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ΕΤΟΣ Α'. 1 ΟΚΤΟΒΡΙΟΤ 1898

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗΚΑΙ ΑθΛΗΤΙΚΗ ΕΜΜΡΗΪΙΪ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

πό τάς άρίστας των 
έλπίδων γράψομεν τον 
έπόμενον πρόλογον.

“Ενας μεγάλος άγ-
γλος ιατρός οσάκις ήθελε νά έπιβάλη έν 
νέον φάρμακόν του μετεχειρίζετο την έξής 
μέθοδον.

’Ενώ έξήταζε τον σφυγμόν τής άσθενοϋς 
του, ωραίας ή μεγάλης κυρίας, έκαμνε τον 
άφηρημένον.

— Τί έχετε ;
Τον ήρώτα αυτή.
— Δεν φαντάζεσθε τί έπαθα ! Ή Λαϊδυ

API©· 1

δείνα είναι ασθενής καί έπρεπε νά τής γράψω 
το τάδε γιατρικό, ξεύρετε αυτήν την νέαν 
έφεύρεσιν καί τδ έλησμόνησα.

— Καί ποια είναι αυτή ή μεγάλη έοειί 
ρεσις : Δέν μοϋ τήν δίδετε καί εμέ ; "Αχ ! 
γιατρέ δώσατέ μου την ;

Ό ιατρός έννοεϊται αυτό έζήτει, έγραφε 
αμέσως τδ ίατρικδν καί κατερχόμενος τήν 
κλίμακα έτριβε τάς χειράς του λέγων :

— “Ενα γιατρικό ή μία μεγάλη ιδέα μό
νον όταν γίνη τοΟ συρμοϋ τότε μόνον έιτ- 
βάλλεται !

Το ανέκδοτον αυτό ένεθυμήθημεν, τόρα δ- 
πόταν πρόκειται νάλάβωμεν τήν τιμήν νάσάς 
παρουσιάσωμεν έκ μέρους τοϋ Συμβουλίου 
■ζοϋ«Ποόη.Ιατι,κοϋ ΣνΛ.Ιόγου Αθηνών» τδ 
παρδν περιοδικόν, έπίσημον αύτοϋ δργανον 
καί νά σάς όμιλήσωμεν περί τοϋ σκοποϋ του.

Ό ’Αθλητισμός, δ. όποιος είναι μία α
νάγκη, μία διασκέδασις, μία άπαραίτητος 
υγιεινή τοϋ σώματας, είχε κοιμηθή έπί αίώ-
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νας μετά τήν ένδοξον έποχήν του έπί των 
’Αρχαίων ’Ελλήνων, και έξύπνησεν πρό αρ
κετών μέν δεκαετηρίδων παρά τοις 'Άγ
γλοι;, προ εικοσαετίας δέ μόλις έν Γαλλία 

Ικαι Γερμανία.
Εις τάς δύο τελευταίας ταύτας χώρας 

έξύπνησεν, ως συρμός.
“Οπως δ' ολοι οί συρμοί και ό συριχδς τοΰ 

'Αθλητισμού ήργησε νά έΤ,θη εις την ’Ελ
λάδα.

Ευτυχώς ήλθε.
Ι\αι καλώς ώρισε ! Διότι τα τέως σκυφτά 

σώματα, και τά μαραμένα μάγουλα τών 
νέων μας και τών νεανίδων μας θά αρχίσουν 
νά λαμβάνουν την πρέπουσαν εύεξίαν και ή 
αηδής έγκαταβίωσις έντός τών πνιγηρών 
καφενείων 0’ άντικατασταθή διά τής ύπαί- 
Ορου ζωής.

Χωρ'ις υπερβολήν και χάρις εις τούς 'Ο
λυμπιακούς άγώνας δυνάμεΟα νά ειπωμεν, 
οτι ο αθλητισμός κατήντησεν παρ' ήμΓν μία 
κοινωνική ανάγκη.

Εις οίανδήποτε τάξιν καί άν άνήκης προ 
πάντων δμως εις τήν λεγομένην κα.Ιήν, εί
ναι αίσχος νά ειπής, οτι δεν ήξευρεις νά κά- 
μης μιάν άναπτέρωσιν, δτι δέν ποδηλατεϊς, 
δτι δέν παίζεις κροκέτ ή Tennis ή δτι αγνοείς 
νά χειρισθής το ξίφος.

'Αθλητισμός λοιπόν for ever !
Αλλ’ ένω τοιαύτη παρατηρεϊται κίνησις 

δέν ύπήρχεν ίν δργανον δημοσιογραφικόν 
έξελέγχον τήν κίνησιν ταύτην, ποδηγετούν 
αυτήν καί άναγράφον πάσαν εξωτερικήν 
αθλητικήν κίνησιν, θέτον εις έπαφήν τον 
’Ελληνικόν Αθλητισμόν πρός τδν ξένον.

Το δργανον αύτό άπεφάσισε νά τό ίδρυση 
ό Σύλλογος ημών, και είναι αυτή ή ΙΙοδη - 
Α,ατική καί ΆθΑ,ητική Έπιθεώρησις τής 
’Ανατο.Ιής, ήν λαμβάνωμεν τήν τιμήν νά 
σάς παρουσιάσωμεν.

Ή Ποδηλατική καί ’Αθλητική ' Επι- 
θεώρησις της 'Ανατολής 0ά πραγματεύε
ται περί πάντων τών ειδών τοΰ αθλητι
σμού ήτοι Ποδηλασίας Αυτοκινήτων άμα- 
ήωκ, Αθλητισμού, Ιππευτικής, Κυνηγέ- 
αίας, 'Αλιείας, 'Εκδρομών, Σκοπευτικής, 
Πυγμαχίας, Ila'.bjc, Ξιφασκίας, Τέννις, 
Ποδοσφαιροβολίας, Χόκεϋ, 'Ενόργανου 
Γυμναστικής, Κολυμβυτικής, διά Περίστε
ρων άνταποκρίσεως εκδρομών κ.Ι. κλ.κλ.

Θά αναγραφή πάσαν εσωτερικήν κίνησιν, 
πάσαν εξωτερικήν κίνησιν, θά μελετά πά
σαν νέαν έφεύρεσιν, θά περιγράφη πάν νέον 
μηχάνημα

Άνδρες ειδικοί, “Ελληνες καί Εύρωπαϊοι 
θά μάς παρέχουν τά φώτα των δΓ επιστη
μονικών διατριβών.

Έν γένει ή IT. A. Ε. Λ. 0ά καταστή 
μία τελεία Ελληνική 'Αθλητική ’Εγκυκλο
παίδεια.

Τοιοΰτον τό περιοδικόν μας θά τύχη βε
βαίως τής δεούσης έκτιμήσεως τοΰ ’Αθλη
τικού μας κόσμου.

Τοιοΰτον περιοδικόν ώφειλε τυπογραφι. 
κώς καί καί καλλιτεχνικώς νά είναι τέλειον- 

Άλλ’ έπί τούτου, άς άποφανθή ό άνα- 
γνώστης.

Έν ΆΟήναις τή I Οκτωβρίου 1898.

Ή Διεύθυνσις.

δικώς καί κατά τούς παραδεδεγμένους κα
νόνας ήτοιδκί τής βαθμηδόν καί κατ’όλίγον 
αύξήσεως τοΰ διατοεχθησομένου παρ’ αύ
τών διαστήματος κ-τ-λ- (δρα σελ. 27 τοΰ 
βιβλίου μου : (Αί περίστεροί, ώς αγγελία - 
Λώροι έν τώ στρατώ).

ΙΙρός έκγύμνασιν αύτών έξελέξαμεν δια
φόρους διευθύνσεις ή γραμμής πέριζ τών 
’Αθηνών αύξάνοντες όλοέν τά διαστήματα· 
τά δέ έπιτευχθέντα αποτελέσματα ησα.ι 
πλέον ή ένθαρρυντικά καί ύπερέβησαν τάς 
προσδοκίας μας τόσω ύπό τήν έποφιν τής 
κανονικότητας καί ακρίβειας τοΰ έναερίου 
ταχυδρομείου (τής μή άπωλείας δηλ. πτη
νών) δσω καί υπό τήν έποφιν τής ταχύτα
τος, ήτις πολλάκις ΰπερέβη τά 1000 μέ
τρα κατά λεπτόν, ίδια, έπί ήδη διατρεχθει 
σών υπό τών πτηνών διευθύνσεων καί έπο- 
μένως γνωστών αύταΐς. Τό διάστημα άπό 
Τατοίου είς Αθήνας (Ρουφ) τό διέτρεχον 
μετά ταχύτητας ποίκιλούσης άπό 800-900 
μέτρα κατά λεπτόν.

’Επειδή εϊχον προτείνει νά. έκτείνωμεν 
τήν γραμμήν συγκοινωνίας ημών μέχρι Λα- 
ρίσσης—ίδούοντες έννοεϊται έν τώ μεταξύ 
ενδιαμέσους σταθμούς είς Θήβας, Λεβα- 
δείαν, Λαμίαν, Δομοκόν. Φάρσαλα —δπως 
συγκοινωνήση ή πρωτεύουσα αΰτη τής Θεσ- 
σαλίας μετά τών ’Αθηνών, έστρέύαμεν τάς 
έκγυμνάσεις τών πτηνών προς τήν διεύ- 

ι θυνσιν τής γραμμής τούτης φθάσαντες σχε
δόν μέχρι Θηβών καί σχόντες λαμπρέι απο
τελέσματα ταχύτητας καί ακρίβειας.

Δυστυχώς λόγω οικονομίας ού μόνον έ- 
ματαιώθη ή ιδέα τής άνεγέρσεως τών περι- 
στερεώνων ή σταθμών έναερίου ταχυδρο- 
ιιείου είς τά προταθέντα σημεία, αλλά καί 
αΐ έκγυμνάσεις είς μακρυνάς αποστάσεις 
(συνεπιφέρουσαι ποιαν τινα μικράν δαπά
νην) διετάχθησαν νέι διακοπώσιν, δπως μή 
τό δημόσιον δαπανά 1

Διά τον ίδιον λόγον τής οϊκονομίας διε- 
τάχθη νά έκποιώνται τά πτηνά τά ύπεο- 
βαίνοντα ώρισμένόν τινά μικρόν αριθμόν 
ζευγών ! Οΰτω καί ή υπηρεσία αΰτη πεοιέ-
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αΗ ώΐΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΝ ΤΟ ΗΜΕΤΕΡΟ ΣΤΡΑΤΟ

Αξιότίμι Κύριι Ιΐρ6ι£ρ·
ΈντκΟΟσ.

’Απάντων είς τΛν άπό 12 τρέχοντος έπιότο- 
λήν σας, δι’ Ας ιιοι ζητείτε νά γράζτω όλίγα τινά 
διά τό ϋμέτερον περιοδικόν έν ύχέόει μέ τΛν 
ύπηρεσίαν της διά περιστερών άνταποκρίσεως 
παρά τφ Λμετέρω στρατφ λαμβάνω την τιμήν 
νά δώσω ύμϊν τάς κάτωθι πληροφορίας.

Μεθ ’ ίιπολήψεως 
Σίΐ. Δ. Κλαυδιανος.

*11 ύπηρεσία αΰτη εΐσήχθη παρ’ ήμϊν 
κατά τάς άρχάς τοΰ έτονς 1890, δτε κατό 
πιν διαλέξεώς μου τινός, σχετικής γενομέ- 
νης έν τώ συντα'γματι τοΰ μηχανικού, κα- 
τωρθώθη διά καταλλήλων ένεργειών παρά 
τώ έν Βελγίω προξενώ ήμών άξιοτίμω κ. Ά- 
γελάστω νά μας άποσταλώσιν, ώς δώρον 
παρά τίνος έκεϊ περιστεροφίλου εταιρίας 
20 ζεύγη περιστερών τής καλλιτέρας καί 
καταλληλότερος γινεάςιι τοι «Pigeons Lie- 
geois". Άμα τή άφίξεί τών πτηνών, μετε- 
φέρθησαν τούτα είς τό σύνταγμα τοΰ Μηχα- 
νικοΰ(είς Τουφ) ένθα τά παρελάβομεν. Μετά 
τιναςήμέρας τή έγκρίσει τοΰ 'Υπουργείου, 
άνηγέρθη δι’ αύτά κάλλιστος καί δι’ όλων 
ιών χρειωδών έφοδιασμένος στρατιωτικός 
περιστερεών είς κατάλληλον σημειον έντός 
τοΰ προαυλίου τοΰ συντάγματος. Ήριθμή 
θησαν έν έκαστον δι’ άνεξητήλου μελάνης 
είς τό κάτω μέρος τής πτέρυγος αύτών καί 
κατεγράφησαν είς τό δι’ αύτά βιβλίον μη
τρώου. Παραμείνασαι αί περίστεροί αύταιέπ’ 
άρκετάς ακόμη ήμέρας έν ήσυχία μέχρις 'ό
ταν έξοικειωθώσιν είς τήν νέαν των κατοι
κίαν καί έγκλιματισθώσιν, ήρξατο ύστερον, 
κατά μήνα Μάϊον, ήέκγύμνασις αύτών μεθο-

(') Τήν ανωτέρω μελέτην περί τής δια τών περι
στερών άνταποκρίσεως έν τώ ήμετέρω στρατώ έζητή- 
σαμεν παρα τοΰ εΐσηγητοΰ αύτής παρ' ήμίν χ. Σπ. 
Κλαυδιανοϋ, ένδς τών διαπρεπέστερων αξιωματικών 
τοΟ στρατού μας και μετά χαρας τήν οημοσιεύομεν.

