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ιί 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ (Records)

Δύο μέσα πρός άναζωπύρωσιν τής Γυ
μναστικής και τοΰ Άθλητισμοΰ είς προη
γούμενα τεύχη τής Επιθεωρήσεις ύπεδεί- 
ξαμεν. Έπί τοΰ αύτοΰ θέματος επανερχό
μενοι, ύποδεικνύομεν και άλλο μέσον, εξίσου 
πρός τά προεκτεθέντα τελεσφόρον, τήν σύ
στασήν έν Έλλάδι επιδόσεων (records). 
Αί επιδόσεις, αίτινες έν άπαντι τφ πεπο- 
λιτισμένφ κόσμφ πρό πολλοΰ έχουσι συ- 
σταθή είς ολα τά άθλητικά άγωνίσματα, 
είναι έν Έλλάδι σχεδόν άγνωστοι. Πρός 
σύστασιν τούτων δέον έκαστος Σύλλογος 
νά προβή είς τήν καθιέρωσιν τοπικών 
έπιδόσεων (records loCaux) τών αθλη
τικών άγωνισμάτων, ών έπιδιώκει τήν 
πρόοδον, συμφώνως πρός ίδιον περί έπιδό
σεων κανονισμόν, δν οφείλει νά συντάξη 
καί ύποβάλη ύπό τήν έγκρισιν τοΰ Συνδέ
σμου τών Ελληνικών Γυμναστικών καί 
’Αθλητικών Σωματείων. Τά αποτελέσματα 
δ’ έκάστης έπιδόσεως, δ Σύλλογος, ούτινος 
άποτελεΐ μέλος δ ταύτης τυχών πρωτα
θλητής, ν’ άποστέλλη με τά σχετικά πρα
κτικά είς τόν Σύνδεσμον τών Ελληνικών 
’Αθλητικών καί Γυμναστικών Σωματείων 
πρός άναγνώρισιν τής τοπικής έπιδόσεως 

καί γνωστοποίησιν αύτής εϊς πάντας τούς 
άλλους Συλλόγους, οίτινες τόν άπαρτίζουσι· 
συγχρόνως δέ δ είρημένος Σύνδεσμος νά 
άπονέμη έκάστοτε τω τοιούτφ πρωταθλητή 
καί τφ Συλλόγφ, ούτινος άποτελεΐ μέλος, 
αναμνηστικόν δίπλωμα. Έν ή δέ περιπτώ- 
σει έπίδοσίς τις ήθελε καταρρίψει τοιαύ- 
την προϋπάρχουσαν Ελληνικήν (καί ώς 
τοιαΰται έπιδόσεις έπί τοΰ προκειμένου 
δέον νά ληφθώσιν αί έπιτευχθεΐσαι κατά 
τούς έν έτει 1897 έν τφ Σταδίφ Πανελ
ληνίους Άγώνας) νά άπονέμη τφ έπιτυ- 
χόντι τδν τίτλον τοΰ Έλληνος πρωταθλη- 
τοΰ (recordmaid)' Έάν δ’ έπίδοσίς τις 
ήθελε καταρρίψη τοιαύτην προϋπάρχου
σαν άνεγνωρισμένην ύφ’ δλοκλήρου τής 
ύφηλίου (record du irorde), έκτός τοΰ 
διπλώματος τοΰ πρωταθλητοΰ καί ιδιαιτέ
ρας τιμής δΓ ών όφείλει νά περιβάλη τδν 
"Ελληνα πρωταθλητήν, νά προβαίνη έπι- 
σήμως είς τήν γνωστοποίησιν τής τοιαύτης 
έπιδόσεως είς τούς απανταχού τοΰ κόσμου 
Συνδέσμους τών Αθλητικών καί Γυμνα
στικών Σωματείων.

Είς το τέλος δ’ έκάστου έτους δ Σύνδε
σμος τών Ελληνικών ’Αθλητικών καί Γυ
μναστικών Σωματείων νά συντάσση πίνακα 
δλων τών μέχρι τής έποχής εκείνης Ελλη
νικών έπιδόσεων, έν αίς ν’ άναφέρωνται τά 
Ονόματα τών 'Ελλήνων πρωταθλητών καί 
τών Συλλόγων είς οδς άνήκουσι καί τόν 
όποιον νά γνωστοποιή είς τό Ελληνικόν 
Δημόσιον.
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ΙΙρός άπόκτησιν τών είρημένων τιμών 
βέβαιον είναι δτι οί διάφοροι άθληταί 
θά άσκώνται δι’ επιτυχών προπονήσεων, 
αίτινες είναι απαραίτητοι προς επιτυχίαν 
έπιδόσεων,καί θέλει διεγερθήού μόνον ό πρός 
τήν Γυμναστικήν ζήλος, άλλά και ή άμιλλα 
μεταξύ τών αθλητών τών διαφόρων Συλ
λόγων καί αύτών τών Συλλόγων πρός άλ- 
λήλους· πρός τούτοις δέ οί διάφοροι Σύλλογοι 
τά μάλιστα θά μεριμνώσι περί τής τελείας 
προπονήσεως τών πρωταθλητών των. Καί 
ουτω δι' δλων τών έκτεθέντων μέσων ελ- 
πίζομεν δτι θά ίδωμεν άσκουμένην τήν νεο
λαίαν μας καί δτι θά κατορθώσωμεν νά έ’χω- 
μεν κατά τούς προσεχείς ’Ολυμπιακούς Άγώ
νας, ών τήν τέλεσιν έγνωστοποίησεν ό 
Ανώτατος Άρχών, άθλητάς δυναμένους 
επιτυχής ν’ άντιπαλαίσωσι πρός τούς διά 
τών αύτών μέσων παρασκευαζομένους έν 
άπαντι τφ πεπολιτισμένφ κόσμφ -συναδέλ
φους των.

ΙΠΠΟΛΟΓΙΑ
— Τώρα, παιδιά, άνεφώνησεν ό Αρχηγός 

τών αστυφυλάκων, φρόνιμα καϊ μέ καρ
διά, δέν μας γλυτώνει αύτή τό φορά· 
τόν έχομεν είς άπόστασιν βολής, καί, 
καθώς σάς έλεγα, ή φοράδα του έτρεξε 
πολύ δρυμό. Δέν θά τραβιιξη μακουά- τά 
μάτια σας μόνον είς τά σταυροδρόμια !

Ό Τουρπέν δΐηυθύνθη πρός τους- θά
μνους τοΰ Χάμπ, καί, μολονότι τόν έγώ- 
ριζε μικρά άπόστασις, έκράτει πάντοτε την 
αύτήν, χωρίς νά χάνη ούδέ σπιθαμήν 
εδάφους· θά Αδύνατο, άπ’ αρχής, νά με
γαλώσει τό διάστημα τούτο, άλλά τό άπέ- 
φευγε μέ κάθε τρόπον, άπό ιππευτικήν 
έπιτηδειοτητα και στρατηγικήν. Έφημίζετο 
ώς διάσημος ίππεύς, καϊ ό κίνδυνος είχε 
δι’ αύτόν τοιαύτην ήδύτητα, ώστε, καθώς 
έλεγον, Αγάπα πολλάκις νά τόν διατρέχη, 
άνευ ανάγκης, έξ απλής ιδιοτροπίας.

Τώρα δμως, Αξιζε τόν κόπον: έποόκειτο 
περϊ τής· κεφαλής του!

Αί πεδιάδες τοϋ Χάμπστιδ είνε εύρεΐαι, 
ό όοίζων απέραντος· είνε ώς είδος τι γι- 
γαντιαίου ιπποδρόμου χαραγμένου έπϊ έπι- 
φανείας σχεδόν ομαλής, ή όποια Εκτυλίσ
σεται πάντοτε ένώπιόν σας. Ή Black 
Bess, μαύρη ώς- έβενος, φεύγουσα μετά, 

τοΰ ίππέως της, διέι μέσου τών γαλακτω
δών αποχρώσεων τοΰ λυκόφωτος, έφαίνετο 
ώς τι φανταστικόν.

Ό Τουρπέν είχε κάμει τό δρομολόγιου 
του. Άναχωρών έκ Λονδίνου, άπεφάσισε 
νά μεταβή κατ’ εύθεΐαν είς "Γόρκην. 
’Ανάγκη λοιπόν ν’άκολουθήση τόν μεγάλον 
δρόμον, τό όποιον, άλλως τε, έκαμε χωρίς 
νά δυνηθούν νέι τόν εμποδίσουν οί ιππείς, 
οϊτινες τόν κατεδίωκον.

Έπϊ τής όδοϋ εύρίσκετο έν turnpike, 
ήτοι φράκτης σταθμού διαγωγικών, ύψους 
6 περίπου ποδών καϊ τοϋ όποιου αί ράβδοι 
άπέληγον είς σιδηράς αίχμάς. Ό φύλαξ 
Ακούσε τόν καλπασμόν πολλών ίππων οί 
όποιοι έπλησίαζον, έφοβήθη μή τό κά- 
μνουν μέ προθεσιν νά διέλθονν χωρϊς 
νά πληρώσουν τά δικαιώματα, καϊ καθό
σον μάλιστα έφώναζον οί διώκται τοϋ 
Τουρπέν, ώρμησε πρός τήν θύραν τοΰ 
φραγμού καϊ τήν έκλεισεν. Ό Τουρπέν 
παρατηρεί τοϋτο χωρϊς νά συγκινηθή. 
Γνωρίζει τόν φράκτην ή Black Bess 
Λνόησε μία, δύο, καϊ πήδα !

Ό φύλαξ έμεινεν Απολιθωμένος, νομί- 
ζων δτι βλέπει τόν ϊππον τής Άποκαλύ- 
ψεως· καϊ κάμνει τό σημεϊον τού σταυρού. 
Τά άστυνομικά όργανα Αντιλαμβάνονται τί 
ποαγματικώς συνέβη, δηλοϋσι τήν ιδιό
τητά των καϊ διέρχονται. Έν τώ μεταξύ, 
ό Τουρπέν έξηκολούθει τόν δρόμον του, 
συγκρατών τήν παραφοράν τοϋ ζώου του.

Διέρχεται χωρίου τινός. Αί φωναϊ τών 
Αστυφυλάκων αντηχούν καϊ έξυπνοϋν, 
έξαφνικά, έκείνους. οί όποιοι κοιμώνται 
ήδη. Άπό δλα τέι παράθυρα παρατηρούν 
χωρϊς- νά δυνηθοΰν νά εννοήσουν τίποτε 
από τήν λυσσώδη ταύτην καταδίωξιν. 
ΙΙολλοϊ μισό κοιμισμένοι επιστρέφουν είς 
τάς· κλίνας των, νομίζοντες δτι είχον 
όνειρευθή.

Ό Τουρπέν, καλπάζων πάντοτε, συναντά, 
ένα καρραγωγέα:

— Ιίαιδί μου, τοϋ λέγει, νά ένα σελίνι.
— Γιατί, αφέντη;
— Γιέι ένα μικρό θέλημα πού θά μοΰ 

κάμης. Θ’ άπαντήσης τρεις φίλους μου. 
έοώ παρακάτω, θέι σ’ έρωτήσουν άν μέ 
είδες, καϊ νά τους πής δτι θά μέ εΰρουν 
είς τήν Ύόρκην.

Μετέι τρία λεπτά ή παραγγελία είχεν 
έκτελεσθή.

— Καπάτσος είνε μά τόν θεό, έψιθύρι- 
σαν οί σταυρωτήδες- κύττα, κύττα εκείνην 
τόν σκιάν, είνε αύτός! Μωρέ δρόμο πού 
σού τόν πέρνει! ένώ τά δικά μας τά άλογα 
είνε ψόφια. Άκόμη ένα λεπτόν καϊ ούτε 
μαστίγιο, ούτε σπιρούνι θέι τέι πιάνει.

