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15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1898

Η ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΑΣ
«Μετέβαινον πρό τινων ή μερών έκ Βιέν
νης διά τοΰ σιδηροδρόμου εις Γερμανίαν.
’Εντός της αύτής άμάξης εύρίσκετο είς

κύριος μετά τής κυρίας του καί εις έτερος
κύριος, οϊτινες είχον ζωηράν συζήτησιν.
’Επειδή ή συζήτησις έγίνετο μεγαλοφώ
νως καί εις γλώσσαν, ήν γνωρίζω, χωρίς
νά 9·έλω τήν ήκουσα καί έλαβα μέρος είς
αυτήν.
— ’Εγώ πάντοτε έπίστευα, οτι αύτό είνε
αδύνατον.
Έλεγεν ό συνοδεύων τήν κυρίαν.
— Καί πολλοί άλλοι μαζύ σας. Άλλ’
Ιδού πού τό πράγμα άπεφασίσ9·η.
— Τί νά σάς εϊπώ, έγώ δέν πιστεύω
άκόμη.
— σ·1.7θ.·?ό· QOTic. ’Εγώ ακριβώς δΓ
αυτό πηγαίνω.
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ΑΡΙΘ. 2

— Άλήθ-εια;
Ήρώτησεν ή κυρία.
— Βεβαίως κυρία μου, ίσως άναλάβω έν
τεμάχιον καί εγώ.
— Νοστιμώτατον ! Ν’ άναβής στήν Γιουγκφράου μέ σιδηρόδρομον! "Ακούσε, γυ
ναίκα, δέν ξαναπατώ στήν Ελβετίαν πριν
νά τελειώση αυτός ό σιδηρόδρομος! Ξεύρεις πώς μοΰ φαίνεται ή Ελβετία χωρίς
σιδηρόδρομον, ώς τήν Γιουγκφράου!
"Ολοι έγέλασαν.
Έγιο δέ, δστις κάτι είχα διαβάσει σχε
τικόν ήθ-έλησα νά έχω πλείονας πληροφο
ρίας καί μέ τήν οικειότητα τήν οποίαν λαμ
βάνει τις μέ συνταςειδιώτας άπετάθην πρδς
τόν κύριον, δστις έφαίνετο γνωρίζων τά
κατά τόν σχεδιαζόμενου σιδηρόδρομον.
— Μέ συγχωρεΐτε, κύριέ, διά τό θάρ
ρος μου, ή μπορείτε νά μοΰ δώσετε μερικάς
πληροφορίας περί τοΰ σιδηροδρόμου τούτου:
— Ευχαρίστως. Τό τολμηρόν αύτό σχέ-
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διον τοΰ νά κατασκευασθή δδοντωτός σι
δηρόδρομος μέχρι τής κορυφής τής Γιουγκ
φράου είχε συλληφθή προ πολλοΰ. Άλλ’
ώς άπλοΰν δνειρον. Τώρα δμως μέ τάς
καταπληκτικά^ προόδους τής μηχανικής τί
θεται είς ενέργειαν καί μετά 3 έτη δλοι
θ’ άναβαίνωμεν εις τήν απάτητου Γιουγκ
φράου εις ύψος 4166 μέτρων er. partie
de plaisir.
«Όπως σάς είπα ό σιδηρόδρομος 9·ά ήναι
οδοντωτός καί έν μέρει ύποβράχιος. Τό δέ

σχέδιον. Σκοπεύετε στο Τυρόλον νά κάμετε
ένα σιδηρόδρομον κινούμενου μέ άερόστατον!
— Συγγνώμην! Δέν είμαι Γερμανός, εί
μαι Έλλην!
— Ά!
ΙΙαρετήρησεν δ κύριος προσκλίνων καί
αινιγματώδες μειδίαμα διεγράφη επί τών
χειλέων του.
’Εγώ τόν ήτένισα άσκαρδαμυκτεί, αυτός
δέ φοβηθείς μή τόν παρεξήγησα έσπευσε
νά μοΰ προσθέση τά έξης:

ΤΑ ΤΕΜΠΗ

τελευταίου τμήμα θ’ άπολήγει εις ανελκυ
στήρα. Θά έχη μήκος έν δλφ 2,101 μέ
τρων. Θ’ άναχωρή άπό τήν Μικράυ Σάϊδεγκ καί θά καταλήγη είς τήν κορυφήν.
ΤΙ όλική δαπάνη ύπελογίσθη εις 10,000,
000 φράγκων. Άλλ’ ύποθέτω, οτι θά
ύπερβή τό ποσόν τούτο.
«Ευχάριστή σας τόν κύριον διά τάς δοθείσας μοι πληροφορίας ήρχισα νά εκφράζω
τόν θαυμασμόν μσυ γερμανιστί εις τήν σύ
ζυγόν μου.
'Ο κύριος έννοήσας μοΰ είπεν.
— Αλλά καί σείς έχετε έν μεγαλουργόν

— Ωραίος τόπος ή Ελλάς, τήν διέτρεξα
δλην δίς διά σιδηροδρομικά έργα. Αλλά
τί κρίμα πού τήν άφίνετε έτσι! Τί βουνά,
τί τοποθεσίας έχετε! Ποιος τολμά δμως
νά τάς πλησιάση ;
— Μά, κύριε, δέν υπάρχει πλέον λη
στεία έν Έλλάδι, παρετήρησα, κάπως προσβλη θείς.
— Pardor ! Δέν εννόησα τούτο. Εννοώ

άλλο, εννοώ, ότι ούτε μέσα συγκοινωνίας
έχετε, ούτε τίποτε τό οποίον νά παρέχη
ευκολίαν είς τόν περιηγητήν, είς τόν ίοΣ'e! Καί δ'.ά νά γίνω σαφέστερος, έξη-
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γοΰμαι. "Εχετε τόν Παρνασσόν. Είναι άπό
τά ωραιότερα βουνά τοΰ κόσμου, βεβαίως
δέ ή άπό αύτοΰ θέα είναι μοναδική στον
κόσμον. Έν τούτοις δοκιμάσατε ν’ άναβήτε
έπ’ αύτοΰ. . .
«Ό Άκροκόρινθος, μέ τήν έπ’ αύτοΰ Άκρόπολιν, είναι κάτι τι έξοχου. Έν τούτοις δταυ μίαν φοράν τόν άνέβην έκόντεψα νά
ύποστώ τον οίκτρότατον τών θανάτων, νά

φαγωθώ άπό εκατοντάδα σκύλων. Άμ’ ο

Πεντέλη άπέχει ήμίσειαν ώραν άπό τάς
Αθήνας!
«Ά! κύριε, πόσα χρήματα χάνετε, τί
πλούτον άπό τάς ελλείψεις αύτάς.
«Είς έν δισεκατομμυρίου φράγκα πρέπει
νά ύπολογίσητε τό ποσόν, δπερ κατ’ έτος
άφίνουν οί ξένοι είς τήν Ελβετίαν, οί άναβάται τών βουνών της!
«Έκλινα τήν κεφαλήν ντροπιασμένος καί
δέν είπα τίποτε.

ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

Όλυμπος! ή Γιουγκφράου αύτή τής Ελλά
δος! Άμ’ ή Οίτη, έπί τής οποίας βγαί
νουν αί ώραιότεραι φράουλα·, τού κόσμου καί

μοναδικόν είδος κατοικιών, είδος JjOUi/ueίϊη des dUpeS! Άμ’δ χαριέστατος δ κομ
ψότατος Έλικών!
«Αλλά τί λέγω διά τόσον μακρυνά πράγ
ματα. Δοκιμάσατε ν’ άναβήτε στήν κορυ
φήν τής Πεντέλης καί τά λέμε! Ύστερον
άπο κοπιωδεστάτην άνάβασιν όχι ένα πο
τήρι νερό δέν βρίσκετε, άλλ’ ούτε μίαν στέ
γην διά νά προφυλαχθήτε άπό τόν ήλιον
ή άπό τήν αίφνηδίαν λαίλαπα! Καί ή

«Άπο τής στιγμής δμως εκείνης άπεφάσισα νά θέσω είς ένέργειαν §ν δνειρον, δπερ
άπο παιδικής ήλικίας έτρεφον, τό δνειρον τοΰ
νά ίδρυθή μία εταιρία, είς σύλλογος έν Έλ
λάδι, εν είδος louring-Club, δστις νά
έργασθή, νά συγκεντρώση πέριξ αύτοΰ
δλους τούς άνδρας τής καλής θελήσεως
δλους τούς αγαπώντας πράγματι τόν τόπον
μας καί νά προβή είς .τήν διευκόλυνσιν
τών μέσων τής άνακαλύψεως τών άγνώστων φυσικών καλλονών τής χώρας καί
νά καταστήση αύτάς προσιτάς εις τόν θαυ
μασμόν πάντων ».
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Ό ήμετερος Σύλλογος άναλαμβάνων τό
δύσκολον τούτο εγχείρημα πέποι8·εν, δτι

Τ’ ανωτέρω άνεκοίνωσεν ήμΐν ίπανελ-

καί ή Κυβέρνησες καί οέ ένδεαφερόμενοι

θ·ών έξ Ευρώπης είς τών συναδέλφων μας.
Ή ανακοίνωσες υπήρξε τόσον σπουδαία
καί το προτεινόμενον έγχείρημα τόσον φι-

Δήμοε καε οί εύπορούτεροε τών συμπολιτών
μας θά τον συντρέξωσε προφρόνως.

