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ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1898

ΑΛΠΙΝΙ2Μ02 - ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ
ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
Είς τό δεύτερον φυλλάδιον της Έπιθεωρήί/εώς μας ύπεδείξαμεν την νέαν
τροπήν, ήν λαμβάνει ό «Ποδηλατικός Σύλ
λογος ’Αθηνών», σκοπών νά προκαλέση
καί νά διενκολύνιι τάς· άνά τήν χώραν
ημών εκδρομής. Ύπεσχέθημεν δέ αμέσως
διά τοΰ παρόντος νά άναπτύξωμεν τόν
τρόπον καί τά μέσα, δι’ ών θά έπιδιώξωμεν τό έγχείρημή μας.
Πρό τούτον δμως άνάγκη νά δώσωμεν
είς τους Έλληνας άναγνώστας μας πλη
ροφορίας τινάς, ώς' πρός τόν τρόπον, καθ’
δν έν Εύρώπη οί τοιοϋτοι Σύλλογοι δρώσι.
Ύπάρχουσι δύο δροι κατά τήν γαλλι
κήν προσωδίαν έσχηματισμένοι, έν χρήσει
δμως είς τάς κυριωτάτας τών ευρωπαϊκών
γλωσσών :

♦

ΑΡΙΘ. 3

Alpinisnie. — Άλπινισμός.
Tonrisine.— Τουρισμός.

Ή δευτέρα μάλιστα, νομίζω, δτι δέν
περιέχεται κάν είς τά κλασικά γαλλικά
λεξικά.
Διά τής- πρώτης τών λέξεων τούτων
νποδηλοΰται:
a'j Ό πρός' τάς "Αλπεις θαυμασμός, ή
πρός αύτάς αγάπη, ή επιθυμία τής έπισκέύεώς των.
β') Ή έπί τάς κορυφής των άναρρίχησις.
γ') Αί γνώσεις αί γεωγραφικοί, όρογραφικαί, μεταλλευτικοί, όρυκτολογικαί, ύδρογραφικαι κτλ., αί αναγόμενοι είς τήν με
λέτην τής ισχυρότατης τούτης τών έν
Εύρώπη οροσειρών.
δ') Άπασα ή έπί τών όρέων τούτων
φιλολογία.
ε') Τά έργαλεϊα, αί ράβδοι, τά παγο
πέδιλα. τά έλκηθρα, οί.οδηγοί κτλ., τά
χρησιμεύοντα διά τήν άνάβασιν είς αυτής.
τ') Ί1 τοιιή
ή διάV οδών, μονοπατίων,
ν
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σπασις παγόνων, ή οικοδομή καταφυγίων,
ή άνοικοδόμησις μετεωρολογικών σταθμών
κτλ. έπί τών ’Άλπεων.
Συνεκδοχικώς ό Άλπινισμός έφαρ-

εξω τών τειχών πόλεως, διά μέσον δασών,
ποταμών, πεδιάδων, έπί όρέων κτλ.
γ') I Ιόν μέσον, οι’ ού επιτυγχάνονται
τά ανωτέρω.
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έν ’Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία
καί Έλόετία ύπάρχονσιν έπίσης τέλειοι,
αλλά πολύ ειδικότεροι
Σκοπός αύτών είνε :
α’) Ή διάδοσις τής· θαυμάσιος τούτης
συνειθίας τοΰ έκδράμειν έξω τών πόλεων.
β') Ή καθοδήγησις πρός τελειοτέραν
έκτέλεσιν τών έκδρομών καί έπομένως ή

43

φυγίων, ή τοποθέτησες καθισμάτων έντός
δασών, είς· τά τρίστρατα κτλ.
ε') Ί1 σύνταξις υγιεινών παραγγελμά
των, ή ύπόδείξις τοΰ καταλληλότερου ένούματος, ξενοδοχείων κτλ.
Τέλος άμφότεροι οί οροί Άλπινισμός
καί Τουρισμός μεταφορικός ύποδηλοΰσι τήν ψυχικήν κατάστασιν είς ΐϊν εύ-

Ό λέων tov ΎιιηττοΡ

μόζεται, ώς δρος διά την μελέτην, περιήγησιν κτλ. οίουδήποτε ορούς. ΟΓτω φερ'
είπεΐν οί περιηγούμενοι τά Πυρηναία ονο
μάζονται έπίσης Άλπινισταί.
Οί Άλπινικοί Σύλλογοι είνε ισχυ
ρότατοι καί πολυπληθέστατοι καί πολυμελέστατοι. Ή δ’ επιστήμη, ό πολιτισμός
καί ό αθλητισμός πλεϊστα είς αύτούς
οφείλει.
Ό δεύτερος δρος:
Tourisme — Τουρισμός, είνε πολύ
δυσκολότερος πρός ερμηνείαν.
Τά λεξικά δέν λέγουν τίποτε καί άν
λέγουν, λέγουν ανοησίας, διότι καί ή λέξις
καί τό πράγμα είνε νεώτατον, ή δ’ έννοια
του είνε ακατάληπτος· είς τους λεξικο
γράφους.
Tourisme —Τουρισμός, σημαίνει περί
που τά έξής:
α') Περιήγησιν γενομένην ποός άναώυχήν, πρός ψυχαγωγίαν, πεζή, έ φ ί π π ω ς,
έφ’άμάξης, έπί ποδηλάτου, έπί
α ύ τ ο κ ι ν ή τ ο υ, έπί πλοιαρίου, έπί
γ ι ό τ.
6') Αθλητικήν έξάσκησιν, γινομένην

δ’) Τήν σχετικήν φιλολογίαν, τόν συρ
μόν. τά έργαλεΐα κτλ.
Σύλλογοι τουριστικοί, touring (ό
δρος έχει γίνει κατά τήν αγγλικήν γραμΌοεινάν κ<ιτ<ιάνγ»ον

σύνταξις οδηγιών, οδοιπορικών, χαρτών
κτλ.
γ') Ί1 διά τής Κυόερνήσεως, τών δή
μων ή καί ιδία δαπάνη έπιδιόρθωσις τών
δρόμων, έπίχωσις επικινδύνων μερών, διάνοιξις ατραπών έντός τών δασών.
δ') Ή τοποθέτηση- πινάκων οδηγών τών
δρόμων ή ύποδεικνυόντων τό βαραθρώδες
ιί άβατον μέρους τινός. ή άνέγερσις κατα

Ό ιΐιόιιούοοοιιος τής Γιονγκόράον

ματικήν), ύπάρχουσι πλεϊστοι καί ισχυρό
τατοι, ών πρότυπον ίσως δέον νά θεωρηθή ό Touring Club τής Γαλλίας, διά
τό γενικώτατον πνεΰμά του, διότι άλλως

ρίσκεταί τις· ών αλπινιστής καί γενι
κότεροι· τουριστής.
Είς τό προσεχές φυλλάδιον θέλομεν άναμνήσει τινάς έκ τών ώραιοτέρων τής Ελ
λάδος τοποθεσιών καί θέλομεν καταδείξει
πόσον θά ώφέλει τήν χώραν μας τοιοΰτός
τις Σύλλογος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
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A8AHTIKAI ΠΑΙΑΙΑΙ
—----

Foot - Ball - Golf-Gricket - Lawn-tennisHockey - Jeu de longue paume - Bal
lon au camp-Balle a la crosse-PoloWater polo ■/.</..
A.
Π0Δ0ΣΦΑΙΡΙΣΙΣ (FOOT-BALL)
ΕΙΔΟ2 ΠΡΩΤΟΝ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΙΣ
sa-cr ο-ξ-s·

[Συνέχεια]
Φθάνει άνευ κωλύματος είς τό μέσον
τοϋ στρατοπέδου, εκεί δέ περικυκλωμέ
νος ύπό τών εμπρόσθιων τοΰ στρατοπέδου

σχηματίζουν κύκλον περί την σφαίραν.
Μόλις· δ’ εκείνος, δστις κατείχε την σφαί
ραν τήν εγκατάλειψη, ή σύρραξις άρχεται,
ό κύκλος περισφίγγεται, έκαστος παίκτης·
προσπαθεί νά έκβάλη την σφαίραν ώθών
αυτήν διά τοΰ ποδός πρός τό εχθρικόν
στρατόπεδον, χωρίς νά λακτίζη κατά τύ
χην και χωρίς· ποσώς νά μεταχειρίζηται
τάς χεΐράς του. Οί φύλακες είσίν εκεί,
όπισθεν τοϋ κύκλου, ένεδρεύοντες, μέ τό
όμμα έπί τής σφαίρας, έτοιμοι ν’ άρπασωσιν αυτήν μόλις έξέλθη. Αίφνης ακούε
ται Φωνή : Άνεχώρηάεν. Είς· τών φυ
λάκων τοΰ στρατοπέδου Α τήν κατέλαβε
καί τρέχει πρός· τό εχθρικόν τέρμα, ακο
λουθούμενος ύφ’ δλων τών προφυλάκων
τοΰ στρατοπέδου του, ϊνα τόν ύποστηρίξωσι καί τώ άνοίξωσι δρόμον, καί τών

