχρι τρί
του ούρανοϋ, άκούοντες ύμνούμενον τόν 
Κύριον ύπό τών Χερουβείμ καϊ τών Σε
ραφείμ, ήτοι ύπό μεγάλων χορών, συγ
κροτούμενων ύπό τών τέκνων μας καϊ πα- 
ριστανοντων έν τώ κόσμω τούτω τούς Αγ
γέλους- τού Ούρανοϋ, καϊ τήν θρησκευτι
κήν διδασκαλίαν καρποφορούσαν έν ταΐς 
καρδίαις· ήμών διέι τήν πραγματοποίηση· 
τών καλών έργων καϊ τήν δόξαν τοϋ ού- 
ρανίου ήμών πατρός.

Τοιαύτη κατά τήν γνώμην μου πρέπει 
νά Γίνε ή βάσις· νέου πολιτικού προγράμ
ματος παντός εύαισθήτου καϊ αγαπών- 
τος τήν πατρίδα του πολίτου. Τούτου δέ 
γενομένου, εύκολος θέι ήνε ή θεραπεία 
τής νόσου τής Ελλάδος, ήτοι τής πενίας 
καϊ ή άπολύμανσις τοϋ μιάσματος τής 
συναλλαγής. Τίς δμως ή είδικωτέρα μέ

θοδος πρός θεραπείαν τής νόσου ταύτης 
δέν είνε δυνατόν νά έκτεθή διέι τής· πα
ρούσας έπιστολής μου, θά άποτελέση δέ 
τό άντίκείμενον ειδικής πραγματείας.

Διέι τοιούτων έργασιών καϊ άκαταπονή- 
των ιιεριμνών εινε δυνατόν νά ίδωμεν 
τήν ημέραν τής έθνικής· ήμών παλιγγενε
σίας, οΐ δέ έπισκεπτόμενοι τού λοιπού 
τήν νέαν Ελλάδα νέι βλέπωσιν εύχαρί- 
στως- κοινωνίας πεπροικισμένας μέ τάς 
αρχαίας άρετάς· κοινωνίας εύημερούσας 
καϊ διακρινομένας ώς αί άρχαίαι κατά τε 
τήν σωματικήν ρώμην, τάς τέχνας, τάς 
έπιστήμας, τόν ιδιωτικόν καϊ δημόσιον 
πλούτον, δτι δέν διατελούμεν πλέον ύπό 
διεθνή έλεγχον, ούτε ζώμεν άπό τάς έλεη- 
μοσύνας τον μέν καϊ τον δέ. Ότι κατε- 
νοήσαμεν τέλος- δτι ή χώρα ήμών έχει 
τοσούτους θησαυρούς άνεκμεταλλεύτους, 
ώστε είνε έπαρκής νέι διαθρέύη, ώς τό 
πάλαι, μέγαν πληθυσμόν, δτι έπαύσαμεν 
βαίνοντες έπϊ τής οδού τής αβελτηρίας 
καϊ αύτοκτονοϋντες μέ τέι σφαιρίδια, άτι
να έχορήγησεν ήμΐν τό εύεργετικόν τοϋ 
Συντάγματος πολίτευμα, δπερ ημείς· αύ- 
τοϊ μετεβάλομεν είς δηλητήριον καϊ είς 
εστίαν μολυσμάτων πανιόλους. Νέι βλέ- 
πωσι, λέγω, οί έπισκεπτόμενοι τήν νέαν 
'Ελλάδα εύχαρίστως τέι νοσοκομεία καϊ 
τάς φυλακάς ήμών έρήμους. Τούς· τέως 
πενθοϋντας ώς έκ τής πενίας οίκους μας, 
κέντρα άνετου χριστιανικού βίου, κο
σμούμενα ύπό διαρκούς χαράς καϊ 
εύφροσύνης, νέι μαρτυρώσι πρός πάν
τας δτι είμεθα άξιοι άπόγονοι τών ένδο
ξων προγόνων μας καϊ άξια μέλη ήθι- 
κής πολιτείας. Άντϊ δέ άλλων ματαίων 
προσωπικών μνημείων, νέι βλέπωσιν οί 
ξένοι μας άνεγηγερμένον περιφανές- τρό- 

! παιον, κοσσούσενον ύπό τών έαβληιιάτων U V V V
τής Δικαιοσύνης, τής Θρησκείας καϊ τού 
αληθούς· κοσμοπολιτισμού· κατηργημέ- 
νην δέ τήν ποινήν τοϋ θανάτου καϊ άντϊ 
τών άποτροπαίων μηχανημάτων τής έκτε- 
λέσεως αύτής νέι παρουσιάζωμεν έργά- 
λεία ώφελίμων τεχνών.

Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε καϊ κ. Γενικέ 
Γραμματεϋ, νέι δεχθήτε τήν διαβεβαίωση· 
τής πρός ήμάς έξιδιασμένης ύπολήφεως 
καϊ αγάπης, μεθ’ ής, διατελώ

πάντοτε ύμέτερος
Κ. Ν. ΜΑΝΙΑΚΗΣ
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ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ παροχής σκληρότατων θεαμάτων, αδυνατεί δέ 
νά έξεγείρη τά συναισθήματα τού καλού, τά 
όποια έςευγενίζουσι τήν καρδίαν καί παρορμώσι 
τούς νέους είς τέλεσιν μεγάλων καί ύψηλών 
καί έθνωφελών έργων. Τί ώφέλησε τήν κοι
νωνίαν ή μεγίστη ρώμη τού Μίλωνος καί τών 

, άλλων αρχαίων άθλητών, τί δέ καί αύτούς 
I τούτους; Πάντες γινώσκομεν, όποιον έγένετο 
| τό τέλος τού βίου τού αρχαίου τούτου άθλη- 

τού’ κατεβρώθη ύπο τών θηρίων! Εύλόγως δέ 
γράφει καί δ ’Ισοκράτης έν τώ πανηγυρικό» 
αύτού λόγφ τούς καλούς τούτους λόγου; περί 
τών τοιούτων άθλητών, «ότι ούδεμία ωφέλεια 
δύναται νά γςίνη τοΐς άλλοι;, άν οί τοιούτοι 
άθληταί διπλάσιάν λάβωσι ρώμην». Ό 
τοιούτος αθλητισμός όμοιαζει πρός τήν έν ύστέ- 
ροις χρόνοι; ταυρομαχίαν- ή χύσις αίματος έν 

| κοινοί; θεάμασι καί ά.γωνίσμασιν έξαγριοϊ τούς 
θεατά; καί διαφθείρει τό συμπαθητικόν συναί- 

I σθημα, όπερ φύσει έ’χομεν, καί το όποιον έπι- 
τείνεται καί αύξανει διά τής πραότητος καί 
ήμερότητος εύπρεπών γυμνασίων. Ό τοιούτος 
άθλητισμός άφορά είς μόνον τό σώμα, άλλ ’ δ 
άνθρωπος είνε καί ψυχή- μόνη δέ ή γυμνα- 

' στική κατά τήν κυρίαν καί ουσιώδη έννοιαν 
αύτής έπιρρωννύουσα το σώμα, διαμορφοϊ σύν- 
αμα καί τήν ψυχήν καί καθίστησι τόν άνθρω
πον τέλειον. Ό αθλητισμός είναι ώς δ ασκη
τισμός- ούτος τουναντίον παραμελεί τελείως

| τό σώμα, αποβλέπει δε εΐς μόνην τήν σωτη- 
| ρίαν τής ψυχής καί καταλείπει άστόργως τήν 
' μετά τών όμοιων συμβίωσιν, ούς οφείλει νά 
; ύπηρετή δ άλ.ηθή; χριστιανός καί έργάζηται 
| ύπέρ αύτών. θυσιάζών καί τήν ζωήν αύτού 

ύπέρ τής κοινής σωτηρίας.
Οί ήμέτεροι πρόγονοι τήν αληθή καί πρέ- 

πουσαν έδίδασκον γυμναστικήν δια καταλλή
λου μεθόδου καί όσοι ύστερον έμψήθησαν τού
τους έπίτυχον τού ύψηλού σκοπού, ού αΰτη 
στοχάζεται. ΤΙ δρχησίς, παραδείγματος χά- 
ριν, ού μόνον τούς πόδας έγύμναζεν, άλλά καί 
όλον τό σώμα εΐθιζε νά κινήται ρυθμικώς, 
άποδιδούσκ πασι τόί; μέλεσι, ήτοι τώ τραχή- 
λω, τοΐς σκέλεσι καί ταϊ; χερσί, τ-ήν πρέπου- 

, σαν καί γραφικήν κίνησιν. ΤΙ έλάφρότης, ή 
I μεγαλοπρέπεια, ή ελευθερία, ή εύρυθμο; κίνη- 

σις τών έλληνικών σωμάτων ήσαν συνέπεια 
τής όρχήσεως. Θαυμάζει δ’ ετι καί νύν δ 
οφθαλμός πάντα ταύτα τά προτερήματα έν 
τοΐς έλληνικοΐς άγάλμασι καί έν τοΐς άπεικο- 
νίσμασι χορευτών έν τοΐς αρχαίοι; άγγείοις. 
Άλλά καί εΐς τήν μεθοδικώ; διδασκόμενη·» 
ορθήν πάλην πολλά καί καλά ώφειλον τα 
έλληνικά σώματα. Δι’ αύτή; οί άγωνιζόμενοι 

• έμάνθανον, πώς ν’ αντιλαμβάνονται άλλήλων, 
1 νά καταβκλλωσι τόν αντίπαλον καί νά ύπεκ-

ΤΛ κνοίσ» Μιλτ. Νεγοοπόντιι ΙΙοοίόοω τοϊί 
ΠοόιΐΛαιιν.οΰ Συλλογήν ιιετά πολλών εί'χών 

έπί τώ νέω ετει ύπέρ Αύτού καί τών 
’Εταίρων.

Πάντα τά αγωνίσματα, όσχ διώκουσι τόν 
σκβπόν ν ’ άπιδίίξωσι τσύς νέους ώ; οΓόν τε 
τελείους τό σώμα, ήτοι καλούς, ύγιεϊ; καί 
εύρώστους, ουθμίσωσι δέ τήν ψυχήν αύτών 
ηθικώς, ώστε νά αΐσθάνηται αΰτη διαπύρω; 
τοΰ καλού, τοΰ αγαθού καί άληθούς, πάντα, 
λέγω, τά τοιαΰτα άγωνίσματα καί αναγκαία είνε 
καί χρήσιμα ού μόνον έκασ-.ω τών έπιτελούν- 
των αύτά ’.δία, άλλά καί τή πατρίδι άπάση 
καθόλου. Ότι δέ τούτο άληθές καί ευαπόδει
κτου, μαρτυρούσιν ήτε πείρα, ή καθ’ ήμέραν 
δοκιμαζομένη, καί ή ιστορία άπό τών αρχαί
ων χρόνων. Καί τωόντι άν τά έλληνικά σώ
ματα διεκρίνοντο έπί τή αρμονική αύτών συστα- 
σει, ήσαν δέ άλκιμα, κούφα καί εύτονα, χα
λεπά δέ καί φοβερά τοίς πολεμίοις- άν αί 
έλληνικαί ψυχαί ήσαν αίσθητικαί τοΰ καλού, 
έφέροντο δέ μετά στοργής πρός τήν αρετήν 
καί τό κοινόν αγαθόν, τούτο οφείλεται τή 
γυμναστική, ήν οί ήμέτεροι πρόγονοι έθεώρουν 
ώς μέρος άχώριστον τής άληθούς, κατά Πλά
τωνα, παιδείας·, ήτοι τής όλης άγωγής καί 
παιδεύσεως. Τούτ’ αύτό ε'χομ.εν νά εϊπωμεν 
καί περί τών ρωμαίων καί τών νεωτέρων λαών 
καί κατ’ έςοχήν τού γερμανικού. Αν εκείνοι 
μέν έγένοντο κοσμοκράτορες καί ύπο τήν στι- 
βαράν μιάς μόνης πόλεως χείρα ύπέκυψεν έπί 
μήκιστον άπας δ άρχαϊος κόσμος, τούτο οφείλε
ται, οτι οί ρωμαίοι περί πολλού έποιού-.το το 
ύγιές καί εύφυές σώμα, όπερ άπέκτων διά τής 
γυμναστικής άπό παίδων άρχομένης καί συν
εχώς μέχρι γήρως ένασκουμένης. "Λν δέ οί 
γερμανοί πρωτοστατοϋσι σήμερον τών έν Εύρώ
πη λαών, τούτο δικαίως δύναται ν’ άποδοθή 
τή σπουδή, ήν έξ άπαλών ονύχων καταβάλ- 
λουσιν ούτοι περί τε τήν ζσκησιν τού σώματος 
καί τ-ήν μεθοδικήν τού πνεύματος διαμόρφωσιν.

*Αλλ’ ού πάντα τά αγωνίσματα κατάλ
ληλα πρός τόν μέγαν καί ύψηλόν τούτον σκο
πόν ϊνα ή γυμναστική έπιτύχη τού σκοπού, 
ού στοχάζεται, πρέπει νά ή συνεχής καί 
μεθοδική, άναλογο; τή ήλικία καί τώ φύλω, 
τή σωματική συστάσει καί τή κράσει, νά έξε- 
γείρη τό φρόνημα, ν’ άναπτεροΐ τον νούν, νά 
κατευναζη τά πάθη καί νά προκαλή τήν φιλο
τιμίαν καί άμιλλαν. Ό απολύτως καί μεμο- 
νωμένως ενασκούμενος αθλητισμός ούδόλως ωφε
λεί τήν κοινωνίαν, διότι τραχύνει τά ήθη καί 
καθίστησιν αύτά άγρια διά τής εΐς κοινήν θέαν

γενναίου. 
Άλλά

φεύγωσι τάς προσβολάς αύτού- πώς τέλος 
πίπτοντε; ν’ άνακύπτωσι καί κυλινδούμενοι ν’ 
άναστώνται, μέχρις ού δ έτερος όμολογήση 
τήν ήτταν.

Άλλά δέν πρόκειται ένταϋθα νά καταρι
θμήσω τά άρχαϊα έλληνικά αγωνίσματα, ούδέ 
νά έκθέσω τά καλά έκαστου τούτων. Όπερ 
προτίθεμαι νά εΐπω είναι, ότι σύν τοΐς νεωτέροις 
άγωνίσμασι δέν πρέπει νά παραλείπωνται καί 
τά τών ήμετέρων προγόνων. Οί έθνικοϊ χοροί 
οί τέλειον παραμεληθέντες καί κακή τή μοίρα 
χλευαζόμενοι χάριν τού άνευ χάριτος νεωτέρου 
Οτροάίλου καί τών άλλων άηδών επείσακτων 
ξένων πρέπει καί πάλιν νά ΐσχύσωσι καί περι- 
ληφθώσιν εΐς τό πρόγραμμα τών αγωνισμάτων- 
πρέπει ούτοι νά είσαχθώσιν εΐς πάντα τά 
σχολεία καί πρέπει νά μάθωμεν πάντες νά 
χορεύωμεν αύτούς. “Αν μάλιστα εΐς τού; έθνι- 
κούς χορούς ποοσαρμοσθή καί τό ασμα, τό 
άσμα τό αρρενωπόν, τό δώριον, ώ! τότε θά. 
ύψωθή το φρόνημα καί ή έλλ.ηνίς νεότης θά 
γείνη έραστής τοΰ ύψηλού, τού καλού καί |

I 
καί δ Τμέτερος Σύλλογος τιμής με

γάλη; είναι άξιος. Καί ναι μέν επαγγέλλεται 
τόγε νύν έχον έν μόνον είδος γυμναστικόν, τό 
τής ποδηλασίας, γίνεται όμως πρόξενος πολ
λής ώφελείας εΐς τούς συγκροτούντας αύτόν. 
Τό αγώνισμα τούτο άσκεϊ μέν τούς πόδας καί 
τον όφθαλμον, διδάσκει τήν ισορροπίαν καί 
καθίστησι καρτερικόν το σώμα καί έλαφρον καί 
εΰστροφον, παρέχει δέ καί πλείστας όσα; ήθι— 
κάς ώφελεία; καί τέρψεις. Ό Σύλλογο; Ί’μών 
πρόκειται νά έλαττώση τού; έπισκεπτομέ/ου; 
καί θαμίζοντας εΐ; τά κ.αφφεϊα καί ζαχαρο
πλαστεία καί τά άλλα τή; αργία; καταγώ
για, έν οί; κατατριβομένη φθείρεται ή νεότης, 
νά συνεγείρη δέ πάντα; τού; ομήλικα; μετ’ 
άλλήλων καί συνάπτη έν τοΐς συναγω·<ιζομέ- 
νοι; έταίροι; γνωριμότητας καί φιλία;, έρειδο- 
μένα; έπί τή; διεγέρσεω; τή; φιλοτιμίας καί 
άμίλλης. Ή ποδηλασία καθολικευομένη θά 
ένισχύση πολλά; καί καλά; κλίσεις, θά συντέ
μνει τά; αποστάσεις, θά έλκύη τού; νέου; εΐ; 
τον έξοχικόν καί γεωργικόν βίον, θά γίνηται 
οέ αφορμή εΐ; τούτους νά έπισκέπτωνται τήν 
πατρίδα καί βλέπωσι τά αξιοθέατα τοπεϊα 
αύτής καί άρχαϊα μνημεία, έπικοινωνώσι δέ 
μετά τών έν ταϊ; έπαρχίαις δμοεθνών καί ομο
φύλων έπ’ άγαθώ τή; Ελλάδος. Ή ποδη
λασία.................... "Αν ήμην νέος, μετά στορ
γή; καί πόθου ήθελον διδαχθή αύτήν καί ήθε
λον άσκεϊ έν τή πρώτη τάξει έπί ιδία καί 
κοινή ώφελεία καί συναφώς μετά τή; γυμνα
στικής, ήν, εΐρήσθω έν παρέργω, έκ τών πρώ
των μετά τού αοιδίμου Λομβαρδού Υπουργού 

τή; Έκπαιδεύσεως κατά τού; πρώτου; χρόνου; 
τή; άνασυστασεως τού διδασκαλείου Αθηνών 
χρηματίσαντος έκ καρδία; ήγάπησα καί ώ; 
διευθυντή; αύτού συνέστησα τοΐ; δημοδιδα
σκάλου ώ; συμπλήρωμα άριστον τελείας παι
δαγωγική; μορφώσεως, ήθελον, λέγω, άγωνι- 
σθή έκθύμω; νά καθολικεύσω διά τή; εισαγω
γή; αύτή; καί εΐ; αύτά τά δημοτικά σχολεία 
τή; πατρίδος. Άλλ’ ήδη εύχάς μόνον δύνα
μαι ν’ απευθύνω, εύχά; έκ βάθου; καρδία; 
έκπεμπομένας, ύπέρ Τμών, Κύριε Πρόεδρε, καί 
ύπέρ τών εύγενών καί εύ ήγμένων έταίρων τού 
Ποδηλατικού Συλλόγου, ϊνα ό Θεός ένθαρρύνη 
Ί’μά; καί πάντα; τού; ύπέρ τή; σωματική; 
μορφώσεως τή; έλληνίδο; νεολαίάς έργαζομένους 
εΐ; τό καλόν καί θεαρεστον ε"ργον, εί; ο πάνυ 
φιλοτιμώ; έπεδόθητε έπ’ άγαθώ ύμών αύτών 
καί τής πατρίδος.