Τό πώς δ’ έννοεΐ ό Σύλλογος ημών νά
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ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΠΑΙΑΙΑΙ
Foot - Ball - Golf-Gricket - Lawn-tennis Hockey - Jeu de la longue paume- Bal
lon au camp - Balle a la crosse - Polo Water polo κτλ.

A'.
Π0Δ0ΣΦΑΙΡΙΣΙΣ (FOOT-BALL)
ΕΙΔΟ2 ΠΡΩΤΟΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ
h — s-b-z

Η ΟΣΣΑ

λόπατρε, ώστε συνελθ-όντες είς σύσκεψεν
υίοθετήσαμεν αμέσως τήν λαμπράν ταύτην
ιδέαν καε άπεφασίσαμεν, ϊνα άναλάβη καε
δώση σάρκα είς αυτήν β ήμέτερος Σύλ
λογος.

έπετελέση τον μέγαν τούτον σκοπόν καί διά
τίνων μέσων, 9-έλει άναπτυχθή είς τό προσ
εχές φυλλάδιον.
Τό St
u6ov3.iov
*
toff ΠοόιιΟ.ατικοϋ Χνλλόγου
Αθηνών

Κατάλληλος· χώρος out τήν παιδιάν
ταύτην είνε επίπεδόν τι μέρος άπηλλαγηένον
λίθων και τάφοων
κατά ποοτίιιησιν
U
·ν
ν
V
δέ λειμών χλοερός (pelouse), οί· τίνος τό
χόρτον έχει κοπή δι’ειδικής μηχανής. Αί
κανονικοί διαστάσεις τοΰ διά τό Rugby
χώρου είνε μήκος μέν 100 μέτρων καί
πλάτος 70 · ο ί διαστάσεις· όμως αυται μο
λονότι μεταβάλλονται κατά τόν σχηματι
σμόν καί τήν έκτασιν τού έδςίφους έν
τούτοις δέον νά τηοώνται όσον τό δυνα
τόν περισσότερον σημειούνται τά όρια διά
μικρών σημαιών, άλλ’άν ύπάοχη χώρος
άποκλειστικώς προωρισμένος διά τήν έκτέλεσιντήςπαίδιάς είνε προτιμώτερον διά νά
μή γίνωνταισυχνοί καταμετρήσεις ορίζεται
ό χώρος χαρασσομένης μικρός τάφρου πέριξ
ή κοπτομένης τής χλόης άν ή παιδιά γίνε
ται έντός λειμώνας (pelouse).
Αί γραμμαί A A
Ρ
Ρ
° καλούνται γραμμαί
Τ τού τέρματος (lignΡ es de but), αί γραμ
μαί ΤΤ (lignes de
touche) γραμμαί όΓ ρίων, ό δέ χώρος ό
αεταξΰ τού ουτω
Γ σχηματίζομενου
Τ παραλληλογράμμου
περιλαμβανόμενος
0 Τ
.
*>.
εινε το πεοιον.
"Όταν ή σφαίρα ριφθεΐσα έκτοςτοΰ στρα
τοπέδου ύπερβή τήν γραμμήν τών ορίων
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είνε έντός ορίου· άν έξέλθη έκ τών γωνικών 0<· είνε έν τώ όρίω τού τέρματος.
Είς άμφοτέρας όμως τάς περιστάσεις ταύτας ή σφαίρα δέν είνε πλέον έν ένεργεία·
χάνεται (elle est inorte).
Τοποθετούνται μικοαί σημαία: είς τάς
τάς τέσσαρας άκρας τού παραλληλογράμ
μου καί τρεις άλλαι δεικννουσαι τάς· γραμ
μής- τών όρίων, έξ ών δυο είς 22 μέτρων
άπόστασιν έξ έκάστης γραμμής τέρματος
ΤΤ ϊνα δεικνύουσι τήν άπόστασιν καθ’
ήν άνεοοίφθη
ή σφαϊοα
οτε έίήλθε
τών
V V <·
w ν
γωνιών 00. Ί1 τρίτη έμπήγνυται είς τό
κέντρον τής γραμμής τών όρίων διά νά
οεικνύη τό κέντρον τού πεδίου όπόθεν ή

σφαίρα άνερρίφθη κατά τήν αρχήν τού
παιγνιδιού, είς τήν ήμίπαυσιν καί μετά
τό κέρδος ενός τέρματος.
Τά τέρματα αποτελούνται (ΡΡ έκ δύο
στύλων 4,50 μέτρων ύφους καί είς άπόστιισιν εγκάρσιάν 5,50 μέτρων. Είς ύφος
•3 μέτρων άπό τού έδάφους ένούνται διά
τίνος ξύλινης ράβδου είτε σχοινιού τε
ταμένου.

Ή παιδιά.
Ό κε κανονισμένος αριθμός τών παικτών
είνε 15 δ' έκαστον στοατόπεδον, άποτελουμενος· έξ !) παικτών προφυλακών, 2 Φυ
λάκων, 3 οπισθοφυλάκων καί 1 ούραγού
ον ό άρχηγός τοποθετεί κατά τήν αρχήν
τής- παιδιάς, ώς δεικνύει τό σχεδιά
γραμμα. ΤΙ κατάταξις όμως αύτη δύναται
νά ποικίλληται άναλόγως τής τακτικής
τών αρχηγών.
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Ή τοιαύτη διάθεσις τών παικτών είς
προφυλακήν, κέντρον κα'ι οπισθοφυλακήν
εϊνε αναγκαία διά τήν καλήν ύπεράσπϊσιν τοΰ τέρματος. Έκαστος παίκτης έχει
καλώς καθωρισμενον τό έργον τον οί προ
φυλακές είνε οί άκροίίολισταί οί άρχόμενοι τής μάχης. ΙΙροχωροΰσι καθ’ όσον επι
τείνεται ή μάχη προσέχοντις νά διατηρώσι τό κυριευθέν έδαφος και όπισθοχωρόΰσιν όταν αί θέσεις· των είναι έν κινδυνω.
Μόλις ή σφαίρα ριφθή όφείλονσι νά τήν
άκολουθώσιν έκ τού πλησίον και νέι μή
τήν άφήσωσι νέι φθάσιι είς τύ ίδικόν των
έδαφος. "Οταν αί·τη έγγίση τήν γην, καί
έπίκειται σύρραξις. όφείλονσι νά ένωθώσιν είς συμπαγές σώμα καί νέι έμποδίσωσι

τόν έχθρόν νά διασπάση τήν γραμμήν των.
Προστατεύονται έξ όπισθεν ύπό τών φυλάκως οϊτινες τοποθετούνται μέτρα τινέι όπι
σθεν αύτών, ένεορεύοντες καί πάντοτε έτοι
μοι νέι άναλάβωσι τήν σφαίραν άν αΰτη
ήθελεν ύπερβή τήν γραμμήν τών προφυλάκων, νέι τρέξωσι μετ’ αύτης καί νέι τήν
φέρωσιν εις- τό έχθρικόν στρατόπεδον· εκλέ
γονται δέ οΰτοι έκ των ένεργητικωτέρων
καί άοίστων
δοοιιέων
είι*- ιιικοάν
άπόσταυ
ν u
ν υ
σιν δπιθεν αύτών εύοίσκονται
οί
όπισθοV
φύλακες έπίκούροι τών προηγουμένων πάν
τοτε έτοιιιοι
νέι διοοθώσουν
τά σφάλματα
L
V
V V
τών φυλάκων ιί νά προσδάλλωσιν έχθρόν,
οστις ήθελε φθάσει μέχρι τού στρατοπέ
δου των.
Τέλος 15 μέτρα όπισθεν τών οπισθο
φυλάκων καλύπτων τό δεξιόν καί τό
αριστερόν, εύρίσκεται ό ούραγός διαρκώς
έπαγρυπνών έπί τής ασφαλείας τοΰ τέρ

