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I. ΦΡΑΓΚΙΑΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ
Σμύρνη οί Πανιώνιοι, άνυΌμολογουμένως τό τρέχον
ύοϋντες τό έθνικόν αίσθημα
έτος άπεδειξεν οτι ή μετά
καϊ διαπλάττοντες τό σώμα,
τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας
τό ήθος καϊ τό ύυχικόν σθέ
καταλαβουσα τόν αθλητικόν
νος τών νέων έν Άθήναις
κόσιιον νάρκιι ήτο παροδική,
οέ οΐ ύπό τοΐ· Ποδηλατι
ο^ειΛομε νη αποκΛειστικως- εις
τήν έπίδρασιν τών έθνικών
κού Συλλόγου ’Αθηνών
ατυχημάτων άλλ’ είς τήν έκ
τελεσθέντες κατά διαφόρους
περιόδους άθλητικοϊ καϊ πο
νέου πούς τά πρόσω πορείαν
δηλατικοί άγώνες έντώ Ποδη
τού "Εθνους ό αθλητισμός ού
λατοδρομία Φα
μόνον δέν ύστέλήρου ώς καϊ οί
ρησεν άλλά καϊ
τοϋ ’Εθνικού
πρώτος αύτός
Γ υιι ναότικού
έδωσε τό ση
Συλ.’Αθηνών,
μεϊον τής· δράσεως είς δλην
μεταξύ τών με
λών καϊ έταίρων
τήν Ελλάδα έτου.διεθέρμαναν
λευθέραντε καϊ
καϊ άνεζωπύρωδούλην.
σαντό άθλητικόν
Έν τώ μικρώ
έκεϊνο
τούτω όιαστή- , σ&οΐνος
τ» . του οποίου τε
ματι διωργανώλείαν καϊ περιθησαν καϊ έ• φανή εικόνα α
τελέσθησαν είς
Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
πέδειξαν ήμϊν τά
τάςκυριωτέρας
«Σωτήρια», οΐ
πόλεις τής 'Ελ
ύπό τοΰ Πανελληνίου Γυμναστικού
λάδος γυμνάστικοϊ καϊ αθλητικοί άγώνες
Συλλόγου τελεσθέντες, έπϊ τή εύκαιρία
διεξαχθέντες μετά πολλής τής έπιτυχίας,
τής διασώσεως τού Βασιλέως καϊ τής βαέν τή Κύπρω οί Παγκύποιοι καϊ έν τη

266

ΠΟΛΙΙΑΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

σιλόπαιδος Μαρίας, έπϊ τριήμερον έν τώ
τους άθλητάς, άπονε ί μας ιδία χειρϊ τά
Ποδηλατοδρομίω Φαλήρου Πανελλήνιοι ’Α
έπαθλα και τά διπλώματα καϊ έκφράσας
θλητικοί καϊ Γυμναστικοί άγώνες.
τήν Βασιλικήν Αύτοΰ εύαρέσκειαν είς
Έκ τοΰ ποικιλωτάτου προγράμματος
άπαντα τά μετασχόντα αύτών Γυμνάσια
τών άγώνων τούτων ούδέν παρωράθη τό
καϊ Σχολεία.
δυνάμενον νέι συντελέση είς τήν λαμπρό
ΊΙ 'Ελλανόδικος ’Επιτροπή ύπό
τητα τής έορτής· κατωρδώθη δέ ώστε άπας
την προεδρεία ν της Α. Β. Υ. τοΰ πρίγό γυμναστικός καϊ αθλητικός κόσμος νέι
κήπος Νικολάου άπετελεϊτο έκ τών κ. κ.
παρουσιασθή έν τη κονίστρα άπό τών μαθη
Σπ. Λάμπρου Προέδρου τοϋ Συνδέσμου
τών τών Δημοτικών σχολείων μέχρι τής
τών 'Ελληνικών ’Αθλητικών καϊ Γυμνα
Ειδικής Γυμναστικής Σχολής ’Εκτός τών
στικών Σωματείων, Άνδρ. Κορδέλλα 1 Ιροε—
?
—
>γΆ
—
«·
γνωστών αγωνισμάτων
όρου τοΰ Εθνικού Γυ
προσετέθη καί τό Έλμναστικού Συλλόγου ’Α
λήνικώτατον λιθάρι, ή
θηνών, Σωτηρίου Πέπλιθοβολία δηλονότι μετέι
πα Διευθυντοϋ τής Ει
φοράς, έποικίλλετο δέ ή
δικής Γυμναστικής Σχο
διαδοχή τών διαφόρων
λής καϊ Καρόλου Ρόάγωνισμάτων δι’ έπιδείτσιλδ μέλους τοΰ Πα
ξεων συντακτικών ασκή
νελληνίου Γυμναστικού
σεων, παρελάσεων, πλα
Συλλόγου.
στικών εικόνων, ασκή
’Αλυτάρχης έπιτεσεων καθ’ ομάδας. Έν
τραμμένος τήν τήρησιν
ένι λόγω απέδειξαν οί
τής τάξεως έν τή κονί
διοργανώσαντες τους ά
στρα ό Συνταγματάρχης
γώνας τούτους, ότι ήσαν
τοΰ πεζικού κ. Χαρίλαος
τελείως ενήμεροι τής
Όφμαν μετέι τών άνθυσημερινής γυμναστικής
πολοχαγών κ.κ. Ροδίου
κινήσεως, κατώρθωσαν
καϊ Μαυρομμάτη ώς διαγ
δέ είς· τέι Σωτήρια νά
γελέων αύτοΰ.
παρουσιάσωσι πρό τοΰ
Γυμνασίαρχος έπιθεατιιρίου πάν δ,τι πα
τετραμμένος τήν διεύρουσιάσιμων Αδύνατο ό
Ουνσιν τών άθλητικών
έν Άθήναις γυμναστι
καϊ γυμναστικών άγωκός κόσμος νέι συνεισνισμάτων, ό Διευθυντής
φέρη.
τοΰ Γυμναστηρίου τοΰ
Έν τούτοις πα ρ 'δλους
Πανελληνίου Συλλόγου
τούς μόχθους καϊ τάς
καϊ ήμέτερος συνεργά
ύλικάς θυσίας- τοΰ Πα
της- κ. ’Ιωάννης Χρυνελληνίου Συλλόγου τό
σάφης.
’Αθηναϊκόν κοινόν ώς
’Αφέτης ό καθηγη
καϊ τό τής γείτονας πό
Η ΒΑ2ΙΔΟΠΑΙΣ ΜΑΡΙΑ
τής τής Ειδικής Γυμνα
λεως· πολύ άραιώς έστικής ό καϊ κατά τούς
σπευσε νά παραστη είς· τάς εύγενεϊς αύ
’Ολυμπιακούς άγώνας τοιοΰτος κ. Σπυρ.
τάς· έορτάς- καϊ μόλις τήν τρίτην ημέραν
’Αρβανίτης.
καιωρθώθη ή τελεία πλήρωσις τοΰ Ποδη
Έπίάημος Χρονομέτρης τοΰ Συν
λατοδρομίου. Είνε τη άληθεία λυπηρόν
δέσμου τών Ελληνικών ’Αθλητικών καί
δτι έργα τοιαύτης ύέ ηλής άποστολής άΓυμναστικών Σωματείων ό έπίσημος τοιφίενται άνευ συναρωγής και ένθαρρυνσεωςοΰτος τοϋ Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθη
έκ μέρους τοΰ πολλοΰ κόσμου, άποσβεννών κ. ’Αλέξανδρος Ρότσιλδ.
νυμένου ούτω τοΰ ζήλου μεθ’ ού ολίγοι
Έπόπται, Σημάντοοες καϊ Διαγ
ενθουσιώδεις καϊ όντως φιλοπάτριδες άνγελείς οί γνωστοί πρωταθληταί τοΰ Πα
δρες διηνεκώς μοχθοΰσιν ύπέρ αύτών.
νελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου κ. κ.
ΊΙ Α. Μ. ό Βασιλεύς μετέι τής Β. Οι
Σωτ. Βερσής, Μιλτ. Γοΰσκος, Γεώρ. Γεν
κογένειας παρηκολούθησεν ένδιαφερόντως
νήματος ό αξιωματικός τοΰ Πυροβολι
τούς άγώνας καθ’ δλην αύτών τήν έξέλικού κ. Ν. Κοκκίδης καϊ οί κ. κ. Γεώρ.
ξιν, θερμώς συγχαρείς τούς όργανωτάς καϊ
Σούλης καϊ Κ. Κατσουλίδης.
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άγώνων παρουσιάσαντα ομάδας άπαντα
Ίατοός έν τή κονίστρα όκ. Καμπάνας.
τέι Γυμνάσια ’Αθηνών, πλήν τοΰ Α' Βαρ’Επόπτης καϊ ’Ιατρός τοΰ αποδυτη
βακείου, τό Γυμνάσιου Πειραιώς, τέι Δη
ρίου ό καθηγητής τής γυμναστικής σχομοτικά σχολεία ’Αθηνών, ή Σχολή τών
λής κ. Γε.
άπόοων παίδων τού Παρνασσού καϊ ή
Μαυράκιις,
Ειδική Γυμναστική Σχολή, συντελέσαντα
ιατρός, ώς
είς τήν δσον οίόν τε λαμπροτέραν διεξα
καϊ όιατρός
γωγήν τών άγώνων.
κ. 11αν. ’Αρ
γυρίου, ό ό
ΊΙ διασκευή τοΰ Ποδηλατοδρομίου ήτο
ποιος παρα
θαυμασία, τού Ποδηλατικού Συλλόγου
κολούθησε
’Αθηνών μή φεισθέντος δαπανών καί διατούς- άθλη
θέσαντος περϊ τάς 2000 δραχμών διέι τήν
τάς τοΰ δρό
συμπλήρωσιν τού Ποδηλατοδρομίου, τήν
μου τών 10
κατασκευήν τών στίβων καϊ πάντων έν
χιλιομέτρων.
γένει τών άναγκαιούντων διέι τήν έπι"Εφορος
τυχή τέλεσιν τών άθλητικών καϊ γυμνα
τών οργά
στικών άγωνισμάτων. Τό ποδηλατοδρό
νων
καϊ
μων Φαλήρου τοΰ Ποδηλατικού Συλλό
άκευών ό
γου ’Αθηνών διέι τών ώς άνω έκτεθέντων
καθηγητής
έργων κατέστη έν τών τελειοτέρων Γυ
τής Γυμνα
μναστηρίων τής Ελλάδος.
στικής Σχο
Κ. Ν. ΜΑΝΙΑΚΗΣ
Έκ τής όλης διεξαγωγής τών άγώνων
λής καϊ γυ Άντϊΐάαγγελενς τοϋ Άοείον
τούτων
πολλέι τέι ενθαρρυντικά διά τε τόν
μναστής τοϋ
Πάγον.
άθλητισμόν
καϊ τήν γυμναστικήν δύναται
Πρακτικού
ΈνίΙερμόταιος δποοτηρικτής
τις νέι συναγάγη· διότι καϊ τρεις έπιδόΛυκείου κ. τής ϊιαδόσεως τής Γυμναστικής
σεις τών ’Ολυμπιακών άγώνων κατερρίκαί τοΰ ‘ΑΜητιαμβδ.
Ά. Πικιός.
φθησαν, ή δισκοβολία ύπό τοΰ Π. ΚαΆθληταϊ
κούση, άθλητοΰ τοΰ Πειραϊκοϋ Συνδέσυαιιετέσχον έν δλω περϊ τούς εκατόν τριά
σμου,
ή άρσις βαρών διά τής μιας χειρός
κοντα, έξ ών 70 τού Πανελληνίου, 50 τού
καϊ ή δι' άμφοΕθνικού, πέντε
τερών ύπό τοΰ
τού Πειραϊκού
Γ. Μ άνεση, ά
Συνδέσμου καϊ
θλητοΰ
τοΰ ’Ε
5 τοϋ Ι'υμναστ.
θνικού Γυμνα
Συλλόγ. Βόλου.
στικού Συλλό
Οί λοιποί Γυγου ’Αθηνών ,
μνιιστικοϊ Σύλ
καϊ πάντες έν
λογοι τών επαρ
γένει
οί άθληται
χιών δέν άπέήσαν
αρκετά
κα
στειλαν άθλη
λώς
Ασκημένοι,
τάς, ίσως λόγω
μή ύστεροΰντες
οικονομικών δυάλλήλων καϊ ύσχερειών ούχ
ποσχόμενοι πολ
ήττον ή καλή θέλά οιά τό μέλ
λησις Αδύνατο
λον· τό μάλλον
νέι ύπερνικήση
δμωςεύχάριστον
ΊΙ Ελλανόδικος Επιτροπή μετά τών άρχόντων τοΰ άγώνος
πάν έμπόδιον καϊ
κατά
τήν
άφιξιν
τοΰ
Βααιλέως
έν
τώ
Ποδηλατοδρομίφ.
είνε, δτι πάντες
νέι μή διήρχοντο
Instnntane κ. Κλεισμένους Φιλαρέτου
ούτοι ήσαν νέοι
σιωπηρώς πρί>
I άθληται,
κατερχόμεναι
είς
τό
πρώτον
Πανελληνίων άγώνων Σύλλογοι, οίοι ό
Πανελληνίους άγώνας, ' καθόσον έκ τών
«Παναχαϊκός», ή «Γυμναστική Εται
παλαιών άθλητών μόλις τέσσαρες καρεία», ό «Ιΐαναιτωλίκός», ό «Ίφιτος»
τήλθον έν τή κονίστρα, έκ τών όποιων
Πύργου, οί «Φιλοπρόοδοι» Τριπόλεως, ό
ό συμπαθέστατος πρωταθλητής Παν. ΙΙαό «Μεσσηνιακός» Καλαμών, ό «Σπαρτιαρασκευόπουλος δεν ήγωνίσθη είς τήν δι
κός» καϊ άλλοι.
σκοβολίαν, είς ήν είχε διαπρέφει, άλλ’
I
Έκτός τών άθλητών μετέσχον τών
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είς τούς δρόμους καϊ τά άλματα, κατα
έργασίαν τών έν Άθήναις Γυμναστών. Αί
γωγών τέσσαοας νίκας, έφ’ ω καϊ τώ συγάσκήσεις τής Γυμναστικής Σχολής- αί
χαιρόμεθα όλοψύχως.
μεθ’ αλτήρων, αί καθ’ ομάδας έπϊ διζύγου
Καϊ είς την γυμναστικήν παοετηοήθη
καϊ αί έπϊ τοΰ μονοζύγου ήσαν έντελώς
αρκετή πρόοδος ύπό έποψιν τελειοποιήαντάξιοι πρός τόν προορισμόν τοΰ ιδρύ
σεως καϊ συστηματοποιήσεως τών ασκή
ματος τούτου, δπερ καίτοι στερούμενον
σεων, ιδία είς τό
δίζυγον καϊ τό μονόζυγον καϊ τήν άναρρίχησιν έπϊ καλώ. Είς
τούς κρίκους οί άσκηθέντες υστέρησαν όμολογουμένως τώνπαλαιών πρωταγωνιστών
Μητοοπούλου
καϊ 11.
υ
11ε ρσι ί κη, άλλά συν
τω χρόνω έλπίζο μεν ότι Θά κατοοθώ01 Μα&ηταΙ τής Γυμναστικής Σχολής καί τοϋ Διδασκαλείου ^Βοντες τόν
Ύμνον τοϋ Πανελληνίου Γυμναστικοί Συλλόγου Αθηνών.
σουν να φυόσουν τήν
Tnstantani κ. Κ. Φιλαρέτου.
τελειότητα τής άσκήσεως τών δύο έκείνων μοναδικών γυαπολύτως- τών μέσων πρός τελείαν αύτοΰ
μναστών.
λειτουργίαν, έν τούτοις χάρις είς τήν άο11 είς τά γυμναστικά άγωνίσματα κρίσις
κνον καϊ ένδελεχη μέριμναν τοΰ διευθυντής- ελλανοδίκου ’Επιτροπής δέν ήτο ομοιό
τοΰ του κ. Σωτ. Πέππα καϊ τών καθημορφος καθ’ δλην αύτών τήν σειράν καθ’ ι γιιτών αύτοΰ έδείχθη ύπέρτερον τών προσ
δσον είς μέν τό δίζυγον προεκρίθησαν αί
δοκιών πάντων· άλλά καϊ ή παρέλασις
άσκήσεις εύκαμψίας, ένώ είς τό μονόζυ- | καϊ αί άσκήσεις τών μαθητών τών έν Ά
γον αί άσκήσεις
θήναις· καϊ Πειδυνάμεως, είς- δέ
ραιεϊ Γυμνασίων,
τους κρίκους ή
καθ’ άς Αρίστευ
κρίσις- ήτο ολί
σαν οί μαθηταί
γον δυσεξήγητος.
τοΰ έν Πειοαιεϊ
υ
Οΰτω πάντοτε
Γυιινασίου, όφεισυιιβαίνει
όταν
Λόμεναι είς έπιΛ, c
οεν .παρατηρωντυχή έμπνευσιν
ται αΐ λεπτομέτοϋ
διευθυντοΰ
ρειαι μιας έκάτοϋ Γυμναστή στης τών άσκή
ρίου τοΰ Πανελ
σεων, άστινας έκληνίου Συλλόγου
τελεϊ ό άγωνιζόκαι διοργανωτοϋ
μενος, καϊ ή από
τών Σωτηοίων
V
λυτος αύτών ά
κ. Ίωάννου Χρυ
ξια άλλά συγκρίσά in ήτο μεγανονται ασκήσεις
λοπρεπέστατον
απροσπέλαστοι 01 Μα»ηταΙ τής Γυμναστικής Σχολής ασκούμενοι ίι' άλτήρων'■ Θέαμα καϊ έξετεIiisluntane κ. I. Γαυριαλάκη.
σχεοον,ως ο σταυ
λέσθη θαυμασίως.
ρός μετά καϊ άνευ αίωρήσεως έπϊ τών κρί
Οί γυμνασταϊ κ. κ. Ν. Ρουσόπουλος ό καϊ
κων, τό οριζόντιον ύπτιον (ψάρι έμπρόσθιον)
πρώτος βοαδευθείς. Σ. Αρβανίτης ό δεύ
καϊ τά άνευ παλμού στηρίγματα μέ τε
τερος βραβευθείς, Α. Πικιός, Όθ. ΙΊαπαταμένος τάς χεϊρας ώς καϊ τέι όριζόντια
δημητρίου καϊ Φιλ. Βάθης, είργάσθησαν
πρός τινας υπερπηδήσεις καϊ αιωρήσεις
άόκνως καϊ μετά ζήλου άξιου πολλών
κατά πολύ ΰποδεεστέρας τούτων.
συγχαρητηρίων. Τά δέ Δημοτικά Σχολεία
Έκ τών συντεταγμένων άσκήσεων, αϊτιπαρουσιασθέντα δϊς κατ’ έπανάληψιν ένενες διαδοχικώς έξετελέσθησαν καϊ κατέι
θουσίασαν καϊ συνεκίνησαν τούς πάντας
τάς τρεις ήμέρας τών άγώνων ή έντύπωπαρουσιάσαντα όμολογουμένως κάτι τι τέ
σις ύπήρξε λίαν ένθουσιαστική διέι τήν
λειον ύφ’ δλας τάς έπόψεις· άμφιδάλλο-
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ιιατι καϊ ύπό τούς· ήχους- τυμπάνων έποπτεύοντος τοΰ διδασκάλου των κ. ΙΙιέτρη.
Τοιαύτη ή έκ τής- γενικής μορφής τών
Σωτηρίων> έντύπωσίς μας, έντύπωσις
αγαθή, ζωηρά καϊ ένθουσιαστική καθ’
άπασαν αύτών τήν έξέλιξιν. Ώς
καϊ πρό τής τελέσεως αύτών είς
προηγούμενα Φύλλα τής Έπιθεωρήσεωςέγράψαμεν, είμεθα βέβαιοι
περϊ τής επιτυχίας περϊ τής- ό
ποιας- ούδείς αμφέβαλλε γνωρίζων δτι έπρόκειτο νέι κάμη άγώ
νας ό Πανελλήνιος καϊ δτιείςτήν
διοογάνωσιν καϊ έκτέλεσιν είχον
συνεργασθή μετά θέρμης καϊ ζή
λου άπαντες οί έν’Αθήναις Γυμνα
σταϊ είς τούς όπίους- άπευθύνομεν
θερμά συγχαρητήρια. Είμεθα πε
πεισμένοι δτι είς τούς μέλλοντας
Πανελληνίους άγώνας, διότι δέν
πιστευομεν νέι σταματήση έως έδώ
ΟΙ Μαθηταί τής Γυμναστικής Σχολής.
τό έργον του ό Πανελλήνιος, δτι
Instiintane κ. I. Γαυοιαλάκη.
καϊ πάλιν θέι εύτυχήσωμεν νέι
εύρεθώμεν
πρό τοιαύτης- λαμπρής έορτής,
τήοια.
οί
έπισπάσαντεςάιιέοιστον
τόν
θαυυ 1
” * V
χ
ίσως δέ καϊ έτι λαμπροτέοας.
μασμόν μας καϊ μυχιως συγκινησαντες
Ήδη κατέι καθήκον θερμώς συγχαιρόήμάς. Θερμώς συγχαιρόμεθα τόν κ. θ.
μεθα τόν Πρόεδρον τοΰ
Μιχαλόπονλον τόν δρατοΰ Πανελληνίου κ- Νι
στήριον καϊ παιδαγωκόλαον θών, τόν ρέκτην
γικιότατον έπιθεωρητήν
γραμματέα
αύτοΰ τόνκ.
τών Δημοτικών σχολείων
Σπΰρον
Άντωνόπουλον
Αττικής, είς- τοΰ οποίου
καϊ άπαν τό Διοικητι
τήν εύγενή μέριμναν καϊ
κόν αύτοΰ Συμβούλων.
τόν ζήλον όφείλομεν τήν
ΊΙ Θαυμασία διοργάνωαληθή αύτήν έθνικήν
σις καϊ ή ακριβής- τέπρόοδον, ώς καϊ τούς
λεσις- καϊ ή τάξις καθ’
δημοδιδασκάλους κ. κ.
άπασαν αύτών τήν διε
Γ. Κούρτην, Β. Οίκονυξαγωγήν, τό πλήθος τών
μόπουλον Γ. Μουμούρην
άθλητών καϊ ή ποικιλία
1. Φιλιππίδην καϊ Κ.
τών άγωνισμάτων συνεΙΙιέτρην, οίτινες ένθουτέλεσαν ώστε οί άγώ
σιωδώς είργάσθησαν ύ
νες· ούτοι ν’ άποτελέπέρ αύτής. Μέγα ενγε
σωσιν έξοχον γυμναστι
είς όλους τούς λαμ
κήν πανήγυριν, αξίαν
προύς καϊ νεαρούς αύ
όπως δι’ αύτής καϊ μό
τούς διδασκάλους, τούς
νης, πανηγυρισθή γεγο
τελείως συναισθανόμε
νός, οϊον ή διάσωσις τής
νους τήν ΰψηλήν αύ
Α. Μ. τοΰ Βασιλέωςμας.
τών αποστολήν καϊ τό
Είς δέ τόν διευθυντήν
σον έπωφελώς χρησιμο'Ιωάννης Χονιίάόης
τού γυμναστηρίου τοΰ
ποιήσαντας τέι μαθήμα
Πανελληνίου Συλλόγου,
τα, άτινα ελαβον έκ τής
τόν αγαπητόν συνεργάτην μας κ. Ίωάνφοιτήσεώς των είς- τήν Γυμναστικήν Σχο
νην Χουσάφην, τόν ποωτοστατήσαντα κατέι
λήν. Καϊ οί άποροι δμως παϊδες τοϋ Συλ
τήν διοογάνωσιν καϊτέλεσιν τών Σωτηρίων
λόγου Παρνασσού κατέβαλον καϊ αύτοϊ
άπευθύνομεν θερμήν συναδελψικήν χειρα
τήν οφειλήν των είς τήν λαμποάν αύτήν
ψίαν διέι τό δλον έργον, τό όποιον όμολοπανήγυριν παρελάσαντες έν έρρύθμω βή-