Α. άφίνει τήν σφαίραν νά πέση κτύπων ί εναντίων, ϊνα βοηθήσωσι τό κινδυνεϋον
αυτήν κατά τήν άναπήδησίν της, καί κα
τέρμα των. Ό φύλαξ ούτος, καλώς βοητόπιν αμέσως μεταβαίνει νά καταλάβη τήν
θούμενος ύπό τών συντρόφων του, δέν
θέσιν του έν τή οπισθοφυλακή, άφίνων
βαδίζει κατ'ευθείαν πρός τό τέρμα, ένθα
εις τους προφύλακας τοΰ στρατοπέδου του
αί εχθρικοί δυνάμεις είσί συνασπισμέναι,
τήν φροντίδα νά διατηοήσωσι τήν σφαίραν
ϊνα τώ άποκλείσωσι τήν δίοδον. Κάμπτει
έπί τοΰ κτηθέντος εδάφους.
αριστερά, είτα δεξιά καί τέλος μετιί πολ
Ή σφαίρα πίπτει πλησίον ένός τών φυ
λούς ελιγμούς καί πολλάς προσποιήσεις
λάκων τοΰ στρατοπέδου Α, δστις· τήν
όίπτει τήν σφαίραν όπισθεν τής γραμμής
καταλαμβάνει καί ετοιμάζεται νά τρέξη
τοϋ τέρματος· τοϋ στρατοπέδου Β. Δικαιού
μετ’ αυτής μέχρις δτου κωλυθή ύπό τίνος
ται τότε ένα πόντον καί ό πόντος ούτος
τών προφυλάκων τον στρατοπέδου Β, δστις
δίδει είς τό στρατόπεδον του τό κέρδος
επίσης τώ άφαιρεϊ τήν σφαίραν. Φωνάζει
ένός· τέρματος, ήτοι ένα πόντον διά τόν
άμέσως: Κάτω, καί ή σφαίρα τίθεται
διιιλόν του.
κατά γης ύπό τοΰ τελευταίου συλλαβόν’Εκείνος ή καί πάς έτερος παίκτης ύπό
τος αυτήν. Οί προφυλακές άμφοτέρων τών
τοϋ αρχηγού ύποδειχθείς. λαμβάνει τήν
στρατοπέδων σχηματίζουν δυο πυκνός
σφαίραν καί τήν φέρει κατ’ εύθεϊαν γραμ
γραμμής καί λαμβανόμενοι άπό τών ώμων
μήν μέχοι τής· γραμμής· τοϋ τέρματος·
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έκεϊθεν τήν Φέρει πρός τό στρατόπεδον
καί είς τοιαύτην άπόστασιν, όσην θεωρεί
άνάγκαίαν καί Ικανήν, ϊνα διαπεράση τήν
σφαίραν ύπεράνω τής όριζοντείας ψάβδου
καί νά κεοδίση έν τέριια δι’ ένός έλευθέρου κτυπήματος (coup franc). Κατά τόν
χρόνον τούτον οί φύλακες- τοΰ στρατοπέ
δου του τίθενται είς τήν αυτήν γραμμήν
μέ τήν σφαίραν, έτοιμοι ν<ί τήν άκολουθήσωσι μόλις άναχωρήση. Οί παίκται τοϋ
στρατοπέδου Β μένουσιν είς τό τέρμα
των, έκτεινόμενοι κατά μήκος όπισθεν τής·
γραμμής τοϋ τέρματος, οί μέν έτοιμοι νά
όρμήσωσι μόλις ή σφαίρα έγγίση τήν γην,
ϊνα τήν άναρρίψωσιν, οί δέ ϊνα τήν έγγίσωσιν, άν ό πόντος ήθελε ματαιωθή, τής
σφαίρας πιπτούσης όπισθεν τής γραμμής
τοϋ τέρματός των.

τέρματος καί κατόπιν πάλιν κατ’ εύθεϊαν
μέχρι 32 μέτρων άπό τής γραμμής τοϋ
τέρματος· (γραμμής δεικνυομένης ύπό τών
μικρών σημαιών). Έκεϊθεν τήν φέρει πάλιν
είς· τό παιγνίδιον διά πεσμένου κτυπήμα
τος (coup touibe), άφίνω” αυτήν νά καταπε'ση καί κτύπων αύτήν κατά τήν στιγ
μήν τής άναπηδήσεως.
("Αν ό πόντος έδιδε κέρδος ένός τέριιατος, ή σφαΐοα θά έπανεόέρετο είς τό
παιγνίδιον, όπως είς τήν αρχήν τής παρτίδος. άλλ’ ύπό τοϋ χάνοντας στρατοπέδου).
ΊΙ σφαίρα καλώς ριφθείσα, διερχομένη
υπέρ τάς κεφαλάς τών προφυλάκων, πίπτει
έμπροσθεν τοΰ τέρματος Α· είς τών οπι
σθίων τοϋ στρατοπέδου τούτου, άρπάζει
αύτήν καί τρέχει κατά μήκος τής γραμ
μής· τοϋ ορίου, ϊνα άπομακρυνθή όσον τό

ΓΙάντες οί παίκται είσίν είς τάς θέσεις
των ό όοισθείς παίκτης, ϊνα δώση τό
κτύπημα τής· αποστολής, τό ελεύθερον
κτύπημα (coup franc), δίδει τό σημείον
εκείνος δστις κρατεί τήν σφαίραν, τήν το
ποθετεί κατά, γής καί ό πόντος λαμβάνει
χώραν. Μόλις ή σφαίρα τεθή κατά γής
παίκται τινές τοϋ στρατοπέδου Β όρμώσι
πρός αύτήν καί άν τις έξ αύιών δμνηθή
νά έγγίση αύτήν έν τή πτήσει της μα
ταιώνει τόν πόντον καί άν ακόμη ή σφαίρα
διήρχετο ύπεράνω τής ράβδουΊΙ σφαίρα κακώς ριφθείσα, έκτρεπομένη
τής γραμμής της, πίπτει μέτρα τινα μα
κράν τού σκοπού, όπισθεν τής γραμμής
τοϋ τέοιιατος· είς τών παικτών τοϋ στρα
τοπέδου Β τήν λαμβάνει καί τήν κάμνει
άμέσως νά έγγίση χώμα· είτα φέρει αύ
τήν κατ’ εύθεϊαν μέχρι τής γραμμής τοϋ

