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Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Έν τη έκτελέσβι τών υποχρεώσεων, τάς
όποιας μετά θάρρους άνελάβομεν καί τών
όποιων έχομεν πλήρη τήν συναίσθησιν,
παρακολουθοΰμεν μετά προσοχής καί εν
διαφέροντος τήν γυμναστικήν κίνησιν τών
’Αθηναϊκών Γυμνασίων και λοιπών Γυμνα
στικών Ιδρυμάτων· δυστυχώς αί εντυπώ
σεις μας δέν είνε και τόσον ένθαρρυντικαί
διά τήν πρόοδον τής σωματικής άσκήσεως
παρά τή νεολαία, καθόσον ούτε οί χώροι
πρός άσ/.ησιν, ούτε ή μέθοδος τών διδα
σκόντων είνε τοιαύτη, ώστε νά βαδίζη συμφώνως πρός τάς στοιχειώδεις απαιτήσεις
τής υγιεινής καί τής παιδαγωγικής.
Και ένφ ύπάρχουσιν έν Άθήναις τρία
πλήρη καί τελείως κατηρτισμένα Γυ
μναστήρια, οί μαθηταί περιωρίσθησαν καί
πάλιν είς τάς προκατακλυσμιαίας μάνδρας
τών Γυμνασίων, τόπους υγρούς καί δυσώ
δεις, έστερημένους άέρος καί ήλιου, ένθα
καί ή άπλή παραμονή καθίσταται Ανθ
υγιεινή, πολλψ δέ περισσότερον ή άσκησις,
έξ άλλου δέ τινές τών διδασκάλων παρεξηγοΰντες τόν σκοπόν τών συντεταγμένων
άσκήσεων, άπό τής άρχής τοΰ σχολικού
έτους βασανίζουσι τούς ταλαιπώρους μαθη
τάς διά τών ανουσίων συμπλεγμάτων καί
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Είς 3000 άντίτνπα

βυθμικών άσκήσεων, σκεπτόμενοι μόνον πώς
νά έπιδείξουν κατά τάς εξετάσεις διάφορα
τοιαϋτα συμπλέγματα, κατάλληλα μόνον
διά κορασίδας ή νήπια, κατορθώνοντες
ουτω νά έμβάλουν εις τούς μαθητάς άντϊ
τής άγάπης πρός τήν άσκησιν, τήν άηδίαν
καί τήν άποστροφήν. Είνε απορίας άξιον,
πώς δέν έχει έτι κατανοηθή είς μέγα
μέρος τοΰ παρ’ ήμΐν γυμναστικού κόσμου,
δτι άσκησις άνευ τέρψεως είνε λίαν άνθυγιεινή, ή δέ επί ώραν ολόκληρον άκινησία καί σιωπή, συνοδευομένη μάλιστα ύπό
άσκήσεων δυναμένων ν’ άποκοιμίσωσιν άντί
νά ζωογονήσωσι τον άσκούμενον, είνε άντιπαιδαγωγική καταπονούσα τό πνεύμα, έξασθενοΰσα τάς ήθικάς τοΰ παιδός δυνά
μεις καί έπιφέρουσα γενικήν σωματικήν
καταπόνησιν.
Έλπίζομεν, δτι οί άρμόδιοι θέλουσι μεριμνήσει, δπως διαταχθή ή έκ νέου είς
τά Γυμναστήρια έξάσκησις τών μαθητών
καί ή εισαγωγή είς τό μάθημα τής Γυ
μναστικής τερπνών ψυχαγωγικών παιδιών,
πορειών καί εκδρομών, είς τάς οποίας οί
μαθηταί θά εύρωσιν άέρα, ήλιον, τέρψιν
καί πραγματικήν άσκησιν καί δχι υγρα
σίαν, δυσωδίαν καί οικτράν τέλος παρωδίαν
άσκήσεως.
-------------------------- ■
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A8AHTIKAI ΠΑΙΑΙΑΙ
ΠΟΛΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ
Β.' ΕΙΔΟΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ (ASSOCIATION)

Αί διαστάσεις τοϋ εδάφους δέον νά μή ύπερβαίνωσι τά 180 μέτρα ούτε νά ύπσλείπωνται
τών 90 μέτρων μήκους. Τό πλάτος έξ Ισου ποι
κίλλει άναλόγως τοΰ μήκους μεταξύ τών 90 καί
45 μέτρων, δ δέ χώρος ούτος περιορίζεται διά
μικρών σημαιών πηγνυομένων εις τάς τέσσαρας γωνίας.
Αί γραμμαί αί περιορίζουσαι τάς μικράς πλευ
ράς τοΰ παραλληλογράμμου (ΑΑ) καλούνται
γραμματ τοϋ τέρματος (lignes de but,
goal-line) αί δέ σημειοΰσαι τάς μεγάλας πλευ
ράς (ΤΤ) γραμμαί όοίων (lignes de
touche).

Τά τέρματα, (huts, goal, ΡΡ) τεθειμένα εις
τό κέντροντών γραμμών τών σημειουσών τάςμικράς πλευράς τοΰ παραλληλογράμμου αποτελούν
ται έκ δύο δοκών πεπηγμένων έντός τοΰ έδάφους
εις άπόστασιν 7 μέτρων άπ’ άλλήλων. καί συν
δεόμενων είς τό άνώτερον αύτών μέρος δι’ έγκαρσίου ζυγοΰ είς άπόστασιν 2,40 μέτρων άπό τοΰ
έδάφους.
Διά νά κερδηθή έν τέρμα πρέπει ή σφαίρα κτυπηθεΐσα διά τοΰ ποδός νά διέλθη μεταξύ τών δύο
δοκών καί ύπό τόν έγκάρσιον ζυγόν.
Ή σφαίρα είνε στρογγυλή άποτελουμένη

άπό κύστιν έλαστικήν περιβαλλομένην άπό δερμά
τινο·/ περίβλημα.
Ή παιδιά.
Ό άριθμός τών παικτών είνε 11 δι’ έκαστον
στρατόπεδον, διευθυνομένων ύφ’ ένός άρχηγοΰ.
'Έκαστος δμιλος άποτελείται. Ύφ’ ένός φύλακοςτοϋ τέρματος (μάνας),δύο οπισθοφυ
λάκων, δύο φυλάκων καί έξ προφυλα
κών τούς όποιους οί άρχηγοί τοποθετοΰσι κατά
τήν άρχήν τής παιδιάς δπως υποδεικνύεται εις
τό διάγραμμα.
’Ιδιαιτέρως θά σημειωθή, δτι άντιθέτως πρός τά
κρατούντα είς τήν ποδοσφαίρισιν Rugby, είς παί
κτης είνε άποκλειστικώς προωρισμένος διά τήν
φύλαξιν τοΰ τέρματος. Είς τό Rugby είς άποκλειστικός φύλαξ είνε άνωφελής διότι ένα κερδηθή έν τέρμα πρέπει ή σφαίρα νά διέλθη ύπεράνω
τής δριζοντίας δοκίδος. Εις τό Association δμως
δ φύλαξ είνε απαραίτητος καθόσον έπειδή ή σφαίρα
πρέπει νά διέλθη ύπό τήν δοκίδα, ή παρουσία του
έκεΐ είνε άπαραίτητος Γνα έμποδίση τήν διάβασιν της.
Παίζουσι κορώνα ή γράμματα καί δ κερδίζω·/
έκλέγει μεταξύ τής θέσεως ήν προτιμά καί τοΰ
κτυπήματος τής αποστολής. Ή διάρκεια τήςπαιδιάς δρίζεται έκ τών προτέρων. Κατά τήν ήμίπαυσιν (mi-temps, half-time) τά στρατόπεδά
άλάσσουσι θέσιν δπως καί όταν κερδηθή έν τέρμα.
Τό κτύπημα τής αποστολής δίδεται άπό τού
κέντρου τού έδάφους τής σφαίρας τιθεμένης κατά
γής. Είς τών παικτών τού στρατοπέδου δπερ
δικαιούται τό κτύπημα τήν κτυπά διά τού ποδός
διευθύνων αύτήν πρός τό έχθρικόν τέρμα. "Οταν
αύτη έξέλθη άπό τής γραμμής τών δρίων (ΤΤ)
είς παίκτης άνήκων είς τό άντίθετον στρατόπεδον
πρός εκείνο δπερ τήν έρριψεν έντός τών δρίων
τήν έπαναθέτει είς ένέργειαν ρίπτω·/ αύτήν δι’
άμφοτέρων τών χειρών ύπέρ τήν κεφαλήν του
καί κατ’ ορθήν γωνίαν πρός τήν γραμμήν τών
δρίων άπό τού σημείου ένθα έξήλθεν. Οί έτεροι
παίκται διά νά έξακολουθήσωσι δέον νά περιμένωσι νά έγγίση ή σφαίρα τήν γήν.
"Οταν ή σφαίρα έξέλθη τού πεδίου διά τών
γραμμών τών τερμάτων (ΑΑ) ^ιφθεΐσα ύπό τίνος
τών παικτών τού στρατοπέδου είς δ άνήκει τό
τέρμα, είς παίκτης τοΰ άντιθέτου στρατοπέδου
τήν έπαναθέτει είς ένέργειαν κτυπών αύτήν διά τού
ποδός, αφού προηγουμένως τοποθετήση αύτήν
είς άπόστασιν ένός μέτρου άπό τής πλησιεστέρας
γωνίας. Άλλ’ άν παίκτης τού άντιθέτου στρατο
πέδου πρός έκείνο εις δ ανήκει τό τέρμα £ίψη
τήν σφαίραν δπισθεν τής γραμμής τού τέρματος
είς τών παικτών τού έτέρου στρατοπέδου τήν έπαναφέρει είς ένέργειαν κτυπών αύτήν διά τού ποδός
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άπό σημείου άπέχοντος έξ μέτρα άπό τόν πλησιέστερον στύλον.
Είνε άπολύτως άπηγορευμένον νά λαμβάνη
τις τήν σφαίραν νά τήν κτυπά ή καί νά τήν έγγίζη διά τών χειρών, έφ’ δσον είνε έν παιγνιδίω. Μόνον δ φύλαξ τού τέρματος ύπερασπιζόμενος τό τέρμα του δύναται νά κάμη χρήσιν
χειρών, κτυπών τήν σφαίραν διά τώνχειρών ή
απωθώ·/ αύτήν δι’ οίουδήποτε μέρος τοΰ σώμα
τός του χωρίς δμως καί νά τήν κρατήση.
Οί παίκται τής ποδοσφαιρίσεως Association
δέν παραδέχονται είμή ένα μόνον τρόπον κτυπή
ματος τής σφαίρας, τό έλεϋθεοον κτύπημα
(coup franc), τό δποΐον διαφέρει άπό τό τοΰ
Rugby καθόσον δέν γίνεται πρόχειρον σκάμμα
έπί τού έδάφους διά νά τοποθετηθώ ή σφαίρα
προσφορώτερον, οί δέ παίκται τού άντιθέτου
στρατοπέδου τοποθετούνται έξ μέτρα πρό αύτής.
"Ολως άντιθέτως πρόςτά έν τή ποδοσφαιρίσει
Rugby κρατούντα, καθ’ α επιτρέπεται ή χρήσις