Δέξασθε, κύριε Πρόεδρε, τήν διαβεβαίωσιν 
τής ύπεοεξαιοέτου πρό; Τμα; έκτιμήσεω;.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ I. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ

ΙΠΠΙΣΜΟΣ
Παρίσιοι, 24 Δεκεμβρίου 189$.

Είς την τελευταίαν μου επιστολήν ώ- 
μίλησα περ\ τού περιψήμου στοιχήματος· 
τών 5000 χιλιομέτρων είς τριάκοντα ήμέ
ρας διά. δύο έζευγμένων ίππων. Τύ ύπό 
τοΰ βαρώνου δέ Κουρζών έπιχειρισθέν ρε
κόρ ύστέρησε κατά έκατόν περίπου χι
λιόμετρα.

Άναχωρήσας τήν 4 Νοεμβρίου ό ατρό
μητος- σπόοτσμαν, ώψειλε νά τελείωση τήν 
Φανταστικήν του ιππηλασίαν τήν 3 Δε
κεμβρίου. Τό αθλον τού νά ψέρη τόνσπόρ- 
τσμαν είς επιτυχίαν άνετέθη είς τήν ψορ- 
βάοα του Μ ι λ α ί δ η ν, ένώ Ετερος ίππος, 
ό Ραστά, οδηγούμενος ύπό τίνος φίλου 
του, ήκολούθη δπως βοηθήση τήν ψορ- 
βάδα, έν η περιπτώσει αυτή άπέκαμνε.

Κατ’ άρχάς πάντα ηλθον εύνοϊκά καϊ 
ί ύ κ. δέ Κουρζών προιιγήθη μάλιστα κατά 

τι. έπϊ τοΰ πίνακος τής διαχαραχθείσης 
πορείας, ύπερόάλλων τά έκατόν καθ’ έκά
στην κοιλόμετρα.

Έν τούτοιυ τήν εκτην ημέραν ή Μί
λα ίο η ύπέστη τραύμα τοΰ ποδός καϊ 
ό κτήτωρ αύτής- ήναγκάσθη νά έπωΦελη- 
Οη τοΰ όρου τοΰ στοιχήματος, καθ’ δν 
ιϊδύνατο νιϊ έξακο/νουθιϊση τόν δρόμον του 
διά τού Ραστά. Ό ίππος είχεν έως- τότε 
καλώς καϊ έίηκολούΟησε Φαιδρώς τό τα- 
ξείδιον. Συνέπεσεν δμως· βροχή ήτις κα-
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Τό ταξείδιον τούτο άπεφασίσθη συνε- 
πείω συχνών συζητήσεων μεταξύ τών α
ξιωματικών, έπροκειτο δέ ν’ άποδειχθή 
μέχρι τίνος· σημείου Αδύνατο νά έξιχθή 
ή αντοχή τών ρωσσικών ίππων, αξιωματι
κών καϊ στρατιωτών, άλλά καϊ συγχρό- 
νως ή αντοχή τού ίππέως.

Ό ύπολοχαγός Μιχαήλ Άσσεέφφ τού 
26 συντάγματος τών Δραγόνων έδέχθη 
στοίχημα τιμής νά μεταβή άπό τού κυ
βερνείου τής Πολτάβας δπου εύρίσκετο, 
είς ΙΙαρισίους. Τό ταξείδιον έχαράχθη διά 
κλωστής- τεθείσης έπϊ τοϋ χάρτου τής 
Εύρώπης καϊ διερχομένης τήν Βολινίαν, 
Πολωνίαν, Σιλεσίαν, Βαυαρίαν, Δαρμοτά- 
την, Όλδεμβοϋργον,τάς παραρρηνίους επαρ
χίας. τό Λουξεμβοϋργον καϊ τήν Γαλλίαν.

Ό κ. Άσσεέφφ έξέλεξε μεταξύ τών 
ίππων τοϋ συντάγματος δύο, οϊτινες δέν 
ειχον ύποστή προηγουμένην προπόνησιν 
καϊ Αρχισε τό ταξείδιον του μετά έλαφράς 
αποσκευής, καϊ άνευ άλλης τίνος προφυ- 
λάξεως, ούτως ώστε βάρος· ίππέως καϊ 
αποσκευών άνήρχετο είς 100 κοιλόγρμ.

Αί δύο φορβάΰες τάς όποιας έξέλεξεν 
ό ύπολοχαγός ήσαν έντελώς διάφοροι. Ή 
πρώτη "Α ρ τ ε μ ι ς, ίππος αξιωματικού, 
τρία τέταρτα αίματος, άγγλοκοζακική, ή 
δεύτερα δέ Βλάγα φορΒάς τοϋ συντάγ
ματος ήτο έντοπία ρωσσική.

Ό κ. Άσσεέφφ κατά τάς πρώτας ήμέ
ρας τού ταξειδίου του προσεπάθησε νά 
συνηθίση τούς ίππους είς τήν πορείαν 
πρός τούτο δέ τούς έκαμε νά βαίνωσι δΓ 
ανοικτών βημάτων, διακοπτόμενης τής 
πορείας κατά πάσαν Αμίσειαν ώραν, διά 
πέντε λεπτών τροχάδην πορείας- τής επο
μένης ήμέρας αί οιακοπαϊ έγίνοντο κατά 
πάν τέταρτον, τέλος δέ καθ’ δλον τό έπί- 
λοιπον τής πορείας τό βάδην καϊ τό τρο
χάδην ένηλλάσσοντο κατά 10 λεπτά.

Ή διανυθεϊσα άπόστασις κατά τάς πρώ
τος- ήμέρας τ,το 48 χιλιομέτρων, κατά τάς 
τελευταίας- δμως- έφθασε τά 115.

Ό ίππεύς έπέβαινε τών ίππων του έκα
στον κατά Αμίσειαν ημέραν, κατά τόν τουρ- 
κομανικόν τρόπον. 'Οταν ή Άρτεμις έφε
ρε τόν Αναβάτην, ή Βλάγκα Ακολούθει έν
τελώς έλευθέρα.

Ούτω ή άπόστασις· τών 2635 χιλιομέ
τρων διηνύθη είς .ΊΟ ήμέρας, καϊ κατά 
τήν άφιξιν αί δύο φορβάδες ήσαν έξ 
ίσου είς καλήν κατά στάσιν.

’Αξιοπαρατήρητοι’ είνε δτι ό άθλος καϊ 
τοϋ κ. δέ Κουρζών καϊ τοϋ κ. Άσσεέφφ 
παρουσιάζουσιν ομοιότητά τινα.

τέστησε το^ς δρόμους τόσον ολισθηρούς 
ώστε ό δυστυχής Ραστά δέν Αδύνατο 
πλέον νά βαδίση τήν 2 Δεκεμβρίου προ
τεραίας τής ώρισμένης πρόςάφιξιν ήμέρας. 

Εκατόν πεντήκοντα χιλιόμετρα άπέμε- 
νον άκόμη καί επειδή ήτο μόνον ή έκτη 
πρωινή ώρα, ό κ. δέ Κουρζών είχε πλείο- 
νας τών 40 ώρών πρό αυτού. Έζεύχθη 
λοιπόν μεθ’ δλην του τήν κόπωσιν ό Ρα
στά έχρειάσθησαν όμως δύο ώραι ολό
κληροι διά νά τεθή είς κίνησιν, μεθ’ ό 
ή οδός ήτις έκεΐ πρός Δ. τής Γαλλίας 
διέρχεται διά πεδιάδων, διηνύθη μετά με
γάλων δυσχερειών. Τώ όντι ό κ. δέ Κουρ
ζών καί ό φίλος του ιίναγκάσθησαν έπα- 
νηλειμμένως· νά ζευγνύωνται είς τήν ά
μαξαν διά νά βοηθήσωσι τό ζώον.

Τήν μεσημβρίαν τού δυστυχούς ζώου 
τά γόνατα έκάμφθησαν και έξεδηλώθη 
καθ’ ολοκληρίαν ή άπόφασίς του νά μή 
προχωρήση πλέον. Μόλις 20 χιλιόμετρα 
ειχον οιανύση είς 6 ώρας, έδέησε δέ νά 
έγκαταλειφθή ή ιδέα τής συνεχίσεως τού 
ταξειδίου τό όποιον έως έκεΐ είχε συμ
πλήρωσή 2880 χιλιόμετρα.

Μετά τινας ήμέρας ό Ραστά ύπέκυ- 
ι|τεν είς τάς συνέπειας τού ταξειδίου του, 
ή νεκροψία δέ ή γενομένη είς τό πτώμά 
του απέδειξε δηλητηρίασιν χωρίς νά έξα- 
κριβώση δμως τήν φύσιν αύτής.

Ό κ. δέ Κουρζών άπώλεσε τό στοίχη
μα ύπολειφθεις κατά 130 χιλιόμετρα καϊ 
επομένως οιανύσας 2870 τοιαϋτα είς 29 
ήμέρας. Καϊ τούτο δέ είνε άξιοσημείωτον, 
θά ητο δμως έτι μάλλον εύχάριστον άν 
δέν παρενέπιπτεν ό θάνατος ζώου τό ό
ποιον ίσως έδηλητηριάσθη, — διότι τίς 
μας βέβαιοί δτι δέν έδόθη είς τόν Ραστά 
χημική τις σκευασία διά νά τονωθή καϊ 
δτι ή δόσις αύτής ήτο υπερβολική — ύ- 
πήρξεν δμως βεβιασμένη. Ούδέν δέ άπο- 
δεικνύει ή απόπειρα αυτή, έπιτυγχάνουσα 
στοίχημα διά τής τελείας έξαντλή- 
σεως ένός· ζώου.

Μήπως δέν εϊχομεν ήμεϊς έν Γαλλία 
έσχάτως μίαν ponette τήν Πομπόν ή 
όποια διηνυσε 100 χιλιόμετρα είς 5 ώρας 
καϊ 27'. Μετά μίαν ώραν δμως τό ζώον 
ήτο νεκρόν.

•
• *

Ό άθλος ό ε’πιχειρισθεϊς ύπό τοϋ κ. δέ 
Κουρζών έχει προηγούμενον." Κατά τό 1889 
αξιωματικός Ρώσσος ήλθεν έφιππος· άπό 
τήν καρδίαν τής Ρωσσίας, είς· Παρισίους, 
διανύσας 2635 χιλιόμετρα είς 30 ήμέρας.

Οί ίπποι τοϋ κ. δέ Κουρζών προήρχον- 
το έκ τών refonnes τού συντάγματος ελα
φρού ιππικού. Έκαμαν δ’ έν γένει, έξ 
χιλιόμετρα τροχάδην καϊ τέσσαρα βάδην, 
έκτελοϋντες τακτικώς κατά μέσον δρον 
έκατόν χιλιόμετρα, καθ’ έκάστην.

Οί πίνακες- δμως τής πορείας διαφέρουν 
καθ’ ολοκληρίαν μεταξύ των.

Τό ρεκόρ τού βαρώνου δέ Κουρζών 
ύπερβάλλει τό τοΰ ΰπολοχαγού Άσσεέφ, 
άφ’ ού έν ίσω χοόνω ό πρώτος διηνυσε 
237 χιλιόμετρα πΛείοτερον. Ύπό έποψιν 
δμως διδακτικής καϊ εύσπλαγχνίας δέν 
είνε προτιμότερον τό δεύτερον.

LOUIS CAUCH0IS

ΣΠΟΡΤ

στική, ή σκοποβολή, τει πρός άναψυχήν 
ταξείδια, ή φωτογραφία, πάντα ταύτα χα
ρακτηρίζονται διά τής λέξεως σπόρτ.

Φαντάσθητε, έάν τό sport μετεφράζομεν, 
ώς ισχυρίζονται τινές, διά τής λέξεως 
αθλητισμός.

Φωτογραφία .... Αθλητισμός!
Είνε ωσάν νά έκλάβη τις τό μέρος διά 

I τό δλον.
Τό σπόρτ έν τή εύρεία καϊ νεωτέρα αύ

τοϋ έννοία, ύποδιαιρεϊται είς ύπαίθριον 
σπόρτ, σπόρτ περιωρισμένον (κλειστόν), 
χειμερινόν σπόρτ, θερινόν σπόρτ, απόρτ 
διαρκές καϊ σπόρτ περιοδικόν. Έν παρα- 

1 δείγματι, δέν κυνηγεϊ τις καϊ δέν τρέχει 
καθ’ δλας τάς έποχάς. Τό σπόρτ τούτο 
είνε περιοδικόν άναλόγως δέ θερινόν Λ 
χειμερινόν. Ή σφαίρισις (paume) καϊ 
ή ξιφασκία άνήκουσιν είς τήν τάξιν τού 
διαρκούς καϊ περιωρισμένου σπόρτ, ένώ 
ή παιδιά τού λόν τέννις καϊ ή λεμβοδρο
μία κατατάσσονται είς τό ύπαίθριον σπόρτ.

Τοιαύτη είνε ή εύρεία έννοια καϊ αί 
συγκεκριμμέναι ύποδιαιρέσεις τού σπόρτ, 
τό οποίον είνε, ή κυρία ένασχόλησις τών 
πλουσίων καϊ τών άέργων, έν Εύρώπη.

Τώρα δέ, δπου καϊ έν Έλλάδι τό σπόρτ 
άρχίζει νά λαμβάνη ζωήν, εύρέθημεν είς 
τήν άνάγκην νά μεταχειρισθώμεν τήν 
λέξιν δπως έχει.

Θά διαμαρτυρηθούν πολλοί, χωρϊς έν 
τούτοις νά ριψοκινδυνεύσουν vet προ
τείνουν έν ταύτώ καϊ τήν λέξιν, ή όποια 

| θά άποδώση τήν πραγματικήν έννοιαν τού 
I σπόρτ.

Καϊ έάν ύποτεθή δτι θά έπιμείνη τις νά 
έπιβάλη έλληνικήν λέξιν έγκαινιάζων νέαν 
περίοδον αύτής, ύπό έννοιαν εύρεϊαν ώς 
τήν τού σπόοτ, νομίζομεν δτι θά ήνε Αδύνα
τον νά συνειθίση ταύτην τό κοινόν. Ή λέξις 
σπόρτ έχει όιζωθή τόσον έδώ, ώστε Φαί
νεται δτι προώρισται νά είσαχθή είς τήν 
γλώσσαν μας δπως έχει, καϊ ή χρονολογία 
τής παραδοχής της θά είνε καϊ ή χρο
νολογία τής άναγεννήσεως τών σωματι- 

; κών άσκησεων.
Διά τούτο καϊ ήμεϊς θά περιορισθώμεν 

νά έπαναλάβωμεν δ,τι έλεγεν ό πολύς 
Λαρους είς παρομοίαν περίσταση·.

«Άναμφιβόλως αί είσαγωγαϊ αύται φθεί- 
ρουσι τήν γλώσσαν." άλλά £έν ύπάρχει 
τελωνεϊον είς τά σύνορα τό όποιον νά τάς 
κατάσχη».