δυνατόν περισσότερόν τοϋ τέρματός του
καί φθάνει οΰτω είς τό μέσον τοΰ πεδίου,
αλλά περικυκλωμένος· έκ τοϋ πλησίον ύπό
τών άντιθέτων, άποχωρίζεται τής σφαίρας
ρίπτων αύτήν εις ένα σύντροφόν του ευρι
σκόμενον ύλίγον δπισθεν αύτοΰ καί δστις,
Βλέπων τήν οδόν έλευθέραν έμπροσθεν
αύτοΰ τώ έφώναξε : *
Ρ£φε την (απαγο
ρεύεται νά ρίπτηται ή σφαίρα πρός τό
μέρος τού έχθρικοϋ στρατοπέδου). Ούτος
συνεχίζων τό έργον τοϋ προηγουμένου
άκολουθεΐ τήν γραμμήν τοϋ ορίου, καί
βέλων καί αύτός νά άποχωρισθή τής σφαί
ρας τήν άφίνει νά πέση καί τήν κτυπά
πριν Λ έγγίση γήν (coup <le voice). Τό
κτύπημα σφάλλει, ή σφαίρα κυλιέται έξω
θεν τής γραμμής τοϋ όρίου (εύρίσκεται
έν όοίω) καί ϊνα έπανατεθή είς τό παι
γνιδιού, είς· παίκτης τοϋ αντιθέτου στρα
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τοπέδου Β, ύποτεθείσθω, τήν έπαναφέρει
εύρίσκωνται πάντοτε μεταξύ τής· σφαίρας
είς τό σημεϊον όπόθεν ιίχεν έξέλθευ έκεϊ
καί τού κυρίου στρατοπέδου των- ιί άνάγκη
δύναται νά μεταχειρισθή τρεις τρόπους
τής- όιατάξεως ταύτιις- καί ή σοβαρότης
διαφόρους κατά τήν εκλογήν του και τάς
τών έπακολουθηιιάτων
δι’ έκάστην παοάV
υ
περιστάσεις. Κάμνει αυτήν ν’ άναπηδήση
βασχν, είνε εύκολον νέι έννοηθώσι. Παίκτης
καί είτα αρπάζει καί τρέχει μετ’ αύτής.
φέρει τήν σφαίραν μέχρι τών προθύρων
‘Ρίπτει αυτήν είς ένα τών συντρόφων του
τοϋ εχθρικού τέρματος. ’Εκεί είς άντίθεή ρίπτει αύτήν πρός τό πεδίον όσον μα
τος· τήν αρπάζει καί τήν ρίπτει κατ’ εναν
κράν κρίνει άναγκαΐον κατ’ ορθήν γωνίαν
τίαν διεύθυνση·. Τί πρέπει νά κάμη ό
πρός τήν γραμμήν τοΰ ορίου. Κατά τόν
πρώτος· παίκτης· θέι μείνη έν ακινησία
χρόνον τούτον οί προφύλακες τών δύο , πρό τοΰ έχθρικοϋ σκοπού, περιμένων νέι
στρατοπέδων σχηματίζουσι τόν φράκτην
έπανέλθη ή σφαίρα πρός έκεϊνο τό μέρος;
(la liaie). τιθέμενοι άντικρυς άλλήλων,
Τούτο προφανώς είνε όχι καί τόσον άβέέτοιμοι νά άρπάσωσι τήν σφαίραν μόλις
βαιον καί δέν βλάπτει καί πολύ, απαλ
όιφθή- ό παίκτης· ό κατέχων τήν σφαίραν
λάσσει ενός έπί πλέον δρόμου, έπειτα άργέι
έξέλεξε τήν πρώτην τών μεθόδων τούτων.
ή γρήγορα ιί σφαίρα επανέρχεται πάλιν.
’Αποφεύγει vet ρίψη αυτήν είς σύντροφόν
Καί ενώ οί άντίθετοί του διατρέχονσιν
του, τήν κάμνει ν’άναπηδήση, τήν αρπά
έδαφος· έξηντλημένοι έκ τού δρόμου, ούτος·
ζει και διαφεύγων τούς εναντίους· παίκτας,
άκούρασ-ος- καί ασφαλής δέν έχει ειμή
τούς· έκπεπληγμένους έκ τούτου, έχει τό
νέι λάβη τήν σφαίραν, ήτις· επανέρχεται
πεδίον ελεύθερον. Διαφεύγων τούς φύλα
είς αύτόν καί νέι τήν κάμη νέι έγγίση γην
κας εξακολουθεί τήν πορείαν του πρός· τό
όπισθεν τού εχθρικού τέρματος. "Αν όμως
έχθρικόν τέρμα· άλλ’ εκεί τόν άναχαιτίτούτο είνε μειονέκτημα διέι τό έχθρικόν
ζουσιν οί οπισθοφύλακες, παρεντιθέμενοι
στρατόπεδον, είνε έξ ίσου κίνδυνος καί
μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ τέρματος. Είς έξ
διέι τό ίοϊκόν του τέρμα, διότι κατέι τόν
αύτών τόν σταματά θέτων τήν χεΐρα έπί 1 χρόνον, καθ’ όν ό παίκτης μένει έν ακι
τής· σφαίρας καί φωνάζει: Κάτω. ’Επέρ
νησία έν τώ άντιθέτω στρατοπέδω, δυνα
χεται σύρραξις είς- αύτέι τά πρόθυρα τοϋ
τόν ή σφαίρα νέι ριφθή είς- αύτό τό ίδικόν
τέρματος· ή σφαίρα έξήλθε τού κύκλου,
του στρατόπεδον. Υπάρχει λοιπόν μία δύό ούραγός· τοϋ κινδυνεύοντας τέρματος Α
ναμις όλιγώτερον διέι τήν ϋπεράσπισιν τοϋ
τήν συλλαμβάνει, περικυκλοϋται όμως πολύ
τέρματός του. ’Επίσης προβλέπεται ύπό
πλησίον ύπό τών άντιθέτων του διέι νέι
τών κανόνων ("Αρθρ. 17) καί ή περίπτωσις
ουνηθιι νέι τρέξη μέ αυτήν ιί άκόμη νέι
ήτις άπαγορεύει είς πάντα παίκτην νέι
τήν ρίψη ύπέρ τέις κεφαλάς των· τότε άνευ
ρίπτη τήν σφαίραν, όπως τύχη, όταν είνε
δισταγμού ρίπτει αύτήν πλαγίως· καί δσον
μάλιστα εκτός τον παιγνιδιού, τουτέτό δυνατόν μακρότερον έν τή γραμμή τοϋ
στιν όταν δέν εύρίσκεται μεταξύ τής σφαί
ορίου· ’Απάλλαξε τοιουτοτρόπως τι» τέρμα
ρας· καί τοϋ ίδικού του τέρματος. Ί’ποτου καί έκέρδισεν έδαφος.
θέσωμεν ένα παίκτην ακολουθούντο τήν
Συμβαίνει έπίσης πολλάκις παίκτης τις
σφαίραν, όστις· έκφεύγει καί διευθύνεται
νά συλλαβή τήν σφαίραν έν τή πτήσει
πρός έναντίαν διεύθυύσιν· πρέπει ό παίκτης
της- τότε πρέπει πάραυτα νέι κάμη μικρόν
νέι έπανέλθη όπόθεν έξέδραμε, διότι δέν
τι κοίλωμα διέι τοϋ ύποπτεονίου καί νέι
τώ έπιτρέπεται νά όίψη τήν σφαίραν εΐμή
τήν έπαναφέρη είς τό παιγνίδιυν δι’ έλευόταν είς· τών παικτών τού ίδικού του στρα
θέρου κτυπήματος (coup franc).
τοπέδου διέλθη πρό αύτοϋ μέ τήν σφαίραν
Μεταξύ τών κανόνων, τών οποίων ιί τιίιί τού τήν ρίψη πρός τέι όπισθεν. "Αν δώρησις είνε απολύτως άναγκαία, είνε έκεΐσωμεν μείζονα προσοχήν είς τοϋτο παρανοι, οϊτινες άναγκάζουσι τούς παίκτας νέι
τηροϋμεν, ότι ή έλαχίστη παράβασις τοϋ
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κανόνος τούτου θέι δώση αφορμήν είς
στρεψοδικίας καί διαμαρτυρήσεις- είτε έξ
άγνοιας· τοϋ κανόνος, είτε έξ οκνηρίας,
οί νέοι παίκται έχουσι τάσιν νέι τίθενται
συνεχώς έκτος τού παιγνιδιού, νομίζουσι
πολύ εύκολώτερον νέι άφίνωσι τήν σφαίραν
νέι έρχηται πρός αύτούς έν τώ έχθρικώ
στρατοπέδω, παρέι νέι πηγαίνουν αύτοί
πρός τήν σφαίραν. Οί αρχηγοί οί επιφορ
τισμένοι τήν έξάσκησιν καί προπόνησιν
τών ομίλων, θά κάμωσι καλώς νέι έπαγρυπνώσιν εύθύς έξ άρχής είς τήν τελείαν
έφαρμογήν τού κανόνος τούτου. Είς Match
(συναγωνισμόν, αγώνα) σοβαρόν, έναντίον
ομίλου κάλλιον έξησκημένου, ό αρχηγός·
οέν πρέπει νέι διστάσει νέι έξάρη τήν έντελή έφαρμογήν τών κανόνων είς έκαστον
σφάλμα, δπερ γίνεται καταληπτόν. Συνειθίζιι τις· ταχέως νά μένα έν παιγνιδίω,
αρκεί νέι άναγνώση μίαν ή δύο φοράς· τό
μέρος τοϋτο τών κανόνων καί νέι τό έφαρμόζη έκάστοτε, οσάκις παραλείπεται, δι’
άνακλήσεως εις τάξιν, φωνάζων: Είς
Οέόιν.
Παίζετε άνευ ατομισμού ή εγωισμού,
τουτέστι, διέι τό στρατόπεδον σας καί όχι
οι’ ύμάς αύτούς. "Οταν κατέχητε τήν σφαί
ραν καί βλέπετε ότι μετέι μικρόν θέι συλληφθήτε, ρίψατέ την ταχέως εις τινα σύν
τροφον άντί νέι τήν φυλάττητε άνωφελώς.
'Άν ό όμιλός σας πειθαρχεί τελείως, θέι
εϋρητε πάντοτε ένα ή περισσοτέρους συν
τρόφους πλησίον σας κατά τήν έόραν καθ’
ήν τρέχετε, ετοίμους νέι σάς ύποστηρίξωσι, νέι άπομακρύνωσι τούς αντιθέτους, οϊ
τινες θιί ήόελον νά σάς έμποδίσωσι, καί
νέι άναλάβωσι τήν σφαίραν, μόλις αίσθανθήτε ότι περιεκυκλώθητε έκ τού πλησίον.
’Αν ό ταχύς πρός- τέι πρόσω δρόμος ύμών
δέν έπέτοεψεν είς· τούς συντρόφους οας
νέι σας άκολουθήσωσιν, άν δέν δύνασθε νέι
τοίς διαβιβάοητε τήν σφαίραν χωρίς νέι
κινδυνεύση νέι πέση μεταξύ τών χειρών
τού έχθροϋ, ρίψατέ την ύπέρ τάς κεφαλάς
τών άντιθέτων- άκολουθήσατέ την έν τή
πορεία της, διότι πάντοτε πρέπει νέι ακο
λουθείται ή σφαίρα οπού καί άν εύρίσκη-
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ται, διέι νέι έπωφεληθήτε άπό τά σφάλ
ματα τά όποια τυχόν νέι κάμουν οί έναντίοι. "Αν τούναντίον έμποδισθήτε κατέι τόν
δρόμον σας πριν δυνηθήτε νέι τήν φίψητε,
θέσατε την άνευ δισταγμού κάτω· ειν ό
όμιλός σας- είνε έπιδέξιος, θέι τήν έπανεύρη
καθ’ ήν στιγμήν έξέρχεται τής συρράξεως.
"Οταν τρέχετε μετέι τής σφαίρας, μή χά
νετε ποτέ έδαφος επανερχόμενος· έκεϊ όπό
θεν έξεδράμετε καί πρός τό μέρος τοϋ τέρ
ματος· σας· καί τοϋτο διέι νέι άποφύγιιτε άντίθεσίν τινα παίκτου, όστις θέι έζήτει νέι
σάς έμποδίση. Άπαλλαχθήτε κάλλιον τής
σφαίρας δι’ ενός καλού κτυπήματος. "Αν
ή σφαίρα έρρίφθη πλησίον τού τέρματός
σας καί ήδυνήθητε νέι τήν άρπάσητε καί
νέι τρέξητε, μή διέρχησθε πρό τοϋ τέρμα
τός σας· άπομακρυνθήτε μάλιστα όσον δυ
νηθήτε. άκολουθοϋντες· τήν γραμμήν τοϋ
ορίου· διότι άν δυστυχώς έμποδισθήτε πρό
τοϋ τέρματός σας καί ή σύρραξις επακολου
θήσει. θέι κινδυνεύση λίαν τό τέρμα σας.