Ήμαρτον Θεέ μου, βλέπω σάν νέι πε- 
τοΰν σπίθες άπό τσακμάκι- ανάβει τήν 
πίπα του. Τόν αθεόφοβο ! πάμε, παιδιά ! 
πρέπει ώρισμένως ν’ άλλάξωμεν άλογα.

Καί, καθώς έφθανον είς σταθμόν :
— Ρέ, κυρ Θωμά, άλογα γλήγωρα τά 

καλλίτερα τοΰ σταύλου σας- θέλαμε νά 
πιάσωμε τόν Τουρπέν ποϋ τραβά γιέι τήν 
Ύόρκη!

— Γιά τήν Ύόρκη! μέι δέν έχω άλογα 
γιά σκότωμα, κύριοι!

— Έν όνόματι τοΰ βασιλέως καϊ τοΰ 
νόμου, γέρω Θωμά, πρέπει νά μάς δώσης 
τόν Ανθέι τοΰ σταύλου σου.

Ό γέρω Θωμάς ύπήκουσεν είς τήν δια
ταγήν, βλάσφημων.

Είς άπόστασιν μιας λεύγας ύπήρχεν 
εξοχικός· ξενών. Οί Αστυφύλακες έστα- 
μΑτησαν.

— Μήπως είδες νέι περάση ΐππευς έπάνω 
σέ μαύρη φοράδα ;

— Κάτι περισσότερό Απ’ αύτό, κύριοι 
ό ίππεύς κατέβηκε έδώ νέι δροσισθή.

— Διατί δέν τόν συνέλαβες;
— Έγώ νά συλλάβω ένα ταξειοειώτη!
— Καϊ βέβαια έπρεπε· ήτο ό Τουρπέν, 

ό ληστής.
— Σάν νέι τόν έγνώριζα έγώ ! . . . Τό 

κάτω κάτω δέν είμαι Αστυφύλακας έγώ! 
Ύστερα είνε ληστής πού φέρεται σάν 
μεγάλος κύριος- μού έζήτησε μία μόνο 
φιάλη πόρτερ, άπό τήν όποιαν έδωσε τήν 
περισσότερη είς τήν φοράδα του, καϊ μοΰ 
έβαλε έπάνω είς τό τραπέζι χρυσάφι, μία 
λίρα, γιέι τόν κόπο μου καϊ γιέι τό πράμμα.

— Μήπως κάμης πλάταις τοϋ Τουρπέν, 
κυρ ξενοδόχε;

— Έάν έξακολουθήτε μέ αύτόν τόν 
τρόπον, κύριοι Αστυφύλακες, θέι παραπο- 
νεθώ είς τόν σέοιό (’). ’Ολίγον μέ μέλλει 
έάν δέν είσθε επιτήδειοι, Αλλ’ εκείνο τό

(’) Sherif. Δημοτικός πάριίρος έν Άγγλί?, έκ- 
πληρών Αστυνομικά καί δικαστικά καθήκοντα. 

όποιον Απαιτώ, είνε νά σέβεσθε τούλάχι- 
στον τήν τιμιότητά μου, ώς ξενοδόχου.

— Καλά, αύτά τά βρίσκομε.
Ό Τουρπέν έκάλπαζε πάντοτε. Μικρά 

άμαξα, συρομένη ύπό όνου, εΰρίσκεται 
έγκαρσίως έπϊ τής· όδοϋ του. Μ’ έν πή
δημα εΰρέθη πέραν τοϋ έμποδίου.

Ήτο πανσέληνος, καί, μολαταύτα, ό 
Τουρπέν έστοεψεν όπισθέν του χωρϊς νέι 
διακρίνη, μέ τήν βοήθειαν τών Ακτίνων 
της, τούς· ιππείς. Επειδή δέ ή Ασφά
λεια, έπϊ τής οποίας· Αρχιζε πλέον νέι 
βασίζτιται, δέν τόν έκαμε ν’ άλλάξιι διόλου 
σκοπον, ώς πρός τό δρομολόγιου, έκρινε 
καλόν νέι στάθμευση, δπως άναλάβη δυ
νάμεις ή φορβάς του.

Κατιιυθύνθη πρός τό μικρόν οίνοπω- 
λεϊον τοϋ «Κύκνου», εύρισκόμενον έπϊ 
τής διασταυρώσεως τεσσάρων όδών. Διά 
μέσου τών μικρών ύέλων τών παραθύρων 
διεχέετο φώς λύχνου. Ήτο φιλική οικία. 
Έκτύπησε, καί, μόλις ήκούσθη ή φωνή 
του, τήν όποιαν άνεγνώρισαν, ηνοιξεν ή 
θϋρα.

— Γλήγωρα δύο μποτίλιαις ρακή καϊ 
ένα κομμάτι ώμό βωδινό, είπε· γλήγωρα, 
γλήγωρα, μέ κυνηγούν, κάνετε καραούλι.

Ή ρακή έκενώθη Αμέσως είς κάδοι' 
ύδατος, καϊ ό Τουρπέν Αρχισε νέι τρίβη 
μέ αύτό τάς κνήμας τής· Black Bess- 
μετέι ταΰτα δένει τό τεμάχιον τού κρέα
τος είς τόν χαλινόν, είς· τρόπον όίστε νά 
έκρέη ό χυμός διά τής· πιέσεως τού ού- 
οανίσκου πρός τήν γλώσσαν. Άλλ’ ένόσω 
καταγίνεται είς τάς προετοιμασίας ταύτας, 
αί όποϊαι θέι δώσουν νέας δυνάμεις είς 
τήν ήρωϊκήν φορβάδα του, κτυποΰν είς 
τήν θύραν τοϋ οινοπωλείου μέ βίαν.

Είνε οί Αστυφύλακες, οί όποιοι έφθα- 
σαν. Δέν βιάζονται έντούτοις ν’ Ανοίξουν 
είς αύτούς, άπ’ έναντίας μάλιστα κάμνουν 
τόν κωφόν. Έπϊ τέλους Αναγκάζονται νά 
ύπακουσουν είς τάς προστακτικός κραυ
γής τών Ανθρώπων τής Αρχής. Ό Τουρπέν 
επιβαίνει τής φοοβάδος του καϊ όρμα διά 
τίνος κρυφίας έξόδου.

Άνεχώρησεν, άλλ’ είς άπόστασιν βημά
των τινών, εύρέθη πρό άπεράντου κλιτυος· 
διά νά τήν παοεκκλίνη, θά τοϋ έχρειά- 
ζετο πολύς χρόνος. Ή Black Bess, είς 
τέις φλέβας τής όποιας κυκλοφορεί το γεν-
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ναϊον ανατολικόν αίμα, ολισθαίνει διά τών 
οπισθίων ποδών της έως κάτω.

Τά αστυνομικά όργανα, τά όποια ήρεύ- 
νησαν ταχέως τό καπηλεϊον καί τοι/ς 
σταύλους, οσφραίνονται τήν άπόδρασιν τοΰ 
Τουρπέν. Έντός δύο λεπτών είνε καί αυ
τοί πρό της χαράδρας· διακρίνουσι τά 
ίχνη τής φορβάδος, τής· οποίας οί πόδες 
άνεσκάλενσαν τήν γήν. Ούδεμία αμφιβολία, 
δτι διήλθεν άπ’ έκεΐ- άλλ’ όπισθοχωροΰν 
πρό τοιαύτης δοκιμασίας. Θά κάμουν 
ελιγμόν διά νά φθάσουν είς τόν μεγάλον 
δρόμον, έπί τοΰ όποιου ό Τουρπέν δέν 
θ’ άργήση νά καλπάζη, καί χάρις είς τόν 
μαργαρώδη φωτισμόν τής εξοχής, διά τής 
σελήνης, παοατηροΰσι καθαρώτατα τό φαν
ταστικόν σύμπλεγμα, νά φεύγη διά μέσου 
τών αγρών. . . ύστερον νά χάνεται. ’Εξα
κολουθούν εντούτοις τήν πορείαν των, 
μέ τήν έλπίδα, ότι θά τοΰ κοφουν, μα- 
κρύτερα, τόν δρόμον.

Ή Black Bess προχωρεί πάντοτε έδώ 
είνε μία πυκνή αιμασιά, τήν διέρχεται· 
έκεΐ ενα ρυάκιον, τό πηδά· αλλαχού πάλιν 
φραγμός, τόν άφίνει όπισθεν της· άλλ’ 
ίόου τοίχος ύφηλος, τρομερός. . . ή Black 
Bess εννοεί τους διαλογισμούς τοΰ κυρίου 
της. . . θα. τόν πηδήση καί αύτόν, αί δυ
νάμεις της δμως έχαλαρώθησαν, σκον- 
τάπτει καί πίπτει. Έν τούτοις ή ένέργεια 
τοΰ αίματός της δέν τήν άφίνει, έγείρεται, 
καθώς· καί ό ίππεύς της, δστις- δέν έπα- 
θεν ούδέν έκ τής πτώσεως, 'll Black 
Bess έξακολουθεϊ τόν δρόμον της, άλλ’ 
άσθμαίνουσα, εξαντλημένη, στόματα χωρίς 
νά προέρχεται τοΰτο έκ τής θελήσεως 
τοΰ κυρίου της- έπαναλαμδάνει τόν δρό
μον της καί στέκεται έκ νέου, φυσά δυ
νατά, φαίνεται ώσάν νά ζητή άέρα, δια · 
στέλλουσα τους αίμάσσοντας όώθωνάς 
της· έπί τέλους- άφοΰ κατέόαλεν ΰστάτην 
προσπάθειαν διά νά ποοχωρήση, σταματά 
διά τελευταίαν φοράν, τό σώμά της τρέμει, 
καί πίπτει νεκρά.

Ό Τουρπέν έμεινε κατάπληκτος, καί 
γονατισμένος πλησίον της προσεπάθει νά 
τήν έπαναφέοη είς τάς αισθήσεις, μολο
νότι ήτο πεπεισμένος περί τοΰ δυστυχή
ματος της. Τής όμιλεϊ, είνε σκυμμένος 
πρός αύτήν ή ήμέοα προχωρεί, τό πρωι
νόν φέγγος ακτινοβολεί είς τόν ορίζοντα, 

ό κορυδαλός ϊπταται ύπεράνω τών όργω- 
μάτων, ή αύρα άρχίζει νά πνέη. . .

"Ανθρωπός τις ό όποιος διήρχετο έκεϊ
θεν, πλησιάζει πρός τό σύμπλεγμα τοΰτο, 
παρατηρεί καί άναγνωρίζει τόν Τουρπέν :

— Έ! Τουρπέν, τοΰ λέγει, τί κάμνεις 
έκεΐ;

— Κύττα, ή Black Bess μου ’πέθανε !
— Μά περιμένεις vet σέ συλλάβουν; 

Κτυπά έξ ή ώρα είς τήν έπισκοπήν τής 
Ύόρκης, παρατήρησε, νά ό πύργος- πή
γαινε γλήγωρα μέσα είς τήν πόλι, τό καλ
λίτερο πού έχεις νά κόμης- μάλιστα, θαρρώ 
πώς διακρίνω έκεΐ πέρα τρεις Ιππείς.

— Αύτοί είνε ! άνέκραξεν ό Τουρπέν, 
καί έπήρε άμέσως δρόμον. ·»

Οί άστυφύλακες φθάνουν καί εύρίσκουν 
τό πτώμα τής φορβάδος μακρύ πλατύ έπί 
τοϋ έδάφους- άλλ’ ό Τουρπέν είχεν έξαφα- 
νισθή. Είχε φθάσει είς· Ύόρκην, κρυπτό
μενος όπισθεν σωρών δένδρων καί θάμνων, 
οί όποιοι άπέκρυπτον τά ίχνη του.