μεν άν ποτέ λόχος 'Ελληνικού στρατού
έβάδισε μετέι τοιούτου παραστήματος καϊ
βήματος, δπως οί μικροϊ εκείνοι παϊδες,
οί μεγάλοι έν τη συναισθήσει καϊ τή τελέσει τής άποστολής των κατέι τέι Σω-
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γουμένως ήτο αντάξιον τών προσδοκιών
πάντων.
Εύχόμεθα εΐς- μέλλοντας άγώνας τά
αποτελέσματα της έργασίας τών Ελλή
νων Γυμναστών νά πείσωσι τούς άμβλυωποΰντας, όποια καλά στοιχεία περιλαμ
βάνει ό αδικημένος ούτος κλάδος ό έχων
ώς έμβλημα τήν εργασίαν καϊ τό κα
θήκον.

μόνον κατά πάσης έπηρείας αύτήν περιφρουρεϊ,
άλλά καί μέχρι τών ιδεών τής φιλοπατρίας καί
έθελοθυσίας άνυψοϊ.
Πρός τόν σκοπόν οέ τούτον οί άποτελοΰντες
τόν Πανελλήνιον Γυμναστικόν Σύλλογον καί αί
άπό κοινής άμίλλης μεθ’ ήμών προθύμως σήμερον
συμπράττουσαι Γυμναστικαί 'Εταιρεία:, παρέχομεν τή φιλοτιμώ νεολαία τής Πατρίδος τά γυ
μναστήρια ήμών, έν οίς παρασκευάζομεν σώματα
αγαθά καί καλά, άξια νά έγκλείωσι ψυχάς αγα
θών τής Πατρίδος φυλάκων καί προμάχων αύτής.
Διά τής ίδρύσεως τών είρημένων άγώνων,
ήθελήσαμεν έτι μάλλον νά έςεγείρωμεν καί έκκαύσωμεν τήν άμιλλαν τών νέων πρός έπίτευξιν
τοΰ ειρημένου σκοπού, προσκαλούντες θεατάς
τών προσπαθειών καί πανηγυριστάς τής νίκης
αύτών πάντας τούς πολιτας.
’Επικαλούμενος την 'Γψηλήν προστασίαν τής
'Γμετέρας Μεγαλειότητας ύπέρ τού εύγενοΰς καί
μεγάλου έργου τής άσκήσεως, παρακαλοϋμεν
Αύτήν, ?να εύδοκοΰσα, κηρύξη τήν έναρξιν τών
έπ’άγαθώ τής Πατρίδος ίορυθέντων «Σωτηρίων».
Τήν προσφώνηση’ τοΰ Προέδρου τοΰ
Πανελληνίου Συλλόγου έκάλυψαν βρον
τώδεις- ζητωκραυγαι τών άθλητών καϊ τοΰ
Γ. Μπέλιας, Π. Βάοβογλιις,

ΙΙΟΔΙΙΤ ΑΑΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΙΙΙΤΙΚΗ

Σαμάρα, έπϊ τών θαυμαστών στίχων τοΰ
κ. Κ. Μάνου.
Μετά τόν ύμνον άρχισαν τά αθλητικά
αγωνίσματα, κατά τήν έξής σειράν:
ΔΡΟΜΟΣ

100 ΜΕΤΡΩΝ

Έφηβοι.
Πρώτη σειρά: 1) II. Βάρβογλης (Ε.
Γ. Σ·). 2) Β. Στουρνάρας” (ΙΙ.Γ.Σ.).
Χρόνος 12" ’/,.

Ό Π. Βάρβογλης, άν καϊ κατά τήν έχ
κίνησιν ύστέοησε τών
συναγωνιστών του, κα
τώρθωσε νιϊ φθάσηπρώτος είς τό τέρμα, ακο
λουθούμενος ύπό τοΰ
Β. Στουρνάοα είς δύο
άπόστασιν.
Vιιέτοων
V

Δευτέρα σειρά: 1)
X. Χατζηιωάννου
(Ε.Γ.Σ.). 2) Γ. Βραχηνδς (Ε.Γ.Σ.).
Χρόνος 13" '/,.

εις τους Πανελληνίους άγώνας τοΰ 1896
καϊ είς τούς άγώνας τού ΙΙαναχαϊκοΰ
Γυμναστικού Συλλόγου Πατρών, καθ’ ούς
είχε διακριθή καϊ ώς- άλτης καϊ ώς δρο
μεύς ταχύτητος. Είς- τιι «Σωτήρια» συμμετέσχεν ώς μέλος τού Γυμναστικού Συλ
λόγου Πειραιώς.
Τρίτη σειρά: 1) II. ΙΙαοαάκευόπουλ»οο (Ε.Γ.Σ.). 2) Ν. Φουντουλάκης
(ΙΙ.ΓΣ.).
Χρόνος Γ2"

Άμφότεροι άπ’ αρχής μέχρι τέλους Αμ
φισβήτησαν πρός άλλήλους τήν νίκην καϊ
έφθασαν σχεδόν ταύτοχρόνως είς τό τέρμα.

Ό Ι1· Παρασκευόπουλος άπ’ άρχής άρ
χισε νά προσπερά τούς συναγωνιστής του
καϊ έφθασε πρώτος είς τό τέρμα, ακολου
θούμενος πολύ μακράν άπό τούς λοιπούς.

Χρόνος II"’/,.

instant aul κ. I. Γαυριαλάκη

θαυμιισίως διήνυσε τήν άπόστασιν τών
100 μέτρων ό 1. Άμπελος, ό καλύτερος
τών 'Ελλήνων δρομέων της άποστάσεως
ταύτης καϊ είς χρόνον εκτάκτως έπιτυχή.
Ευθύς ώς έδόθη τό σημεϊον τής έκκινήσεως ήρχισε νά καταφαίνηται ή υπεροχή
του. Δεύτερος έφθασεν είς τό τέρμα είς
άπόστασιν δέκα μέτρων ό Μ. Οικονόμου.
Έκ τών συμμετασχόντων είς τήν σειράν
ταύτην ήτο καϊ ό Κ. Δάβαρης, είς τών
πρώτων Ελλήνων δρομέων, δστις όλισθήσας κατά τήν άρχήν τοΰ άγώνος, ήναγκάσθη νά άποσυρθή.

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ 14 ΜΑΐΟΥ
Οί άγώνες άρχισαν άμα τή άφίξει τής
Α. Μ. τοΰ Βασιλέως και τοΰ πρίγκηπος
Νικολάου. Εύθύς ώς ιϊ Α. Μ. κατέλαβε
τήν έν τώ Βασιλικό θεωοείω θέσιν, ό
κ. Ν. θών προσεψώνησε τόν Βασιλέα ώς
έξής:

Μεγιιλ.ειότατε,
Τύχη αγαθή, βουλεύματι θείας Προνοία;, άνόσιον σκοπόν ματα’.ώσασα. ένέπνευσεν ήμϊν τήν
ίδρυσ'.ν τών εορτών, 5ς ή Ί’μετέρα Μεγαλειότης
καί οί σεπτοί τοΰ Βασιλικού Οίκου βλαστοί διά
τής εαυτών παρουσίας λαμπρύνουσι.
Τό εύτυχές γεγονός τής εΐς το Έθνος διαφυλάξεως τών πολυτίμων ήμερων τής 'Γμετέρας
Μεγαλειότητας καί τής Βασιλόπαιδος Μαρίας
έζρίναμεν, δτι μάλιστα διά πανδήμων γυμναστι
κών άγώνων πρέπον εινε, ή Ελλάς νά πανηγυρίζη. Διότι ή Γυμναστική μετά τοΰ σώματος καί
τήν ψυχήν έπιρρωνύουσα κα’. καλλύνουσα ού
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Έχκίνησις τοϋ δρόμου άνδρών 100 μέτρων τής πρώτης σειράς.
Tnstantani1 κ. Κ. Φιλαρέτου

Άνδρες.
ΙΙοώτη σειρά: 1) I- ΆιιπεΣας (Ε. Γ.
Σ.)?2) Μ. Οικονόμου (ΙΙ.Γ.Σ.).
Γεώργιος Μοόχάκιις

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

Π. ΙΙαοικίκενόποι-λος, 1. ΆιιπεΡ,άς.
Φωτογραφία κ. Κ. Φιλαρέτου.

πλήθους- ύπέρ τοΰ Βασιλέως- όμιλος δέ
μαθητών τής Γυμναστικής Σχολής καϊ
τοΰ Διδασκαλείου, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ
κ. Μπαμιέοου, έψαλε τόν ύμνον τοΰ Πα
νελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, τόν
μελοποιηθέντα ύπό τού μουσουργού κ. Σπ.

Δευτέρα σειρά: 1) X. Νικολαΐδης
(ΙΙ.ΓΣ.). 2) Κ. Λεβεντάκος (Γ.Σ.ΓΙ.).
Χρόνος 13" */,.

Ό άγών ούτος διεξήχθη πεισματωδέστατα μεταξύ τών δύο πρώτων. Είς τό
τέρμα ήμισυ στήθος έχώριζεν αύτούς. Ό
Λεβεντάκος είνε ό γνωστός πρωταθλητής
τοΰ Γυμναστικού Συλλόγου Πύργου «Ίφίτού», ώς μέλος τοΰ όποιου είχε λάβει μέρος

Ν. Κονίαξόπουλος. Ά&λητής τοϋ Π.Γ.Σ.
InstantaiK1 κ. I. Γαυριαλάκη
ΔΙΖΥΓΟΝ ΚΑΤ’ ΑΝΔΡΑ

1) I. Καοβελας (Π.Γ.Σ.). 2) Ν. Άόεντάκης (Ε.Γ.Σ.).
Άλλά καϊ οί λοιποί μετασχόντες κκ. Π.
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Μαυροηούλης, Α. Μαυροηούλης- καϊ Ν.
Κονταξόπουλος Λσκήθησαν θαυμασίως,
κατά την γνώμην δέ πολλών ειδικών δέν
ύστέρησαν πολύ τών βραβευθέντων.

έκτου πηδήματος, οτε κατώρθωσε νιϊ πηδήση 5.69. ύπερτερήσας· τόν δεύτερον Λεβεντάκον 7 εκατοστά τού μέτρου.
’Εκ τών λοιπών συναγωνιστών ό Γ.
Μπέλιας, δστις κατιι τους άγώνας τοΰ ’Ε
θνικού Γυμναστικού Συλλόγου είχε κατορθώση νά πηδήση 5 84 δέν ήουνήθη παραδόξως κατιι τήν Λμέραν εκείνην νιϊ ύπερβή
τά 5μ.5Ο έκ. Ό Γ. Μπέλιας, τελείας αθλη
τικής διαπλάσεως, θά είνε άναμφιβόλως
εϊς τών μελλόντων πρωταθλητών μας εις
τούς άγώνας δρόμον ταχύτητος και είς
τιϊ άληστο.
V
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

11. Κακονόιις
’Αθλητής τοΰ Πβιραϊχοΰ ΣυνΙέυμου.
Instnntane ζ. Ν. Φιλαρέτου
ΑΛΜΑ ΑΠΛΟΤΝ

1) II. ΙΙαπαόκευόπουλος (Ε 1’.Σ.)5μ
69 έκ 2) Κ. Λεβεντάκος (Γ Σ.Η.) 5μ.
62 εκατοστά.

Είς τόν άγώνα
τοΰτον, κατά τόν
όποιον λαμβάνουσι μέρος· πάσαι αί
μυϊκαι δυνάμεις
τον άσκουηένου
καϊ δστις είνε ό
τά μάλιστα προ
σφοράς διά τήν
έλαστικότητα καϊ
εύκινησίαν
τοΰ
σώματος, σνμμε. τέσχον 11 έν δλω
«ίθληταί. Άπ’ άρχης τον άγώνος
έφάνιι ή υπερο
χή τών ΛεβεντάΊωΰν. Γεα»ογ»οχ·.
κου, ΙΙαρασκευοπούλον καϊ ΒιτΟιλάκη. οϊτινες συνηγωνίσθησαν μεταξύ των,
άφ’ οί· άπεσύρθησαν οί λοιποί μετά τό
τρίτον δοκιμαστικόν πήδημα. Ό ΙΙαρασκευόπουλος ήρχετο δεύτερος μέχρι τοΰ

II. Κακούόης (Γ. Σ. II )
Χπηλιωτόπουλος (11· Γ
μέτρα.
Έν μέσω ζωηρών ζητωκραυγών τού πλήάνεκοινώθη τό άποτέλεσμα, δτι είς τό α
γώνισμα τής δισκοβολίας, ήτις άπετέλει
μέρος· τοΰ πεντάθλου τών αρχαίων αγώ
νων καϊ ήτις ανάγεται μέχρι τών προϊ
στορικών χρόνων τοΰ 'Ομήρου, ό Π. Κα
κοήθης κατέρριΰε τό record τών ’Ολυμ
πιακών άγώνων τό όποιον είχεν ό ’Αμε
ρικανός G. Garret μέ 29μ 32 έκ. Ό ση
μερινός δίσκος είνε ξύλινος φακοειδής,
διαφέρων ούσιωοώς τοΰ προϊστορικού, δστις
είχε άκανόνιστον σχήμα καϊ ήτο διάτρητος
οι’ οϊ' έπέρων σχοινίον ή ιμάντα τόν όποιον
έκράτουν καϊ περιστρέφοντες έρριπτον.
δπως σήμερον οί "Αγγλοι καϊ οί ’Αμερι
κανοί το λεγόμε
νον σφι-ρϊ (Thro
wing the hamnteri. Είνε διαμέ
τρου 0.22.βάρους
1 όκ. 225 δοαιιίων
...
ν
.
και όιπτεται απο
βαλβΐδος τετρά γω νικάς κατιι 0.
06
ύφηλοτέρας
τοΰέδά φονς, έχούσης πλευράς 2-50
μέτρων μήκους.
Ούδεμία άλτιθώς
είκών έν Γυμναστηρίω είνε λαμπροτέρα τής τοΰ
‘Αθλητής τοΰ Ε. Γ. Σ.
δισκοβόλου βάλInstantane χ. I. Γαυριαλάχη
λοντος μετά δε
ξιότητος και χιίριτος τόν δίσκον διά
κινήσεων έξόχον πλαστικότητας, αϊτινες
καθιστώσι καταφανέστεοον τό κάλλος τον
συμμέτρου καϊ έξησκημένου σώματος.
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ΔΡΟΜΟΣ

800

ΜΕΤΡΩΝ

Πρώτη σειρά: 1) θ. Ξενάκης (Ε Γ.Σ.).
2) Δ. Κουντούρης (1Ι.Γ-Σ·).
Χρόνος 2’ 20" . S
Δευτέρα σειρά: 1) Δ. Γολέμης (Γ1.Γ.
Σ.). 2) Δ. Σαμοθράκης (II Γ.Σ ).
Χρόνος 2' 15" ’/8

Άμφότεροι οί άγώνες διεξήχθησαν μετέι
πολλού πείσματος καϊ είς χρόνους- έπιτυχεϊς. Ό άγών μετα
ξύ τών πρώτων καϊ
είς τάς δύο σειράς
προύκάλεσε ζωηρόν
τό ένδιαφέρον τών
θεατών, καθόσον εϊς
τό τέρμα όλίγα εκα
τοστά τοΰ μέτρου έχώριζον τόν πρώτον
άπό τόν δεύτερον.
Είς τόν δρόμον τοΰ
τον δέον ό δρομεύς
προπονούμενος νέι
προσπαθΰ νά άναπτύσση τήνμεγαλειτέραν αύτοΰ ταχύ
τητα είς τά τελευταία
50 μέτρα.
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Ύστερήσαντες Ν. Καρδαιιίτόης καϊ
X. Οαλιγκίνης.
Δευτέρα σειρά: 1) X. Χατζηιωάννον
(Ε.Γ.Σ.). 2) Γ. Μπέλιας (Ε.Γ.Σ.).
Χρόνος Γ

Ύστερήσαντες· Γ. Ζαχαράτος καϊ I.
ΙΙανλοβιτς.
Άνδρ=ς.
1) X. Νικολαίδης (II Γ.Σ.). 2) Ιω.

Άμπελάς (Ε.Γ.Σ.).
Χρόνος 57" »/,.