τών χειρών, άπασα ή δυσκολία τής ποδοσφαιρί
σεως Association έγκειται εις τό νά διώκηται
ή σφαίρα διά μικρών κτυπημάτων πρός τό έχθρι
κόν τέρμα· ή τακτική δμως είνε ή αύτή, καθ’
δσον έκαστος παίκτης έχει και δλως ίδιαν απο
στολήν νά έκπληρώση. Ό φύλαξ του τέρ
ματος δέον νά τοποθετήται είς τό κέντρο·/
τού τέρματος δπερ προώρισται νά ύπερασπίση,
πάντοτε έτοιμος ν’ άπωθήση τήν σφαίραν άν αύ
τη ήπείλει αύτό- δέον νά είνε ψύχραιμος
καί νά μή έγκαταλείπη τήν θέσιν του καί δταν
άκόμη δέν ύπάρχει κίνδυνος καί τό πεδίον τώ
είνε έντελώς έλεύθερον, έπειδή δέ ή δράσις αύτη
είνε λίαν κουραστική δ αρχηγός πρέπει συχνά
νά τόν άντικαθιστά δι’ έτέρου παίκτου.
Οί προφυλακές (avants) πρέπει ν’ άσκώνται συνεχώς νά διώκωσι πρό αύτών τήν
σφαίραν πρέπει νά ύποστηρίζωνται κατά μέτωπον καϊ έκ τών πλαγίων ύπό δύο έτέρων παικτών
τών όποιων προορισμός είνε νά έμποδίσωσι τους
άντιπάλους νά διαβιβάσωσι τήν σφαίραν κατά
μήκος τής γραμμής τών δρίων.
’Αρκούντως έξεθέσαμεν έν τώ προηγουμένω
κεφαλαίφ τήν τακτικήν τής ποδοσφαιρίσεως- καί

139

έν τή Association είνε ακριβώς ή αύτή μέ τήν
διαφοράν δτι ή άρπαγή τής σφαίρας καί δ μετ’
αύτής δρόμος άντικαθίστανται ενταύθα ύπό τοΰ
dribbling, σειράς δηλονότι μικρών κτυπημάτων
προωρισμένων νά πλησιάζωσι τήν σφαίραν πρός
τό άντίπαλον τέρμα.
Ένδυμαάία.

Ή ενδυμασία διά τήν ποδοσφαίρισιν Associ
ation είνε ή αύτή μέ τήν τής Rugby. Σύλλογοι
τινες παραδέχονται τό μάλλινον ΰποκάμισον ώς
προτιμώτερον τής φλανέλλας. ΊΙ ενδυμασία αύτη
ίσως είνε μάλλον εύάρεστος άλλ’ ύπό ύγιεινήν
έποψιν ή μάλλινη φλανέλλα έφαρμοζομένη καλώς
έπ1. τοϋ σώματος είνε προτιμωτέρα τοΰ ύποκαμίσου. Υποδήματα έλαφρά οίουδήποτε είδους.
Όργανα της παιδιάς.

"Εξ μικραί σημαίαι διά τόν καθορισμόν τού
χώρου, τέοσαρες στύλοι διά τά τέρματα, καί

δύο εγκάρσιοι ζυγοί, οϊτινες δύνανται κάλλιστα
ν’ άντικατασταθώσι διά σχοινιών.
Ή σφαίρα είνε σφαιρική καί στοιχίζει 6—12
φράγκα.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ

Association.
Αοθοον 1. Αί διαστάσεις τοΰ

Μέγιστον
[Ληκος 180 μέτρα
Έλάχιστον
»
90
»
Μέγιστον
πλάτος 90
»
Έλάχιστον
40
»

(Έν διεθνείς άγώσι τό μήκος είνε 182,μ80,
τό 5έ πλάτος 91,μ40. Οί στύλοι τών τερ
μάτων καί αί «ϊικίίες ε’χουσι τομήν τετρα
γωνικήν μέ πλευράν 0,127 τοΰ μέτρου καί
άπέχουσιν άπ’ άλλήλων άκριβώς 7,μ31).
Τό μήκος καί τό πλάτος καθορίζονται 3ιχ
γραμμών δρίων καί γραμμών τέρματος έφ ’ ών
έμπήγνυνται μικραί στ,μαΐαι. Ωσαύτως χαρκσσονται γραμμαί εις άπόστασιν έξ μέτρων
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άπό τών στύλων τοϋ τέρματος καί 12 μέτρων
άπό τής γραμμής τοϋ τέρματος.
Τό κέντρον τοϋ πεδίου πρέπει νά εινε άρκούντως καταφανές καί έκ τοϋ κέντρου τουτου
γράφεται περιφέρεια μέ ακτίνα 10 μέτρων.
'Εκαστον τέρμα συνίσταται έκ δύο στύλων
έστημένων έπί τής γραμμής τοϋ τέρματος εϊς
ισην άπόστασιν άπό τήν γραμμήν τών δρίων
άπέγουσιν 7 μέτρα άπ’ άλλήλων καί έπιζευγνύονται εις 2,50 μέτρων ύψος άπό τοΰ έδαφθυς Si' έγκαρσίας δοκίδος ή σχοινιού.
Ή σφαίρα εινε στρογγύλη έ'χουσα 68 εως
78 έκατοστομέτρων διάμετρον- τό βάρος της
ποικίλλει άπό 425 μέχρι 475 γραμμαρίων.
2. Άναρρίπτουσι νόμισμα’ δ κερδίζων εκλέ
γει τό τέρμα δπερ προτιμά ή τό κτύπημα τής
άποστολής.
Τό κτύπημα τής άποστολής είνε έπιτόπιον
κτύπημα (coup place) έκ τοϋ κέντρου τοϋ
πεδίου πρός τήν διεύθυνσιν τής γραμμής τοϋ
έχθρικοϋ τέρματος.

Οί παίκται τοϋ στρατοπέδου τοϋ άντιθέτου
προς έκεΐνο δπερ δίδει τό κτύπημα τοποθε
τούνται είς άπόστασιν 10 μέτρων άπό τοϋ κέν
τρου ούδείς δέ παίκτης ύπερβαίνει τήν γραμ
μήν τοϋ κέντρου έφ’ δσον τό κτύπημα δέν
ε’χει δοθή,
3. Οί άρχηγοί δρίζουσιν έκ τών προτέρων
τήν διάρκειαν τής παιδιάς. Κατά τήν ήμίπαυσιν (iui-teiups) τά στρατόπεδα άλάσσουσι τέρ
μα τό δέ κτύπ-ημα τής άποστολής ανήκει είς το
στρατόπεδον τό άντίθετον εκείνου δπερ τό έδωκε
κατά τήν άρχήν τής παιδιάς. Μετά τό κέρ
δος ένός τέρματος τό χάσαν στρατόπεδον έχει
τό δικαίωμα τοϋ κτυπήματος τής άποστολής.
4. Έν τέρμα χεωρεϊται κερδηθέν άν ή σφαί
ρα διέλθη μεταξύ τών δύοστύλων καί ύπο τήν
εγκάρσιάν δοκίδα χωρίς νά ριφθή ή κτυπηθή
διά τής χειρός ύπό τίνος παίκτου τοϋ έπιτιθεμένου στρατοπέδου.
"Αν ή σφαίρα έγγίση στύλον τινα ή τήν
δοκίδα καί έπαναπέση έπί τοϋ έδάφους θεω
ρείται έν ένεργεία.
Ή σφαίρα εινε έκτός παιδιάς δταν ύπερβή

τάς γραμμάς τών ορίων ή τάς τοϋ τέρματος.
5. "Οταν ή σφαίρα εινε έκτός δρίου έπανα
τίθεται εϊς ενέργειαν ύφ ’ ένος τών παικτών
τοϋ στρατοπέδου τοϋ άντιθέτου προς έκεΐνο δπερ
τήν ερριψεν έκτός καί άπό τοϋ σημείου έ'νθκ
ύπερέβη τά όρια- δ παίκτης ούτος πρέπει νά
στραφή πρός τό πεδίον νά ύψωση τήν σφαίραν
ύπέρ τήν κεφαλήν του καί νά τήν ψίψη Si'
άμφοτέρων τών χειρών εις οίανδήποτε διεύθυνσιν κρίνη καλόν. Ή σφαίρα εινε πάοαυτα έν
ενέργεια άλλά δέν παίζεται ύπό τοϋ ρίψαντος
πριν ή έτερος παίκτης τήν κτυπήση.
6. Εινε έκτός παιγνιδιού πάς παίκτης εύρισκόμενος μεταξύ τής γραμμής τοϋ εχθρικού
τέρματος καί ένός παίκτου τοϋ ομίλου του τήν
στιγμήν καθ’ ήν ό τελευταίος ούτος λακτίζει
τήν σφαίραν ή τήν ρίπτει έκτος δρίου. Παίτης εύρισκόμενος έκτός παιγνιδιού δέν δύναν
ται ούτε νά κτυπήση τήν σφαίραν ούτε νά έμποδίση έν οίαδήποτε περιπτώσει έτερον παί
κτην κτυπώντα αύτήν. Ό κανών ούτος δεν