Ό Τουρπέν έκλαυσε τήν φορβάδα του· 
άλλ’ έπειδή δέν έπερνε τήν άπόφασιν νά 
ήσυχάση πλέον, ήγόρασεν άλλον ίππον. 
Δέν ήτο δμως αύτός αύτός ή Black Bess, 
καί, δύο έτη μετά ταύτα, συνελήφθη πλη
σίον τής Ύόρκης καί έκρεμάσθη.

Ή Black Bess, φέρουσα βάρος 80 τού- 
λάχιστον κοίλων, καθότι ό Τουρπέν ήτο 
ύφηλος καί σωματώδης, διήνυσεν έντός 
δώδεκα ώρών δρόμον έκατόν μιλίων (160 
χιλιομέτρων!) καί τοΰτο, χωρίς νά φάγη 
κατά τό διάστημα τούτο, μολονότι δέ οί 
δρόμοι, διά τών οποίων διήλθεν, ήσαν 
κακοί καί ανώμαλοι.

• »

Ή ίστοοία αύτη αληθινή ή φανταστική 
— άδιάφορον! — είνε έν πόση περιπτώσει 
ή έκφρασις τής άναλλοιώτου άρχής, καθ" 
ήν, ή ύπεροχή τοΰ αίματος τών ίππων εύ- 
γενοΰς καταγωγής, είνε άναμφισβήτητος-

LOUIS CAUCH0IS

(Κατά μειάφρασιν α. Γ. Ξ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ)
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|Όρα προηγούμενα είς φυλλάϊιον 11)

ΣΗΜ. Τά έν τφ παρβντι φυλλαδίφ ΠεοΙ τής ιίτα- 
τιν,ής τού ίππον καί ή ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΔΙ
ΣΜΑΤΩΝ παρελείφθ-ηααν κατά λάθος νά τεθώοιν έν 
τφ φυλλαδίφ άριθ. 11 καί έν τ® οελίϊι 177 πρό τοΰ 
κεφαλαίου «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ».

1 ρους θέσεις άναλόγως τοϋ σκοπού δτι έπιδιώ- 
κουσι, βιάζοντες τόν ίππον νά λαβή τάς δια
φόρους ταύτας θέσεις.

Διακρίνουσι τριών ειδών βεβιασμένος στά- 
I σεις:

1®ν Τήν κανονικήν στάσιν (station ιέ- 
| guliere ou plac6e)

του 
ίνί—

ΙΙεμί τής «ϊτατικης ίππου.

Ή στατική τοΰ ίππου (ήτοι αί στάσεις 
αύτοΰ, attitudes) εινε τό μέρος τής ίππολο- 
γίας τό πραγματευόμενου είδικώς τάς διαφό
ρους θέσεις άς λαμβάνει τό σώμα τοΰ 'ίππου 
έν ήρέμω όρθια στάσει (station debout) ή 
έν κατακλίσει (couch6).

Αί στάσεις περιλαμ-βάνουσι:
Τήν κατάκλισιν (couchd) καί τήν όρθίαν 

στάσιν (station).
Ή κατακλισις εινε ή θί<ης ήν λαμβάνει ό 

ΐππος ϊνα άναπαυθή κατόπιν κοπιώδους άσκή- 
οεως ή παρατεταμένης όρθιας στάσεως.

"Οταν τό ζώον ήνε έντελώς έξηπλωμένον 
κατά τήν πλευράν, ή κατακλισις λέγεται πα- 
ρημελημένη (abandonn0).

Ή όρθια στάσις εινε ή κατάστασις έν ή δ 
ίππος μένει ακίνητος, ύποστηριζόμενος έπί 
έδάφους ύπό τών τεσσάρων άκρων του η 
οτε καί ύπο τών τριών μόνον.

Διακρίνουσι δύο ειδών όρθιας στάσεις :
Τήν έλευθέραν στάσιν (station libre) ή 

άναπαύσεως (de repos), καί τήν βεβια- 
σμένην στάσιν (station forc0e).

Ό ΐππος, έν τή έλευθέρα στάσει του, δια
θέτει τά άκρα του κατά θέλησιν.

Ή στάσις αΰτη είνε προσεκτική η παρη- 
μελημενη.

Έν τή πρώτη περιπτώσει δ ΐππος προσέ
χει δια τινα αιτίαν, στηριζόμενος έπί τών 
τεσσάρων άκρων του, έν δέ τη δεύτερα, άνα- 
παύεται, τρία δέ μόνον έκ τών άκρων του 
ύποβαστάζουσι τό σώμα του- τό τέταρτον εινε 
ήμικεκαμμένον, καί ή δπλή, ύπερβαίνουσα τον 
έτερον όμοταγή πόδα, έφάπτεται έπί τοϋ έδά- 
φους διά τοϋ προσοπλίου (pince).

ΊΊ βεβιασμένη στάσις παρουσιάζει διαφό-

Κατά ταύτην τά άκρα στηριζόμενα είς τάς 
τέσσαρας γωνίας ορθογωνίου τινός, ύποβαστά
ζουσι κανονικώς τό βάρος τοϋ σώματος. Οϊ 

’ έμπρόσθιοι πόδες άπέχουσι τών οπισθίων κατ’ 
1 άπόστασιν ΐσην μέ τά τρία τέταρτα τοϋ άνα- 
ί στήματος τοϋ ζώου.

2ον Τήν συνεπτυγμένην στάσιν (station 
| rasseinbl6e). έν ή τά οπίσθια άκρα πλησιά- 
' ζουσι πρός τό κέντρον καί άπεχουσιν άπό τά 

έμπρόσθια κατ’ άπόστασιν μικροτέραν άπο τά 
| τρία τέταρτα τοϋ αναστήματος τοϋ ζώου.

’Ενίοτε, έν τή έλαττωματική συμπτύζει, οί 
έμπρόσθιοι καί οί οπίσθιοι πόδες πλησιαζουσι 
πρός τό κέντρον.
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οπίσθιουΓά δίποδα πρόσθιον καί 
νονται του κέντρου καί άπέχουσι μεταξύ των 
χατ άπόστασιν μεγαλειτέραν τών τριών τέ
ταρτων τοϋ αναστήματος τοϋ ΐππου. οστις 
φαίνεται οΰτω μεγαλύτερος ένεκα τής ά.νυψώ- 
σεως του τράχηλου καί τής καταβιβασεως τών 
νώτων.

ΤΑχΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑΔΙΣΜΑΤΩΝ

Καλίυσι βάδισμα (marche) τό σύνολον 
των κινήσεων άς έκτελεϊ δ Γ-π:ς ϊνα ,ζε„ _ 
θτ, ες ενός σημείου εις ετερον.

Καλσύσι βήμα πλήρες (pas coinplet), τό 
*υν5 %των *1ί'·*λουμένων κινήσεων μεταξύ
όύο διαδοχικών θέσεων άκρου τινός κατά τό 
βάδισμά.

Καλοϋσι ποδοκρότημα (battue), τόν άκου- 
ομενον ψοφον κατά τα διάφορα βαδίσματα τοϋ 
ίππου, προερχόμενον ώς έκ τής έπί τοϋ έοα- 
φους πλήξεως τής δπλής.

Καλοϋσι χρόνον (temps), τήν διάρκειαν 
την χωρί,ουσαν δύο διαδοχικά ποδοκροτήματα.

Καλοϋσι πάτημα (foul'ee). τό έπί τοϋ έδα- 
φους άφινόμενον ίχνος τής δπλής τοϋ ζώου κα- 
τα το βάδισμά, καθώς καί τήν διάρκειαν τής 
επαφής τής οπλής μετά τοϋ έοαφους. 
, Καλοϋσι διασκέλισμα (enjambee), 
αποστασιν τήν χωρίζουσαν τά σημεία 
άνυψώσεως (lever) καί τής έπαναθέσεως 
(poser) τής οπλής.

Καλοϋσι βάδισμα (allure), τόν τρόπον δι' 
ού ένεργεΐται ή μετατόπισις, ή κίνησις τοϋ 
^ωου. ήτις χαρακτηρίζεται διά τής τά- 
ζεως έν γ έκτελοϋνται αί κινήσεις τών άκρων 
εις βήμα πλήρες.

Καλοϋσι ποικιλίαν βαδίσματος (vari0t6 

<1 allure), τήν τροποποίησιν είς τάς ιδίας έκα- 
στοτε διαρκείας (durees) τών διαφόρων 
χρόνων (temps) οϊτινες συνιστώσιν έν πλή
ρες βήμα (pas complet) βαδίσματος τίνος 
(allure). (’)
„ Τα βαδίσματα είνε φυσικά (naturelles) 
η επίκτητα (acquises).

I ά φυσικά βαδίσματα εινε τά όσα κέκτη- 
ται τό ζώον έν ύγιά καταστασει προτού τρο- 
ποποιηθωσι διά τής έκπαιδεύσεως ή τής μα
κράς χρήσεως.

I ά επίκτητα βαδίσματα πηγάζουσιν έκ 
τή; έκπαιδεύσεως καί τής μακράς χρήσεως.

Τά τεχνικέ! (artificielles) λεγάμενα βα
δίσματα είνε έπίσης επίκτητα βαδίσματα.

Τα φυσικά βαδίσματα ώς καί τά έπίκτητα 
εινε εύθέα η ορθά (marchees). ή αΐωρηιιέ- 
να (sautees).

Τά ευθέα ή όοθά βαδίσματα είνε έκεϊνα 
καθ’ ά τό σώμα τού ίππου έρείδεται έπί τών 
δύο ή τριών άκρων του, μή άποσπώμενον έκ 
του εδάφους μεταξύ δύο διαδοχικών πλήοων 
βημάτων, ώς κατα τό βάδην (pas) καί τόν 
πλαγιοδιποδισμόν (a ιη ble).

Ιά αΐωρημένα βαδίσματα εινε έκεϊνα καθ’ 
ά τό σώμα του ίππου έν άκαριαία στιγμή αί- 
ωρεϊται, άποσπώμενον έκ τοϋ έδαφους είτε κα
τά τήν διάρκειαν ενός βήματος, είτε μεταξύ 
δύο διαδοχικών πληρών βημάτων, ώς' κατά 
τόν τροχασμόν (trot) καί τόν καλπασιιόν 
(galop). __

Ιά βαοίσματα είτε ωσι φυσικά ή έπίκτητα, 
περιλαμβάνουσι πεντε κυρίας διαιρέσεις. 
, Τό βάδην η τό βήμα (pas), δπερ 

εινε βηματισμός τετράχρονος, εύθύς (qua- 
tre temps, marcliee)· εινε ή ήρεμωτέρα καί 
κανονική κίνησις τοϋ ίππου- έν τώ είρημίνφ 
βηματισμό» οί πόδες άνυψοϋνται διαδοχικώς, 
του οπισθίου κατά διαγώνιου άκρου επομένου 
τής κινήσεως τοϋ έμπροσθίου άκρου, έναπο'τιθε- 
μένων δέ κατά γής καθ’ήν τάξιν άνυψοϋνται.

2°ν Τόν πλαγιοδιποδισμόν (amble, τό 
ραχόάνι), δστις είνε βηματισμός δίχρονος, 
εύθύς (deux temps, marclie) είς τόν βη
ματισμόν τούτον ή προχώοησις έκτελεϊται διά 
τής συγχρόνου κινήσεως τοϋ πλαγίου διπόδου 
(τοϋ ένός προσθίου καί τού ομολόγου όπισθίου), 
έναποτιθεμένων κατά γής τών δύο πλαγίων 
ποδών έπίσης συγχρόνως, τής άποστάσεως τής 
χωριζούσης τούτου; οΰσης πάντοτε ίσης μέ τά 
τρία τέταρτα τοϋ αναστήματος τοϋ ίππου.