Ύστερήσας, Κ.
Λεβεντάκος.
Ό δρόμος ούτος
είνε ό δνσκολώτερος
τών δρόμων τής τα
χύτητος. Έπϊ πολύν
χρόνον οί δρόμοι τα
χύτητος δέν ύπερέοαινον τέι 300 ιιέτοα.
V V
Ήτο ή μεγίστη άπόστασίς, ήν ήδύναντο
ν’ άπαιτήσωσιν άπό
ένα sprinter, τοΰ ό
ποιου ή ταχύτηςδέν
ύπερέβαινε τά 9-10
μέτρα τό δευτερόλεπτον καϊ τήν οποίαν
δέν ήδύνατο νέι διατηρήση, είμή έπϊ βρα
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
χύτατοι’ χρόνον. *0
15 ΜΑΪΟΥ
ορόμος τών 400 έθε
ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ
ωρεϊτο ώς μέσος τις
Έπίίοσις 1μ. 55 έχ.
δρόμος ταχύτητος
1) Ιω. Γεωργί
καϊ άντοχής, καθ’ ον
ου (Ε.Γ.Σ.) 2) Κ.
ό δρομεύς βαίνων
Άδριανδς και II.
κατ’ άρχάς βραδέως
Καραλής (Ε.Γ.Σ.)·
συνεκέντρωνε τάςδυX. Νικολαίδης
Ύστερήσαντες Μ
νάμεις του διέι τά τε
‘Αθλητής τοΰ Π. Γ. Σ.
Οικονόμου καϊ X
λευταία έκιιτόν μέ
Λαγός.
τρα. ΊΙ γνώμη αύτη
Ό ’Ιωάν. Γεωργίου κατά τάς προπονή
έπεκοάτει μέχρις οτου ό G. Wood κιιϊ ό
σεις είχε κατοοθώση νιϊ ύπερβή τό 1.60
L. Myers διήνυσαν τέι 400 μ. μέ τήν αύτήν
έκ. Διέι τό άλμα είς ΰΰος δύο εϊσϊν οί
ταχύτητα είς 48" */,· τούτέστι όιιιτρέχοντες
8.25 μέτρα τΐ> δευτερόλεπτου. ’Από τιϊς
κυριώτεροι παράγοντες, κνήμαι ίσχυραϊ
δίόουσαι έντονον κίνησιν είς- τό σώμα κατιι
εποχής ταύτης καϊ άφ’ δτου ό Tindall
τήν άναπήδησιν καϊ κατάλληλος ένέρκατώρθωσε νέι διανύση τιϊ 400 μέτρα είς·
γεια τών φαχιαίων μυών ϊνα διέλθη τό σώμα
48" */»» είσήλθεν ό δρόμος τών 400 μέ
ύπέρ τόν ζυγόν
τρων είς· τήν κατηγορίαν .τών δρόμων τα
χύτητος.
ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ
Καϊ οί έφηβοι καϊ οί ιϊνδρες τόν δρόμον
Έφηβο:.
τών 400 μέτρων διήνυσαν έπιτυχώς. Με
ταξύ ίδίως τών έφήβων διημφισοητήθη ή
Πρώτη σειρά: 1) Άλ. Παππαμάοκου
νίκη μέχρι τέρματος, δπου έφθασαν οί
(Π.Γ.Ε.). 2) Γ. Βραχηνός (Ε.Γ.Σ.).
πρώτοι καϊ τών δυο σειρών παριικολουΧρόνος 1 ’//.
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θούμενοι ύπό τών δύο δευτέρων είς άπότον κ<ιι ποοσφιλέστατυν παρά τώ Έλληνιστασιν ένός καί μόνου στήθους.
ι κω Λαώ καί γνωστόν υπό τό Ονομα ΛιΕίς τόν δρόμον τών 400 μ., είς δν άνε | Οάοι νικητής άνεδείχθη ό 11. Παρασκευό
δείχθη νικη
πουλος (Ε. Γ.
τής- ό Κύπριος
Σ.) μέ 16 μέτρα
X. Νικολαίόης,
39 έκ. Δεύτε
είς τών μοναδι
ρος ό Γ. Τσίκών ’Ελλήνων
τας (11. Γ. Σ.)
δρομέωνκαίάλ14u.
Λ. 11 έκ.
των,ό άγών διε
Ό βαλλόμε
ξήχθη μετ’ εν
νος λίθος· είχε
διαφέροντος.
βάρος 5 όκ.
Είς τήν αρχήν
ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΡΟ
προέτρεχεν <>
ΜΟΣ 800 ΜΕ
Κ. Λεβεντάκος,
ΤΡΩΝ
είς τά 350 μέτοα
Ό πρώτος καί
β V ό I. ΆαπεU
Λάς και είς τό
δεύτερος νικη
τέρμα έφθασε
τής τών ημιτε
πρώτος ό X.
λικών δρόμων
Νικολαίόης α
τής 14 Μαΐου
Γ. Τιίΐϊας. "Αθλητής τε5 Π. Γ. —.
κολουθούμενος
έλαβον
μέρος
Instantane κ. I. Γαυριαλάκη
ύπό τοϋ I. Άμ
είς τόν άγώνα,
πελο, δστις ήττήθιι ένεκα κακής δλως έκκαθ’ δν νικητής άνεδείχθη ό Δ. Σαμοθράτελέσεως τοΰ αγωνίσματος, καθόσον δέν
κης (II Γ.Σ.) διανύσας τήν άπόστασιν ταύ
ώφειλεν είς τήν αρχήν ν<ϊ ύστερήση προτην είς 2'17”’/, Δεύτερος έφθασεν ό Δ.
κειιιένου περί δοόιιου
Γολέμης (Π-Γ-Σ.) ύταχύτητος, ούτε νά
--------------------------- στερήσας έν μέτρον
καταναλώσηείςτό μέ
τοϋ Σαμοθράκη
σον τού δρομου ολας
Ό πρώτος νικητής
του τάς δυνάμεις δΐιί
τής πρώτης σειράς
νά κατα φθάση τόν Λεθωμάς Ξενάκης δέν
βαντάκον ώστενάεύσυμμετέσχε τοϋ άγώ
ρεθή εντελώς κατανος, προκειμένου νά
πεπονημένος είς τό
λάβη μέρος είς τόν
τέρμα, δτε κατέφθασε
άμέσως κατόπιν διεκαί τόν ύπερτέρησέν
ξαχθέντα άγώνα 110
ό X. Νικολαίόης, δστις
μέτρων μετ’ειιποδίων.
δμολογουμένως διεξήγαγεν επιτυχέστατα
ΔΡΟΜΟΣ 110 ΜΕΤΡΩΝ
τόν άγώνα άπ’ αρχής
MET- ΕΜΠΟΔΙΩΝ
μέχρι τέλους· διατη1) θ. Ξενάκης (Ε.
ρήοας τήν αύτήν τα
Γ.Σ.) 2) X. Νίκοχύτητα.
λαίδης (ΙΙ.Γ.Σ ).
Ώσ παοά τοϋ ίδιου
Χρόνος 19' ’/,.
κ. Άμπελό έπΛηροφορήθημεν, αιτία τής
Εις τόν άγώνα τού
αποτυχίας του ταύτης
τον χρειάζεται ταύτοήτο ή κακή προπόνηχρόνως ταχύτης, ευ
σις είς ήν ύπεβλήθη,
στροφία , ισχία κα
έξασθενήσασα αυτόν
λώς διαπεπλασμένα
Γ. Μάνεϋιις. ’Αθλητής τοδ Ε. Γ. Σ.
τελείως.
και ποΰς έλαφρός.
Tnstantane κ. I. Γαυριαλάκη
Διότι κύριον καίάπα| ραίτητον είνε δπως ό δρομεύς ύπερπηόα
ΛΙΘΟΒΟΛΙΑ ΜΕΤΑ ΦΟΡΑΣ
τό έμπόδιον έν τή φορά τοϋ δρόμου χωΕΐς· τό άγώνισμα τούτο τό συνηθέσταρίς νά ελάττωσηι τήν ταχύτητά του πρό

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΙΙΤΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ

του έμποδίου ή μετ’ αύτό. Είς τόν δρότοϋτον τίθενται 9 έμπόδια Ιμ 6 ύφους,
άτινα άπέχουσιν 9 μέτρα άπ' άλλήλων,
15 άπό τής· αφετηρίας· καί 14 άπό τοϋ
τέρματος. Συμμετέσχε τοϋ άγώνος καί ό
Μ. Οικονόμου, είς τών άριστων δρομέων

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

27υ

Υστέρησαν οΐ Α. Κατσιώτης, Γ. 1’οδάκης. Α. Πατρικής, Ο. Έσλιν, Ν. Κουζουρής καί Α. Σαντοριναϊος. Ό χρόνος ό διά.
τήν διάνυσιν της άποστάσεως ταύτης είνε
αρκετά καλός. Ό Δ. Γολέμης, ό υστέρη
σης τού Δ Σαμοθράκη κατά εν μέτρον
είνε ό γνωστός δεύτερος Όλυμπιονίκης
εΐς τήν άπόστασιν τών 800 ιιετοων.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

1) 11. ΙΙαοαάκευόπουλος (Ε. Γ. Σ.)
ρίφας τήν σφαίραν εΐς· άπόστασιν 10α.
79 ’/, έκ. καί 2) II. Κακοήθης ρίφας
τήν σφαϊοαν είς 10α. 39 έκ.
'Π βαηλοιμένη σφαίρα έχει βάρος 7 χιλιογράμμων καί 250 γραμμαρίων ήτοι 5
οκάδων 265 δραμίων βάλλεται δ’ άπό
βαλδϊδος τετραγωνικής ολίγον τι ύψηλοτέρας τοϋ έδαφους (κατά 6 έκατοσ-όμετρα) καί έχούσης πλευράς μήκους· 2 μέ
τρων.
ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΕΤΑ ΔΡΟΜΟΝ

1) Κ. Λεβεντάκος (Γ.Σ.II.) πηδήσας
12 μ. 32’/, έκ. καί 2) Α. Γεωργίου έφη
βος (Π.Γ.Σ.) πηδήσας 12μ. 19 έκ.
Κ. Λεβεντάκος. — ΓΙ. Ιΐαοηάκει’άπονλος.
Φωτογραφία %. Κ. Φιλαρέτου

ύπέρ τά εμπόδια, δστις· ήθελε άμφισβητήση τήν νίκην, άν μή κατέπιπτεν ύπερπηδών πρώτος τό τρίτον έμπόδιον.
Ή μεταξύ τών έμποδίων άπόστασις πρέ
πει νά διατρέχηται μέ 3 διασκελισμούς.
ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ ΔΓ ΑΜΦ0ΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ

1) Γ. Μάνεάης (Ε. Γ.Σ.) ύφώσας 92
όκάδας καί 2) II. Κακοήθης ό νικητής
τής δισκοβολίας ύφώσας βάρος 88 οκάδων.
Διά δευτέραν φοράν μετά χαράς εΐδομεν καταπίπτον τό record τών ’Ολυμπια
κών άγώνων ύπ’ άιιφοτέρων τούτων τών
άθλητών. To record τούτο είχεν ό ΔανόςJensen μέ 111 '/, χιλιόγραμμα ήτοι όκά
δας περίπου 87. Ό Γ. Μάνεσής ϋφωσε
καί βάρος 93 οκάδων δέν έλήφθη δμως
τούτο ύπ’δφει, καθότι, κατά τήν ιδίαν του
όμολογίαν, έγείρων τό βάρος, τό ήγγισεν
έπί τοϋ στήθους του.
ΔΡΟΜΟΣ 1500 ΜΕΤΡΩΝ

1) Δ. ΧαιιοΟοάκης (11. Γ.Σ.) 2) Δ.
Γολέμης (Π-Γ-Σ).
Χρόνος 4' 44".

Α. Λακτώτης. ’Αθλητής το5 (Ε.Γ.Σ.).
Instantanf· κ. I. Γαυριαλάκη

Υστέρησαν ό έφηβος Γ. Μπέλιας (Ε.
Γ.Σ.) 12μ. 15
/,
*
έκ , Β. Στουρνάρας, Α.
ΙΙαπαμάρκου. Α. Νικήτας. Σ Παπαδημητρίου, Ήλ. Κοσσονάκος. Σ. Μιχαλόπουλος, Ν. ΆΦεντάκης καί Κ. Άδριανός.
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Τό τριπλοΰν άλμα άνεφάνη κατιί τούς
’Αφέτου έν μέτρον δπισθεν τής· αφετηρίας.
χρόνους τών άοματωλών καϊ κλεπτών άπό
Άνδρε;.
τών όποιων τό παρέλαβον καϊ τό διετήριισαν πάντες οί "Ελληνες. Γίνεται δέ διέι
1) 11. II α οαάκευόπουλος (Ε. Γ. Σ.).
δύο τρόπων ή έπϊ ένός μόνον ποδός (τό
2) I. Άμπελας (Ε.Γ.Σ ).
κοινώς λεγόμενον κουτσό), δπερ καϊ προΧρόνος 12" ’/,.
τιμώτερον διότι __________ _
Υστέρησαν οί
πολύ μεγαλειτέΚ. Λεβεντάκος,Χ.
οαν άπόστασιν πηΝικολαϊδης καϊ Γ.
θα ό αθλητής, ή
Φουντουλάκης.
έναλλασσομενων
’Απαραίτητοι
τών ποδών.
παράγοντες διά
’Ενταύθα όφείτήν επιτυχίαν τοΰ
λοιιεν
ίδίαI νει κάδρόμου τούτου εϊ
V
μωμεν εύφημον
νε ή καλή έκκίιινείαντών Α. Γενησις- καϊ ή μέ
ωργίου καϊ Γ. Μπέχρι τοΰ τέρματος
λια εφήβων, οί'τιχρήσις
πάντων
νεςσυναγωνισθέντών δυνάμεων τοϋ
τες πρός· άνδρας
δοομέως.
κατόρθωσαν τού
Ό 11. Βάρδοτους νέι νικήσωγΑ.ης· περί ου εισι καϊ νά ύστεχομεν γράφη είς
Έχχίνηοις τοΰ δρόμον έφηβων 100 μέτρων
ρήσωσι κατά τινα
τό προηγούμενον
Instantane χ. I. Γαυρ·.αλ4χη
εκατοστά τοΰ μέ
τεύχος τής « Έπιτρου μόνον τού έξοχου άλτου Κ. Λεβενθεωρήσεως», δτι είνε εϊς τών άριστων δρο
μέων τής- ταχύτητος, άνεδείχθη νικητής
τάκου.
τών έφηβων διανύσας τήν άπόστασιν τών
100 μέτρων είς- τό αύτό χρονικόν διάστη
ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ
μα, είς δ διήνυσε τά 100 μέτρα καϊ ό Τ.
ΚΡΙΚΟΙ
Burke είς- τους ’Ολυμπιακούς άγώνας. Ό
1) Φ. Καοβελ&ς (Π.Γ.Σ.) 2) Α. Λαχρόνος τοΰ 11. Βάρβογλη εϊνε καλύτερος
κιώτης (Ε.Γ.Σ.).
τών νικητών τοΰ τελικού δρόμου τών άνΕίς- τό άγώνισμα τών κρί- ______
δρών. Ούδεμία αμφιβολία χώ
κων συμμετέσχε και <’> αθλη
ρε ϊ ότι ό Βάρβογλης, δστις
τής τοϋ 11. Γ. Σ. κ. Γ. Mo- S
βοηθεϊται τά μέγιστα ύπό τής
οιαπλάσεως τοϋ σώματος του,
σχάκης, όστις κατά κοινήν
ομολογίαν έγυμνάσθη θαυμα
θά γίνη έξοχος δρομείς- τών
σίως έπισπάσας θερμά χειρο
100 μέτρων.
κροτήματα και τά συγχαρηΕίς τόν άγώνα τών άνδρών
ύστέρησεν ό Ίω. Άμπελας,
τήρια, ίδία. τών είδικώνπερϊ
τά γυμναστικά.
δστις κατέι τήν έκκίνησιν ύπελείφθη τοΰ II. Παρασκευοπούλου πλέον τών 6 μέτρων
ΔΡΟΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
100 ΜΕΤΡΩΝ
καϊ μεθ’ δλην τήν ταχύτητα,
ήν ανέπτυξε δέν κατόρθωσε
Έφηβοι.
ή νά φθάση δεύτερος· είς τό
1) II. Βάρβογλης (Ε.
τέρμα, έν στήθος όπισθεν
Γ. Σ.) 2) Β. Στουονάοας
τοΰ Παρασκευοπούλου.
Ή
(ΙΙ.Γ.Σ.).
κακή έκκίνησις τοΰ Άμπε
Χρόνος 12" ·„.
λό είνε τό αίτιον ού μόνον
Ύστέρησεν ό κ. iX. Χα- Χ.Χ«Η.ηωάννον.Γ.ΒΡ<.Χηνδς _ft
, άλλά καϊ τής·
,
_
Instnnfaiie χ. Κ. Φιχαρετου.
”
,,
τίηιωάννου ό νικητής τής
μή καταρρίφεως ύπ’ αύτοΰ
δεύτερος σειράς, δστις προτρέξας πριν
ώς έγένετο προηγουμένως είς τόν ημιτελι
ή δοθή τό σημεϊον τής έκκινήσεως έτέκόν δρόμον, τοΰ record τών ’Ολυμπια
θη κατέι τά κε κανονισμένα υπό τοΰ
κών άγώνων.
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Μ0Ν0ΖΪΓ0Ν ΚΑΤ’ ΑΝΔΡΑ

1) Φ. Καρβελας (ΙΙ.Γ.Σ.) 2) Μ. Βοανάς (Ε Γ.Σ.).
Άξιοι άλλήλων αντίπαλοι καϊ οΐ δύο
βραβευθέντες, άν καϊ άκολουθοΰντες άντί
θετον σύστημα άσκήσεων. Άν έθαυμάσθησαν αί (.ατά έξοχου κανονικότητος ά
νευ παλμού άσκήσεις τοΰ Καοβελά, ή θαυιιασία διιως ευκινησία τοΰ Βρανα κατέπληε πάντας τούς θιασώτης· της ένοργάνου
γυμναστικής. ’Επιτυ
χείς- ωσαύτως ασκή
σεις έξετέλεσαν έπϊ
τοΰ μονοζύγου καϊ οί
Κ. Σέιιαν καϊ Μ.
Στεφανόπουλος.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 400
ΜΕΤΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

1) X. Χατζηιωάννου (Ε Γ.Σ.) 2, Γ.
Βοαχηνός Ε.Γ.Σ.).

πάντοτε ανεοεικνυετο νικητης εις· την απόστασιν τών 400 μέτρων μεταξύ έφηβων,
έφθασε δεύτερος είς τό τέρμα.
ΑΡΣΙΣ ΒΑΡΩΝ ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

1) Γ. Μάνεύης (Ε.Γ.Σ.) ύφώσας βάρος
63 οκάδων καϊ 2) Γ. Τσίτας (II. Γ. Σ.)
ύφώσας βάρος 60 οκάδων.
Καϊ είς τήν άοσιν βαρών διά τής μιας
χειρός καϊ ό Γ. Μάνεσης καϊ ό Γ. Τσίτας
κατέρριφαν τό record τών ’Ολυμπιακών
άγώνων τύ όποιον εί
χεν ό Άγγος Elliot
με 65 χιλιόγραμμα.
To record τού Κόσμου
τών έξ έπαγγέλματος
αθλητών ανήκει είς
τόν Sandow, δστις έ
χει έγείρη διέι μιας
χειρός βάρος 125 χι
λιόγραμμων.
ΠΑΛΗ

Είς τό άγώνισμα
τοϋτο, τό όποιον διεΧρόνος Γ.
ξήχθη κατέι τούς κα
Υστέρησαν οί Α.
νόνας· τής Ελληνο
11 α παμάρ κον Καϊ Γ.
ρωμαϊκής πάλης, συΜπέλιας.
νιιγωνίσθησαν οί 11.
Πέτσας, Χρ. ΤαβουΜέχρι τών 300 μέ
λάρης, Δ.Σκουτέρης,
τρων προεπορεύετο ό
Γ. Τσίτας, Α. ΤσίΑ ΙΙαπαμάρκου πατας, II. Καραλής,
πλεύρως τού όποιου
Δ. Δρακόλιας, I. Καήρχετο ό Γ. Μπέλιας,
τρανίδης καϊ Ε. Γεοτε έξαντληθέντες έκ
οα κάοης.
τής- υπερβολικής τα
Γ. Τιίϊτας αθλητής τοϋ ΙΙ.Γ.Σ.
Οί άγωνισταϊ κηηχύτητος, ήν ανέπτυ
Φωτογραφία I. Γαυριαλάχη
ρωθέντες άπετέλεσαν
ξαν κατέι τέι πρώτον
τέσσαρα ζεύγη, ών νικηταΐ άνεδείχΟησαν
μέρος τοΰ δρόμου, έπεβράδυναν τό βιϊμά
ό Α. Τσίτας τοϋ Π. Πέτσα, ό II. Καρα
των. ’Αμέσως τούς κατέφθασαν κατέι σει
λής τοϋ Δ. Δρακόλια, ό Γ. Τσίτας τοΰ
ράν οί Γ. Βραχηνός καϊX.Χατζηιωάννου,οί'τοΰ Ε. Γερακάρη καϊ ό X. Ταβουλάρης τοΰ
τινες τούς ήκολούθουν είς πέντε μέτρων
Δ. Σκουτέρη. Οί νικηταΐ ούτοι κληρωάπόστασιν. Μεταξύ τών δύο τελευταίων
θέντες έκ νέου άπετέλεσαν δύο έτερα ζεύ
συνήφθη πεισματώδης άγιον είς τέι τελευ
γη ών άνεδείχΟησαν νικηταΐ οΐ Δ. Καρα
ταία πεντήκοντα μέτρα, δστις- άνέδειξε νι
λής τοΰ X Ταβουλάρη καϊ ό Γ. Τσίτας
κητήν τόν Χατζηιωάννου ακολουθούμενων
είς ήμίσεως μέτρου άπόστασιν ύπό τοϋ ! τοϋ Α. Τσίτσα. Οί δύο τελικοί νικηταΐ Γ.
Τσίτας καϊ Δ Καραλής- συνηγωνίσθησαν
Γ. Βραχηνοΰ.
μεταξύ των διέι τήν θέσιν τοϋ πρώτου.
Καϊ οί δύο νικηταΐ έτρεξαν έκτάκτως
Νικητής
άνεδείχθη τάχιστα ό έξοχώτερος
έπιτυχώς τήν άπόστασιν ό δέ χρόνος έ
τών
Ελλήνων
παλαιστών, ό ΓεώργιοςΤσί
νός λεπτού άποτελεΐ τό Ελληνικόν record
τας, πρωταθλητής- τοΰ ΙΙ.Γ.Σ.
τών έφηβων τής άποστάσεως ταύτης. Διέι
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΙΣ ΕΠΙ ΚΑΛΩ
τόν Γ. Βραχηνόν σημειοΰμεν καϊ τοϋτο,
(Ύψους 12 μέτρων)
δτι ούδεμίαν προπόνησιν ύπέστιι πρό τών
1) Α. Λευκαδίτης II. Γ· Σ.) άνερριάγώνων καϊ ένεκα τού λόγου τούτου έν ω
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χήθη είς 17"'/, 2) 1. Βάλας (II.Γ.Σ.)
είς 18”/»Ύστέρησαν οί Γ. MortvaKnc (11 Γ.Σ.)
είς 19" καί Δ ΔοακόΧιας
* *
(Ε.Γ.Σ ) εις
20" 7,.