Όταν, τής σφαίρας όιφθείσης πρό τοϋ
τέρματός σας τοϋτο κινδυνεύει, άπομακούνετε τόν κίνδυνον όσον τό δυνατόν τάχιστα
καί μέ τόν προχειρότερον τρόπον όν τινα ή
ατομική σας έκτίμησις σάς ύποδείξη άν ή
δίοδος δεξιέι ιί αριστερά είνε έλευθέρα,
λάβετε τήν σφαίραν καί διαφύγετε μετ’
αύτής- άν περικνκλωθήτε έκ τού πλησίον
ρίέτατέ την ύπέρ τάς κεφαλάς τών άντιθέ
των, άλλ’ άν νοιιίέετε ότι τούτο είνε έπικίνδυνον καί ύπάρχει φόβος μή πέση ή
σφαίρα μεταξύ αύτών, μή διστάσατε νέι
τήν έγγίσητε όπισθεν .τού τέρματός σας.
Τοϋτο θέι σάς ε’πιτρέψη νέι τήν έπαναφέρητε έν παιγνιδίω άρκετέι μακράν ϊνα άπαλλάξητε τό τέρμα σας.
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Τρέχοντες μετά της σφαίρας φέρετε την
ύπό τόν βραχίονα καϊ πρός τό αντίθετον
μέρος εκείνον όπόθεν έρχεται αντίπαλός
τις, ή έτέοα χειρ θά σάς χρησιμεύσει ΐ’να
τόν άπομιικρύνιιτε. άν ήθελε νά θέση χεΐρα
έπί τής σφαίρας νά σάς σταματήσει κατά
τόν δρόμον σας καϊ νά έπιφέρη σνρραξιν.
Άσκηθήτε νά χτυπάτε τήν σφαίραν κατά
τούς τρεις παραδεδεγμένους τρόπους· έχετε
πάντοτε είς τόν όμιλον ένα ή δύο παίκτας ιϊσκημένους είς τά ελεύθερα κτυπή
ματα. Ιίολλαϊ παρτίδες έχάθησαν άπό ισχυ
ρούς ομίλους, οίτινες έκτος τών παικτών
τών γνωριζόντων νά ρίπτωσι τήν σφαίραν
δέν ιϊδννήθησαν νά έπωφελιιθώσι τών κεοδηθέντων πόντων (essai points). Μολονότι

μάλλινη, περιπόδια έπίσης μάλλινα καϊ
μικρόν πιλίδιον (κονκκος). 'Υποδήματα
διά μέν τούς προφύλακας κοντά φθάνοντα άνω τών σφυρών μέ ισχυρόν καϊ ανθε
κτικόν δέομα. διότι οντοι κυρίως κτνπώσι
τήν σφαίραν, διά τούς- οπισθοφύλακας· έλαφρά, διά νιϊ τρέχωσιν εύκόλως κατόπιν αύτής. Είνε όμως απαραίτητον οί παίκται
τοΰ αυτού ομίλου νιϊ φέρωσι πάντες τήν
αύτήν στολήν.

τοεϊς πόντοι κάμνουσιν ένα τέρμα, είνε
πολύ τιιιητικώτεοον νά κερδίζηται τούτο
απ’ εύθείας.
Καϊ μίαν τελευταίαν λέξιν: Είπομεν
δτι όμιλος· ποδοσφαιρίσε ως πρέπει νιϊ
είνε Ασκημένος, ευπειθής· καϊ πειθαρχι
κός ώς μικρός στρατός. Εις τών πρώ
των κανόνων τής πειθαρχίας· είνε ή σιωπή.
Μόνος ό αρχηγός έχει τό δικαίωμα νιϊ
όμιλή έν όνόματι τοΰ στρατοπέδου του,
όταν καιιμία παράόασις κανόνων λάδη
χώραν- τίποτε δέν αποσυνθέτει τήν παιδιάν όσον όταν οί παίκται φωνάζουσι καϊ
διαπληκτίζονται περιστάσεως τυχούσης.
Έξ άλλου δμως είς· τά match συνηθίζε
ται νά όνομάζουσι διαιτητής (arbitres).
ών ή κρίσις είνε άνέκκλητος.

κνύοντες τά τέρματα· μία σφαίρα δερμά
τινη σχήματος ωοειδούς, τιμής ποικιλλούσης άπό 6 - 12 φρ. Σφαίρα καλής ποιότητου δύναται νά διατιιοηθή τέσσαρα έτη·
μεθ’ έκάστην παιδιάν πρέπει νιϊ άλείφεται out λίπους καϊ νιϊ άναρτάται. Μεθ’.

’Ενδυμασία.
Ή καλλίτερα ενδυμασία διά τήν ποδοσφαίρισιν Rugby είνε μάλλινη φλανέλλα
μέ μικοάς χειρίδας, περισκελϊς βραχεία
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0 ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
ΝΑ I IO AI

ΝΤΟΣ

ΝΙΤΡΑ

Προ μηνάς έλαβε χώραν έν Βισύ της Γαλλίας, μέγας ιππικός άγών, ό επιλε

γόμενος: «Championn.nl de la riviere el en hauteur».
Νικητής ύπήρςεν ό ίππος τοΰ άξιωματικοδ τοΰ Γαλλικού ιππικού Πρίγκηπος

"Οογανα τής παιδιας.
Χρειάζονται πρώτον οκτώ μικραϊ σημαϊαι διά τόν περιορισμόν τοΰ χώρου·
τέσσαοες στύλοι, ών έδώσαμεν ήδη τάς
διαστάσεις και δύο ζυγοϊ έγκάρσιοι, δει-

Ναπολέοντος Μυρά, όνόματι Μονζοά, ύπερπηδήσας εν έμπόδιον μήκους 6 μέτρων καί 72

εκατοστών καί έτερον ύψους 1 μέτρου καί 60 εκατοστών.
Ό ίππος ούτος εινε ’Αμερικανός, δεκαετής τήν ηλικίαν, ή καταγωγή του όμως
δλας τάς περϊ τού έναντίου προφυλάξεις
ή σφαίρα τείνει πάντοτε νά ξεφουσκώνημία ποδηλατική αντλία (pompe en cuivre)
χρειάζεται διά νιϊ φουσκώνη τήν σφαίραν
πρό έκαστου match.
(Έπίτα·. οννέχε-.α)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΡΤΣΑΦΗΣ

είνε άγνωστος.
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ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΤΗΣ Π0ΔΕ2Σ Τ2Ν ΠΑΡΙΣΙ2Ν