Α. Γ. Ξ. Τνπάλδος

Όσον καϊ έάν προσπαθήσωμεν νά έξελ- 
ληνίσωμεν τήν λέξιν σπόρτ (sport), δέν 
θά τό κατορθώσωμεν ποτέ.

Οί "Αγγλοι τήν έσχημάτισαν άπό τήν 
άρχαίαν γαλλικήν λέξιν desport, ή όποια 
έσήμαινε διασκέδασιν, τήν ωκειοποιήθη- 
σαν, έσχημάτισαν δέ καϊ πλεϊστα όσα 
παράγωγα έξ αύτής, τά όποια, ώσεϊ εύ- 
γνωμονοϋντες, έδώρησαν έπιστρέφοντες τήν 
λέξιν desport, κάπως κολοβωμένην, είς 
τούς Γάλλους δανειστής των.

Καϊ οί Γάλλοι εύχαρίστως έδέχθησαν 
τήν λέξιν sport, ύπό τήν εύρεϊαν έννοιαν 
τήν οποίαν άπέδωκαν είς αύτήν τά τέκνα 
τής Άλβιώνος.

Οί Γερμανοί, οί Ιταλοί, οί Ρώσσοι, 
δλος ό κόσμος τέλος πάντων, έπείσθη, 
δτι είνε αδύνατον νά τήν άποδώσμ είς 
τήν ίδιαν του γλώσσαν, καϊ δι’ αύτό 
είδεν, δτι τό καλλίτερον άφ’ δλα ήτο νά 
τήν άφήση δπως έχει, χωρϊς νά κάμη 
τούτο ζήτημα έθνικής φιλοτιμίας.

Καϊ ημείς λοιπόν, μολονότι είμεθα κατ’ 
άρχήν κατά τών ξενοφώνων λέξεων, έν 
τούτοις κατ’ άνάγκην τήν υίοθετήσαμεν 
δπως έχει.

Ή λέξις είνε παλαιά. άλλά τό πράγμα 
είνε κάπως νέον διά τήν 'Ελλάδα, διά 
τούτο νομίζομεν άναγκαϊον νά δώσωμεν 
ακριβή καϊ λεπτομερή έξήγησιν αύτοϋ.

Λοιπόν, σπόρτ σημαίνει σύνολον ψυ
χαγωγιών. πρό πάντων έκείνων αϊτινες 
σκοπούσι τήν άνάπτυξιν -ής μυϊκής 
δυνάμεως, τής έπιτηδειότητος καϊ τοϋ θάρ
ρους. Τό κυνήγίον, ή αλιεία, αί ίπποδρο- 
μίαι. τό κολύμβημα, ή ξιφασκία, ή γυμνα
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IQANNH2 ΦΩΚΙΑΝΟΣ 
f ί Mzkv Ι8Μ.

άειμνήστου Φωκιανοϋ έναυάγησε πρό τής γενι
κής ακηδίας τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας.

’Εν τούτοις δ Φωκιανδς καί οί δλίγοι περϊ 
αύτόν Γυμνασταϊ δέν ήδύναντο νά προσενέγκωσ·. 
πλείονα τή σωματική άσκήσει. 'Η Κυβερνητική 
μέριμνα, κοιμωμένη νήδυμον, δέν προσεΐχε τδ ούς 
εις τάς έπικλήσεις των, δσάκις δέ αί παροτρύν

σεις των ήνώχλουν 
υπέρ τδ δέον τήν ή- 
συχίαν τής γραός,αυ
τή έπισείουσα ώς μά
στιγα τήν άπόλυσιν 
άνεκάλει εις τάξιν τούς 
έκτρεπομένους έγγό- 
νους.

‘Η κατάστασις ό
μως αΰτη εύτυχώς 
δέν διήρκεσεν ύπέρ 
τδ δέον οί έν ’Αθή
να·.; Γυμνασταϊ κατι- 
δόντες τήν δσημέραι 
βεβαιουμένην άνάγ- 
κην τής έπεκτάσεως 
τών δρίων τής σω
ματική; παιδεύσεως, 
συνήλθον καϊ ίδρυσαν 
κατά Μάρτιον τοϋ 
1891 τδν Πανελλή
νιον Γυμναστικόν Σύλ
λογον ούτινος τήν 
προεδρείαν άνέθεντο 
εις τδν άείμνηστον 
Φωκιανόν, δστις διε- 
τέλεσε Πρόεδρος μέ

χρι τής στιγμής καθ’ ήν πρόωρος θάνατος άπε- 
στέρησεν ήμάς τοϋ άνδρός, ούτινος θρηνούμε1? 
έτι τήν δυσαναπλήρωτο1? άπώλειαν.

Τδ πρώτον λοιπόν βήμα είχε συντελεσθή- τδ 
άρτιγέννητον σωματείο1? προώδευεν αρκούντως 
καί μετ’ δλίγους μήνας έκήρυσσε καί άγώνας 
πανηγυρικώς τελεσθέντας μετά περισσής μεγα
λοπρέπειας καί λαμπρότητος.

Διά τήν τότε κατάστασιν τής 'Ελληνικής Γυ
μναστικής οί άγώνες οδτοι άπετέλεσαν δμολογου- 

Εύρισκόμεθα εις ούχί μεμακρυσμένην έποχήν. 
Τδ Γυμναστήριο-? τοϋ ΙΙαγώνδα, παρά τδ Πτωχο- 
κομεΐον, είχε διαδεχθή τδ παρά τδν Ίλισσόν, 
διευθυνόμενον παρά τοϋ μακαρίτου Φωκιανοϋ καί 
τούς "ιστορικούς εκείνους άγώνας τοϋ Σταδίου ! 
(1874) σεμναϊκαί αξιοπρεπείς πανηγύρεις έν αύ- 
τφ τφ Γυμναστήριο) προσελκύσασαι τήν άσκου- ι 
μένην νεότητα είς τδν 
εύγενή τοϋ καλού ά
γώνα. Πλήν ή δράσις 
τοϋ Δημοσίου Γυμνα
στηρίου άποκλειστι- 
κώς δφειλομένη εις 
τδν άείμνηστον Φω- 
κιανδν καί ολίγους μα- 
θητάς του Γυμναστάς 
έναμίλλως εργαζομέ
νους παρ’αύτώ, συνε- 
τέλει μέν τδ καθ’ έ- 
αυτήν εϊς ποιαν τινα 
διάδοσιν τοΰ πνεύμα
τος τής σωματικής ά- 
σκήσεως, περιώριζεν 
δμως ταύτην έν τώ 
Κεντρικφ Γυμναστη- 
ρίω καί έν μικρά με- 
ρίδι τής ’Αθηναϊκής 
νεολαίας.

Μολονότι δ "Ελλην 
δ Συνταγματικός,ανε
ξαρτήτως ήλικίας καϊ 
τάξεως, ποιούμενος 
χρήσιν τών συνταγ
ματικών του δικαιω
μάτων συνήρχετο καί ίδρυε καί κατέλυε ποικιλω- 
νύμους Συλλόγους. Φιλολογικούς. Φιλομουσικούς, 
Πατριωτικούς. Φιλοτεχνικούς καί έν γένει αφο
ρώντας εϊς πάν δ,τι φιλεΐ ή έφίλησε νοϋς σχολα
στικός, επιπόλαιος καί άποπνέων δασκαλικήν 
κινάβραν, έν τούτοις Γυμναστικός Σύλλογος ού- 
δαμοϋ είχε συμπηχθή, άπόπειρά τις δέ τοιαύτη; 
ουμπήξεως δφειλομένη εϊς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ 
κ. Βλασίου Ι'αβριηλίδου, τοϋ κ. Ν. Πολίτου, τοϋ 
μακαρίτου ’Αγησιλάου Γιαννοπούλου καί τοϋ

μένως σταθμόν έν τή περιωρισμένη αύτής ιστο
ρία- τδ Κεντρικόν Γυμναστήριο-? εϊς δ έφιλοξε- 
νεϊτο δ άρτισύστατος Σύλλογος, χάρις είς τήν 
φιλότιμο-? μέριμναν τών όλίγων μελών τοϋ Πα
νελληνίου, μετεβλήθη εις λαμπρά-? καί μεγαλο
πρεπή κονίστραν, ήτις περιέλαβε περί τούς τε- 
τρακισχιλίους θεατάς τοΰ καλλιτέρου ’Αθηναϊκού 
κόσμου προσελθόντος δπως τδ πρώτον θαυμάσγ, 
τά πρώτα έν Έλλάδι παρουσιαζόμενα άποτελέ- 
σματα έλλογου, μεθοδικής καί συντεταγμένης 
σωματικής άσκήσεως.

Μέλη Πανελληνίου Γυμνιστιχεΰ Συλλόγου γυμναζόμενα έν τώ Γυμναστηοίω του.

’Αλλά δέν ήτο μόνον τούτο- ή Α. Μ. δ Βασι
λεύς καί σύμπασα ή Βασιλική οικογένεια παρη- 
κολούθησαν ένδιαφερόντως τήν διήμερον πανή- 
γυριν, έκδηλώσαντες θερμόν τό ένδιαφέρον Αύτών 
ύπέρ τοϋ Ελληνοπρεπούς Σωματείου ή δέ Α. 
Β. Γ. β Διάδοχος προσέλαβεν αύτό ύπδ τήν 
Υψηλήν Αύτοϋ προστασίαν.

'Η αρχή συνετελέσθη- τδ ύπό τοϋ Φωκιανοϋ 
καϊ τών Ελλήνων Γυμναστών ριφθέν σπέρμα 
φαίνεται δτι εύρε γήν γόνιμον καϊ όντως δέν 
παρήλθε·? ούτε μήν άπδ τής τελέσεως τών πρώ
των άγώνων τοϋ Πανελληνίου καί είς τών έν 
αύτοϊς νικητών ό αείμνηστος ’Ιωάννης Κρητικός, 
δ πεσών ένδόϊως εΐ; τήν γέφυραν τή; Άρτης

κατά τήν εις ’Ηπειρον εισβολήν, μετέβη εϊς 
Πάτρας καί ίδρυσε τδν ΙΙαναχαϊκδν Γυμναστικόν 
Σύλλογον. Οί Πατρεϊς δμολογουμένως έν τή ύπο- 
στηρίξει τής Γυμναστικής ύπερέβησαν κατά πολύ 
τούς ’Αθηναίους- έντδς δλίγου χρόνου δ Πανα- 
χαϊκ.δς ηύρύνθη, έμεγαλύνθη καί έδρασε-? ούτως 
ώστε νά γίνη εφάμιλλος τοΰ πατρός του Πανελ
ληνίου- έτέλεσεν άγώνας γυμναστικούς, κολυμβη- 
τικούς, λεμβοδρομίας, συνέστησε-? ιδίαν μουσικήν 
ορχήστραν, διωργάνωσεν έκδρομάς είς τάς πέριξ 
πόλεις καί κώμας καϊ έν ένΐ λόγω μετελαμπά-

I δευσε τήν ιερά·? φλόγα ήν τφ ένεπιστεύθη ή 
( γενναία ψυχή τοΰ άειμνήστου Κρητικού. Ούτως 

άπδ τοΰ 1891 μέχρι τοΰ Μαίου τοΰ 1893 ύπήρ- 
1 χον έν Έλλάδι δύο μοναδικά κέντρα Γυμνα

στικής δράσεως, δ Πανελλήνιος έν Άθήναις μέ 
πρόεδρον τόν Φωκιανδν καί β Παναχαϊκδς έν II ά- 

1 τραις μέ πρόεδρον τδν κ. Χρήστον Κορύλλον 
! φιλοτίμως έργαζόμενα πρό.ς εϋόδωσιν τοΰ πα- 
ι τριωτικωτάτου τών σκοπών.

Μετά τήν τέλεσιν τών δευτέρων άγώνων τοΰ 
[ Πανελληνίου Συλλόγου κατάτδνΜάϊον τοϋ 1893 
1 μέλη τινα τοϋ Συλλόγου τούτου συνέστησαν καϊ 

δεύτερον έν Άθήναις Γυμναστικόν Σύλλογον τδν 
’Εθνικόν, άμέσως δέ κατήρτισαν έκ. τών ένόν-



120
ΠΟΔΗΑΑΤΙΚΗ KAI AftAHTIKI! ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ ποδηλατική KU AHUI-ΠΚΙΙ επιθεωριιϊις ΤΙΙΣ ANatoaiJ2

121

των καί τδ έπί τής δδοΰ Κηφισσία; καί σήμερον 
ύπαρχον Γυμναστήριο·?. Σχεδόν ταυτοχρόνως, 
τή Παναχαϊκή παρακινήσει, ίδρύετο ό έν Μεσο- 
λογγίω Παναιτωλικδς καϊ μετά τινα χρόνον ή 
Γυμναστική Εταιρία Πατρών ώστε κατά τδ 
1891 ύπήρχον έν Έλλάδι πέντε Γυμναστικά 
σωματεία, δύο έν Άθήναις, δύο έν Πάτραι; καί 
έν έν Μεσολογγίιρ μοχθοΰντα καθ’ έαυτά διά 
τδν κοινόν σκοπόν.

Έν τφ μεταξύ δμως, πρωτοβουλία τή; Ένώ- 
σεω; τών ’Αθλητικών Σωματείων τή; Γαλλία; 

Διπλοϋν όοιζέντιον πρηνε; (ψάρι) έπι τών κρίκων έκτελούμενον ύπό τον ΔιευΟυντοϋ τοϋ Γυμναστη
ρίου τοϋ Πανελληνίου Συλλόγου κ. I. Χρυσίση φέροντος άπό τοϋ τραχήλου τόν αθλητήν κ. Γ. Μοσχάκην.

(Union des Societies Francises des Sports , 
Athletiques) συνεκαλεϊτο έν Παρισίοι; διεθνές 
’Αθλητικόν καί Γυμναστικόν Συνέδριου, εί; δ έκα- | 
λεϊτο νά συμμεθέξη και ή Ελλά; διά τής 
προσκλήσεω; τοΰ έν Άθήναι; Πανελληνίου | 
Γυμναστικού Συλλόγου- δ Πανελλήνιο; άπε- 
δέχθη τήν πρόσκλησιν καϊ άνέθηκεν εΐ; τόν κ. 
Δημ. Βικέλαν τήν έν τώ Συνεδρίω άντιπροσω- 
πείαν. Τδ Συνέδριο·? έκεΐνο, εΐ; δ άντεπροσω- ; 
πεύετο άπασα ή Ύφήλιο; δΓ έξεχόντων καί δια- ( 
πρέπων άνδρών, τή προτάσει τοΰ κ. Πέτρου 
Κουμπερτέν εις ού τήν πρωτοβουλίαν ώφείλετο 
καϊ ή σύγκλησι; τοΰ Συνεδρίου, άπεφάσισε τήν 1

άνασύστασιν τών αρχαίων ’Ολυμπιακών άγώνων 
τιμών δέ τήν νεωτέραν Ελληνικήν γωνίαν διά 
τήν γενέτειραν καί τή προτάσει τού αντιπρο
σώπου τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου 
άπεφάσισεν δπω; οί πρώτοι ’Ολυμπιακοί άγώ
νες τελεσθώσιν έν Άθήναι; κατά τδ έτο; 1896 
καί άνέθετο τήν προεδρείαν τού Συνεδρίου εί; 
τδν Έλληνα άντιπρόσωπον κ. Βικέλαν δστι; 
άνεκοίνωσε ταύτην εί; τδν Πανελλήνιον Γυμνα
στικόν Σύλλογον διά τά περαιτέρω, ό δέ Πανελ
λήνιο; Σύλλογο; συναισθανόμενο; τδ βαρύ τοΰ 

έργου άπηυθύνθη εΐ; τήν A. Β. Γ. τδν Διά
δοχον, τδν Υψηλόν αύτδν προστάτην, επικαλού
μενο; τήν συναρωγήν αύτοΰ καϊ έμπιστευόμενος 
εΐ; αύτδν τδ ΙΙαλλάδ ιον.

Εΐ; τήν δυσχερή ταύτην δΓ άπαν τό Ελλη
νικόν περίστασιν ή A. Β. Τψηλότης όμολογου- 
μένως έν τώ προσώπφ τοΰ αοιδίμου Τιμολέοντος 
Φιλήμονο; εύρε τδν κατάλληλον άνδρα. Άξιο·? 
τέκνου τή; Πατρίδο; και γενναίος χορηγό; δ 
Γεώργιο; Άβέρωφ, άνελάμβαυε τήυ ιδία δαπάνη 
άνέγερσιν τοΰ άρχαίου Σταδίου- πλεΐστοι τών 
παρ’ ήμίν έξεχόντων έπί μορφώσει και θέσει 
κοινωνική, κληθέντε; ύπό τή; Α. Ί'ψηλότητος, 

άπήρτισαν τά; διαφόρου; έπιτροπά;, αϊτινες I 
συνεπλήρωσαν τό έργον, δπερ πάντες, δσοι 
έσχου τό εύτύχημα νά ϊδωσιν, δπότε έτελέσθη, 
έκθύμω; έχειροκρότησαν. συγκινηθέντε; έπι τώ , 
θεάματι καί δακρύσαντε; έπ1. τή άναμνήσει ’ 
αρχαίων ήμερών.