εφαρμόζεται πάντοτε καί δέν τίθεται τις πάν
τοτε έκτός παιγνιδιού αν καθ’ ήν στιγμήν
έδόθη τό λάκτισμα ή δπωσδήποτε έρρίφθη ή
σφαίρα ύπάρχουσι τρεις τουλάχιστον αντίπαλοι
μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ έχθρικοϋ τέρματος. Ου
δέποτε δμως εινε τις έκτός παιγνιδιού μετά
γωνιαίον κτύπημα (coup de coin) ή κτύπημα
έπαναποσταλής (coup de renvoi) ή άφοϋ
οίοσδήποτε αντίπαλος ρίψη τήν σφαίραν.
7. Όταν τό έπιτιθέμενον στρατόπεδον όίψη τήν σφαίραν πέραν τής γραμμής τοϋ εχθρι
κού τέρματος τό προσβληθέν στρατόπεδον τήν
έπαναθέτει είς ένεργεία διά κινήματος έπαναστολής έκ σημείου άπέχοντος 6 μέτρα άπό τοϋ
στύλου τοϋ τέρματος τοϋ πλησιεστέρου πρός τό
μέρος δθεν έξήλθεν ή σφαίρα.
Τό τοιοϋτον κτύπημα καλείται άπδ τέρ
ματος κτύπημα.
Άλλ ’ άν παίκτης τοϋ άμυνομένου στρατο
πέδου ρίψη τήν σφαίραν πέραν τής ίδικής του
γραμμής τοϋ τέρματος τότε οί επιτιθέμενοι
δικαιούνται κτύπημα άπό σημείου άπέχοντος
1 μέτρον άπό τής πλησιεστέοας γωνίας άπο
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τό μέρος όπόθεν έξήλθεν ή σφαίρα. Τό τοιοϋ
τον κτύπημα καλείται γωνιαίον κτύπημα.
Εις άμφοτέρας τάς περιστάσεις ταύτας οί
άντίπαλοι παίκται όπισθοχωροϋσιν 6 μέτρα
όπισθεν τής σφαίρας έφ’ δσον τό κτύπημα δέν
έχει είσέτι δοθή.
8. 'Απαγορεύεται νά έγγίζη τις ή κτυπά
τήν σφαίραν διά τών χειρών ή καί νά τήν
φέρη οίαδήποτε περιπτώσει.
Μόνος δ φύλαξ τού τέρματος έφ’ δσον δέν
υπερβαίνει τήν μέσην γραμμ.ήν τοϋ πεδίου δϋναται νά κάμει χρήσιν τών χειρών διά νά έμποδίση. κτυπήση ή £ίψη τήν σφαίραν χωρίς δμως
καί νά τήν κρατήση.
Διαρκουσης τής παιδιάς δύναται νά άντικατασταθή ό φύλαξ τοϋ τέρματος άλλά δέν δύναται νά
είνε εϊμή μόνον εις έκάστοτε ούδείς δέ παίκτης
δύναται ύποχωρών νά τόν άντικαταστήση έν
ή περιπτώσει άπομακρυνθή τής θέσεως του.

περί αύτών προηγουμένη συμφωνία τότε αί πλά
κες αύται δέν πρέπει νά ύπερβαίνωσι τό πέλμα
τού ύποδήματος κατά 1 '/t τοϋ έκατοστομέτραυ
τό δέ μήκος αύτών νά εινε 0,038 καί τό πλά
τος I1/, τοϋ έκατοστομέτρου. Τά δέ σιδηοά
έπιθεματα τά προ τοϋ άκρου τοϋ ύποδήματος
(crampons) πρέπει νά εινε στρογγύλα διαμέτρου
1*/ 4 τοϋ έκατοστομ.έτοου καί όχι όξέα ή κωνικά.
Ό μή συμμορφούμενος τή διατάξει ταύτη
πάραυτα άποβαλλεται τής παιδιάς.
12. Οί δυο όμιλοι έκλέγουσιν έκ συμ.φώνόυ
ένα διαιτητήν τοϋ όποιου καθήκοντα εινε νά
έπιβάλλη τήν άκριβή τήρησιν τών κανόνων καί
νά άποφαίνηται άνεκκλήτως έπί παντός διαφιλονεικουμένου ζητήματος. ’Οφείλει νά τηρή
άκριβή σημείωσιν τών αποτελεσμάτων τής παιδιάς καί νά χρησιμεύη καί ώς χρονομέτρηςέν περιπτώσει επιλήψιμου συμπεριφοράς έκ μέ
ρους τινός τών παικτών θέλει έπιτιμήσει αύτόν

9. "Εν τέρμα δέν κερδίζεται δι’ ελευθέ
ρου κτυπήματος (έκτος τής περιπτώσεως
του άρθρου 13) τά δέ κτυπήματα άποιίτο2νης, έπαναποότολης καί γωνιαία θεω
ρούνται ελεύθερα κτυπήματα κατόπιν ελευθέρου
κτυπήματος ό δούς αύτό παίκτης δέν δύναται
νάκτυπήση έκ νέου τήν σφαίραν πριν έτερος
αντίπαλος παίκτης πράξη τό αύτό.
10. Είνε άπολύτως άπηγοοευμένον νά λακτίζη ή ύποσκελίζη τις τόν άντίπαλον νά τόν
ώθή ή τόν κράτη διά τών χειρών καί κατά
γενικόν κανόνα νά παίζη κατά τρόπον δυνάμενον νά προξενήση απρόοπτα ατυχήματα.
Απαγορεύεται νά ώθή τις άντίπαλον έκ τών
όπισθεν έκτός άν ούτος όχι μόνον εινε έστραμμένος πρός τό ίδιον αύτοϋ τέρμα άλλά καί κατά
την κρίσιν τοϋ διαιτητού έμποδίζει τούς αντι
πάλους έκ προθέσεως.
’Απαγορεύεται νά ώθή τις τόν φρουρόν τοϋ
τέρματος έκτός όταν ούτος παίζη τήν σφαίραν
ή εμποδίζει αντίπαλόν του,
11. ’Απαγορεύεται νά φέρη τις έπί τών
υποπτερνίων, πελμάτων καί περικνημίδων ούτε
ήλους αύξάνοντας τήν άναπήδησιν ούτε πλά
κας σιδηράς ή έκ γουταπέρκας. Άν ύπάρξη

καί έν υποτροπή τώ άπαγορεύσει τήν περαι
τέρω άνάμιξιν εις τήν παιδιάν άναφέρων έν καιρώ καί τό όνομα αύτοϋ εϊς τό Σωματεϊον είς
δ ανήκει. Ωσαύτως δικαιούται νά κηρύξη τήν
λήξιν τής παιδιάς όταν ένεκα τοϋ προκεχωρηκότος τής ώρας, τής άναμίξεως έν αύτή τών
θεατών ή άλλης οίασδήποτε αίτιας νομίση
τοϋτο καλόν.
Πρό τής παιδιάς διορίζονται δύο έπιτηρηταί τών γραμμών προσέχοντες όταν ή σφαίρα
ύπερβαίνει ταύτας άποφαίνωνται ποιον τών
στρατοπέδων έχει τό δικαίωμα ελευθέρου,
γωνιαίου ή από τέρματος κτυπήματος
καί ύπαγόμενοι είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ διαιτητοΰ.
13. Άν παίκτης τις έκ προθέσεως ωθεί
κρατεί ή ύποσκελίζει άντίπαλον ή κρατεί τήν
σφαίραν εντός 12 μέτρων άπό τής ίδιας γραμ
μής τοϋ τέρματος ό διαιτητής, άφοϋ λάβη
γνώσιν, θέλει έπιτρέψει εις τήν άντίθετον με
ρίδα καταδτκαότικόν (ή επανορθωτι
κόν) λάκτισμα (coup de reparation, pe
nality kick) οπερ θά δοθή άπό οίουοήποτε
σημείου άπέχοντος 12 μέτρα άπό τήν γραμμήν
τοΰ τέρματος.
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Παράβαάις θεωρείται καί άν τις τών παι
κτών λακτίση έκ προθέσεως αντίπαλον.
Ό ύποσκελισρός συνίσταται εΐς τό νά προσπαθή τις νά ^ίψη χαμαί αντίπαλον παρερβαλλων τήν κνήρην του μεταξύ τών σκελών του
(τρικλοποδιά, croc en jam be) ή κύπτων πρό
ή όπισθεν αύτού. "Αν όρως δ διαιτητής άποφανθή οτι δ ύποσκελισρός εινε ακούσιο; ούδερίαν έπανόρθωσιν ζητεί δ άδικηθείς όμιλος.

Μέχρι; οτου τό κτύπημα τούτο ίοθτ, κάν
τε; οί παίκται έκτο; τού μέλλοντος νά ίώστ, τό
κτύπημα άποσύρονται 6 μέτρα όπισθεν τής σφαί
ρας ήτι βάλλεται πάλιν άπό άποστάσεως ούχί
μεγαλειτέρα; τών 6 μέτρων άπό τή; γραμμής
τού τέρματος.
Έν τή περιπτώσει ταύτη ή σφαίρα θεωρεί
ται έν ένεργεια άφοΰ <Τοθή τό κτύπημα
5ιά. τοιούτου οέ κτυπήματος δύναται νά ζερδηθή και τέρρα ύπό τόν όρον ότι ό ήδη κτυπήσας τήν σφαίραν δέν δύναται νά κτυπήση
αύτήν έκ νέου πριν ή πράξη τό αύτό έτερος τις.
15. Ό διαιτητής διακόπτει τήν παιδιάν άν
νομίση τό τοιοΰτον έπιβαλλόρενον ύπό τών

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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1. Αί εκθέσεις τών διαιτητών δημοσιεύονται
έντός τριών ημερών άπό τής ήμέρας τοΰ συν
αγωνισμού (match).
2. Οί έπιτηρηταί τών γραμμών όφείλουσι
ν’ άνακοινώσι τώ διαιτητή πάσαν επιλήψιμου
πράξιν τών παικτών.
3. Όταν παίκτης τις έκτείνων τήν κνήρην
του όπισθεν άντιπάλου τινός διά νά σύρη τήν
σφαίραν είς τό ρέρος του τώ προςενήση πτώσιν, τιμωρείται ώς δι’ υποσκελισρ.όν.
4. Ή /ρήσις πελμάτων έκ καουτσού δέν
εινε παραβασις τού άρθρου 11 .
5. ΙΙροκειρένου νά δοθή γωνιαίου κτύπηρα
ούδέποτε ρετατίθεται ή σηρ.αία τής γωνίας.
7. "Ινα ή σφαίρα τεθή έκτός παιδιά; πρέ
πει δλόκληρος νά ύπερβή τά όρια.
Ούτως έχουσιν οί παραδεδεγρένοι κανόνες
τών ποδασφαιρίσεων Rugby καί Association
ώς έκτίθησιν αύτούς τό αξιόλογου σύγγραμμα

