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Δελτίον τών Όλνιιπί ον
Αθηνών καί Πειραιώς, δ Πρύτκνις καί ή

’ίώοζ.τητη; Γ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΌΣ

Διευθυντή; X. ΑΝΝΙΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΗΜΕΡΑ ΙΙΡΩΤΠ

Λιυτίρα, 26 Μαρτίου ώρα 3j? /κ. μ.
Πανηγυρική έναρξις τών 'Ολυμπια
κών ’Αγώνων έν τώ ΠαναΟηναϊκώ
Σταδω.
α' ) ΆΘ.ΙητιχΛ άγώυες έκ τγ Σταλώ.
Τη έσπερέ, μεγάλη άποχώρησι; τών
Στρατιωτικών μουσικών καί τών Φιλαρ
μονικών θιάσων. Λαμπαδηφορία τών Συν
τεχνιών και Συνδέσμων.

ΗΜΙ ΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τρίτη, 26 Μαρτίου, ώρα 10 π. μι
'Αγώνες έν τώ Ζαππείω.
"Ωρα 3. μ. μ. Β’ ) Εξακολούθησε;
τών αθλητικών αγώνων έν τώ Σταδίω.
—Τή εσπέρα φωταγώγησές · τή; Άκροπόλεως.
ΙΙΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τετράίι, 2η. Μαρτίου, ώρα 10 1)2 π.μ.
Εγκαίνια Σκοπευτηρίου. Έναρξις άγώνων σκοποβολής.
(Οί άγώνε; σκοποβολής Οέλουσιν εξακο
λουθήσει κατά τάς ακολούθους ήμέρας).
"Ωρα 1 μ. μ. Άγων ποδηλατικός 100
χιλιομέτρων έν τω Ιίοδηλατοδρομίφ. Α
γώνες Lawn-Tenuis έν -ιώ Ιίοδηλατοορομ.ω.
ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πίμπτρ, 28 Μαρτίου, ώρα 8 μ. μ.
Αγώνες γυμναστικής έν τφ Σταδίω
Μεγάλη συναυλία έν τφ Ιΐαναθηναίκώ
Σταοίω τών ήνωμένων μουσικών.
ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Παρασχιυρ, 29 Μαρτίου, ώρα 3 μ μ.
Έξακολούθησις αθλητικών αγώνων έν
τώ Σταδίω. Μζραθώνι ς δρόμος.

Τή έσπερέ, εορτή έν Πειραιεϊ.
"Ωρα 9 1 )2 γενική φωταψία τής πόλεως Πειραιώς, τών πέριξ λόφων καί τοΰ
λιμένος.
"Ωρα 10 Λαμπαδηφορία.
"Ωρα 10 3)4 πυροτεχνήματα έν τώ
λιμένι.
Μουσικαί θέλουσι παιανίζει έν τώ λι
μένι, έν τώ Τινανείω Κήπω καί έν τή
πλατεία Καραίσκάκη.

τής πόλεως. Μουσικαΐ θέλουσι παιανίζει
έν ταΐς πλατεΐχις τών 'Αθηνών.
Ή 'Επιτροπεία επιφυλάσσεται όπως
έπιφέρη οίασδήποτι ήθεκε κρίνει αναγ
καίας μεταβολάς έν ώ ΙΙρογράμμχτι
Έν ΆΟήναις τή 20 Μαοτίου 1896.
Έγκρίσει τή<; Λ. Β. Υ. τοΰ Διαδόχου.
Ό γεν. γραμματεύ:
τών 'Ολυμπιακών Αγώνων
Τ1ΜΟΛ- ΦίΛΗΜΠΝ

ΗΜΕΡΑ ΕΚΤΗ

Σαό’δάτω, 30 Μαρτίου, ώρμ 10 1)2 π.μ.
’Αγώνες κολυμβητικής έν τώ λιμένι
τής Ζέας έν Πειραιεϊ.

"Ωρα 3 μ. μ. ποδηλατικοί αγώνες τών
2 καί 10 χιλιομέτρων.
Τ ςακολούθησις τών παιδιών LaWIlTennis έν τώ ποδηλατοδρομίω.
ΗΜΕΡΑ ΕΒΔΟΜΗ

Κυριακή, 31 Μαριίου. "Ωρα 3 μ. μ.
Μεγάλη συναυλία έν Φχλήρω.