Έπέτυχον δμω; οί ’Ολυμπιακοί άγώνες; ! 
Έγένοντο δπω; έπρεπε νά γίνωσιν; Συνετέλε- 
σαν εΐ; τήν έδραίωσιν τοΰ πνεύματος τή; σωμα
τική; άσκήσεως καί τήν ύποστήριξιν αύτή; ύπό 
τής κοινωνίας; Έξήγαγον τού; αρμοδίου; άπό |

Γυμνχστήρχ» Έθν-χοδ Γυμνχστ<χοΰ Συλλόγου ’Αθηνών.

τήν αϊωνίαν ακηδίαν καί νάρκην καί έπεισαν τδν ’ 
νεώτερον "Ελληνα, δτι ή σωματική άσκησις, είτε | 
γυμναστική καλείται, είτε άθλητισμός, είτε πο- > 
δηλασία, ιππασία, κολύμβημα, ξιφασκία κλπ., | 
είνε τι άπαραίτητον εΐ; τόν άνθρωπον καί όχι 
φέστα πρό; τέρψιν καί διασκέδασιν τών θεω- 
μένων;

’Ιδού τό ζήτημα, δπερ θά πραγματευθώ έν 
δλίγοις έν τώ άρθριδίω, δπερ ή «Ποδηλατική 
καί Αθλητική Έπιθεώρησις» έσχε τήν καλωσύ- 
νην νά μοί άναθέση νά γράψω.

Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες, ώ; εορτή καί πανή- 1 
γυρις έπέτυχον καθ’ δλα. Νέος, τιμών τήν κοι- ' 
νων.κήν τάξιν εις ήν άνήκει, δ Κωνστ. Μάνος, |

άνέλαβε τήν διοργάνωσιν καί τέλεσιν αύτών έν 
τώ Σταδίφ, τή συναρωγή ικανών έκ τών έν 
Άθήναι; Γυμναστών. Τάξι; πλήρης έτηρήθη, 
ούδέν δ’ έπεισόδιον έτάραξε τδ έξ έξήκοντα χι
λιάδων άνθρώπων θεατήριον, άποδείξασα όπόσον 
εύάγωγος, φιλότιμο; καί πειθαρχικό; είνε δ 
Έλλην. όπόταν διοικεΐται καί καθοδηγείται κα
λώ;. Ώ; άναπαράστασι; δμω; τών άρχαίων 
πόρρω άπεΐχον, ούδέ περιέλαβόν τι άναμιμνήσκον 
τδν άρχαΐον ή ύποδεικνΰον τδν νεώτερον Ελλη
νικόν βίον, ή τούλάχιστον σχετίζον τήν μεγί- 

στην τών έθνικών πανηγύρεων πρός τήν Ελλη
νικήν θρησκείαν. Παρελείφθη δ πρό τής ένάρ- 
ξεω; αγιασμό;, παρελείφθη δ άρχαϊκώτατο; έπί- 
σημος δρκο; τών ελλανοδικών καί άρχόντων τοΰ 
άγώνα;, παρελείφθη ή διά μεγαλοπρεπών σαλπι
σμάτων σήμανσις τή; ένάρξεω; καί καταπαύσεω; 
έκάστου άγωνίσματο; καί ή διά τή; πόλεω; έπί- 
σημος πανηγυρική Πομπή τών Όλυμπιονικών. 
Άπασαι αύται αί παραλείψεις, δυστυχώ; μή κα- 
τανοηθεΐσαι ύπό τών αρμοδίων, άφήρεσαν πολύ 
άπό τήν μεγαλοπρέπειαν καί τήν εθνικήν καί 
ελληνοπρεπή δψιν τή; εορτή;. Όστις δ’ άνέγνωσε 
τά; κρίσει; τών ξένων, τών παρακολουθησάντων 
τήν τέλεσιν- τών ’Ολυμπιακών άγώνων, είδεν
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δτι, δσον άφορά εΐς τδ ζήτημα τούτο α: κρίσεις 
αύτών ήσαν ήκιστα εύμενείς.

Έξ άλλου αί διάφορο: έπιτροπαί, άποβλέψα- 
σαι μόνον εΐς τά πρό δφθαλμών, δέν έμερίμνησαν 
ποσώς καί διά τά μετέπειτα, ένώ ήδύναντο χρη
σιμοποιούσα: προσφορώτερον πολλοστημόριο·/ τών 
ύπδ τήν διαχείρισίν των τεθέντων χρημάτων καί 
σκεπτόμεναι δλίγω πρακτικότερο·/, νά έξασφα- 
λίσωσι τήν οιάδοσιν τής γυμναστικής έν Έλλάδι, 
συντρέχουσαι τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, βοη
θούσα: τήν άνετο·/ ύπόστασιν τών Συλλόγων καί 
έν ένϊ λόγω τιθέμενα: τά θεμέλια ασφαλούς μέλ
λοντος τής έν Έλλάδι γυμναστικής. Έχειροκρό-

Άλλη άπιψις τού Γυμνχατηρώυ τού ΈΟνιχοΰ Συλλόγου.

τησαν αύται σύν τώ πολλώ λαώ τήν Ελλάδα, 
έρχομένην δευτέραν έν τή σειρά τών νικησάντων 
Κρατών καί έπείσθησαν δτι ήτο πραγματική ή 
νίκη. Ίσως έφαντάσθησαν αύτήν μεθοδικώς άσκη- 
θεΐσαν καϊ τάς νίκας επομένως φυσιόλογικάς, 
ή ίσως, ότι τδ αποτέλεσμα τούτο ώφείλετο εΐς 
τάς ιδίας αύτών φροντίδας. Δυστυχώς καθ’ 
άπαντα ταύτα τά μέρη έπλανήθησαν πλάνην 
οΐκτράν, ώς έκ τών ύστέρων τά πράγματα κατα- 
δεικνύουσιν.

Έτος δλόκληρον πρδ τών ’Ολυμπιακών άγώ
νων καί τών Πανελληνίων δοκιμαστικών, δ έν 
Άθήναις Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος προε- 
κήρυξεν άγώνα: Πανελληνίους, τελεσθέντας έν 
Τήνω τή 15, 16 καί 17 Αύγούστου 1895. Οί 
άγώνες ούτοι, διοργανωθέντες και κατά δκτάμη-

νον σχεδδν προηγηθέντες τών ’Ολυμπιακών, ήδύ
ναντο νά χρησιμεύσωσιν ώς έξαίρετος προδοκιμή 
καί ούτως είπεΤν μάθημα διά τήν τέλεσιν έκεί
νων. Ούχ ήττον ού μόνον αί έπϊ τών άγώνων 
ποικίλα: έπιτροπαί ούδαμώς προσήλθον αρωγοί 
εις τδ αληθώς μέγα έκεΐνο έργο·/ τού ’Εθνικού 
Γυμναστικού Συλλόγου, άλλ’ ούτε αύτοπρο- 
σώπως, ούτε κάν δι’ άντιπροσώπων παρέ
στησαν εΐς τήν τέλεσιν τών Τηνίων, δείξα- 
σα: έπίμεμπτον άδιαφορίαν διά τούς αγώνας έκεί- 
νους, εΐς οΰς, κατά κοινήν ομολογίαν, δφείλεται 
ή εύπρόσωπος παράστασις τών Ελληνικών Συλ
λόγων έν τοΐς Όλυμπιακο’ς. Έξ άλλου, ένώ οί

κιανού, δστις μή άντισχών εις τό βάρος u.(, αι.ν- 
γοητεύσεως, τών ύπερμέτρων κόπων καί τής 
λύπης, άπέθανεν δλίγας ήμέρας μετά τούς 
άγώνας.

Άν τών ’Ολυμπιακών άγώνων προηγείτο, 
κατά τδ διετές περίπου άπδ τής προκηρύξεως 
αύτών χρονικόν διάστημα, έργασία σοβαρά, 
έσκεμμένη καί μεθοδική, άν τής Βασιλικής Οικο
γένειας συμπάσης ουσης έπϊ κεφαλής τού έργου 
ύπεοεικνύοντο ύπδ τών διευθυνόντων τάς λεπτο
μέρειας τά δέοντα τή Κυβερνήσει, άν ύπεστηρί- 
ζοντο χρηματικώς ο! διάφοροι Γυμναστικοί Σύλ-

πτωχοί Γυμναστικοί Σύλλογοι καί άπαντες οί 
Έλληνες Γυμνασταί ένέτεινον τάς δυνάμεις των, 
εΐργάζοντο, έμόχθουν, έκόπτοντο διά νά κατορ- 
θώσωσι τέλος ν’ άποστείλωσιν εΐς τδ Στάδιον 
τδν Βερσήν, τόν Παρασκευόπουλον, τδν Περσά- 
κην, τδν Τούσκον, τδν Χαλκοκονδύλην, τδν 

, Σκαλτσογιάννην, οί αρμόδιοι άγρδν ήγόρα- 
ζον καί έδαπάνων έκατοντάδας χιλιάδων εις 
Γδρυσιν άχρηστων καί πάντη ακαταλλήλων Σκο
πευτηρίων καί Ποδηλατοδρομίων, δι’ δφελος ιδιω
τών καί σιδηροδρομικών έταιριών. Εΐς μάτην- 

. άρμοοίως ύπέδειξαν οί Έλληνες Γυμνασταί διά 
’ τού προϊσταμένου των Φωκιανού καί οί περί τά 
I τοιαύτα ειδικό: τδ δέον γενέσθαι· διεβλήθησαν 
1 καϊ έρραοιουργήθησαν, έξηκολούθησαν δμως έργα- 
, ζόμενοι, άκολουθούντες τδ παράδειγμα τού Φω-
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λογοι, άνήγετο δ κλάδος τών Γυμναστών εΐς 
τήν προσήκουσα·/ περιωπή·/ καί παρείχοντο τά 
μέσα πρός εύρυτέραν μόρφωσιν εΐς τούς πλεί- 
στους έξ αύτών, θά εύρίσκετο ή έν Έλλάδι σω
ματική άσκησις εΐς πολύ καλλίτερο·/ σημείο·/ 
έκείνου, εΐς δ σήμερον ή γενική ακηδία τήν 
περιήγαγεν. Ούδενδς Γυμναστικού Συλλόγου οί 
πόροι ηύξήθησαν μετά τούς ’Ολυμπιακούς άγώ
νας· τούναντίον μάλιστα αί κατά τήν έποχήν 
έκείνην ύπέρμετροι δαπάνα: πρός προπαρασκευήν 
καί συμμετοχήν, έξήντλησαν πάντα τά γυμνα
στικά Σωματεία ούτως, ώστε σήμερον πάντα 
σχεδδν νά πάσχουσιν οΐκονομικ.ώς. Ίδρύθησαν 

μέν πλεΐστο: Συλλογίσκοι απανταχού τής Ελ
λάδος, έψηφίσθησαν καταστατικά μεστά άρθρων 
καί διατάξεων, αύτεχειροτονήθησαν Πρόεδροι καϊ 
Σύμβουλοι καί έπληρώθησαν αί άθηναϊκαί δδοί 
καί πλατεία: λούστρων παρωδούντων τδν Μαρα
θώνιον δρόμον, άλλά πάντα ταύτα καπνός ήν καί 
διελύθη, πομφόλυγες ήσαν καί διερράγησαν, ώς 
έναργέστατα απέδειξε·/ ή τελευταία προσπάθεια 
τού Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου.

Κατά ’Ιανουάριον τού 1897, δ Πανελλήνιος 
Σύλλογος έκάλεσεν άπαντας τούς έν Έλλάδι 
ίδρυθέντας γυμναστικούς Συλλόγους, όντας περί

τούς τριάκοντα, εΐς σύμπηξιν Συνδέσμου τών ελ
ληνικών γυμναστικών Σωματείων, πρός κοινήν 
συνεργασίαν καϊ εύρυτέραν δράσιν. Ο: Σύλλογο: 
συνήλθον οι’ αντιπροσώπων, καί άπεφασίσθη δ 
Σύνδεσμος καί έξελέγη πρόεδρος αύτού δ τότε 
πρόεδρος τού Πανελληνίου καθηγητής τού Πανε
πιστημίου κ. Σπυρ. Λάμπρος· παρήλθεν έκτοτε 
διετία, παρενετέθησαν αί έθνικαΐ συμφορά: καί ά- 
πεμάκρυνε τήν έξ αύτών έντύπωσιν ή αντικατά
στασή τού status quo ante καί ή αϊσία λύσις 
τού Κρητικού ζητήματος. Κατά τδ διάστημα 
τούτο, οί πλεΐστο: τών Συλλόγων διελύθησαν ή 

I άποσυνετέθησαν, οί δέ παλαιοί τοιούτοι ώς δ
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Πανελλήνιος, ό Παναχαϊκός, ό Εθνικός, ή Γυ
μναστική Εταιρεία, ό Παναιτωλικός, εύρίσκονται 
εις θέσιν ούχί παρήγορον διά τδν φιλαθά.ητισμδν 
τής Ελληνικής κοινωνίας.

Έν τούτοις κατά το διαρρεΰσαν έτος καί πάλιν 
οί Γυμναστικοί Σύλλογοι έπετέλεσαν τδ καθ’ εαυ
τούς τελέσαντες ό μέν ’Εθνικός ’Αθηνών τούς 
πρώτον τελεσθέντας έν Έλλάδι άγώνας παίδων 
καί έφηβων, ό δέ Παναχαϊκδς Πατρών τούς 
άγώνας οΰς έτίμησεν καί σύμπασα ή Βασιλική 
Οικογένεια- καί έχειροκροτήθησαν οί εΰπλαστοι

VOV σνεδ- , .(οιότι δέν θά ύπή.ρχεν ή Επιθεώρησις) νά 
διηγηθώμεν εις τούς άναγνώστας μας τά τής 
Γυμναστικής έν Έλλάδι κατά τήν τελευταία? 
δεκαετίαν. Άνευ αύτής δέν θά ύπήρχον οί λαμ
προί Γυμναστικοί καί Ποδηλατικοί Σύλλογοι 
καί ίσως ίσως ούτε Γυμνασταϊ, διότι τδ γλίσχρον 
τής Κυόερνήσεως μισθάριον άνευ τών γενναίων 
χορηγιών τών Συλλόγων δέν θά έξήρκει πρός 
συντήρησίν των. Άνευ αύτής δέν θά ύπήρχον

1 τά αξιόλογα Γυμναστήρια άτινα σώζουν τούς νέ- 
I ους άπδ τήν αργίαν, τήν οκνηρίαν καί τήν σχο-
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ρίξατε τούς- γυμναστικούς καί Ποδηλατικούς 
Συλλόγους, συναρωγήσατε εις τδ έργον, δπερ 
έκλεκτά μέλη τής έλληνικής κοινωνίας, οίοι καί 
ύμεΐς. άπδ έτών διεξάγουσι, βέβαιοι δντες, δτι 
πράττετε τδ έξοχώτερον καί πατριωτικώτερον 
τών έργων. Άν δέ δέν γνωρίζετε ποιοι οί σύλ
λογοι καί πού. ιδού αύτοί.

1. Σύνδεόαος τών 'Ελληνικών Α
θλητικών καί Γΐ’ΐινηιίτικών Σωιια- 

Lawn TenniH Club Ά*ηνφν. “Αποψις 3.

δόντου. έφ’ ού ΐδρυται τδ λαμπρόν Γυμναστήριου 
τοΰ Συλλόγου, καλώς κατηρτισμένον.

Τακτικός Πρόεδρος ό κ. Νικόλαος θών, Ι’ενι- 
| κδς Γραμματεύς δ κ. Σπυρ. Άντωνόπουλος.

3. Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθη
νών, ίδρυθείςτώ 1891. Κέκτηταιίδιον κατάστημα 

| έπί τής όδοΰ Άγχέσμου άρ. 6, περιλαμβάνον έντευ- 
κτήριον τών μελών, άναγνωστήριον μοναδικόν διά 

' τούς φιλάθλους, γυμναστικούς καί έν γένει τούς

Lawn Tennis Club Ά»ην®ν. Άποψις 2.

άθληταί καί έθαυμάσθη τδ ιδανικόν τής σωματι- 1 
κής καλλονής καί έρασταί τοΰ αρχαίου ελληνι
κού κόσμου μετ’ ερευνητικού βλέμματος θ’ άνε- 
ζήτησαν μεταξύ τών άθλητών τόν άρχαϊον ίδε- 1 
ώδη τύπον τής Ελληνικής σωματικού κάλλους! 
άλλά πάντα ταΰτα έπί διήμερον. Τήν έπαύριον. 
.... Λήθη, Λήθη, Λήθη !