περιστάσεων, καί έφ’ όσον χρόνον νομίζει καλόν.
16. “Αν κατά τήν διακοπήν τής παιδιάς
ή σφαίρα δέν ειχεν ύπερβή τά όρια τού πε
δίου έπανατίθετνΐ είς ενέργειαν άπό τοΰ ρέρους ένθα, διεκόπη ή παιδιά ώς έξης: Ό διαι
τητής ρίπτει αύτήν ύψηλά ούδείς δέ έχει δι- |
καίωρα νά τήν έγγίσγ πριν ή έπαναπέση έπί
τοΰ έδάφους.
17. Εν περιπτώσει παραβάσεως τών άρ
θρων 2, 5, 6, 8, 9, 10 ή 16, ελεύθερον
τοΰ κ. de Saint-Clair τό Athletics and
κτύπηρα έπιτρέπεται είς τό άδικηθέν στρατόFoot-ball και δ Γαλ.λιστί δηροσιευθείς κανοπεδον άπό τοΰ σημείου ένθα ή παραβασις ε“νισρός τής επιτροπής τών ’Ολυμπιακών άγώ
λαβε χώραν.
νων. Μή ύπαρχούσης ειδικής όνορατολογίας
παρ ’ ήμϊν διά τούς διαφόρους ορούς τών παιΟΡΙΣΜΟΙ
διών ρεγίστην άπηντήσαρεν δυσκολίαν εΐς τήν
Τό ΐπ.ιτόπ.χον κτύπημα (coup plac0)
δι’ έλληνικών τοιούτων άπόδοσιν αύτών δέν
δίδεται τιθερένης τής σφαίρας κατά γης όπως
γνωρίζορεν δέ κατά πόσον έπετύχομεν. Δέν
ό παίκτης κρίνει καλλίτερου.
εϊρεθα όρως τόσον έγωίσταΐ ώστε νά έχωρεν
τοιαύτην άξίωσιν όταν ή Ελληνική νεότης
Τί» ελεύθερον κτύπημα (coup franc)
διδόρενον πάντοτε ρετά σηρεϊον τοΰ διαιτητοΰ,
άπαλασσορένη τών δεσρών τού σχολαστικισμού,
εινε κτύπηρα καθ’ οίανδήποτε διεύθυνσιν. Όταν
τοΰ τραρπουκισροϋ καί τού καφφενέ ζητήση
ό παίκτης διά νά δώση τό κτύπηρα τοποθετή
εΐς τήν ύπαιθρίαν άσκησιν τήν άρρόζουσαν
τήν σφαίραν κατά γής ούδείς άλλος έχει τό
αύτή τέρψιν καί διασκέδασιν τότε άφ’ έαυτών
δικαίωμα νά πλησιάση εΐς άπόστασιν ρικροθά προκύψωσιν οΐ τεχνικοί όροι σύν τή έγκλιτέραν τών 6 ρετρών έκτός άν εύρίσκηται έπί
υ.ατίσει τών θαυρασίων τούτων νεανικών Απα
τής γραρρής τοΰ τέρρατος. Ή δέ σφαίρα διά
σχολήσεων.
νά θεωρηθή κτυπηθεϊσα άρκεϊ νά καρ.η καί ρίαν
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ
ρόνον περιστροφήν περί έαυτήν.
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ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΠΙΠΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΓΥΜΝΑΣΕΩΣ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΖΕΥΞΕΩΣ
ΕΡΑΝΙΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ

J. LENOBLE DU TEIL
έν

διδασκάλου Ιπποδαμαστοϋ
σχολ$ τδν έ^νικών Ιπποφορβείων.
ΊΠΟ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ θ. HHITH
ταγματάρχου τοΰ πυροβολικού.
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στομίδος, τό δέ ιίγκιστρον τοϋ ψαλτόν (cro
chet de gourmette) ύπαρχον έπί τοϋ αριστερού
βραχίονος, συγκρατει τό ψάλιον έπί τού έτέρου
άκρου του.
Περί ένότομίόρατος.
Περί βοηθημάτων καί κολασμών.

Διά τής λέξεως ένστόμισμα (embouchure),
λαμβανομένης έν τή γενική σημασία της, έννοούσι
τήν μέθοδον τής προσαρμογής στομίδος τίνος έν
(Συνέχεια)
τώ στόματι τοΰ ίππου.
Τά παραγναθίδια (montants) περατοΰνται
Διά τής στομίδος δ άνθρωπος κατόρθωσε κατ’
είς τδ άνω μέρος εΐς πόρπας (boucles), εΐς ας
άρχάς νά ύποτάξη εΐς τάς θελήσεις του τόν
έμβάλλονται τά δύο άκρα τοΰ άκροκορύφου,
ίππον, δστις έχει ΐσχυροτέρας αύτοΰ δυνάμεις.
δυνάμενα νά κανονίσωσιν ούτω τό ύψος τής στο
Άλλ’ ό ίππο: οαμασθείς, δέν έ'πεται δτι είνε
μίδος· τά παραγναθίδια ταύτα άπολήγουσιν εΐς
καί έκπεπαιδευμένος. 'Η προσέλκυσις ανταμοι
τό κάτω μέρος εΐς στοιιιδοφόρια (porte-mors),
βών καί δ φόβος κολασμών, επιβαλλόμενων έν
χρησιμεύοντα διά τήν πρόσδεσιν τής στομίδος
τή καταλλήλω στιγμή, καθιστώσι τόν ίππον πει
εΐς τήν κορυφαίαν.
θήνιου εΐς τάς θελήσεις τοΰ άνθρώπου. ΊσχυροΤό ΰποδέραιον (sous - gorge), άρχόμενον
τέρα ένέργεια έπί τής στομίδος, νύξις διά τών
έκ τοΰ δεξιού μέρους τοΰ άκροκορύφου, άφού
έγκεντρίδων, χρήσις τής μάστιγος (fouet) ή
περιβάλλει τήν γνάθον (ganache) τοΰ ίππου,
τού μαστιγίου (cravache), δδυνηρά πίεσις τού
πορποΰται πρός τό άριστερόν μέρος τοϋ άκρο
κημοϋ (cavegon), διορθοΰσι τόν άφηνιασμδν
κορύφου.
καί τάς δυστροπίας τοΰ ίππου. Ό έκγυμνασθείς
Το .περιστόμιον (muserolle) είνε τό λωρίον
ίππος ύπακούει είς τήν απλήν άπειλήν τών κο
τοΰ χαλινού, δπερ διέρχεται έπί τής βινός τοΰ
λασμών (cliatiinents), ούς μεταχειρίζονται,
ίππου, καί δπερ άποτελεΐται άπό τό έπίρρινον
δταν ή υπομονή, ή Απιστης (ή διά τών καλών
(dessus de nez) καί τόν γενεταστηρα (sousλόγων καταπράϋνσις) και αί Οωπεϊαΐ τοΰ ίππέως
barbe).
δέν έπιδράσωσιν έπί τής νοημοσύνης τοΰ ίππου·
ΊΙ κορυφαία της παραχαλινίδος (tetibre
ώς έπί τό πλεΐστον, έν τούτοι:, τά ήπια μέσα
du filet) τοποθετείται κάτωθεν τής κορυφαίας
καθιστώσι σχεδόν άνωφελή τήν χρήσιν τών κο
τοΰ χαλινού- εις τά άκρα ταύτης προσδένεται I λασμών καί ώς μέσα διορθώσεως χρησιμοποιούν
τό ύποστόμιον της παραχαλινίδος.
ται ύπό τοΰ πραγματικού ίππέως μόνον τά
'Η στομίς τοΰ χαλινού καί τό ύποστόμιον τής
ιππευτικά βοηθήματα (aides du cavalier).
παραχαλινίδος είνε σιδηρά ή έκ χάλυβος· περι
Διά τής λέξεως Βοηθήματα (aides) έννοούσι
λαμβάνει δύο βραχίονας, καλουμένους λύκους
τάς πυγμής (mains) καί τάς κνήμας (jambes)
(branches) καί τό ένστόιιισιια (embouchure).
τοΰ ίππέως.
Τό ένστόμισμα τίθεται έν τώ στόματι τοΰ
Συμπληρωτικά βοηθήματα είνε δ κλωγμός
ίππου. Τά μέρη τά έπακουμβώντα επ’, τών
(appel de langue, δ διά τής γλώσσης καί τοΰ
ούλων (ή ^opeov.barres) καλούνται κανόνες
ούρανίσκου παραγόμενος ψόφος), δ ποππυσμός
(canons)· τό κεκαμμένον εΐς τό μέσον τοΰ ένστο(appel des levres, δ διά τών χειλέων γενόμεμίσματος μέρος καλείται άνίον (liberte de
νος ψόφος, ώς δταν προσκαλώμεν τόν κύνα), δ
langue). 'Β στομίς χρησιμεύει, δπως δ ίππευς
συριγμός τοϋ μαστιγίου (sifflement de la
διευθύνει τόν ίππον, ενεργεί διά πιέσεως έπί τών
cravache), καί διά τούς νέους ίππους δ ρυταούλων, ένώ συγχρόνως τό ύάλλιον (gOUlγωγεϋς (longe) καί ή σμάραγνα (cliarabrihre).
mette) στηρίζεται όπίσω τοΰ πώγωνος (barbe),
δταν δ ίππευς μεταχειρίζηται τους ρυτήρας. Τό
Τά μέσα τής διορθώσεως τοΰ ίππου αποτε
ψάλλιον παρέχει σημείον στηρίγματος εΐς τήν
λούνται έκ τοΰ μαστιγίου (cravache), τής
στομίδα· προσηλοΰται διά τοΰ άμφικάμπτου
μάστιγος (fouet), τοΰ κημοϋ (cavef.on) καί
αγκίστρου (S) έπί τοΰ δεξιού βραχίονος τής
τών έγκεντρίδων (eperons).
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'Η παλαιοτέρα ιππευτική προσέδιδε μεγάλην
σημασίαν είς τήν δραστικήν ένέργειαν τών δια
φόρου είδους στομίδων.
Είνε βέβαιον, δτι δι’ ίππους, άτελώς ή κακώς
έκγυμνασθέντας, στομίδες τινές κατά τδ μάλλον
καί ήττον βαρύστομοι, έπιφέρουσι στιγμιαίως
καλλίτερου άποτέλεσμα έτέρας έλαφρυστόμου
στομίδος, έν τούτοις δμως έπιδέξιος ίππεύς, δστις
νά έχη εκγύμναση άριθμόν τινα ίππων, θά παρετήρησεν, δτι ή διεύθυνσις καί ή πίεσις έπί τοΰ
στόματος τοΰ ίππου, ήν τινα καταλλήλως παρέσχεν, άναλόγως τών δυνάμεων τοΰ ίππου, τώ
επιτρέπει νά διευθύνη αύτδν δι’ άπλής καί έλα
φρυστόμου στομίδος, έξασφαλίζων άρκοϋσαν δύναμιν έπί τοΰ ζώου, εις δ προσδίδει πεποίθησιν
έν τή δεξιώς διευθυνούση αύτδ χειρί.
("Επεται συνέχεια).