Σ. Τ. Δ.
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πεσεν είς αχρηστίαν και ούδεμία μέριμνα 
περί αύτής πλέον λαμβάνεται.

"Αν ή μέχρι Λαρίσσης γραμμή έπραγ- 
ηατοποιείτο, τότε 6ιι ηδνναμεθα, τής πό- 
λεως τούτης,ώς βάσεως ή κεντρικού σταθ
μού λαμβανομένης. νά ίδρύσωμεν, ώς ητο 
τό σχεδίάν μου, πλήρες Οικτνον εναέριον 
ταχυδρομείου θέτοντος εις συγκοινωνίαν τά 
σπουδαιότερα σημεία ή σταθμούς των συ
νόρων μας μετ’ αύτής ! Τύ σύστημα τούτο 
έχει έφαρμοσθήπαρ’ όλων τών εύρωπαϊκών 
κρατών.

Όθεν διά. τούς άνω άναφερομένους λό
γους, κατά τον άτυχή ήμών πόλεμον τά 
πτηνά ταύτα, άτινα ήδύναντο νά πμοσφέ- 
ρωσιν άξιολόγους ύπηρεσίας δεν έχρησι 
μοποιήθησαν παντάπασιν.

Μηδ’ έσκέφθη δ’ ουδείς νά διατάξη τους 
Αρμοδίους (από τίνος ή υπηρεσία αυτή α
ποτελεί μέρος τού λόχου τών τηλεγραφη
τών, όντος ανεξαρτήτου τού συντάγματος 
τού Μηχανικού) όπως μετά τών οπτικών 
μηχανημάτων τηλεγραφίας σνμπεριλάβωσι 
καί τινας λεύκάς περιστεράς, αϊτινες. μο
λονότι, ώς προεϊπον δέν έξεγυμνάσθησαν 
κατά την διενθυνσιν τούτην, ήδύναντο ούχ 
ήττον, άν μή άπασαι, τινές τουλάχιστον 
τούτων, νά φθάσωσι μέχρις ’Αθηνών κομί- 

ζουσαι ειδήσεις έκ τών διαφόρων σημείων 
τών έπιχειρήσεων. Άπόδειξις τού ισχυρι
σμού μου τούτου είναι αί έκ Κρήτης έν- 
ταύθα άφιχθείσαι περίστεροί κατά την επο
χήν τής κατοχής τής νήσου παρά τού ελ
ληνικού στρατού καί έίς αξιωματικοί τινες 
τού Μηχανικού συμπαρέλαβον μεθ’ έαυ- 
τών δλως ίδιωτικώς, καί αϊτινες καίτοι πο
σώς δέν είχον έκγυμνασθή κατά την διευ- 
θννσιν τούτην (Κρήτης-Άθηνών), καίτοι 
το διάστημα είναι σχετικώς μέγιστον καί 
ώφειλον, δπως τό διατρέξωσι νά ταξειδεύ- 
σωσιν άνωθεν έκτεταμένης θαλάσσης, έν ίι 
συνήντιισαν ίσως κακοκαιρίας, όμίχλην, 
ανέμους, βροχάς κ.τ.λ. έν τούτοις κατώρ- 
θωσαν νά φθάσωσιν ένταύθα σωαι καί α
βλαβείς κομίσασαι άθικτα τά αγγέλματα 
των καί σχετικώς άνευ μεγάλης βραδύτα
τος.

Τούτο είναι δηλωτικόν τού τί ήδύναντο 
νά παρέξωσι τά πτηνά ταύτα καταλλήλως 
έκγνμναζόμενα καί εύφνώς χρησιμοποιού
μενα. Τά δέ εύχάριστα ταύτα αποτελέ
σματα άποδοτέα, κατ’ έμήν γνώμην είς 
τήν λαμπράν γενεάν τών περιστερών ήμών.

Σπ Δ. Κλαγδιανοε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ

ΒΑΡΩΝΟΤ

ΠΕΤΡΟΥ TOY KOΥΒΕΡΤΕΝ

LETTRE
DE MONS IΕ UR

IuE b a bow

P. DE COUBEPTIN

MONSIEUR LE VICE PRESIDENT 
DU VELOCE CLUB 

ATHENIEN

C’est avec un vrai plaisir que j’ai ap- 
pris par votre aimable lettre la prospe- 
rite croissante du Veloce Club Athenien 
et la fondation de la «Ilevue Cycliste 
et Athletique de V Orient· pour le pre
mier numero de laquelle vous me faites 
l’honneur de me demander un article.

Je crains bien que mon retard A vous 
repondre ne me prive de la satisfaction 
d’acceder a ce voeu.

Votre ’ettre m’a trouve au milieu de 
nombreux travaux qn’un sejour en Ang- 
leterre et un autre en Hollande ont for- 
tement retardes, c’est mon excuse pour 
vous ecrire si tardivement et pour ne 
vous envoyer, en place d’un veritable 
article que ces quelques lignes.

Je voudrais du moins vous exprimer a 
vous et a vos collegues mes vceux ar- 
dents pour le succes de la nouvelle pub
lication; j’approuve infiniment son titre 
qui est tout un programme et je me re- 
jouis qua sa fondation soit due a l’ini-

ΠΡΟΣ TON ΚΥΡΙΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΝ 
TOY ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ*  ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ

Μετ άληθούς χαράς έμαθον παρά της 
αγαπητής ύμών επιστολής τήν αύξουσαν 
εύημερίαν τού ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ
ΓΟΙ ΑΘΗΝΩΝ και τήν ίδρυσιν τής "ΠΟ
ΔΗΛΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ- 
ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ», δί ής 
τόν πρώτον αριθμόν, μοί κάμνετε τήν τιμήν 
νά μοΰ ζητήσητε έν άρθρον.

Πολύ φοβούμαι, μή ή βραδύτης τής ά- 
παντήσεώς μου μέ στέρηση τήν εύχαρίστη- 
σιν τού νά έκπληρώσω τήν εύχήν ταύτην. 
Ή έπιστολή σας μέ ευρεν έν μεσω πλεί- 
στων εργασιών, άς αποδημία εις ’Αγ
γλίαν καί Ολλανδίαν έπεβοάδυνεν έ'τι υ-άλ- 
λον τούτο έστω μοι, ώς οικαιολόγησις, ότι 
αντί άρθρου τάς γραμμάς μόνον ταύτας 
πέμπω ύμϊν.

Επιθυμώ όμως τούλάχιστόν νά έκφράσω 
εις ύμάς καί εις τούς ύμετέρους συναδέλ
φους τάς διαπύρους εύχάς μου προς επιτυ
χίαν τού περιοδικού σας’ επικροτώ έκθυμως 
έπί τώ τίτλω αυτού άποτελούντι ολόκλη
ρον πρόγραμμα καί χαίρω, ό'τι ή ιδρυσις

Λ
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tiative d’un groupe de fervents cyclistes. 
L’Orient, ce mol Inmineux enlre tous 
qui enflamme nos imaginations occiden
tals et les remplit de soleil, evoquo 
d’autre part la notion d’une facheuse a- 
palliie morale, d’une torpeur politique 
a laquelle les derniers evenements de 
Crete semblent indiquer entre paren- 
these quo les puissances d’Europe cedent 
volontiers par contact. 11 appartient a la 
Grece de refaire I'Orient; je 1’ai toujours 
dit, je ne cesserai jamais de le croire 
C’est elle seule qui pourra y 1’aire ger- 
mer a nouveau une moisson d energies et 
de caracteres. Elie n’a pas besoin de 
chercher au loin ^instrument de cette 
repetition: elle le trouve dans son passe. 
Cel instrument, c’est l'education virile, 
l’education athletique au bon et grand 
sens du mot; je dirais bien volontiers 
la philosophic athletique. Car il ya 
dans la facon dont la Grece antique a 
compris et pratique l’athletisme un cote 
philosophique qui n’a jamais ete ressus- 
citc depnis par aucun peuple, meme par 
le peuple Anglais, celui de tous les 
peoples inodernes qui s’est le plus ap- 
proclie de l’ancien ideal ΙυΊΙέηο. Voila 
comment j’envisage le rdle du sport en 
Grece d’abord et puis par la Grece, dans 
tout I’Orient el voila pourquoi je me re- 
jouis de lire ces deux mots: Orient et 
alldetisme, associes snr la couverture 
d’une Revue qui va se rediger et s’impri- 
mer au pied de 1’Acropole d’Atlienes.

Pour cette grande ccuvrc, la civilisa
tion presonte nous donne line facilite de 
plus par l’invention de la bicyclette. On 
a taut de fois fait l’eloge de la bicvclet- 
te, on lui a donne de si glorieux qualiii 
catifs que celui qui me vient a Γ esprit 
paraitra sans doute insullisant et indigne 
d'elle. Ailla n’y everiten a pas qui 

αύτοϋ όφείλεται εις τήν πρωτοβουλίαν ομί
λου ένθουσιωδών ποδηλατιστών.

«Άνατο?,ή» !
II φωτεινή αϋτη ύπέρ πάσας τάς άλλας 

λεξεις, ήτις διαθερμαίνει τήν φαντασίαν 
ήμών και τήν πληροί ήλιου, φέρει εις τον 
νοΟν μας τήν άτυχη ηθικήν απάθειαν, τήν 
έπιδειχθεϊσαν κ::τά τά τελευταία έν Κρήτη 
γεγονότα. Εις τήν 'Ελλάδα ανήκει ή άνα- 
μόρφωσις τής ’Ανατολής. ’Αείποτε ύπεστή- 
ριξα τοϋτο και ουδέποτε Οά τδ παυσω πι- 
στεύων. Μόνη αυτή δύναται νά προκαλέση 
έν Ανατολή ε’κ νέου άνάστασιν ένεργείας και 
χαρακτήρων. Και τδ προς τούτο δργανον 
εν αύτω τώ παρελθόντι αυτής δύναται νά τδ 
άναζητήση. Γδ δργανον δέ τούτο είναι ή άν 
δρική, ή αθλητική άνατροφή, έν τή καλή 
και τή μεγάλη τής λέξεως σημασία’ Οά έ- 
λεγον έλευθέρως ή άΛίητική φιλοσοφία 
διότι έν τω τρόπω, καθ'ον ή Αρχαία 'Ελ
λάς ήννόησε κα'ι έξήσκησε τδν αθλητισμόν 
υπάρχει μέρος τι 'ρι.ίοσοςοι.κόκ, ούδέποτε 
παρ ούδενδς λαού άναστηθέν. ούδ’ ΰπ’ αύ
τοΰ τού Αγγλικού λαού, τού ύπέο πάντα; 
τους νεωτέρους λαούς πλειότερον προς τδ άρ- 
χαΐον Ελληνικόν ιδανικόν προσεγγίσαντος.

Ιδού πώς διαβλέπω τον άΟλητισιχον έν 
Ελλάόι το πρώτον και ειτα δι’ αυτής έν 
Ανατολή και ιδού διατί ύπερευφραίνομαι 

άναγινώσκων τάς δύο ταύτας λέξεις : A να- 
το.Ιη καί Αθλητισμός συναδελφομένας επί 
τού έξωφύλλου περιοδικού, συντασσομένου 
και έκδιοομένου εις τούς πρόποδας τής Ά- 
κροπόλεως των 'Αθηνών.

Διά τδ μέγα τούτο έ’ργον, ό σύγχρονος 
πολιτισμός, παρέχει ήμι'ν μίαν έπί πλέον 
ευκολίαν διά τής άνακαλύψειος τού ποδη
λάτου.

Τδ έγκώμιον τού ποδηλάτου τοσάκις έ- 
πλέχθη, τοσαύτα άπενεμήθησαν αύτω έν
δοξα επίθετα, ώστε αύτδ τδ όποιον μού ερ- 
χεταιτόρα εις τήν μνήμην θά φανή άνε- 
παρκές καί ανάξιον αύτοΰ. Καί έν τούτοις 
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soil plus llatteusc/ La bicyclette est | 
une in it iat rice. Sa grande force lui vi
ent de son caractere utilitaire.

Dans notre silicle a tendances prati
ques elle se presente com me une ma
chine et seinplable a toutes les ma
chines elle economise du temps el par 
consequent de 1'argent, elle rapproche 
les distances et rend les cornmunicatons 
plus rapides. Elle s’impose par la a tous 
ceux qui resisteraient a ses charmes qui 
ne resistent pas aux avantages precis qu’ 
elle apporte. Geux-ci pour tant, une fois 
iju’ils l’onl eufourche n’en descendent 
plus.