Εύλογημένη δμως έστω ή ιδιωτική πρωτοβου
λία! άνευ αύτής δέν θά εύρισκόμεθα σήμερον εϊς 
τήν εύχάριστον θέσιν άπδ τών στηλών τής | 
Ποδηλατικής και ’Αθλητικής ’Em- 
Οεωοήιίεως τής ’Ανατολής, τού έπισή- 
μου οργάνου τοΰ Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών 

λαστικότητα εϊς ήν τούς κατεδίκασεν ή άκηδία 
τών γονέων καί τής Πολιτείας καί ή δασκαλο- 
σύνη τών διδασκάλων, παρέχοντα εις αύτούς 
αέρα, άσκησιν, τέρψιν, ύγείαν.... ανθρωπιάν ί

Έ. κύριοι, πολυτάλαντοι, μεγάτιμοι καί φιλο- 
πάτριδες άνδρες, θέλετε νά κάμετε λαμπρόν 
μποναμάν εϊς τήν πατρίδα σας; θέλετε νά δωρή- 
σητε εϊς αύτήν νέαν γενεάν ύγιά. πρακτικήν, 
παιδαγωγημένην, πειθαρχικήν, έργατικήν,ελλη
νικήν τέλος καί όχι Ρωμηούς τεμπέλιδες, μαγ
κουροφόρους, ψευτοκουτσαβάκηδες, κλέπτας τών 
δημοσίων άποθηκών καί ταμείων. ’Ιδού- άνοί- 
ξατε τά βαλάντια, συντρέξατε, βοηθήσατε, ύποστη- 

τείων, ίδρυθείς τδν ’Ιανουάριον τοΰ 1897, τή 
προσκλήσει τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλ
λόγου ύπδ πάντων τών Γυμναστικών Σωματείων 
τής Ελλάδος.

Πρόεδρος ό κ. Σπ. ΓΙ. Λάμπρος, Γραμματεύς 
ό κ. Πέτρος Καλλιγάς.

2. Πανελλήνιος Γκιιναάτικός Σύλ
λογος έν ’Αθήναις, ύπδ προστάτη τή Α. 
Β.Υ. τώ Διαοόχφ. ίδρυθείς τδν Φεβρουάριον τού 
1891. '

’Επίτιμος Πρόεδρος ή A. Β. Γ. ύπατος αρμο
στής Κρήτης Πρίγκιψ Γεώργιος, δωρήσας εϊς τδν 
Σύλλογον καί τδ εις τήν όδδν Πατησίων γήπε· 

sportsuian καί άπαντα τά γραφεία τής ύπ’ αύ
τοΰ έκοιδομένης «Ποδηλατικής καί ’Αθλητικής 
Έπιθεωρήσεως». ’Εσχάτως προέβη καί εϊς τήν 
ένοικίασιν τοΰ Ποδηλατοδοομείου Φαλήρου.

Επίτιμος Πρόεδρος ή Α. Β. Γ. ό πρίγκηψ 
Γεώργιος.

Τακτικός Πρόεδρος δ (,. Μιλτ. Νεγροπόντης. 
Γενικός Γραμματεύς ό κ. Σπυρ. Άγκωνάκης. 
Γενικός έφορος τοΰ Περιοδικού ό κ. Γεωρ. Σ. 
Νικολόπουλος. Γραμματεύς τοΰ Περιοδικού ό κ. 
Α. Γ. Ξ. Τυπάλδος.

Μέλη τού Συμβουλίου οί κ. κ. Σ. Μαύρος, Β. 
Ματαράς, Π. Βεριόπουλος. Μ. Φιλίπ. I. Γενή- 
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σαρλης, Κ. Οΐκονομίδης, Ε. Ψαρούδας, Μ. Γεωρ- 
γόπουλος, Α. Ρόστιλδ, I. Πατσιφάς, Ε. Χαρί- | 
λαός, Μ. Χρηστομάνος καϊ I. Βασιλόπουλο;.

4. 'Όμιλος Lawn Tennis ’Αθηνών. 
ΊΙ τερπνή αθλητική παιδιά τοϋ Lawn Tennis 
είσήχθη παρ’ ήμίν ύπό τοϋ 'Ομίλου Lawn Ten
nis ’Αθηνών.

Τό λαμπρόν τοϋτο Σωματεϊον ίορύθη τώ 189G 
τή πρωτοβουλία τών κ.κ. Μιλτ. Νεγροπόντη,

’Εκδρομή τβΰ Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών εί; Κηφισβίαν.

Άλεξ. ’Αγέλαστου, Άντων. Άλμέϊδα, ’Ιωάν. 
Βασιλοπούλου, Άλεξ. Βούρου, Πΰρρου Καρα- 
πάνου, Ί. Καυταντζόγλου, θρ. Μάνου, Κωνστ. 
Μάνου, Άλεξ. Μαύρου, Άλεξ. Μερκάτη, Ν. ! 
Ροΐδη καϊ τοϋ μακαρίτου Έμμ. Άντωνιάδη.

Τά παλαιά λουτρά Δαμασκηνού παρά τούς 
στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διό; μετετράπησαν εΐ; 
λαμπρόν άσκητήριον παιδιά; Lawn Tennis,συγ- 
κεντροϋσ: δέ καθημερινώς πλήθος κυριών καί ι 
κυρίων, οι όποιοι διέρχονται εύχαρίστους ώρας 
ύπαιθρίου διαμονής.

Τό Συμβούλων τοΰ 'Ομίλου τούτου απαρτίζε
ται ώς έξής:

Πρόεδρος Μιλτ. Νεγροπόντη;, ’Αντιπρόεδρο; 
ό κ. Ν. Ροίοης, Γραμματεύς δ κ. Δ. Πετροκόκ- 
κινος, Ταμίας ό κ. I. Βασιλόπουλο;, Κοσμήτο
ρες οί κ. κ. Α. ’Αγέλαστος, II. Καραπάνος, Ν. 
Πασπάτης.

Σύμβουλο: οϊ κ. κ. I. Καυταντζόγλους, Α. 
Βοϋρος.

προκοπήν καϊ έπίρρωσιν έν τώ αγών: δν διεξά- 
γουσιν ύπέρ τής ’Εθνικής άναδιοργανώσεως, πε
ραίνω τήν Γυμναστικήν Έπιθεώρησιν τής τελευ
ταίας δεκαετίας διά θερμής χειραψίας πρός τά

ο. ’Εθνικός Γνμναότικός Σύλλο
γος ’Αθηνών, ιδρυθεί; τόν Ιούνιον τοΰ 
1993. ύπό προστάτη τή Α. Β. Γ. τώ Πρίγκηπ: 
Νικολάω. Κέκτητα: ίδιον Γυμναστήριον πλήρες 
έπι τής δδοΰ Κηφισσίας.

Πρόεδρος ό κ. Άνδρέα; Κορδέλλας, Γεν.Γραμ- 
ματευς δ κ. Μιχ. Στελλάκης.

Επιφυλασσόμενος εις τά προσεχή φύλλα νά 
πραγματευθώ έν έκτάσει καϊ τά τών λοιπών Γυ
μναστικών Συλλόγων, καϊ ευχόμενος εις πάντα;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ

Lawn Tennis Club ‘ΑΑηνών. "Αποψις 4.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τό εσπέρας της 30 λήξαντος μηνός 
μεγαλοπρεπώς έωρτάσθη έν τώ καταστή- 
ματι τοϋ Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών 
τό δένδρον τών Χριστουγέννων. Είς τήν 
αληθή ταύτην πανήγυριν παρευρέθησαν 
πλέον τών έκατόν ιιελών τοϋ είοηιιένου 
Σωματείου και πλεΐστοι προσκεκλημένοι, 
έν οίς οί διαπρεπείς συνεργάται τοϋ περιο
δικού κ. κ. Κ. Ν. Μανιακής, Α. Ήπίτης, 
Τ. Καράκαλος, Κ. Δόσιος, I. Χρυσάφης 
κλπ. Μετά τόν πανηγυρικόν τής έορτής, δν 

' μέλη τοΰ Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, τοϋ 
ιδρύσαντος τήν ΙΙοοιιλατικιιν και ’Αθλη
τικήν Έϊΐίθεώρηόιν.

' έξεφώνησεν ό κ. Κ. Ν. Μανιακής καί τήν 
σύντομον προσλαλιάν τοϋ Γενικού Έψόοου 

I τοϋ περιοδικού κ. Γ. Σ. Νικολοπούλου, 
έπηκολούθησεν ή διανομή τών δώρων και 
ή διασκέδασις παρετάθη μέχρι πρωίας.

Κατά τό πέρας τής έορτής εξιστόρησε 
δι’ ολίγων τήν Ιστορίαν τοϋ Σωματείου ό 
κ. Ν. I. Σπανδωνής, αφηγηθείς τήν γένε- 
σίν του καϊ τό σημεϊον τής περιωπής, 
είς δ έφθασε διά. τών άτρύτων μόχθων 
τοϋ Προέδρου αυτού κ. Μ. Νεγροπόντη.
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διά νόμου, άναδιοργανοΰντος έπϊ εύρυτέ- 
ρων βάσεων τήν περϊ ης ό λόγος σχολήν.

Δι’ αύτήν πρέπει έν άνάγκη νά μετα- 
καλέσωμεν ειδικούς καθηγητάς έκ τής 
Εσπερίας, νιϊ γίνωνται δέ δεκτοϊ εΐς 
κατάταξιν έν αύτή απόφοιτοι τουλάχιστον 
τού Πανεπιστημίου, ιδία τής Φιλοσοφικής 
σχολής, τού τε φιλολογικού καϊ φυσικο
μαθηματικού αύτής· τμήματος.

Άν πρόκηται καϊ παρ’ ήμϊν ή γυμνα
στική νά μή ήνε έμπειρική τις άσκησις 
ιιόνον, άλλ’ αληθής επιστήμη, ώς παρά 
Γερμανοϊς καϊ Σουηδοΐς ιδία, έχουσα 
συνείδησιν τού σκοπού της καϊ προσαρ- 
μόζουσα τούτον εΐς- τάς διαφόρους ηλι
κίας καϊ τάξεις τότε πας τις θά συνομο
λογήσει ήμϊν, ύπόσον δίκαιον είχομεν 
άπαιτούντες παρέι τών μελλόντων μαθη
τών τής γυμναστικής σχολής ού μόνον 
έγκύκλιον, άλλά καϊ έπιστιιμοντκήν τινα 
προπαίδειαν. Πλήν τούτου, αφού αύτοί, 
διοριζόμενοι διδάσκαλοι καϊ καθηγιιταϊ 
τής· μέσης έκπαιδεύσεως, μέλλουσι νέι 
παρεδρεύωσιν έν τοΐς· συλλόγοις αύτοϊς 
καϊ νά συσκέπτωνται καϊ συνάποφασίζωσι 
μετά τών άλλων συναδέλφων των περϊ 
παντός· σχολικού ζητήματος, όφείλουσι 
νιϊ μή. καθυστερώσι τούτων έν τή έπιστη- 
ιιονικη ιιοοφώσει. Ουτω δέ καϊ τό ιιάθιι- 
V . V V · νμα τής· γυμναστικής θά παύση θεωρού
μενοι· έν ήμϊν πάρεργόν τι καϊ επουσιώ
δες καϊ θ’ άναχθή εΐς τήν προσήκουσαν 

αύτώ πεοιωπήν.
Άνάγκη δέ νιϊ δοθή ιδία μείζων προ

σοχή ιϊ νϋν εΐς τήν θεωρητικήν μόρφω- 
σιν τών γυμναστών. Πρέπει ούτοι ν’ άπο- 
κτώσι τάς· στοιχειώδεις τούλάχιστον γνώ- 
σεις τής ανατομικής καϊ φυσιολογικής 
τού ανθρώπου επιστήμης, νά διδάσκωνται 
δ’ εύρύτερον τήν καθόλου διδακτικήν καϊ 
παιδαγωγικήν καϊ ιδία τήν τής γυμνα
στικής μετά τής· Ιστορίας αύτής.

Ούτω καταρτιζόμενοι θά διορίζωνται οΐ 
απόφοιτοι τής γυμναστικής σχολής, οί 
μέν άριστεύοντες άπ’ εύθείας καθηγιιταϊ 
έν τοΐς διδασκαλίοις, οί δέ λοιποί τύ κατ’ 
άρχάς διδάσκαλοι καϊ μετά τριετή εύδό- 

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Καϊ .παρά τοΐς πάλαι Λυών προγόνοις, ' 

και παρά τοΐς· νύν λαοΐς, τοΐς ήγουμέ- 
νοις έν τη προόδω και τώ πολιτισμώ, 
σκοπός· της αγωγής είνε ή αρμονική ανά
πτυξες πασών τών σωματικών και ψυχι
κών δυνάμεων καϊ ιδιοτήτων τοΰ άν- 
θρώπου, δι’ ής· καϊ μόνης καθίσταται εφι
κτή είς αύτόν ή έκπλήρωσις τοΰ έπϊ γης 

προορισμού του.
Κατά ταύτα ή γυμναστική είνε μέρος 

αναπόσπαστοι’ της αγωγής, δπως δ’ άντα- 
ποκρίνηται εΐς τόν σκοπόν ταύτης, δέν 
πρέπει νιϊ ματαπίπτη είς μονομέρειαν καϊ | 

ύπερβολήν, την ίδιάζουσαν μάλλον τή 
καλούμενη αθλητική, άλλά νιϊ είνε πολυ
μερής, συμβαλλόμενη εΐς τήν αρμονικήν 
άνάπΓυξιν τού όλου σώματος, δπερ οντω ' 
καϊ μόνον δύναται ν’ άποβή υγιές καϊ 
σθεναρόν σκήνωμα τής ψυχής, δεξιόν δ’ 
δργανον τής πραγματώσεως τών αγαθών 
σκοπών καϊ ηθικών αύτής προαιρέσεων.

α') Σχολή γυμναστικής.

Άλλ’ δπως Λ γυμναστική άποβή τοι
αύτη καϊ έν ήμϊν, έχομεν ανάγκην πρό 
παντός γυμναστών, τυχόντων ειδικής πρός 
τούτο παιδεύσεως καϊ μή μετερχομένων 
τό έργον αύτών κατ’ άλογόν τινα τριβήν, 
ώς- συμβαίνει τούτο συνήθως παρ’ ήμϊν.

Τό Κράτος πάλαι ποτέ έφρόντισεν άντϊ 
άδράς δαπάνης vet μετακαλέση έκ Γερ
μανίας ένα τοιοΰτον γυμναστήν, τόν κ. 
Λύδεκε, νιϊ μόρφωση δ’ έκεϊ καϊ δύο "Ελ
ληνας. τούς κ.κ. Κήτσον καϊ Στάην καί 
νά τοποθετήση αύτούς έν τοΐς δίδασκα- 1 
λείοις. Ιίλήν ή ένσκήψασα έν τώ μεταξύ 1 
πολιτική καταιγις έσάρωσεν έκ τής ύπιι- 
ρεσίας καϊ αύτούς. ώς τόσους άλλους- . 
Ικανούς καϊ χρηστούς ύπαλλήλους.

’Εν έτει 1893 έγένετο ύφ’ ήμών άπό- 
πειρα είς· ΐδρυσιν γυμναστικής σχολής 1 
έν Άθήναις, πληρούσης έκ τών ένόντων 
τάς τότε γυμναστικός ήμών άνάγκας. Τό 
τότε έκδοθέν Β. Διάταγμα ισχύει έτι καϊ ι 
νύν άλλά ποέπει ν’ άντικατασταθή αύτό I·

κιμον ύπηρεσίαν καϊ έξέτασιν 0’ άποκτώ- 
σι τύ δικαίωμα τής προαγωγής είς κα
θηγητής.

Πρέπει δέ τό μάθημα τής γυμναστικής 
νά καταλογή μεταξύ τών πρωτευόντων 
καϊ έν τοΐς διδασκαλίοις, ούτως· ι'όστε μη- 
δεϊς νά προάγηται άπό εάξεως εΐς τάξιν, 
μηδέ ν’ άπολύηται έξ αύτών, άν μή 
λαμβάνη έν αύτή τούλάχιστον τόν βαθ
μόν καλώς.

G' ) Αί παιδιαί.

Σπουδαιοτάτην συμβολήν εΐς τήν γυ
μναστικήν δύνανται νά παράσχωσιν αί 
παιδιαί, έν αίς πρέπει ν’ άσκώνται οΐ 
μαθηταΐ κατά προτίμησιν μέν έν ταϊς 
κατωτέραις, κατά δευτερεύοντα δέ λόγον 
έν ταϊς άνωτέραις τής στοιχειώδους καϊ 
έν τοΐς κατωτέραις τής μέσης· έκπαιδεύ- 
σεως τάξεσιν.

Αί παιδιαϊ στερούμενοι τού τόνου τής 
γυμναστικής- είνε έπιτηδειόταται ιδία διά 
τήν μικρόν ήλικίαν, εΐς· ήν παρέχουσιν 
αληθή άνεσιν έκ τής άλλης διδασκαλίας, 
έγείρουσιιι δέ τό ενδιαφέρον τών παίδων 
προξενούσε πολλήν τήν τέρψιν καϊ εύχα- 
ρίστησιν εΐς αύτούς.

Αί παιδιαϊ κέκτηνται ού τήν τυχούσαν 
σημασίαν ύπό έποψιν ύγιεινήν άτε προά- 
γουσαι διά τών έλευθέρων κινήσεων καϊ 
στάσεών των κανονικήν άνάπτυξιν όλων 
τών μελών τού σώματος τού παιδός. Καθ’ 
δσον δέ γίνονται συνήθως κατ’ ομάδας 
έξεγείρουσι καϊ κρατύνουσι καϊ τήν διά
νοιαν αύτών καϊ τό αίσθημα τού άγαθού 
καϊ τής φιλοπατρίας.