’Αγών

ιστιοπλοΐας. Μαραθώνιος ποδηλατ κός δρό
μος. Άφιξις αγωνιστών είς τό ποδηλατο
δρόμιου.
. Τή εσπέρα, μεγάλη λαμπαδηφορία έν
ΆΟήναις.
ΗΜΕΡΑ ΟΓΔΟΗ

Λευτίρα, I ΆπριΑίου.
Ποδηλατικός αγών δωδεκάωρος ίν τώ
ποδηλατοδρομίω, άρχόμεν:; τή 6 π. μ.
"Ωρα 10 π. μ. Αγώνες κωπηλασίας,
λεμβοδρομίας σωματείων έν Φχλτρω.

Ώρα 3 μ. μ. Αγώνες' κωπηλασίας
πολεμικών λέμβων έν Φαλήρω.
Τή εσπέρα, φωταγώγη·ις τών έν -ή
Άκροπόλει ανημείων.
ΗΜΕΡΑ ΕΝΝΛΤ11
Τρίτη, 2 Α.ιρι.Ιίου.
Ώρα 3 μ. μ. Άνακήρυςις τών νικη
τών έν τώ ΠαναΟηναϊκώ Σταδίω καί λή
ξις πανηγυρική τών Άγώνων
Κατά πάσχν εσπέραν φωταγώγησες

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ
Τά αποκαλυπτήρια τοΰ έπί τή: πλα
τείας εσττ.μέ-ου άνδριάντος τοΰ χιρηγοΰ
τής άνακχινίσεως τοΰ Παναθηναϊκού Στα
δίου Γεωργίου Άβέρωφ τελεσΟήσονται
πχνηγυρικώ; τήν 24 Μαρτίου ήμέραν Κυ
ριακήν καί ώραν I 1 π. μ.

Τή ώρα: 10 3)’· τή: ήιέοας τή; Κυ
ριακής, θέλουσι συνελθεί πεΓί τόν ανδρι
άντα τά μέλη τού Συμβουλίου καί τών
ειδικών επιτροπειών τών Αγώνων καί τής
διαχειριστικής πιοροπείας τοΰ κ. Άβέ
ρωφ, δ άρχιτέκτων τοΰ Σταδίου, -ά. έν
ΑΟήναις παρόντα μέλη τής έν ΙΙα.ισίοις
έόρευούσης διεθνούς έπιτροπιίας τών 'Ο
λυμπιακών Άγώνω , ό γενικός διοικητής
καί ανώτατος επόπτη; τής αστυνομίας
τώ· 'Ολυμπιακών αγώνων μετά τών ύπ*
αυτόν κ. κ. αξιωματικών.
Παρακληθεσονται, όπως παρασταθώσιν
«άν εύαρεσ.τώνται κατά τή» τέλεσιν τών
οποκαλυπττρ.ων, ΰ Πρόεδρος τοϋ ’Υπουρ
γικού Συμβουλίου καί οί Υπουργοί,δΐϊρόιδρος τής Βουλής τά Μέλη τοΰ Προεδρείου
τής Βουλής, δ Νομάρχη; τή; Αττικής
κ·ί Βοιωτίας, δ Φρούραρχος ’Λθη ών, οί
Δήμαρχοι καί πάρεδροι χχί τά Δημοτικά
Συμβούλια τών δήμων Αθηναίων ιαί
ιιτ'-ι-'.-ί . ττο Άστυνομίς

Σύγκλητος τού Έθ.ικοΰ Πανεπιστημίου,
τά μέλη τών έν Αθήναι; ξένων σχολών,
οί παρόντε; συγγενείς τοϋ Άβέρωφ, δ ποιήσα; τό άγαλμα γλύπτης Γ Βρούτος, δ
Διοικητή;, οί Καθηγηταί καί μαθηΎαί
τή; Σ-ρατιωτική; σχολή; τών Εΰελπίδων

τά μέλη τοϋ φιλολογικού συλλόγου Παρ
νασσού, τού Δικηγορικού συλλόγου, τά
μέλη τή; Φιλαρμονικής εταιρείας Αθη
νών, τά διοικητικά συμβούλια τών έν Άθήιαις άνεγνωρισμένων Συλλόγων καί Συντεχν ών καί οί άντιπρ σωποι ταν έλλη ιΓ

κών καί ξένων εφημερίδων.
Ή A. Β. Υ. ό Διάδοχος άφιχθήσ-ται
πρό τοΰ άνδριάντος τή, 1 1 ώρα προ τής
μεσημβείας μετά τι. ν Λ. A. Β. Β. Γ.Υ.
τώ< Βασιλοπαιδων Γεωργίου καί Νικογ^.υ
... „
.
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Ο Γενικός γραμματεύ; των Ολυμ“ ·*
πιακώ« άγώνων θέλει προσφωνήσει τήν
Α Β. Υ. τόν Δ άδοχον καί παρακαλέσει