Tout un ordre des sens ation, toute une 
serie de forces materielles, tout un en
semble d'ameliorations physiologiques, 
lout mi monde eniin, le monde «Olym- 
pique» lour ait ainsi revele. 11 le tou- 
elienl du doigt. Nous aurions preclie 
dans le desert nous qui voulons restaurer 
l’Olympisnie dans le monde. Grace a la 
Bicyclette, nos partisans sont nombreux 
et ceux qui nous ecoutenl nous cora- 
prennent.

Cc monde Olympique etait enseveli 
dans les tenebres du passe plus encore 
que les marl ires d’Olympie sous les sab
les de l’Alphee. On en out vainement 
chantc les louanges: les auditeurs u’eus- 
sent pas compris. Dites lour au contrai- 
re <]lie le sport est le grand excilateur 
et en memo temps le. grand regulateur 
de la vie, qu’en perfectionnant le corps 
humainjl atteint Ie caractere, forlilie la 
volonte, reveille les energies.................
ils vous comprennent parce qu’ils out 
de ces verites un commencement de 
preuve personelle. La bicyclette a deja 
agi sur eux: ils savent l’alphabel de la 
langue qu’on leur parle.

Rien ne peut done me sembler d’un 

άν καλώς τδ σκεφθώμεν εινε τδ κολακευτι- 
κώτερον πάντων.

Τδ ποδήλατον είνε τέλειος αγωγός.
ΊΙ μεγάλη του δυνάμις προέρχεται έκ 

τού κατ’ έξοχήν ωφελίμου, οπερ παρου
σιάζει.

Έν τώ πρακτικώ ημών αίώνι τδ ποδή
λατον παρουσιάζεται, ως μη^ανη,ομοιον δε 
προς πάσας τάς μηχανάς οίκονομεϊ χρόνον 
καί συνεπώς χρήμα, προσεγγίζει τάε άπο- 
στάσεις κα'ι καθιστά ταχυτέραν τήν συγκοι
νωνίαν. Ώς έκ τούτου καί εκείνοι, οίτινες δέν 
εύρίσκουσι πολλήν έν τή χρήσει αύτοϋ ηδο
νήν, έννοοϋσι νά έπωφελώνται τών άγαΟών, 
άτινα παρέχει. Πας δστις άπαξ άνέλΟη έπί 
τού ποδηλάτου δέν κατέρχεται πλέον αύτοϋ. 
Κατακταται παρ’ αύτοϋ. 'Ολόκληρος σειρά 
αισθημάτων, ολόκληρος σειρά δυνάμεως, 
σύνολον φυσιολογικών καί ψυχολογικών 
βελτιώσεων, ολόκληρος κόσμος τέλος, κό
σμος Ολυμπιακός, τοϊς άποκαλύπτεται 
ουτω. Τον Οίγουσι διά τού δακτύλου. Ανευ 
τού ποδηλάτου μάτην Οά προσεπαθοΟμεύ νά 
τδν άναστήσιυμεν.

Ό 'Ολυμπιακός κόσμος έκρύπτετο εις 
τά ερέβη τοϋ παρελθόντος, π?<ειότερον έτι 
ή τά ερείπια αύτά τής ’Ολυμπίας ύπδ τήν 
τήν άμμον τοϋ ’Αλφειού. Μάτην Οά έψάλ- 
λετο το έγκώμιον του' ούδείς Οά ήννόει. 
'Εάν όμως εϊπήτε, δτι ό αθλητισμός είνε ό 
μέγας διεγέρτης και ό μέγας συνάμα κα- 
νονιστής τού βίου, ό’τι διά τής Βελτιώσεως 
τοϋ σώματος τελειοποιεί τδν χαρακτήρα, 
ενδυναμώνει τήν Οέλησιν, εξεγείρει τήν δρά- 
σιν...... τότε πας τις έννοεϊ. διότι έχει
άτομικήν τού πράγματος πείραν. Τδ ποδή
λατον έπέδρασεν ήδη έπ’ αύτοϋ.

Διό και άριστος οιωνός, φαίνεται μοι, ό 
θρίαμβος τού ποδηλάτου έν Έλλάδι.

Κατά Νοέμβριον τοΰ 4894, όπόταν ήγω- 
νιζομην έν τώ Ζαππείω καί τώ Παρνασσώ, 
όπως πείσω τούς Αθηναίους, ινα αί νέαι 
'Ολυμπιάδες παρ' αύτοϊς έγκαινισΟώσι, οπό-



roeilleur augure que le triomphe du cv- 
chsme en Grece.

En Novembre 4894 qu’and je me de- 
menais au Zappion et au Parnaesse pour 
persuader aux Atlieniens que les nou- 
velles Olympiades devaient etre inaugu- 
re chez eux, quand chaque matin je me 
mettais en rout pour lutter contre 1’ap- 
position qui m’etait faite et vaincre les 
resistances du puelic et du gouverne- 
menl (les Hellenes ont quelque pen oub- 
lie ces choses, je crois................ ) on
m’objectait Pinconvenance d’une bicyc- 
lette roulant au pied du Parthenon I Eh! 
quoi! travestir, parodier ainsi 1’antiqui- 
te...........Je ne voyais la dedans ni pa
rodic, ni travestissement.

Vous avez raison vous autres de ren- 
dre un culte a la bicyclette. En meme 
temps qu elle nous entraine vers l’ave- 
nir, elle nous ramene par un etonnant 
miracle vers ce que le passe grec a cree 
de plus genial et de plus parfait. Graces 
lui soient rendus!

Je vous prie, Monsieur le vice presi
dent, d’etre mon interprete aupres de 
tous vos collegues et de recevoir la meil- 
leure expression de mes sentiments de- 
voues.

Baron PIERRE BE COUBERTIN 

ταν καθ’ έκάστην πρωίαν έξεστράτευον κατά 

της άντιπολιτεύσεως, ήτις ειχεν έγερΟεϊ καί 

έζήτουν νά νικήσω τήν άντίστασιν τού κοι

νού και τής κυβερνήσεως (φοβούμαι, οτι οί 
"Ελληνες έπελάθοντο δλιγον πάντων τού
των...)uot ύπεδείκνυον τήν άπρέπειαν ποδη

λάτου κυλιομένου εις τούς πρόποδας τού 
Παρθενώνας !

Νά μασκαρεύσωμεν, νά παρωδήσωμεν 

ουτω τήν αρχαιότητα !
Τδ επ’ έμοι ούδεμίαν παρωδίαν διέβλεπον 

εις πάντα ταύτα.

Πολύ δίκαιον έχετε υμείς λατρεύοντες τδ 
ποδήλατον. Ένώ μας παρέσυρε προς τδ 

μέλλον, μας έπαναφέρει, διά καταπληκτικού 

θαύματος πρδς τδ έλληνικδν παρελθόν τδ 

μεγαλοφυέστατον και τελειότατον. Έφ’ ω 

και χάοιτες τω δφείλονται.
Παρακαλώ ύμάς, Κύριε ’Αντιπρόεδρε, 

νά διαβιβάσητε πρδς τούς συναδέλφους 

ύμών τάς φιλικάς μου προσρήσεις.

Βαρώνος Πέτρος τθγ Κοϊμβερτεν
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ΑΙ Α&ΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΛΙΑ1
Foot-ball - Golf- Cricket Lawntennis- 

HoCKEY-Jec - DE LA LONGUE PAUME BaLLON- 
au camp Ball a la crosse - Polo · Water 
polo κτλ.

Στοιχειώδης <ΐοχή τής υγιεινής- τής 
άσκήσεως είνε, δτι πρέπει ή τέρψις πάντοτε 
νά συνοδεύη αύτήν. Έκτος δε τοΰ υγιει
νού τούτου λόγου και πλεϊστα άλλα συνε- 
τέλεσαν, ώστε άπό τών αρχαιότατων χρό
νων μέχρι τής σήμερον έν παντι άσκου- 
μένω λαώ αί παιδιαϊ νά καθε'ξωσι κυρίαρ 
χοΰσαν μεταξύ τών λοιπών ασκήσεων 
θέσιν.

Είνε γνωστόν, δτι οί αρχαίοι 'Ελληνες 
έθεώρουν, ώς μέρος απαραίτητον τής καθ
όλου άσκήσεως τήν παιδιάν, έχοντες και 
ιδιαίτερον χώρον έν έκάστω Γυηνασίω 
προς τον σκοπόν τούτον, δν άπεκάλουν 
Σφαιριστηρίου έκ τής Σφαιρίσεως ή Σφαι
ροβολίας ή Σφαιρομαχίας, ήτις φαίνεται, 
δτι ήτο ή έπικρατοΰσα παιδιά. Καί οί Ρω
μαίοι κατόπιν μολονότι δέν ύπήρξαν τόσον 
φίλαθλοι, ώς οί Έλληνες διετήρησαν ούχ 
ήτταν τάς πλείστας τών παιδιών καί· ιδίως 
τάς σφαιρίσεις, είς τινας μετέδωκαν είς 
άπαντας σχεδόν τούς ύπ’ αύτών κατακτη- 
θέντας λαούς·

Καί όντως ή Σφαίρισις ή 'Ελληνική ιί 
τελείως έκρωμαϊσθεΐσα καί follis κληθεΐσα 
παρά τών Ρωμαίων ανευρίσκεται 
κατόπιν παρά τοΐς Νορμανδοϊς καί τοϊς 
Βρεττανοϊς καλούμενη melle καί soule έν 
δε τή κεντρική Γαλλία bare tie. Όλα δμως 
τά είδη ταϋτα τής σφαιρίσεως άναλόγως 
καί τής νοητικής μορφώσεως τών παιζόν- 
των λαών δέν ήσαν είμή άγοιαι συμπλο- 
καί καί οιαπληκτισμοί υπό τό πρόσχημα 
τής παιδιάς καί τής άσκήσεως- ό κ· Fre
deric Dillaye άναφέρει δτι ή soule τών 
Βρεττανών συνίστατο είς άνάοριφιν είς 
ύψος μιας σφαίρας ογκωδέστατης έκ δέρ
ματος πεπληρωμένου δι’ άχύρου- έθεωρεϊτο 
δέ νικητής εκείνος έκ τών παικτών, όσης

Θά κατώρθωνε νά τήν συλλάβη καί διατη- 
ρήση ύπό τήν κατοχήν του. Διά νά γίνη 
δέ τούτο οί ύποσκελισμοί, οί γρόνθοι, τά 
λακτίσματα καί παντός είδους κτυπήματα 
ετίθεντο εις ενέργειαν ό δέ κ- Bonnefonl: 
«ιδιαιτέρως είς τό Morbihan γίνεται χρή- 
σις τής soule· άλλα μία soule είς τό Jlor- 
bihan δέν είνε συνήθης διασκέδασες- είνε 
τρομερόν καί δραματικόν παιγνίδιον καθ’ δ 
κτνπώνται, στραγγαλίζοντοι, άλληλοθραύ- 
ουσι τά κρανία, είνε τό παιγνίδιον καθ’ο 
ύπό τό πρόσχημα τής διασκεδάσεως δυνα
τοί τις κάλλιστα νά. άπαλλαχθή τού έχ- 
θροΰ του».

Έν ’Ιταλία δμως αί παιδιαϊ διαρρυθμί- 
σθησαν έπί τό βέλτιον έπολλαπλασιάσθη- 
σαν έξημερώθησαν ούτως είπεΐν κατά δέ 
τήν έποχήν τής άναγεννήσεως σύν τή. τών 
δπλων ασκήσει άπετέλουν τήν κυρίαν έπα - 
σχόλησιν τών εύγενών- Συγγραφεύς τής 
έποχής έκείνης ό Paolo Gorteise (1510) 
αναφέρει τεσσάρων είδών σφαιρίσεις ούσα ς 
έν χρήσει διά. τής πυγμής, διά οάβδοη 
εξογκωμένης είς τό άκρον, διά τού τρίπο
δος καί διά τοΰ ποδός, έτερος, ό ιππότης 
Tommaso Rimucini, διηγείται, δτι κατά 
τάς έοοτάς, αϊτινες έδόθησαν έν Lyon τώ 
1575 ύπό τής έκεϊ Φλωρεντινής παροικίας 
πρός τιμήν τού Ερρίκου τοΰ Γ' τής Γαλ
λίας μεταβαίνοντος νά άναλάβη τον θρό
νον μετά τον θάνατον τοΰ άδελφοΰ τοιγ 
Καρόλου τοΰ Θ' εύγενεϊς τής ύύηλοτέρας 
Φλωρεντινής αριστοκρατίας έπαιξαν τά 
τά ιθαγενή των άθλιτικά παίγνια- ό δέ 
Antonio Seaino καί ειδικόν σύγγραμμα 
(Tratlalo Ginorodella Palin Veneryia 1555) 
συνέγραφαν·

Καί έν ’Αγγλία ήτο έν χρήσει ή σφαίρι- 
σίς άπό τοΰ 14 αίώνος, ιδία δέ ή διά τοΰ 
ποδός (ballon an bnied, fotbali) έπαίζετο 
δμως. δπως ή soule έν Βρεττανία- ήτο 
βάρβαρον παίγνιον- Ένεκα τούτου δι’ έπα- 
νειλημμένων βασιλικών διαταγμάτων άπη- 
γορεύθη, ώς άγρια Καί κτηνιώδης άσκησες 
προκαλοΰσα συχνά δυστυχήματα καί ώς 
τοιαύτη έγκατελείφθη έπί πολλά έτη. Περί 
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τό έτος 1823 έτέθη πάλιν είς ένέργειαν ) 
ύπό τής Σχολής τοΰ Rugby άλλ’ έξ ολο
κλήρου τροποποιηθεΐσα. Έτέθησαν κανό
νες καί άρθρα, ά’τινα άφήρεσαν παν τό 
άγριον καί βάναυσον άπό τήν ΛΙιιδιάν τού
την.Έπί πολυν χρόνον έκάστη σχολή (col - 
lege) έν ’Αγγλία είχε καί ίδιον κανονισμόν, 
είδος ειδικού κώδικος- μετά, πολλάς δμως 
άποπείοας συνεννοήσεως, συνδιαοκέύεως 
καί δοκιμάς έγένοντο δύο παραδεκτοί ό 
τής Ruyby έπιτρέπων χρήσιν ποδών καί 
χειρών καί ό τής Assossiation έπιτρέπων 
μόνον τών ποδών χρήσιν- Δι’ άμφότερα 
τά είδη ταΰτα τής παιδιάς ό σκοπός είνε 
αυτός, νά ώθήσωσι τήν σφαίραν πέραν τού 
έχθρικοΰ στρατοπέδου, άλλ’ ένταΰθα παύει 
πλέον ή όμοιότης, ό αριθμός τών παικτών, 
τό σχήσμα τής σφαίρας καί οί λοιποί κα
νόνες, άτινά είσι διάφορα.