Ύπ’ αύτάς διαπλάττεται ό χαρακτήρ 
τών παίδων, οϊτινες ούτως άσκοΰνται έν 
τή καρτερία, έν τή έτοιμότητι, τή εύστρο- 
φία καϊ όξύτητι τού πνεύματος. Άλλά 
καθ’ δσον οΐ παίζοντες ύποβάλλονται είς 
τούς ύπό τής παιδιάς τεθημένους νόμους 
άνευ διακρίσεως καϊ προνομίου· καθ’ δσον 
αύτοϊ όφείλουσι νά ύποτάττωσι τήν ίδιαν 
είς τήν κοινή βούλησιν, θυσιάζοντες είς 
ταύτην έκείνην κατά τοσούτον έξεγείρε- 
ται καϊ προάγεται έν αύτοϊς τό αίσθημα 
τής- φιλοπατρίας.

Δυνατόν δέ νά είσαχθώσι πρός τούτο 
καϊ ξέναι παιδιαί· άλλά ποέπει κατά ποο- 
τίμησιν νά καλλιεργώνται αί έθνικαϊ ήμών 
παιδιαί, ών βρίθει καϊ ό πάλαι καϊ ό καθ’ 
ήμάς βίος τών Ελλήνων. Πολλαϊ αύτών 
έχουσι παρεσωθή μέχρι τής σήμερον δι’ 
δίνου τού ύπερδισχιλιετούς έθνικού ήμών 
βίου, μαρτυρούσαι τρανώς τήν συγγένειαν 
ήμών τών νεωτέρων πρός τούς· πάλαι 
προγόνους. Άλλοι διατηρούνται έτι έν 
τή παραδόσει ιϊ κατάκεινται έν τοΐς· άρ- 
χαίοίς συγγράμμασιν.

Έξ δλων αύτών θά έκλέξωσιν οί γυ- 
μνασταϊ ήμών καϊ θά προσαρμόσωσι τάς 
καταλλήλους· είς έκάστην ήλικίαν, έξ ου 
γίνεται έτι μάλλον καταφανής ή άνάγκη 
τής έπιστημονικής- αύτών μορφώσεως.

γ') ΊΙ όχολικη γυμναστική.

Μεγίστη προσοχή πρέπει νά δοθή έν 
ήμϊν εΐς τήν σχολικήν ιδία γυμναστικήν, 
δπως μή αύτή παρεκτρέπηται τού έν 
άρχή καθορισθέντος προορισμού της. Έν 
αύτή κυρίως καϊ κατ’ έξοχήν πρέπει 
ν’ άποφύγωμεν πάσαν μονομέρειαν καϊ 
ύπερβολήν, άποκλίνουσαν είς· τήν αθλη
τικήν. Ή αρμονική άνάπτυξις όλων τών 
μελών τού σώματος, ήν ακριβώς έπϊ τής 
παιδικής· ηλικίας όφείλομεν νά έπιδιώκω- 
μεν, δύναται νά κατορθωθή έν άρχή διά 
μόνων τών έλευθέρων κινήσεων, διά βη
ματισμών καϊ ελιγμών, διά δρόμων καϊ 
αλμάτων, είτα δέ καϊ δι’ άσκήσεων μετά 
κινητών όργάνων καϊ κοντών, κορυνών 
καϊ άλτήρων, άναλόγων εΐς τήν ήλικίαν 
των. Μόνον είς τάς άνωτέρας γυμνασια
κός τάξεις· πρέπει νά έπιτραπώσι καϊ αί 
ασκήσεις έπϊ άκινήτων όργάνων, έπϊ uo- 
νοζύγων, διζύγων κλπ.

Οϋτω πως μόνον ή σχολική γυμναστική 
θιϊ έπιτελέση καϊ έν ήμϊν τόν προορισμόν 
της καϊ θά παρασκευάσει σώμα ύγιές καϊ 
εύσταλές διά νούν ύγιά. Ούτω πως θά, 
κατατεθή ή μόνη άσφαλής βάσις καϊ διά 
τήν άθλητικήν καϊ διά τήν στρατιωτικήν 
έκπαίδευσιν τού ελληνικού λαού. Οϋτω 
πως υπάρχει έλπϊς ν’ άναφανώσι καϊ έν
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ήτο δυνατόν νέι παοαστή έπιτροπεία κρι
τών, έξ άνδρών ειδικών πως περϊ τήν 
γυμναστικήν, είς ήν άνεθέσαμεν νέι ύπο- 
βάλη είς ήμάς ού μόνον τάς κρίσεις της 
περϊ τών γενομένων εξετάσεων, άλλά καϊ 
τάς γνώμας περϊ βελτιώσεως καϊ άνυφώ- 
σεως τοΰ μαθήματος τής γυμναστικής έν 

Έλλάδι.
Έάν τό τότε προχείρως λιιφθέν ύφ’ ήμών 

μέτοον έσυστηματοποιεϊτο έάν κατ’ έτος 
έγίνοντο αί τοιαϋται έξετάσεις δημοσία 
καϊ δή έν άμίλλη μεταξύ τών διαφόρων 
σχολείων, δπου πλείονα τοιαΰτα ύπάρ- 
χουσιν, ή τών διαφόρων τάξεων, οπού εν 
καϊ μόνον τοιοΰτον άπαντά- ούδεμία αμφι
βολία, δτι συν τώ χρόνω αί περϊ ών ό 
λόγος έξετάσεις θά μετεβάλλοντο είς αλη
θείς- σχολικός πανηγιίρεις.

Δι’ αύτών Οέι έξεγείρετο τό ένδιαφέρον 
ού μόνον τών γονέων, τών συγγενών καϊ 
φίλων τών Εξεταζόμενων, άλλέι καϊ παντός 
πολίτου. Δέν θά ήτο δέ άπίθανον αί περϊ 
ών ό λόγος· σχολικαι πανηγύρεις τής γυ
μναστικής νά ΰπεκκαυσωσι καϊ πάλιν τόν 
γενικόν ζήλον καϊ ενθουσιασμόν ύπέο αύ
τής καϊ νέι τόν διατηρώσι πάντοτε άκμαϊον, 
νέι χοησιμεύσωσι δέ αύται ώς άφετηρία 
τής τακτικής τελέσεως γυμναστικών άγώ
νων καϊ έν ταϊς· έπαρχίαις καϊ έν Άθή- 
ναις, δπου αύτοϊ θά προσελάμβανον πανελ
λήνιον όντως χαρακτήρα. Ούτω πως ή 
γυμναστική, καθιστάμενη πράγματι έθνι- 
κόν κτήμα, θά ύπέθαλπε καϊ θέι προήγε 
πάν γενναϊον φρόνημα έν ήμίν.

Αθ. ΕΥΤΑΞΙΑΣ 
---------—\ν=-,--------

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ληξάσης καϊ τής δευτέρας Περιόδου 
τοΰ Συνεδρίου, καλούνται οί άντιπρόσω- 
ποι τών Συλλόγων είς τρίτην Σύνοδον 
τή 11 ’Ιανουάριου ήμερα Κυριακή καϊ 
ώρα 10 π. μ. έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

Κατέι τήν Σύνοδον ταύτην κληθείς θέλει 
μετάσχει καϊ ό Ποδηλατικός Σύλλογος 
Αθηνών διέι τού Προέδρου αύτοΰ κ. Μιλτ. 
Νεγροπόντη.

ήμίν Guts - Muts, Iahn καϊ Spiess, ή δέ 
γυμναστική νά γενικευθΰ καϊ έν ήμϊν ώς 
παρ’ άλλοις λαοϊς, μάλλον τιμών προηγ- 
μενοις, καϊ νά καταστή εθνικόν κτήμα.

ό') Γυμναστήρια 
και γυμναστικά όργανα.

’Επείγουσα τά μάλιστα είνε ή ανάγκη 
τής ίδούσεως έν ήμίν καταλλήλων γυμνα
στηρίων καϊ τής προμήθειας τών αναγ
καίων γυμναστικών οργάνων. Πρέπει πρός 
τοίς σχολικοϊς κτιρίοις καϊ διδακτικοϊς 
όργάνοις, ών άνευ δέν δυνάμεθα νά έχω- 
μεν άληθή έκπαίδευσιν έν Έλλάδι, νέι 
ληφθή πρόνοια καϊ περϊ γυμναστηρίων 
καϊ γυμναστικών οργάνων. Πρέπει νά 
ίδρυθή νέον εύρύτερον καϊ αντάξιον καθ’ 
δλα τοΰ προορισμού του κεντρικόν γυμνα
στήριου. Ιΐοέπει καϊ έκαστον τών γυμνα
σίων νά έχη τό γυμναστήριόν του. Πρέπει 
καϊ τά κατώτερα σχολεία ήμών νά έφο- 
διασθώσι τουλάχιστον διά τοϋ καταλλή
λου χώρου διά τάς έλευθέοας κινήσεις 
καϊ άσκήσεις διά κινητών οργάνων.

Έως οτου δέ τό Κράτος ίδρυση τά 
αναγκαία γυμναστήρια, δύνανται οί μα- 
θηταϊ ν’ άσκώνται έν τοίς γυμναστηρίοις 
τών έκασταχοΰ γυμναστικών καϊ αθλητι
κών Συλλόγων, είς οΰς πρέπει διά τούτο 
νά έπέλθη αύτό έπίκουρον. Άλλ’ άπαραί- 
τητον ύπολαμύάνομεν τήν άμεσον ύπ’ αύ
τοΰ προμήθειαν τών αναγκαίων κινητών 
οργάνων δι’ όλα τά σχολεία ήμών.

ε') ’Εξετάσεις 
καί άγώνες γυμναστικοί.

Οί ’Ολυμπιακοί άγώνες, οί τελεσθέντες 
έν ήμίν τώ 1896, ειχον ίκανώς άναρριπί- 
σει τό γυμναστικόν καϊ φίλαθλον τοΰ 
Ελληνικού λαού αίσθημα. Είς αύτούς 
όφείλονται οί έκτοτε έν Έλλάδι συστα- 
θέντες γυμναστικοί καϊ άθλητικοϊ Σύλλο
γοι. Άλλ’ έπελθών έν τώ μεταξύ ό πό
λεμος, ό τόσον άτυχής- δι’ ήμάς, έμάρα- 
νεν έν πολλοϊς τόν πρώτον έκεΐνον ζήλον.

Ήμεϊς, διαρκοΰντος έτι τοΰ πολέμου, 
διετάξαμεν νέι γείνωσι δημοσία οί έν τή 
γυμναστική έξετάσεις τών σχολείων τών 
κυριωτέοων πόλεων τοΰ Κράτους, δπου

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΚΛΙ ΤΟΝΣΤΡΑΤΟΝ

έναργέστατον τής αλήθειας 
έστω ήμίν ή Πρωσσία, ήτις ενόσω έβα- 
ούχι πλέον έπί ιδανικών βοηθειών ώς 

συμμαχικών αυτή 
τό κατακτητικόν 
καί u-όνον δπόταν
»· « >1*1  εοντω; τας ιοιας

(Ευχαρίστως παρέχομεν είς τού; άνχγνώστας ήμών 
την εισαγωγήν περισπούδαστου μελέτης ύπό τόν τί
τλον «Ή Γυμνιστική είς τό Κράτος καί τόν Στρα
τόν· τοΰ κ. Τηλεμάχου Κχρχκχλου άνθυπολοχαγοδ 
τοΰ Πυροβολικού, όστις έγκύψχς είς μχκρχς μελέτχς 
κατέστη ειδικός εί; τό ζήτημα της Γυμνιστικής. 
Ή «ΈπιΟεώρησις·. εύχεται δλοψύχως δπω; τα πο
ρίσματα τή; πραγματείας του ταύτης, ήν έλπίζομεν 
νά δημοσιεύσωμεν όλοκληρον, ληφθώσιν ύπό σπου- 
δχίαν εποψιν παρά τών αρμοδίων, τούς οποίους ιδιαί
τατα ενδιαφέρει ή μελέτη χύτη).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Άναντίρρητον τυγχάνει οτι ή Ελλάς τής 
σήμερον διέρχεται περίοδον κρίσεως. Μετά τά 
ολέθρια άποτελέσματα τής εσωτερικής κομμα
τικής διαπάλης, ήτις έπέφερε βαθμιαίως καί 
ασφαλώς τήν λήθην παντός ιδανικού άπό τήν 
γενεάν τών νεωτέρων ’Ελλήνων, εί; ήν παρά 
τάς ήρωίκάς άλλ ’ άγονους προσπάθεια; ευαρίθ
μων τινών πατριωτών, μόνον τό άτομικόν συμ
φέρον βασιλεύει, έπήλθον τά δεινά άποτελέσματα 
τοϋ τελευταίου οίκτρυύ μας πολέμου. Άλλ’ 
άν ή Ελλά; έξακολουθή νά βασίζηται είς 
τήν συμπάθειαν μόνην τών ισχυρών ήν κρα- 
τύνουσιν άφ’ ένός μέν αί πατριωτικαί ένέργειαί 
τοϋ άνωτατου άρχοντος, άφ’ετέρου δέ τό εν
διαφέρον δπερ γεννά είς τόν πεπολιτισμένον 
κόσμον ή κοιτίς τοϋ άρχαίου πολιτισμού καί 
ή μήτηρ τών γραμμάτων καί τών τεχνών, 
ζήτημα μέγα γεννάται κατά πόσον οί δύο ούτοι 
παράγοντες, είς μέλλουσαν εθνικήν θύελλαν εξω
τερικού κινδύνου, θά δυνηθώσιν, δσον ισχυροί 
καί άν φαίνονται, νά τήν συγκρατήσωσιν άπό 
τον χείμαρρον τού ολέθρου.

Τά Κράτη τότε μ.όνον έδραιούνται καί προά- 
γονται, όταν βασίζωνται έπί πραγματικών 
ιδίων δυνάμεων ζωής καί σφρίγους καί 8·>β- 
πιστούσι πρός τήν άβεβαίαν δύναμιν, ήν τοίς 
δίδει ή συμπάθεια τών ισχυρών, διά νά μή 
εϊπω, ό οίκτος

Παράδειγμα 
ταύτης 
σίζετο 
ήμεϊς, άλλ’ έπ’ αύτών τών 
δυνάμεων, έσφάδαζεν ύπό 
ξίφος Ναπολέοντο; τοϋ Λ’ 
άπεφασισε νά καλλιεργήση 
δυνάμεις κατέστη ολίγον κατ’ ολίγον ή Γερ

μανία τής σήμερον, ής αί στρατιαί νικηφόροι 
διέδραμον τώ 1870 τήν αύτοκρατορίαν τού 
μεγάλου κατακτητού, όστις έγέ.ετο αίτια το- 
σαύτας πικρίας νά δοκιμάσγ, ή Πρωσσία τής 
άρχή; τού αίώνός μας.

Τίνι τρόπω θα δυνηθή, οίονδήποτε Κράτος 
νά άποκτήση πεπβίθησιν είς τά; ιδίας του 
δυνάμεις, μας διδάσκουσιν όλα τά σήμερον 

| άνθούντα Κράτη.
Ανάγκη πάσα διά τήν προαγωγήν ένός 

ε“θνους σύν τή διανοητική, άναπτύξει τών ατό
μων παραλλήλως νά βαίνη καί ή σωματική 
αύτών εύεξία. Ό σκοπίμως γενόμενος ούτος 
συνδυασμός εί; τά άτομα μια; χώρας, δη
μιουργεί τόν τέλειον τύπον τού ύπερασπιστού 
τής πάτρίδος έκ τού οποίου ή ιστορία ήντλησε 

, σωτήρια διδάγματα διά τάς μεταγενεστέρας 
γενεάς.

Άπο τών παλαιοτάτων χρόνων, άπο τή; άκμής 
τού άρχαίου 'Ελληνισμού, ή γυμναστική παίδευ- 
σις τών άτόμων έθεωρήθη ώ; ή πρώτη βάσις τής 
είς δόξαν προαγωγής τών πεπολιτισμένων έθνών. 
Πρώτη ή ύπό πάσαν ε'ποψιν αξιοθαύμαστος εκείνη 
φυλή είσήγαγε τήν γυμναστικήν ώς σωτήριον 
δίδαγμα καί δ·. ’ αύτής ιδίως ήουνήθη νά 
παρασκευάση τού; άρηϊου; μαχητά; της τού 
Μαραθώνος καί τής Σαλαμΐνος, τών θερμο

ί πυλών καί τών Πλαταιών. Έκεΐ κατά πρώ- 
j τον ήγωνίσθη τό τεχνικόν εύστροφον ξίφος 

έναντίον τής βραδείας βαρβαρικ.ής σπάθης καί 
τό ύψηλόν φρόνημα, δπερ ένέπνευσεν ή αύτο- 
πεποίθησις τών χαλύβδινων μυώνων, τού; 
όποιους διέπλασεν ή ενδελεχής άσκησις είς 
τάς παλαίστρας ένδοξου πατρίδος, έναντίον 
τού ταπεινού έγωϊστικού πνεύματος τής παχυ
λής ^αθυμίας τών άνασκήτων βαρβαρών.