I I θεωρούμεν τάς ταυτοχρόνους ίπαναΟίιίεκ· 
(posers) τών δυο διαγώνιων -οδών ή παραπλεύρων 
τοιουτων, ως δύο διαδοχικάς «πανα»ίσεις, χωριζο- 
μίνας κατ έκαχιοτον χρονικόν διάοτημα, ώστε νά 
καταληγωσιν εΐς τό νά συγχέωνται.

3ον Τόν τροχασμόν (trot), δστις εινε βημα
τισμός δίχρονος, αίωρημένος (deux temps, 
saut.ee)' ούτος είνε ταχύτερος βηματισμός 
τού βάδην καί συνίσταται είς τό ότι δύο δια- 
γωνίως κείμενοι πόδες, πρόσθιος καί οπίσθιος, 
ταύτοχρόνω; άνυψοϋνται καί καταπίπτουσι, 
τής άποστάσεως άπό τό σημεϊον τοϋ έρεί- 
σματος (ιϊ I’appui) μή οΰσης ουδέποτε μεγα- 
λειτέρας τών τριών τέταρτων τού αναστήμα
τος τοΰ ζώου.

4αν Τήν όπισθοχώρησιν (reculern mar
che retrograde), δστις είνε βηματισμό; εύ- 
θϋς (marcliee). δίχρονος ή τετράχρονος, 
άναλόγως τής ισορροπίας τοϋ ίππου.

5°ν Τόν καλπασμόν (galop), δστις είνε 
βηματισμός τρίχρονος, αίωρημένος (trois 
temps, sautee)· ούτος είνε δ ταχύτερος κα! 
κοπιωδέστερος βηματισμός τοϋ ΐππου, κατά τόν 
όποιον οί πόδες έπανατίθενται διαδοχικώς, είς 
οπίσθιος πούς. κατά πρώτον, ακολουθούμενος 
έκ τής έπαναθέσεως τοϋ διαγώνιου διπόδου 
ούτινος δέν άποτελεϊ μέρος, καί έν τέλει έκ τής 
έπαναθέσεως τού έμπροσθίου ποδός τοϋ άντικει- 
μένου διαγωνίως πρός τόν κατά πρώτον έπα- 
νατεθέντα οπίσθιον.

προστιθεμεν ότι τά άκρα λειτουρ- 
μεμονωμένως, είτε κατά ζεύγη, 
δίποδον (bipede) τόν συνδυασμόν

Αί ανυψώσεις τών ποδών έκτελοϋνται κα
τά τήν ταξιν τών έπαναθέσεων.

Μετά τήν άνωτέρω ονοματολογίαν τών βη
ματισμών, 
γοϋσιν είτε

Καλοϋσι 
δύο άκρων.

Τά δύο 
πρόσθιον δίποδον (bipbde antdrieur).

Τά δύο οπίσθια άκρα άποτελοϋσι τό οπί
σθιον δίποδον (bipede posterieur)-

Τά δύο δεξιά άκρα άποτελοϋσι τό δεξιόν 
πλάγιον δίποδον (bipede lateral droit).

Τά δύο αριστερά άκρα άποτελοϋσι τό αρι
στερόν πλάγιον δίποδον (bipede lateral 
gauche).

Τά άκρα δεξιόν έμπρόσθιον καί άριστερόν 
οπίσθιον άποτελοϋσι τό δεξιόν διαγώνιον δί
ποδον (bipfede diagonal droit).

Τά άκρα άριστερόν εμπρόσθιου καί δεξιόν 
οπίσθιον άποτελοϋσι τό αριστερόν διαγώνιον 
δίποδον (bipede diagonal gauche).

Όταν τά δίποδα έμπρόσθιον καί οπίσθιον 
άπέχωσι τό έν τοϋ έτέρου κατά τά τρία τέ
ταρτα τοϋ άναστήματος τοϋ ίππου, στηριζό- 
μίνα έπί τοϋ έδαφους έπί τών τεσσάρων γω
νιών ένός ορθογωνίου, λέγουσιν ότι δ ίππος 
ϊσταται έπί βασεω: κανονικής ύποστηρίξε- 
ώς του sustentation rdgulibre).

Τό έρεισμα (appui) έπί τών τεσσάρων ά

κρων άποτελεϊ βάσιν τετραποδικήν (base 
quadrupedale).

Τό έρεισμα έπί τών τριών άκρων άποτελεϊ 
βάσιν τριποδικήν (base tripedale).

Τό έρεισμα έπί διαγώνιου διπόδου άποτε
λεϊ βάσιν διαγώνιον (base diagonale).

Τό έρεισμα έπί πλαγίου διπόδου άποτελεϊ 
βάσιν πλαγίαν (base laterale).

Αί διαγώνιοι καί πλάγιαι βάσεις· λαμ- 
βανουσι τό όνομα τού έμπροσθίου άκρου τής 
πλευράς ήτις έρείδεται.

Ή τριποδική βάσις λαμβάνει τό όνομα 
τής πλευράς τής διαγώνιου βασεως ήντινα πε
ριλαμβάνει, προστιθεμένου τού χαρακτηρισμού 
εμπρόσθιος ή όπισθία άναλόγως τοϋ διπόδου 
έμπροσθίου ή όπισθίου οπερ έρείδεται.

Όταν μία τών είοημένων βάσεων πλαγίας, 
διαγώνιου, τριποδικής ή τετραποδικής ηνε 
έπιμηκεστέρα ή βραχυτέρα τών τριών τετάρ
των τοΰ άναστήματος, ή βάσις αΰτη λέγε
ται μακρά (longue) ή βραχεία (courte).

(επεται συνέχεια)ΠΟΡΕΙΑ 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
(Ό διοικητής τής 'Ιππευτικής Σχολής κ. Α. 

Σοΰτσος, είς τών διαπρεπέστερων αξιωματικών τοΰ 
στρατού μας, εΰηρεστήθη νά αποστείλη ήμϊν τήν 
κατωτέρω μελέτην, ήν μετά χαράς δημοσιεύομεν. 
Έκτιμώντες δ’ ώς πολύτιμον άπόκτησιν διά τήν 
ήμετέραν «Έπιθεώρησιν» την συνεργασίαν τοΰ δια
πρεπούς άνδρός, έκφράζομεν αύτώ την ευγνωμοσύνην 
μας).

Τό αθλητικόν κοινόν ακολουθεί μετ’ έν- 
διαψέροντος πάσαν προσπάθειαν τείνουσαν 
νά άναπτυξη τήν πρός τιι γυμνάσια κλί- 
σιν, πάσαν δοκιμήν χρησιμενουσαν νά 
επίδειξη*  τό ηθικόν σθένος, τήν σωματι
κήν ρώμην καί αντοχήν. Μετά χαράς δέ 
οί ψίλιπποι άναγράψουσιν εΐς τάς σελίδας 
τών ιππικών χρονικών πάσαν ενέργειαν 
μαρτυρούσαν ότι ύφίσταται καί παρ' ήμϊν 
πνεύμα ιππικόν, ότι ύπάρχουσιν ικανοί 
ιππείς έπιδιώκοντες τήν χρησιμοποίηση» 
τών ιδιοτήτων τών ίππων, μή ψειδόμενοι 
κόπου καϊ άύηφοΰντες τους κινδύνους 
τών τολμηρών αύτών αποφάσεων.

Ή χώρα ήμών έν γένει, μάλιστα δέ ή 
περϊ τήν πρωτεύουσαν είναι ήκιστα κα
τάλληλος εΐς ιππικά εγχειρήματα. Τό 
σκληρόν καϊ ορεινόν τοΰ έδάφους, ή σπά- 
νις τών κατωκημένων τόπων, τιϊ ίππικιι
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μέσα, α παρέχουσιν ούτοι, είναι τόσον ελ
λιπή ή και έλλείπουσιν τελείως, ώστε 
άναμφιβόλως πάσα ιππική κίνήσις συναν
τά δυσχερείας. αΐτινες είσιν δλως άγνω
στοι έν τή ξένη. Ύπό τοιαύτας συνθήκας 
δικαίως παρακο/νουθεϊ τις μετ’ ένδιαφέρον- 
τος δοκιμής- έκτεινομένας πέραν τών συνή
θων ορίων τών ιππικών έκδρομών, αΐτι
νες, ώς έκ τοΰ μήκους τής διανυτέας 
άποστάσεως και τοΰ χρόνου έντός τοΰ 
οποίου πρέπει νά έκτελεσθώσι, θεωροΰν- 

Δοκιιιαϊ ί-όγχιις έν τφ Σχο2.εΐ<.» "Ιππευτικής.
Ή Ίλη τοΟ Επιτελείου τής Ιππευτικής παρελαϋνουοα είς άρα-.άν φάλαγγα είς 

τροχασμόν πρό τοΰ Διοικητοϋ τοΰ Σχολείου.

ται ώς ύπερβαίνουσαι τό δριον τής· αντο
χής τοΰ μήπω έκπεπονημένου ίππου. 
Τοιαύτην πορείαν έξετέλεσαν οί ανθυπί
λαρχοι κ.κ. Γεώργιος Βάσσος και Πέτρος 
Μάνος άπ’ ’Αθηνών εις Χαλκίδα, έκεΐ
θεν είς Θήβας καί ’Αθήνας είς διάστημα 
συνεχές 28 ώρών.

Άμφότεροι ΐππευον ούγγαρικους ίππους 
τής τελευταίας ίππωνίας τοΰ δημοσίου. 
Ό μέν τοΰ άνθυπιλάρχου Γεωργίου Βάσ- 
σου είναι έκτομίας, ύαρρός, αναστήματος

1,58 μ., ήλικίας 6‘/, έτών, οιαπλάσεως 
γενικώς καλής καί βάρους 270 οκάδων. 
Τά τέσσαρα αύτοΰ άκρα είναι ύγιά.

ΤΙ δέ φορβάς τοΰ άνθυπιλάρχου Πέτρου 
Μάνου είναι χρώματος ξανθοΰ, αναστήματος 
1,58 μ., ήλικίας 6 '/, έτών, γενικώς καλής 
διαπλάσεως, έχουσα τήν ράχιν μακράν ό 
χαρακτήρ αύτής είναι νευρικός, εύέξα- 
πτος, ζυγίζει δέ 310 όκ. Τά άκρα είσιν 
έμπαθή. διότι ό τένων τοΰ δεξιού έμπρο
σθίου έπαθε πρό τίνος χρόνοι/ κατόπιν βε

βιασμένης χρήσεως· ή πάθησις αΰτη έγέν- 
νησε φλόγωσιν, ήτις έπέβαλε τήν δι" έκ- 
δορίων θεραπείαν. ΤΙ ίασις δέν έπετεν- 
χθη τελεία, παρέμεινε δέ χρονεία φλόγω- 
σις μετά οιδήματος μή έπηρεάζουσα μέν 
τήν έν γένει χρήσιν τοΰ ίππου, καθιστώσα 
δμως τόν ίππον ακατάλληλον διά πάσαν 
βιαίαν έργασίαν.

Άμφότεροι αί έμπρόσθιαι συγκαμπαϊ 
τών μεσοκυνίων έπασχον έκ μάλκης. Είς 
τό αριστερόν έμπρόσθιον και είς τους ταρ

σούς ύπήρχον γάγγλια μή έπιιρεάζοντα 
τήν κίνησιν, άλλ’ ένδεικνύοντα τό έμπα- 
θές τών μελών. ’Ολίγον δέ πρό τής έκ- 
κινήσεως παρετηρήθη φλόγωσις είς τό δε
ξιόν έμπρόσθιον και οδύνη κατά τήν άφήν 
τού έξωτεοικοΰ τριχώματος τής οπλής, 
ήν άποδίδουσιν είς έλαττωματικήν πετά- 
λωσιν κατά τήν προτεραίαν τής άναχωρή- 
σεως. ’Εν δλω λοιπόν είχεν ή φορόάς 
τρία μέλη σχεδόν ύγιά καί τύ τέταρτον 
άσθενες !