Ώς ε’νε ήδη διακεκανον,σμένη ή πο
δόσφαιρα άποτελεϊ τό έξοχώτερον εΐ 
δος αθλητικού παίγνίου δυναμένου αύτό 
καθ’ εαυτό νά άποτελέση βάσιν σωματικής 
άσκήσεως. Έκτος τών σωματικών ωφε
λειών δίδει είς τόν παίκτην προσοχήν, 
θάρρος, άντίληύιν καί πολλήν ετοιμότητα, 
προσόντα, άτινα όλίγαι άσκήσεις δύνανται 
νά παρέξωσι. Διά τούτο μέλλοντες νά δώ
σω μεν εκτενή περιγραφήν άπασών τών σή
μερον έν χρήσει αθλητικών παιδιών άρχό- 
ιιεθα άπό τής ’Αγγλικής Ποδοσφαίρας (fo
otball) περιγράφοντες πρώτον τό Ragby 
καί κατόπιν τό Assossiation.

(Έπεται συνέχεια)

Η ΤΑΧΤΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ

Διά ίχ γνωρίσωμεν Sv τό ποδήλατου ύπό τήν 
έποψινταχύτητος κατέχει έν τώ κόσμω έξέχου- 
σαν θέσιν ε’ν σχέσει πρός τάς ταχύτητας τών 
λοιπών έν τώ κοσμώ κινούμενων είτε άφ’ εαυ
τών, είτε συνεπεία ανθρώπινης ένεργείας ανάγκη 
νά συμπαοαβάλωμεν τάς διαφόρους μέχρι τοΰδε 
προσδιορισθείσας ταχύτητας, ώ; έγγιστα.

Τό record έν γένει τής ταχύτητας ανή
κει είς τόν ηλεκτρισμόν, οστις δύναται νά δια- 
τρέξγ] τρεις φοράς τόν γΟρον τοΰ κόσμου είς έν 
δευτερόλεπτου· μετά δέ τόν ηλεκτρισμόν πλη- 
σιέστατα αύτοΰ την δευτέραν θέσιν κατέχει τό 
φως. Την όηθεΐσαν ταχύτητα αναπτύσσει ό 
ηλεκτρισμός έν έλευθέρω πεδίω, έν ω Sv ήθελεν 
όδηγηθη διά μιίς κλωστής έκ μολύδδου βλέ- 
πομεν οτι διανύει μόνον 116 χιλιάδας λεύγας 
κατά την χρονομέτρησιν τοΰ Wheats tone- έν 
τή θαλάσση δέ ό ηλεκτρισμός μόλις προσεγγί
ζει την ταχύτητα χιλίων λευγών κατά δευτε
ρόλεπτου.

Ή ταχύτης τοΰ ηλεκτρισμοί» έν μέν τώ τη- 
λεγράφω είναι 46 λευγών έν δέ τώ τηλεφώνω 
42 λευγών κατά δευτερόλεπτου.

Έξ όλων τών άντικειμένων είς τά όποια ό 
άνθρωπος προσέδωσε ταχύτητα τό record κα
τέχει ή σφαίρα τοΰ όπλου. Ή ταχύτης αύτής 
ποικίλλει μεταξύ 550 έως 710 μέτρων κατά 
τό δευτερόλεπτου.

Ή σφαίρα Lobel διατρέχει 625 μέτρα κατά 
δευτερόλεπτου.

”Αν ήδη έ'λθωμευ είς τούς σιδηροδρόμους βλέ- 
πομεν, ότι ή μεγίστη άναπτυχθείσα ταχύτης 
είναι 120 χιλιόμετρα την ώραν (Paris-Ami
ens. Londres-Grand Sham).

Ή τακτική ταχεία αμαξοστοιχία διανύει 
απαράλλακτα, όπως ό Τζόνσον, 60 χιλιόμετρα 
την ώραν ήτοι 16 μέτρα καί 067 έκατοστόμ. 
κατά δευτεοόλεπτον.

Ό Γάστων Tessandior διήνυσε διά τοΰ αε
ροστάτου (Pole Nord) 20 μίλλια και οκτακό
σια πεντήκοντα μέτρα είς τρία λεπτά, ήτοι 
15’μέτρα καί 0,83 έκατοστομ. κατά δευτερό- 
λεπτον.
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Τό μέ ιστίου ελκυθοον, ου συνήθης ή Χρή*  
σις έν Καναδή διανύει μεγίστας ωσαύτως απο
στάσεις εις έλάχιστον χρονικόν διάστημα και 
δύναται νά διανύση ύπό τούς εύνοϊκωτάτους 
ορούς 22 μέτρα κατά δευτερόλεπτου.

Το ταχυπλοωτερου τών ιστιοφόρων πλοίων 
δέν δύναται νά διανύση πλέον των 8 μέτρων 
κατά δευτερόλεπτου.Τό δέ record τών ύπό τοΰ 
άτμοΰ κινούμενων πλοίων είναι τό τοϋ αγγλικού 
τορπιλοβόλου Boxer. Διηνυσε δέ τό είρημένον 
τορπιλοβόλου τόνΦεβρουάριον τοΰ 1895,53 χιλ. 
60 μέτρα είς μίαν ώραν ήτοι 14 μέτρα καί 0,88 
έκατοστομ. κατά δευτερόλεπτου.

Τά ηλεκτρικά tramway τών Παρισίωυ δύ- 
νανται υά διανύσωσι 2 μέτρα καί 0,50 έκατο- 
στομετρ. κατά δευτερόλεπτου επί τή προϋπο
θέσει οτι δέν ύπάρχει έν τή γραμμή ούτε στά
σις ούτε στροφή, οπερ πραγματικώς αδύνατον.

Ό άνθρωπος έν τή μεγαλητέρα του ταχύ- 
τητι δέν ήδυνήθη νά ύπερβή τά 9 μέτρα και 
32 έκατοστομ. κατά τό δευτερόλεπτου (record 
τών 92 μέτρων ύπό τοΰ Oven 1890).

'Αν έλθωμεν ήδη είς τά ζώα βλέπομεν ότι 
ό άετός ύπεοβαίνει τά 35 ή έλαφος τά 20 ή 
κάμηλος τά 5 μέτρα κατά δευτερόλεπτου.

Ή χελιδών κατά διαφόρους χρονοικετοήσεις 
διαυύει διάστημα μεταξύ 89 καί 40 κατά 
δευτερόλεπτου.

Ό κυνηγετικός κύων δύναται νά διανύση 
25 μέτρα κατά δευτερόλεπτου, έν ω ό λαγωός 
μόνον 20 μέτρα.

Τών άγγελιαφόρων περιστερών τό record 
ανήκει εις έκείνας, αϊτινες διήνυσαν τό μεταξύ 
Πέστης καί ΓΙαρισίων διάστημα τό 1884 είς 
έπτά ώρας, ήτοι μέ ταχύτητα μεγαλητέραν 
τών 80 μέτρων κατά δευτερόλεπτον.

Ό 'ίππος διανύει είς έν λεπτόν πλέον τοΰ 
μιλλίου, αλλά δέν δύναται νά διατήρησή τήν 
ταχύτητά του είμή επ’ έλάχιστον χρονικόν 
διάστημα.

Ή ύπό τοΰ ποδηλάτου άναπτυχθεΐσα τα- 
χύτης ποικίλλει άναλόγως τής άποστάσεως 
οΰτω βλέπομεν ζτι οΐ Z'mermatn. (ό έπικλη- 
θείς ιπτάμενος νεανίας ) Jan Eden Morin 
κατόρθωσαν τά τελευταία εκατόν μέτρα τοΰ 
έκάστοτε άγώνος νά διανύσωσι είς 5 δευτερό
λεπτα ήτοι ν’ άναπτύξωσι ταχύτητα μεγαλη
τέραν τών 72 χιλιομέτρων τήν ώραν. Ό Τζόν- 
σον κατόρθωσε νά διανύση πλέον τών 60 χι
λιομέτρων τήν ώραν είς άπόστασιν μεταξύ 
5— 10 χιλιομέτρων καί οί Τ· Linton Mi
chael καί Stochs κατόρθωσαν νά διανύσωσι 
πλέον τών 52 χιλιομέτρων τήν ώραν συνεχώς 
επί μίαν καί πλέον ώραν.

"Αν ήδη έλθωμεν είς τούς ποδηλατιστάς, 
οΐτινες συνεχώς τοέχουσιν επί ποδηλάτου χω
ρίς νά έχωσιν άξίωσίν τινα πρωταθλητών δύ- 
νανται άκόπως καί πολλάς ώρας νά διανύωτι 
πλέον τών 4000 χιλιομέτρων επί ομαλού ε
δάφους.

’Εν τέλει τό record τών χιλίων χιλιομέ
τρων ανήκει είς τόν ’Ολλανδόν Cordailg, βστ'ίς 
διηνυσε τήν άπόστασιν ταύτην είς διάστημα 
24 ωρών ήτοι μέ ταχύτητα συνεχή πλέον τών 
41.500 καθ’ ώραν.

’Εκ τής συμπαραβολής τών ανωτέρω ταχυ
τήτων άσφαλώς συνάγομεν, βτι τό ποδήλατου 
κατέχει τιμητικωτάτην θέσιν καί ίτι σύν τώ 
χρόνω καί τή τελειοποιήσει αύτοΰ θέλει είσθαι 
έκ τών ταχυτέρων τής συγκοινωνίας μέσων,, 
άν, μή τό ταχύτερου.

G.
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ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Έν τώ ποδηλατοδρομίω «Ι»αλήρου

’Αγών Φιλάθλων

Τή διοργανόσει τού «1 Ιοδηλατικού Συλ
λόγου ’Αθηνών» διεξήχθησαν τήν 26 ’Απρι
λίου έν τώ ποδηλατοδρομίω Φαλήρου οί πρώ
τοι ποδηλατικοί αγώνες ταχύτητας καί αντο
χής μετά ανάπαυλαν ολοκλήρου έτους. Νική
τα! ά'-εδείχθησαν οί κ. κ. Κουλουμόπουλος, 
Τζίφος, Γαλάτης, Κωλέττης, ΙΙαρασκευοπου- 
"λης, Νάστος καί Κουκέας.

Άγων ές επαγγέλματος ΙΙοδη» 
λατεστών

ΝεταΕύ ’Αθηνών κα\ Παλαιού Φαλήρου
Τή διοργανόσει τής «Εταιρίας τών Τρο

χιοδρόμων» διεξήχθησαν τόν παρελθόντα Μά'ίον 
ποδηλατικοί αγώνες μεταξύ ’Αθηνών καί 11α- 

"λαιού Φαλήρου έξ επαγγέλματος ποδηλατι 
στών. Νικητής άνεδείχθη ό κ. Γκέντριχ ύπερ- 
τερησας τόν δεύτερον κ. Παρασκευόπουλον 
καθ’ έκατόν καί πλέον μέτρα.

Άγων ές επαγγέλματος ποδηλατο- 
βτών Ναυπλίου — Αθηνών

Τη πρωτοβουλία διαφόρων ιδιωτών διεξή- 

χθη ό μεγαλείτερος έν Έλλάδι ποδηλατικός 
»γών δρόμου. Νικητής ανεδείχθη ό κ. κέν- 
δριχ βστις διήνυσε τήν άπόστασιν ταύτην έξ 
1 ι 0 χιλιομέτρων είς 10 καί 35' ύπερτερήσας 
τόν κ. Κωλέτην κατά 6 μέτρα. Ή άφιξις ήν 
θαυμασία είς τό Νέου Φάληρον.