έπροικίσθη με υπέρογκα χρηματικά ποσά, ά’τινα
προσελκύουν δλους τούς εξέχοντας ποδηλάτας
’Αρχήν έλαβε·/ δ διεθνής ούτος άγών ταχύτοΰ Κόσμου.
τητος 2000 μέτρων τό 1894 έν ΙΙαρισίοις ύπό
Κατά τό έτος 1895 νικητής άνεδείχθη δ γάλ
λος Morin ακολουθούμενος ύπό
τοϋ συμπατριώτου του Bouril
lon καί τοΰ άμερικανοΰ Ban
ker.
Κατά τό έτος 1896 νικητής
άνεδείχθη δ αύτός γάλλος Mo
rin ύπερτερήσας εις τόν τελικόν
δρόμον τούς Jacquelin καί Jaap
Eden, ούτινος ύπέστη βλάβην τό
ποδήλατο·/ κατά τά τελευταία
διακόσια μέτρα.
Τέλος κατά τό παρελθόν έτος
εις τον τελικόν άγώνα ήγωνίζοντο τρεις γάλλοι ύπερτερήσαντες πάντας τούς λοιπούς πο
δηλάτας οί Morin, BourilBiE-A Ion καί Masson, δ γνω
στός Όλυμπιονίκης.
Εις το τέρμα άφίκετο
πρώτος δ Bourillon, άλλ’
ή έπιτροπή κατέταξε πρώτον τόν Morin,
δεύτερον τόν Xossail και τρίτον τόν
Bourillon καθόσον ούτος είχε·/ έμποδίση
τούς άνταγωνιστάς εις τό τελευταίου virage.
Τό έτος τούτο τό Grand Prix διεξήχθη λαμπρότερο·? τών παρελθόντων
έτών ένεκα τής συρροής πάντων τών έξεχόντων ποδηλατών τοΰ Κόσμου.
Καί οδτω έλαβον μέρος :
Οί γάλλοι Bourillon, Deschamps, Gurmant, Morin, Bourillon, Masson κλπ.
Οι άγγλοι Chinn, 1’arlby, Gran, Tony,
Reboud κλπ.
Οί βέλγαι Protin, Grogna, Deien, Van.
den Borne, Bruin κλπ.
τόν πομπώδη τίτλον λΐέγα Βραΰεΐον τής ΙΙο- .
Oi όλλανδοί Meyers.
δηλασίας, καθ’ δν νικητής άνεδείχθη β άμερι- [
Οί ιταλο’ Memo, Pontac.hi, Ferrari, Sinκανός Banker, είς δν έδόθη βραβείο·/ μετάλ
grossi. Menwzi.
λινο·?, τέχνης, άξιας 1500 φρ. χρυσών.
Οί γερμανοί Erman, Verrepen.
Άλλ’ άπό τοΰ επομένου έτους δ αγών ούτος
Ό βώσος Ontihchkine.
έλαβε τήν προσωνυμίαν Μέγα ποδηλατικόν
'Ο άμερικανός Banker.
βραόεϊον τής πόλεως τών Παρισίων, καί
'Ο αύστριακός Sei Id.
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Άγών φιλάθλων ταχύτητος δύο χιλιάδων μέ
Ήτοι πάντες οί έξέχοντες ποδηλάται ταχύ
τρων. καθ’ δν νικητής άνεδείχθη ό γάλλος Rey
τητας τής Εύρώπης.
"Ενεκα τής πληθύος τών συμμετασχόντων, οιmond.
Άγών ταχύτητος πάντων τών ξένων (πλήν
τινες άριθμοΰνται είς 59 καί ών άνεφέραμεν τούς
τών Γάλλων) τών λαμβανόντων μέρος είς τό
σπουοαιοτέρους ή ’Επιτροπή έκανόνισε τά τού
Grand Prix, καθ’ δν νικητής άνεδείχθη ό Βέλ
άγώνος τούτου ώς έξής:
γος Grogna καί
Διήρεσεν αύτούς εις ένδεκα σειράς- κατά πρώ
τον οί νικηταΐ έκάστης τών σειρών μετά τοΰ
Άγών αντοχής 50 χιλιομέτρων, καθ’ δν νικη
άποτυχόντος εκείνου, δστις θά ένίκα βραδύτερο·/
τής άνεδείχθη β γάλλος Champion.
δλους τούς άποτυχόντας, θά έλάμβανον μέρος
άνά τέσσαρες είς τούς ήμιτελεΐς δρόμους, οί νική
ΑΓ2Ν BOHOURS - ARM0NST0NG - WALTERS
τα! δέ τούτων θά έλάμβανον μέρος είς τούς
Κατά τόν γενόμενον τήν 12 ’Οκτωβρίου 1898
τελικούς δρόμους.
έν τώ ποδηλατοδρομίω Parc, des Princes τών
"Εκαστος τών συμμετασχόντων έκτός τών
ΙΙαρισίων άγώνα τών 100 χιλιομέτρων μεταξύ
έθνικών χρωμάτων τής πατρίδος του έφερε καί
τοΰ Γάλλου Bohours και τών Άγγλων Arτά ίδια αύτοΰ χρώματα.
monstong καί Walters νικητής άνεδείχθη ό
Νικηταΐ τών ένδεκα σειρών άνεδείχησαν :
Bohours διανύσας τήν εϊρημένην άπόστασιν είς
Ο! γάλλοι Bourillon, Deschamps καί Cur2®ρ· 2' 10” (record τοΰ κόσμου τής άποστάσεως
inant.
ταύτης ύπό τοΰ C. Huret εις 1ώΡ· 54' 24”)
Οί βέλγαι Broca, Deien, Grogna, Protin
Δεύτερος άφίκετο ό Walters ύποληφθείς μέτρα
καί Van den Borne.
2.100.
'Ο δλλανδός Meyers.
Ό άγγλος Palby.
ΑΓΩΝ BOURILLON - DESCHAMPS - GROGNA
Ό ίταλός Momo.
Τήν 1 I ’Οκτωβρίου εις έν τών ποδηλατοδρο
Τοΰ άγώνος πρός κατάληψιν μιας θέσεως είς
μίων
τής πόλεως Καλαί διεξήχθη μεταξύ τών
τούς ήμιτελικούς δρόμους νικητής άνεδείχθη ό
Γάλλων
Bourillon, Deschamps καί τοΰ 'Ολ
άποτυχών Morin, δστις δυσκολώτατα κατώρλανδού
Grogna
άγών εις τρεις marches.
θωσε νά νικήση τούς λοιπούς άποτυχόντας καί
Ό
άγών
ούτος
προσείλκυσε πλείστους θεατάς
ιδίως τόν ίταλόν Pontechi καί τόν γάλλον Do
καί έξ άλλων πόλεων, καθ’ δσον οί τρεις ούτοι
main.
άνεδείχθησαν οί κράτιστοι ποδηλάται τοΰ έτους
Νικηταΐ τών ήμιτελικών δρόμων άνεδείχθησαν
1898.
οί Bourillon. Meyers καί Broca οΐτινες άφίΤά τοΰ άγώνος τούτου έκανονίσθησαν, ώς έξής:
κοντο είς τό τέρμα τοΰ τελικού άγώνος κατά τήν
Οί
διαγωνιζόμενοι ώφειλον νά τρέξωσι τρις τήν
σειράν αύτήν.
άπόστασιν
τών δύο χιλιομέτρων. Εις τήν έκάΤόν νικητήν τοΰ άγώνος Bourillon παρου
στοτε
άφιξιν
έκαστος έλάμβανε τόν άριθμόν τοΰ
σίασαν ενώπιον τοΰ παρισταμένου Προέδρου τής
πρώτου ή δευτέρου ή καί τρίτου καθ’ ήν σειράν
Δημοκρατίας, δστις συνέχαρη αύτόν ύπό τάς
έφθανεν εις τό τέρμα. Νικητής δέ άνεδεικνύετο
έπευφημίας τών άλλαλαζόντων, τοΰ πλήθους
εκείνος, ούτινος οί άριθμοϊ τών έκάστοτε αφίξεων
έπαιρομένου διά τήν νίκην τοΰ ομοεθνούς του.
ήθελον άποτελέσει προστιθέμενοι τόν μικρότερο·/
'Ο άγών ούτος διεξάγεται έπί τοΰ ιδιοκτήτου
άριθμόν.
ποδηλατοδρομίου τής πόλεως τών ΙΙαρισίων παΠρώτη marclie
ρέχοντος περιφέρειαν μέτρων 404 ήτοι τό τέταρ
1.
Bourillon, 2. Grogna, 3. Deschamps.
τον αγγλικού μίλλίου.
Δευτέρα marche.
Αί εισπράξεις τής εισόδου, επέκεινα τών έκα1.
Grogna, 2. Bourillon, 3. Deschamps.
τόν χιλιάδων θεατών, άνερχόμεναι εις τό ποσόν
Τρίτη
marche.
τών 200.000 δραχμών, μετά τήν άφαίρεσιν τών
1.
Bourillon.
2. Grogna. 3. Deschamps.
εξόδων, διατίθενται ύπέρ τών πτωχών τής πό
λεως τών ΙΙαρισίων.
Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ Π0ΔΗΛΑΤΡΙΑ TOT ΚΟΣΜΟΙ
’Εκτός τοΰ άνωτέρω άγώνος κατά τήν αυτήν
Είς τόν άγώνα πρός άνάδειξιν πρωταθλητών
εποχήν διεξάγονται καί άλλοι άγώνες ήσσονος
ποδηλατών
διά τό γυναικείο·/ φύλλο·/, νικήτρια
σπουδαιότητος οί εξής:
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άνεδείχθη ή Γαλλίς έξ επαγγέλματος ποδηλάτις Λουϊζα Royer, ήτις ύπερτέρησε τής αντιπά
λου της κατά είκοσι καί πλέον μέτρα εις τήν
οιανυθείσαν άπόστασιν τών χιλιομέτρων.
Οί άγώνες ούτοι διεξήχθησαν έν Όστάνδη.
ΑΓΩΝ BOURILLON - DESCHAMPS KAI GROGNA

Τήν προσεχή Κυριακήν είς τδ έν τή πόλει
Καλαί ποδηλατοδρόμων θέλει οιεξαχθή ποδηλα
τικός άγών μεταξύ τών άνωτέρω, οϊτινες άνεδείχθησαν κατά τδ έτος τοϋτο ύπέρτεροι δλων τών
Εύρωπαίων ποδηλατιστών. Τά άποτελέσματα
τοϋ ά'ώνος τούτου θά έχωμεν έν τώ πρόσεχε!
φύλλφ. Έκ τών μέχρι τοϋδε όμως νικών του ή
νίκη φαίνεται, δτι κλίνει ύπέρ τοΰ Bourillon.

ΙΙΟΑΙΙ\Λ I ΙΚΙΙ Κ ΑΙ ΛΗΑΙΙΊΊΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΓΉΣ1Σ ΤΙΙΣ ΙΝΑΤΟΙΙΙΣ

σονύκτιον έφθασα κατακεκοπιακώς καί διάβρο
χος είς τι ελεεινόν χάνι. Έκ τοΰ χανιού εκεί
νου άνεχώρησα τήν 3Ίν ώραν τής πρωίας
μέ τά διάβροχα είσέτι ένδύματά μου, χωρίς
νά κοιμηθώ, ούτε νά άναπαυθώ τδ παράπαν καί
έφθασα εις τό Kouuavofia έπί τών σερβοτουρκικών συνόρων, ένθα δ σέρβος σταθμάρχης είχε
τήν εύγένειαν νά παραλάβη τάς άποσκευάς μου
καί άποστείλη ταύτας διά τοΰ σιδηροδρόμου είς
Βελιγράδιον, ώστε εις τδ ύπόλοιπον τοΰ ταξειδίου μου έφερον μόνον τά άπολύτως αναγκαία
είδη καί τδ περίστροφό'/ μου. Διελθών δέ τά
σύνορα τής Σερβίας χωρίς νά καταβάλω τδν φόρον τοΰ ποδηλάτου, διότι δ Σέρβος τελωνοφύλαξ
μέ έξέλαδεν, ώς Σέρβον, έφθασα τέλος κατά τδ
έσπέρας εις Βράνιαν.
(Έπεται συνέχεια).