δεύτερα βόρειός πτέουξ τοϋ νοσοκομείου
«Ευαγγελισμός» έπϊ τής όδοϋ Κηφισσίας.
Οί δρομείς έκκινοΰντες- έκ τοΰ σημείου
τούτου ώφειλον νέι άκολουθήσωσι τήν
όδόν Κηφισσίας μέχρι τής συναντήσεως
αύτής μετά της όδοΰ ΉΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΕΠΙ
ρώδου τοΰ ’Αττικού, καϊ
έκεϊθεν διά τής λεωφόρου
ΚΟΝΤΟ
Όλγας, ήν ώφειλον νά άΕίς την εξοχήν ταύτην
κολουθήσωσι καϊ διέι τής
άσκησιν, ήτις αύξάνει θαυ
όδοΰ Φαλήρου, τής έγμασίως τούς- μΰς τών βρα
καοσίας όδοϋ τοϋ Δέλτα
χιόνων και τών κνημών καϊ
καϊ τής παραλιακής όδοΰ,
ισχυροποιεί τήν όσφύν, ένά φθάσωσίν είς τό Ποδη
λαόον μέρος οί X. Νικολατοδρομίαν Φαλήρου. Ή
λαΐόης καϊ II. Άγγελίδης.
διεύθυνσις τοΰ άγώνος τού
Ό .πρώτος νικητής είς τό
του άνετέθη είς τόν Πο
άλμα έπϊ κοντώ τών άγώδηλατικόν Σύλλογον ’Αθη
τής 11 ’Απριλίου τοϋ 1 Ιονών, δστις διά τεσσαρά
δηλατικοϋ Συλλόγου ’Αθη
κοντα ποδηλατών, ύπότόν
νών, οτε κατώρθωσε vet πη
γενικόν αρχηγόν τών έκδήση είς ύφος 2μ. 75 (κατά
δρομών κ. Μ. Μίνδλερ ϋπετυπογραφικόν λάθος- είχε
δοήθησεν είς τήν κανονι
τεθη εις τό προ ηγούμενον
κήν καϊ επιτυχή αύτοΰ
Φύλλον 3,75 άντϊ 2 μετρ.
διεξαγωγήν. Χρονομέτρου
Α. Λενκαδίτης
75 έκ.) καί ό δεύτερος νί
καθήκοντα εις- τόν άγώνα
Instantnne κ. I. Γαυριαλάκη
κη τής τών άγώνων τοΰ Έτούτον έξετέλεσεν ό κ. Σπ.
θνικού Γυμναστικόν Συλλόγου μέ 2μ 90
Ί. Άγκωνάκης, Γενικός Γραμματεΰς τοΰ
έκ. Ο μετάξι- τών δύο άγών ϋπΰρξεν
Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών. Έκτός
είς τό ΙΙοδηλατοδρόμιον <άμφίοροπος
’ ''
καϊ j τών ποδηλατών, φερόντων μεθ’ εαυτών
διά τούτο έπανεπάντα τέι χρειώ
λήφθη τήν 2 Ι
δη πρός πρόχει
ουνίου έν τώ
ρον τών άθλητών
Σταδίω. Νικη
αποθεραπείαν,
τής άνεδείχθη ό
παρηκολοι'θοί'ν
αθλητής τοΰ Π.
τους δρομείς καϊ
Γ. Σ. X. Νικοδύο άμαξαι, έφ’
λαΐοης μέ 2μ
ών έπέδαινον ια
82’/, έκ. Άπο
τροί, δπωςπαράρον καϊ άνεξήσχωσιν έν ανάγ
τον είνε πώς ό
κη τήν συνδρο
Άγγελίδης, δσμήν των. Εύτυτιςένω κατά τήν
χώς δμως εις ου
προηγουμένην
δέ να τών αθλη
ημέραν έπήδητών έπήλθεν α
σε 3 μ. καϊ 5
τύχημά τι.
έκ. δέν ήουνήθη
Είς τόν άγώνα
νά πηδήση έν τώ
συμμετέσχον 23
Σταδίω ούτε 2μ.
δρομείς, οί Δ.
InsUnitane χ. I. Γαυριαλάκη
καϊ 75 έκ. Ίσως
Κουντούρης, Κ.
διότι είχεν άπολέση τήν Ψυχραιμίαν καϊ
Κουζουρής, Α. Πατρικής, Δ. Γολέμης, Ί.
τήν είς εαυτόν πεποίθησιν ώς καϊ κατά τήν
Δραγάτσης, Α. Λυπηρός, Γ. Χρυσοφεγγίημέραν τών άγώνων έν τώ Ποδηλατοδρο
δης. Δ. Σαμοθράκης, Ε. Εύαγγελινός,
μία).
Σ. Σταυρόπουλος. Ν. Μπελόκας, Δ. ΣτεΑΓΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
Φανόπουλος, Κ. Μαχαιράς, Χ· Μπελού’Αφετηρία τοΰ άγώνος τούτου ήτο ή
λης. Ν. Γεωργόπουλος, Ί. Στεργίου, Γ.
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Μπόγδανος. θ. Μασούρης, Σ. Καμαοούλιας,
Δ. Μπούρδης, Ί. Μόσχος, Ν. Βοροικός καϊ
Γ. Χαραδάκος.
Πρώτος έφθασεν είς- τί) τέρμα ό Δ. Σα
μοθράκης 11. Γ. Σ., διατρέξας τήν άπόστασιν είς 36' 5" '/, καϊ δεύτερος ό Δ.
Γολέμης Π. Γ. Σ , είς 36' 9" '/,. Σχεδόν
άμέσως μετ’ αυτούς έφθασαν καϊ οί δρο
μείς Δ. Κουντούρης- 11. Γ. Σ., καϊ Α. Πα
τρικής II- Γ. Σ., ολίγα δέ λεπτά βραδύ
τερου καϊ ό X- ΜπεΔούλης Ε. Γ. Σ. Οί
χρόνοι άμφοτέρων τών νικητών είνε εκ
τάκτως έπιτυχεΐς.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΘΕΝΤΕΣ:

Π.Γ.Σ.=ΙΙανελλήνιος Γυμν. Σύλλογος.
Ε.Γ.Σ.=Έθνικός Γυμναστ. Σύλλογος.
Γ.Σ.1Ι.=Γυμναστ. Σύλλογος Πειραιώς.
Γ.Σ.Β.=Γυμναστικός Σύλλογος Βόλου.
Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι ό ’Εθνι
κός Γυμναστικός Σύλλογος συνέτρεξε τέι
μάλιστα είς τήν λαμπροτέραν διεξαγωγήν
τών «Σωτηρίων» όιά τής συμμετοχής
πλείστων όσων έκ τών άθλητών του καθώς
καϊ οί Γυμναστικοί Σύλλογοι Πειραιώς
καϊ Βόλου, συμμετασχόντες διά τινων έκ
τών άθλητών των.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Άμέσως- μετά τήν έίφιξιν τών δρομέων,
ληξάντων τών άγώνων, ήρξατο ή άνακήρυξις τών νικητών καϊ ή απονομή τών
έπάθλων καϊ διπλωμάτων ύπό τής Α. Μ.
τού Βασιλέως- καθήκοντα κήουκος άνέ-

λαβεν ό βοήν άγαθός άθλητής τού Πα
νελλήνιοι- Γυμναστικού Συλλόγου Μιλτ.
1’ούσκος. Έκαστος τών διακριθέντων έκαλεϊτο καϊ έλάμδανε τό ώρισμένον έπαθλον
ή δίπλωμα, ύπό τά ενθουσιώδη χειροκρο
τήματα τού πλήθους.
Έπαθλα ειχον όρισθή ύπό τού κ. Ν.
θών, προέδρου τοϋ Πανελληνίου, 1) άγαλ
μά τιον μαρμάρινον τοΰ Έρμου τοϋ Ιίραξιτέλους, 2) μαρμάρινον άνάγλυφον τού
δισκοδόλού τού Μύρωνος καϊ 3) ομοιον
τής Νίκης τοΰ ΙΙαιωνίου.
Ύπό τού Πανελληνίου Συλλόγου δύο
ώρολόγια χρονόμετρα.
Ύπό τού Εθνικού Συλλόγου αρχαϊκός
μετάλλινος- άμφορευς καλλίστης τέχνης.
Ύπό τού Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθη
νών έξ μετάλλια αργυρά.
Ύπό τοΰ Συνδέσηου τών Ελληνικών
Άθλητικών καϊ Γυμναστικών Σωματείων
τέσσαρα μετάλλια, δύο χρυσά καϊ δύο
αργυρά, καϊ ύπό τοΰ Σε6. Μητροπολίτου
Αθηνών Ιίροκοπίου έν πολύτιμον οικια
κόν σκεύος διά τό άλμα έπϊ κοντώ.
Ούτως έληξαν τά «Σωτήριον. Πάντες
οί παρευρεθέντες άπεκόμισαν τάς άρίστας
τών εντυπώσεων, συγχαοέντες τους όργανώσαντας τήν έορτήν καϊ εύχηθέντες τά
βέλτιστα είς τόν Πανελλήνιον Γυμναστι
κόν Σύλλογον ΊΙ « Ποδηλατική καϊ Αθλη
τική Έπιθεώοησις» παοακολουθήσασα καθ’
δλην αύτής τήν διεξαγωγήν μετέι στορ
γής καϊ ένδιαφέροντος τήν έορτήν ταύτην
τού Πανελληνίου Συλλόγου, εύχεται δπως
έν τώ μέλλοντι δυνηθη νά συγχαρεί, καϊ
πάλιν αύτόν διέι νέους άγώνας καϊ νέας
έπιτυχίας ύπέρ τής διαδόσεως τής σωμα
τικής άσκήσεως.

RECORDS ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
’Λ- ώνιοα,ι

Δρόμος 100 μέτρων
Δρόμος 100 ήαρϊΰιν
(91.44 μέτραι
Δρόμος 400 μέτρων
Δρόμος 800 μέτρων.
Δρόμος 1500 μέτρων
Δρόμος 1 μιλίου (1609
μέτρα).
Δρόμος 110 μέτρων μετ'
έμποίίων
"Αλμα εις μήκος.
Άλμα είς ύψος.
I "Αλμα έπί κοντφ.
Άλμα τριπλοΟν
Δισκοβολία.
Σφαιροβολία.

RECURη

Έτος

Ί· ττιτι’χόιν αθλητής

Ιίατοΐς

1893

A. Teurnois.

Γαλλία.

9- ’/,
4' ' 7ε
1 53"
4- 10" ·/,

1898
1896
1895
1898

A. Donavan.
AV. Baker.
(ί. Kilpatrick.
1·’. Black.

Αμερική.
Α μερική.
Αμερική.
Αμερική-

4' >5" 7ε

1895

Τ. Connetl.

'Αμερική.

1895
1893
1895
1891
1897
1897
1893

S. Chase.
C. Fry- (Αγγλία) G. Ke her
M. Sweeney.
li. Dickenson.
J. Connoly.
Ii. Sheldon.
G. Gray.

Α μερική.
Αμερική.
Αμερική.
’Αγγλία.
Αμερική.
Αμερική.
Αμερική.

ιο· ’/,«

7 μ.
1 μ.
3 μ.
14 μ.
34 μ.
14 μ.

15” 7.
17 8 , έκ.
96 έκ.
58 έκ.
94
έκ.
5'/, έκ.
33 '/ έκ.

ΙΙΟΔΙΙ \ ΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΗΙΙΙΊΊΚΙΙ

Ι· ΙΙΙΗΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

Γ.' ΠΑΓΚΓΠΡ1Ο1 ΑΓΩΝΕΣ
Οί 1' Παγκύπριοι αγώνες, οί συγκενμεν ολίγον, όπως· τούς μεταφέοωμεν είς
τρώσαντες είς τόν στίβον τοϋ Γυμναστι
τήν έποχήν, καθ’ ήν έκυοφορήθη ή ίδέει
κού Συλλόγου τής Λεμησσού τό άνθος·
της διαδόσεως· τής γυμναστικής- είς τήν
της· νεολαίας- τής- έλληνικωτάτης Κύπρου,
Κύπρον, και τής οποίας ή πραγματοποίηέστέφθιισαν ϋπό πραγματικής· επιτυχίας·.
σις έχει μεγάλην καϊ ύφηλήν ιδέαν, τήν
Κύπριοι έξ δλων τών μερών της- νήσου
άνύφωσιν τοΰ φρονήματος καϊ τήν διακατήλθον είς- Λεμιισσόν, δπου παρηκοτράνωσιν τής έμμονής είς τιι πάτρια.
λούθησαν μετ’ ένδ.αφέροντος και δεδικαιοΌ περίβολος τής παλαιός Έλληνικής
λογιιμένου ενθουσιασμού, έπί τέσσαοας
Σχολής· είδε τά πρώτα βήματα τοΰ άιναδλας ήμέρας·, τόν εύγενή συναγωνισμόν ί γεννηθέντος αθλητισμού τής Κύπρου. Έκεϊ
τής· νεότητας διά τον κότινον, δστις έκοή μαθη-εύουσα νεολαία κατεγίνετο νά
μίσθη έπί τούτω άπό τήν ίεοάν "Αλτιν
φθάση τό άνώτατον δριον τοϋ μύλου
τής ’Ολυμπίας.
| τοΰ μονοζύγου, ή νιϊ κόμη μερικαϊς
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ροχής, καϊ ή παλαιό, καϊ σεμνή εκκλησία
άντελάλησε τά πρώτα χειροκροτήματα τών
πρώτων νικητών.
Οί αύτοσχέδιοι εκείνοι άγώνες, οί όποιοι
παρετείνοντο άτελεύτητοι καϊ έπανελαμβάνοντο καθ’ έκάστην είς τά διαλείμματα
τών μαθημάτων, έτεοματίζοντο σκληρ >τατα ύπό τής φωνής τοΰ γέροντας Σχο-

Ό περίβολος· τής έκκλησίας δέν έπανείδεν έκτοτε τάς· ήμέρας τής δοξης του,
διότι έξελέγετο διά τούς Μαθητικούς·
’Αγώνας άγρός, άνταποκρινόμενος κατά
τό μάλλον καϊ ήττον είς τάς απαιτήσεις
τών διαφόρων αγωνισμάτων. Ό άγρός·
δστις ήθελεν έκλεχθή ώς κατάλληλος,
ίσοπεδούτο τή βοήθεια τών ίδιων μαθη-

1. Κ. ΣΥΜΕΟΝΙΑΗΣ, 2. ΑΡ. Ν. ΖΗΝ2Ν0Σ, 3. Ν. ΧΡΥΣΑΝΟΟΥ, 4. ΑΛ. Ν. ΖΗΝ2Ν0Σ, 5. 0. Λ. ΡδΣΣΙΔΗΣ

Νικιιταΐ:
Νικηταί:

·». Δρόμος ΙΟΟμ.
Δρόμος 400 μ.
"Αμα τριπλοϋν.
' ίπερπήδησ:;
τάφρου έπ: κοντω. Άπλοΰν ε
φαλτήριά».

1. Κρίκους καί
αναρρίχηση».

2. 11(1 μ. μετ’

εμποδίων.

7. "Αλμα είς ύ
ψος.

3. "Αρσις βαρών
δια δυναμόμε
τρου.

8. Άρσις βαρών
διά μιας κα: αμφοτέρων τώνχειρών.

4. "Αλμα εις μή
κος άπλοΰν.

9. Άλμα εΐς ύ
ψος έπ: κοντω.

5. Ποδηλατικοί
άγώνες άντοχής.

10. Ποδηλασία
άντοχής κα: τα
χύτητος.

6. Μ. Λ. Ρ8ΣΣΙΔΗΣ,
Τί·Λε<ίις άγιαΰηον πρό τής ί·νάρξεως τών άγώνων.

Τό Γυμναστήριον τής Λεμησσού, ένθα
έλαβον μέρος οί άγώνες, ήτο έπιτυχέστατα
έστολισμένον, έπέσυρον δ’ δλως ιδιαιτέ
ρως τήν προσοχήν τά αποκλειστικά χρώ
ματα τής εθνικής σημαίας, ήτις έκυμάτιζε πανταχοΰ, είς σιωπηρόν, άλλ ’ εύγλωτ
τοι’ ένδειξη’ πόθων μακρών καϊ διακαών
τών αδελφών μας.
ΙΙρϊν είσέλθωμεν είς τήν λεπτομερή
περιγραφήν τών άγώνων. άς μάς έπιτρέφωσιν οί άναγνώσταί μας νιϊ άναδράμω-

τούμπαις, η νά συναγωνίζεται είς τόν
κουτσόν. Ή οργανική γυμναστική έγίνετο ατελής, μέ ατελή όργανα, έκ δέ τών
άθλητικών παιδιών, είς ήμεριισίαν διά
ταξη' ήσαν τά σ κ λ α β ά κ ι α καϊ ή έ λ α
στική σφαίρα.
Στάδιον καϊ στίβος τών αγωνισμάτων
αύτών έχρησίμευεν ό περίβολος τής έκκλησίας, πλακοστρωμένος καϊ ανώμαλος.
Έκεϊ ιϊ νεολαία ήρχισε νά αισθάνεται τάς
πρώτας συγκινήσεις τής αθλητικής ύπε-

10. Α. Ν. Ρ2ΣΣΙΔΗΣ,
9· Β. *. ΦΡΑΓΚΟΥΑΗΣ,
7. I. Φ. ΚΑΑΑΝΤΙΔΗΣ,
8. Μ. ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ.

λάρχου, δστις έκάλει άπό τοΰ ύφους τού
σχολείου τούς- μαθητάς του, διά τόν κο
πιώδη άγώνα τής Συντάξεως η. τής·
Γραμματικής.
Τών άγώνων τούτων θεαταϊ καϊ μάρτυ
ρες παρίσταντο μόνον οί μαθηται καϊ οι
καθηγηταί, ολίγον δέ κατ’ ολίγον ήρχισε
νά έννοήται, δτι έπρεπε νά ύποβοηθηθή
ό έπϊ τήν σωμασκίαν οργασμός ούτος καϊ
συνέστησαν οί Μαθητικοί ’Αγώνες,
οϊτινες έλάμβανον χώραν άπαξ ή δϊς τοϋ
έτους είς ώρισμένας έθνικάς έορτάς, τή
έποπτεία καϊ φροντίδι τών διδασκά
λων.