Έν τώ ποδηλατοδρομίω Φαλήρου
’Αγώνες Φιλάθλων

Τή διοργανόσει τοΰ Ποδηλατικού Συλλόγου 
Ά Οηνών διεξήχθησαν τή 1 3 ’Ιουλίου ποδηλα
τικοί άγώνες μεταξύ τών μελών αύτοΰ έν τφ 
ποδηλατοδρομίω. Νικηταί άνεδείχθησαν οί κ.κ. 
Φραγκιάδης, Μερκάτης καί Άλμέϊδας.

Άγώνες έξ επαγγέλματος ποδη
λατιστών

Κη^ισσία—Άθηναι.— Τατόϊον—Κη^ισσία 
’Αγώνες άρκετοΰ ένδιαφέροντος έλαβον χώ

ραν μεταξύ Κηφισσίας —'Αθηνών, 19 χιλιό
μετρα τής όδοΰ τής άγούσης είς τό Τατόϊον 
καί έπιστοοφής είς Κηφισσίαν. Νικητής άνε- 
δείχθη ό κ. Σαββίδης διανύσας τήν άπόστα- 
σιν ταύτην τών 40 χιλιομέτρων είς 1 ώρ. 2?' 
ύπερτερήσας τόν δεύτερον κ. Κωλέττην κατά 
200 μέτρα.

Άγώνες φελάθλων
’Από ’Αμαρουσίου μέχρι Παλαιού Φαλήρου.



Τή διοργανώσει τοϋ αΙΙοδηλατικοΰΣυλλόγου 
’Αθηνών διεξήχθησαν αγώνες handicap μεταξύ 
των μελών του εις την οδόν την άγουσαν άπό 
’Αμαρουσίου εις Παλαιόν Φάληρον.

Νικητής άνεδείχΟη ό κ. Μ. Φιλίπ, οστις 
άνεχώρησεν έξ ’Αμαρουσίου εις τάς 8 ώρ. 15'. 
Άφίκετο δ’ εις Φάληρον είς τάς 9 ώρ. 8' 10 
Δεύτερος άφίκετο ό κ. Έλευθ- Ψαρούδας. όστις 
έφθασεν είς Φάληρον την 9 ώρ. 8' 20" άναχω- 
ρησας έξ ’Αμαρουσίου είς τάς 8 ωρ. καί 28 .

Άγων ταχύτητος μεταξύτών κ. κ. 
Παρασκευοπούλου καί Χαββεδου.

Περί τάς άρχάς Σεπτεμβρίου έγένετο α
γών ταχύτητος μεταξύ τών κ κ· Παοασκευο- 
πούλου καί Σαββίδου έν τώ Δέλτα τοΰ Πα
λαιού Φαλήρου, 17 χιλιομέτρων.

Νικητής άνεδείχθη ό κ Παρασκευόπουλος 
ύπερτερήσας τόν αντίπαλόν του κατά 8 μέτρα.

Τό «record» τού χιλιομέτρου
Δοκιμή πρός καταδίδαδιν τοϋ record τοϋ χι

λιομέτρου τήν σιαρελθοΰΰαν έδδομάδα έγένετο 
εϊς τδ ποδηλατοδρόμων «τών Πριγκήπωνο τών 
Παριδίων ήτις έδτέφθιι ϋπδ τελείας έπιτυχίας. 
Ό Γάλλος Champion έχων προλαϋνον. τό ή- 
λεκτρικόν διπλοϋν ποδήλατον Daccer καί χρονο
μέτρου τόν τοιοϋτον έπιδήμως διωριδμένον ύπό 
τής ένώΰεως τών Ποδηλατικών Συλλόγων τής 
Γαλλίας κατώρθωδε νά διανύόμ τήν άπόδταδιν 
ταϋιην είς 56". Τά 333 μέτρα ήτοι τήν περι
φέρειαν τού Ποδηλατοδρομίου Φαλήρου διήνυόε 
είς 18" 4)5.

Ιδού ή πορεία τοϋ record τούτου άπό τον
έτους lt>91 μέχρι σήμερον.

1891 Barden 1.9” 1)5.
1895 II. I.oste 1’8” 4)5.

Jacquelin 1'8·' 2)5.
Het I'S” 1)5.
Leena 1 'δ"
IL Loste 1'6" 3)5.

1896 Dary 1’6"
T. Linton 1'4"
Johnson 1 Ί" 3)5.

1897 Lombard 58” 4)5.
1898 Plutt Bethits 58” 3)5.

Champion 56"

η'.

ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Bordeaux-l*arls
Τήν σήμερον οί ποδηλατικοί αγώνες δρόμου 

έξέλιπον σχεδόν διά τούς εξής δύο λόγους πρώτον 
μέν διότι οί Οεαταί δέν δύνανται, ώς συμβαί
νει έν τοΐς ποδηλατοδρομίάς νά παρακολουΟώσιν 
άπ’ αρχής μέχρι τέλους τούς αγώνας, δεύτερον 
δέ διότι είνε λίαν έπικίνδυνοι.

Ένεκα τοϋ δευτέρου λόγου καί ή ΆγγλικήΚυ- 
βέρνησις άπηγόρευσε τούς τοιούτους αγώνας.

Είς άγων δρόμου συγκινεΐ καθ’ έκαστον έτος 
τόν Κόσμον.

Ούτος είνε ό μεταξύ Bordeaux καί Παρισίων 
καθ’ έκαστον έτος τελούμενος τή διοργανώσει 
τής έν Παρισίοις έκδιδομένης Έφημερίδος τοϋ 
’Αθλητισμού.

Είς τόν αγώνα τοϋτον λαμβάνουσι μέρος οί 
καλήτεοοι ποδηλατισταί αντοχής τής 'Γφη- 
λίου. Νικητής άνεδείχΟη ό Γάλλος (Garin) 
κατά τό έτος τοϋτο.

Ό άγων ούτος έπαναλαμβάνεται από τοϋ 
έτους 1891.

Τήν άπόστασιν έκ 594 χιλιομέτρων διήνυ- 
σαν, ώς έξής οί πρώτοι έκάστου άγώνος: 

1891. "Αγγλος Mils 26. 34.
1892. Γάλλος Stephane 25. 37.
1893. » Cottereau 25. 26.
1894. » Lesha 25- 9.
1895. Γερμανός Go.jer 25. .30.
Γ896. ’’Αγγλος A- Linton 21. 17.
1897. Γάλλος Rivierre 21. 34.
1898. » . Garin 22. Οί».

Έκτοΰ ανωτέρω πίνακος κατα δεικνύεται οτι
τό record τοΰ άγώνος τούτου ανήκει μέχρι
τοϋδε είς τόν "Αγγλον Linton νικητήν τοΰ
άγώνος τοϋ κατά τό έτος 1896 καί οστις διή-
νυσε τό από Βορδώ μέχρι Παρισίων διάστημα 
μέ μέσην ταχύτητα 29 χιλιομέτρων περίπου 
τήν ώραν.

Μέγα ποδηλατικόν βραδεϊον της 
πόλεως τών Παρέσεων

Ό μεγαλήτερος ποδηλατικός άγων τοϋ κό-

σμου ύπό έποψιν ταχύτητος διοργανοϋται καθ’ 
έκαστον έτος έπί τοΰ ποδηλατοδρομίου Muni· 
cipale τών Παρισίων. Νικητής άνεδείχΟη ό 
Γάλλος Bourillon ακολουθούμενος κατά πόδας 
ύπό τοΰ Όλλανδοΰ Meyers. Είς τόν διεθνή 
τοϋτον αγώνα έλαβον μέρος οί ταχύτεροι ποδη- 
λάται τοΰ Κόσμου. Λεπτομερεστέραν περιγρα
φήν τοΰ άγώνος, ώς καί τών έπομένων μέ τάς 
φωτογραφίας τών νικητών Οά δημοσιεύσωμεν 
είς προσεχές τεΰχος.

Άγων συνεχής J2 ωρών.

Ό μεγαλήτερος μέχρι τοΰδε ποδηλατικός 
αγών τής Εύρώπης ύπό έποψιν διάρκειας έγέ
νετο έν Παρισίοις έπί τοϋ ποδηλατοδρομίου τών

ΑΘΗΝΠΝ ΕΙΣ ΠΑΡΪΣΙΟΥΣ ΕΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ
3,ϋΟΟ χιλιόμ..

Πώς διηγείται ό κ. Γκέντριχ τό κατόρθωμά του.

‘Ο κ. Γκέντριχ, δ γνωστός παρ’ ήμϊν διαπρεπής πο
δηλάτης μετέβη, ώς γνωστόν έπί ποδηλάτου άπ’ 
’Αθηνών είς Παρισίους διανύσας τήν άπόστασιν 
ταύτην έκ 3,500 χιλιομέτρων etc 17 ημέρας. 
Έπανελβών προχβές υγιέστατος καί άνβηρότατος 
εγραψεν ειδικώς δΓ ήμας τήν έπομένην άφήγησιν :

«Τό ίδιζόν μου record είχε ταράξει όλόκλη 
ρον τό σώμα μου. Τό νευρικόν μου σύστημα 
ήτο καταβεβλημένου, άπώλεσα δέ επτά χιλιό
γραμμα έκ τοϋ βάρους μου. Ό πυρετός μέ κατέ
λαβε? έπί έξ ώρσς άπό τής 2 μέχρι τής 8 τής 
εσπέρας. Τά τρομακτικώς ύψηλά ό'ρη τής Μακε
δονίας μέ τάς κολοσσιαίας άνωφερείας καί τάς απο
τόμους κατωφερείας, τάς πετρώδεις όδούς, άπαι- 
τούσας απερίγραπτου ίσχύν ένεργείας καί έπι- 
μονής ήδύναντο οίονδήποτε νά άποθαρρύνωσι, 
μετά τρόμου δέ κατηρχόμην διά τών ορεινών 
κατωφερειών καί έν έκάστη στιγμή διέ-ρεχον 
τόν κίνδυνον νά κατακερματισθώ είς τούς βρά
χους. Ή τροχοπέδη τοΰ ποδηλάτου μου έθρυμ- 
ματίσθη, τό έλαστικόν περικάλυμμα τών τροχών 
άπώλεσεν ολόκληρον τό έλαστικόν κόμμι, άπο- 
μείναντος μόνου τοΰ λινοϋ υφάσματος, άλλά τό 
μόνον 12 χιλιόγραμμα ζυγίζον ποδήλατον 
Triumph άνεφάνη θαυμάσιου- ούδεμία άκτίς 
έβλάβη είς αύτάς τάς βραχώδεις οδούς είς τάς 
κατωφερείας τών οποίων άνεπήδα τό ποδήλατον 

Πριγκήπων έχοντος περιφέρειαν 661 μέτρων. 
Νικητής άνεδείχθη ό ’Αμερικανός Miller δια- 
νύσας είς 72 ώρας 18 I 2 χιλιόμετρα .

Μέγα. ποδηλατικόν βραβεΓον τής 
πόλεως Βερολίνου.

’Από τοϋ έτους 1897 ή πόλις τοϋ Βερολίνου 
κατά μίμησιν τής πόλεως τών Παρισίων διωρ- 
γάνωσε αγώνα ποδηλατικόν ύπό τήν έπωνυμίαν 
Μέγα ποδηλατικόν Βραβεϊον τής πόλεως τοΰ 
Βερολίνου.

Νικητής τό έτος 1897 άνεδείχΟη ό Γάλλος 
Bourillon, τό έτος δέ 1898ο Γερμανός Arend.

G.

έπί πετρών διαμέτρου 0,20—0,40 καί είναι άξιον 
απορίας πώς δέν έφονεύθην. Αί βάρους 20—25 
χιλιόγραμμων άποσκευαί μου έδυσχέραινον σπου
δαίους τήν άνάβασιν καί ή μην λίαν εύτυχής, όταν 
έν Σερβία άπηλλάχθην τοΰ βάρους αυτών παρα- 
δώσας αύτάς είς τόν σιδηρόδρομον διά τήν Αύ- 
στρίαν.

«Καθ’ δλην τήν’Ελλάδι πορείαν μου είχον εναν
τίον τόν άνεμον καί ένεκα τούτου έκωλυόμην νά 
σπεύδω ταχύτερου- τά στενό τής Φούρκας καί τής 
Μελούνας, τά όποια διήλθον ακριβώς κατά τήν 
μεσημβρίαν είναι αδιάβατα, ένεκα δέ τοΰ μεγά~ 
λου καύσωνος καί τής έλλείψεως υδατος ή θέσις 
τοΰ δρομέως καθίστατο αφόρητος.