ματος, καί τελευταίος έπίκούρος άν ό
εχθρός ήθελε δυνηθή νέι Φέρη τήν σφαί
ραν μέχρι τών τελευταίων χαρακωμάτων
καί διέλθη τήν γραμμήν τοΰ τέρματος διέι
νέι κερδίση ένα πόντον (essai).
Ό ούραγός έχων αποστολήν νέι σώζη
τό στρατόπεδον του έν έσχάτω κινδυνω
πρέπει νά έκτελή τοϋτο άνευ δισταγμού
καί αμφιβολίας είτε άναλαμβάνων τήν σφαί
ραν ϊνα δράμη μετ’ αύτάς, είτε άν ό εχ
θρός έπλησίασε πολύ, όίπτων αύτήν μα
κράν οι’ ισχυρού κτυπήματος υπέρ τήν
κεφαλήν τοϋ έχθρόν.
Μορφωθείς, ώς μικρός στρατός- ό όμιλος
τών παικτών διευθυνείμενος ύπό τοΰ αρ
χηγού του πρέπει νέι ενεργή όμοιομόρφως-

έκάστου παίκτου τηροΰντος διέι τό κοινόν
καλόν τήν άνατεθεϊσαν αύτώ υπηρεσίαν
καί τιθέμενου κατέι μέρος τό ατομικόν
συμφέρον. Τό αξίωμα παντός Ομίλου ποδοσφαιρίσεως έσται είς διέι πάντας,
πάντες οΓ ένα.
Ό αρχηγός, είς- όν ό όμιλος οφείλει
ύπακοήν, παίζει ένίοτε μετέι τών έμπροσθίων καί ένίοτε μετέι τής- οπισθοφυλακής.
ΊΙ θέσις αΰτη είνε προτιμητέα ώς φύλαξ
ιί όπισθοφύλαξ δύναται νέι έποπτεύη κάλλιον, νέι διευθύνη τούς στρατιώτας του καί
νέι τούς άνακαλη εις τάξιν άν έκτρέπωνται Ώς- προφύλαξ δύναται νά συγκεντροϊ
κάλλιον τήν προσοχήν του έπί τής σφαί
ρας. Έν πάσιι όμως περιπτώσει πρέπει νέι
εύρίσκηται έκτος πάσης συρράξεως (melee).
Ύπάρχουσι τρεις τρόποι κτυπήματος- διά
τοΰ ποδός:
1. Τιθέμενης τής σφαίρας είς μικρόν
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κοίλωμα, ϊνα μείνιι έν ακινησία καί λαμόανομένης Φοράς διέι τό κτύπημα δπερ κα
λείται ελεύθερον κτύπημα (coup franc).
2. Άφινομένης νέι καταπέση καί κτυπωμένιις κατέι τήν πρώτην άναπήοησιν.
δπερ καλείται πεάιιένον κτύπημα (coup
ΐοηιθό).
3. Άφινομένης νέι καταπέση καί κτυπωμένης πριν ιί έγγίση τήν γην, δπερ
καλείται, κτύπημα εις τό ότερό (coup
de voice).
’Απαγορεύεται νέι έγγίζηται ή σφαίρα
διέι τής χειρός έκτος είς τινας περιπτώσεις
προδλεπομένας ύπό τών κανόνων.
(-Ιέι άποπειραθώμεν ήδη νέι περιγράφωμεν μίαν παρτίδα ποδοσφαιρίσεως κατά τάς
κυοιωτέρας αύτάς φάσεις. Αί έξηγήσεις
αύται θέι δώσωσίν είς- τούς αρχαρίους νέι
έννοήσωσιν εύκολώτερον τούς κανόνας,ονς
θέι εϊπωμεν κατωτέρω.
Οί δύο όιιιλοι έφθασαν· άιιφοτεοοι Φέρουσι τήν κεκανονισμένην στολήν μέ τέι
χρώματα τού Σωματείου των. Χιτώνα μάλλινον (φανέλλαν, jersey) περισκελίδα έπίσης μέχρι γόνατος καί μακρέι περιπόδια
(κάλτσες). Οί δύο αρχηγοί άναρρίπτουσιν
έν νόμισμα (κορώνα ιί γράμματα). Ό κερδίζων (στρατόπεδον Β) προτιμά νά έκλέξη τέι
τέοιια άφίνων είςτόν αντίπαλόν του τό κτύπημα τής αποστολής (τό πρώτον κτύπημα,
coup d’envoi).
Οί παϊκται ιίιιφοτέοων τών στρατοπέδων
καταλαμΰάνουσι τάς ύπό τών αρχηγών όρισθείσας θέσεις. Ή σφαίρα τίθεται εις τό
κέντρον τοΰ εδάφους είς μικρέιν οπήν κατα
σκευή ζομένιιν διέι τοΰ καττύμματος (τα
κουνιού) ϊνα μείνη ακίνητος. Οί προφύλακες τοΰ στρατοπέδου Α δπι ρ έχει τό
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πρώτον κτύπημα είσίν είς τήν αυτήν γοαμμήν μέ τήν σφαίραν. Οί τού στρατοπέδου
Β, δέκα μέτρα όπισθεν αυτής-δέν πρέπει
δέ νέι έγκαταλείύωσι τάς- θέσεις των μέχρις
δτου ή σφαίρα ριφθή. Ό όρισθεΐς παίκτης
(καί εί δυνατόν πρέπει νέι ηναι πάντοτε
ό αυτός) ρίπτει τήν σφαίραν οι’ ισχυρού
κτυπήματος τοϋ ποδός προς τό έχθρικόν
στρατόπεδον "Οσον ύώηλότερα τήν ρίύη
τόσον περισσότερον καιρόν δίδει είς τούς

προφύλακαα τοΰ στοατοπέδου του νέι ποοχωρήσωσι καί νέι φθάσωσι τίιν σφαίραν
ταύτοχρόνως μέ τούς οπισθοφύλακας τοϋ
αντιθέτου στρατοπέδου.
Ή σφαίρα άναπηδήσασα συλλαμβάνεται
ύφ’ενός τών οπισθοφυλάκων τοΰ στρατο
πέδου Β. δστις κρατών αυτήν υπό τόν Βραχίονά τον τρέχει δσον τάχιστα πρός τό
έχθρικόν τέοιια. Διευθύνεται δέ πάντοτε,
πλαγίως παρέι έν εύθυγραμμία διότι απο
φεύγει κάλλιαν τήν συνάντησιν τών εναν
τίων καί απαλλάσσει ταχύτερον καί εύκο
λώτερον τό τέρμα του οπερ θέι έτρεχε μέγαν κίνδυνον άν συνελαμβάνετο (ό παίκτης
οηλ.) καί σύρραξίς τις έλάμόανε χώραν.
(Έπεται συνέχεια)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΤΣΑΦΗΣ
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Το έμπόδιον τούτο συνίστατο είς §ν ύψωμα 1 μέτρου καί 80 εκατοστών. Οί ιπ

ΙΠΠΙΚΟΙ

ΑΓΩΝΕΣ

πείς τρέχοντες άπο ρυτήρος ώφειλον νά ύπερπηδώσι τδ ύψωμα τούτο είς δύο

πιδή-

ματα.
«-EX ΒΕΛΓΙΟ «s-

ΝικηταΙ υπήρξαν άςιωματικοί τού Βελγικού Ιππικού.

Ό ύπίλαρχος Φ4ν Λαγγενϊόκ ύπερπτ,όών έμπόόιον μίγα μέ τόν Ιππον του
Βλόκ - Φλΰϊ.
Ό ύπολοχαγός Χάζεμαν διαοκελϊζων ύψωμα μέ τόν ίππον του

Βίντων Β'

'Π βασίλισσα τού Βελγίου

9-έλουσα νά τιμήσή τούς άγώνας τούτους επεμψεν

ίππους τών βασιλικών σταύλων, δπως άγωνισ9·ώσι.

ΤΟ

ΠΟΑ Η A A Τ Ο ΝΓ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΤ Κ0ΣΜ0Τ

Ό κ. Σιμεών ίιαακελίζων μέ τόν ίππον του εν ύψωμα.

Έν

Σπά

τού

Βελγίου πρό τινων

ήμερών

έτελέσθησαν

άγώνες.

Οί άγώνες ούτοι είσί κυρίως άγώνες δρόμου μετ’ εμποδίων.