τών. Όποιος πυρετός, όποια κίνησις κατ’
έκείνας τάς ήμέρας!
Κατά τούς άγώνας τούτους οί νικηταί
είχον απτά σημεία τής υπεροχής των.
Έδίοετο είς αύτούς στέφανος έξ ελαίας
ώς καϊ αντικείμενα μαθητικής χρήσεως.
’Εκείνο τό όποιον έλειπεν άπό τούς άγώ
νας τούτους ήτο τό ένδιαφέρον τοΰ κοινού.
Όλη ή διαφήμησις τών μαθητών καϊ τών
διδασκάλων κατώοθωνε νά συγκεντρώση
μόλις 80 - 100 θεατός, μολονότι τά εισι
τήρια διετίθεντο δωρεάν.
ΙΙαρήλθον ούτω αρκετά έτη, καϊ μετά
μυρίας· δυσκολίας, καϊ άφοϋ παοεκάμφθη-
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σαν χρηματικοί δυσχέρεκιι, κατενικήθησαν δέ καϊ βαθύτατα έοοιζωμέναι προλή
ψεις, κατωρθώθη ή ϊδρυσκ; Γυμναστικού
Συλλόγου, καϊ τύ πρώτον 1 υμναστιϊριυν
ήνοιξε τάς πύλας του εις την ζωηρών καϊ
σφριγώσαν νεολαίαν, είς τήν οποίαν οφεί
λεται δλη ή αθλητική κίνησις τής Κύπρου.
Δυστυχώς μετά τής- αδιαφορίας τών
ανθρώπων, συνώμοσε κατά τοϋ πτωχού
Γυμναστηρίου καϊ αύτός ό ουρανός, δστις
διά τών ύετών του έπέφερε πλημμύραν,
ήτις παρέσυρε το πλεΐστον αύτοΰ.

Το νέον Γυμναστήριον έπιτυχέστατα ώνομείσθη «’Ολύμπια», διά νιϊ ενθυμίζη βε
βαίως τήν χρυσήν εποχήν τοϋ Διαγορου,
χάριν τοϋ όποίσϋ ή μήτηρ του Φερενίκιι
ένεδύθη ανδρικήν ενδυμασίαν, δπως κα
τορθώση νά είσέλθη είς τό Στάδιον, καϊ
δικασθεϊσα Λθωώθη αόνον
διά τήν καταV
γωγήν αύτής άπό τόν Ήρακλέα, ή τοΰ
Μίλωνος τοΰ Κροτονιάτου, δστις έξάκις
νικήσας έν ’Ολυμπία, έφερε κατόπιν έπϊ
τών ιδίων ώμων τόν χαλκούν αύτοΰ αν
δριάντα, ή τοΰ Κοροίβου, τοϋ πρώτου
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τούτου μέρος καϊ είς τους ‘Ολυμπια
κούς ’Αγώνας. Έτερος δέ, ό κ. Χα
ράλαμπος Νικολαίδης, άπεστάλη ύπό τής
’Επιτροπής τής Λευκωσίας ένταΰθα, δπως
καταρτισθή εις τήν μουσικήν, ζωγραφι
κήν καϊ γυμναστικήν, χάρις δέ είς· τόν
μεγάλων αύτοΰ ζήλον πρός τάς εύγενεϊς
ασχολίας, ας προωοίσΟ η νά διδάξη είς
τούς συμπατριώτας του, κατώοθωσε νά
διακρίνεταΐ κατά τούς- διαφόρους· άθλητικούς άγώνας- καϊ νά γίνηται συχνάκις
εύφημος· μνεία τής- Κύπρου, πρός τιμήν

δώση τοϋ 1' υ μ ν α σ τ η ρ ί ο υ τής Έ λ λ ην ι κ ή ς Σχολής μέ τήν πλακοστρωμέ
νοι1 αυλήν τής εκκλησίας, κατηρτισμένον
τελειότατα, έτέλεσε κατά τήν 22“ν ’Απρι
λίου καϊ ήμέραν Πέμπτην, τούς· 1” Παγκ υ π ρ ί ο υ ς Ά γ ώ ν α ς, τών όποιων τήν
περιγραφήν δίδομεν κατωτέρω.
Τά αποτελέσματα τών άγώνων τούτων
ήσαν έξαίρετα, οί δέ Κύπριοι πολύ συντόμως Οέάουσι καταλάβει τήν πρώτην
θέσιν μεταξύ τών προνομιούχων τοϋ άθλητισμού εθνών-

Ελλανόδικος Επιτροπή μετ4 τών νικητών.

ΆθληταΙ Συλλόγου Λευκωσίας.

Όλυμπιονίκου, δστις καϊ έδωσε τό όνομα
ΊΙ έκ τής πρώτης έντυπώσεως άποαύτοϋ είς τήν’Ολυμπιάδα καθ’ήν ένίκησε.
γοήτευσις ήτο τοσοΰτον μεγάλη, ώστε ό
Τά «’Ολύμπια» έδείχθησαν αντάξια τής
αθλητικός κόσμος ήρχισε νά Φοβήται,
δτι μέ τήν καταστροφήν τοϋ Γυμναστή- I άποστολής των. ΊΙργάσθιισαν τ·>σον καλά
καϊ τοσοΰτον έν βραχεί πρυώδευσαν, ώστε
ρίου θά έθάπτετο τελειωτικώς ή Γυμνα
στική.
έτόλμησαν νέι προκηρύξουν τσΰς II αγΕύτυχώς μικροϊ άγώνες· ελαβον ιιόλακυπρίους άγώνας, βνειρον ανέφικτο
*
μέχρι τής· εποχής εκείνης.
ταΰτα χώραν καϊ άνευ Γυμναστηρίου,
μέχρις δτου κατωρθώθη νιϊ μεταφεοθή
Έτελέσθησαν οϋτω οΐ πρώτοι Ιίαγκυπριοι άγώνες, οί όποιοι τοσούτον έπέτυαλλού τό Γυμναστήριον, τό όποιον έπλουτίσθη διά νέων οργάνων καϊ μικρού απο
χον ύπό έποψιν γυμναστικήν καϊ άθληδυτηρίου, χάρις είς τήν συνδρομήν όλης
τικήν, ώστε οΐ Κύπριοι έμώυχωθέντες έκ
σχεδόν τής κοινωνίας τής Λεμησσοΰ, ή
τούτου άπέστειλαν ενταύθα τόν κ. Άνοποία ήρχισε νιϊ κατανοή τήν υψηλήν
δοέου, δστις καϊ ένίκησε δϊς· είς τους
άποστολήν τής σωμασκίας.
Πανελληνίους ’Αγώνας, έλαβε δ’ ώς· έκ

τής δισοατικότητος τής ’Επιτροπής, ήτις
τόν έξέΛεξε πρός τούτο.
"Εκτατέ καθιερώθη ό θεσμός· τών Παγκυπρίων ’Αγώνων, οΐ όποιοι συγκεντροΰσιν έπϊ ταύτό τήν αθλητικήν τής νήσου
νεότητα, έξαίροντες οΰτω τήν Γυμναστι
κήν είς τήν έμπρέπουσαν αύτή περιωπήν
καϊ σημασίαν.
Οί κατανόησαντες τήν άνάγκαν τής
Γυμναστικής τοσούτον όσημέραι έπληθύνοντυ καϊ τοσαύται ήμέρα τή ήαέοα παρουσιάζοντο άνάγκαι, ώστε καϊ τό δεύτε
ρον Γυμναστήριον δέν άντεπεκρίνετο μετεί
τινα χρόνον είς τόν προορισμόν του καϊ
έδέησε καϊ δεύτερα νά γίνη πέρυσι μετα
φορά αύτοΰ καϊ άνάπτυξις.
Τό οΰτω διά τόσων έξελίξεων διελθόν
Γυμναστήριον τών «’Ολυμπίων», τό όποιον
ούδ’ άιιυοοάν πλέον ίοέαν δύναται νά

Όλως· ιδιαιτέρως- όφείλομεν νά συγχαρώμεν τόν πεντάκις άναδειχθέντα νικητήν
κ. Μιχαήλ Δ Ρωσσίδιιν, τού οποίου ίδίως
τό ιιέτρον κατέι τόν ημιτελικόν δρόμον
τών 100 μ είς 11" εϊνε θαυμάσιον,
καθότι προσήγγισε κατά
τοΰ δευτερο
λέπτου τό ρεκόρ τοϋ κόσμου.
Ό κ. Ρωσσίδης είς· διεθνή άγώνα δρό
μον 100 μέτρων, είμεθα βέβαιοι δτι θέλει
τισήσει τόσον τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρί
δα. δσον καϊ τόν ’Ελληνισμόν.

ΙΙΜΕΡΑ JIPOTII
Πολύ πρό τής όρισθείσης ώρας διέι τήν
έναρξιν τών άγώνων. τέι θεωρεία είχον
καταληφθή ύπό πλήθους άπειρου θεατών
άμφοτέρων τών φύλων παρίστων οϋτω μέ
τάς πολυχρώμους αμφιέσεις τών κυριών
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γραφικώτατον θέαμα, δπερ άπετέλει, όρώμενον έκ τής απέναντι 6' θέσεως· κάτι
τό έκτάκτως αρμονικόν καϊ έπίχαριΜικρόν πρό τής· ένάρξεως ούτε δν κά
θισμα είχε μείνει κενόν, πολλοϊ δ’ ήναγκάσθησαν νά μένωσιν όρθιοι. Ή 6' θέσις
ήτο έπίσης κατειλημμένη ύπό πολλού
κ<·σιιου. Άλλ’ ό πολύς κόσμος είχε συγκεντρωθή γύρω καϊ έξω
θεν τού Γυμναστηρίου,
δπου πολλά έκ τού προ
χείρου ήγέρθησαν παρα
πήγματα. Άπετελεϊτο ούτω γύρωθεν τοϋ εύρυτάτου Γυμναστηρίου συνε
χές καϊ αδιαπέραστου τεί
χος- ανθρωπίνων σωμά
των καϊ κεφαλών.
Τήν 4 μ. μ. ακριβώς
ένώ έπαιάνιζεν ή γερ
μανική μουσική τόν έθνι
κόν ύμνον, προσήλθεν είς
τό Γυμναστήριον ό πρό
ξενος τής Ελλάδος κ.
Φιλήμων μετά τής οικο
γένειας του καϊ μικροί’
μετά ταύτα ολόκληρος ό
ιερός κλήρος τής πόζ,εως,
έχων έπϊ κεφαλής τούς
II. Μητροπολίτας Κιτίου
καϊ Ίεραπόλεως καϊ τόν
ΙΙανοσ. Ηγούμενον Κόκ
κου.
’Αμέσως μετά ταϋτα
έύάλη ύφ’ δλου τοϋ κλή
ρου σύντομος αγιασμός,
δν Ακόυσαν οΐ θεαται α
σκεπείς καϊ όρθιοι, μεθ’
δ έρρανεν ό Μητροπολί
Μιναίιλ Δ.
της Κιτίου τό Γυμναστήgiov οι’ Αγιασμένου ν
όστος.
Άλλ’ έκτάκτως επιβλητική καϊ συγκι
νητική καϊ επίσημος ήν ή στιγμή, καθ’ ήν
μετά τόν άγιασμόν ό πρόεδρος- τοϋ Γυ
μναστικού Συλλόγου κ. Άνδρέας Δ. Θε
μιστοκλέους· έξεφώνησε σύντομον λογίόριον έν είδει προσφωνήσεως, κιιρύξας τήν
έναοξιν τών 1' Ιίαγκυπρίων Άγώνων.
Ό κ. Θεμιστοκλέους προοιμιάζων, έπεκαλέσθη πρώτον τήν έπιείκειαν τών θεα
τών διά τάς τυχόν έλλείψεις· τών άγώνων
καϊ ηύχήθη, όπως οί άγώνες καταστώσιν
δσον τό δυνατόν γενικοί, καθ’ δσον κύ
ριος σκοπός τών τοιούτων άγώνων δέν
είνε ίι ψυχαγωγία, άλλ’ ή εκγύμνασες

τού σώματος ώς και ιϊ σύσψιγξις τών
αδελφικών δεσμών καϊ ή αλληλεγγύη,
ήτις αναγκαία ουσα μεταξύ τών έθνών,
έτι αναγκαιότερα είνε παρά τοΐς Κυπρίοις,
οϊτινες, καθά ασθενείς καϊ μΰ έλεύθεροι,
έχουσιν απόλυτον ανάγκην ταύτης πρός
άπόκρουσιν έπιθέσεων έπιστημονικώς οιωργανωμένων καϊ λυσσωδώς έ«τελούμενων.
’Εξήρε μετά ταύτα τάέκ
τής γυμναστικής πλεονε
κτήματα, δτι δηλ. έπιρρωνύει τό σώμα καϊ τήν
ψύχήν, δτι έξαίρει τό
φρόνημα καϊ καθιστά έπομε'νως τόν άνθρωπον
όλιγώτερον εύάγωγον καϊ
όλιγώτερον νομοταγή, δ
περ ενίοτε παρά δούλοις
λαοΐς· είνε λίαν άναγκαΐον, καϊ κατέληξεν έκφράζων έκ μέρους τής Επι
τροπής τήν εύγνωμοσύνην αύτής πρός τούς εύγενεΐς Συλλόγους Λε υκω
σίας, Λάρνακος καϊ Κτή
ματος καϊ έν γένει πρός
πάντας τους εύγενεϊς ξέ
νους, τούς συντελέσαντας είς τήν μεγαλοπρεπεστέραν τέλεσιν τών άγώ
νων, καϊ πρός τόν κ. X"
Γαβριήλ Παπά Μιχαήλ,
τόν παραχωρήσαντα έπϊ
αρκετά έτη δωρεάν τό
μέρος, δπου έπήχθη τό
Γυμναστήριον, καϊ εύχόμενος, δπως ή άδελφοποίιισις καϊ ή ένωσις τών
έκ διαφόρων μερών τής
Ρωϋιϋόιις.
Κύπρου ξένων έπιφέρη
καϊτήν ένωσιντής ταλαίνης Κύπρου μετά τής με
γάλης αύτής Μητρός!
Ζητωκραυγαϊ ύπέρ τοϋ Βασιλέως, τοϋ
Έθνους καϊ τής Ένώσεως έκάλυψαν τούς
λόγους τού κ. Θεμιστοκλέους, μεθ’ δ άφοϋ
παρήλασαν θριαμβευτικών πρό τών θεα
τών οί άθληταϊ μέ τήν έθνικήν σημαίαν,
ήρξαντο οί κυρίως άγώνες.

"Αλμα είς ύψος ύπέρ ζυγόν μετά δρό
μον.— Έκ τών τριών αγωνιστών δ Μαλλιώτης άπεσύρθη καί ό άγών διεξήχθη μεταξύ τοΰ
Κωνστ. Συμεωνίδου καί τοϋ I. Φ. Κολαζίδου. Νικητής άνεδείχθη ό Ίωαν. Φ. Κολακίδης, πηδήσας 1 μ. 55' .
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Μονόζυγον καϊ δίζυγον. — Νικητής είς
μέν τό μονόζυγον ώς πρός τήν ευκινησίαν έκρίθη
δ Κ. Οίκονομίδης ζαί δεύτερος δ Χο. Τριανταφυλλίδης, ώς πρός δέ τήν ρώμην δ Άριστ.
Μιχαηλίδης καί δεύτερος δ Κωνστ. Συμεωνί
δης. Νικητής είς τό δίζυγον άνεδείχθη δ
Άνδρέας Κοντός.
Δρόμος τών 100 μέτρων. — Νικητής τής
πρώτης δμαδος άνεδείχθη δ Εύριπ. Ίακωβίδης, διζνύσας τό
διάστημα τών 1 00
μέτρων εΐς 12’' *
/, ,
τής δευτέοας δμα
δος δ Μιχ. Δ.Ρωσ
σίδης. διζνύσας τά
100 μ. εΐς 11”.
ζαί τής τρίτης δ
Κ. Συμεωνίδης, διανυσας τήν αυτήν
άπόστασιν εΐς 1 2''
’/s'
/
Κρίκοι. — Ένίζησαν οΐ Κ. Συ
μεωνίδης ζαί Άν
δρέας Κοντός, δ
μέν πρώτος ώς προς
τήν ρώμην, δ δέ
δεύτερος ώς προς
τήν εύζινησίαν καί
κανονικότητα.
Άναρρίχησις
έπϊ κάλω. — Νι
κήτα! άνεδείχθη
σαν οί Άντ.
'* ·— Λοί4
ζου καί Κ· Συμε
ωνίδης, ό μέν πρώτος ώς πρός τήν
ταχύτητα, δ δέ
δεύτερος ώς πρός
τήν κανονικότητα.
Ποδηλατικός
άγών βραδύτη-Νι κόλας
τος. — Νικητής ά
νεδείχθη δ Δ. Ν. Ρωσσίδης.
Τέλος ύπό τήν έποπτείαν τών κ. κ. Ί
Θωμαϊδου καϊ Σωκρ. Μυριαθοπούλου, οϊ
τινες πάνυ εύγενώς καϊ φιλοτίμως έδίδαξαν καθ’ δλον σχεδόν τό έτος έλευθέρας
ασκήσεις είς τούς- μαθητάς, ή όμάς τών
«’Ολυμπίων» έξετέλεσεν επιτυχέστατα ρυθ
μικός διά κορυνών άσκήσεις, αϊτινες έθαυμάσθησαν καϊ ζωηρώς έχειροκροτήθησαν
όιά τό έρρυθμου καϊ κανονικόν τών κι
νήσεων.
Ούτως έληξεν ή πρώτη ήμέρα μέ τάς
λαμπροτέρας τών αναμνήσεων διά τήν
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έπικρατιίσασαν τάξιν καϊ τίιν έν γένει
| έπιτυχη τέλεσιν τών άγώνων.
—.—
ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ένωρϊς· καϊ πάλιν κατελήήιθησαν τά
θεωρεία· άν δέν ΰπήοχεν δμως ό αύτός
, τής· προηγούμενης ήμέρας· συνωστισμός,
| τούτο πρέπει ν’ άποδοθή ίσως είς τό
απειλητικοί· τού
ούρανοϋ. δστις
καϊ πράγματι δέν
περιωρίσθη είς
τάς άπειλάς του
μόνον, άλλά προέβη μετ’ ολίγον
καϊ είς έργα, περιλοϋσας δϊς δι’
έλαφράς βροχής
άγωνιστάς τε καϊ
θεατός. Τό θέ
αμα τών βρεχομένων
ύπομονηV
V
τικώς θεατών ήτο
κάπως κωμικόν
καϊ προσέδιδεν
ίδιάζον τι θέλγητοον. Εύτυχώς
με τιι μικ ρόν κατέπαυσεν ή βροχή
καϊ Αρχισαν άμέσως οΐ άγώνες.
Άλιια
L έπϊ κοντω. — Έζ τών τεσ
σάρων άγωνιστών οί
ούο άπεχώρησαν,
άγωνισθέντων ν.όνον τών Βία Φραγκούδη καί Εύρ.
Τσοπανογλου. Νι
κητής άνεδείχθη δ
Βίας Φραγκούδης,
ΊΓξαπάρας.
πηδήσας λαμπρόν
πήδημα 2 μέτρων ζαί 75 εκατοστών.
Δισκοβολία.—Ένίκησεν δ Φ. Κισσονέργης,
ρίφας τόν δίσκον εΐς 25 μέτρα καί 46 έκατοστα. Ό δισκοβόλος ούτος, μολονότι τό μέ
τρον του δέν είνε άξιον λόγου, έθαυμάσθη καί
έχειροζροτήθη πολύ διά τήν χαριν καί τήν
άφέλειαν, μεθ’ ή; έβαλλε τόν δίσκον.
Δρόμος 400 μέτρων. — Ένίκησεν δ Εύο.
Ίακωβίδης, διατρέξας -ήν άπόστασιν τών
400 μέτρων εΐς Γ, ζαί δ Μιχ. Δ. Ρωσσίδης,
διζνύσας τήν αύτήν άπόστασιν εΐς 56”.
Άρσις βαρών— Ένίκησεν δ Μ. Φούρνα
ρης, σηκώσας διά μέν τής μιάς χειρός 35 όκ.,
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διά δέ τών δύο 58
Το μέτρου τούτ: είνε
σχετικώς άσημαντον, άφσΰ δ νικήσας είς τούς
Όλυμπιακιύς άγώνας έσήκωσε διά. μέν τής
μιίς χειρός 67 χιλιόγρ.. διά δέ τών δύο I I I 1 ,.
Άλμα άπλοΰν. — Νικητής άνεδείχθη δ
’Αλέκος Ν. Ζήνωνος, πηδήσζς 5 μ. 71.

— Πρώτη δμάς. Νικητής Άριστ. Ν. Ζήνω
νος, είς 18" ‘/5. Δευτέρα δμάς. Νικητής
Άλικος Ν. Ζήνωνος, είς 18” * ,. Τρίτη δμάς.
Έδουάρδος Σαντης είς 21" ’/,.
Δρόμος 1500 μέτρων. — Πρώτη δμάς. Νι
κητής Ξενοφ. Ήλιάδης, είς V 59". Δευ
τέρα δμας. Νικητής Ν. ’Αναστασίου, είς V
41". Τρίτη δμάς. Νικητής Θεόδ. Φωτιαδης, είς 4' 58" .
Ύπερπήοησις τάφρου έπϊ κοντώ. — Ένί
κησεν δ Μιχ. Δ. Ρωσσίδης. πηδήσας 7 μ. 75.
Ποδηλατικός άγών άντοχής. — Έκ τών
τεσσάρων ποδηλατών πρώτοι άφίχθησαν εις το
τέρμα μαζί οί έξαδελφοι Δημήτριος καί Θεό
δωρος Ρωσσΐδαι. διανύσαντες το διάστημά
μέχρι Μονής μετ’ επιστροφής, δηλ. περί τά
18 αγγλικά μιλιά, είς 1 ώρ. 38', μέτρου,
δπερ άν λαβή τις ύπ' όψιν τήν καταστασιν
τής δδοΰ καί τόν πνέοντα έναντίον άνεμον,
είνε άξιον ιδιαιτέρας μνείας.