<ιθί τοϋρκοι μέ ύπεδέχθησαν μετά σεβασμοΰ, 
χάρις δέ είς τάς συστατικός έπιστολάς, τάς οποίας 
έ'φερον, ολόκληρος ή Μακεδονία είδοποιήθη τηλε
γραφικός περί τής διαβάσεώς μου. Δέν μοί έπέ- 
τρεπον δέ τήν έκ τών πόλεων άναχώρησιν πρό 
τής άφίξεως τών τηλεγραφικών πληροφοριών περί 
τής ασφαλείας τών οδών, έπέμενον δέ νά μοί δώ- 
σωσι συνοδείαν έξ εφίππων χωροφυλάκων, άλλ’ 
εκείνοι δέν ήδυνήθησαν νά με παρακολουθήσω- 
σιν. Έν ταΐς πόλεσιν αξιωματικός δια τοϋ μα- 
στιγίου διήνοιγε τάς όδούς καί διέλυε τούς περι
έργους, οί όποιοι προσήρχοντο κατά χιλιάδας. 
Πέραν τής Έλασσώνος μέ κατέλαβε βροχή, ήτις 
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έδυσχέρανε σπουδαίως τόν δρόμον μου. Έν Μα
κεδονία ήδη έχουσι χαραχθή καλαι νέαι Λεωφό
ροι, αί όποια·, είσέτι εύρίσκονται έπιχαλικωμέ- 
ναι, αλλά μετά την συντέλεσίν των θά διευχολύ- 

Ό κ. Γκένϊΐρεχ

νωσι μεγάλως την συγκοινωνίαν. Πολλάς τών 
οδών αύτών δέν εύρον σημειωμένας έν τώ χάρτη 
τοΰ επιτελείου καί ή εξακρίβωσες τής κατευθύν- 
σεώς των μοί ήτο ένεκα τούτου πολύ δύσκολο; 
καί μάλιστα κατσ την νύκτα.

«"Οταν άφικόμην είς Βράνιανπάς κίνδυνο; έξέ- 
λιπε· τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ δρόμου ήτο απ’ 
Αθηνών εις Βράνιαν, τό όποιον οΰχί τόσον ευκό
λως έτεροι ποδηλάται θά δυ/ηθώσι νά έκτελέσω- 

σ·.ν ότι ή ζωή μου όντως διετέλει διαρκώς έν 
έν κινδύνω ένόησα έκ τής μεγάλης" μερίμνης, 
την οποίαν έπεδείκνυον αί τουρκικά! άρχαί^ύπέρ 
έμοϋ. Ό έν Μοναατηρίω άπό πολλών ετών δια

τελών πρόξενος μοί εϊπεν, οτι αυτόθι υπάρχει, 
ληστεία καί καθ' έκάστην συμβαίνουσιν αίματη- 
ραί συγκρούσεις, αί όποια·. όμως άποκρύπτονται 
ύπό τή; τουρκικής αργής, ήτις διαδίδει, οτι επι
κρατεί άκρα ήσυγ.ία. Μοί προσέθηκε δέ, οτι αν 
άνευ δυστυχήματος φθάσω είς Σερβίαν θά τό 
θεώρηση ω; μέγα εύτύχημα.

(έ'πεται συνέχεια)
ΓΚΕΝΔΡΙΧ

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΓΡΒΟΓΡΩΝ

‘23—30 Αύγουστου
Τήν έπομένην γραφικήν περιγραφήν περί τΓν 

έν Βουρδούροις (Κυνουρίας) άγώνων μας έ- 
πεμ·φεν 6 δραστήριος πρόεόοος τοΰ «Άθλη- 
τιχοϋ Συλλόγου Βουρδούρων».

«ΤοΟ Βούρβουοα εί,χι μικρόν χωρίον τή: 
Κυνουρίας άπό τοΟ οποίου χωρίου φέρει τό όνομα 

Κ. ΒΛΑΧΟΣ

Ό νεκητής τού Μαραθωνίου δρόμ.ου εις 
τούς Αγώνας τών Βουρβούρων 

(17 χιλιόμετρα είς 1 ώρ. καί 13'λεπτά)

συνέλθν; καί πκσα ή νεολαία τοΰ’χωρίου. ’Επί
σης δέ καί οί πόροι ημών είναι μικροί καί διά 
τοϋτο ούδέ γυμναστήριου τέλειον έγομεν. Πρό 
πάν-ων άσκούμεθα εις τά αθλητικά Αγωνί
σματα εις τά όποια εύκόλως έθίζομεν τούς 
χωρικούς μας, έν ω μονόζυγα καί δίζυγα καί 
έν γένει ή γυμναστική απαιτούσα τακτικήν 
άσκησιν δέν δύνανται έν τώ χωρίω μα; νά 
γενικευθώσι. Μέγα δέ έργον τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου, έφ’ ω δικαίως δύναται νά καυχα- 
ται, είναι ή σύστασις ετησίων άγώνων οί ό-

ό ήμέτερος ’Αθλητικός Σύλλογος· Φυσικώς 
δέ διά τοΰτο καί ό Σύλλογος ημών οφείλει νά 
έχη τό μέγεθος τής μικρά; πατρίδας του. Όμάς 
νέων παραθεριζόντων είς τό τόσον τερπνόν ό
σον καί ορεινόν χωρίον μας άπετέλεσε τόν πυ
ρήνα τοΰ Συλλόγου περί όν δέν έβράδυνε νά

ποιοι έφέτος έπιτυχέστατα έτελέσθησαν τη 
23η καί 30η Αύγούστου. Εΐ; τόν Ζυγόν ύψη- 
λήν ράχιν τοΰ Πάρνωνος ΐίς μίαν μαγευτικήν 
κοιλάδα κεϊται άλως φυσικόν τό στάδιον τών 
άγώνων μας. Είναι δ’ έκπληκτική καί ή Χα- 
ταλληλότη; τοΰ σταδίου καί μάγο; ή τών πε-
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ριζ θέα, τοΰ ύψικαρήνου ΙΙάρνωνος, τοΰ μαρμαί- 
ροντος Άργολικοΰ καί τού μακράν ίοχοόου Ταΰ
γετου. Διπλή εντεύθεν ή ψυχαγωγία τού πλή
θους, τό όποιον εκεί υπέρ τάς 3 χιλιάδας συν- 
έρευσεν έκ τών πέοιξ χωρίων, ή έκ τής θέας 
τών αγώνων, τούς οποίους παρηκολούθουν μετά 
μεγάλου ενδιαφέροντος άντιφιλοτιμούμενα τά 
διάφορα χωρία καί ή έκ τής γοητευτικής τοπο
θεσίας. Ή παρασκευή τών έν τω σταδίω τόπων 
προς τέλεσιν τών διαφόρων Αγωνισμάτων ύπήοξε 
τελεία. Καί αί ομοιόμορφοι στολαΐ τών αθλη
τών ομοιαι πρός τάς έλληνικάς τών ’Ολυμπια
κών αγώνων, ό σχετικώς πλούσιος διάκοσμος του 
σταδίου διά σημαιών, θυρεών καί αψίδων μέ 
πλαίσιον άπέραντον άνθρωπομάζαν έν γ έκυρι- 
άρχει ή λευκή φουστανέλλα διανθιζόμενη μέ τά 
μανδήλια τών χωρικών και τούς πίλους τώ κυ
ριών και ή ποικιλία τών 17 αγωνισμάτων τά 
όποια έτελέσθησαν, ένεποίησαν, τόσον ίσχυράν 
έντύπωσιν επί τών πνευμάτων τών χωρικών θε
ατών μας, ώστε πάντε; εύκόλως νά πεισθώσι 
οτι, άφ’ ου αί τιμαί πρός τούς νικητάς καί 
άθλητάς υπήρξαν τόσον έξαιρετικαί, η σωμα
τική εύεξία καί δεξιότης είναι πράγματα ίκα- 
νώς σπουδαία και έπιθυμητά. Διότι σημειωτέου 
καί τούτο οί άγώνες ήμών ουτοι τελούμενοι έν 
μέσω χωρίων, οπού δέν είναι βεβαίως πολλοί φί
λαθλοι, είναι καί μέσον ήμερώσεως ηθών καί 
πολιτισμού έξοχον. ’Επειδή ό παλληκαριζόμενος 
νέος τών χωρίων μας έννοεϊ καλώς ότι αί διά 
ψύλλου πήδημα ανδραγαθία·, κατά τής ζωής 
τού πλησίον δέν είναι τό μόνον μέσον,όπως άκου- 
σθή τό όνομά του καί ικανοποιηθώ ή φιλοδοξία 
του, άφ’ ού καί ό ρίπτων τόν δίσκον καί ό Λη
δών καλώς τόσον πολύ τιμώνται καί ακουστοί 
γίνονται είς τά πέριξ. ’Εντεύθεν ή φιλοδοξία 
τών νέων μας θέλει τραπη έπί τά εύγενέστατα 
ιδεώδη τή; περί τό σώμα έπιμελείας καί αί 
δάφναι τού παλληκαρισμού ταχέως θέλουσι μα
ρανθώ-

Περαίνοντες τήν σύντομον ταύτην περιγρα
φήν τών αγώνων, οί όποιοι καί έπιτυχέστερον 
προμηνύεται ότι θά τελεσθώσι τό επόμενον, 
έπιστέλλομεν ύμΤν καί πίνακα τού Αποτελέσμα
τος αύτών.

Τό αποτέλεσμα τών αγώνων τοΟ Α
θλητικόν Σνλλόγου Β »νο6<»ύοων 

τών τελ.ε<ίθέ»των τΰ 23 καί
30 Ανγούότον 1898

α) Εις τόν δρόμον τών 100 μετρ, ένίκησαν 
Έκ μέν τών παίδων (μέχρι 12 έτών ηλι

κίας) ό Ν. Λαμπράκος έξ 'Αγίου Πέτρου, έκ δέ 
τών άνήβων (13 έτών μέχρι 16) ό Πέτρος Κον- 
τομπασάκις έξ Αγίου Πέτρου καί έκ τών άν
δρών (20 καί άνω) ό Γρηγ. Πρεκεζές έξ Άρα
χώβης.

R) εις τό άλμα άπλοϋν
Έκ μέν τών παίδων ό Παντ. Πενέσης, έξ 

"Αγίου Πέτρου, μέτρα 3,30 καί έκ τών άνή
βων ό Κ. Μαρινάκος έκ Καστρίου 4.10 μ.

γ) είς την σφαίραν
Έκ μέν τών άνήβων ό Γ. Μαΐμος έξ "Αγίου 

Πέτρου 10,50 μ. καί έκ τών άνδρών ό Κ. 
Μαντά; έκ Βουρβούρων ρίψας σφαίραν βάρους 6 
οκάδων είς μέτρα 10.

δ) είς τό άλμα τριηλοϋν
Έκ μέν τών παίδων ό Παντ. Πενέσης έξ 

"Αγίου Πέτρου 7 μετρ, έκ δέ τών άνήβων ό 
Γ. Μαΐμος έξ ‘Αγίου Πέτρου 9.10 μ. Έκ δέ 
τών έφήβων (ηλικίας 17—19 έτών) ό Π. Πα— 
παγεωργίου έξ Άραχώβης 10.40 μέτ. καί έκ 
τών άνδρών ό Κ. Κωστάκις έκ Βουτιάνων 10.40 
μέτρα.

ε) είς τόν δρόμον τών 400 μέτρων:
Έκ μέν τών παίδων ό Ν. Λαμπράκος έξ 

"Αγίου Πέτρου καί έκ τών άνήβω; ό Κ. Μαρι- 
νάκος έκ Καστρίου.

ς·) είς τάιν δρσιν βαρών
Έκ μέν τών παίδων ό Δ. Τσαγκάρης έξ 

"Αγίου Πέτρου καί έκ τών άνήβων ό Γεώργ. 
Καλαμούτσος έκ Βουρβούρων.

ζ) είς τό άλμα είς ί/ψος:
Έκ μέν τών παίδων ό Π. Παινέσης έξ Άγ. 

Πέτρου 0,90 μ. καί έκ τών έφήβων ό Π. Πα- 
παγεωργίου έξ Άραχώβης, 1,25 μ.

η) είς τΛν άναρρίχησιν έπΐ κάλω:
Έκ μέν τών παίδων ό Π. Σαμαρτζής έκ. 

Βουρβούρων, 3 μ. έκ δέ τών έφήβων ό Π. ΙΙα- 
παγεωργίου έξ Άραχώβης μ. 8 καί έκ τών 
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άνδρών ό Άλ. θεοφυλάκη; έκ Καστρίου 8 μ. , 
θ') Ε’ς τόν δρόμον μετ' έμποδίων:

Έκ μέν τών παίδων ό 11. Παινέσης ές Αγ. 
Πέτοου. έκ τών άνήβων ό Χρ. Τσιακαλακης εκ 
Βουοβούοων καί έκ τών έφήβων ό II. ΙΙαπα- 
γεωργίου έξ Άραχώβης.

t') Είς τόν δίσκον:

Έκ μέν -ιών παίδων ό Δ. Τρ. Χαραλαμπο- 
πουλος έκ Βουρβούρων 7 30 μ έκ δέ των άνή 
6ων ό Γ. Καλαμούτσος έκ Βουρβούρων 16.20 
μ- έκ δέ τών έφήβων ό Δ. Μαντζιουρανης έκ 
Βουρβούρων τόν τέλειον όισκον μέτρα I 3 καί 
έκ τών άνδρών ό Άθ· Μαντά; έκ Βουρβούρων 
24.60 μ.