οί

ετήσιοι

ιππικοί

Άπό τού έτους 1894 διεξάγονται έν Εύρώπη
τή συννενοήσει καί τή συνδρομή δλων τών ποδη
λατικών σωματείων τών τε φιλάθλων καί τών έξ
έπαγγέλματος τοιούτων διεθνείς ποδηλατικοί
άγώνες πρός άνάοειξιν πρωταθλητών ποδηλατών
τοΰ Κόσμου.
Εις τούς άγώνας τούτους, οίτινες έκάστοτε
διεξάγονται έν διάφοροι; πόλεσι τής Εύρώπης,
λαμβάνουσι μέρος δλα σχεδόν τά ποδηλατικά
σωματεία τής Εύρώπης καί ’Αμερική; στέλλοντα
τους καλλίτερους δρομείς πρός συμμετοχήν ιδία:;
αύτών δαπάνα·.;.

Κατά τό 1894 μέρος έλαβον εις τους άγώ
νας τούτου; μόνον φίλαθλοι- διεξήχθησαν δέ οί
άγώνε; έν Κολωνία ένθα άνεδείχθησαν νικηταί
τοΰ μέν ένός μιλίου ό Γερμανός Lehr. τών δέ
δέ δέκα μιλιών ό ‘Ολλανδός Jaap Eden.
Κατά τό έτος 1895 προσεκλήθησαν νά λάβωσι μέρος καί οί ές έπαγγέλματος ποδηλατισταί εΐ; τούς αγώνα; τούτους, οίτινες έκανονίσθησαν ώς έξής:

1) Άγων ένός μιλίου φιλάθλων.
»
»
» έξ έπαγγέλματος.
2)
»
100 » φιλάθλων.
3)
»
»
» έξ έπαγγέλματος.
4)

31

ΠΟΔΙΆΑΤΙΚΙΙ ΚΑΙ ΑΘΑΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

Ό νικητής έκαστου τών αγώνων τούτων λαμ
βάνει τον τίτλον πρωταθλητοΰ έξ έπαγγέλματος ή
φιλάθλου τού έτους καθ’ 5 ένίκησεν. Ό σπουδαι
ότερος δμως άγών καί δ κινών τδ ρεγαλήτερον
ένδιαφέρον είνε δ μεταξύ τών νικητών τοϋ ένδς
μιλίου τών έξ έπαγγέλματος καί τών φιλάθλων.
'Ο νικητής τοΰ άγώνος λαμβάνει τδν μοναδικόν
τίτλον «Πρωταθλητής έν γένει τοΰ Κόσμου».
Κατά τδ έτος 1895 εις τούς άγώνας, οίτινες
διεξήχθησαν έν Κολωνία νικήτα1, άνεδείχθησαν
τών φιλάθλων δ 'Ολλανδός .Jaap Eden τών έξ
έπαγγέλματος, δ Βέλγος Pro tin καί τών 100
χιλιομέτρων έξ έπαγγέλματος. δ τέως Άγγλος,
νΰν ύπήκοος ’Αμερικανός, MichelΚατά το έτος 1896 πρωταθληταί άνεδείχθη
σαν εις τούς διεξαχθέντας έν Κοπεγχάγη άγώνας
τοΰ ένδς μιλίου φιλάθλων δ Άγγλος Reynols
καί τών έξ έπαγγέλματος δ Γάλλος Bourillon.
Τών 100 χιλιομέτρων τών μέν φιλάθλων δ
Γάλλος Ponscarnie, καί τών έξ έπαγγέλματος
δ Άγγλος Chase.
Πρωταθλητής δέ έν γένει ανεδείχθη δ Γάλλος
Bourillon, δστις ένίκησε τδν άναδειχθέντα πο
δηλάτην τών φιλάθλων Reynolds.
Κατά το έτος 1897 πρωταθληταί άνεδείχθη
σαν εις τούς έν Βιρμιγχάμη διεξαχθέντας άγώ
νας τοΰ ένός μιλίου τών φιλάθλων δ Δανός
Sthader καί τών έξ έπαγγέλματος δ Γερμανός
Arend.
Νικητής πρωταθλητής τοΰ Κόσμου άνεδείχθη
β Arend, δστις ένίκησεν εύκόλως τδν πρωτα
θλητήν τών φιλάθλων.
Ε ς τούς αγώνα: τούτους έλαβε μέρος καί δ Γάλ
λος Masson ’Ολύμπιονίκης, δστις ήλθε δεύτερος
εις τδν άγώνα τών έξ έπαγγέλματος μετά τόν
Arend.
Κατά τδ έτος τούτο οί άγώνες διεξήχθησαν
έν Βιέννη έν τώ Ποδηλατοδρομίω Prater.
Άνεδείχθησαν πρωταθληταί τών φιλάθλων
τοΰ ένδς μιλίου δ Γερμανός Albert, τών 100
χιλιομέτρων δ Άγγλος Cherry, τών έξ έπαγ—
γέλματος τοΰ ένδς μιλίου, δ ’Αμερικανός Banker,
δστις ήουνήθη νά νικήση τούς Γερμανούς Arend,
Verhehen, τούς Γάλλους Jacqulin, τους
Βέλγους Grogna, Broca τόν ’Ολλανδόν Mevers κλπ. Εις τούς άγώνας τούτους έλαβον μέρος
πάντες οι έξέχοντες ποδηλάται τής Εύρώπης
έκτός τοΰ Γάλλου Bourillon.
Πρωταθλητής τοΰ Κόσμου δέν άνεδείχθη διότι
δέν ήουνήθη ένεκα άδιαθεσίας δ Banker νά συναγωνισθή μετά τοΰ νιζητοΰ πρωταθλητοΰ τών φι· |

λάθλων Albert, δστις ίπποτικώτατα φερόμενος
δέν ήθέλησε νά διανύση μόνος τήν άπόστασιν διά
νά λάβη τόν ύπέροχον τίτλον.
G.
REC0RT ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΑ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα δ Άγγλος Lin
ton καί οί Γάλλοι Huret καί Fossier προσέβαλον μετά τελείας έπιτυχίας διάφορα records
τοΰ Κόσμου εις τδ έν ΙΙαρισίοις ποδηλατοδρό
μιο'/ τών ΙΙριγκήπων.
Τά νέα records τοΰ Κόσμου είνε τά εξής:
2
χιλιομ.
2' 8" ’/, Fossier
3
»
3'
13”
»
4
»
4' 15”
Τ. Linton
5
»
5' 17” %
»
6
»
6' 20” 7,°
»
7
»
7' 24” 7,
»
5 μίλια, 1609 εις 8' 27” 7, ύπδ τοΰ Τ.
Linton.
8
χιλιομ.
8' 36” 7δ
Fossier
9
9' 42” 1 !/8
»
10' 46” 7ε Huret
10
»
» ]ώρ· 8' 43” 7ε
»
60
‘
/
» 1
70
20' 12”
80
» 1
31' 42” 7'δ
90
» 1
43' 13” Λ
»
» 1
54' 24” 9 .'5
100
»
100 μίλλ’.α 3
11' 1" ι/.
»
Προελαύνοντας ε:χο·/ ιλ πρωταθληταί ούτοι
ήλεκτρικά tendenis όότινα έφερον coupe vent
διά νά καταστέλλωσι τό σχηματιζόμενον εναντίον
ρεύμα τοΰ ανέμου.

Τό ποοηλατικόν Record τοϋ Koditou
της ώοας.
Τό ωραιότερου record τοΰ Κόσμου είνε τδ
τής ώρας. To record τούτο κατέχει δ Αμερικα
νός Elkes δστις διήνυσεν εις μίαν ώραν έν τώ
ποδηλατοδρομίω Φιλαδέλφειας 55,831 μέτρα.
Τό record τον μιλίου, 1609 μέτρων.

’Ανήκει εις τδν Γάλλον Taylor, δστις διήνυσε τήν άπόστασιν ταύτην έν τώ αύτώ ποδη
λατοδρομίω είς 1' 32” 7«·
01 ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ·. ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΙΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ 100 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ.