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μιχαήλ Φούρναρης.

ί- Ιππικόν έφαλτήριον — Νικητής δ Εύρ.
Τσοπάνογλους.
Δρόμος 800 μέτρων.—Νικητής άνεδείχθη
δ Θεόδ. Φωτιζδης. διανύσας τήν άπόστασιν
είς 2' 19", δ Ξενοφών Ήλιζδης είς 2' 22", |
καί δ Xp. X" Ίωζννου είς 2' 23" ’/,·

Τήν τετάρτην ημέραν ώς πρώτον άγώνισμα έφέρετο άναγεγραμμένος· έπϊ τοΰ
προγράμματος διά τήν 10’1'' πρωινήν ώραν
ό κωπηλατικός άγών. Τρεις ησαν έν δλω
αί μέλλουσαι νιϊ διαγωνισθώσι λέμβοι· μία
έν. Λάρνακος, αί δέ άλλαι τής Αεμησσοϋ.
Περϊ τοΰ έκ Λάρνακος πληρώματος ήτο
γνωστόν έκ τών προτέρων. ότι 0<ϊ διημφισβήτει μετά πείσματος τόν άγώνα. Καϊ
πράγματι, άπό τοΰ σημείου τής έκκινή-

Μέ τό ώραιότατον τοΰτο αγώνισμα, δπερ
ό κόσμος· παρακολούθησε μετά πολλού
ένδιαφέροντος, έληξε και ή δευτέρα ήμερα
τών άγώνων.

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
Έπανελήφθηοαν και πάλιν την 4 μ. μ.
οί αγώνες- μέ αραιότερους τήν φοράν αύ
τήν θεατός.
Άλμα τρίπλοϋν. — Νικητής άνεδείχθη δ
Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, πηδήσας 12 μ. 81.
Σφαιροβολία. — Ένίκησεν δ Φ. Κισσονέργης. ρίψζς τήν σφαίραν είς άπόστασιν 9 μ. 66.
Άλμα υπέρ άπλοΰν έφαλτήριον μετά
βατήρας·. — Ένίκησεν δ Μιχ. Δ. Ρωσσίδης,
πηδήσας 8 μ. 55.
Δρόμος τών 110 μέτρων μετ’ έμποδίων.

"Αλμα έπί κοντφ.

σεως, άπό τής αποβάθρας δηλ. μέχρι τών
τριών τετάρτων τής· όλης· άποστάσεως·
προηγούντο κατά τι οί Λαρνακεϊς. άκολουθούσης έκ τοΰ πλησίον τής ύπ’ άριθ
μόν 2 λέμβου Βαθμηδόν όμως ή μεταξύ
των άπόστασις ήλαττοΰτο έπαισθητώς, έως
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οτου παρά τό μεγάλοι’ καφενεϊυν ή ύπ’
άριθ. 2 αφήκεν όπισθεν τήν άλλην, φθάσασα πρώτη είς τό τέρμα έν μέσω ζωη
ροτήτων χειροκροτημάτων τοΰ έξ έφοδου
όλα τεϊ παράλια καφενεία καταλαβοντος
πλήθους.
ΊΙ νικήσασα λέμβος· φέρει τό όνομα
«Ήλιος», πλέον δέ ή άπαξ έκέρδισεν είς
προγενέστερος λεμβοδρομίας. Ώς πηδα
λιούχον έφερε τόν Όόυσ. Μιχαήλίδην,
καϊ ως πλήρωμα τούς κ.κ. Ίωάν. Κυριακίδην, Γεώργ. Μ. Εύθύβουλον, Λέων. Μ.
Εύθύβουλον καϊ Σωκρ. Πηλαβάκην.
Οί Λαρνακεϊς έφθασαν δεύτεροι. Ήγωνίσθησαν όμως λαμπρά, καϊ έθαυμάσθησαν διά. τήν αντοχήν καϊ τήν ρυθμικό
τατα, μεθ’ ής έκωπηλάτουν.’
Μετά μεσημβρίαν τό Γυμναστήριον συνεκέντρωσε καϊ πάλιν ό,τι έκλεκτικότερον
έχει ή Λεμησσός. Καϊ πάλι\’ τά θεωρεία
κατελήφθησαν άπαντα καϊ ή συρροή έφθα
σεν, άν δέν ύπερέβη. καϊ αύτήν τήν τής
πρώτης ήμέρας.
Μαραθώνιος δρόμος.— Διά τί κατ’ εξο
χήν ελληνικόν αύτό αγώνισμα δ λαός ε’δειξεν
ενδιαφέρον ό'λως ιδιαίτερον.
Είκοσι καϊ είς έν δλω Μαραθωνοδρομείς
παρετάχθησαν είς δύο στοίχους καϊ τήν
4 μ. μ. άκριβώς έξεκίνησαν έν μέσω τών
έκκωφαντικών φωνών καϊ ζητωκραυγών
τοΰ προσδραμόντος παντιιχόθεν πλήθους.
Άμαξαι πολλαϊ παρακολούθησαν τούς
δρομείς, έφ’ών έπέβαινον ίατροϊ καϊ άλλοι
βοηθοί πρός παροχήν τών πρώτων βοη
θειών εις όσους τυχόν ήθελαν άποκάμει
έκ τοϋ δρόμου. Οί όρομείς ώφειλον, άφοΰ
έφθανον είς τό Γ'εφύρι τής Μονής, όπου
ειδικός έπόπτης έπιστοποίει τήν άφιξιν
ένός έκαστου, νιί έπιστρέφωσι καϊ πάλιν
είς· τό σημείον, άφ’ ού έξεκίνησαν, δπου
ήτο καϊ τό τέρμα τοΰ άγώνος. Ή όλη
άπόστασις ήτο περϊ τά 18 περίπου άγγλικά μίλια.
Έκ τών 21 δρομέων τρεις μόνον διή
νυσαν τήν άπόστασιν. οί οέ Λοιποί καταβληθέντες ύπό τοΰ κόπου, έπέβησαν τών
αμαξών.
ΙΙρώτος· φθάσας είς τό τέρμα ήτο ό έκ
Λάρνακος Χαράλ. Τζαπούρας, διανύσας
τήν άπόστασιν είς 2 ώρ 1 Τ. Δεύτερος
έφθασεν ό έκ Λευκωσίας Ιορδάνης Γεωργιάδης, 10’ βραδύτερον.
Έν τώ μεταξύ έγένοντο καϊ οί τελικοί
δρόμοι.
Τελικός δρόμος τών 100 μέτρων. —Νι
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κητής άνεδείχθη δ Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, διανύσας τόν δρόμον είς I 1" */ Β.
Τελικός δρόμος τών 800 ιιέτρων.—Νι
κητής δ Ξενοφών Ήλιζδης, διατρέξας άνευ
συναγωνιστών τόν δρόμον είς 2’ , 20" ’/,.
Τελικός δρόμος τών 1 10 μέτρων μετ’
έμποδίων. —Νικητής δ Άριστ. Ν. Ζήνωνος,
διατρέζας τήν άπόστασιν είς 18’ ’/,.
Άρσις βαρών διά δυναμόμετρου. — Νι
κητής άνεδείχθη δ Νικ. Χρύσανθού, σηκώσας
όκ. 89.
Τελικός δρόμος 1500 μέτρων. — Διημφισβητήθη μετά πείσματος μεταξύ τοΰ Ν. ’Ανα
στασίου καί Θ. Φωτιαδου, τοΰ τρίτου άνταγωνιστοϋ παραιτηθέντος τοΰ άγώνος. Πρώτος
έφθασεν είς τό τέρμα δ Θ. Φωτιαδης, άλλ’ δ
άγών ήκυρώθη ύπό τής ’Ελλανοδίκου 'Επιτρο
πής, έπειδή δ πρώτος έλθών διηγκώνισε κατά
τον τελευταϊον γύρον τον αντίπαλον αύτοΰ.
Τελικός δρόμος τών 400 μέτρων. — Νι
κητή,ς δ Μ. Ρωσσίδης, διανύσας τά 400 μ.
είς Γ ‘/,.

Είς τούς άγώνας συμμετέσχον άπαντες
τής νήσου οΐ Γυμναστικοί Σύλλογοι, τέσσαρες δηλ. έν δλω, οί έξής: «Ιίαγκύπρια» Λευκωσίας, «Ζήνων» Λάρνακος,
«Κόροιβος» Πάφου καϊ τιϊ «’Ολύμπια»
τής Λεμησσοΰ.
Έκ τούτων 16 αγωνίσματα έκέρδισαν
τιϊ «’Ολύμπια», τά έξής: Άλμα είς ύφος,
Κρίκους (έπϊ ρώμη) Άναρρίχησιν (έπϊ
κανονικότητί), Ποδηλατικούς άγώνας βρα
δύτατος, Άλμα έπϊ κοντώ, "Αρσιν βα
ρών, Άλμα άπλοΰν, Άλμα τριπλοΰν,
Άλμα ύπέρ άπλοΰν έφαλτήριον, Ί’περπήδησιν τάφρου, Ποδηλατικούς· άγώνας άν
τοχής, Κωπηλασίας, Άρσιν βαρών διά
δυναμόμετρου. Δρόμον 100 μ . 110 μετ’
έμποδίων καϊ 400.
’Οκτώ αγωνίσματα τά « ΙΙαγκύπρια »
Λευκωσίας: Δίζυγον, Μονόζυγον (έπϊ εύκινησία). Κρίκους (έπϊ εύκινησία), Άναρρίχησιν (έπϊ ταχύτητι), Δισκοβολίαν, Ιπ
πικόν Έφαλτήριον. Σφαιροβολίαν καϊ Δρό
μον 800 μ.
Έν άγώνισμα—άλλά λέοντα—ό «Ζήνων» Λάρνακος: τόν Μαραθώνιον, καϊ
Έν ό «Κόροιβος» Πάφου: τό Μονόζυ
γον (έπϊ ρώμη).

• ·
Μετά τό πέρας τών άγώνων ό κ. X.
Κούπας, συντάκτης τής « Ένώσεως», έξεφώνησε κατάλληλον χαιρετισμόν πρός
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την Λεμησσύν έκ μέρους της Λάρνακας,
μεθ’ δ ό Ιΐαν. Μητροπολίτης Κιτίυυ κ.
Κύριλλος προσεφώνησε τους κατέι γραμ
μήν ταχθέντας νικητέις δι’ ώραιωτάτων
αποστροφών, συγκινήσας- μέχρι δακρύων.
Μετά τάς προσφωνήσεις ήρξατο ή απο
νομή τών στεφάνων, έκφωνυΰντος· τέι ονό
ματα τών νικητών τοϋ άλυτάρχοι; κ. Σώζου και πρυσφέροντος αύτούς τής A. II.
τοϋ Άγ. Κιτίου.
Μετέι τήν απονομήν τών στεφάνων ίιρξαντο προσφερομενα τέι δώρα, ών τά πλεϊστα έλαδεν δ ευτυχής Μαραθωνιονίκης.
Οϋτω ό Πρόεδρος τοϋ Έπαρχ. Δικαστη
ρίου κ. Φ. ΙΙάρκερ προσέφερεν αύτώ διά
τής άξιοτίμου αύτοϋ κυρίας άργυροΰν
σταυρόν μετέι κυανολεύκον ταινίας, ό κ.
Άχιλ. Λιασίδης δίκανον αγγλικόν δπλον,
ό κ. Πέτρος- Ν. Λοΐζου άργυροΰν ώρολόγιον, οί αδελφοί Χατζηπαύλου έν κιβώ
τιον κανιάκ καί άλλοι άλλα.
Ό Μιχ. Δ. Ρωσσίδης, ώς κερδίσας τάς
περισσότερης νίκας, έλαβε τήν ταινίαν τοϋ
έν Άθήναις « Πατριωτικού Συνδέσμου τών
Κυπρίων» καί ώς· νικήσας είς τόν δρό
μον τών 100 μέτρων αδαμαντίνην καρφίδα έκ μέρους τής Όμάδος τής « Ένώσεως τών Έλληνίδων», προσφερθεϊσαν
αύτώ ύπό τής Προέδρου κ. Μελπομένης
Ν. Ι’ωσσίδου. Τέλος ό νικητής τοϋ άπλοϋ
άλματος Άλεκ. Ν. Ζήνωνος άργυροΰν
ώρολόγιον, έκ μέρους τοϋ κ. Γεωρ. θ.

Χρυσοστομίδου. Διά τόν νικητήν τοϋ πο
δηλατικού άγώνος άντοχής ό έν Άθήναις
Ποδηλατικός Σύλλογος είχεν άποστείλει
διά τοϋ κ. Φιλήμονος, Προξένου τής Ελ
λάδος, άργυροΰν μετάλλιον- άλλ’ έπειδή
οΐ νικηταΐ ήσαν δύο έσπευσε νά άποστείλη καί δεύτερον τοιοϋτον.
Άλλ’ ή συγκινητικωτέρα στιγμή, αλη
θής άποθέωσις τών αθλητών καί τής Γυ
μναστικής έν γένει, ήτον ή πανηγυρική
παρέλασις τών νικητών διέι τοΰ στίβου,
ήγυυμένης τής έθνικής σημαίας, ήν έφερεν ό αθλητικός· είς τήν άρσιν τών βα
ρών νικητής Μιχ. Φούρναρης καί τής
μουσικής παίανιζούσης τόν εθνικόν ύμνον.
Τό θέαμα ητο έξοχως έπιβάλλον καί
συγκινητικόν καί ολίγοι θέι ήσαν οΐ οφθαλ
μοί, οί όποιοι έμειναν αδάκρυτοι.
Ή δλη πανήγυρις έπερατώθη διέι ζωη
ροτήτων, μυριόστομων ζητωκραυγών, ύπέρ
δλων τών πόλεων τής Κύπρου, τοϋ
Έθνους καί τής ένώσεως τής· Κύπρου
μετέι τής μεγάλης αύτής Μητρός.
Ούτως έληξεν ή μοναδική διέι τήν Κύ
προν πανήγυρις, ή συσφίγξασα τούς ένοϋντας πάσας τάς· πόλεις δεσμούς, ή συγκεντρώσασα έπί ταύτό τήν αθλητικήν τής
νήσου νεότητα, ή κινήσασα τόσους πό
θους κεκρυμμένους, ή διεγείρασα τόσα
όνειρα καί τόσας έλπίδας!
Τ . ...

RECORDS ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

’Αγώνισμα
Δρόμος 100 μέτρων
» 400 μέτρων
» 800 μέτρων
»
1500 μέτρων
» 110 μετ’έμποίίων
Άλμα είς μήκος.
»
είς 5ψος.
» έπί κοντφ.
» τριπλοδν
Σφαιροβολία
δισκοβολία.
Μαραθώνιος δρόμος (40
χιλιομέτρων).
Άρσις βαρών ίιά τής
μιδς χειρός
Άρσις βαρών βΓ άμφοτέρων τών χειρών
| Πάλη

RECORD

12 - «/,
54"
2" 11 '
4 3518’7.
6μ. 35
1 μ. 81
3μ. 30
13μ. 71
1 1 μ. 22
29μ. 15

•

2 ώρ. 56'
67 χιλιόγραμμα
111

χιλιόγρ.
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Έτος

ΑΓΩΝΩΝ

’Επιτυχών Αθλητής

ΙΙατοίς
’Αμερική.
»
Αυστραλία
»
Ά μερική.

»
»

Τ. Burke
Τ. Burke
Ε. Finck
Ε. Flack
Τ. Curtis
Clarck
Clarck
Πονι
J. Connoly
G. Garret
G. Garret

»

Σ. Λοϋης

Ελλάς

»

Elliot

Αγγλία

>

Jensen
Schumann

Δανία
Γερμανία

1896
>
»
»
>
»
*
»
>

>
>
»
»
>
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ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ό ’Εθνικός Γυμναστικός· Σύλλογος έτέλεσε τήν 2 καί 3 Μαίου 1899 έν τώ τε
λείως άνακαινισθέντι έπί τής· όδοϋ Κηφισσίας· Γυμναστηρίω του διέι δευτέραν
φοράν ένιαυσίονς άγώνας μεταξύ τών με
λών τον, οϋς περιφανής έπιτυχία έστεψε.
Τών άγώνων τούτων συμμετέσχον περί
τούς όγδοήκοντα παϊδες, έφηβοι καί άνδρες,

αθλητικόν καϊ γυμναστικόν κόσμον τών
Αθηνών, οφείλεται ίδίως είς τόν Πρόεδρον
τοΰ Συλλόγου κ. Ί. Κορδέλλαν, τόν Γε
νικόν Γραμματέα κ. Μ. Στελλάκην καϊ
είς τόν διευθυντήν τοϋ Γυμναστηρίου κ. Δ.
ΓΙιέτρην, είς οΰς- άπευθύνομεν έγκάρδια
συγχαρητήρια, ώς καϊ είς είπαν τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τού Συλλόγου, τό
όποιον δι’ ιδίων εξόδων προέβη είς τήν
άνακαίνισιν τοΰ Γυμναστηρίου.
Δρόμος 50 μέτρων.

Παίδων. Νικηταΐ : Βερνκροός, Μετας«;,
Άγγιλακη;.—Εφήβων. Νικηταί: Αία. Ζιλαρόν. 7" *
/,.
Β°ί Ιίικρός.
Δρόμος 150 μέτρων.
II. Βαρβογλη;. 21"
Β°« Βρα/ηνός.
Παρέλασις άθλητών Εθνικού Γυμναστικοί)
Συλλόγου.
Instuntan? κ. Κ. Φιλαρέτου

άπαντες εταίροι τοϋ ’Εθνικού Γυμναστι
κού Σύλλογοι;, άοκηθέντες έν τώ Γυμνα
στηρίω του, οϊτινες πρό τής ένάρξεως τών
άγώνων παρήλασαν πρό τής ελλανοδίκου
’Επιτροπής, ής προήδρευεν, ό έπίτιμος
Πρόεδρος τού Συλλόγου, ή A. Β. Τ. ό
πρίγκηψ Νικόλαος.
Τέι παρατιθέμενα κατωτέρω αποτελέ
σματα δεικνύουσι πασιφανώς τήν πρόοδον
τών έταίρων τοΰ Έθνικοΰ Γυμναστικού
Συλλόγου είς τέι αθλητικά άγωνίσματα·
τοϋτο ο’ απέδειξαν καί τέι «Σωτήρια», είς
τέι πλεΐστα τών αθλητικών άγωνισμάτων
τών οποίων, νικηταΐ άνεδείχθησαν οί εταί
ροι τοΰ Συλλόγου τούτου.
Τούς άγώνας έτίμησε διέι τής παρου
σίας του καϊ ό Βασιλεύς μεθ’ ολοκλήρου
τής Βασιλικής Οικογένειας.
Ό Ποδηλατικός- Σύλλογος Αθηνών είχεν
ορίσει έπαθλα δύο μετάλλια αργυρά διέι
τούς νικητάς δρόμον τών 400 καί 1500
μέτρων.
*Η λαμπρά έπιτυχία τών άγώνων τοϋ
Έθνικοΰ Γυμναστικού Συλλόγου, οϊτινες
ένεθονσίασαν έπϊ διήμερον άπαντα τόν

Γ

Παοέλασις άΟλητών ΈΛνικοδ Γυμναστικοί
Συλλόγου
InstnntanO κ. Κ. Φιλαρέτου

"Αλμα άπλοΰν.
Παίδων. ΕύσταΟιαίη;, 4.8a. Β°6 Ζιλιιρόν,
4.56.—Εφήβων. Μπίλια;. 5.73. Β°ΐ Βρα-
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χηνός, 5.53. — Άνδρών. Ί. Άμπελος, 5.70.
Β°« X. Χατζηϊωαννου, 4,87.
Δίζυγον.

Μονόζυγον.
Άνδρών. Σίεμαν. Β°! Χατζηίημητρίου.
— Εφήβων. Κουμπής. Β°« Γαρίέλης.

’Εφήβων. Γαρίέλης. — Άνδρών. Σέεμ.χν.
"Αοείις διά της μιας.

Δρόμος 800 μέτρων.
Χατζηδημητρίου
τσιώτν);.

2' 35"

/,.
*

Bcf

Κα-

Γ

Μάνεσης, όκαδ. 60.