Ό Λυκούργο; καί δ Σόλων, οί σοφοί θεσμο- 
θέται τής άρχαία; ’Ελλάδος, έάν εζων, θά 
εμενον έκπληκτοι πρό τού αποτελέσματος, 
δπερ έπέφερον οί νόμοι αύτών, οϊτινες έπέτασ- 
σον τήν διηνεκή άσκησιν τής ευφυούς έκείνης 
φυλής. Ό δέ Αλέξανδρος δεν θ’ άπετόλμα 
τήν έκπλήρωσιν τών μεγαλουργών του ονεί
ρων, άν δέν έ’χεν ώ; βοηθούς πολυτίμους τά 
άθλητικά τών Μακεδόνων σώματα, άτινα 
ακατάβλητα έκ τής ειδικής προπονήσεως ε’βαι- 
νον πάντοτε νικηφόρα εί; τάς αχανείς τή; 
Ασίας εκτάσεις.

Καί τοσαύτη ήν ή επιβολή ήν έξήσκησεν 
ή γυμναστική παίδευσι; . έπί τών πνευμάτων 
τή; εποχής έκείνης καί έπί πολλά έτη μετέ- 
πειτα, ώστε οί "Ρωμαίοι έκ τών Έλλή «’« 
παραλαβόντε; τούς αθλητικούς άγώνα; certa- 
luina graeca ώνόμασαν αύτούς ούχί μόνον 
διά τό πλήθος τών ’Ελλήνων αθλητών, οϊτι- 
νε; έλάμβανον μέρος είς τούτους, άλλά καί
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του, πανταχοΰ άναρτώντες τήν εικόνα ήτις 
παριστα τήν επιβλητικήν, μέ τήν μακράν γενει
άδα, μορφήν του καί τό άθλητικόν του στήθος 
κοσμούμενου άπό τόν σιδηροϋν σταυρόν δν ε*λα-  
βεν ώς αμοιβήν τών εύγενών πατριωτικών του 
άγώνων.

Άλλ’ έχρειάσθησαν δεκαετείς θυσίαι τοΰ 
ΓΙρωσσικοΰ λαού, δπόταν δ μέγας Γάλλος 
στρατηλάτης, ώς λαίλαψ καταστρεπτική διέ- 
δραμε τό ώς θέατρου τοΰ πολέμου του έκλεχθέν 
ε”δαφος τής πατρίδος των, διά νά άνανήψωσιν 
άπό τόν λήθαργον τών πεπαλαιωμένων ιδεών καί 
νά άναφωνήση δ στρατηγός Βίττγκενσταϊν πρός 
τούς έπτοημένους ϋπο τών άτυχιών Γερμανούς 
ότι «είς τάς Πρωσσικά; τάζεις τοϋ λοιπού δ 
υίός τού γεωργού θά εύρίσκεται παρά τον υίον τού 
πρίγκηπος και πάσα διάκρισις θά έξαφανισθή ύ
πό τών μεγάλων ιδεών, Βασιλεύς, 'Ελευθερία, 
Τιμή, καί Ιίατρίς!» Καί αί μεγάλαι αύται 
ιδέαι ύπεστηρίχθησαν τελείως διά τών Γερμα
νικών στρατιών τοΰ 1870, αΐτινες άπέβησαν 
άήττητοι μόνον κατόπιν τής άεννάου γυμνα
στικής άσκήσεως είς ήν έπεδόθη δ στρατός και 
τό Κράτος δλόκληρον κατόπιν τών πικριών άς 
έδοκίμασεν ή φυλή ήτις κατώρθωσε νά μορφώση 
τόν σημερινόν μοναδικόν στρατιωτικόν χαρα
κτήρα της.

Άλλ’διν οί Γερμανοί διδαχθέντες ύπ' αύτοΰ 
τοΰ Ναπολέοντος Λ' έγένοντο ικανοί νά έκπλύ- 
νωσι τήν ΰβριν τής ταπεινώσεως ήν ύπέστησαν 
άπό τόν μέγαν κατακτητήν, ούχ ήττον καί οί 
Γάλλοι σήμερον μετά θέρμης έπεδόθησαν είς πά
σαν γυμναστικήν άσκησιν τείνουσαν νά παρα- 
σκευάση τέλειον στρατιώτην. Τό ξίφος καί ή σπά
θη, ή πυγμαχία, ή ράβδος, καί παντός είδους 
άθλητική άσκησις,καθ’έκάστην έπί πολύ έπασχο- 
λεϊ άπαντα τόν μέγαν στρατόν της καί έάν 
είσέτι ή Γαλλία δέν έφθασεν εις τό ΰψος τής 
έπιδόσεως τής Γερμανικής καί Άγγλοσαξωνική; 
φυλής έν τή γυμναστική παιδεύσει, βαίνει 
όμως έπί τά ίχνη αύτών καί άόκνως καί φιλο
τιμώ; έργαζεται όπως ήμέραν τινά εύριθή έπί 
τοϋ αύτοΰ επιπέδου.

Ή μικρά Ελλάς προσπαθεί και αΰτη, φέ- 
ρουσα τό βάρος τής μεγάλης κληρονομιάς τής 
προγονικής δόξης, ήν άφθόνως προσεπόρισεν ή 
'Ολυμπία, έναμίλλως ν’ άγωνισθή προς τά 
μεγάλα Κράτη, άλλ’ είσέτι οί άγώνες της 
ούτοι. άναλάμποντες πρός στιγμήν, ματαιοϋν- 
ται μετ' ολίγον ύπό ματαιόσχολων καί έπι- 
πολαίων ενεργειών, αΐτινες δυστυχώς ούδέ 
μετά τήν αποτυχίαν τών ελληνικών όπλων 
έκόπασαν, πρός ζημίαν τής τοσαΰτα ύποσχο- 
μένης γυμναστικής παιδεύσεως τής χώρας.

Εύχόμιθα καί έλπίζομεν νά ίδωμεν καί τήν 
οσω μικράν τόσω μεγάλην είς ίεράς ύποχρεώ 

άποτίοντες ©όρον τιμής εις τούς πρώτους μύ- 
στας τής τέχνη; τοΰ Ήρακλέους.

’Ολίγον κατ' ολίγον ε"5υσεν δ άστήρ τοΰ 
πνεύματος, βυθισθείς είς τό σκότος τής οεισι- 
ίαιμο νίας τοΰ Μεσαίωνος καί μετ' αύτοΰ έξη— 
φανίσθη καί τής γυμναστικής τό άρχαϊον 
κλέος. Τότε εύρε τήν περίστασιν καί δ 'Ασια
τικός χείμαρρος νά κατακλύσγ, τήν γήν τών 
ένίόζων άγώνων καί τών μεγάλων αναμνή
σεων- καί ολίγον κατ’ ολίγον νάρκη βαθεϊα 
διείέχβη τήν πρώτην ζωήν.

Μόλις περί τόν ΙΑ’ καί ΙΕ' αιώνα σύν τή 
άναγεννήσει τών κλασικών σπουίών ήρχισε νά 
άναγεννάται καί δ πρός τάς σωματικάς ασκή
σεις πόθος καί ίιά τών ίιίαχών τοΰ Λουθή
ρου καί τοΰ Ζβιγγλίου νά κατανοήται ή χρη- 
σιμότης τής άρχαίας γυμναστικής καί ολίγον 
κατ’ ολίγον νά έκθάπτηται αΰτη έκ τής άφα- 
νίας καί τοΰ σκότους είς ήν είχε βυθισθή κατά 
τούς χρόνους τής άμαθείας, μέχρι; δτου περί 
τά τέλη τοΰ παρελθόντος α'ιώνος άνεφανη έν 
βράσει δ Γερμανός GutS-Muths, όστις σπου- 
ίαίαν έίωκεν ώθησιν είς τάς άναγεννομένας 
περί γυμναστικής ίίέας καί μετ’ αύτόν άλλοι 
εϊς άλλας χώρας, ώς δ Λίγκ έν Σουηδία, δ 
Άμορος έν Γαλλία, δ Νάχτεγαλ έν Δανία, 
δ Ήλίας έν ’Ελβετία, δ Σπίς έν Γερμανία 
καί άλλοι, οίτινες διά συγγραμμάτων, έφευ- 
ρέσεως ειδικών οργάνων, γυμ.ναστικών συστη
μάτων καί άοκνου έργασίας, κατόρθωσαν νά 
έμπνεύσωσιν έκ νέου τόν προσήκοντα ένΟουσια- 
σμόν είς τάς σωματικάς άσκήσεις.

ΓΙρός εκείνον όμως, πρός δν Ιδιαιτέρως οφεί
λει εύγνωμοσύνην ή νεωτέρα γυμναστική, εινε 
δ Γερμανός Φρειδερίκος Λουδοβίκος Jahn. 
Ούτος γεννηθείς τώ 1778 καί άποθανών έν 1 
Φραϊβούργω τώ 1852, δύναται νά θεωρηθή 
ώς δ δημιουργός τοΰ γυμναστικού ήθους τής 
γερμανικής φυλής. Λαβών μέρος ενεργόν είς 
τόν άγώνα τοΰ 1813 - 14 ίδίοις όμμασιν 
έπείσθη πόσην θά έλάμβανε πολεμικήν αξίαν 
δ Ποωσσικός στρατός, άν έπισήμως έλαμβά
νετο μέριμνα περί τής εισαγωγής τής γυμνα
στικής εις τε τόν στρατόν καί τό Κράτος δλό- 
κληρον, καί άνενδότως είργάσθη πρός επιτυ
χίαν τοΰ εύγενοΰς τούτου σκοπού, ίδρύσας δη
μόσιον γυμναστήριον έν Βερολίνω καί κατόρ
θωσα; νά διορισθή τώ 1817 ώς δημόσιος 
διδάσκαλος τής γυμναστικής.

Αί έθνικαί αύμφοραί εΐχον καταστήσει τό j 
έδαφος πρόσφορον δΓ έργασίαν τοιαύτην καί δ 1 
Ίΐν με'Γ όλα; τάς πικρίας καί τούς διωγμούς. I 
τούς δποίους ύπέστη άγωνιζόμενας νά είσαγάγη ' 
τάς ευεργετικά; διά τήν πατρίδα του ιδέας, ] 
επέτυχε τοϋ σκοπού του, καί σήμερον οί συμπα- I 
τριώταί του εύγνωμόνως τηροϋσι τήν μνήμην

σεις πατρίδα ήμών ταχέως είσερχομένην είς 
στάδιον εύρυτέρας ένεργείας καί γενικωτέρων 
σκέψεων, αΐτινες μόναι θά παρασκευάσουν γυ- 
μναστικώς τό Κράτος καί δΓ αύτοΰ τήν όλην 
φυλήν τοΰ 'Ελληνισμού, ώστε ήμέραν τινά νά 
προκύψη στρατός ικανός νά δδηγήση τήν θεάν 
’Ελευθερίαν είς τήν γήν τής δουλείας τών 
τυραννουμένων άδελφών μας.

Τηλ. Καοάκηίνος.
•--------------------------

αί μεταδολαί ιππασίας μανθάνουσι ταχέως εις 
τούς μαθητάς νά διευθύνωσι τόν ίππον διά καταλ
λήλου χρήσεως τών βοηθημάτων, συγχρόνως 

. δέ αί έκ τών αλλαγών προερχόμενα: Εκτοπίσεις 
τον καθίσματος τού ίππέως άναγκάζουσιν 
αύτούς νά γείνωσι στερεότεροι έπ1. τού καθίσμα
τος των, δπερ δέν δύνανται ν’ άποκτήσωσι τόσον 
ταχέως εις τάς έν εύθεία γραμμή άσκήσεις.

40ν Άπασαι αί έν χρήσει σήμερον άσκήσεις 
τού ίππευτηρίου δέν είνε άλλο τι εϊμή ή λελογι- 

I σμένη σπουδή τών έκτός αύτοΰ τελουμένων, ήτοι 
άλλαγαϊ κατευθύνσεως, μεταβολαϊ ιππασίας, άλ- 
λαγαϊ ποδός, άλλαγαϊ βηματισμού, πηδήματα, 
κτλ.

5ον Τό ίππευτήριον χρησιμεύει προσέτι διά 
τήν αρχικήν δάμασιν τού ίππου, καθότι έν αύτώ 
είνε προσεκτικότερος ούτος, μή άπασχολούμενος 
άπό έξωτερικά συμβάντα, καϊ ύπείκει ταχύτερον 

I εϊς τάς θελήσεις δαμαστού εύφυοΰς καϊ υπομονητι
κού, δστις λαμβάνει ύπ’ δψιν τήν διάπλασιν, τόν 

I χαρακτήρα καϊ τό ήθικόν τού ίππου, ίνα παρέξη 
εις τούτον τήν πρός τό άτομον εμπιστοσύνην, 
ής άπας έμπνευσθείσης εις τόν ίππον καϊ δταν 
έθισθή ούτος τήν χρήσιν τών βοηθημάτων, δύνα
ται πλέον άσφαλώς νά όδηγηθή έκτός τού ίππευ
τηρίου ύπό τού ίππέωςτου, δστις δέν θά ήνε διά 
τόν ίππον άντικείμενον ανησυχίας, προστιθέμενον 
εις τόν φόβον, δν τινα προξενεί εις τούς νέους 
ίππους ή θέα διαφόρων έξωτερικών αντικειμένων.

’Εκ τών άνωτέρω έξάγεται, δτι τό ίππευτή
ριον είνε άπαραίτητον διά τόν άποβλέποντα εϊς 
ώφέλιμον διδασκαλίαν, διά τούς μαθητάς του καϊ 

| διά τήν άσφαλή καϊ ταχεϊαν δάμασιν τού ίππου.
Άπ’ έναντίας διά τόν λεπτολόγον ιππέα, τόν 

κρύπτοντα ύπό φαινομενικήν άναζήτησιν τής τε- 
λειότητος τήν άδεξιότητα καϊ τήν δειλίαν του, 
καϊ δστις πραγματικός διαφθείρει καί καταστρέ- 

; φει ύπό ήθικήν καϊ φυσικήν έποψιν τούς ίππους, 
διά τόν ίππέα τούτον, λέγω, ή έργασία έν τω 
ίππευτηρίω δέν είνε πλέον τό μέσον, άλλ’ δ 
σκοπός- έν τοιαύτη δέ περιπτώσει συμφωνώ μετά 

I τών έχθρόν τοϋ ίππευτηρίου, δτι τούτο είνε 
I μάλή.ον βλαβερόν παρά χρήσιμον, διότι χρησι

μεύει είς τό νά καταπονή καϊ νά άμβλύνη τήν 
άντίληψιν καλών ίππων, οίτινες θά ήδύναντο νά 
έκπαιδευθώσι θαυμασίως υπό όλιγώτερον σοφού, 

1 άλλά τολμηροτέρου ίππέως.
Τά μαθήματα, άτινα θά έπακολουθήσωσι τάς 

άνωτέρω έκτεθείσας έπεξηγήσεις, έσονται μεθο- 
δικώς προοδευτικά, ϊνα καταλήξωσιν είς τό 

I διπλοΰν άποτέλεσμα.

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΙΠΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ 

ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

J. LENOBLE DU TEIL 
5ι8αακάλου ΙπποΐαμαατοΟ 

έν τί σχολ^ τών έ&νιχών Ιπποφορβείων.
tao 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ θ. ΗΠΙΤΗ 
ταγματάρχου τοΰ πυροβολιχοΰ.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
(Συνέχεια)

'Γήν σήμερον, καθώς καϊ εις τήν εποχήν τοϋ 
de la Guerinihre, τό ίππευτήριον είνε ή 
αποστροφή ιππέων τινών, οίτινες φρονούσιν, ή 
προσποιούνται δτι φρονούσιν, δτι χρησιμοποιούσι 
τούτο μόνον πρός έκμάθησιν χορού είς τούς 
ίππους καί οίτινες καλούσιν εύρεΐαν ιππασίαν 
τήν ύπ’ αύτών έκτός τών ίππευτηρίων έξασκου- 
μένην, κατ’ άντίθεσιν τής έν αύτοίς έκτελουμέ- 
νης, ήν τινα ειρωνικός καλούσι περιωρισιιενην 
Ιππασίαν.

‘Η κρίσις αΰτη περϊ τού ίππευτηρίου, διά 
τούς δήθεν τούτους ιππείς, δέν είνε άλλο εϊμή 
τό μέσον τού νά κρύψωσι τήν ιππικήν άγνοιαν 
των καϊ ή ομολογία των, χωρίς νά τό θέλωσιν, 
δτι έξεγύμνασαν πάντοτε ίππους ούχϊ δυστρό- 
πους, τών όποιων τό εύάγωγον τους ήπάτησεν 
ώς πρός τήν πραγματικήν αύτών άξίαν.

Τό ΐππευτήριον είνε χρήσιμον, απαραίτη
τον ύπό διττήν έποψιν:

1ον Ό διδάσκαλος έχει διαρκώς ύπό τάς όψεις 
τούς μαθητάς του, οϊτινες αντιλαμβάνονται άπα- 
σών τών γενομένων πρός ένα έκαστον τούτων.