ια) Είς τό άλμα έπΑ κοντώ:

Έκ μέν τών παίδων ό I. Μαντά; έκ Βουρ
βούρων μέτρα 1,15 έκ δέ τών άνήβων ό Χρ. 
Τσιακαλάκι; έκ Βουρβούρων 1,65 μ. και έκ 
τών άνδρών ό Κ.Βλάχος έκ Βουρβούρων 1,85 μ.

ιβ') Εις τόν δρόμον τών 1500 μέτρων.
Έκ μέν τών άνήβων ό Χρ. Τσιακαλακης έκ 

Βουρβούρων καί έκ τών άνδρών ο Κ. Βλάχο; εκ 
Βουρβούρων.

ιγ") Είς την πάλην:

Έκ μέν τών παίδων ό Πέτρος Καλαντζή; έκ 
Βουρβούρων, έκ δέ τών άνήβων ό 1 . Καλαμοΰ- 
τσος έκ Βουρβούρων καί έκ τών έφήβων ό Δημ. 
Μαντζιουράνης έκ Βουρβούρων.

ιδ') Είς τλνξσκοποβολλν διά Γκρα:

ό Άθ. Μαντά;, έκ Βουρβούρων.

καί ιε") Είς τόν Μαραθώνιον δρόμον

έκ τών άνδρών ό Κ. Βλάχος έκ Βουρβούρων 
διατρέξας τά 17 χιλιόμετρα από Κερασιές είς 
Άράχωβα είς 1 ώραν καί 1 3'.

Έκ τών χωρίων 'ένίκησαν

1) Τά Βούρβουρα . ■ . δεκαοκτάκις ... 18
2) "Ο'Αγιος Πέτρο;. . δεκάκις .. . . 10
3) Ή Άράχωβα . . . πεντάκις .... 5
4) Τό Καστρί .... τρις....................3
5) Οί Βουτιάνοι . . . άπαξ................... 1

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΣΗΣ

Τοΰ έν Λαρίσση άνταποκριτοΰ μας :
Γήν 26ην Σεπτεμβρίου έλαβον χώραν έν Λα- 

ρίσσγι άγώνες είς μεγαλοπρεπή πεδιάδα, άπέ- 
χουσαν ό>ίγα λεπτά τής πόλεω; πρό τών όμ- 
μάτων 20000 τούλάχιστον λαού. Ή πλημμυ
ρισμένη έξέδρα παρουσίαζε κάτι τό έξόχω; 
έπιβλητικόν.

Τήν 4ην ώραν μ.μ. ήρχισαν οί άγώνες δΓ 
άλματος τριπλού. Ό Ανθυπίλαρχος κ. Γεννή
ματος ήτο Αλυτάρχης. Ήγωνίσθησαν οί : Θεό
δωρος Σχινάς μαθητής, Θρασύβουλος Πετρά 
τ'.ς φοιτητής, άμφοτεροι έκ Βώλου, καί Άχιλ- 
λεύς Πρωτοσύγγελος διδάσκαλος έκ Λαρίσσης, 
άπαντες μέλη τού καθ’ όλα λαμπρού Γυμνα
στικού Συλλόγου Βώλου, Αθανάσιος Καρατζό- 
λης χωρικός Από Τσουρμακλή, Δημήτριος Μα- 
κρής από Κανάλια τών Άγράφων έλθών πεζή 
ίνα λάβή μέρος είς τούς αγώνας Τζάρας χωρι
κός, Απόστολος Δημήτσούλη; χωρικός άπό 
Μαίμούλη καί ’Ιωάννης Άργυρόπουλος Από τό 
χωρίον Νεμπεγλέρ. Ένίκησεν ό τελευταίος ου- 
τος, νεαρός χωρικός μόλις δεκαεννέα έτών, έλ- 
θόντος δευτέρου τού χωρικού Δημητσούλη.

Κατόπιν έτελέσθη Αγών δρόμου δύο χιλιο
μέτρων έντός τοΰ στίβου. Διηγωνίσθησαν τέσ- 
σαρες. Οί δύο Απ’ αρχής σχεδόν άπεσύρθησαν, 
έμειναν δέ άγωνιζόμενοι είς τόν στίβον, ό χω
ρικός Καρατζόλης καί είς μαθητής έκ Βώλου, 
ό Έσλεν, άνεψιό; τοΰ γνωστού Νομάρχου. Ό 
χωρικός έπειδή έβλεπε τόν μαθητήν νά τόν 
ύπερβαίνή τόν έκράτησε, λέγεται μάλιστα οτι 
τόν έκτύπησε !, ώς έκ τούτου ήκυρώθη ό άγών.

Άλλ*  ή έπιτυχία, ήσαν κυρίως οί ιππικοί 
Αγώνες.

Όταν παρετάχθησαν οί ίππεΐς, έννέα τόν 
Αριθμόν, κατά σειράν μέ τά ζωηρά των άλο
γα, τάς περιέργους Αμφιέσεις των, φέροντες 
τάς διακριτικάς των ταινίας, όλος ό κόσμος 
ώρθώθη παρακολουθών μετά συγκινήσεως τήν 
ετοιμαζόμενη» έκκίνησιν.

Μετά μίαν στιγμήν τό σύνθημα έδόθη καί 
οί ίπποι έξεκίνησαν έξαλλοι.

Απ’ άρχή; έφαίνετο νικών σιδηρόχρους θαυ-
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μάβιος ίππος, Τουρκικές ράτσας, ίππευόμενος 
παρά μοναδικού ίππέως. Ό ίππο: δέν ετρεχεν, 
έπέτα, κατέφθασε δέ πρώτος είς τό τέρμα 
διανύσας τά 2 χιλιόμετρα είς 2 Λεπτά και 35 
δευτερόλεπτα. ’Ανήκει είς Τούρκον Λζρισ- 
σαΐον, Μεχμέτ Έλμάς έφένδην καλούμενον, 
ίππεύετο δέ ύπό τοΰ ’Αθανασίου Ευαγγέλου, 
γνωστού Λαρισσινοϋ ίππέως.

Ό νικητής ίππος, (τοΰ οποίου και θά δηαο- 
σιεύσωμεν τήν εικόνα εϊ; τό προσεχές φυλλά- 
διον), ώς έμάθομεν, προέρχεται έκ Μακεδο
νίας, άνήκε δέ είς τόν Τουρκικόν στρατόν όπό- 
θεν τόν ήγόρασεν ό κύριός του. Ό ίππεύς 
Εύαγγέλου έλαβε γέρας 800 δραχμών.

ΧΡΟΝΙΚΑ

Οί ποδηλατεσταί πρωταΟληται τ »ΰ 
χό<ιμ.ου

Τήν σήμερον πρωταθλητής ποδηλατιστής έν 
τώ κόόμω έξέχοντας τών χιλιάδων δρομέων εϋ- 
ριάκομεν δυστυχώς είς τούς έξ επαγγέλματος 
ποδηλατιστής. Τά. μεγάλα χρηματικά βραβεία 
κατώρθωσαενά προσελκύσωήι πάντα έξοχον δι- 
λάθλον ποδηλάτην. Πολλοί τών φιλάθλων έδι- 
καιολόγησαν τήν έγκατάλειφιν έκ τού στρατο
πέδου των δι' έλλειψιν άξίων άνταγωνιόμών.

Τήν αήμερον άναγράφωμεν τά ονόματα τών 
πρωταθλητών τοΰ κόσμον, καί επομένως έν 
τεύχει θά παραθέάωμεν τήν βιογραφίαν έκά- 
ότου αύτών.

Πρωταθλητής τού αίώνος έθεωρήθηδτι είνε ό 
'Αμερικανός Zimmerman, δτι κατώρθωσε νά 
νικήόμ πάντας οδοί έλαβον τήν εύτυχίαν νά 
άντιπαραβληθώδι πρός αύτόν.

Έν τμ. Γαλλίρ, τμ κατ’ έξοχή ν ποδηλατούσμ 
χώρα πρωταθλητής τοΰ Κόσμου ταχύτατος 
εϋρίσκομεν τούς Bourillon, Morin, Jacanelio 
καί Descliamprs άντοχής δέ τούς Bohoiirs,Haret, 
Champhon.

Έν Όλλανδίμ ταχύτατος τούς Jeah Eden 
Meyers καί αντοχής τούς τόν Cordang.

Έν Βελγίω μόνον ταχύτατος εϋρίσκομεν 
τόν Ptotin nia Broca Cronia.

Έν Άγγλίμ ταχύτατος τούς Chin, Barden 
Parlby καί αντοχής τούς Τ. Linton, Stocks.

Έν Γέρμανίμ ένα μόνον ταχύτατος τόν διά- 
δημον Arend καί άντοχής τόν Ficher.

Οί αγώνες έτελείωσαν την 6ην εσπερινήν 
ώραν.

Έν γένει αί επιδόσεις (records) δέν είνε 
άζιαι λόγου καί δια τούτο άπεφύγααεν ν’ άνα- 
φέρωμεν αριθμούς. ΊΙ μέχρι της χθες ακόμη 
έκρυθμος τών πραγμάτων κατάστασις, είνε 
αποχρών λόγος πρός δικαιολογίαν, διά την μή 
επιστημονικήν προπόνησιν ή οποία είνε απα
ραίτητο; δι’ αποτελέσματα άξια λόγου. ’Αλλά 
τούτο είνε εύχάριστον, ότι αί Θεσσαλικοΐ ’Α
γώνες καί ιδίως οί ιππικοί, φαίνεται ότι θά 
μονιμοποιηθούν, καί ή Θεσσαλία, ή φημιζόμενη 
κατά τήν αρχαιότητα διά τούς θαυμάσιους 
ίππους της, δίδει πρώτη τήν ώθησιν.

Έν Ίταλίμ ταχύτατος μόνον τόν I’ontechis.
Είς τά άλλα Εύρωπαϊκά κράτη πρωταθλητάς 

τοΰ Κόσμου ποδηλατιστής δέν εϋρίσκομεν.
Εν Άμερικΐι εϋρίσκομεν ταχύτηχος τόν 

Jonson, Kiser, Macdonal άντοχής δέ τόν νικη
τήν τών 72 ώρών Miller τόν καί νικητήν τοΰ 
μεγαλειτερου ύπό έποψιν διαρκείας ποδηλατι
κού άγώνος

G 
1£<ίλυμ.δητεχή

Τήν παρελθοϋσαν Κυριακήν διεξήχΟη έν Πα- 
ριόίοις έπί τοΰ ποτσμοΰ Σηκουάνα διεθνής 
κολυμβητικός άγων τμ διοργανώσει τής έν ΓΙα- 
ριδίοις έκδιόομένης έφημερίδος «Velon·. Είς 
τόν άγώνα οοΰτον είς δν έλαδον μέρος 63 κο- 
λυμβηταί, νικηταί άνεδείχθηόαν οί "Αγγλοι 
I) S. W. Creasly καί 2) F. Stondroy. Τήν άπό- 
σοασιν τών 500 μέτρων μεταξύ τών Γεφυρών 
Neully καί Puteaun διήνυΰεν ό πρώτος είς 
7' 41". Είκοσι χιλιάδες θεαταί παρίδταντο α'ί- 
τινες έπευφήμησαν τοδς νικητής-

Λύτοχόνητα. Automobiles
Τόν παρελθόντα 'Ιούλιον διεξήΝθη άγων 

automobiles μεταξύ Βρυξελλών-Άρδεννών καί 
Σπα. Κατά τόν άγώΛα τούτον είς ϋν έ'λαβον 
μέρος 21 άγοινιόταί έπί αμαξών (voituretes 
moitocyles) νικηταί άνεδείχθαδυν τών μέν 
πρώτων ό βαρώνος Ρ. de Cranhog δστις διήνυ- 
άε τήν άπόστασιν ταύτην μέ μιόήν ταχύτητα 
26 χιλιομέτρων 675 μέτρων καθ’ ώραν, τών δέ 
δευτέρων νικητής άνεδ3ίχθη ό Marcelin δστις 

διήνυσε ταχύτερον τήν άπόστασιν μέ μέσην 
ταχύτητα 30 χιλιομέτρων 600 τήν ώραν.