Δισκοβολία.

"Αλμα έπι κοντω.
ΙΙαίδων. Κ. Παπαναστασίου, 2.35 μίτρα.
Β°« Σημαντήρας. —’Εφήβων. Μπελΐρη:. 2.55.
Β°ί Γρηγορακης. —Άν
δρών. Πέτρος ’Αγγελί
ας, 2,95.’

’Εφήβων. Χοιστούλτ,ς 32.45 (μικρ. ίίσκ.).
B°f ’Αμπελάς. 28.30 —Άνδρών. Α. Μάρκου,
24.40 (μεγ. ίισκ.). Β°ί Άδριανός, 21.55.

’Εφήβων (μέ μικράν
σφαίραν). X ρησ τούλης.
10.95. Β°« Γεωργίου.
10,35. — Άνδρών (μέ
τ-ήν κανονική'' σφαίραν).
Αγησίλαος Μάρκου, 9,
85.

'Άρόχς Παρών.
Γ. Μανεσης. ίι’άμφοτερών τών χειρών, 90
όκάδ. B'-S Άδριανός, 65.

"Αλμα είς ύφος.
Αποψις τών Λεατών κατά τούς άγώνας
Insiiininni5 κ. Κ- Φιλαρέτου

Πάλη.
’Εφήβων. Τσερίπης.—Άνδρών. Καρζλής.

Δρόμος 400 μέτρων.
’Εφήβων. Βραχηνός, Γ5" ’/,· B°C Παλιγγίνης. —Άνδρών. Ί. Άμπελάς, 1'3'.' ’/,.
B°t X. Χατζηϊωάννου.
"Αλμα τοιπλοΟν.

’Εφήβων. Μπίλιας. 12,03. Άφεντακτ,ς.
11.85.—Άνδρών. Άίοιανός, 11.51. Δοζίκης. 11.24. 1 Ιαπαδημητρίου, 11.95.
Δρόμος 30 μέτρων μετ’ εμποδίων.

Παίδων. Ζωγράφος. 9" ’/,- Βος Γ. ’Απο
στόλου. — ’Εφήβων. Λίμ. Ζηλιερόν, 8" */
Β°£ Πικρός. — Άνδρών. Μπίλιας, 8" ‘/s.
B°t Παλιγγίνης.

χαίρι!, οϊτινες έφθασαν είς τό τέρμα κατά
6 καί 55' μ.μ. ό αφέτης κ. Γ. Σ. Νικολοτήν σειράν αύτήν.
πουλος έδωσε τό σύνθημα της άναχωρήΜετιί τήν άφιξιν τών δρομέων τών 12
σεως είς τό 12 χιλιόμετρον, έμπροσθεν τοΰ
χιλιομέτρων, έπηκολούθησεν ή ανακήρυξεςΔηιιοτικοΰ σχολείου Αμαρουσίου. Οί δροτών νικητών καί ή διανομή τών βραβείων
ιιεΐς- μέχρι τής έν Άμπελοκήποις έπαύλεως τοΰ κ Ν. Θών ήρχοντο σχεδόν συγ ί καί δώρων ύπό τής- A. Β. Γ. τοΰ Πρίγκηπος Νικολάου έν μέσω ζητωκραυγών
χρόνως, ολίγα μέτρα άλλήλων άπέχοντών πολυπληθών θεατών, οϊτινες έν με
τες, δτε ό Α. Μπελοΰλης ήρχισε νά προσγίστη συρροή παρακολούθησαν μετ’ ένπερά αύτούς, ακολουθούμενος κατά πόδας[
διαφέροντος τούς άγώνας.
ύπό τών Δ. Στεφανοπούλον καί Γ. Μα

ΑΓΩΝΕΣ ΟΠΛΟΜΑΧΗΤΙΚΗΣ
ΕΝ ΤΩ

Σφαιροβολία.

ΙΙαίδων. Σκαλτσογιάννης, 1.40. Β°« Ζαχαρά
τος, 1,35. — ’Εφήβων.
Γεωργίου, 160. Άίρια-νός, 1.55.
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Δρόμος 1,500 μέτρων.
Άγγελος Κατσιώτης, 5’35”
τοριναίος.

— Β°ί Σαν-

Δρόμος 12 χιλιομέτρων.

Μπελούλης. 48’, 48” /*,.
Β°ί Στεφανόπουλος, 49' 38”. Γ®ί Γ. Μαναιράς. 49',
W' 7,·
Ό δρόμος τών 12 χιλιομέτρων έξετελέσθη
ι έπί τής όδοΰ Κιιφισσίας άπό τοΰ 12 χι1 λιοαέτρου. Είς τόν άγώνα τούτον συρμέτέσχον οΐ Σ. Μπελόκας, Κ. Μαχαιράς,
X. Μπελοΰλης, Δ. Στεφανόπουλος, Ίω.
Στεργίου. Γ Σαρρής. Γ. Γεωργόπουλος
και Άριστ. Νικολόπουλος. Διεξήχθη δέ
ύπό την έποπτείαν τοΰ Ποδηλατικού Συλ
λόγου ’Αθηνών, δστις άπέστειλεν είς Άμαρούσιον 20 ποδηλάτας- διά νά άκολουθήσωσι τους δρομείς καί τοΐς παράσχωσιν
έν άνάγκη πάσαν δυνατήν συνδρομήν. Τΰ

ΖΑΠΠΕΙΩ ΜΕΓΑΡΩ
------- ΞΟΣ------

Τό βέβαιον είνε δτι οί άγώνες ούτοι έπέτυΌ Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογο; ώς
χον
πληρέστατα καϊ δ Πανελλήνιος Σύλλογος
συνέχειαν τών «Σωτηρίων» άνέθηκεν εις ένα
είνε άξιος συγχαρητηρίων, διότι
τών Συμβούλων του την διοργάνωκατώρθωσε τοσούτον έπιτυχώς νά
otv άγώνων δπλομαχητική; καϊ Ρα
παρουσιάση θέαμα, ούτίνος έν τή
βδομαχίας έν τώ Ζαππείω ΜεγάΕσπερία συχνότατα άπολαμβάνει
ρψ. Τήν 'Ελλανόδικον ’Επιτρο
δ άθλητικός κόσμος.
πείαν τών άγώνων τούτων άπεΎπό τούς δρους τούτους ήρτέλεσαν ό ΙΙρίγκηψ Νικόλαος, ώς
ξαντο οί άγώνες τήν 9ί* εσπερι
Πρόεδρος ταύτης καϊ οί κ.κ. Μηνήν ώραν ύπό άπλετον ήλεκτριλιώτης Κομνηνός, Ιλαρχος, Τηλέ
κόν φώς έπϊ έξέδρας φιλοκάλως
μαχος Καράκαλος, αξιωματικός τοϋ
έσκευασμένης καϊ έφ’ ής κατά πρώ
πυροβολικού, Πέτρος Καλλιγάςκαϊ
τον ένεφανίσθη δ κ. Roger μετά
’Ιωάννης ΙΙούλος.
τού μικρού μαθητου του Γ. ΔελαΤοιούτου είδους άγώνες πολύ
γραμμάτη- ούτοι έξετέλεσαν χασπανίως δυστυχώς τελούνται παρ’
ριέστατον διά τοΰ ξίφους χαιρε
ήμϊν καί δέον νά μή παρέρχονται
τισμόν καί μικράν συμβολήν. Ό
άπαρατήρητοι, δσάκις ή καλή θέμικρός Δελαγραμμάτης έπέδειξεν
λησις ολίγων άτόμων κατορθώνει
έξοχον όντως χάριν καί παρουσίασε
νά παρουσίαση είς τούς συμπολίπλαστικήν εικόνα μικρού ξιφιστού,
τας ήμών θέαμα έξόχως τερπνόν
δστις ήμέραν τινα. άν έξακολουθήση
άμα καί διδακτικόν.
άσκούμενος, θά άποβή είς τών δια
Οί τελεσθέντες ούτοι άγώνες
κεκριμένων ξιφιστών μας. Περϊ
κατέδειξαν μ’εν ότι καϊ έν τή ήμετού κ. Roger δέν δμιλούμεν ένταύτέρα πόλει τελείται έργασία άξ·'α
θα, διότι είς άλλο στάδιον πρόκει
λόγου πρός καλλιέργειαν τής κατ’
ται νά κριθή ή ίκανότης του. Λέέξοχήν άνδροπρεπούς ταύτης άσκή
γομεν μόνον δτι έν σμικρώ μας
σεως, άλλ’ άφ’ ετέρου κατέδειξαν
παρουσίασε τήν λαμπράν περϊ τό
καϊ τήν άΐίκαιολόγητον άδιαφορίαν
διδάσκειν τέχνην του.
τών πολλών δι’ άγώνας, άξιους
Μετά τόν χαιρετισμόν τούτον
πολύ μείζονος προσοχής. Έπρεέ-ελέσθη δ άγών ξίφους- τών ε
πεν ή αίθουσα τού Ζαππείου νά
φήβων. Είς τόν άγώνα τούτον
ήτο κατάμεστος κόσμου, άφ’ ού
0 ΠΡΙΓΚΗΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
τά πάντα συνέτρεχον πρός τούτο, ΙΙράεδρος της Ελλανοδίκου ώρίσθησαν δύο κτύποι καϊ πρώ
τον ένεφανίσθησαν ό κ. II. Μετα’Επιτροπής
καϊ ό εύνοϊκός καιρός καϊ τό ευ
ξά; καϊ δ κ. "Άντ. Δελαγραμμά
τελές τής εισόδου.
της.
Έκ
τούτων
δ πρώτος έδωσε δύο κτυπή
Έν τούτοις δ Πανελλήνιος Σύλλογος, δστις
ματα
καϊ
έλαβεν
έν
παρά τού άντιπάλου. Μετά
ύπεβλήθη πάνυ φιλοτιμώ; είς μεγάλα; δαπάνα;
τούτους
ένεφανίσθησαν
ό κ. Γουλιέλμος Ζωχιός
πρός έπιτυχή διεξαγωγήν τών άγώνων τούτων,
καί Τηλέμαχος Τριγγέτας. Ό πρώτος έδωσε
μόλις κατόρθωσε τά έξοδα ταύτα νά καλύψη διά
δύο κτυπήματα καϊ έλαβεν έν. Μετά τούτους
τών εισπράξεων.
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δ κ. Α. Τριγγέτας καί ό κ. Δελαγραμμάτης.
'Ο πρώτος έλαβε δύο κτυπήματα, ό δεύτε
ρος ούδέν. Μετά τούτους οί κ. κ. Μεταξάς καί
Ζωχιός- δ πρώτος έλαβεν έν, δ δεύτερος δύο.
Μετά τούτους οί κ.κ. Μεταξάς καί Τριγγέτας- δ
πρώτος ούδέν, ό δεύτερος δύο. Τέλος δέ οί Δελαγραμμάτης καί Ζωχιός- ό πρώτος έλαβεν έν,
δ δεύτερος δύο. Άθροισθέντων τών κτυπημάτων,
νικηταΐ άνεδείχθησαν: Πρώτος ό Π. Μεταξάς.
Δεύτερος δ Άντ. Δελαγραμμάτης.
Μετά τδν άγώνα τούτον ένεφανίοθησαν έπί
τής εξέδρας δύο τέλειοι, δύναται τις νά ειπη,
μΰσται τής τέχνης, τής διά τριγωνικού ξίφους

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ξιότητος. Νικητής άνεδείχθη δ πρώτος, δπλομάχος τού μέλλοντος, ώς φαίνεται.
Κατόπιν έγένετο δ άγών σπάθης- άνδρών.
Πρώτον μεταξύ τών κ.κ. Ί. ’Ιωσήφ καί Κ. Δροσοπούλου, έξ ών δ πρώτος έλαβεν ένα σπαθι
σμόν, δ δεύτερος τρεις. Κατόπιν μεταξύ τών
κκ. Τσόντου καί ’Ιωσήφ, έξ ών δ πρώτος έλαβε
τρεις, δ δεύτερος δύο. Κατόπιν μεταξύ Δροσοπούλου καί Τσόντου, έξ ών δ πρώτος έλαβε δύο
καί δ δεύτερος τρεις. Νικητής άνεδείχθη δ Ί.
’Ιωσήφ, μετά χαρακτηριστικής δεξιότητας άγωνισθείς.
Μετά τούτους ένεφανίσθη δ παλαίμαχος τών

L. ROGER - Ν. ΠΤΡΓΟΣ

συμβολής, δ ίλαρχος κ. Μηλιώτης καί ό διδά
σκαλος κ. Roger, οίτινες συνηγωνίσθησαν Hors
concours. Ό άγών ούτος διεξήχθη έπιτυχέστατα μετά ζηλευτής άκριβείας τών κανόνων
τής τέχνης άπδ μέρους άμφοτέρων τών άγωνιστών, έναμίλλως άγωνισθέντων καί άποδειξάντων τίνι τρόπφ δέον νά έκτελήται ό άγών ούτος.
Μετά τδν άγώνα τούτον άνήλθον έπί τής έξέδρας δ κ. Λ. Πύργος καί δ κ. Ί. Γεωργιάδης,
δ γνωστός Όλυμπιονίκης τής σπάθης, δστις
ήθέλησε νά έπιδείξη καϊ τήν εϊς τό ξίφος
(fleuret) έπίδοσίν του, άλλ’ απέναντι του έτυχεν άντιπάλου έπιδεξιωτάτου, έφ’ ού δέν ήτο
δυνατόν νά έπιδείξη ύπεροχήν τινα.
Μετά ταύτα έγένετο δ άγών τής σπάθηςτών έάήόων κ.κ. Ί. Βάλλα καί Δ. Σπηλιωτοπούλου τοϋ τμήματος τής οπλομαχητικής τοΰ
Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Άμφότεροι
ήγωνισθησαν μετά μεγάλης χάριτος καί έπιδε-

δπλων κ. Ν. Πύργος, δστις άνέμνησεν εϊς τούς
συνηλικιώτας του τήν θαυμαστήν τής νεότητάς
του τέχνην. 'Ο κ. Πύργος δέν ήγωνίσθη εις τδ
προσφιλές του δπλον, τό ξίφος, άλλ’ εϊς τήν
σπάθην (Hors concours) καί απέδειξε διά τοϋ
άγώνος τούτου, δτι είσέτι διατηρεί έν μέτριο
πάντοτε τήν πρώτην του εύλυγισίαν.
Μετά τούς άγώνας τούτους ένεφανίοθησαν οί
μετά τόσης άνυπομονησίας αναμενόμενοι κ.κ. L.
Roger καί Λ. Πύργος. Εύθύς έξ αρχής δ άγών
έκίνησε τδ γενικόν ενδιαφέρον. ’Ηγωνισθησαν
εις τό fleuret έπί πολλήν ώραν. Μανιώδης άληΟώς πάλη έλαβε χώραν μεταξύ τών δύο δπλοδιδασκάλων τις θά κατισχύση τοϋ έτέρου. Είχον
δρισθή έκ τών προτέρων έξ κτυπήματα διά τόν
άγώνα τοϋτον. Τά κτυπήματα άστραπιαίως διδό
μενα δέν έγένοντο τά πλεϊστα καταληπτά ύπδ
τοϋ πολλοϋ κόσμου. ’Εκείνο δμως. δπερ πάντες
άντελήφθησαν ήτο ή ίκανότης άμφοτέρων καί
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ιδία ή άπαραμίλλου πλαστικότητος στάσις τοΰ
κ. Roger, τοΰ διαρκώς ίσορροποϋντος καί μετά
μοναδικής εύστροφίας καί τέχνης άγωνιζομένου.
Βεβαίως καί δ κ. Λ. Πύργος είνε ικανότατος
ξιφιστής, άλλά δέν εύρίσκεται εις τό ύψος τής
τέχνης τοΰ Γάλλου δπλοδιδασκάλου. "Ολαι του
αί προσπάθειαι συνετρίβοντο πρό τής άσπίδος,
ήτις διά τής εύστροφίας τοϋ ξίφους έφρασσε τδ
στήθος τοϋ έπιδεξίου Γάλλου καί δ άγών έληξε
μέ νικητήν τόν κ. Roger, δόντα έξ κτύπους καί
λαβόντα ένα. Έκ τού άγώνος τούτου άπεδείχθη
άφ’ ένός ή ύπεροχή τού κ. Roger, άφ’ έτέρου
δέ δτι καί ί> Λ. Πύργος είνε ικανός ξιφιστής.
Μετά τά τόσα ένδιαφέροντα ώς τελικόν άγώ
νισμα έλαβε χώραν μεταξύ τών κ. κ. Μηλιότη
καί Roger Ραβδομαχία (hors concours), ήτις
μεγάλως ήρεσε διά τήν ποικιλίαν καί ίδία διότι
έν Άθήναις πρώτην φοράν έλάμβανε χώραν
τοιοϋτος άγών δημοσία.
Έν τελεί δέν δυνάμεθα ή νά άνομολογήσωμεν δτι πολλήν έντύπωσιν έπροξένησεν εις τούς
παρισταμένους τό θέαμα τών άγώνων τούτων.
'Οσάκις οί άγωνισταί έπεδείκνυον τέχνην καί
ευστροφίαν, ασυνήθη είς τούς πολλούς, οί θεαταί
μετ’ ενδιαφέροντος παρηκολούθουν τάς εύγενεΐς
ύπέρ τής νίκης προσπάθειας των.
Το εύχάριστον τούτο φαινόμενου μάς υποδει
κνύει, δτι έκ τών νεαρών θεατών πολλοί θά έζήλευσαν τήν πλαστικήν εικόνα, ήν παρουσίασαν
οί άγωνιζόμενοι καί θά άπεφάσισαν νά έπιδοθώσιν είς τήν εύγενή ταύτην άσκησιν, τήν άνυψοΰσαν τό φρόνημα καί κρατύνουσαν τό σώμα, κατ’
άντίστροφον λόγον τή: άλλαχοΰ διαμονής των.
Τ. Κ.
Έκτος τής άνω περιγραφής καί έτερος έκ τών
παρ’ ήμΐν διαπρεπών χειριστών τοΰ ξίφους εύηρεστήβη παρακληβείς, να μας άποστείλη τας κατω
τέρω κρίσεις του, άς ασμένως καταχωρίζομεν, έκφράζοντες αύτώ τάς Οερμας ήμών ευχαριστίας.