Πήϊημα φράκτου ύπό τών άξιωματικών τοΰ Έπιτ.λ.ίου Ιππευτικής.

Οί ίπποι έφερον τόν έξής φόρτον έκα
στος :

Ό ανθυπίλαρχος Βάσσος ζυγίζει όκ. 47 
ΤΙ αγγλική σέλλα.................. » 5
Ό ολομερής χαλινός............» 1

Έν δλω όκ. 53
Ό ανθυπίλαρχος Μάνος ζυγίζει όκ. <>0
ΤΙ άγγλική σέλλα.....................» 5
Ό όλομερής χαλινός............. » 1

Έν δλω όκ. 66
Ή έκτέλεσις τής πορείας άποφασισθεϊσα 

αίφνιδίως, δέν παρέσχε τόν άπαιτούμε- 
νον πρός έκπόνησιν τών ίππων χρόνον.

ΤΙ έργασία είς· ήν ύπεβάλοντο είχεν ώς 
εξής: Ό τοΰ ανθυπίλαρχου Βάσσου, ίπ
πε ύετο σχεδόν καθ’ έκάστην περί τήν ώραν 
είς· ίίοεμον περίπατον· ή φορόάς τοΰ αν
θυπίλαρχου Μάνου έξήρχετο πρό τεσσά
ρων μηνών κατέι διαλείμματα άκανονί- 
στως, μένουσα πολλάκις έπϊ πολλάς ημέ
ρας· έν τώ σταύλω- άλλά τάς τέσσαρας 
πρό τής πορείας ήμέρας έτυχε νά ίππεύη
ται περϊ τήν μίαν ώραν καθ’ έκάστην, τήν 
δέ παραμονήν τής έκκινήσεως έξήλθε ρυ-

ταγωγουμένη ύπό πεζού ίππέως. Είς άμ- 
φοτέρους παρετίθετο καθ’ έκάστην ή κε- 
κανονισμένη νομή συντηρήσεως τών ίπ
πων στρατού. ΤΙ στρωμνή αύτών ήτο πάν
τοτε άφθονος. Οί βηματισμοί δέν είχον 
διακανονισθή έκ τών προτέρων, συνεπώς 
ή ταχΰτης αύτών ήτο άγνωστος- άλλά 
κατά τό πρώτον ήμισυ τής πορείας οί ίπ
ποι διέτρεξαν τό χιλιόμετρον είς βήμα είς 
9' 3" καϊ είς τροχασμόν είς 4'.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας καϊ μέ τοιούτους 
ίππους άνέλαβον οί αξιωματικοί μας νά δια- 
τρέξωσι 200 περίπου χιλιόμ. είς 36 ώρας.
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ΊΙ άναχώρησις έλαβε χώραν τή 11 
Φεβρουάριον, ώρα 11 καί 45' της πρωίας 
προ τοϋ Σχολείου τής ιππευτικής, έπί 
παρουσία τών υπιλάρχου Ι’ονναράκη καί 
ανθυπίλαρχου Λεβίδη, οϊτινες έσημείωσαν 
τήν ώραν τής εκκινήσεων. Έβάδισαν έπί 
τής αμαξιτής όδοΰ πρός τήν Δεκέλειαν, 
έπί έν χιλιόμετρου είς βήμα, ϊνα προπα- 
ρασκευάσωσι τούς 'ίππους πρός διατήρη- 
σιν τοϋ τροχασμού έπί δέκα χιλιόμετρα, 
οτε κατήλθον είς βήμα έπί έν χιλιόμε- 
τρον, ϊνα έκ νέου τρο- 
χάσωσι δέκα ύλόκλη- 
ρα χιλ., τά όποια έπη- 
κολούθησεν έν χιλ. 
βήματος· τά ύπολει- 
πόμενα μέχρι τοϋ ξε
νοδοχείου τοϋ Τατοΐου 
δύο περίπου χιλ. διέ- 
τρεξαν είς- τροχασμόν 
καϊ άφίππευσαν πρό 
αυτού τή 1 ώρα καί 
30' τής έσπέρας. Τήν 
δλην άπόστασιν τών 
25 χιλ. διέτρεξαν είς 
1 ώραν καί 45'.

Ή όδός άπ’ ’Αθη
νών μέχρι τοϋ 19 χι- 
λιομ. είναι μετά τινων 
έλαφρών διακυμάν
σεων όριζοντία· έντεϋ- 
θεν ανέρχεται πρός 
τήν άρχαίαν Δεκέ 
λείαν είς ύφος 400-
500 μ. ΊΙ κατάστασις τής ατμόσφαιρας ήτο 
μάλλον θερμή προξενήσασα έφίδοωσιν τών 
ιππέων καί τών ϊππων. Τούτου ένεκεν ένε- 
σταύλισαν τούς ίππους, άπέσαξαν καί 
ποοσέτριύαν ίσχυρώς τά άκρα, Ιδίως τούς 
τένοντας, είτα έκάλυώαν αύτούς καί πα
ρέθεσαν μίαν όκάν σανού πρός βρώσιν είς 
άμφοτέρους. Οί ιππείς κατά τό διάστημα 
τούτο έφαγον δύο ώά έκαστος, ολίγον άρ
τον καί έπιον ολίγον οίνον. Μετά παρέ- 
λευσιν 45 λεπτών άπό τής σφίξεως έπέ- 
σαξαν τούς ίππους, έπότισαν αύτούς μέ 
χλιαρόν ύδωρ άναμεμιγμένον μέ δύο όκά- 

Ό 4»»οπίλαρ·ΖΟς ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝ0Σ

I δας αλεύρου δι’ άμφοτέρους καί ιππέυσαν 
τή 2 ώρα 15’ τής· έσπέρας, διευθυνόμε- 
νοι πρός τόν Άγιον Μερκούριον. Οί ίπ
ποι μετά τήν πρώτην ταύτην δοκιμήν 
έφαίνοντο άκμαϊοι, έφαγον μετά διαθέσεως 
τόν σανόν καί έπιον μετά μείζονος έτι 
προθυμίας- τό παρατεθέν είς αύτούς· φύ
ραμα. ΊΙ κατάστασις τής άτμοσφαίρας 
ήρχισεν ήδη μεταβαλλομένη έπί τό ψυ
χρότερου.

Μετά τινα μέτρα είς βήμα έτοόχασαν 

περϊ τά 8 χιλιόμετρα μέχρι τοΰ Αγίου 
Μερκούριού, δπου έβάδισαν έπί έν χιλιό- 
μετρον είς βήμα, ϊνα έκ νέου τροχάσωσι 
τήν μέχρι Κακοσάλεσι έλικοειοή κάθοδον 
τής αμαξιτής όδοΰ έκ 14 χιλιομέτρων· 
άφίκοντο δέ αύτόσε τή 3 ώρα καϊ 50', ήτοι 
διήνυσαν 20 χιλ. είς 1 ώραν καί 35'. 
Διήλθον τό χωρίον καί άνευ στάσεως έξη- 
κολούθησαν τήν πορείαν των πρός τό χω
ρίον Βαθύ, άφίνοντες άνατολικώς αύτών 
τό χωρίον Δίλεσι.

Άπό Σάλεσι είς Βαθύ ή όδός· μεταβάλ
λεται είς αμαξιτήν ατραπόν, ής τό έοα-

φος είναι μαλακώτατον, ελκύει δέ είς έπι- 
μήκυνσιν τού βηματισμού. Τούτου ένεκεν 
διέτρεξαν τό διάστημα τούτο είς επιμήκη 
φυθμόν τροχασμού καί μετά μίαν ώραν 
άφίκοντο είς· Βαθύ τή 4 ώρα καί 50' τής 
έσπέρας.

Άτυχώς έπί τής όδοϋ ταύτης, ήτις εί
ναι αμαξιτή άτραπός τοπικής συγκοινω
νίας, αί άποστάσεις δέν σημειοϋνται διά 
σταδιοδεικτών ώς έπί τής όδοϋ άπ’ ’Αθη
νών είς τήν γέφυραν τοϋ ’Ασωπού, δπου 
τό 51 χιλιόμετρον. Διά τούτο άδύνατος 
αποβαίνει ό ακριβής ύπολογισμός τής 
άποστάσεως ταύτης είς χιλιόμετρα. Άπό 
τοϋ χωρίου Βαθύ ήκολούθησαν τήν δύσ
βατοι-, πετρώδη καί ολισθηρόν παραλια
κήν ήμιονικήν άτραπόν βαδίσαντες είς 
.βήμα καί κατόπιν άφιππεύσαντες. Ένώ δέ 
πεζοί έσυρον τούς- ίππους διά παντοίων 
έδαφικών δυσχερείων, κατέπεσεν όλισθή- 
σας ό ΐππος τοϋ ανθυπίλαρχου Βάσσου, 
άλλ’ ήγέρθιι άμέσως άνευ απευκταίου. 
Ούτω έφθασαν μέχρι τής μικοάς πεδιάδος 
δυτικώς τοϋ δρμου Χαλκίδας, δπου ίππεύ- 
σαντες έτρόχασαν καί έκάλπασαν πρός 
τήν αμαξιτήν οδόν άπό Χαλκίδος είς 
Θήβας.

Τή 6 ώρα τής έσπέρας άφίππευον είς τι 
καφενεϊον τής Χαλκίδος καί έτηλεγρά- 
φουν τήν άφιξίν των.

(έπεται αυνίχεια)
ΑΛΕΞ. ΣΟΤΤΖΟΣΑ0ΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ1

HOCKEY
Κανόνες τής παιδιάς.

Άρθρον 1. Ή παιδιά 
παικτών 11 δι’ έκαστον 

παίζεται ύπό 22 
στρατόπεδον, έκτός

&ν γίνη ιδιαιτέρα περί τούτου συμφωνία.
2. Αί διαστάσεις τοϋ έδάφους εινε: μήκος 

μέν 90 μέτρα καί πλάτος 45’ αί γραμμαί 
αί περιορίζουσαι τόν χώρον της παιδιάς γρά
φονται Six λευκού χρώματος, είς έκάστην Si 
γωνίαν πήγνυται μία μικρά σημαία- αί κατά 
μήκος πλευραι τού πεδίου καλούνται πλάγιοι 

γραμμαί (lignes de cote) αί Si κατά πλάτος 
καλούνται γραμμαί τέρματος (lignes de 
but).

3. 'Γά τέρματα τοποθετούνται εις τό μέσον 
τών γραμμών τών τερμάτων έκαστον έξ αύ
τών άποτελεϊται έκ δύο στύλων τομής κυκλι
κής πεπηγμένων είς 4 μέτρων άπόστασιν άπ’ 
άλλήλων καί συνδεδεμένων εις τό άνώτερον 
αύτών άκρον δι’ οριζοντίου ζυγού ή σχοινιού 
(λευκού κατά προτίμησιν) είς ύψος 2,10 μέ
τρων άπό τοΰ έδάφους.

4. Κύκλος· άποστολής. Πρό έκαστου τέρ
ματος χαρασσεται γραμμή 4 μέτρων μήκους, 
παράλληλος πρός τήν γραμμήν τού τέρματος 
καί άπέχουσα αύτής 14 μέτρα. Ή γραμμή 
αΰτη πιρατούται είς δύο ήμικύκλια γραφόμενα 
μέ κέντρα τούς δύο στύλους τού τέρματος. 
Ό χώρος δέ δν ή γραμμή αΰτη μετά τών 
ήμικυκλίων περιλαμβάνει, καλείται κύκλος 
αποστολής.