I

έψήφισε συνδρομήν έκ δύο χιλιάδων φράγ
κων διά τούς Γάλλους, οϊτινες θά λάβωσι
μέρος εί; τού; άγώνας.
— Ήμερα έναρξεω; τής κυκλοφορία:
τών άναμντσ-ικιλν γραμματοσήμων ώρί
σθη δια Β. Δ. ή 25 Μαρτίου, θά κύκλοφορήσωσι δέ μέχρι τή: 1 Δεκεμβρίου. Οί
κχτέχο-τες γραμματόσημά έκ τών καταργηθησοαένων δύνανται νά άνταλλάζωσι
ταυτα είς τά δημόσια ταμ ϊα ή τά τα
χυδρομικά γραφεία εντός δύο μηνών ζπο
τής ή αέρας τή; κυκλοφορία; τών ανα
μνηστικών.
— ’Αγών σφαιροβολίας δέν θά γείνη,
ελλείψει τών καταλλήλων οργάνων.
— Αί τιμαί τών είσι-.ηρίων δια τούς
ναυτικούς άγώνας ώρί-.θησχν δραχ. 4 διά
τή» εξέδραν καί δρ. 2 τών έδοών.
—■ Τα
__
_ _έν τώ λιμέ
___ -t λεμβωρεϊκ έπιρατώθησαν. Σ
Συνίστανται
έκ δύο στεγα’·νΙ
σμάτων έν οί;
οί θά φυλάσσωντ-ι αί λέμεκατέρωθεν δ ’ αύτών εινε τά άποουτήρια τών ερετών καί είς τό κέντρον
. _■
'
,
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ευρεια αίθουσα ;ρησιμευ-.υσα ως εντευκτήριον τίιν ερετών καί ώς πρόχειρον φαρμακεϊον διά τούς τυχόν αίφνιδϊω; άσθε-

..... .
νοντος τοΰ κ. Κωνσταντινίδου. Έ-ίκησεν
ύπό τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα δ κ.
Κωλέττης δ όποιοι διήνυσε τα 100 (33
χιλιόμετρα)
» * / είς 1 ώρ«ν
. _ 4' ,5” . _____
Ε' . Άγώ>· ταχύτητοζ 2 χιΑιομέτρωχ.
Έλαβον μέρος οί κ.κ. Άμπελάς, Ζυγαλακης, δ όποιος άπενώοησεν τοΰ άγώνος
παθών έλαφρόν τραύμα, πεσών άπό τοΰ πο
δήλατου, καί Κουλουυόπουλο:. Ένίκησεν
ό μικρό; ποδηλατηστή; κ. Άαπελάς.
Μετά ταϋτα έδόθησαν ύπό τής Α. Μ.
τοϋ Βασιλέω; οί έκ δάφνη; στέφανοι εί;
τούς νικήτας. Καί οΰτω έληξαν οί ποδηλατικ ί ούτοι άγώνε;, καθ’ ους κατεδείχθησαν αί πρόοδοι τή; ποδηλασία; έν Έλ—
λάδι, τούθ ’ όπερ άνεγνώρπαν καί παρισταμενοι Ούγγροι άθληταί.

— Όλοι οί Έλληνες πρωταθληταί,οϊτινες θά λάβουν μέρος εί; τούς διαφόρους α
γώνας, ανέρχονται είς 83.
Οί μέχρι τοϋδε δηλώσαντις ξένοι ανέρ
χονται είς 167.
Έκ τούτων άπεκλείσθη χθες δ δήλω