Οί άγώνες ούτοι λαμβάνουσι χώραν έν Γαλ
λία άπό τοΰ έτους 1885 καί δ κάτωθι πίναξ

ΠΟΙΚΙΛΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΑΙ1ΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΙΣ

τών έκάστοτε χρονικών διαστημάτων έναργώς
μάς δεικνύει τήν πρόοδον τής ποδηλασίας άπό
τοΰ 1885 καί πρδς τδν σκοπόν τούτον παραθέ
τομε·/ τόν πίνακα τών νικητών καί τούς χρόνους,
καθ’ ούς διήνυσαν τήν άπόστασιν ταύτην άπό
τής συστάσεως τών ^ηθέντων άγώνων.
1885 .1. Dubois είς 4<5p. 14' 19”
»1
3' Q"
1886 de Gvry » 4
3 /l
3' 5”
1887 »
»
» 4
28' 15”
» 3
1888 Terront
40' 20”
»
» 3
1889
40' 21”
1890 Beconais » 3
18' 21”
3
»
1891 Charron
18' 21” 7,
1892 II. Fannan» 3
IT Id” 7,
3
1893 Lou vet
» 2
36' 23”
1891 Iluret
2
25' 44” 7.
1895 Lesna
2
14' 12” 7.
1896 Bauge
2
β"7.
10'
1897 Bohours
7" 7,
189S
12'
» 2
»
ΑΓΓΛ0ΓΑΛΛΙΚ0Σ ΑΓΩΝ

’Εξ δλων τών άγώνων ήμιαντοχής (demi
fondl, οϊτινες διεξήχθησαν τό έτος τούτο έν
ΙΙαρισίοις ύπό πάσαν έποψιν ανώτερος ήτο δ
μεταξύ τών Άγγλων Linton καί Armontg
άφ’ ένός καί τών Γάλλων Champion καί Bo
hours άφ’ έτέρου, διεςαχθείς τήν πορελθοΰσαν
Κυριακήν έν ΙΙαρισίοις έπί άποστάσεως 50 χι
λιομέτρων. Είς τόν άγώνα τούτον νικηταί άνε
δείχθησαν κατά σειράν οί Άγγλο: Armontg
καί Linton, ύπερτέρησαντες τούς άντιπάλους
Champion καί Bohours. Ό πρώτος άφιχθείς
είς τό τέρμα Armontg διήνυσε τήν ρηθείσαν
άπόστασιν εις 58' 42” ’/5·

0 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Τ0Τ 1898

Τδν τίτλον τοΰ «Πρωταθλητοΰ τής Αμερικής»
λαμβάνει καθ’ έκαστον έτος ούχί έκε’νος δστις
νικά εις άγώνα διοργανούμενον έπί τώ σκοπώ
τούτοι ώς γίνεται έν Εύρώπη, άλλ’ έκείνος δστις
κατά τδ έτος ούτινος λαμβάνει τόν τίτλον τοΰ
πρωταθλητοΰ ήθελε καταγάγη τάς περισσοτέρας
νίκας.
Πρωταθλητής τοιοΰτος έκ τών μέχρι τοΰδε άποτελεσμάτων άναδεικνύεται ό Αμερικανός Bald.
Μετ’ αύτδν έρχεται δ ’Αμερικανός Taylor, Α·θίωψ, δστις άναμφιβόλως θά έλάμβανε τδν τίτλον
τοΰ Πρωταθλητοΰ τής ’Αμερικής, έάν δέν τόν

άπέκλειον τών άγώνων πλεΐστα ποδηλατοδρόμια
ένεκα τοΰ χρώματος τής φυλής του, δπερ, φαί
νεται, ότι δέν είνε άρεστδν τοΐς Αμερικανούς.

ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΝ “ΠΑΝΑΧΑΪΜΝ ΑΓΟΝΟΝ,,

01 κατά τό εαρ λαμπρώς τελεσΟέντες άγώνες έν
ΓΙάτραις, τή πρωτοβουλία τοΰ υπό προστάτη καί
επιτιμώ προέδρω της Λ. Β. Υ. τοΰ πρίγκηπος
Γεωργίου ΙΙαναχαϊκοΟ Γνεεναθτιν.ον Σνλλόγοί'
έπέσυρχν τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον τοϋ Ελληνικού
κόσμου. ’Ιδού τά έπίσημα αποτελέσματα αυτών άποσταλέντα ήμϊν εύγενώς παρα τοΰ Προεδρείου τοϋ
ρηδέντος Συλλόγου :
1) Εις τό μονόζυγου, α’) Λεωνίδ. Τσικλητήρας
καί β') Γεώργ. Μακρής.
2) Εις τούς κρίκους, α') Άθ. Λακιώτη; και β'
Άλ. Σπυράκος.
3) Είς τό άλμα κατά μήκος εις πρώτην. α') Κ.
Λεβεντάκος έφικτόν (record) μ. 5.32 καί β')
Σωτ. ’Αναστασόπουλος έφικτόν μ. 5.05.
4) Εις τό δίζυγον. α') Γεώργιος Μακρής καί β')
II. Καρέλης.
5) Εις τόν δρόμον 100 μέτρων, α ) Κ. Λεβέν
τικος έφικτόν 12" καί ‘/ε καί S') Δημ. Μαλέτσος.
6) Είς τόν δρόμον 1500 μέτρων, α ) ΆΟ. Ιϊανταζόπουλος έφικτόν 5' καί 57". S ) Ιίωνστ.
Γεωργόπουλος έφικτόν 5' καί 57".
7) Είς τήν άνχορίχησιν έπί καλώ, α') ΆΟαν. Δα
νίας έφικτόν 21” καί ’/·- β1) Κωνστ. Δρούκας έφικτόν 22" καί ’/5·
8) Είς τήν δισκοβολίαν, α') Π. Τζάλας έφικτόν
μ. 25.73 καί 6 ) Άνδρ. Τερζής έφικτόν μ.
25.32.
9) Είς τήν άρσιν βαρών διά μιας χειρός όκ. 50.
α-) Β. Οικονόμου καί 6') Διον. Σεφερλής.
10) Είς τό άλμα έπί κοντώ υπέρ σχοινίον άνευ
βατήρος. α') Λ. Τσικλητήρας έφικτόν μ. 2
καί 73 καί β') Π. Τζουμέρκας μ. 2.68.
11) Είς τόν δρόμον 400 μέτρων, α') Κ. Λεβέντι
κος έφικτόν 58 ' καί ’/5 καί β ) Γ. Πουλοπουλος έφικτόν Γ, 1 καί */,.
12) Εις τόν δρόμον 800 μέτρων, α’) ΆΟ. ΙΙανταζόπουλος έφικτόν 2’. 14" καί '/, καί β') ΓΜπαρμπαρέσος έφικτόν 2', 19 ' καί ’/7.
13) Είς τό άλμα τριπλοϋν. β’) Δημ. Μαλτέζος έφι
κτόν μ. 11.46 καί α') Κ.’Λεβεντάκος έφικτόν
μ. 11.42.
14) Είς τήν άρσιν βαρών δΓ άμφοτέρων τών χειρών όκ. 72. α') Γεώργ. Τζώρας καί Διονϋσ.
Σεφερλής.
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15) Είς τήν σφαιροβολίαν. χ') Σ. Τραχαδάς εφικτόν
μ. 11.12 χχί β) Βχσ. Οικονόμου εφικτόν
μ. 10.40.
46) Εις τό άλμα ύττέρ σχοινίον ανευ κοντού καί βχτήρος. α’) Έρρ. Γράβαρης εφικτόν μ. 1.45.
17) Είς τάς ασκήσεις ιππικού εφαλτηρίου μετά λα
βών. α') Γ. Μακρή; καί β ) Π. Μικρής.
18) Είς τό άλμα ύπερ τό Ιππικόν έφαλτήρ'.ον. χ') Κ.
Λεβεντάκος καί β') Κ. Παρνασσας.
19) Είς τήν πάλην Στέφ. Χρηστόπουλος.
20) Είς τόν δρόμον 10,000 μ. α’) Άνδρ. Πατρί
κιος εφικτόν 38’ καί β’) ΆΟ. Παντχζόπουλος 42'.
21) Είς τήν κολυμβητικήν 100 μέτρων, α ) Άρ.
Άντελάρης εφικτόν Γ,50" καί ’/s καί β') Ν.
X. Σωτηρόπουλος εφικτόν 2', 15" καί
22) Είς τήν κολυμβητιχήν 500 μέτρων, α') I. Πχπορχκης εφικτόν 12' καί 32'' χχί β') Κ. ΓΙχπχδχτος εφικτόν 12' καί 32".
23) ’Ομοίως 1200 μέτρων, χ') Π. Άνδρουλιδάκης
εφικτόν 27', 25" καί ‘/, καί β') Π. Βούλ
γαρη: εφικτόν 28' χχί 51".
24) Κωπηλ χσία 2000 μέτρων διχ τετρχκώπου φχλαινιδος μεταξύ εταίρων (μικρών). Λέμβος
«Πχνχχχϊχός», πηδαλιούχος ’Ιωάν. Γιχννίπουλος καί έρέτχι Άρ. Ήλιόπουλος, ’Ιωάν.
Αναστασίου, Άνδρ. Γιχννόπουλος καί Βχσ.
Γιαννόπουλος εφικτόν 12' καί 28".
25) Κωπηλασία 4 000 μέτρων διά τετρχκώπου φχλαινίδος. Λέμβος Πανχ/αϊκός, πηδαλιούχος
Ίωάν. Γιαννόπουλος καί έρέται Άνδρ. Κονταρίνης, Χρ. Δουβανας, Κ. Πρεβεζάνος καί
Δημ. Άβραμόπουλος εφικτόν 22'.