5. ΊΙ σφαίρα είνε όμοια τή τού cricket, 
χρώματος λευκού, βάρους ούχί ύπερβαίνοντος 
τά 20 γραμμάρια καί περιφέρειας 0,22 έκα- 
τοστομέτρων.

6. Αί £αβδοι (crosses) εινε καθ’ ολοκλη
ρίαν έκ ξύλου, μή εχουσαι ούδέν μέρος αύτών 
σιδηρούν, πεπλατυσμένον ή ήχμοποιημένον 
πρέπει δέ νά διέρχωνται έλευθέρως άπό κρίκου 
0,06 διαμέτρου.

7. Τά ύποδήματα δέν πρέπει νά φέρωσιν 
ούτε σιδηρά επιθέματα, ούτε ήλους· δύναται 
μόνον ο Λαίκτης νά κάμη χρήσιν ύποδημάτων 
τής ποδοσφαιρίσεως.

8. Ή έκλογή τού τέρματος άφίεται εις τήν
I

’Ορίζεται έκ τών προτέρων ή διάρκεια τής 
I παιοιάς.

Κατά τήν ήμίπαυσιν τά στρατόπεδα άλάσ- 
σουν τέρματα.

9. Διά νά άρχίση ή παιδιά τοποθετείται ή 
σφαίρα εϊς τό κέντρον τού πεδίου, καί δύο 
παίκται, είς ές έκαστου στρατοπέδου, τήν 
θέτουσιν είς ένέργειαν κατά τόν επόμενον τρό
πον : Έκαστος παίκτης κτυπά άπαξ τό έδα
φος μέ τό άκρον τής ράβδου του τρεις φοράς, 
κατόπιν τήν ράβδον τού αντιπάλου καί κατό
πιν τήν σφαίραν όστις έκ τών δύο προφθαση.
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τήν άρχήν τής παιδιάς-
έρματος-

Κατά τον τρόπον αύτόν
είς ένέργειαν :

*’) 
β') 
γ) 
ίο.

πάντες
τής σφαίρας καί τοϋ

11. "Εν τέρμα κερδίζεται 
ριφθή δι ’ ένός μόνου κτυπήματος 
μείου ευρισκομένου 
λής, μεταξύ τών 
έγκαρσίαν δοκον.

12. Πας παίκτης
(of side), άν εύρεθή μεταξύ παίκτου 
του στρατοπέδου παίζοντος τήν σφαίραν 
τοϋ έχθρικοϋ τέρματος.

Παίκτης, έκτός παιγνιδιού ευρισκόμενος, δι 
δύναται ούτε νά 
νά έμποδίση έτερον 
ή αΰτη διέλθη διά 
θέτου στρατοπέδου.

13. Ή σφαίρα δύναται νά κτυπηθή καί έν 
τή πτήσει της είτε διά τής χειρός, είτε δι’ 
άλλου μέρους τοϋ σώματος. Άν κτυπηθη διά 
τής ράβδου καί άν κατά τήν περίπτωσιν ταύ
την ή ράβδος ύψωθή άνω τοϋ ύψους τοϋ ώμου, 
τό άντίθετον στρατόπεδον έχεε δικαίωμα έλευ
θέρου κτυπήματος. Άν ή σφαίρα συλληφθή έν 
τή πτήσει της, δέον δ συλλαβών ν’ άποθέση 
αύτήν πάραυτα χαμαί καί ούχί νά τρέξη μετ’

άν τυχαίως λακτισθή ή σφαίρα καί 
τοϋ λακτίσματος προχωρήση ύπέρ τά 

τότε τό στρατόπεδον τό άντίθετον

τίθεται ή σφαίρα

Κατά
Κατά τό κέρδος ενός 
Μετά τήν ήμίπαυσιν
Όσακις ή σφαίρα τίθεται εις ένέργειαν, 
οί παίκται δέον νά ί'στανται μεταξύ 

τοϋ τέρματός των.
, δταν ή σφαίρα 

ος. καί έκ ση- 
έντος τοϋ κύκλου άποστο- 
δύο στύλων καί ύπό τήν

ε'νε έκτός παιγνιδιού 
τοϋ ίδιου 

καί

εν 
ούτε 

τήν ρίψη πριν 
τοϋ άντι-

παίζη τήν σφαίραν, 
παίκτην νά 
τριών παικτών

αύτής- 
ένεκα 
5 μίτρα, 
τώ λακτίσαντι δικαιούται έλεύθερον κτύπημα.

14. ΊΙ σφαίρα κτυπάται πάντοτε έκ δεξιών 
πρός αριστερά- άν αΰτη κτυπηθή άντιθέτως, 
μετροϋσιν £ν of side καί δικαιούνται έν έλεύ
θερον κτύπημα.

15. Κατά τό κτύπημα τής σφαίρας ουδέποτε 
πρέπει ή ράβδος νά ύπερβαίνη τό ΰψος τοϋ 
ώμου.

16.
γιων γραμμών, 
χειρός καί μόνον παρά τίνος παίκτου τοϋ στρα
τοπέδου τοϋ άντιθέτου πρός έκεΐνο δπερ τήν 
έξέβαλε καί κατά διεύθυνσιν κάθετον πρός τήν

Όταν ή σφαίρα ριφθή εκτός τών πλα- 
ρίπτεται (κυλιστά) διά τής 

τής γραμμής 
ύπό τίνος παίκτου τοϋ ίδιου 

ή άν αΰτη κτυπώσα έπί τής 
σώματος ένός τών παικτών τού- 

βπισθεν τής γραμμής τοϋ 
τοϋ άντιθέτου στρα
ς ενέργειαν, ρίπτων 

τό τέρμα 
•ϋ ύπερασπιζομένου στρα- 
ι νά μείνουν πρός τό 
οϋ τέρματός των, οί δέ 

ου δπι-

j πλαγίαν γραμμήν έκ τοϋ σημείου, έξ ού αΰτη 
ί έξεβλήθη.

Κατά τήν περίπτωσιν αύτήν ούδείς παίκτης 
j δύναται νά πλησιάση όλιγώτερον τών 5 μέ- 
■ τρων τήν πλαγίαν γραμμήν, δ δέ παίκτης, δ 

έπαναθέσας αύτήν έν ένεργεία. δέν δύναται νά 
1 τήν κτυπήση έκ νέου, πριν αΰτη κτυπηθή ύπό 
I έτέρου παίκτου.

17. "Οταν ή σφαίρα ριφθή όπισθεν τής γραμ- 
, μής τοϋ τέρματος βαλλόμενη ύπό τοϋ προσ- 
I βάλλοντος στρατοπέδου, τότε τοποθετείται είς 
I άπόστασιν 23 μέτρων άπό τής γραμμής ταύ

της καί έπί εύθείας καθέτου πρός τό σημεϊον 
τής γραμμής τοϋ τέρματος, δπόθεν αΰτη έξήλθε- 
έπανατίθεται δέ εις ένέργειαν, δπως περιεγραφη 
είς τό άρθρον 9.

"Αν ή σφαίρα ριφθή όπισθεν 
τοϋ τέρματος 
στρατοπέδου, 
ράβδου ή τοϋ
των άναπηδήση 
τέρματος, είς τών παικτών ■ 
τοπέδου τήν έπαναθέτει ιίι 
αύτήν έκ τής πλησιεστέρας πρός 
γωνίας. Οί παίκται τοΐ 
τοπέδου οφείλουν τότε 
μέρος τής γραμμής τοΐ 
παίκται τοϋ προσβάλλοντος στρατοπέδι 
σθεν τοϋ κύκλου τής άποστολής.

18. 'Απαγορεύεται νά έφορμ$ τις -:~· 
παλου ή νά τόν συλλαμβάνη έκ τοϋ 
νά λακτίζη ή νά ύποσκελίζη αύτόν. 
τως άπαγορεύεται νά τοποθετείται τις 
τοϋ παίκτου καί τής σφαίρας, 
τώ άποκλείση τήν διαβασιν.

Άπαγορεύεται ή έπίθεσις ή ραβδομαχία, 
έκτός άν πρόκειται νά άφαιρεθή ή σφαίρα άπό 
άντίπαλον.

19. Πάσα παραβασις τών άρθρων 12, 13, 
15 καί 18, γενομένη έκτός τοϋ κύκλου τής 
άποστολής, δίδει δικαίωμα έλευθέρου κτυπή
ματος εις τό άντίθετον στρατόπεδον έκ 
σημείου, ένθα ή παραβασις ε"λαβε χώραν.

Πάσα παραβασις τών είρημένων άρθρων 
νομένη έντός τοϋ κύκλου τής άποστολής

τις κατ αντι- 
λαιμοϋ, 
Ώσαύ- 
μβταξύ 

μέ σκοπόν νά

τοΰ

γε- 
ύπό 

τοϋ προσβάλλοντος στρατοπέδου, δίδει δικαίωμα 
έλευθέρου κτυπήματος είς τό άμυνόμενον στρα-

τόπεδον- άν δέ ή παραβασις έγένετο ύπό τοϋ ' 20. 'Οσάκις δίδεται ελεύθερον κτύπημα, ού
άμυνομένου στρατοπέδου, τότε οί επιτιθέμενοι | δεις τών παικτών τοϋ στρατοπέδου τοϋ παρα- 

βάντος τόν κανονισμόν δύναται νά 
πλησιάση όλιγώτερον τών 5 μέ
τρων δ δέ παίκτης, δ δίδων τό 
κτύπημα, δέν δύναται νά κτυπή
ση έκ νέου τήν σφαίραν, πριν 
ή έτερος παίκτης πράξη τό αύτό. 

21. Εινε άπαραίτητον είς τά 
match νά ονομάζεται άπό κοινού 
είς διαιτητής ή έλλανοδίκης, τοϋ 
όποιου αί άποφάσεις νά εινεάνέκ- 
κλητοι.

’Εν ή περιπτώσει δέν έχει 
ούτως δρισθή διαιτητής, τότε οί 
δύο άρχηγοί τών δμίλων άναλαμ- 
βανουσι τά καθήκοντα ταΰτα- έν

δικαιούνται νά ζητήσωσιν, δπως ή σφαίρα | περιπτώσει διαφωνίας, τότε τρίτος τις διαιτητής 
τεθή είς ένέργειαν, ώς καί κατά τήν άρχήν | καλείται, τοϋ όποιου ή άπόφασις εινε άνέκκλητος. 
τής παιδιάς. | - Ι2ΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΑΙΑΠΑΑ2Ι2 ΤΟΥ ΙΠΠΟΥ

(Συνέχεια)

Παραδέχονται έπίσης οί συγγραφείς δτι δ 
ΐππος είναι άρκετά προσεκτικός εις τάς άσκή- 
σεις άς τοϋ έπιβάλλουσι, καταβάλλει δέ με
γάλους κόπους δπως κατορθώση νά έκτελέση 
τήν κίνησιν τήν όποιαν απαιτεί δ γυμναστής.

Δεδοκιμασμένης άξίας ίππόδαμοι διατείνον
ται δτι δ ίππος έν τώ σταύλω σκέπτεται. 
Πολλάκις, κίνησιν διδαχθεϊσαν διά πρώτην φο
ράν καί συνεπώς κακώς έκτελεσθεϊσαν, τήν έπο- 
μένην δ ΐππος έξετέλεσε καλώς είς τήν άρχήν 
τοϋ μαθήματος.

Προφανώς ή διανοητική αΰτη τοϋ ίππου έρ- 
γασία ταχέως διαλύεται είς τό σκότος τής 
άτελοϋς διαπλάσεως τοϋ έγκεφάλου του.