Ι1υγμ.αχέα.
Κατά τούς τελευταίους έν Παρισίοις τελε- 

σθέντας άγώνας πυγμαχίας νικητής άνεδείχθη 
ό Γάλλος Leon Legrand. Ούτος είνε νεώτατος 
τήν ήλίκίαν γεννηθείς έν Παριόίοις τήν 15 
Σεπτεμβρίου 1877- άπό παιδικής ήλικίας κατέ
γινε είς τήν πυγμαχίαν καί κατώρθωσε έντός 
έλαχίστου χρονικού διαστήματος νά καταγάγη 
τούς έξής θριάμβουε άναδειχθείς κα:ά σειράν 
νικητής τού "Αγγλου Wayward, τοΰ Νίγρητος 
Jack Lenis. τού Βέλγου Luff, τοΰ Άγγλου 
Graniger. τού Άγγλου Alfield, τοΰ Άγγλου 
Webster καί Βέλγου πρωταθλητοϋ Fveret. Αί 
κυριώτεραι διαστάσεις τοΰ άθλητοΰ τούτου 
είνε αί έξής· ΰφΌς ί .80 πάχος τών βραχιόνων 
(I 33, τών κνημών 0.37 καί περιφέρεια τοΰ στή
θους 17.4.

Ιίαγοδρομέα
Οί άγώνες πρός άνάδειξ>ν πρωταθλητών τού 

κόσμου τής παγοδρομίας διεξήχΟηδαν κατά τό 
έτ:ς τοΰτο έν Danos—Platy έν Έλβετίμ. Οί ά
γώνες ούτοι διεξήχθιΐδαν κατά σειράν έν Ρωσ- 
σίμ. έν Σουηδία, έν -Χ’ορβιιγίμ, έν ήανίμ καί έν 
Άγγλίμ. Νίκηταί άνεδείχθιιοαν τής άποότά- 
σεως τών μέν 500 μέτρων ό Jeyler έκ Μονάχου 
47 I 1)5 (record τής άποστάσεως ταύτης 46 4
3) 5 ϋπό τοΰ Adtlundi τών 5090 μέτρων ύ Ast- 
lund είς 8 52" I 5 (record 8' 27" 3;5 ϋπό τοΰ 
Jaap Eden) καί τών 15J0 μέτρων ό Astlund είς 
18' 40" (record 2' 56 ' ϋπό τοΰ Jaup Eden.

Οί «ρωταΟλητα! τών αθλητικών 
“άγωνισικάτων

Ή ένωόίς τών Γυμναστικών σωματείων τής 
Γαλλίας τήν 26 Ιουνίου δ ωργάνωσεν έπί τού 
στίβου τοΰ ποδηλατικού Σωματείου RacingCiub 
τό όποιον κεϊται έν τώ δάσει της Βουλώνης ά
γώνας πρός άνάδειξιν πρωταθλητών τής Γαλ
λίας τών Αθλητικών Αγωνισμάτων.
Άγων 1 10 μέτρων δρόμοι/ μετ’ έιιποδίων

Νικητής Jugelet άνήκων είς τό Σωματείον 
Racing Club διανήσας τήν άπόΟταόιν είς 17'
4) 5 (record τών Όλυμπικών άγώνων 18" 1)5 
ύπό τοΰ ’Αμερικανού 1. Curtis, record τού Κά

r
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δμου 15" 2)5 ϋπό τού ’Αμερικανού S. Cfiare.

Άγων 100 μέτρων δρόμου.
Νικητής Ch. Robert άνήκων είς τόν Σύλλο

γον ϋπό τήν έπωνυμίαν «Το Γαλλικόν Στάδιον» 
διανύσας τήν άπόστασιν ταύτην είς 11" 1)5 
(record τών Όλ. άγώνων είς 12" 1)5 ϋπό τοΰ 
Αμερικανού Τ Burke, record τοΰ κόσμου είς 
10" 9/10 ϋπό τού Γάλλου A. Toiinoit.

Αγών 400 μέτρων δρόμου.

Νικητής άνεδείχθη ό R. Widmer (R C) δια- 
νύάας τήν άπόστασιν ταύτην είς 52" 3)5 (re
cord τών ’Ολυμπιακών άγώνων είς 54" ϋπό τ >ΰ 
άμερικανοΰ Τ. Burke, τοΰ Κόσμου βίς 47" 3)5 
ϋπό τοΰ άμερικανοΰ W. Balker).

Άγων δρόμου 800 μέτρων

Νικητής ό Wood (11 C) είς 2'5" 4)5 record 
τών ’Ολυμπιακών άγώνων είς 2' II" ϋπό τοΰ 
άμερικανοΰ Flack, τοΰ Κόσμου είς Γ 53" 2)5 
ύπό τοΰ άμερικανοΰ Kilpatrik.

Άγων δρόμου 1500 μέτρων.
Νικητής ό αύτός Wood είς 4' 24" 2'5 record 

’Ολυμπιακών άγώνων είς 4' 35" ύπό τοΰ Αμε
ρικανού Flack, τοΰ Κόσμου τοΰ μιλίου (1609 μέ
τρων είς 4' 15" 3)5 ύπό τοΰ άμερικανοΰ Τ. 
Donnet).

Χφαερο$>ολία.
Νικητής ό Kurtz ρίφτας τήν σφαίραν είς 1θ 

μέτοα 73 (reco.td τών ’Ολυμπιακών άγώνων 11 
μέτρα 22 ϋπό τού άμερικανοΰ Garret, τοΰ Κό
σμου 14 μέτρα 33 1)2 ϋπό τοΰ άμερικανοΰ Gray).

AcexoSoXca

"Αλμα είς ϋύος.

Νικητής ό Combenale I μέτρ. 05. Τών Ολυμ
πιακών άγώνων το record ϋπό τοΰ άμερικανοΰ 
Clarek τοΰ κόσμου ύπό τού έπίόιις άμερικανοΰ 
Swaney είς 1.96.

"Ενεκεν της έπελθούσης ώπεργίας τών έργα- 
τών τυπογράφων η ΑεεύΟυναες ήναγκασθη 
νά περικόψν) τά Χρονικά ταΰτα καί ν’ άφαι- 
ρέσν) άναγκαίαν ύλην, ήτις δημοσιευθήσεται διά 
τοΰ Β'. φυλλαδίου.
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΙ A 14 £2 Ν

Είναι γνωστόν δτι παρ' άρχαίοις έτε- 
λοΰντο καί αγώνες παίδων και δτι είς τάς 
Σπαρτιατικάς Γυμνοπαιδίας και νεαροί α
κόμη παρθένοι συνηγωνίζοντο. Πέρυσιν 
όμως άνεκαλύφθη έν Χαλκίδι έπιγοαφή τις 
αναθηματική, έξ ης έγνώσθησαν καί άλ- 
λαι τινές λεπτομέοειαι οσον άφοοα είς τήν 
κατάταξιν τών αγωνισμάτων και τήν καθ’ 
ηλικίας διαίοεσιν τών άγωνιζομένων.

Ή έπιγραφή αυτή μελειηθεϊσα καί δη- 
μοσιευθεϊσα παρά τοΰ έφορου τών άοχαιο- 
τήτοιν κ. Καββαδία και παρά τοΰ Γυμνα
σιάρχου κ. Παπαβασιλείου ένέπνευσεν είς 
τόν Διευθυντήν τοΰ Γυμναστηρίου τοΰ 
Έθνικοΰ Γυμναστικοΰ Συλλόγου Αθηνών 
κ. I. Χουσάφην τίιν διοργάνωσιν αγώνων 
παίδων καί έφηβων, ίίτις έτυχε θέρμης 
ύποδοχής παρά τώ ΓΙοοεδρείω τοΰ είοημέ- 
νου Συλλόγου καί χάρις είς τίιν άξιόζηλον 
ένέογειαν όλοκλήρου τοΰ Σωματείου έπέ- 
τυχον πληρέστατα ένθουοιάσαντες έπί δι

ήμερον άπαντα τόν Γυμναστικόν καί ’Α
θλητικόν κόσμον τών Αθηνών.

Τών αγώνων τούτων συμμετέσχον πεοι 
τούς ένενήκοντα (90) παϊδες καί έφηβοι 
άπαντες έταϊροι τοΰ Έθνικοΰ Συλλόγου 
άσκηθέντες έν τώ Γυμναστηοίω του. Τά 
κατωτέρω παρατιθέμενα records δεικνύου- 
σιν έναργώς τίιν πρόοδον αύτών ιδίως είς 
τά αθλητικά αγωνίσματα, έξ ών δυνάμεθα 
πολλά νά έλπίζωμεν διά τό Αθλητικόν των 
μέλλον.

Ό ’Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος έν- 
θαορυνθείς έκ της λαμποάς τούτης έπιτυ- 
χίυς καί συνειδώς την άοίστην έπίδοασιν 
τών τοιούτων αγώνων έπί τής έν γένει 
προόδου τής σωματικής άσκήσεως άπεφά- 
σισε, νά τελή τούτους έτησίως άνά παν 
έα > μή φειδόμενος ούτε μόχθων ούτε δα
πανών έν τη έκτελέσει τοΰ όντος Έθνικοΰ 
του σκοποΰ.

>

Άμπελάς I.
Άμπελάς I.
Άμπελος I.
Σάκκης Θ.
Μελλήρης X.
Άυπελάς I.
Άμπελός I.
Μελλήριις X.
Δρεκόλιας Δ.
Άδάμ I.
ΌιιάςΈθνικοΰ Λυκείου

(16 καί 17 ettir) 
"Εφηβοι 

Δρόμος 50 μέτρων,... 
Δρόμος 1·’>0 μέτρων.., 
Δ’ΐόαος 300 μέτρων. . 
Δοόμος 600 μέτρων.. 
"Αλμα άπλοΰν..............
Αλμα τ·άπλοΰν..........

"Αλμα εις ύφος ...........
Άλμα έπί κοντώ ........
Σφαιροβολία.................
Δισκοβολία....................
Πάλη..............................

·5φχφχφχφχφχφχ·χ·χ·χ·χ·χ·χφχφχφφ
ΊΓΗΙΕ ratBlHSEI OTiPTLT (ΕΜΙΡΔΜΤ ·
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χ
X
X
X

ΝΙΚΗΤ ΑΙ

Κουζούνης Ν. (Ε. Λ.)
Κουζούνης Ν. (Ε. Λ.) 
Κυριαζής I. 
Άφεντάκης Νιχ.
Κυριαζής I 
Ζαχαράτος Άγ.

'Γόλιας Μ. 
Ζωχιός Γουλ. 
Χρυσανθάκης Ν. 
Ζαχαράτος Γερ.
Ζωχιός Γουλ.

Μπέλλιας Γ.
Μπέλλιας Γ.
Βοαχηνός Γ. 
Μακρόπουλος Γ.
Γεωργίου I.
Κουνουγιαννόπουλος

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

(12 καί 13 ιτύκ) 
Πάμ,παιβες

Δρόμος 50 μέτρων..............
Δρόμος 150 μέτρων............
"Άλμα άπλοΰν......................
Άλμα τριπλοΰν....................
Πάλη................................
Πάλη.......................................

' (Ι'ι It&rj

Παϊδες
Δρόμος 50 ιιέτοων..............
Δοόαος 150 ιιέτρων............
"Αλμα άπλοΰν......................
"Αλμα τριπλοΰν...................
Πάλη........................................

(15 it&r} 
Ά ν η G ο c

Δρόμος 50|μέτρων...............
Δρόμος 150 μέτρων............
Δρόμος 300 μέτρων............
Άλμα άπλοΰν.......................
Άλμα τριπλοΰν.....................
Πάλη .......................................

ΕΠΙΔΟΣΙΣ

FOR

φ Thaining

φ Sprains 
φ Bruises 

φ Strains

FOR

Rheumatism φ
Lumbago φ 

Sciatica φ 
Colds φ

X
X
X
X
XTHE SPORTSMAN’S EMBROCATION

DTRiCTlONS FOR USE _

For cyclists or any athletic training, rub the embrocation well in with the hand for five minu-

• tes after excrcicc. For strains, sprains, bruises lumbago, rcuniatism etc, rub well in three or four 
times a day, or when painful.

X
X
X
X
X
X
X

T Η E S 
Importation illrecte 

de la
Lmtos·!· CHINE *

and Commons. t des IN DES ctdcCEYLAN
. —■ < .;.-----Scul« Agent» poor la Grfece -----

BUCHANAN’S
Special Meoteb 
WHISKY

as supplied to II. M. 1. R. quen Victoria
H.A.R. Prince of IVallcs, the House of Lot

X

^POKGRAPHIES^ 

(Cliches Merlin) 
GIGARES DE LA ΗΑΛΑΝΕ 

Timbres-postes de tous pays. 
l*ro«lullH  pour In l»hotoKri>pliie 
Papiers, policules sensibles, etc. etc.

CREDIT
Vente i Credit de Valeurs ά Lots.

X
X
X

φ -Φ-TISSUS ANGLAIS^
y Pour costumes de sports,costumes de

Lois: 2,000,000 de francs par an X

g ville(Hommes et Dames)-Soies-Echan-|| De uses Tirades par an. |Z 
y tillons ά la disposition des Clients.
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ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΗΡΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗΈκδέίΐεταί είς 3000 φύλλα.

Bispoiiihle
Δ ι α θ έ σ ι η ο <·

Disponible
Διαθέσιμος

Disponiple
Διαθέσιμος

DisponiWe
Δ ι α 0 έ σ ι u ο ς

Disponible 
Διαθέσιμος
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