2CV ‘Η ακρίβεια, ήν απαιτεί εϊς τάς ταύ- 
τοχρόνως έκτελουμενας κινήσεις, διδά
σκει αύτούς νά συγκρατώσι τήν όρμήν τών 
ίππων, τών όποιων κανονίζουσι διηνεκώς τόν 
βηματισμόν.

3ον Αί συχναϊ άλλαγαϊ κατενθύνσεως καϊ
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10ν Νά διδάξωσι τόν Ιππέα νά διευύύνη 
έπιτηδείως έξησκημένον ίππον.

2ον Νά δννηται ό ίππευς νά έκγυανάζα 
μόνος ίππον τινα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I.
ΙΙεοιγοαόη καί ονοματολογία 

«ίελλης καί χαλινόν.

Καλείται σέλλα είδος έδρας, έφαρμοζομένης 
έπί τής όάχεως τοΰ ίππου, ίνα κάθηται δ ίππευς 
άνέτως.

'Η σέλλα εινε τδ άναγκαΐον ενδιαμέσου με- | 
ταξύ τοΰ ίππέως κα’. τοΰ ίππου του· είνε ούτω 
κατεσκευασμένη, ώστε νά έφαρμόζηται άφ’ ένδς 
μέν εΐς τδν σχηματισμόν τού ίππου, άφ’ έτέρου 
οέ εΐς τήν διαμόρφωσιν τοΰ ίππέως.

Καλούσιν άστράόην (arjon) άπαντα τά ξύ
λινα μέρη, τ’ άποτελοΰντα τδν σκελετόν τής j 
σέλλης.

‘Η άστράβη τής αγγλικής σέλλης σύγκειται 
έξ έπτά ξύλινων τεμαχίων: δύο διά τήν έμ- 
προσθίαν αψίδα (arcade de devant). δύο 1 
διά τήν όπισθίαν αψίδα, δύο διά τούς διάπη- 
γας, τούς ένούντας τάς δύο αψίδας καί ένδς διά 
τδ πεοιέδμιον (troussequin) έπί τής δπισθίας 
άψίδος.

Τά ξύλινα τεμάχια στερεοϋνται μεταξύ των 
διά χαλύβδινων ταινιών καί διά τών έλατηριω- 
τών άοτανοψορίων (porte - 6trivietes).

'Η έμπροοθία άψ’.ς έπεκτεινομένη πρός τά 
κάτω, έξ έκαστου μέρους, σχηματίζει τάς άκμάς 
τής άψϊδος (pointes d’arcade).

Τδ ύψέδριον (faux siege) άποτελεΐται έκ 
δύο διασταυρουμένων κειριών (ssngles) καθη
λωμένων έπί τής άστράβης.

'Η σέλλα καλύπτεται και συμπληροΰται ύπό 
σκύτινων μερών:

Έδρα (sifcge) είνε τδ μέρος έφ’ ού κάθηται 
δ ίππεύς, περιλαμδάνον τδ κάθισμα (assiette) 
καί τό τνλεΐον (matelassure).

Τά παραπλεσρίόια (quartiers) κατασκευά
ζονται έκ σκύτους χονδρού, είνε δέ τά τεμάχια 
τά παρεμβαλλόμενα μεταξύ τών κνημών τοΰ 
ίππου καϊ τοΰ ίππέως.

'Η σέλλα στερεοΰται έπ’. τοΰ ίππου διά δύο 
έπόχων (sangles). άτινα προσδένονται είς τήν 
σέλλαν διά γλωχίνων (contresanglons).

Ό άγγλικδς χαλινός (bride, τδ γκέμι), περι
λαμβάνει τήν κορυΦαίαν (tetiere), τήν στομίδα

τοϋ χαλινού (mors de bride), τό ύποστό- 
μιον τής παραχαλινίδος (mors de filet), 
ζεύγος ρυτήρων χαλινού (renes de bride), 
και ζεύγος ρυτήρων παραχαλινίδος (renes 
de filet).

'Η κορυφαία περιλαμβάνει τό άκροκόουψον 
(dessus de tete). δπερ περιβάλλει τδ άνω μέρος 
τής κεφαλής όπισθεν τών ώτων· τδ προμετω- 
πίδιον (frontal on frontail), δπερ περιβάλλει 
τό μέτωπον, καί είς δ εμβάλλεται έξ έκάστου 
μέρους, τό άκροκόρυφον.

(Έπιται συνέχεια)

ΑΣΜΑ ΑΘΛΗΤΟΤ
Μέσα στσ. στήθη μέ θερμαίνει 

Κύμα νεότητος κι’ ορμής. 
Κ’ εκεί μέ σέρνει νά πετάξω, 
ΓΙοϋνε ή Ζωή στεφανωμέ\-η 
Μέ δάφνη δόξας καί τιμής.

*
"Ενα κομμάτι αρμονία 

’Απ’ τήν παληά μας έποχή 
Θέλω στο σώμα μου νά δώσω· 
Νάχω τό κάλλος, τήν ύγεία 
Χρυσή κορνίξα στην ψυχή.

*
Μπορώ τήν λόγχη νά κρατήσω 

Σέ χέρι αδάμαστης ακμής· 
Θέλω ένα ύμνο τοΰ Πινδάρου 
Όταν τύ αίμα μου θά χύσω 
Σ' άγώνες δόξης καί τιμής.

Κ. Σ. ΓΟΤΝΑΡΗΣ

ΜΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ANA TON ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ

(Συνέχεια χαΐ τέλος)

Μετ άτήν έξάντλησιν δλου τοΰ repertoire τών 
άσμάτων μετέβημεν περί ώραν 1 1 μ. μ., ίνα 
κατακλιθώμεν, άλλά νύν είς έτερον πανδοχείον 
μάλλον άναπαυτικόν, πάντοτε έν μια αιθούση 
(πανδοχείου) ής τήν εστίαν έθέσαμεν είς ένέρ- 
γειαν, πρωτοβουλία τοΰ πάντοτε προθύμου καί 
άκουράστου δικηγόρου φίλου κ. Ξύδη. Κατεκλί- 
θημεν απέναντι τής σπινθηροβολούσης έστίας, ίνα 

άναπαύσωμεν τά κεκμηκότα μέν, άλλά πάντοτε 
έτοιμα πρός νέας πορείας σώματα. Μετά πάρο
δον όλίγων λεπτών βαθέως έκοιμώμεθα. Άφυ- 
πνισθείς μετά τρίωρον, δέν ήκουσα εΐμή τδν 
ρόγχον καί τά στρυφογυρίσματα, ώς έκ τών 
απαλών στρωμάτων, τών παρακοιμωμένων.

Περί τήν 4 '/,, άμα τή έφ καί τώ σαλπίσματι 
τοΰ φίλου κ. I. Καρακατσάνη, πάντες ήγέρθη- 
μεν καί έντός μικρού είμεθα έτοιμοι, δπως έξακο- 
λουθήσωμεν τάς πορείας μας μέ νέας δλως δυνά
μεις. Άφικομένου καί τοΰ Προέδρου μετά τοΰ 
ιατρού κ. Νικοκλή, έρρίφθημεν καί αύθις είς τδν 
δρόμον, άλλά κατ’ άλλην διεύθυνσήν, πρός τήν 
θέσιν «Άγιος Γεώργιος», άπέχουσαν 2 ώρας 
άπό το κατάλυμα ήμών. ’Ενταύθα ήδυνάμεθα 
πληρέστατα νά καταυλισθώμεν, άλλ’ έπρεπε νά 
είχομεν προαποφασίσει τούτο. Ούτω δέ ήδυνά
μεθα νά άποφύγωμεν τήν πορείαν τής μεταβά- 
σεως καί έπανόδου κατά τήν αύτήν ήμέραν, δπερ 
ήτο κοπιώδες. Άς έλπίσωμεν δτι θά τδ πράξω- 
μεν εις προσεχή έκδρομήν. ’Ενταύθα έσταθμεύ- 
σαμεν έπί μίαν ώραν, ίνα άναμείνωμεν καί τούς 
όπισθεν ερχομένους χωρικούς, μεθ’ δ άμέσως 
έπορεύθημεν πρός κατάληψιν τών όρισθεισών θέ
σεων διά τό καρτέρι τής ήμέρας έκείνης. 'Ως 
έν τή προηγούμενη ήμερα, έτάχθημεν καταλλή
λως καί αύθις, ή δέ παγάνα, συνοδευομένη δμως 
νύν ύπό τοΰ φίλου κ. Καρακατσάνη, ώς επόπτου, 
ήρξατο νά άνιχνεύη τά πέριξ δάση. 'Η έργασία 
αύτη ήτο άρκούντως κοπιώδης ώς έκ τής άπο- 
στάσεως, διότι έπρόκειτο νά οιέλθη ολόκληρον 
όρος πρός άνίχνευσιν. Αύτη έγένετο μετά παρα
δειγματικής τάξεως καί έπιμονής, δυστυχώς 
δμως δέν έπέφερεν ούδέν άποτέλεσμα- έπείσθη- 
μεν δέ κατά πάντα, δτι δέν εύρίσκοντο έλαφοι 
κατά τά μέρη έκεΐνα, ώς έκ τής παρουσίας πολ
λών ποιμένων καί ποιμνίων, διερχομένων τά 
δάση κατά τήν έποχήν ταύτην, ίσως δέ καί έκ 
τής άνομβρίας, ένεκα τής όποιας άποσύρονται 
αύται είς τά όρη. ’Εν πάση περιπτώσει είνε | 
φανερόν, δτι τά δλίγα πλέον ύπάρχοντα έκεί 
θηράματα δλονέν έκλείπουσι κα’. μετ’ ού πολύ θά 
έπέλθη δυστυχώς ή παντελής έξαφάνισις αύτών. | 
Μετά τό πέρας καί τοΰ κυνηγίου τούτου πάρε- I 
καθήσαμεν, ίνα γευματίσωμεν εΐς μέρος, ένθα ή j 
όρεξις δέν δύναται ή νά πολλαπλασιασθή, άλλά 
κατά δυστυχίαν ό ιδιαίτερος ήμών όμιλος έστε- ; 
ρήθη τής εύχαριστήσεως ταύτης, διότι κατά 
διαταγήν τοΰ φίλου μας ιατρού, φοβουμένου μή ; 
πάθωμεν σωματικήν τινα βλάβην, οί χωρικοί I 
δέν συμπεριέλαβον καί τούς ήμετέρους σάκκους.

Εύτυχώς είχεν έφοδιάση ήμάς διά καταλλήλων 
φαρμάκων διά πάν ένδεχόμενον, δι’ δ τόν 
εύχαριστούμεν.

Τέλος ήρχίσαμεν νά σκεπτώμεθα καί περί τής 
τελευταίας έκδρομής είς τι έτερον δάσος, δέν 
έόραδύναμεν οέ νά τεθώμεν εΐς κίνησιν. Τήν φοράν 
δμως ταύτην ή πορεία ήτον έπίπονος· διότι άπασα 
έγένετο έπί άνωφεροΰς δάσους, πετρώδους καί 
ύπό καυστικώτατον ήλιον. Καί τήν πορείαν ταύ
την έπεχειρήσαμεν ασμένως, πλήν τεσσάρων 
έπανελθόντων εΐς τό χωρίον. Άνήλθομεν καί 
έτοποθετήθημεν πάραυτα εΐς τάς άνηκούσας θέ
σεις, περϊ ώραν δέ 3 μ. μ. ήκούσθη ή παγάνα· 
άλλά μ’ δλας τάς μετ’ έπιμονής ανιχνεύσεις δέν 
ήδυνήθημεν ούδέν νά άνακαλύψωμεν. Τούτου βε- 
βαιωθέντος άπεφασίσθη ή ούναξις τών κυνηγών 
καί ή έπιστροφή εις τό κατάλυμά μας. 'Η επι
στροφή έγένετο ώς έκ τοΰ καμάτου λίαν βρα
δέως, μόλις δέ περί ώραν 6 μ. μ. εύρισκόμεθα εΐς 
τό πανδοχείον. Μετά μικράν διαμονήν καί άνά- 
παυσιν έπέβημεν τών άναμενουσών ήμάς άμαξών 
καί διά τής αύτής όδοΰ έφθάσαμεν εΐς ’Ελευσίνα 
δπου έτύχομεν ενθέρμου ύποδοχής ύπδ τοΰ ύπο- 
μοιράρχου κ. Κ. Λάσκαρη, εΐς δν όμολογοΰμεν 
χάριτας διά τάς εύγενεΐς ύπέρ ήμών φροντίδας.

Περί ώραν δέ 1 1 μ. μ. άφικόμεθα εΐς τήν 
πλατείαν τής Όμονοίας, δπου κατήλθομεν ένθου- 
σιώδεις έτι καί εύτυχεΐς διά τήν έκδρομήν ήμών 
ταύτην. Άς έλπίσωμεν δτι ό ρέκτης Πρόεδρος 
τού Συλλόγου κ. Δ. Σοΰτσος καί δ Γραμματεύς 
αύτού κ. I. Καρακατσάνης. οί παρασκευάσαντες 
τήν έκδρομήν ταύτην τήν τόσω θελκτικήν καί 
τόσφ έπιρρωστικήν, δέν θέλουσιν δκνήσει ούδ’ έν 
τώ μέλλοντι νά διοργανίζωσι τοιαύτας, πρός χα
ράν τών φίλων τοΰ κυνηγίου.

ΚδΝΣΤ. Γ. ΞΛΝΘΟΠΟΥΛΙΔΗΣ

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

Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΕΥΧΕΤΑΙ

ElE ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ, £|Σ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ 

ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟΔ ΣΥΛ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΕΥΤΥΧΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΝ TO NEON ΕΤΟΣ

ί.
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Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
τπο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ I. ΣΠΑΝΔΩΝΗ

Τδ Δανών, είναι μία μικρούτσικη πόλις τής 
Γαλλίας.

Έν αύτή άρχιζε·. τό μυθιστόρημα τούτο, μυθι
στόρημα περίεργον, πρωτοτυπώτατον και τρα
γικόν, καλώς έλεγχον τήν αθλητικήν ψυχήν καϊ 
τά άθλητικά ήθη 
κατά τό περίερ
γον τούτο τέλος 
τοϋ περιεργοτά- 
του τών αιώνων.

Πυκνά1. σκιά1, 
έαρινής έσπέρας 
τοϋ’Απριλίου άρ- 
χίζουσ: νά συγ- 
καλύπτωσι τό 

Λαννιόν.
Εις τούς μι

κρούς καϊ ανη
φορικούς δρομί- 
σκους του ή κυ
κλοφορία ήρχισε 
νά σταματά, τά 
μαγαζάκια νά 

κλείωσι καϊ δ 
κόσμος κατέφευ
γε ’στά καφφε- 
νεΐα καϊ ’στής 
ταδέρναις διά νά 
πάρη τό ούζό του, 
ήθελα νά είπώ τό 
αψέντι του.

Τρεις νέοι μέ 
ποδηλατικήν στο
λήν δχι πολύ 
καινουργή, μέ 

κάλτσες μπαλω
μένες καϊ μέ το 
χαλκοϋν σήμα έπϊ τοϋ κασκέτου οιευθύνοντο 
πρός τό κέντρον τής πόλεως καϊ έστάθησαν 
εις τήν κεντρικήν πλατείαν, μισοκοιμισμένην 
ήδη.

— Τό ορεκτικόν μας τό παίρνομε ; . . .
Ήρώτησεν ό Πέτρος Γουγιουμάρ, δ καϊ πρε- 

σβύτερος τών τριών.

Και ό διάλεγες ήρχισε.

— Όχι!
Άπήντησεν δ πλειδ ξεραγκιανός καϊ πλέον 

άσχημοντυμένος άπό τούς τρεις, δστις ώνομά- 
ζετο ’Ιωάννης Κερζάν και ήτο γραφεύς δικαστι
κού κλητήρος.

— Άς περά
σουμε πρώτα 

άπό τήν δεσποι
νίδα Σιβύλλην.

Οί άλλοι δύο 
κατένευσαν. Δέν 
άπεΐχον πολύ, 
άλλως τε μή
πως δέν είχαν 
τήν συνήθειαν 

κάθε βράδυ πρό 
τοϋ φαγητού των 
νά περνούν άπό 
τό έμπορικόν τής 
δεσποινίδος Ζε- 
ζεκιέλ, νά μαν
θάνουν τά νέα 
τοΰ ποδηλατικού 
κόσμου ;

Διήλθον δύο, 
τρεις δρομίσκους 
καί εύρέθησαν 

πρό ένός εμπο
ρικού μέ άρκετά 
εύπρόσωπονπρό- 
σοψιν καϊ προ- 
θήκας, φωτιζο- 
μένας ύπό εξ 
ηλεκτρικών λαμ
πτήρων. Κατά 
μήκος τοϋ τοί
χου έφέρετο ή 

κάτωθι έπιγραφή:
ΖΕΖΕΚΙΕΑ ΒΙΒΛΙΟΠΏΛΗΣ

Πρό ούο δμως έτών δ κύριος Ζεζεκιέλ δέν 
έπωλοΰσε πλέον βιβλία, δπως αύτός ούτος συχνά 
έπανελάμβανε τό έσπέρας είς τό καφφενεΓον Μα- 
ραλά: «Τό ποδήλατον έσκότωσε τό βιόλίον!..».

(Έπεται συνέχεια).