Ό ΐππος είναι πολλάκις λίαν έκδικητικός 
καί έκδικεϊται διά κακώσεις, άς πρό πολλοϋ 
χρόνου είχεν ύποστή. ΙΙολυάριθμα ε’ισί τά πα
ραδείγματα ίππων, οίτινες κακοποιηθέντες παρά 
τών κυρίων των, ιδίως άμαξηλατών, έξεδική- 
θησαν αύτούς δοθείσης καταλλήλου εύκαιρίας, 
διά δήξεων καί λακτισμάτων πολλάκις θανα
τηφόρων.

Ό ΐππος έχει μεγαλην τάσιν είς άπο- 
Ηΐιιησιν. 'Αρκεί έν τώ σταύλω εις ΐππος 
νά εχη έλάττωμά τι, ώς π. χ. ταλάντευσιν 
τής κεφαλής (balanceinent de la tete) ή νά 
λακτίζη δπως πάντες οί γείτονες ίπποι μιμη- 
θώσιν αύτόν.

Τήν φυσικήν ταύτην τοϋ ίππου τασιν πρός 
άπομίμησιν οί Γερμανοί καί οί Αύστριακοί χρη
σιμοποιούσε κατά τ-ήν έκπαίδευσιν (dressage), 
θέτοντες, κατά τάς άρχάς ώς συνοδόν τοϋ 
νέου καί άπειρου ίππου, παλαιόν γεγυμνασμέ- 
νον, δν πιστώς άκολουθεΐ καί προσπαθεί νά μι- 
μηθή δ έτερος.

Ό ΐππος είναι λίαν ευαίσθητος είς τούς κα
λούς τρόπους καί ιδίως είς τήν φωνήν καί τάς 
θωπείας.

Όμιλοϋντες καί θωπεύοντες συχνάκις αύτόν 
τόν καθιστώμεν οίκεϊον. Ίππεύων δέ τις συνε
χώς έπί τινα χρόνον τόν ίππον δύναται εύκό- 
λως νά κατορθώση αύτόν νά ϊσταται διά μό
νη; τής φωνής. Ό άπότομος καί βάναυσος 
τρόπος καί αί μαστιγώσεις καθιστώσι τον ίπ
πον εύερέθιστον καί δειλόν.

Εισερχόμενοι είς σταϋλον είναι εΰκολον νά 
έννοήσωμεν, έκ τής φυσιογνωμίας ήν λαμβάνου- 
σιν οί ίπποι δταν τούς πλησιάζομεν, έάν οί 
σταυλοφύλακες μεταχειρίζονται αύτούς ήπίως 
ή τούναντίον.

Ό ίππος έννοεΐ κάλλιστα τήν σημασίαν 
τών άμοιβών καί τιμωριών δσάκις αύται έπι- 
καίρως καί δεδικαιολογημένως τώ έπιβάλλον- 

ι ται. Δέν άνθίσταται είς καλώς έπιβληθεϊσαν 
1 ποινήν, έζανίσταται δμως καί έζαγριοϋται είς 

κακώς οοθεΐσαν καί άδικον μαστίγωσιν.
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Ό ΐππος κατέχει άρκοΰσαν ίόσιν πανούργου 
λ.επτόττ,τος. Γνωρίζει νά ίοκιμάζη τόν ανα
βάτην του, διαγιγνώσκει ποιαν κίνησιν καί άν- 
τίστασίν του φοβείται δ ίππεύς. καί είς ποιας 
συνήθως υποχωρεί.

Ουδέποτε πρέπει νά έπιβάλτ, δ ίππεύς είς 
τόν ίππον του ποινήν άδικον καί παράλογον. 
'Οσάκις δέ τόν τιμωρεί δέον νά προσπαθή 
ώστε τό αίτιον καί ή σημασία τής ποινής νά 
είναι καταληπτά είς τον ίππον.

’Επίσης οφείλει δ ίππεύς ούδέποτε νά ύπο- 
χωρή είς τόν ίππον του, δι' οϊανδήποτε πρό- 
φασιν μηδέ νά παραιτήται τής έκτελέσεως ήν 
άπαξ άπήτησεν παρ' αύτοΰ, δταν μάλιστα εί
ναι βέβαιος δτι τό ζώον καλώς ήννόησε τί δ 
άναβατης τοϋ ζητεί.

Ό ΐππος ώς έπί τό πολύ είναι ζώον ύπομο- 
νητικόν, άλλ' ή ύπομονή του βεβαίως δέν είναι 
άνευ δρίων.

Όταν τις ύπερβαίνη τά όρια τής άνεκτικό- 
τητός του, τότε τό ζώον ίξανίσταται, ούδέν 
πλέον τό συγκρατεΐ, ούδέν υποφέρει, άρνεϊται 
νά ύπακούσγ καί προσπαθεί δι'δλων τών δυ
νατών μέσων ν ’ άπαλλάξτ, τήν ράχιν του άπό 
τό βάρος τοΰ άναβάτου.

Είναι σπουδαιότατου καί λίαν δύσκολου νά 
γνωρίζη δ ίππεύς έντός ποιων δρίων δέον

-------3S>^

ΕΡΓΑ KAI ΗΜΕΡΑ]
ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμπρώς συμμβτέσχε τής έορτής τής τελευ
ταίας Κυριακής τών Άπόκρεω δ Ποδηλατικός 
Σύλλογος ’Αθηνών διά πο
λυτελέστατου άρματος, έφ’ 
οΰ ύπήρχε τεράστιον δί- 
κυκλον ποδήλατον (bi
cycle) ύψους έπέκεινα τών 
πέντε μέτρων καί ούτινος 
άμφότεροι οϊ τροχοί κινού
μενοι συμφώνως πρός τήν 
κίνησιν τών ποδών τοΰ 
έπ’ αύτών καθημένου πα- 
νυψήλου pierrot έξηκόν- 
τιζον σωρούς comfeti. Τό 
άρμα έσύρετο ύπό τεσσά
ρων θαυμασίων ίππων λαμ- 
πρώς κεκοσμημένων καί 
παρηκολουθεϊτο άπό τεσ
σαράκοντα ποδηλατιστάς 
όμοιομόρφωςένδεδυμένους· 
είκοσι δέ μέλη τοΰ Ποδη
λατικού Συλλόγου ’Αθη
νών μετημφιεσμένα διά ποικιλοχρώμων στολών 
pierrot clawn καί arlequin ήσαν έπί τοΰ 

νά περιορίζηται είς έκάστην περίοδον έκπαιδεύ- 
σεως, καί νά μήν απαιτεί άπό τόν ίππον τι 
πλέον τών δυνάμεών του, διότι μή λησμονώμεν 
δτι είς τόν ίππον ή πείρα έδίδαξε τά μέσα δι’ 
ών έν ανάγκη δύναται ν’ άπαλλαχθή άπό 
οχληρόν άναβατην.

Ό ίππος σπουδάζει τόν χαρακτήρα τοΰ άνα
βάτου του διά τής πρός αύτδν ύπακοής του, 
διά τών άντιστάσεών του, διά τοΰ βαθμού τής 
έκπαιδεύσεώς του, κτλ.

Δέν είναι πάντοτε δύσκολου νά διαγνώση τις 
έν τφ ί’ππω, τόν χαρακτήρα καί τήν νοημοσύ
νην τοΰ ίππεύοντος συνήθως αύτον άνθρώπου.

Ές όλης τής άνωτέρω μελέτης ούσιώδες 
εξάγεται συμπέρασμα, δτι διά νά έπωφεληθή 
τις δλων τών φυσικών χαρισμάτων ένός ίππου, 
κατά τήν έκπαίδευσίν του, δέον πρωτίστως νά 
σπουδάστ, τόν χαρακτήρα του, καί νά μή 
θεωρή, τόν ίππον ώς όν τι ηλίθιον τό δποΐον 
αρκεί νά τύπτωμεν διά νά βαδίζη (ώς τινές δυ
στυχώς έκλαμβανουσιν). Ή νεωτέρα πλέον ψυ
χολογία δέν είναι ή τής έποχής τοΰ Des
cartes. καί δ έσχατος μαθητής γνωρίζει δτι 
σήμερον τά ζώα δέν είναι άπλαΐ μηχαναί 
έστερημέναι διανοητικών δυνάμεων.

Ν. ΓΕΝΙΣΑΡΛΗΣ 
ανθυπίλαρχος

άρματος έκσφενδονίζσντα καθ’δλην τήν διέλευσιν 
αύτοΰ διά τών δδών Σταδίου, Έομοΰ καί Αϊό- 

λου comfeti καί άνθοδέσμας ές έκλεκτών άν- 
θέων. Όμολογουμένως τό άρμα τοΰ Ποδηλατικού 

Συλλόγου ’Αθηνών, τό όποιον έτυχε τοΰ δευτέ
ρου βραβείου ύπό τής 'Ελλανοδίκου ’Επιτροπής, 
ής τρία μέλη ειχον συνεργασθή είς τό άρμα τοΰ 
Πολυτεχνείου, ήτο ό αληθής θρίαμβος τής ήμέ
ρας, ένοΰν καλλιτεχνίαν, κομψότητα, πλούτον 
καί έπιτυχή διακόσμησιν.

Εις τοΰτο συνετέλεσαν πάντα τά μέλη τοϋ 
Ποδηλ. Συλλόγου ’Αθηνών καί ιδίως οί κ. κ. Μ. 
Νεγροπόντης, Σ. Δαμασκηνός. Ν. Παπούοωφ, 
’Ιωάν. Μ. Άςελός, Μιλτ. Άξελός, Ε. Τ'αρούδας, 
Π. Βεριόπουλος, Ε. Χαρίλαος καί Π. Λεβίδης, 
οϊτινες έπεστάτησαν έπί τής διασκευής αύτοΰ.

Άλλ’ ή πρωτότυπος ιδέα τοΰ τεραστίου ποδη- I 
λάτου, καθώς καί έν γένει τό σχέδιον καί δ έπιτυ- j 
χής μηχανισμός τοΰ άρματος, όφείλονται εις τους ! 
καλλιτέχνας μηχανικούς κ. κ. Ίω. Μιχαήλ Άξε- 
λόν καί Μιλτ. Άξελόν.

Κατά τήν διέλευσιν τοΰ άρματος πρό τοΰ 
Υπουργείου τών Οικονομικών άπεστάλησαν εις 
τάς πριγκηπίσσας Σοφίαν, Φρειδερίκου Καρό
λου τής Έσσης καί Μαρίαν καλάθια πλήρη 
έκλεκτών άνθέων μέ ταινίας φερούσας τάς 
λέξεις «Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθηνών». 
Αί πριγκήπισσαι τήν έπομένην άπέστειλαν 
εις τόν κ. Νεγροπόντην, Πρόεδρον τοΰ Συλ
λόγου, εύχαριστήριον έπιστολήν πρός τόνX ΡΟ Ν IΚ Α.

'Γήν παρελθοϋσαν Κυριακήν ελαβε χώραν έν τώ 
δάσει τή; Ville d’Avray 6 ir.i τοΰ έτους 1889 
ύπό τοϋ Συνδέσμου τών ’Αθλητικών Σωματείων 
τή; Γαλλία; διεξαγόμενος άγών δρόμου άποστάσεως 
16,000 μέτρων. Ό άγών ούτος, είδος Μαραθωνίου 
δρόμου, τελείται κατ’ έτος πρός άνάδειςιν πρωτα- 
θλητοΰ τής Γαλλίας. Εί; τόν άγώνα τούτον συμμε- 
τέσχον όλα τα αθλητικά Σωματεία τής Γαλλία; δια 
τών πρωταθλητών των. Νικητής άνεδείχθη δ Tour- 

Σύλλογον διά τήν άποστολήν τών ωραίων άν
θέων. Πλήθος δ’ έπιστολών άπεστάλησαν εις τόν 
Ποδηλατικόν Σύλλογον έκφραζουσών συγχαρη
τήρια πρός τά μέλη αύτοΰ διά τόν άληθή θρίαμ
βον τοΰ Συλλόγου. Ή έντύπωσις τοΰ κοινού καί 
ιδίως εκείνων, οϊτινες παρέστησαν καί έν Εύρώπη 
εις τοιαύτας έορτάς, ύπήρξεν δτι τό άρμα τοΰ 
Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών άναντιρρήτως ήτο 
τό ώραιότερον δλων, τό άριστούργημα τών έορτών.