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΦΙΠΠΩ2
Άφ’ ής, πρδ 4 περίπου μηνών, έτοποθετήθην
είς τδ έν Λαρίσοη σύνταγμα τοΰ Ιππικού, άπεφάσισα νά χρησιμοποιήσω τάς Κυριακάς καί έορτάς είς έφιππους έκδρομάς είς τά πέριξ, άφ’ ένδς
μέν πρδς μελέτην τοΰ έδάφους καί άφ’ έτέρου
πρδς έξάσκησιν τοΰ ίππου μου. Έξετέλεσα ούτω
διαφόρους πορείας, έπαυξάνων έκάστοτε τήν διανυομένην άπόστασιν καί σχεδιαγραφών πάντοτε
έξ δψεως τδ πέριξ έδαφος, μεταχειριζόμενος ώς
μέτρον τών άποστάσεων τδν βηματισμόν τοΰ ίπ
που μου, δν έκανόνισα είς 250 μ. τδ λεπτόν τρο
χάδην καί 100 μ. βάδην. Ούτω διήνυσα τάς άποστάσεις άπδ Λαρίσσης είς Νεμπεγλέρ καί δπίσω
18 χιλ. εις Βαϊσλάρ καί Γούνιτσαν 24 χιλ. εις
Κουτσόχερον 28 χιλ. είς Τύρναβον 32 χιλ. εις
Τσαταλάρ, Βουγάζιον, καί Τύρναβον 35 χιλ. είς
Σατόμπασι 36 χιλ., είς Καζακλάρ καί Δελέρια 42
χιλ. καί εις Άγυιάν 63 χιλ. συν τή έπιστροφή πάν
τοτε. Τάς αποστάσεις ταύτας διήνυσα διά τής τα
χύτητος τών 2 χιλ. τροχάδην καί 1 βάδην ή 8
λεπτά τροχάδην καί 10 βάδην, δηλ. μέσην ταχύ
τητα 6 λ. τδ χιλιόμετρον ή 10 χιλ. τήν ώραν.
Τέλος άπεφάσισα νά δοκιμάσω νά μεταβώ έκ
Λαρίσσης εις Φάρσαλα καί δπίσω εις Λάρισσαν,
αύθημερόν δηλ. άπόστασιν 84 χιλιομέτρων. Τήν
πορείαν ταύτην έξετέλεσα έπιτυχώς ύπό τάς κά
τωθι περιστάσεις τή 27 Δεκεμβρίου 1898 έπί
τοΰ ίππου μου «Τσύλλωκ», ούγγρικής γεννεάς,
έχοντος καί άραβικδν αίμα, φορβάδος ήλικίας 6
έτών καί άναστήματος 1, 52. Τήν προτεραίαν

έδωκα αυτή κατά διαλείματα 7 όκ. κριθής, έφερε
δέή φορβάς άγγλικήν σέλλαν, έν ύπόσαγμα, φορβειάν καί οιπλοΰν ύποχάλινον, έγώ δέ τήν χλαί
νην καί τήν σπάθην μου.
Τή 27ϊ Δεκεμβρίου άνεχώρησα έκ Λαρίσσης
άκριβώς τή 6ϊ ώρα τής πρωίας μέ θερμοκρασίαν
δλίγον κάτω τοΰ Ο καί έλαφρδν βόρειον άνεμον.
Κατά τήν ώραν έκείνην τδ σκότος ήν έτι βαθύ,
καίτοι δ ούρανδς ήν έντελώς αίθριος σελαγίζων
ύπδ τδ φέγγος τών άστέρων. Μέχρι Νεμπεγλερίου
δλίγον μόνον ήουνήθην νά τροχάσω διότι, ένεκα τοΰ
ψύχους, ή λάσπη τής δδοΰ, ήτις είνε φυσική, χαρα-χθεϊσα διά μέσου τών άγρών μόνον διά τών
τροχιών τών αμαξών, ήτο έντελώς παγωμένη,
καί έν τώ σκότει ό ίππος προσέκρουεν ή ώλίσθανεν άνά πάν σχεδόν βήμα. Ειχον δέ καί έγώ τά
ώτα, τά άκρα τών δακτύλων καί τούς πόδας άναισθήτους έκ τοΰ ψύχους. "Οτε διήλθον τδ χωρί
ον Νεμπεγλέρ, δλίγον πρό τής 7»ϊ£, πάντες έτι
έκοιμώντο έν αύτώ, άλλ’ ή ήμέρα ήρχιζεν ήδη
νά ύποφώσκη. Έκεϊθεν ή δδός άνέρχεται όμαλώς
έπί τοΰ δροπεδίου τοΰ Μπακρατσίου εις ύψος 500
περίπου μέτρων. "Οτε άνήλθον έπί τών κορυφών
τών πρώτων ύψωμάτων αίφνης έλαμψε μακρόθεν
πρδς άνατολάς ώς άδάμας άκτίς ήλιου άντανακλωμένη έπί τής θαλάσσης τοΰ Παγασητικοΰ κόλ
που. Έστράφην άμέσως καί εΐδον δπισθεν μου
τδ ωραιότατου θέαμα τών βοδιζομένων χιόνων τοΰ
μεγαλοπρεπούς Όλύμπου. Διήλθον είτα τδ χωρίον
Χανζή Μουσταφαλάρ τοΰ κ, Στεφάνοβικ, δπου
άνεγείρονται νέαι καί καλαί οίκίαι, καί περί τάς
8 άφίχθην εις τδ μέγα χωρίον τοϋ Ζάπα, Μπακράτσι, δπερ κατεστράφη έντελώς ύπδ τών Τούρ
κων καί είνε έτι κατά τό πλεΐστον σωρός έρειπείων. Έκεϊθεν, έπί 5 περίπου χιλιόμετρα, μέ
χρι τής πρδς νότον άκρας τοΰ δροπεδίου, παρά
τδ χωρίον Σιούμπασι, μεγάλως έκ νέου έδυσχέραινον τήν πορείαν μου αί παγωμένα·, βαθύταται
λάσπαι τής οδού. Εννοείται οτι, οσάκις ήναγκαζόμην νά βαδίζω πλέον τών 10 λ. βάδην, ηύξανον κατ’ άναλογίαν τάς τροχάδην διανυομένας
άποστάσεις έπϊ όμαλοΰ έδάφους.
Περί τά 1000 μέτρα μετά τό χωρίον Καραδεμιρτζή εΐδον αίφνης άπο τών τελευταίων κορυ
φών τοΰ δροπεδίου έκτεινόμενον πρδ έμοΰ τδ ώραϊον Φαρσαλικδν πεδίον, διασχιζόμενο·/ ύπδ τοΰ
Ένιππέως ποταμού, είς τό απέναντι δ’ αύτοΰ
άκρον διεκρίνοντο διά μέσου έλαφρδς ομίχλης
λευκάζουσαι αί οίκίαι τής ιστορικής πόλεως, πλαισιουμένης ύπδ τής άκροπόλεως αύτής καί άλλων
λόφων, δπισθεν τών όποιων χιονοσκεπή έγείρον-
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ται τά βουνά τής Γούρας, ένώ δεξιά μου ειχον τήν
άγρίαν καί πάλευκον δροσειράν τής Πίνδου, άριστερά τδ ΙΙήλιον καί τδ Μαυροβοΰνι καί δπισθεν
τήν Όσσαν καί τδν Όλυμπον. Μεγαλοπρεπές
δντως θέαμα!
'Η οδός κατέρχεται είτα έπί 3000 μ. περίπου
μέχρι τοϋ χωρίου Τατάρ. δπου άρχεται ή πεοιάς.
Διέτρεξα αύτήν έπί 2000 μ. περίπου μέχρι τοΰ
Ένιππέως, δν διήλθα διά τής μεγάλης Βυζαντινής
γεφύρας, 500 δέ μέτρα περίπου έκεϊθεν άφίχθην
είς τδν σιδηροδρομικόν σταθμόν Φαρσάλων, δστις
ένοΰται μετά τής πόλεως δι’ άμαξιτής σκυροστρώτου δδοΰ μήκους 3 χιλ. μέτρων, ήν διέτρε
ξα τροχάδην.
Άφίχθην είς Φάρσαλα άκριβώς τή 10τ τής
πρωίας καί άμέσως άφιππεύσας διηύθυνον τηλε
γράφημα πρδς τόν έν Λαρίσση συνάδελφόν μου
ύπίλαρχον κ. Α. Λέκαν πρδς πιστοποίησιν τής
ώρας τής άφίξεως· ώδήγησα είτα τδν ίππον μου
είς χάνων, ένθα διέταξα νά τρίψωσιν αύτδν ίσχυρώς καί νά τδν καλύψωσιν, παρέθηκον δ’ αύτώ
1 δκάν χόρτου. Μετέβην είτα πρδς συνάντησιν
φίλου μου άξιωματικοΰ, μεθ’ ού έπεσκέφθην τήν
πόλιν, άκολούθως άνήλθον είς τήν Άκρόπολιν καί
τήν ’Επισκοπήν καϊ έμελέτησα έκεϊθεν κατά τό
ένον τό πεδίον τής μάχης. Εις τάς 11.30 παρέβηκα
είς τον ίππον μου 1 όκάν κριθής καί είτα μετέβην
ίνα προγευματίσω. Είς τήν 1.15 έπότισα καί έσέλλωσα τδν ίππον μου καί είς τήν 1. 30 άκριβώς
άνεχώρησα διά Λάρισσαν.
’Επέσπευσα δλίγον τήν ώραν τής άναχωρήσεως διότι έφοβούμην δτι ή πορεία ήθελεν είοθαι
ήδη κοπιωδεστέρα ένεκα τής άναλΰσεως τής λά
σπη- διά τοΰ ήλιου, ού ή θερμότης είχεν ήδη καταστή αρκούντως έπαισθητή. Πράγματι ή άνοδος
άπδ Τατάρ είς Καραδεμιρτζή υπήρξεν άρκετά
έπίπονος καί δ ίππος διά πρώτην φοράν έφίδρωσεν ελαφρώς, άλλ’ έπϊ τοΰ δροπεδίου ή λάσπη,
καίτοι ούχΐ τόσον σκληρά, δέν είχεν δμως καί έν
τελώς άναλυθή, ώστε έν συνόλω ήδυνήθην νά
έξακολουθήσω μετά τής αύτής μέσης ταχύτητος.
Εις τάς τελευταίας άνωθεν τοΰ Νεμπεγλερίου
κορυφάς έσχον ήδη τδ μεγαλοπρεπές θέαμα τής
δύσεως τοΰ ήλιου, δστις μετέδιδε χρωματισμόν
καί λάμψιν στίλβοντας χρυσού είς τάς χιονοσκε
πείς κορυφάς τοΰ Όλύμπου, ένώ ή όξεϊα άκρα
τής Όασης έφλέγετο ώς κορυφή ήφαιστείου, πρδ
τών ποδών μου δέ έπεκτείνετο ή εύρεία Λαρισσαϊκή πεοιάς καί κομψοί ύψοΰντο παρά τόν
Πηνειόν ο! μιναρέδε; τής Λαρίσσης.
Κατά τά τελευταία μεταξύ Νεμπεγλερίου καί
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Λαρίσσης χιλιόμετρα ό ίππος μου, δσφρανθείς τήν
δομήν τής πόλεως καί τών στρατιωτικών στά
βλων, ήν έφερεν ο έλαφρος πνέων άνεμος, άνέπτυξε μεγάλην ταχύτητα έν τώ τροχασμώ.
Άφίχθην εις Λάρισσαν άκριβώς τή 5. 30 μ.
μ., ήτοι διήνυσα άπόστασιν 84 χιλιομέτρων έντδς όλιγωτέρων τών 12 ώρών.
Ό ίππος μου ούδδλως ήν κεκμηκώς, άλλ’ έφαγεν άριστα τδ φύραμα δπερ άπό πρωίας είχεν
έτοιμασθή αύτώ έκ κριθής, πιτύρου, λινοσπόρου
καί άλατος μετά ζέοντος ύδατος, καί έφαίνετο
ζωηρός καί άκμαϊος ώς κατά τήν άναχώρησιν.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗΣ
Ίλαρχος