------- ο---------

ΑΠ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
3,500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Πώς διηγείται ό
Γκέντοιχ
τό κατόοΟωηά του.
(Συνέχεια)

« ‘Ο κ. Πρόξενος κατηγορηματικώς έκ νέου
ειδοποίησε τόν Πασσάν νά φροντίση περί τής
ασφαλείας μου, δπως διέλθω άνευ ένοχλήσεως,
πρόσδεσα:, ότι άν τούτο έπιτευχθή θέλει πολύ
τιμήσει τήν Τουρκίαν, διότι θά δύνανται οί Τούρ
κοι νά σεμνύνωνται, δτι διήλθεν Εύρωπαϊος ολό
κληρον τήν Μακεδονίαν άνευ ούδενος απευκταίου.

ΠΟΔΙΆ ΙΤΙΚΙΙ ΚΜ ΑΘΜΙΤΙΚΗ ΕΠΙΗΕ'ϊΡΙΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΙΤΟΜ4Σ

'Η διάβασις τοΰ όρους Καμβούνια καί τοΰ
στενού Πορτάϊς- πολύ δυσχερώς κατορθώθη ένεκα
τών κολοσσιαίων ύψωμάτων και αποτόμων κατω
φερείων τών λιθοστρώτων αύτών δδών. ’Απέναντι
αυτών τά δρη τής Βοιωτίας είνε μηδέν. Έν Σιλφεντζέ φιλοξενηθείς παρά τώ Πασσά έκρατήθην
πλέον τού δέοντος, ένα έν τώ μεταξύ βεβαιωθή
τηλεγραφικώς, δτι εις τά μέρη εκείνα, δι’ ών
έπρόκειτο νά διέλθω, ύπήρχεν ασφάλεια. Έν τώ
μεταξύ ένέσκιψε μεγάλη καταιγίς, τής όποιας
έπωφεληθείς εγώ ήρπασα τό ποδήλατό·/ μου και
ετράπην εις φυγήν, ενώ δλόκληρον τό Κονάκι
τοΰ ΓΙασσά, κείμενον έπί μέρους -υψηλού ήτο
πλήρες άνδρών, παρακολουθούντων διά τώνοφθαλ
μών τον δρόμον μου έπί ωραίας λεωφόρου, τρέ
χοντος, ώς διάβολον διά νά άποφύγω τήν προαγγελλομένην ραγδαία·/ βροχήν. Καϊ όντως έντός
δέκα λεπτών τής ώρας εύρέθην έξω τών όρίων
τής καταιγίδος, εις μέρος εις δ δέν είχε φθάσει
ή βρ°Ζή· Διερχόμενος τής γεφύρας Βιστρίκας
μετά σπουδής μανιώδους είδον έκεϊ ίσταμένους
δύο φύλακας, οί όποιοι ανύψωσαν τάς χεϊράς των
κατάπληκτοι καϊ έκραύγαζον : « Μάς ’Αλλάχ,
Σεϊτάν, Σεϊτάν».— θεός φυλάξοι, ό Διάβολος,
δ Διάβολος».
Εις τήν Κοζάνην, κωμόπολιν 'Ελληνικήν, οί
κάτοικοι μέ ύπεδέχθησαν, ώς Έλληνα μετ’ άκρατήτου ένθουσιασμού- άπαντες ούτοι, εις δισχιλίους άνερχόμενοι, έτέθησαν είς παράταξιν εις
άπόστασιν δύο χιλιομέτρων άπό τής πόλεως καί
διά μέσου αύτών ζητωκραυγαζόντων έξήλθον τής
πολίχνης- ήναψαν δέ πυράν είς έν ύψωμα καϊ διά
πυροβολισμών μέ έχαιρέτων. Κατά τό δεϊπνόν
μου εις τό έστιατόριον, τό έν αύτώ συνηγμένον
πλήθος μοί έζήτει πληροφορίας περί τών συμβαινόντων έν ’Αθήναις. Έπί τή έκφρασθείση επι
θυμία τοΰ Διοικητοΰ διήλθον τού οίκου του, μέ
διεβεβαίωσε δέ έν σλαυϊκή γλώσση, δτι είχε δια
τάξει τηλεγραφικώς νά ληφθώσι πάντα τά προφυλακτικά μέτρα, δπως άσφαλώς εξακολουθήσω
τήν πορείαν μου.
(“Επεται συνέχεια].
ΓΚΕΝΔΡΙΧ
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ!
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΗΣ “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ,. ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ

Το Σάββατο-/ 8 τρέχοντος μηνός, δ «Ποδη
λατικός Σύλλογος ’Αθηνών» έδωσε·/ έορτήν έπί
τή εύκαιρία τής έκδόσεως τοΰ πρώτου φυλλα
δίου τής «Έπιθεωρήσεώς» μας. Τό έπί τής δδοΰ
’Αγχέσμου κατάστημα τού Συλλόγου ήτο καταλ
λήλως διεσκευασμένον καί φωταγωγημένον. Ή
είσοδος ιδίως, εις τό βάθος τής όποιας έφαίνετο
τμήμα τοΰ κήπου, μέ ένετικούς φανούς άνηρτημένους έπί τών κλάδων τών δένδρων, παρουσία
ζε·/ ώραϊον θέαμα.
Περί τήν ΙΟΊ
*
ώραν πλήθος προσκεκλημένων
έξ δλων τών Σωματείων τής πόλεώς μας καί
εγκρίτων προσώπων τής κοινωνίας μας, κατέκλυζον τάς αίθούσας του.
Έν τώ μέσα» τού ενθουσιασμού τοΰ άθλητικού
κόσμου, δ όποιος πρό καιρού δέν είχε συναθροισθή
έπί ταύτώ, δ κ. Σπ. ’Αντωνόπουλος, Γενικός Γραμματεύ: τοΰ «Πανελληνίου Γυμναστ. Συλλόγου»,
έφερε πρόποσιν ύπέρ τοΰ Σωματείου τοΰ «Ποδη
λατικού Συλλόγου ’Αθηνών», συγχαίρω·/ τον
Πρόεδρον αύτοΰ κ. Μιλτ. Νεγροπόντην, διότι εις
αυτόν καί μόνον δφείλεται ή περιωπή εις ήν
έφθασε τό Σωματείο·/, τό όποιον μάλιστα διά
τοΰ επισήμου όργάνου του, τής Ποδηλατικής
και ’Αθλητικής- Έπιθεωρήσεως της ’Ανα
τολής, έγεινεν ό άπόστολος τής σωμασκίας καί
τοΰ άθλητισμοΰ άνά τήν Ελλάδα. Τότε ό Πρόε
δρος εύχαριστών αύτόν διά τάς εύχάς του, ανέ
πτυξε·/ έν όλίγοις τό πρόγραμμα τής Έπιθεωρήσεως. ΊΙ Ελλάς, είπε, δυστυχώς δέν έχει
άκόμη πανταχοΰ δρόμους βατούς διά τό ποδή
λατο·/, διά τούτο νομίζει ότι πρέπει νά ώθήσωμεν
τόν κόσμον πρός τάς περιηγήσεις έν γένει, δπως
δ ποδηλατιστής καί ώς πεζοπόρος, έν άνάγκη,
γνωρίση έκ τοΰ σύνεγγυς τάς άγνώστους είς
τούς πολλούς φυσικός καλλονάς τής Ελλάδος.
Έκ τών λόγων τοΰ κ. Νεγροπόντη λαβών
αφετηρίαν δ άξιότιμος καί σεβαστός καθηγητής
τής 'Ιστορίας έν τώ Έθν. Πανεπιστημίφ κ. Σπυ
ρίδων Λάμπρος, Πρόεδρος τής Ένώσεως τών
’Αθλητικών Σωματείων, έξήρε τάς άρετάς τού