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
3.500 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

IIώς διηγείται ό κ. Γκέντριχ
τό κατόρθωμά τον.

ΓΚΕΝΔΡΙΧ
——=£7=0·.=.-------

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ

Τ ennisi'(-Chiampionship.

(Συνέχεια)

Τά δΐιΐιιαχόιιενα Κράτη έν τώ άγώνι τής
Πλησίον τοΰ Έρτσσοΰ κατελήφθην πάλιν ύπό
6ί« ’Οκτωβρίου υπήρξαν ή ’Αγγλία καϊ Λ
φοβέρας καταιγίδος, διάβροχος δ’ έκ νέου φιλοΑμερική. Τούτων ή μέν άντεπροσωπεύετο
ξένως έγενόμην δεκτός ύπδ τών συμπατριώτου
ύπό τοΰ Peter Latham, ή δέ ύπό τοΰ
μου κ. Moihrer, τυχαίως έκεϊεύρεθέντος. ΈκεΐTom Pettitt.
θεν δι’ δδοΰ ύπδ τής βροχής ήδη έμπεποτισμέΟύδεϊς· πιθανόν άγών τέννις τών τελευ
νης, άλλ’ έν καλή καταστάσει διατηρουμένης
ταίων τούτων ετών έκίνησε τοσοΰτον ενδια
κατήλθον είς τδ Μοναστήριον, μεγάλην καί εις
φέρον μεταξύ τών θιασωτών τής «Βασιλίσλαμπρά·/ θέσιν κειμένην πόλιν. ένθα συνεγευμάσης τών παιδιών καϊ τής παιδιάς τών Βα
τισα μετά τοΰ προξένου μου κ. Kral, καθ’ δν
σιλέων». ώς ό γενόμενος είς· τό Prince’s
χρόνον έθεωροΰντο τά διαβατήριά μου ύπδ τή;
Club Court, Brighton, δτε ό Ρ. Latham,
άρχής. Έκεΐθεν άνεχώρησα εις Πρτλϊπ, είς τήν
μέλος τοΰ Ducen’s Club London καϊ ό
είσοδον τοΰ δποίου μέ άνέμενον οί χωροφύλακες,
Pettitt τοΰ Boston U. S. Α., συνηντήθηδπως μέ συνοδεύσωσι. κα'ι έκεΐθεν δι’ ύψηλοτάσαν, δπως οκιμφισβητήσωσι τόν τίτλον
των δρέων έπροχώρησα έπί μεγάλω κινδύνφ
1’1 Τό Lawn tennis, τό όποιον έκ τής 'Αγγλίας
πρός τδ Κέπριλι, οπού φθάσας εύρον δλδκληρον
διεϊόΑη είς όλον τόν κόσμον, είνε μετατροπή τής
τήν πόλιν άναμένουσαν τήν άφιξίν μου. κατά δέ
παιϊιάς τοϋ Tennis, τό όποιον έπαίζετο πρό 300
τήν άναχώρησίν μου χιλιάδες λαοΰ μέ προέπεμπερίπου έτών.
Τό Lawn tennis ϊιετήρηοε τό παραλληλόγραμμον
ψαν, έλήφθη δ’ ανάγκη, δπως αξιωματικός προσχήμα
τοΰ Tennis, καθώς καί τδ έν τφ μέσφ ϊίκτυον
πορευόμενος μοί διανοίγει διά μέσου τοΰ ένθουί καί τήν βαθμολογίαν. Κατήργησεν δμως τούς τοί
σιώδους πλήθους διά μαστιγίου τήν οδόν. ‘Η νύς
χους, οϊτινες ϋψοϋντο είς τάς τελευταίας γραμμάς
μέ κατέλαβε·/ έν τώ μέσω τών δρέων καί έν
τοΰ περιθωρίου, καθ' ών σφαΐραι μικρότεροι μέν
άλλα βαρύτεροι τών τοΰ Lawn tennis ίιηυΟΰνοντο,
πλήρει σκότει καί ύπδ φοβερά·/ καταιγίδα έξηδπως έπαναπίπτουσαι εις τήν γήν προσδάλλωσι τόν
κολούθησα τρέχων τυχαίως, χωρίς νά δύναμαι
αντίπαλον.
νά διακρίνω τήν δδόν, μέχρις δτου περί τό με
Τό Tennis δέν παίζεται παρά εις τήν Αγγλίαν.

τοΰ «ΙΙαγκοσμίου Ιίρωταθλητοϋ» (Cham
pionchip of the World).
Ώς αθλον ώρίσθιι παρ’ άμφοτέρων τών
άγωνιζομένων 'Ομίλων λίραι 2,000, έξ
ίσου πρός τοϋτο προσφερόμεναι, δήλα δή
τό μέγιστον, ώς αθλον δοθέν ποσόν είς τέι
χρονικά, παιδιάς.
Αί σφαϊραι άπεφασίσθη νά ώσι κατα
σκευής- γαλλικής·, νέαι ίι’ άμφοτέρους,
ϊνα μή πλεονεκτή έκεΐνος, δστις ήθελε
παίξ.ι μέ τάς έν τή χώρα του κατασκευαζομένας. ’Επετράπη όμως ή έπϊ 24 ώρας
έξάσκησις έπϊ τοΰ έφ’ δ έμελλον νά άγωνισθώσι Court, διά τών παραχωρηθεισών
πρός τούτο γαλλικών σφαιρών.
Τό άντίτιμον τών καθισμάτων έποίκιλλεν άπό μίαν λίραν καϊ έν σελίνιον, έως
λίρας 1ft καϊ 15 σελίνια· τό σεβαστόν
τούτο ποσόν έχρησίαευσε πρός πληρωμήν
τών σφαιοών,
τοΰ δέ ύπολοίπου έλάηδανε
w V
Κ»
τά ’/, ό νικητής, ό δέ ήττηθεϊς τό */,.
Μεταξύ τών παρόντων διεκρίνοντο πολλοί
τής- αριστοκρατικής τάξεως, ώς καϊ άλλοι
θιασώται τής παιδιάς ταύτης.

Ό νικητής δικαιούται νά μή άγωνισθή
έπϊ έν έτος κατά τοΰ αντιπάλου του πρός
άμφισδήτησιν τών πρωτείων· πρός δέ άνενοχλήτως νά κέκτηται έπϊ έξάμηνον τόν
τίτλον «ΙΙαγκοσμίου Ιίρωταθλητοϋ».
Ό Pettitt, δστις μεγάλως έδασίζετο είς
τό service του, out τοΰ όποιου είχε καταγάγη μέχρι τοΰδε Λαμπρούς θριάμβους,
καταβολών πάντας τούς αντιπάλους του,
έν τή περιστάσει ταύτη ευρε τόν άνώτερόν του. Ό Latham ουδόλως έταράχθη,
άλλ’ έπέδειξεν ύπερβάλλουσαν τέχνην,
άποκρούσας δεξιώτατα τήν out καταπλη
κτικής ταχύτητος έπερχομένην σφαίραν.
Τούτο έκλόνισε τήν νίκην, καθ’ δτι ό
Pettitt άπώλεσε τήν πρώτην ελπίδα.

Τό τέννις ουδέποτε έφθασε τό σημεϊον
τής τελειότητος. είς τό όποιον άνύφωσεν
αΰτό ό "Αγγλος Latham, έπιδείξας άπαράμιλλον τέχνην καϊ καταβολών εύκόλως
τόν αντίπαλον αυτού ’Αμερικανόν, δι’
έπτά διαδοχικών Sets.

Pollux

■-------- -----------------

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τώρα είνε ή καταλληλότερα εποχή διά ποδη
λατικά; έκδρομάς. Ούτε θερμότης μεγάλη, άλλ’
ουδέ ψύχος ή βροχή. 'Η φύσις σάς καλεΐ έξω
είς τόν ανοικτόν αέρα, νά θαυμάσητε ακόμη μίαν
φοράν τά δένδρα, τά όποια δ χειμών θά μαδήση.
Τό πάν σάς φωνάζει «εμπρός» καί ή νάρκη,
ή όποια κατ’ άντίθεσιν πρός τά ζώα καταλαμ
βάνει τόν άνθρωπον τό θέρος, ύποχωρει διά νά
κάμη τόπον εις τήν δράσιν, εις τήν ζωήν.
'Ο «Ποδηλατικός Σύλλογος ’Αθηνών» είδε
τρεις ωραιότατα: ήμέρας εντός τοΰ τελευταίου
δεκαπενθημέρου.
Τήν πρώτην, τά μέλη έξέδραμον εις Παλαιόν
Φάληρον καί έκεΐθεν διά τοΰ Νέου Φαλήρου καί
Πειραιώς έπέστρεψαν εις ’Αθήνας. Φαιδρότης
αδιάπτωτος, επεισόδια άπειρα. Μεταξύ άλλων
τό ποδήλατον μέλους τίνος έπαθε μικράν βλάβην
πρός τό Παλαιόν Φάληρον.