*
Τήν Κυριακήν 7 Μαρτίου, τά μέλη τού Πο

δηλατικού Συλλόγου έξέδραμον εις Τατόϊον καί 
Κηφισσίαν. ΤΙ έκκίνη- 
σις έγένετο τήν 8 π.μ. 
έκ τοΰ έν τή δδώ Άγ- 
χέσμου καταστήματος 
τού Συλλόγου. Μετά 
πορείαν δέ δύο ώρών 
άφίκοντο είς Τατόϊον 
καί έκεϊθεν μετά μι- 
κράν άνάπαυλαν εϊς Κη- 
φισσίαν, ένθα παρεκά- 
θησαν εΐςπολυτελέςγεΰ- 
μα έντώ Ξενοδοχείο) τής 
Μεγάλης Βρεττανίας, 
έν ω υπάρχει καί κιβώ- 
τιον τού Ποδηλατικού 
Συλλόγου ’Αθηνών, πε- 
ριέχον διά τά μέλη 
αύτοΰ πάν δ,τι είνε 
άναγκαΐον διά τήν έπι- 
διόρθωσιν βλάβης ποδη
λάτου. Μετά τό γεΰμα 

δ κ. Ί. Ήπίτης έφωτογράφησε τινάς έκ τών 
συμμετασχόντων έν συμπλέγματι. Εϊς τόν κ. Ί. 
Ήπίτην, εϊς δν δφείλομεν πλείστας φωτογρα
φίας τής «Έπιθεωρήσεως», δραττόμεθα τής εύ- 
καιρίας δπως έκφράσωμεν καί έντεΰθεν τάς εύ- 
χαριστίας μας. Περί ώραν 4 */,  έκκινήσαντες έκ 
Κηφισσίας άφίκοντο εϊς τό κατάστημα τοΰ Πο- 
δηλατικοΰ Συλλόγου ’Αθηνών τήν 6 ‘/,.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν 16 τρέχοντος δ 
Ποδηλατικός Σύλλογος έξέδραμεν εις Μαλακάσι.

Καθ’ έκάστην Κυριακήν διοργανοΰνται έκ- 
δρομαί ύπό τοΰ άρχηγοΰ τών έκδρομών κ. Μ. 
Μίνδλερ έπιτυγχάνουσαι διά τής συμμετοχής 
πλείστων ποδηλατών.

<l“et, μέλος’’ τής Γαλλικής ΙΙεζοΛορικής ’Εταιρίας, 
διανύσας τήν^προμνημονευθεϊσαν άπόστασιν είς μίαν 
ώραν, έν πρώτον λεπτόν καί 29 δεύτερα. Είς τόν 
αγώνα τοϋτον συμμετέσχον εκατόν εϊκοσιν αβληταί, 
ο! διασημότεροι τών ’Αθλητικών Σωματείων τής 
Γαλλίας. Ό κατά τό παρελθόν έτος νικητή; Tuiner 
εφΟασεν 87ος είς τό τέρμα, καθόσον ένεκα διαφόρων 
ασχολιών του δέν ήδυνήθη νά προπονηθή έπιτυχώς. 
’Ιδού ποιαν σημασίαν έχει προπόνησις επιτυχής.
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ΙΙΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΓΩΝΕΣ

Έπιτυχώς ύπό πάσαν εποψιν θέλουσι διεξχχθή έν τώ τελείως άνχχχινισθέντι Ποδηλατοδρομίω Φχλή- 
ρου την προσεχή Κυριακήν 21 Μαρτίου έ. έ. οί προχηρυχθέντες Ποδηλατικοί χχί ’Αθλητικοί άγώνες.

Είς τούς αγώνας θέλει παραστή χχί άπασα ή Βασιλική Οικογένεια.
Την ελλανόδικον ’Επιτροπήν έπί μέν τών ’Αθλητικών ’Αγωνισμάτων άπχρτίζουσιν οί κ. κ. Σπΰρος 

Λάμπρος, Πρόεδρο: τοϋ Συνδέσμου τών Ελληνικών ’Αθλητικών καί Γυμνιστικών Σωματείων, Ν. Θών, 
Πρόεδρος τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου καί Άνδρ. Ιίορδέλλας, Πρόεδρος τοϋ ΈΟνικοϋ Γυμναστι
κού Συλλόγου, έπ! δέ τών Ποδηλατικών άγώνων ο! κ. κ. Σ. Μαύρος, Ν. Ι’οιοης καί L. Feraldi, μέλη τού 
Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών. Κριτής άφίςεως εστχι ό κ. I. Ήπίτης, αφέτης ό κ. Μ. Χρηστομάνος 
καί Γενικός "Εφορος τών αγώνων ό χ. Μ. Φιλίπ, μέλη άπχντες τοϋ Π. Σ. Α.

Οί άγώνες, είς ου; θά συμμετάσχωσιν οί κάτωθι εγγεγραμμένοι, θέλουσι λάβη χώραν ώς έξής :

1
ΑΓΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ

Βοαβεϊον Α'. Δο. 50. Βοαβεϊον Β'. Δο. 25. V U U ν
1. Παοαϋκενόηονλος Π. 2. Σαβίδης Π. 

3. Χονίτόπουλος ΙΙλίας. 4. Σωτήριον Ήλ.
6. Κλάϊν.

II
ΑΓΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ

Juniors.
Βραβεΐον Α'. Μετάλλιον άργυροΰν. 

Βραβεΐον Β'. Μετάλ/αον χαλκοΰν.
1. Σπιιλιόηουλος Δ. 2. Βρανινός Γ. 3. Κα- 

τθοΰοος Μ. 4. Κημδαεεϊτάιις IN. 5. Ιΐιιλιγγί- 
νης I. 6. Ζωχιδς Γ.

Seniors.
Βραβεΐον Α'. Μετάλλιον άργυροΰν. 

ΒραβεϊοΛ· Β'. Μετάλλιον χαλκοΰν.
7. Γολέειιις Δ. 8. ΙΙιιπαδιιμητοίου Σ. 9. Bt- 

τάα-λάκης'Δ. 10. Οικονόμου Μ. 11. Άμπελάς I.
12. Νικολειϊδης X.

III
ΑΓΩΝ ΠΑΛΗΣ

(Κατά τούς κανόνας τής Ελληνορωμαϊκή: τέχνης).
Ό νικητής· θά λάβη μετάλλιον άργυροΰν.

18. ΚαμαλΑς II. 19. Αενκαδίτης Α. 20. Μαν- 
ροποΰλιις II. 21. Κ<ιτο<ι6<5ς Ν.

IV
ΑΓΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ (HANDICAP) 2000 ΜΕΤΡΩΝ

Βραβεΐον Α'. Δρ. 50. Βραβεΐον Β'. Δρ 25.
1. ΙΙαοαάκενόπουλος Π. (scratch). 2. Σαβί-

Ή Στρατιωτική Μουσική εύμενώς παραχωρηθείσα ύπό τού κ. 
παιανίζη καθ’ όλην τήν διάρκειαν τών άγώνων.

δεις II. (scratch). 3. Χοεότόποι-λος II. (20 μ.). 
5. Σωτήριοι- II. (60 μ.). 6. Κλάϊν (80 μ.).
12. Βέλλας (90 μ.). 7. ’Λναγνωιίτόπονλος II. 
(130 μ.;. 4. ΜάνΟος 1. (1(50 μ.). 14. Τζαβάρας 
(170 μ.) 13. ΚνριαζΑς Α. (200 μ.). 11. Άριιακό- 
λας (205 μ.). 10. Κοννέλης (210 μ.). 9. ΟΪκονό- 
uov Μ. (215 μ.). 8. Σαραντόπονλος Γ. (220 μ.).

V
ΑΓΩΝ ΔΡΟΜΟΪ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 400 ΜΕΤΡΩΝ 

Juniors.
Βραβεΐον Α'. Μετάλλιον άργυροΰν. 

Βραβεΐον Β'. Μετάλλιον χαλκοΰν.
2. Βοαχινό»; Γ. 3. Κατιίονρος Μ. 4. Καρδη- 

(ΐΐτάης Ν. 5. ΙΙελλεγγένης Σ. 17. Ζαχαράτος Γ.
Seniors.

13. Κηόιώτης Γ. 14. Σκοπετίας. 7. Γολί- 
«ιιις Δ. 15. Κοντοΰριις Δ. 16. Σπηλιωτόπον 
λος Δ. 9. Βιτάνλάκης Δ. 10. ΟϊκονόΜον Μ. 
11. Άιεπελάς I. 12. Νακολαϊδης X.

VI
ΑΓΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ

Βραβεΐον Δραχ. 5 είς τόν προπορευό- 
ιιενον καθ’ έκάστην στροφήν μετά τον 
πρώτον γΰρον, και Βραβεΐον Α'. Δραχ. 
50, και Βοαβεϊον Β'. Δραχ. 25 κατά τήν 
τελικήν στροφήν.

I. Παοαάκενόπουλος II. 2. Σαβίόιις II.
3. Χριάτάπονλος II. 4. Μάνθος I. 5. Σωτήριον 
Ήλ. 6. Κλάϊν. 7. Άναγνωάτόπονλος Γ. 8. Σα- 
ραντάπονλος Γ. 10. Οίκονόυον Α. 11. 'Apuii- 
κόλας. 12. Βέλλας. 13. Α. ΚνριαζΑς. 14. Τζα
βάρας.

Υπουργού έπί τών Στρατιωτικών θέλει

ΜΕΓΑΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΘΗΝΩΝ
Ή "Ποδηλατική καί ’Αθλητική Έπιθεώρησις τής ’Ανατολή:· διοργανώνε·. μέγαν ποδηλατικόν άγώνα 

Ναυπλίου-Άθηνών. Ή έκκίνησις γενήσεται έκ Ναυπλίου τήν πρωίαν τής II ’Απριλίου έ.ε.· οί δρομείς 
άκολουθοϋντες τήν οδόν τήν διερχομένην δι’ "Αργους, Κορίνθου, Μεγάρων, Έλευσίνος θέλουσι, φθάση διά 
τής οδού Πειραιώς εις τό Ποδηλατοδρόμιου Φάληρου, ένθα θά είνε τό τέρμα τού άγώνος τήν εσπέραν τής 
αύτής ήυέρας.

Α'. βραβεΐον άπονεμηθήσετχ: δραχμών 400. Β'. δραχμών 200 κχΐ Γ'. δραχμών 100.
’Ιδιαίτερον θραβεϊον θά δοθή είς πάντα δστις ήθελε κχταβιβάση τό record τής άποστάσεως ταύτης (τοι- 

οΰτον εινε τών χ.κ. Γκέδριχ καί Κωλέττη κατά τόν άγώνα τού παρελθόντος έτους).
Αί έγγρχφαί γίνονται είς τά Γραφεία τής «Έπιθεωρήσεω;" έν τώ καταστήματι τοϋ Ποδηλατικού Συλ

λόγου ’Αθηνών, μέχρι τής 6ης ώρας τής 4 Απριλίου. Δικαίωμα εγγραφής ώρίσθη δραχ. 10, αϊτινες θέ- 
λουσιν έπιστραφή εις πάντα συμαεσχόντα τοΰ άγώνος.