« Μοί έζητήσατε τήν γνώμην μου, τήν κρίσιν
μου έπί τών τελεσθέντων έν τφ Ζαππείφ μεγάρω
άγώνων οπλομαχητικής. Βεβαίως ή κρίσις δέν
είνε εύκολος, δέν είνε δμως καϊ άδύνατος, δταν
διά ταύτης έκτίθεται κυρίως ή άλήθεια, δσονδήποτε άτελώς καί δν άντελήφθη τις ταύτην.
Καί κατά πρώτον τάξις έπεκράτησε καθ’δλας
τάς συμβολάς καί έπιτηδείως έν γένει οί άγώνες
διεξήχθησαν, έπαινος έπομένως άφείλεται εϊς
τούς καταρτίσαντας καί έκτελέσαντας τό πρό
γραμμα τών άγώνων τής όπλομαχητικής.
Ό διδάσκαλος τής ξιφασκίας κ. Roger, έκ
τών μαθητών, ούς έπαρουσίασε, κυρίως έκ τοϋ
μικρού Δελαγραμμάτη, δστις μετ’ εύκαμψίας καί
μοναδικής ακρίβειας έξετέλεσε τάς κινήσεις του.
φαίνεται διδάσκαλος κατανοών τελείως τήν
τέχνην τής όπλομαχητικής. διότι μετ’ έπιμε-
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λείας καί λεπτότητος μεταδίδει εις τδν μαθητήν
τήν περί τάς κινήσεις ακρίβειαν, δν δέ καί οί
άλλοι νέοι μαθηταί του ήσαν ώριμοι διά συμβο
λάς (assauts), ή άξια τοϋ διδασκάλου θά ήτο
καταφανεστέρα.
"Οσον άφορδ τήν συμβολήν τοϋ κ. Roger
μετά τοϋ κ. Πύργου, υίοΰ, αδτη δέν ύπήρξεν
άνάλογος καί τών δύο, διότι ώς έκ τής μεγάλης
Αντιζηλίας, ώς έκ τής μανίας τοϋ τίς νά ύπερτερήση ούχί κατά τήν τέχνην, άλλά κατά τά
κτυπήματα (coups de bouton) αύτη κατέστη
όμοια μέ μονομαχίαν, καθ’ ήν, ώς γνωστόν, ή
τέχνη ύποχωρεί ένώπιον τής αύτοουντηρήσεωςούχ ήττον ή ύπεροχή τοϋ κ.Roger ήτο καταφανής.
'II μετά τοϋ κ. Μηλιώτου συμβολή τοΰ κ.
Roger ύπήρξεν αρκετά καλή, ό δέ κ. Μηλιώτης
έδειξε καί εύστοοφίαν καί ταχύτητα.
Παρετηρήθη, δτι τδ κοινόν δέν έννοει τήν δια
φοράν, ήτις ύπάρχει μεταξύ συμβολής διά ξίφους
τετραγωνικού (fleuret) καϊ συμβολής διά τρι
γωνικού (όρέβ)- θά θεωρήσω έμαυτόν εύτυχή,
δν δυνηθώ νά καταστήσω καταληπτήν είς τδ
κοινόν τήν διαφοράν ταύτην.
Καί διά τών δύο πλήττουν μόνον διά τής
αιχμής, τά δέ λοιπά κτυπήματα, π. χ. ώς έάν
έκτύπα τις διά ράβδου ή σπάθης, ούδεμίαν
έχουσι σημασίαν καί ούδέν έπιφέρουσιν Αποτέ
λεσμα. διότι, ώς γνωστόν, τό ξίφος αίχιιήν
μόνον έχει.
Λοιπόν καί διά τοϋ τε
τραγωνικού ξίφους (fleu
ret), ώς έπίσης καί διά τοΰ
τριγωνικού ξίφους (όρέθ)
πλήττουν μόνον διά τής
«7.μής, μέ τήν έξής δμως
άξιοσημείωτον διαφοράν,
δτι διά τοΰ τριγωνικού
(epee) παν κτύπημα τής
αιχμής του, οπουδήποτε
τού σώματος, λαμβάνεται
ύπ’ δψει, διότι ή συμβολή
διά τοΰ τριγωνικού (άρέβ)
απεικονίζει αύτήν τήν μά
χην, τήν μονομαχίαν, δπου
βεβαίως πάν κτύπημα τής
αιχμής έπί τοϋ σώματος,
δπου δήποτε, πληγώνει.
Ή συμβολή δμως διά τοΰ
τετραγωνικοϋξίφους (fleu
ret) είνε διάφορος- ένταΰEp<-e
Fleuret θα τά κτυπήματα τής αιχ
μής πρέπει νά οιευθύνωνται
μόνον κατά τοΰ στήθους, διότι ταΰτα μόνον ύπολογιζονται, τά δέ έκτος τοΰ στήθους κτυπή
ματα εις ούδέν λογίζονται- τεχνικότερον. λεπτό
τερου καί δυσκολότερου βεβαίως τδ fleuret.
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Άλλά διατί αύτή ή διαφορά μεταξύ fleuret καί
4ρ0β, μεταξύ κτυπημάτων έπί τοϋ στήθους
μονον καί έπί όλου τοΰ σώματος; διότι ή
μέν συμβολή διά τοΰ epee είνε δπως εϊπομεν
άπομίμηρις τής μονομαχίας, ή δέ διά τοϋ fleuret
είνε κατά συνθήκην συμβολή, χρησιμεύουσα πρδς
έξάσκησιν, δπως τις τελειότερο·/ καί άποτελεσματικώτερον έζμανθάνη τήν χρήσιν τοϋ τρι
γωνικού (epee).
Ώς παρατηρεί τις, ταϋτα διαφέρουσι δχι μόνον
κατά τδ έλασμα, άλλά καί κατά τδν φυλακτήρα,
καί τούτο διά τδν έκτεΟέντα άνωτέρω λόγον,
δτι διά μέν τοΰ τριγωνικού ξίφους (όρέβ) πάν
κτύπημα λογίζεται, επομένως καλύπτεται ή
χειρ ώς εύκόλως προσδαλλομένη, διά δέ τού
fleuret μόνον τά εις τό στήθος κτυπήματα
έχουσιν αξίαν καί έπομένως ή χειρ δέν έχει
άνάγκην καλύμματος.
Έν ΓΙαρισίοις ύπάρχουν σχολά:, καί περί

αύτών θέλομεν δμιλήσει έκτενώς, εις τάς
όποιας διδάσκεται μόνον ή χρήσις τού τριγωνι
κού (όρόβ), άλλά βεβαίως οί μαθηταί τών σχο
λών τούτων δέν δύνανται νά παραβληθώσι πρδς
τούς έξασκουμένους εϊς άμφότερα, διότι δπως
διά νά εΐσέλθη τις εις το ΓΙανεπιστήμιον πρέπει
νά έχη τάς γνώσεις ή άπολυτήριον Γυμνασίου,
οΰτω καί ένταϋθα, δπως καλώς καί έπιτηοείως
έκμάθη τις τδν χειρισμόν τού τριγωνικού (έρέθ)
πρέπει νά προηγηθή ή εις τό fleuret- έκγύμνασις.
Περί τών 'Ελλήνων διδασκάλων τής οπλομα
χητικής κκ. Ν. Πύργου καί Ο. Ήλιοπούλου καϊ
περί τών άγώνων αύτών πρδς διάδοσιν τής εύγενούς ταύτης άσκήσεως, καθώς καϊ περί τής
σπάθης, θέλομεν ομιλήσει προσεχώς, έάν τό ύμέτερον αξιόλογου περιοδικόν φιλοξενήση, δπως
καϊ σήμερον, τάς άνευ άξιώσεως κριτικού έντυπώσεις μου».
Β.

CRICKET
Την 1 Μαΐου 1899 διεξήχθη έν Κερκύρα
First Innings.
και έν τη μεγάλη πλατεία αυτής άγών
Άγγλοι.
διεθνής Cricket μεταξύ τών αξιωματικών
1. Warvener, ιόνιαΌ. 2. Johnson, 1.
τοΰ αύτόσε καταπλεύσαντος άγγλικοΰ πο
3. Srade, 6. 4 Woodmartin, 4. 5. Baunλεμικού πλοίου «Surprise» και τών μελών
τοΰ μοναδικού έν Έλλάδι Σωματείου ί kand, 0. 6. Sellex, 0. 7. Phillips, 0.
S.Mortieu. 2.9. Waffs,
0 10 Slianner, 0.11·
Suindon, 1 12. Col
lins, 0. Bves, 5. To
δλον 19.

Second Innings.
Άγγλοι.
1. i\ arrener, ρόνια
22. 2.. Johnson, 0.
3. Srade. 0- 4. Wood
martin, 1 5. Baumkand, 10 6. Sellex,
2 7. Phillips, 0. 8.
Mortien, 3 9. Watts,
4 10 Slianner, 7. 11.
Suindon, 0. 12. Col
lins" 2. lives, 6. Τό
δλον 57.
Mulch Συλλόγου Cricket Κίρκύρατ κ»1 τών ιδιωματικών τού "Αγγλικού
πολεμικού πλοίου Surprise.

«Cricket»■ Εϊς τόν άγώνα τοΰτον νικηταΐ
άνεδείχθησαν τιϊ μέλη τοΰ Συλλόγου
«Cricket» τής Κερκύρας, σχόντα σύνολον
ρονίων 93 δι’ένός μόνον Inning απέναντι
74 ρονίων τών Άγγλων διά δύο Inning,
ώς έξής:

First Innings.
"Ελλη vi·:.
1. Βίλλας, 1.2.Καμβύσης, 3. 3. Μακρογιάννης. 9. 4. Βασιλάς, 3, 5. Παπαδόπουλος, 8. 6.
Δεσύλλας, 0. 7. Νικολαίδης, 6.8. Μπάμπης, 13.
9. Κεφαλάς, 0.10. Βάρθης, 12. 11. Καβαδίας,
32. 12. Ζάμαρης, 2. Bves. 4. Τδ δλον 93.
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών άγώνων

έπαιάνιζον αί μουσικοί τής- Φιλαρμονικής·
Κερκύρας καί τής αγγλικής ναυαρχίδας.
Μετά τό πέρας τοϋ άγώνος ή κυρία τού
Άγγλου ναυάρχου προσέφερε πλουσιώτατον τέϊον είς τους συμμετασχόντας τοΰ
άγώνος.
Είς τούς άγώνας παρευρίσκετο προσ
κληθείς καί ό αύτοσε παρεπιδημών συν
εργάτης μας κ. Έπαμ. 11. Χαρίλαος.
Δραττομεθα τής εύκαιρίας νέι έκφράσωμεν καί έντεύθεν τάς θερμός ήμών ευ
χαριστίας· είς τόν έν Κέρκυρα διαμένοντα
ήδη συνεργάτην μας κ. Κωνστ. Καμβύσην, ένα τών άρχαιυτέρων μελών τοΰ
Ποδηλατικού Συλλόγου Αθηνών, τηοοϋντα
ήμάς ένημέρους της έν Κέρκυρα αθλητι
κής κινήσεως.
Ό Κερκυραϊκός Σύλλογος «Κρίκετ» συνέστη πρό της ένώσεως τών Ίονίων νή
σων μετά της Ελλάδος.
Οί ιθύνοντες τά τοϋ Συλλόγου άνέκαθεν
έπί τή άφίξει άγγλικοΰ πολεμικού πλοίου
άποστέλλουσιν επιστολήν πρός τοΰς αξιω
ματικούς αύτοΰ, παρακαλοϋντες, όπως
εύαρεστούμενυι, όρίσωσιν ήμερον πρός τέλεσιν match-cricket" ούτοι δέ καί άκόμη
καθ’ άς περιστάσεις τοίς έλλείπουσιν είτε
καλοί παίκται είτε μερικά χρειώδη, απο
δέχονται τα κτικώς τήν προσκλησιν, δηλοϋντες τήν ήμέραν καί ώραν τής τελέσεως.
Είς τά μετά τών Άγγλων match, οί
Κερκυραϊοι έλαβον τήν τιμήν νιϊ παίξωσιν
ού μόνον μετά τών άξιωματικών, μεταξύ
τών οποίων εύρίσκυντο υίοϊ διακεκριμμένων άνδρών τής ’Αγγλίας, ώς ό υιός- τοϋ
Γλάδστωνος, άλλεΐ καί μετ’αύτών τών κυ
βερνητών τών πλοίων. Τά άποτελέσιιατα
τών άγώνων τούτων, είς ονς παρίστανται
ώς θεατοί πλέον τών 5000 Κεοκυραίων
γνωριζόντων καλώς τιϊ της· παιδιάς, είνε
άλλοτε ύπέρ τών Κέρκυρα ίων καί άλλοτε
ύπέρ τών "Αγγλων- μή λησμονώμεν δέ δτι
οί "Αγγλοι είνε οί άριστοι τονΚόσιιου είς
τό Cricket.
Οί Κερκυραϊοι προπονούνται μέ τήν έλπίδα, δτι θα κατωρθώσωσι νά μεταβώσι
κατά τούς ’Ολυμπιακούς Άγώνας τού 1900
είς Παρισίους, καί διαφισβητήσωσι τήν
νίκην έναντίον τών Γαλλικών ή ’Αγγλι
κών όιιάδων.
Τό τιιήιια τών άθλητικών παιδιών τού
ΠοδηΛατικοΰ ΣυλΛόγου Αθηνών εϊσήγαγε
τήν αθλητικήν ταύτην παιδιάν είς· τό
πρόγραμμά του καί εύχόμεθα δπως ταχέως
τελεσθή match - cricket μεταξύ τών δύο
τούτων Συλλόγων.

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ
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Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου είνε ό εύπατρίδης
ίατρός κ. Κων. Παλατιανός. ’Αρχηγός τών
’Εκδρομών (capitain) ό κ· Σπ. Δεσύλλας,καϊ
Γραμματεύς ό κ. Κων. Καμβύσης.
-------- 3S>~------- -

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΓΟΝ ΟΠΛΟΔΙΔΑΣΚΑΔΟΝ

L. ROGER - Λ. ΠΥΡΓΟΣ
Σ. Π. Τήν κατωτέρω περιγραφήν τεϋ »εταξΰ
Roger καί Πύργου αγώνες όφείλεμεν εις ένα έκ
τών ολίγων Ελλήνων μυστών τής έπλομα/ητικής, είς τόν όποιον καί ένταΰθα όφείλομεν νά έκφράσωυ,εν τήν βαθεϊαν ευγνωμοσύνην μας διά τήν
ευμενή αποδοχήν παρακλήσεως, γενοαένης αύτώ
έπι τούτω έκ μέρους τοϋ Ποδηλατικού Συλλόγου
’Αθηνών.

’Απο τίνος χρόνου παρεπιδημεί ένταϋθα
ώς όπλοδιδάσκαλος τής- Αθηναϊκής Λέ
σχης ό κ. Lucien Roger, διπλωματούχος
τής έν ΙΙαρισίοις ’Ακαδημίας τών όπλων.
Ό κ. Roger, ήλικίας περίπου τριάκοντα
έτών, μικρού μάλλον αναστήματος καί
έκτάκτου εύλυγισίας άνήρ, έχαιρε φήμην
ακαταγώνιστου έν Άθήναις ξιφιστού, άφ’
έτέρου ό κ. Λέων Πύργος, ό καταβολών
κατά τούς ’Ολυμπιακούς άγώνας· τόν
προκάτοχον τού κ. Roger κ. Περονέ, είχε
καϊ ούτος τούς θαυμαστός του καί προκειμένου νά τελεσθώσιν άγώνες όπλοιιαχητικής ύπό τού Πανελληνίου Γυμναστι
κού Συλλόγου, κατεβλήθη ενέργεια ύπό
τοϋ άναλαβόντος τήν διοογάνωσιν τοϋ
άγώνος· τούτου νιϊ συναντηθώσιν είς τήν
κονίστραν οϊ δύο ούτοι ίκανώτατοι ξιφισταί, πρός λαμπρότέραν τών άγώνων διε
ξαγωγήν.
Καϊ τούτο μέν έγένετο μετά τινα χρό
νον έν τώ Ζαππείω Μεγάρω, άλλά πρό
τούτου, ύπό μοιραίων ολως συμπτώσεων,
κατέληξαν αί διαπραγματεύσεις τών ένδιαφερομένων είς άποφασιν κάπως πρω
τότυπον διά τούς· άγώνας τής οπλομαχη
τικής. Άπέφασίσθη δηλαδή οί άγωνισταί
νά συναντηθώσιν έντός τοϋ μικρού Στα
δίου τοϋ Συλλόγου Lawn Tennis παρά
τούς Στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός καί
ν’άγωνισθώσι διά τριγωνικού ξίφους (όρόβ
de combat) ύπό τούς έξής όρους:
Ό άγών θά διεξήγετο έπϊ έδάφους έξωμαλισμένου καί έπί γραμμής είκοσι μέ
τρων- ό ύπερβάς ΰϊς τό δρίον τούτο, θά
έθεωρεϊτο ώς λαβών κτύπημα. Ό άγών
θά διεξήγετο είς τρεις περιόδους. Έκάστη
περίοδος·, διάρκειας- ένός· τετάρτου τής
ώρας, θά διεδέχετο τήν έτέραν κατόπιν
διαλείμματος πέντε λεπτών Τά κομβία
τής αιχμής· τών ξιφών θά ήσαν έμβαπτισμένα είς κυανοΰν πολτόν, πρός Be-

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΜΙΤΙΚΙΙ

ΕΠΙΘΕϋΡΙΙΪΙΣ ΤΙΙΧ ΑΝΑΤΟΛΗΧ

Πύργος υποχωρεί μικρόν κατέι μικρόν, άλλ’
βαίαν έκτίμησιν των κτυπημάτων. Τύ
ούδ’ άπαξ υπερβαίνει τό όρισθέν δριον. Ή
σύγχρονον κτύπημα θά έλογίζετυ ύπέρ
πάλη σφοδρύνεται καϊ ληξάσης τής πρώ
εκείνον, δστις θά εΰρίσκετο έν προβολή
της περίοδον, ό μέν κ. Πύργος φέρεταιλακατέι τήν στιγμήν τού συγχρόνου τοΰ
βών τρία κτυπήματα, ό δέ κ. Roger έν.
κτύπον. Τά διοοιιενα κτυπήματα άθοοιΚατόπιν άρχεται ή δεύτερα πε
ζόμενα, θέι εφερον νικητήν τόν οόντα τέι
ρίοδος· κατέι ταύτην άμφότεροι οί άγωνιπλεν,τερα, δστις καϊ θέι έ π λ η ρ ώ ν ε τ ο
σταϊ είσιν ορμητικότατοι, ίδία ό κ. Roger,
παρέι τον δι χθέντος- ταΰτα έκατόν
δστις δίδει πέντε κτυπήματα είς τόν κ. Πύρ
δ ρ α χ μ ά ς δ ι’ έ κ α σ τ ο ν έπϊ πλέον
δοθέν κτύπημα.
γον, ούτος δέ έν μόνον είς τόν κ. Rover.
Κατέι τήν τ ο ί τ η ν π ε ο ί ο δ ο ν ό κ.
Οί άγωνιζόμενοι είχον έκαστος τό δι
Πύργος, διατηρών άκμαιοτάτας τάς ουνάκαίωμα νέι έκλέξη δύο ώς κριτής τοΰ
άγώνος. Έκαστη δνάς θέι έπρότεινε ένα
μεις τον, έπιτίθεται διηνεκώς μετέι μεγά
λης τής επιμονής καϊ κατορθοϊ νέι δώση
ώς διευθυντήν τοΰ άγώνος, διέι κλήρου
δέ θά έξελέγετο ό μέλλων νά διευθύνη
τέσσαρα κτυπήματα είς τόν κ. Roger
τόν άγώνα. Ό κλήρος· άνέοειξε τόν ύπό
καϊ ούδ’ έίπαξ νά κτυπηθή.
τών αντιπροσώ
πων τοϋ κ.Ν. Πύρ
γου προταθέντα
συνταγματάρχην
τοΰ ιππικού κ.Μελέαγρον ’Αθανα
σίου. Ούτος μετέι
τών κκ. Μηλιώτου
Κομνηνον καϊ 11.
Ζνμβρακάκη άπό
μέρους τοΰ κ. Ro
ger καϊ τών κ Κ.’Ι.
Ιωσήφ καϊ Γεωργιάδου άπό μέ ρους
τοΰ κ. Πύργου, ά
πετέλεσαν τήν
Ελλανόδικον ’Ε
πιτροπείαν τοΰ ά
γώνος.
Ύπό τούς δρους
τούτους ήρξατο ό
άγών τήν 4 ώραν
Λ. ΙΓΤΡΓΟΣ
L. ROGER
καϊ 35' μ.μ. ένώΉ τελευταία αΰτη περίοδος· άνύφωσε
πιον τής ’Επιτροπής καί τινων έκ τών όλίκατά πολύ τήν αξίαν τού κ. Πι'
γων μυστών της οπλομαχητικής.
δστις: μέχρι τής περιόδου ταύτης
Οΐ άγωνισταϊ λευκά ένδεδυμένοι, μέ
νέτο σφοδρά μειονεκτών
λευκά χαμηλού πέλματος υποδήματα καϊ
Άθροισθέντων τών κτυπημάτων ευρεχειρόκτια πόλεως φέροντες. άμα τώ παραγθησαν δύο έπϊ πλέον κτυπήματα νπέρ
..... σ
γέλματι τού Συνταγματάρχου ελαβον τήν
τοΰ κ Roger, δστις καϊ άνεδείχθη νικη
στάσιν τού άμννομένον ό μέν κ. Roger
τήν γνωστήν χαρίεσσαν στάσιν τών Πα
τής, λαβών καϊ τάς προσυμφωνηθείσας
διακοσίας δυαχμάςρισινών ξιφιστών. ό δέ κ. Πύργος στάσιν
Ή έκ τοΰ άγώνος γενική έντύπωσις
ολίγον ιδιόρρυθμον.
ύπήρξεν ότι ό μέν κ. Πύργος· έχει αναμ
Οΐ άγωνισταϊ κατ’ άρχάς περιωρίζοντο
φισβήτητα προσόντα ικανού ξιφιστοϋ. ό
είς δοκιμαστικός απόπειρας μετέι πολλής
δέ κ. Roger δτι είνε τέλειος γνώστης· τής
προσοχής γενομένας. Αίφνης άμφότεροι
λεπτής τέχνης, ήν άνέλαβε νέι οιδάξη είς·
προβάλλόυσι καϊ άμφότεροι λαμβάνονσι
τούς· εταίρους τής ’Αθηναϊκής Λέσχης·
κτύπημα είς τόν βραχίονα, δπερ διέι τό
ή στάσις τον. ό τρόπος- καθ’ δν ήγωνίσύγχρονον αύτοΰ δέν έλήφθη ύπ’ δψει.
ζετο καϊ ή θαυμαστή όντως εύλνγισία
Μετά τούτο ό κ. Roger προσπαθεί μετέι
του, έβεβαίωσαν τοϋτο.
πολλής τέχνης νέι φέρη τόν αντίπαλόν του
Τ. Κ.
εις τό τέρμα τής άποστάσεως τον ό κ.