— Μπά! είπε, δέν είνε τίποτε, ας είνε καλά
δ Σύλλογός μας, ό όποιος έχει συνεργεία είς
δλους τούς μεγάλους δρόμους, καί αμέσως διηυθύνθη πρός τό έκεϊ καφφεστιατόριον τοΰ κ. Πρινοπούλου, δπου είνε κατατεθειμένο·/ τό κιβώτιο·/
τών εργαλείων.
Ό κ. ΙΙρινόπουλος έζήτησε πρό παντός άπό
αύτό νά τώ επίδειξη τό δελτάριο·/ τής ταύτότητός του. άλλ’ εκείνο ήρεύνησεν έπί ματαίω είς
τά θυλάκιά του. Δέν τό εύρισκεν. Έπέμεινεν
έν τούτοι;, προτεΐνον νά καταθέση καί χρημα
τικήν έγγύησιν.
— ’Αδύνατον, άπεκρίθη δ κ. ΙΙρινόπουλος.
’Αλλοίμονο·/, εάν οί σταθμάρχαι τοΰ Συλλόγου
σας, ’Αμαρουσίου, Δαφνιού, Κηφισσίας, Τατοιου
και τόσων άλλων Κέντρων, ήρκοΰντο εΐ; τήν
προφορικήν διαβεβαιωσιν! Εντός τοΰ κιβωτίου
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τών έργαλείων σας. ούτε αντλία, ούτε κολλητική
ύλη, ούτε τίποτε άλλο θά έμενεν, εις τό διάστημα
δλίγων μηνών.
Εύγε, κ. Πρινόπουλε!
Άλλ’ έν τώ μεταξύ μέ έρευναν μάλλον ψύχραι
μο1?, κατώρθωσε νά εύρη τό δελτάριό’? του καϊ
τώ ήνβίχθη αμέσως τό πολύτιμον κιβώτιου, τέ
λειον συνεργείου, είς τό όποιον ούδ’ ή στιλβωτική πετσέτα δέν λείπει.
'Η δευτέρα εκδρομή έγένετο τήν νύκτα μέ τό
σεληνόφως. Τό αύτό δρομολόγιου: Παλαιόν Φάληρον, Χέον Φάληρον, Πειραιεύς καί επάνοδος
εις ’Αθήνας μέ ένετικούς φανούς ένθεν καί ένθεν
τοΰ πηδαλίου.
Εις τήν έζδρομήν ταύτην έλειψάν τινες μέ
τήν πρόφασιν, δτι ό Σύλλογος έπανελάμβανε τό
δρομολόγιου τής προηγούμενης. Καϊ δέν εσκέπτοντο, δτι άλλο είνε τό Φάληρον μέ τόν ήλιον
καί άλλο μέ τήν σελήνην· καί έχασαν μίαν μαγι
κήν βραδειάν καϊ μιαν άργυρωμένην θάλασσαν!
'Η τρίτη έζ.δρομή έγένετο είς Πέραμα. Άναχώρησις έξ ’Αθηνών διά τής όδοΰ Πειραιώς εις
Πειραιά, καί έκεΐθεν διά τής παραλιακής όδοΰ εις
τό τέρμα.
Διά τήν οδόν χρειάζεται πολύ καλή θέλησις, δπως
περιορισθή τις νά τήν όνομάση μόνον άθλίαν. 'Η έκ
τής κακής καταστάσεως τής όδοΰ βλάβη τών πο
δηλάτων ήτο αρκετά μεγάλη, ήρχισε μάλιστα άπό
τήν άρχήν τής όδοΰ, πρό τοΰ νεκροταφείου.
Δύο τών μελών διά νά δώσουν άλίγην ζωήν,
ήρχισαν einballage,άλλά τό ποδήλατου τοΰ ενός
έξ αύτών, τό όποιον φαίνεται δτι είνε προωρισμένον νά καταφεύγη εις όλα τά συνεργεία τών
σταθμών τοΰ «Ποδηλατικού Συλλόγου ’Αθη
νών», έτέθη έκτός μάχης.
'Η έκδρομή αΰτη, μέ δλην τήν κακήν, ώς εϊπομεν, συντήρησιν τής όδοΰ, ήτο ή έπιτυχεστέρα
καϊ έλπίζομεν, οτι μέ αύτήν συμπληρούται ή
άπαιτουμένη προπόνησις διά μίαν μακροτέραν,
πολύ μακροτέραν εκδρομήν, ή όποια μελετάται.
Εϊσθε περίεργοι νά μάθετε διά πού: Σάς τό λέγω,
ύπό έχεμύθειαν δμως: — Εις Σούνιον!
Έλπίζομεν, δτι δέν θά λειψή κανείς ! Εις τάς
τρεις προηγούμενα; έκδρομάς εΐδομεν τόν κ. Μάρ
κον Μίνδλερ, τόν κ. Γρηγ. ’Εμπεδοκλή·/, τόν
κ. Μιλτ. Νεγροπόντην, τούς κκ. αδελφούς Φραγκιάδη, τόν κ. Πατσιφάν. τόν κ. Β. Ματαράν, τόν
κ. Ν. Σπανδωνήν, τόν κ. Α. Ρόστιλδ, τόν κ. Γ.
Νικολόπουλον, τόν κ. Ε. Ί’αρούδαν, τόν κ. Σ. I.
Άγκωνάκην, τόν κ. Τζίφον, τόν κ. Γαλάτην τον
φίλτατον δημοσιογράφον κ. Δάσιον, ό όποιος

έγκατέλειψε έρημον τήν «Εστίαν» του καϊ ήλθε
καϊ αύτό; είς τό ύπαιθρον, διά νά συγκομίση
δροσεράς ιδέας διά τόν γλαφυρόν του κάλαμον,
καί τόσους καί τόσους άλλους!
Βλέπω, δτι μέ τόν ένθουσιασμόν μου άφήκα
και μέ έπήρεν ό κατήφορος. Εις ένέργειαν λοιπόν
ή τροχοπέδη!
------ -

-------

ΤΑΣΗΣ

Η ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ
ΕΙχομεν έως τώρα τά άλογα, τάς άμαξας, τά
κάρρα.— μοΰ έλεγε κάποιος—δχι ποδηλατιστής
βέβαια, — τώρα προαετέθησαν καϊ τά ποδήλατα!
Περίπατε’;. σκέπτεσαι νά ύπάγης ήσυχα, ήσυχα
εις τήν οικίαν σου. καϊ έξαίφνης εις μίαν καμπήν
δρόμου περνά ώς αστραπή ένας ποδηλατιστής,
δέν προφθάνεις νά έννοήση: και σύ καλά, καλά,
καϊ εύρίσκεσαι κάτω σωρό ιιονόάρι, μέ τό πο
δήλατου καϊ τόν ποδηλατιστήν. Καί αντί νά ύπά
γης εις τήν οικίαν σου, σέ πηγαίνουν!
Είνε αληθή, πολύ αληθή—δέν είνε άνάγκη
νά σάς τό ε’πω έγώ, τό γνωρίζετε καί σείς καλά
— δσα έλεγεν ό φίλος μου. Άλλά διατί βλέπομεν καθημερινώς αύτά; τάς συγκρούσεις τών αν
θρώπων, αμαξών, ζώων, μέ τά ποδήλατα; Τί
ήμπορεί νά τάς προλάβη: Άπλούστατον, ή
τροχοπέδη.
Άλλά τότε διατί δέν τήν μεταχειρίζονται;
πρός Θεού, θά μέ έρωτήσητε.
— ’Ιδού. "Οπως φορώμεν τώρα μεγάλους
πίλους, δπως δυνατόν καϊ νά έξερχώμεθα άλλοτε
άνευ τοιούτων, κατά τόν Μάϊφαρτ, διά τόν αύτόν
λόγον κατηργήθη καί ή τροχοπέδη άπό τό ποδή
λατο ν. Είνε τού συρμού, βλέπετε.
Νά θέση τις τροχοπέδην είς τό ποδήλατόν του,
πού ήκούσθη ποτέ; Είνε ωσάν νά επιμένη τις,
δπως μερικοί γελοίοι Αθηναϊκοί τύποι, δτι ό
μονύελος εξακολουθεί νά είνε τής μόδας.
Κάτω, κύριοι, ή τροχοπέδη !
Καί οϊ κατασκευασταϊ τών ποδηλάτων άκόμη,
οί όποιοι τήν καταργούν καί αύτοί, χωρίς νά
έλαττώσωσιν ούχ ήττον τήν τιμήν των, σάς λέ
γουν: «Τροχοπέδην: Άλλά μήπως είσθε άπό
τής Κουκουβάοναι; ;»
Οί ποδηλατισταϊ εν τούτοι; προβάλλουν, ότι
δέν ήκολούθησαν κατά μίμησιν τούς Εύρωπαίους
συναδέλφους των. άλλ’ δτι πρακτικοί λόγοι τούς
προέτρεψαν εις τούτο.
Άς τούς άκούσωμεν
'Η τροχοπέδη είνε περιττή, άφ’ ού διά προσ