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ LAWN-TENNIS
Την 16 τρέχοντος μηνάς έτελέσθησαν
στεψθέντες ύπό πλήρους επιτυχίας οί διά
τοΰ έπι τοντω έκδοθέντος παραρτήματος
της « Ποδηλατικής καϊ ’Αθλητικής Έπιθεωρήσεως τής ’Ανατολής » προαγγελθέντες διεθνείς άγώνες Lawn-Tennis έν τώ
πάρει τους Στύλους τού ’Ολυμπίου Διός
Άσκητηρίφ τοΰ 'Ομίλου Lawn-Tennis
’Αθηνών έπϊ παρουσία τής έκλεκτοτέρας
Αθηναϊκής κοινωνίας καϊ τών Διοικητι
κών συμβουλίων τών ένταϋθα Γυμναστικών καϊ ’Αθλητικών Σωματείων. Έτίιιησε
δέ τούς άγώνας τούτους διει τής παρου
σίας του καϊ ή A. Β. Τ. ό ΙΙρίγκηύ
Νικόλαος.
Συμμετέσχον τών άγώνων τούτων έξ
Άγγλοι οί κκ. I). Hogarth, Η. Τ. Bell,
J. G. Lawson, R. Walsh, C. 1). Edmonds
καϊ G.Spicer, οϊτινες ειχον προκαλέσει είς
τοιοΰτον άγώνα πάντας τούς· Έλληνας
παίκται? Lawn-Tennis καϊ έξ Έλληνες οί
κκ. Μιλ. Μ. Νεγροπόντης, Ν. ΙΙασπάτης,
II. Καοαπανος, 1’. Μαρίνος, Π. Ψύχας
καϊ Δ. ΙΙετροκόκκινος μέλη τοΰ Lawn-.
Tennis Club Αθηνών.

Οί άγωνισθησόμενοι άπετέλεσαν έξ ζεύ
γη προκειμένου νά παιχθή οιπλοΰν
Lawn-Tennis ώς έξής:

ιί;
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Ό άγών έπϊ πολύ ήτο αμφίρροπος, εις
τούτο δέ συνετέλεσε τό ζεύγος τών κ. κ.
Δ. Πετραζόκκινος
I). Hogarth
1
1
Δ. ΙΙετροκοκκίνου καί II. Ψύχα οϊτινες
II. Τύχα;
Η. Τ. Μ. Bell
ύδυνήΟησαν νά καταόάλλωσι διαδοχικώς
Γ. Μ αρΐνσς
J. C. Lawson
καϊ τά τρία αντίπαλα ζεύγη. Έκ τών
2
2
Π. Καραπάνος
R. Walsh
Άγγλων πρωτηγωνίστει τό ζεύγος τών κκ.
I). Hogarth καϊ Η. Τ. Μ. Bell. Πάντων
Ν. Πασπάτης
G. Spicer
3
3
δμως
ποωτηγονίστησεν ό κ. Δ. ΙΙετροκόκΜ. Νεγρσπόντης
C. 1). Edmonds
κινος δστις άναμφιβόλως εινε Champion
Έκαστον ζεύγος έκ περιτροπής ηγωνίτης ’Ελλάδος είς τό Lawn-Tennisσθη καϊ κατέι τών τριών ζευγών της άν- 1
Εύχόμενοι δπως οί ήμέτεροι δυνηθώσι
Α'. Άγγλ. ζεύγη.

Νικήτα:

Β'. Έλλην. ζεύγη

Ν. ΡΟΙΔΗΣ

Α. ΑΛΜΕΙΔΑΣ

Πρόιδρο;

'ΕλανοΜχης

J. C. Lanson
R. Walsch

G. Spicer
C. D. Edmonds

Lanson - Walsch

Ν. Πασπάτης
Μ. Νεγροπόντης

Ν. ΙΙασπάτη;
Μ. Νεγροπόντης
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Spicer- Edmonds
σ. *// 4
σ
»·
Ο

Αγγλικά ζεύγη εκέρδησαν 5 παιγνίδια μέ 83 cames.
Τά Ελληνικά ζεύγη έκέμοησαν 4 παιγνίδια μέ 86 cranxes.

Τά

J. C. Lanson
R. Walsch

Δ. Πετροκόκ.-ΙΙ.Ψύχ.

Δ. Πετροκδκκινσς
Π. Ψύχας

g·

·/
• 9

ΙΙΑΛΗ
COURT II.
Νικηταϊ

D. Hogarth
Η. Τ. M. Bell

Άγών μεγάλου αθλητικού ένδιαφέροντος ιδία
ίίς τάς τάξεις τών έξ επαγγέλματος αθλητών,
έλαβε χώραν κατά τά τέλη τοϋ παρελθόντος
μηνος έν Παρισίοις διοργανώσεις ύπό τοϋ κ. ΑΙ.
D. Hogarth
de Lucenski διευθυντοϋ τής αθλητικής εφη
II. Τ. M. Bell
Πετροκόκ. - Ψύχας
μερίδας Journal des Sports καί τελεσθεις έν
ταΐς αίθούσαις τοϋ Casino de Paris.
Δ. Πετροκόκκινος
Περί τούς 35-40 παλαισταί έκ τών διαΠ. Ψύχας
σημοτέρων τής Ευρώπης συμμετέσχον τοϋ άγώ
νος έν ok οΐ Γάλλοι Pons, Gambier. Ro
I). Hogorth
binet. More, Fenelon. Poire, Henri Al
Η. Τ. M. Bell
Hogarth - Bell
phonse, ό Αυστριακός Wetasa. & Γερμανός
Shakmann, δ Άγγλος Green ό Ρώσσος
Γ. Μαρίνος
Pytlasinski καί οί ’Ελβετοί Bossy καί Fran
Π. Καραπάνος
cois le Farinier.
Τό ίπαθλον ήτο 3500 φράγκα καί άργυροϋν
υ.εταλλιον προσφερόμενον ύπό τοϋ δημοτικού
Συμβουλίου τών Παρισίων μετά τοϋ έπιζήλου
COURT III.
τίτλου τοϋ πρωταθλητοϋ τοϋ κόσμου (cham
Νικηταϊ
pion du monde)· διεξήχθη δέ ύπό τήν έποG. Spicer
πτείαν τοϋ Frnagois le Bordelais ένός τών
καλλίτερων γνωστών τής παλαιστικής τέχνης.
C. 1>. Edmonds
Πετροκόκ. - Ψύχας
Ό άγών ήρξατο τήν 17/5 Δεκεμβρίου,
g· 7,
g· 7
Δ. Πετροκόκκινος
ί Μετά σειράν δοκιμαστικών άγώνων τέσσαρες
II. Ψύχας
άθληταί ε’μειναν διά τόν τελικόν άγώνα. Οί
ι Γάλλοι Pons καί Gam-bier, ό Αυστριακός
G- Spicer
Wetasa καί ό Ρώσσος PytlasinskiΌ Polls κατέβαλε τόν Wetasa μάλλον διά
C. I). Edmonds
Μαρίνο: - Καραπανσς
τής ύπερόχου σωματικής ρώμης ή διά τής τέ
Γ. Μαρίνος
χνης. Τον έπλήγωσε δέ άφήσας αυτόν νά πέση
II. Καραπίνος
ι έπί τοϋ έδάφους χωρίς νά τόν παρακολούθηση
Ν. ΙΙασπάτης
Μ. Νεγροπόντης

Π. ΨΥΧΑΣ

Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ

Μ. ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ

Ν. ΠΑΣΠΑΤΗΣ

Π. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ

Δ. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ

(champion)

τιπάλου έθνικότητος ώς έκ τούτου δέ έτελέσΟησαν έννέα διαδοχικά παιγνίδια έκ
τών οποίων άνεδχθείησαν κατά τούς συμφωνηθέντας δρονς. νικηταϊ οΐ Άγγλοι κερδήσαντες πέντε παιγνίδια απέναντι τεσ
σάρων άτινα έκέρδισαν οί Έλληνες παϊκται. Games δμως περισσότερης έσχον
οί Έλληνες ήτοι 86 απέναντι 83 τών Άγ
γλων. "Εκαστον παιγνίδιον συνέκειτο άπό
τρία set, καϊ έθεωρεϊτο
κερδισμένον
ύπό τού ζεύγους δπερ έπετύγχανε δύο
set.

νά καταδάλωσι τούς "Αγγλους έν προ
σέχει άγώνι παραθέτομεν τόν κάτωθι πί
νακα περιέχοντα τέις λεπτομέρειας τού
άγώνος.

COURT I.
Νικήτα:

J. C. Lanson
R. Walsch
Γ. Μαρίνος
Π. Καραπδνος

Lanson - Walsch
1 set
set 2
games’/, games’/.

Hogarth-Belle
Λ
c’
g·
g- /»

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ
ΔΙ0ΡΓΑΝ2ΘΕΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΤΠΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ JOURNAL DES SPORTS
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΠΟΔΙΙΑ ATI KIJ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

έν ττ, πτώσει του, ώς οί κανόνες τοϋ άγώνος
διελάμβανον.
Μετά άξιοσημείωτον άγώνα διαρζέσαντχ 2
ώρας καί */, δ Pvtlasinski ένίζησε τόν Gam
bier ούτως ώστε δ τελικό; άγών διεξήχθη με
ταξύ Pons καί PvtlasinskiΌ τελικός όμως ούτος άγιον ίμεινεν άνευ
άποτελέσματς; καθόσον μετά άπηγορευμένην
τ·νά λαβήν (cravate) τοϋ Pons δ Pvtlasinski ζαθημαγμένο; ήναγκάσθη ν’ άποχωρήση
τοϋ άγώνος. Έν τούτοις κατά τά κεκανονισμένα δ Polls έκηρύχθη νικητής.