ποδηλάτου καί έπεκρότησε τήν ιδέαν τών περιη
γήσεων άνά τήν Ελλάδα. Οί ποδηλατισταί,
έλεγε, πτερόεντες, θά κηρύξωσιν άπ’ άκρου εις
άκρο·/ τήν ύψηλήν άποστολήν των. ’Αλλά διά νά
δυνηθώσι νά καρποφορήσωσιν αί ένέργειαί των,
χρειάζεται πολλαπλή καί ταύτόχρονος ένέργεια.
Πρός τούτο κρίνει άπαραίτητον τήν συμμετοχήν
είς τήν Ένωσιν τών ’Αθλητικών Σωματείων καί
τού «Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών». Όταν
τά Σωματεία ήνωμένα, έν όμονοία. πρός ένα καί
τόν αύτόν σκοπόν βαδίσωσι, τότε καί μόνον θά
κατορθωθή τό έπιδιωκόμενον ύπό τού «Ποδηλα
τικού Συλλόγου» διά τής ΈπιΟεωρήσειός του.
Χειροκροτήματα έκάλυψαν τάς τελευταίας λέ
ξεις τού προσφιλεστάτου καθηγητού καί πάραυτα
ή δρχήστρα τής Μουσικής Εταιρίας, ήτις πάνυ
εύγενώς είχεν άποσταλή εις τόν Σύλλογον, δπως
συντελέαη είς τήν έπιτυχίαν τής έορτής, ήρχισεν
άνακρούουσα θούριο·/.
Μετ’ όλίγον δ κ. X. Στράτος, Γεν. Γραμματεύς τής Μουσικής Εταιρίας, έφερε πρόποσιν
ύπέρ τοΰ Σωματείου. Ό έκ τών Συμβούλων κ. Κ.
Κακουλίδης προέπιεν ύπέρ τών προσκεκλημένων
καθώς καί δ Γεν. Γραμματεύς κ. Σπυρ. ’Αγκωνάκης ύπέρ τής δημοσιογραφίας, άνταπήντησαν
δέ οί κ. κ. Όθων Ήλιόπουλος, δ διακεκριμένος
καθηγητής τής σπαθασκίας, δστις μάλιστα καί έν
τώ ένθουσιασμώ του προσεφέρθη νά διδάξη δω
ρεάν τά μέλη τού Συλλόγου έν τίρ καταστήματι,
καί δ κ. Σπ. Δάσιος, δ συμπαθής δημοσιογράφος.
Ό κ. Γούναρης, Σύμβουλος τής Ποδηλατικής
Εταιρίας, προπίνω·/ ύπέρ τοΰ Συλλόγου, έξέφρασε τήν εύχήν, δπως οί Ποδηλατικοί Σύλλογοι
ένωθώσι μίαν ήμέραν, έργασθώσι δέ έν αρμονία
καί άπό κοινού.
Τότε δ Πρόεδρος έπιεν υπέρ τών μελών τών
δύο λαμπρών ποδηλατικών ’Σωματείων τής πό
λεώς μας, τής «Ποδηλατική: Εταιρίας» καί τού
«'Ομίλου τών Ποδηλατών». Ό κ. II. Σαββίδης,
δ πλήρης μέλλοντος ποδηλατιστής, δραττόμενος
τής εύκαιρία:, ηύχαρίστησε τόν Πρόεδρον διά
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τήν ύποστήριξιν, ήν παρέχει είς τούς έξ έπαγγέλματος ποδηλατιστές, διά τής ώθήσεως ήν
διοει εις τόν αθλητισμόν. Τάς διαφόρους προπό
σεις καί εύχάς έπεσφράγισεν δ γνωστός δημο
σιογράφος κ. Χικόλ. Σπανδωνής, δστις άπηύθυνε μερικά; λέξεις πλήρεις πνεύματος προς τόν
κ. Πρόεδρον, μέ τήν χάριν εκείνην, ή οποία τόν
χαρακτηρίζει.
Καθ’ 8λον τό διάστημα τής εσπέρας άντηλλάγησαν σοβαραί ιδέαι περί τών μέτρων, τά όποια
πρέπει νά ληφθώσιν, δπως ή νεολαία άφυπνισθή
έκ τής νάρκης, ήτις τήν κατέλαβε κατόπιν τών
’Ολυμπιακών ’Αγώνων καί τραπή έπί τόν αθλη
τισμόν καί τήν σωμασκίαν.
Οί προσκεκλημένοι έμειναν μέχρι βαθείας νυκτός, ζωηροί καί εύθυμοι, ύπό τούς ήχους τής
παιανιζούσης μουσικής.
Τήν έπομένην, δπως συνεχίσωσι τήν εορτήν
τά μέλη τοϋ « Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθηνών»
έξέδραμον έν σώματι εις τήν Ελευσίνα, όπου δ
αρχηγός τών έκδρομών κ. Επαμεινώνδας Χαρί
λαος παρέθετο πλουσιώτατον γεύμα εις τήν με
γάλη·; αίθουσαν τής υποδοχής τοΰ προτύπου
πνευμάτοποιείου του.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ

Οί πιιωταΟλπταϊ τΐίς Γαλλίας.

ΠρωτάΟληταί τής Γαλλίας εις τό αγώνισμα τούτο,
δπερ διεξή/Οη μετά τών Γαλλικών Σωματείων "Club
Fran^ais- κχί «Standart Attlantie Club”, άνεδείχΟησαν
ο! τοΰ τελευταίου Σωματείου, οϊτινες ύπερίσχυσαν
τών αντιπάλων διά τριών κατά δύο.

ΑΓΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ CRICKET
Εις τόν αγώνα τούτον, είς τόν οποίον εί’/ον λάβει
μέρος τά δύο καλλίτερα σωματεία άφ’ ενός μέν τό
’Αγγλικόν Σωματείον Notts Culigxat τό Γαλλικόν τής
πόλεως τών Παρισίων, νικηταί άνεδείχΟησαν οι τού
'Αγγλικού Σωματείου δια 131 punts, άπέναντι 109
τών αντίθετων.

ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ
Τό record τοΰ κόσμου άνήζει είς τόν "Αγγλον
G. Legatt, όστις έπίδησε μέτρα 7 καί 23 έκατ. μ.
To record τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων είνε τό τοΰ
’Αμερικανού Clarek μ. 6.35.
Τό 'Ελληνικόν record είνε μέτρα 5.93 ύπό τού
Α. Τουφερή, όστις έπήδησε κατά τούς έν Πάτραις
τελεσΟέντας αγώνας ύπό τοϋ Παναχαϊκοΰ Συλλόγου
Πατρών τήν 21 Μαίου 1896, μέτρα 5.93.

ΤΑΣΗΣ

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

Oxford - Cambridge
Μεταξύ τών Πανεπιστημίων ’Οξφόρδης καί Κανταβοιγίας διεξάγονται καθ’ έκαστον έτος αγώνες κω
πηλασία; άπό τοΰ έτους 1829.
Ό πρώτος αγών μεταξύ τών Πανεπιστημίων τού
των, ό γενέμενο; τό 1829, άπέβη ύπέρ τοΰ Πανε
πιστημίου τής 'Οξφόρδης.
‘Ο δεύτερος αγών έγένετο τό 1836 καί άπέβη
ύπέρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας.
Άπό τοϋ έτους εκείνου οτέ μέν νικηταΐ άίεδεικνύοντο τοϋ ενός Πανεπιστημίου, ότέ δέ τοΰ ετέρου,
μέχρι τοϋ έτους 1889. Άλλ’ άπ’ αύτοΰ οί άντιπροσωπεύοντες έκάστοτε τό Π ανεπιστήμιον τής Όξίόοδης άναδεικνύονται αήττητοι. Καί κατά τό έτος τού
το άνεδείχΟησαν οί αυτοί νικηταί, οϊτινες ήδυνήΟησαν νά ύπερτερήσωσι τών άλλων πλέον τών 20H
μέτρων.
Ό άγων ούτος άπό 60 και πλέον ετών έγινεν έν
Αγγλία δημοτικώτατος καί ενδιαφέρει σχεδόν πάντας
τούς έν ’Αγγλία άΟλητας. κωπηλάτας κχΐ μή, οϊτινες
ποοστρεχουσιν εξ όλων τών αετών να πχρευοεΟώσιν
είς αύτόν, φέροντες διαφορετικόν τό σήμα καί τα
χρώματα τοϋ προσφιλούς αυτοί; Πανεπιστημίου.