Λύτόν, οπω; άποκαλύψγι τόν άνδριάντα νούντα:.
•λ
·
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—Τήν παρελθοϋσαν Κυοιακήν έν τώ νέω
κεκαλυμμενον όι υφάσματος φ ρον.ο, τα
,
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ποοηκατοορομιω εγενον-ο οι αγγελθέντες
εθνικά χρώμα.α.
ποδηλατικοί άνώνες, ου; διωογανωσεν ή
------------ SSto----------ειοικη ε—ι τών ποδηλατικών άγώνων πι-- . _ _- .--------------------- τροπεία ύπέρ τών Όλυμπια-ώ άγώνω/.
Ε I ΖΔ Hl
tz. I
αύτούς προσήλθεν δλόκλτρο; ή Β. οι
κογένεια, δ ύπουργός τών Εσωτερικών
"
Άφίκετο τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα <'-χί δ πρέσβυς τή; Ρωσσϊα; κ. Όνου καί
Άφίκετο τήν παρελθοϋσαν
οί Ούγγροι άθληταί τούς όποιου; ΐδεξιώθη άπειρ.ν πλήθος κατά τήν διάρκειαν τών
οί Ούγγροι άθληταί τούς οποίου:
Τ ή έπί τή; ύποδοχή; έπιτροπή. άγώνων τούτων ή μουσική τής φρουρά;
έν Πειραιεϊ ή
ς Αθήνας άνελθόντα; τοϊς προσεφώνησε άνέκρουε διάφορά τεμάχια,
Είς
’
,ταλλήλω;
είς τά γραφεία τή; επιτροπής
Έγένοντο δέ τά επόμενα αγωνίσματα.
κα·. - ---------Α'’ . Άγώ>·
'Αγώ>· ταχϋτητος
ταγΰτητος 10 χι.ΐιομίτρωυ
—
Α
χι.Ιιομέτρωκ
ό γραμματεύ; κ. Φιλήμων. Τούτους συνο
είς τόν όποϊον διεκρίθησαν οί κ.κ. Κωλέδεύει δ καθηγητής κ. Κεμένυ.
— Άφίκετο δ βχρώνο; Κουμιερτέν, τη; καί Κάλογερόπουλος.
Β’ . 'Αγώυ ταχύτητοΓ 5 χι.Ι'ιομέτρωε
γενικός γραμματεύ; τής διεθνούς έπιτροπή;
(έφηβων) ύπερτέρησε τού; συναγωνισθέντών ’Ολυμπιακών άγώνων.
— Ό όμιλο; τών έρετών τής Μασσα τας δ Ονοΰ, υί.ς τοϋ πρέσβεως τή; Ρωσλία; άποστέλλει οκτώ έκ τών μελών αύ σιας, δ όποιο; άπεδειξεν οτι είναι δεξιώτοΰ. άτινα θά λάβωσι μέρο; εί; τούς ναυ τατος ποδηλα-ιστής.
Γ . AS.lor -pbr χροτου /μιας στροτικού; άγώνας.
τή; εένετική;
— Κατά τήν εσπέραν τή;
........ ", | φής
,. τοΰ στ'.βου). Διεκρίθησαν οί κ.κ Α.
εορτή; εν τώ λιμένι Πε-οαιώς αί μουσικαΐ | Κωνσταντινίδη. δό :-’π-.ϊος
ποιος διήν σε ποδηλατοδοομών
δλοκληρον
τήν περιφέρειαν τού
καί δ χορός ύπό τού κ. Σαϊλερ θά ψάλωσι
στίβου
«ί;
26''
1)5,
Ε. Καλογερόπουλος
καί άσμα έκ τοϋ «Λόεγκριν» τοΰ Βκγνερ.
εί;
27''
2)5
καί
Ζ.γαλάκη;
εί; 33”
— Τά ιστιοφόρα πλοία τά εύρισκόμενα
Εί; τόν δρόμον καταδιώξεω: διδύμων
κατά μήκο; τή; παραλία; Ιίειραιώ; ο·.εταχθησαν νά προσορμισθώσιν έν τώ λιμέν: νικηταί ήσαν οίκ. ΙΙέπας καί Γ.Κωλέτης.
Δ’ . '.-ϊγών ταχύτητας 100 arpoyair.
τών Αλών, όπω; μείνη έλεύθερος δ ύπ ’
Εί; τόν άγώνα τούτον συνηγωνίσθησαν :ί
αύτών καταλαμβανόμενος χώρος.
— Τό δαμοτικόν συμβούλιον Τίαρισίιυν κ κ. Κω' έττη; καί Άσπιώτης, πρ-.ελαύ-

σα; διά τον Μαραθώνιον δρόμον όνομαστος
πεζοπόρος Κάρολος Άϊρόλδη;, καθό στε
ρούμενος τή; ίδιότντο; τοϋ φιλάθλου
Είς τον Μαραθώνιον δρόμον θά συναγωνισθοϋν 19·
Έπι τή; κονίστρας τοΰ Σταδίου θά

συναγωνισθοϋν 105 άθληταί καί γυμνασταί,έκ τών όποιων 3'ι Έλληνες 71 ξένοι.

Ό Ιρωο χαί οί άγώχες

— Ελένη !

ή καρδία

μου πάλλει,

πηδά, κάμνει άλματα!...
— Τότε νά τήν στείλης είς τούς ’Ο

λυμπιακούς άγώνας.