τής λεπτής καί εύγενοϋς τής μή άναγνωοιζούσης έπικινδύνους λαβάς ώς τήν παρά τοϋ Pons
τελεσθεΐσαν cravate, τάς collier de force κλπ.
Ό άγών ούτος διεξαχθείς δσον οίόν τε λαμ
πρότερο·? ένεθουσίασεν αρκούντως πάντας τούς
Γάλλους καί τούς ξένους άκόμ.η φιλάθλους καί
κατέταξεν έκ νέου τήν πάλην μεταξύ τών έν
ενεργείς σωματικών ασκήσεων. Πλεΐστοι άλλοι
άγώνες ήμιοπίσημοι διωργανώθησαν, αί δέ
άθλητικαΐ έφημερίδε; τοϋ Μιλάνου «Gazetta
dello Sport» καί «Corriere dello Sport»
κοινή ένεργεία οιοργανοϋσι νέον διεθνή άγώνα
πάλης διά τό τρέχον έτος 1899.
Έλπίζοντες δτι δ ενθουσιασμός ούτος θέλει
φθάσει καί μέχρι τών Ελληνικών Γυμναστη
ρίων εύχόμεθα οί πρωταθληταί τών μελλόντων
Πανελληνίων άγώνων νά δυνηθώσι ν’ άντιπροσωπεύσωσιν έπαζίως τήν Ελλάδα είς τούς
άγώνας τούτους εις οϋς θά κατέλθωσι πάντες
οί άθληται σύμπαντος τοϋ ασκούμενου κόσμου.

X.

Ό νικητής τοΰ διεθνούς άγώνος πάλης ΑνακηρυχθεΙς
πρωταθλητής τοΰ κόσμου.

Ό Pons κατάγεται έκ τής πόλεως Sorgues
τής μεσημβρινής Γαλλίας· εινε ήλικίας 34
έτών, αναστήματος 1,95 καί έχει 1,31 περί
μετρον θώρακος, 0.45 περίμετρον βραχίονος καί
0,43 αντιβραχίου· κατά τό 1891 ένίζησε τόν
έως τότε άνίκητον θεωρούμενου Toni Cannon
κατά δέ τό 1894 τους διάσημους Τούρκους
παλαιστάς Νουρλά καί Γιουσούφ.
Ό δέ Pvtlasinski εινε δ βασιλεύς τών'Ρώσσων αθλητών ούδεποτε ήττηθείς ούοαμοϋ- εινε
καθηγητής παρά τή Αθλητική Εταιρία τής
IΙετρουπόλεως καί άγει ηλικίαν τεσσαράκοντα
έτών έν προηγουμένφ δέ τινι άγώνι έν 11ετρουπόλει είχε νικήσει τον Pons. Εινε άνήρ
εύσωμος καί εύγενοϋς έςωτερικοϋ, θεωρείται δέ
ώς δ άριστος γνώστης τής παλαιστικής τέχνης

Ό έν Κερκύρα Σύλλογος «Cricket» διωργανώνει τακτικώς άγώνας διεθνείς μεταξύ τών
μελών του καί τών αξιωματικών τών καταπλεόντων αύτόσε άγγλικών πολεμικών πλοίων.
Οί άγώνες ούτοι διεξάγονται έν τή μεγάλη
Πλατεία (Σπιανάδα)· κατά δέ τήν διάρκειαν
τών άγώνων παιανίζουσιν αί μουσικαί τής
Φιλαρμονικής Κερκύρας καί τών παρορμούντων
ξένων πολεμικών πλοίων. Τά άποτελέσματα
τριών άγώνων, λαβόντων χώραν τήν 12, 20
Δεκεμβρίου 1898 καί 6 Ιανουάριου 1899,
έν λεπτομέρεια έ'χουσιν ώς έξής :

ΑΓΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ CRICKET
(τής 12 Δεκεμβρίου 1898)

Παίκται, μέλη τοΰ Συλλόγου
Κερκύρας.

1) Jones, 30. 2) Condy, 5. 3) Brown, 2.
4) Heishell, 0. 5) Kiddele, 0. 6) Fitzherber, 38. 7) Donnelly, 15. 8) Roberts, 5.
9) Ilowle (not aut). 5. 10) Doughty 4.
11) Swan, 0. Byes, 10.— Σύνολον 116.

ΑΓΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ CRICKET
(τής 26 Δεκεμβρίου 1898)

Παίκται, μέλη τοΰ Συλλόγου «Cricket»
Κερκύρας.

1) Βασιλέες, ν. 17. 2) Βίλλας, 8.
3) Κεφαλάς Μ., 5. 4) Παπαδοπούλες, 17:
5) Κεφαλάς X., 5. 6) Δεσύλλας, 0. 7) Βε
ρονίκης, 2. 8) Μπάμπης, 2. 9) Ζανέλας, 13.
10) Ζερβός (not aut). 16. II) Βαρθης, 3.
Bves, 13.-Σύνολον 100.
Παίκται, αξιωματικοί
«Caperdawn».

CRICKET

PONS

Παίκται αξιωματικοί αγγλικού καταδρομικού
«Vulcan».

«Cricket»

1) Σ. Δεσύλλας, ρ. 14. 2) Βίλλας, 5.
3) Βασιλέες, 0. 4) Βερονίκης, 5. 5) Παπαδόπουλος, 16. 6) Μπάμπης, 15. 7) Κεφα
λές X., 9. 8) Νικολαίδης, 0. 9) Στρέϊτσ, 0.
10) Κεφαλάς Μ., 6. 11) Βασιλάς Μ. (not
aut) 0. Byes 6. —Σύνολον 77.

αγγλικού

θωρηκτοΰ

1) Prentis, ν. 4. 2) Edwards, 4.
3) David, 0. 4) Hanies, 12. 5) Higginis, 1.
6) Hall, 2. 7) Ovens, 4. 8) Whitfield, 4.
9) Elligate, 1. 10) Carmichael·, 3. 11) Muir
(not aut), 0. — Σύνολον 35.

ΑΓΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ CRICKET
Iτής 6 ’Ιανουάριου 1899)

Παίκται, μέλη τοΰ Συλλόγου «Cricket»
Κερκύρας.
1) Δεσύλλας, 0. 2) Βερονίκης, 13. 3)
Βίλλας, 3. 4) Βασιλάς Γ., 17. 5) Κεφα
λάς, 3. 6) Παπαδίλης, 2. 7) Βαρθης, 3.
8) Μπάμπης, 9. 9) Βασιλάς Μ., 0. 10)
Νικολαίδης, 1. 1 1) Καμβύσης (not aut), 3.
Byes, 9. — Το δλον 63.
Παίκται, αξιωματικοί
«Caperdawn».

αγγλικού θωρηκτοΰ

1) Prentis, ρ· 64. 2) Hale, 1. 3)
Chell, 2. 4) Owens, 0. 5) Symons, 2. 6)
Phillips, 5. 7) Muir, 5. 8) Reith, 1. 9)
Ewans, 0. 10) Elliott, 0. 11) Terry (not
aut), 0. Byes, 5.—To δλον 85.
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Ή αγγλική μουσική καί ή τής Φιλαρμονι
κής έπαιζον έναλλάξ μέχρι τέλους.
Ή λαυ,πρά έπιτυχία οφείλεται εις τήν δε
ξιότητα τών Ελλήνων Bowlers.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ό ’Αθλητικός "Ομιλο: τών Βρυξελλών ένθαρρυνθείς έκ τής επιτυχίας τοΰ διεθνούς πρωταθλήμα
τος τής πάλης (cliiunpionnat international lie lutte), τοϋ
όργανωθέντος ύπό τής γαλλικής αθλητικής έφημερίδος Journal des Sports, αποφάσισε τήν τέλεσιν έν
Βρυξέλλαις ετησίων τοιούτων αγώνων πάλης.
Άλλά καί τό λύκειον Michelet, τό έξασκούμενον
μόνον είς αθλητικά αγωνίσματα καί γυμναστικήν,
περιέλαβε καί τήν πάλην κα! τό παρελθόν δεκαή
μερον έδοκιμάσθησαν οί μαθηταί του τό πρώτον εις
τό αγώνισμα τούτο, διεξαγαγόντες αύτό μετά πολλής
τής επιτυχίας.

“Ηρςαντο α! προπαρασκευαί τών ετησίων λεμβοδρομικών αγώνων μεταξύ τών Πανεπιστημίων Oxford
καί Canibrigde, οϊτινες θά λάβωσι χώραν τήν 25
προσεχούς Μαρτίου (6 ’Απριλίου). Ό "Ομιλος τοΰ
Canibrigde άποτελείται έκ τών κ.κ. Rennie, Calvert,
Vonny, Meete.n, Dudley, Ward, Payne, Saunderson,
Etherington Smith καί Lloyd (κυβερνήτου).

Ό ενταύθα καθηγητής τής ξιφασκίας κ. Lucien
Roger αγγέλλει την σύστασιν αιθούσης ξιφασκίας
ενταύθα είς τήν οδόν Ναυαρίνου, άριθ. 22.
ν
Τό υπουργείου τοϋ ’Εμπορίου καί τής Βιομη
χανίας τής Γαλλίας έδημοσίευσε τόν οργανισμόν τών
κατά τό 1990 τελεσθησομένων έν Γαλλία διεθνών
άγώνων έπί τή ευκαιρία τής παγκοσμίου έκθέσεως.
Έπιφυλαττόμεθα έν πρόσεχε? ούλλω νά τόν οημοσιεύσωμεν ολόκληρον.

’Ορθοί καί άληθεϊς όρισμοί τοΰ φιλάθλου (ama
teur) καί τού έξ έπαγγέλματος αθλητοΰ (probessionnel):
Φίλαθλος είναι εκείνος, δστις εχων τά μέσα
πρός τό ζήν (περιουσίαν ή εργασίαν) έπιδίδοται εις
τινα άσκησιν διά τέρψιν ή ύγιείαν.
Έπαγγελματίας δέ ό επιδιδόμενος είς τάς σω
ματικές άσκήσεις, ϊνα πορισθή έξ αύτών τά πρός
τό ζήν.
•
(L'Aviron).
*
Οί κολυμδητικοί άγώνες τού Συλλόγου Neptune
(Ποσειδών) έν Γαλλία έστέφθησαν ύπό μεγίστης επι
τυχίας. Είς τήν κατάδυσιν (μακροβοΰτι) ένίκησεν ό
Μ. Devendeville, διαμείνας Γ 2" υπό τό ύδωρ.
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Άλλά τό ptxip τοΰτο εινε μηδέν παραβαλλόμενον πρός τό της κολυμβήτριας δεσποινίδες Elsie
Wallenda, ήτις δίδει παραστάσεις μετά τών αδελφών
της εί; τήν Alhambra τοΰ Λονδίνου χαί ήτις έμεινεν 4’ 4” ’/, ύπό τό ύδωρ.
Πώς σάς φαίνεται;
•ftΈπ! τέλους. Εΐς τούς γυμναστικο-ποδηλατιχούς
χόχλους διαδίδεται μετ’ έπιτάσεως, ότι λίαν προσε
χώς έπίχειται match ποδοσφαιρίσεως (foot-ball) με
ταξύ μελών τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλό
γου, τοΰ ’Εθνικού χχί τοΰ Ποδηλατικού Συλλόγου
’Αθηνών.