Τό record τοΰ κόσμου ανήκει εις τόν ’Αμερικανόν
I. C'onnoly. δστις έπήδησε τήν 18 Σεπτεμβρίου 1896
έν Βοστώνη τής ’Αμερικής μέτρα Ιί καί 94 ’/» έκ.
Είς τόν αύτόν ανήκει καί τό record τών ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων με μέτρα 13.71. Ή διαφορά, ήτις
ύφίσταται αετχξύ τών δύο τούτων record, γινομένων
ύπό τοΰ αύτοΰ Connoly κατά τό έτος 1896 ύπαρχε·,
είς τό, ότι ό Connoly κατά τούς ’Ολυμπιακούς αγώ
νας δέν είχε έγκαιρους προπονηΟί, καθόσον ή προπόνησις εν ’Αμερική τών αθλητικών αγωνισμάτων αρχεται από τοϋ μηνός Μαρτίου.
Τό 'Ελληνικόν record είνε τό τοΰ 1. Περσάκη μέ
μέτρα 12.44.

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩι
Τό record τοΰ κόσμου ανήκει εις τόν "Αγγλον
Β. Dickenson μέ ιαέτρα 3.58.
Τό record τών 'Ολυμπιακών αγώνων είνε μέτρα
3.30 ύπό τοΰ ’Αμερικανού Hoyt καί τό 'Ελληνικόν
είνε μέτρα 2.90 ύπό τοΰ Γ. Δαμάσου.

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΠΟΔΙΙίΑΊΊΚΙΙ ΚΑΙ ΑθΜΠΊΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΣΙΣ ΤΙΙΣ ΑΧΑΤΟΜΙΣ

όμως, δ Βερσής καί τινες άλλοι ήδυνήύησχν νά ύπερβώσι τά 30 μέτρα.

CRICKET

Οί ποωτιιθληταΐ τής 'Ολλανδίας.
Τό αγώνισμα πρός άνάδειξιν πρωταθλητών τής
'Ολλανδίας διεξήχΟη έν Leidan μεταξύ τών Συλλό
γων, Ajax, Rood en Wit.
Νικητής άνεδείχΟη ό Σύλλογος Rood.

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Τήν 10 Νοεμβρίου διεξαχθήσεται έν Νέα 'Τ’όρκη
ό μεγαλήτερος άγων πυγμαχίας μέ βραβείου φράγ
κων εκατόν χιλιάδων μεταξύ τών πρωταθλητών
Corbett καί Sharkeng. Άμφότεροι ούτοι είνε γνω
στότατοι έν ’Αμερική καί χιλιάδες στοιχημάτων από
τώοα εχςυσι τεθή. Τά αποτελέσματα τοΰ άγώνος ΰά
δηαοσιεύσωμεν έν καιρώ μετά τής φωτογραφίας τών
νικητών.

Άπενκταϊον.
Τήν I ’Οκτωβρίου έν Burnophold τής ’Αγγλίας
ο Lavery, ηλικίας 23 έτών καί ό Vesloe, άμφότεροι
'Άγγλοι, συνηντήΰησαν έν άγώνι πυγμαχίας. Κατά
τόν αγώνα τοϋτον ό Lavery έπλήγη θανασίμω; ύπό
τοΰ αντιπάλου του, όστις συνελήφΟη τήν έπιοΰσαν μετά
τοϋ διοργανωτοΰ τής πυγμαχίας Ji.....ay Julenwm.
ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ

Κατά τόν γενόμενον έν Ashton τής ’Αγγλίας την
3(1 Σεπτεμβρίου αγώνα δρόμου από μήκους 10 μι
λιών υ.ετά βραβείου φράγκων χρυσών 2500, νικητής
άνεδείχΟη ό "Αγγλος Ε. Bacon, δστις διήνυσε τό διά
στημα τών 10 μιλίων, ήτοι 16,093 μέτρα εις 54 ,
43". Δεύτερος άφίκετο ό γνωστός Γάλλος Len Hurst,
δστις έν Παρισίοις εις αγώνα, διοργανωΟέντα ύπό τής
Μικρός ’Εφημερίδες», κατεβίβασε τό record τού νικητοΰ τοΰ Μαραθωνίου δρόμου Σ. Λούη.

ΙΙαρακαλοϋνται σι μή λαμβάνοντες τα-

κτικώς το Περιοδικόν νά καταγγέλλωσι
τήν βραδύτητα πρός τδν κ. Πρόεδρον τοϋ
ΙΙοδηλ. Συλλόγου Ά9·ηνών, προς δν και
παν έγγραφον δέον ν’ άπευΜνηται.

Παρακαλοΰνται θερμώς τά Προεδρεία τών
’Αθλητικών Συλλόγων μας, δπως εύαρεστούμενα
μάς άνακσινώσι πάντα τά κατ’ αύτούς. Τδ τοιοϋτον καί τδ Περιοδικόν μας θά καθιστά ένημερώτερον και εις τούς ’Αθλητικούς Συλλόγους θά
παρέχη ειδικόν δργανον πρδς ανακοινώσεις.
ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΝ

Παναμαϊκόν Σύλλογον, Πάτρας. Τά τοΰ λαμ
πρού Σωματείου σας δέν έδηαοσιεύσαμεν είς τό πρώ
τον φυλλάίιον ές αιτίας τής άπεργίας τών Τυπογρά
φων. ή όποια είνε καί ό λόγος όπου τό παρουσιά
σαμε·/ τόοον άιελές. — ’Αθλητικόν Σύλλογον
Βονο(>ούοων. Έπέμψαμεν ταχυδρομικής 10 σώ
ματα. Περιμένομεν νέα σας. — Γνηναάτεκδν Σύλ
λογον Κύπελης. Έλάβομεν έγκάρδιον έπιστολήν
σας. Εΰχαριστούμεν.— Ιί. Μ., Ζάκννϋον. Ένεγράψαμεν τούς φιλάθλους έςαβέλφους σας. Φροντίσατε
νά μάς κάμητε καί άλλους συνβρομητάς, ώς αληθής
sportsman.— II. Κ., Πύργον. Έλήφθησαν, εΰχαριστοΰμεν.— Π. X., ’Αλεξάνδρειαν. At παρατηρήσεις
δρΟαί. Έσημειώίλησαν καλώς.— X. Μ., ΙΙετοονττολιν. Μή λησμονείτε τό <ΓΙάν μίτραν άριστον». Αΰτό
έννοείται δέν έχει σχέσιν και μέ τούς συνβρομητάς,
τούς όποιους τόσον εΰγενώς μάς εγγράφετε. — II.
Ρ., Βώλον. ’Αξιέπαινος. Μείνατε ήσυχος καί ένηργήσαμεν παρά τή έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβεία
μας. όπως έπιτραπή ή έν Τουρκία έλευθ-ερα εισα
γωγή του.— Φ. Α., Άογοότόλιον. Καί ήμείς αΰτό
έπι&υμοΰμεν. Τό ψύλλον μας, μέ ΰποστηρικτάς ώς
υμάς, »ά γίνη άπαραίτητον στόλισμα πάσης 'Ελλη
νικής οικογένειας.

Είό'οποιονμεν τούς άναγνώστας μας, οϊτινες καταγίνονται
(ΐς την ι/ωτογραιγίαν, ότι λίαν ευχαρίστως θά ό'ημοσιενομεν παν
6,τι, ώς άΟληπν.όν ή τοποβεαία, ό'νναται νά ένό'ιαφερη τό κοινόν.
ΊΙαοακαλονμεν, όπος αί άποστελλόμεναι πλάκες τίθενται μεταξύ όνο
καρτονίον.

Τό recort τού κόσμου είνε μέτρα 34 ’/» εκατοστά
ύπό τοΰ ’Αμερικανού R. Sheldup.
Τό τών 'Ολυμπιακών αγώνων είνε 29.15 υπό τοΰ
’Αμερικανού G. Garret.
Τό 'Ελληνικόν record τό έπίσημον είνε τό τοΰ
Π. Παρασκευοπούλου μέ μέτρα 28.95. Ό αυτός

'Γύποις Ν. Ταρουσοπούλσυ. — Πλατεία Κάνιγγος, 18

ΚΑΙ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ

ΔΡΟΜΟΥ
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ι^βΡ"· Ό κατάλογος τών εγγραφών εινε ανοικτός μέχρι τής μεσημ, ακριβώς, τής 29 ’Οκτωβρίου. ΓΓάς έγγραφόμενος οφείλει νά κατάβάλη δρ. πέντε μέν, ώς ποδηλατιστής, δύο δέ, ώς δρομεύς, αϊτινες θά τω
έπιστραφώσιν άμα, ώς λάβη μέρος εις τούς άγώνας. Άπευθυντέον δι’
έγγραφάς και πληροφορίας εις τόν κ. Μ. Φιλιπ οδός Έρμου.
ΙΙ»:-»-.