Ζήτω ή νεοελληνική παιδαγωγία ! Έφωρχθη είς
διδάσκαλος τής γυμναστικής εχων παρατεταγμένχ
μερικά δυστυχή παιδάκια, τά όποΓα έτρεμον έκ
φόβου πρό μιας πελώριας ράβδου, δι’ ής ο διδάσκα
λος έμέτρα συνεχώς τά πλευρά των.
Εύχόμεθα νά μή άξιωθώμεν νά παραστώμεν καί
δευτέραν φοράν πρό τοιούτου οίκτροΰ θεάματος.

*
Δύο ’Ιταλοί, ί κ. Alfred Sgarlata καί ό κόμης
Perier de La<;onney, αξιωματικοί τών Βερσαλλιέρων,
έμονοιαάχησαν τόν παρελθόντα μήνα διά σπάθης είς
τήν villa Gentile, έν τή κώμη la Rocca, πλησίον τοΰ
Παλέρμου· ή μονομαχία έπχνελήφθη 3ί φοράς χωρίς
νά κατορθώση ούδείς τών αντιπάλων νά πλήξη τόν
ετερον καί εληξεν ένεκα τής τελείας σωματικής έξαντλήσεως τών μαχομένων.

Ο
Τπό τοΰ κ. Σωτηρίου Πεππα, Διενθυντοΰ τοΰ έν
Άθήναις Δημοσίσου Κεντρικού Γυμναστηρίου και τής

είς αύτό προσηρτημένης ειδικής Γυμναστικής Σχολής,
αγγέλλεται ή έκδοσις συγγράμματος ύπό τόν τίτλον

«ΊΙ γνιιναιίτ.κά τοΟ δηιιοτικοϊ
*
«ίχολείον τοϋ
ποινοϋ καί τοϋ πλήρονς». Τό σύγγραμμα τοΰτο,
τό όντως περισπούδαστον, συντεταγμένον εύμεθόδως καί
περιλαμβάνον τά πορίσματα τής δεκαπενταετοΰς πείρας
καί μελέτης τοΰ συγγραφέως, θέλει χρησιμεύσει ώς
άριστος οδηγός καί Βοήθημα τών δημοδιδασχάλων
άμφοτέρων τών φύλων καί θέλει συντελέσει είς επω
φελή διαρρύθμισιν έπί τό παιδαγωγικώτερον τής στοι
χειώδους Γυμναστικής.
*

Άλλα καί ό ήμέτερος συνεργάτης κ. ’Ιωάννης
Χρυσάφης περατώνει μετ’ ολίγον τό τρίτον αύτού εργον ύπό τόν τίτλον «Άθλητικαί παιδιαί, άιχίις
φαρών καί πάλη.»
Περί τοΰ νέου τούτου έργου τοΰ κ. Χρυσάφη δέν
εχφράζομεν ουδεμίαν χρίσιν, καθ’ δσον έκ τών προ
ηγουμένων του έργων εχει καθέξει διαπρεπή θέσιν
έν τή πενιχρά γυμναστική φιλολογία ήμών.

Εύγε εΐς τό δεύτερον πυροβολικόν σύνταγμα.
Τή άόκνω ένεργεία τοΰ διοικητοΰ του κ. Σοφια
νού καί τοΰ ύποδιοικητοΰ τής A. Β. Υ. τοϋ βασιλόπαιδος Νικολάου κστηρτίσθη τέλειον Γυμναστήριον
διά τού; πυροδολητάς καί έλάτας' ώς καθηγητής τής
Γυμναστικής προσελήφθη ό γνωστός συμπαθής πρω
ταθλητής Γούσκος, ύπηρετών εΐς τό έν λόγω σύν
ταγμα ώς έφεδρος άνθυπολοχχγός. Άλλά καί άλλην
εκπληξ'.ν μας έπιφυλάσσει δ κ. Σοφιανός' αγώνας
μεταξύ τών στρατιωτών τοΰ συντάγματος του.
Ήμεϊς σφίγγοντες θερμώς τήν χεΐρα τοΰ ίκχνοΰ
στρατιώτου, εύχόμεθα, όπως τό παράδειγμά του εύρη
μιμητάς είς πάντα τά στρατιωτικά σώμϊτα.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ RECORDS TOY ΚΟΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΝΤΩΝ

ΕΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.
-------- 3SG--------

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ

Άποιίτάάεις
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πρωταΟλιιταί

Bathiat
Dunwody
Bathiat
Buisson
Deschamps
Mac Donal
Duffaux
Gougolz
Duffaux
Jap-Eden

Ποδιιλατοδρόιιιον

Λίλης ,
Σηκουάνα Παρισίων
Δίκης
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ΙΙοωταβληταΙ Ποδηλατοδρόμον
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Άπούτάιίεις
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ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΙΛΛΙΟΝ (1609 ΜΕΤΡΑ)
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Davidson
Evans
Shefski
J. 8. .Jonson
Barden
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II altliam
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»
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.Johannesburg

ΠρωταΟηταί
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ώρ.

23
3
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Άπόόταόις

ώρ. '

50 -/ίλιόμ.
100 ’ »
500
»
1000
»

ΠοωταΟληταί

Χοόνος
"

1 ‘·)317,
2 19 16
18 45
58 33 3

Τόπος

Salon-Arles
Orleans-Viergon
Περίχωρα Blois
Paris-Brest

A. Linton
Bouhours
Rivierre
Cone

Χρονολογία

17
21
12
8

’Ιουνίου
7 βρίου
Μα'ίου
7 βρίου

1896
1898
1896
1892

Άποάτάάεις κατά ■ιίλλια

50 μίλλια
100
1000
»

1 5555
5 11 25
/,
*
105 19

Βιρμιγχάγης
Blois tours
Nort Road

Valters
J. Dubois
Τ. Edge

15 Όκτωβρ. 1895
14 Νοεμβρ. 1897
24-28 Αύγ. 1896
G,

Ο ΙΙΡΓ2Τ ΑΘΛΗΤΗΣ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΥΠΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ I. ΣΠΑΝΔΩΝΗ

Ό κύριος Ζεζεκιέλ είχε γεννηθή έμπορο;,
εννόησα; δέ δτι άπό τό έμπόριον τών βιβλίων
δέν έβγαιναν μεγάλα πράγματα, έστριψε τό
φύλλον και μετεβλήθη εϊ; έμπορον ποδηλάτων
καί επ’, τών ύαλοπινάκων τοΰ έμπορικοΰ του
έπέγραψε μέ μεγάλα καί κομψά γράμματα:
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΖΕΖΕΚΙΕΛ
ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑ ΔΟΣΕΙΣ,

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Κάτωθεν δέ μέ ωραία γοτθικά γράμματα έδιάβαζε κάνε·;:
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
"Η ΑΤΑΛΑΝΤΗ,,

Οί τρεις νέοι έστησαν έκ νέου ώσεί μαγευθέντε;. Όπισθεν τών φωτισμένων ύαλοπινάκων εύρίσκετο μία έκθεσις φωτεινή άπό καλογυαλισμένον ατσάλι, άπό νικελόματα, άπό τροχούς, άπό
σκελετού; έσμαλτωμένου; καί σέλλα; άποστιλβούσα;.
Έπί τών υαλοπινάκων διάφορα έντυπα έδείκνυον τά; διαφόρου; εργασία; τοΰ έμπορου, έξύμνουν τά ποδήλατα τοΰ συρμού καί ύπεδείκνυον
τόν τρόπον τή; πληρωμή;. Εϊ; τό εσωτερικόν
εύρίσκοντο οιάφοραι φωτογραφία·, ποδηλάτων
καϊ έπί μεγάλη; τραπέζη; συνεστοιβασμέναι κατά

σωρού; μικρά’. έφημερίδε; μέ βόδινον καί πρά
σινον χαρτί!
— Ό Γέρω - Ζεζεκιέλ θά είναι ’στό λίαραλά.
Παρετήρησεν ό Πέτρο; Γουγιομάρ, δστις ώ;
ταμία; τού εγχωρίου ποδηλατικού Συλλόγου έφαίνετο ώ; διευθύνων του; δύο άλλου;. Άλλως τε
ήτο καί συνεδρίασις τήν ώραν εκείνην τού δημο
τικού συμβουλίου.
Πράγματι, ’λησμόνησα νά σας εΐπώ, δτι χά
ρις εϊ; τά; 1 12 ψήφου; τού Π. Σ. Λ (Ποδηλα
τικού Συλλόγου τού Λανν.όν) κατόρθωσε νά
εϊσέλθη μόνο; αύτό; Ριζοσπάστης εϊ; τό δημοτ.
Συμβούλιον.
Ενωρίς χηρεύσας ό κύριο; Ζεζεκιέλ δέν είχε
παρά μίαν μοναχοκόρην, ήτις έπλησίαζε τό δέκατον όγδοον έτος τη;. Ή κόρη αΰτη ώνομάσθη Σιβύλλη άπό τήν ήρωΐδα ένό; μυθιστορήμα
τα; τοΰ Όκταβίου Φεγιέ, τοϋ Οποίου τά μυθι
στορήματα καλοπουλοΰσεν άλλοτε δ πατήρ της.
Ή δεσποινίς Σιβύλλη έθεωρεΐτο εις τό Λαννιόν
ολίγον φιλάρεσκος, ούδείς όμως φανερά άπεφαίνετο περί τή; ήθική; τη;. Είχε λάβει μίαν καλήν
άνατροφήν τόσην, όση έπήρκει διά νά γίνη καλή
παιδαγωγό;· άπό τού θανάτου δμω; τή; μητρό;
τη; τόσον άπό υίί'κήν στοργήν δσον καί άπό ιδι
αιτέραν κλίσιν αντί νά έπιοιώξη τό στάδιον εϊ; δ
ή εκπαίδευσές της τήν προόριζε παρέμενε ώ; τα
μίας καϊ ηθικό; σύντροφος τοΰ πατρός της.
(Έπεται σννέχεια)