τριβής τοΰ ποδός έπί τής εξωτερικής επιφάνειας
τοΰ τροχού δύναται ν’ άνακόψη τις τόν δρόμον.
Γίνεται ή αίτια νά γεμίζη ό έπιβαίνων άπό
λάσπην καί σκόνην, νά έπισωρεύη πλείστας
δσας ακαθαρσίας πρός τήν περόνην (fourche)
καί έκ τούτου ή κακή λειτουργία των.
Ή τροχοπέδη είνε βάρος περιττόν. Διά τής καταργήσεώς της ό ποδηλατιστής καταβάλλει δλιγωτέραν δύναμιν καί έπομένως δύναται νά διανύση
μεγαλείτερον διάστημα εις τόν αύτόν χρόνον.
Άς άκούσουν τώρα καϊ οί ίσχυρογνώμονες
ούτοι κύριοι τί λέγουν πλείστοι δσοι καλοί ποδηλατισταί, έξ ιδίας πείρας.
Τήν σκόνην, λάσπην κλπ. επισωρεύουν μόνον
αί κοινά: τροχοπέδα:, αιτινες ένεργοϋσιν έπί τοΰ
πρώτου τροχού. Τό αύτό δέν συμβαίνει και μέ
τήν τροχοπέδην Juhel.
‘Π καταβαλλομένη δύναμις εις μεγάλας κλί
σεις, δπως διά τού ποδός άνακόπτηται ή ταχύ
της, είνε πολύ μεγαλειτέρα. άφ’ όσην άπαιτεί ή
τροχοπέδη μέ τό βάρος της.
Καϊ πράγματι μία τροχοπέδη ζυγίζει έν χιλιό
γραμμο·? τό πολύ.’Εάν δέ ύποτεθή, ότι ποδήλατου
και ποδηλάτης έχουσι βάρος80 χιλιογ ράμμων καί
μέσην ταχύτητα καθ’ώραν 18 χιλιομέτρων (ήτοι
5 μέτρων κατά δευτερόλεπτου), προκύπτει άμέσως, ότι έκ τής αύξήσεως τού βάρους 1 χιλιο*
γράμμου
αυξάνει καί ή άπαιτουμέυη πρόςδιάνυσιυ εργασία κατά
ήτοι ό ποδηλατιστής, αυτί
υά διανύση 18 χιλιόμετρα τήν ώραν, θά ύστερή
κατά 1 10 μέτρα, τό όποιον είνε σπουδαίου διά
δρομέα, γελοίου δέ δ:' οδοιπόρον.
"Ωστε, εάν δέν δύναται τις νά κατηγορήση
τούς δρομείς διότι άποφεύγουσι τήν τροχοπέδην,
αφού άλλως τε ούτοι καί μόνοι θά ύποστώσι τάς
συνέπειας τής έλλείψεώς της, άφ’ έτέρου νομίζομεν. ότι οί ποδηλατισταϊ, τής πόλεως ιδίως,
φέρουσιν ευθύνην τής αδικαιολογήτου καταργήσεώς της. ’Εάν τινες δυσφορούσιν αδίκως κατά
τών ποδηλατιστών, τούτο είνε, διότι μερικοί κομψευόμενοι νομίζουσιν, δτι έχουσι τό δικαίωμα
νά μιμώνται καί έκτός τού ποδηλατοδρομείου
τούς δρομείς.
Είς τούς Παρισιού; ειδική διάταξι; τής αστυ
νομίας αναγκάζει τούς ποοηλάτας νά έχωσι τρο
χοπέδην.
“Ας έλπίσωμεν, δτι οί ΐοικοί μας δέν θά θελήσωσι
νά τούς άναγκάσωσιν άλλοι νά σκέπτωνται δρθώς.

Ίϊε Bourlet. Traite <lee bicycle
*
1η έκδοσις, σελίδες 120— 126.
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ΧΡΟΝΙΚΑ
ΙΣΤΙΟΠΛΟΐΑ

Διεθνής αγώνες ιστιοπλοΐας έγένοντο έν Deauville
τής Γαλλίας. Είς τούς αγώνας τούτους, ρϊτινες τήν
σήμερον γίνονται συχνότατα ενίκησε τό ιστιοφόρου
Edie ανήκον εις τόν Γάλλον Robin, τό όποιον κατώρΟωσε νά υπερίσχυση τού ’Αγγλικού ιστιοφόρου «Δόξα»
άνήκοντος ε'ις τόν “Αγγλον Ilarisson Lambert.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ReCobd τον· Κόόιιοι
*
τον όοόιιον τών 804
μέτρων (ήμισυ μίλλιον)
Δοκιμή ύπό τοΰ Άμερικανοΰ Manvel έγένετο πρός
καταβίβασιν του ανωτέρω record άνήκοντος είς τόν
έπίσης ’Αμερικανόν Kilpatrik. είς Γ 53" '/ι- Ή δο
κιμή αΰτη όμως απέτυχε, μή δυνηΟέντος τοΰ πρώ
του να διανύση τήν είρημένην ταχύτητα είς διάστη
μα όλιγώτερον τών Γ 5(ί"

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ
Τό παρελθόν έαρ έτελέσθησαν αγώνες κολυμβητικοί έν Τορόντω, τής Πολιτείας Όττάθα. έν ’Αμε
ρική. Οί αντίπαλοι ήσαν ό II. Ν'όύμαν, μέλος τοΰ
’Αθλητικού Συλλόγου τοΰ Σικάγου καί ό Δ. Μ. ΡεΓδερ τοΰ ’Αθλητικού Συλλόγου Νέας 'Τόρκης. Νι
κητής άνεδείχθη ό πρώτος, διανύσας
γιαρδας
είς
καί 52", ΗΟ γιάρδας εις 6’ καί 03", ήμισυ
μίλλιον είς Η' καί 3 I "
Ό κ. Αγγελι, μέλος τοΰ Βιενναίου Κολυμυητικοΰ
Συλλόγου, εφεΰρεν εν είδος σωσσειβίου, μεθ’ ου
διέπλευσε τόν Δούναβιν μεταξύ Πρεσβούργου καί
Βιέννης. ΊΙ απόστασις μεταςύ τών δύο πόλεων είνε
θΙ χιλιόμερα.
Γ Ρ Α Μ Μ A ΤΟ Κ I Β Ω ΤI 0 Ν

Ste Veloeipedique d’Amateurs ilOilessa.-Nous avuns
en ie plaisir de vous inserire partin’ nos abomifs.
—Ποδηλατικόν Σύλλογον Έοιεοι-πόλεως. Σας
εύχ.αρ'.στοΰμεν Λεομώς 5ιά τά καλά αισΑήματά σας.
ΕϋχόμεΒα πάσαν πρόοδον εις τό λαμπρόν Σωματεΐόν
□ ας.—Έόιιιιιρίόα «Άκρόπολιν». Ή ευγνωμοσύνη
μας διά τήν δικαίαν ύποστήριξιν τού ΙΙεριοδικού μας
είνε μεγάλη. Mi ΰποστηρικτάς. ώς ύμάς, αισθανόμενα
»άρρος διά τόν αγώνα τόν όποϊον άνελάόομεν καϊ
παρηγορούμεδα διά τήν ψυχρότητα, μεθ’ ής τό ΰπεδέχίίησαν μερικά Προεδρεία Γυμναστικών Σωματείων.
— Ιίειραϊκόν Χννόεόιεον. Σάς ένεγράψαμεν συν
δρομητήν. Εΰχαριστοδμεν.— Κ. Π., Ιθάκην. Περι
μένετε κυνηγετικόν άρ<
*ρον
τόσον άνυπομόνως: ’Ησυ
χάσατε καί »ά έχωμεν συχνά. — II. X., Αίγιναν.
Π... Λ.. . ς. ’Εννοήσατε; — Φ. 1*. ίΙ., Νίκαιαν. Καί
να1, καί δχι. — Π. 1*. Γαϊγάνιον. Πίστευε καί μή
ερεύνα. — X. X., Βιέννην. Α'. εύχαί σας »ά πραγ
ματοποιήσουν (τό εΰχόμεΛαΐ δταν ο', έν Έλλάδι 'Έλ
ληνες δείξουν προθυμίαν όσην οί τοΒ έξωτβρικοΰ- —
Μ. Λ. Τό έπεισόβιόν σας μάς ήρεσε καί μάς ένδιέφερε μάλιστα δπως κάί»·ε’ φίλον σας. ’Αλλά δέν νομί
ζετε ότι τά άΟλητ-.κά χρονικά δέν Λά χάσουν καί
πολύ όπου τό κρίνομεν. ώς ακατάλληλον πρός δημοΤΑΣΗΣ
σίευσιν ;— Κύριον Ίωάννην Λονκάτον. Σάς ένεγράψαμεν. Άποστέλλομεν Ιον κα’. 2ον φυλλάδιον.—
Κύριον Β. Άξελόν. Ένεγράφητε. Εϋχαριστοϋμεν.
ei bicyeettee.
I — Κύριον 2. Πήλικαν, Πειραιά. Ένεγράφητε.
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ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΕΝΤΕΣ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Την Κυριακήν I Χ'οεμβρίου, έλαβον χώραν άγώνες ποδηλατικοί καί δρόμου τούς όποιους διοργάνωσεν ή
ύπό την διεύθυνσιν τοΰ δραστηρίου Β. Βωτΰ Εταιρία τών Τροχιοδρόμων ’Αθηνών καί Περιχώρων,
είς τό Δέλτα τοϋ Παλαιού Φαλήρου.
Εις απόστασιν χιλίων μέτρων, τού σταθμού τοΰ τροχιοδρόμου είχε κχτασκευασΟή οιλοκάλως εξέδρα δια τήν
άγωνόδικον Επιτροπήν, ολίγον δέ άποτέρω, σιδηροδρομική άμαξα, έπί τούτω έκτροχιασβεΐσα, έχρησίμευε διά
πρόχειρον σταθμόν βοηθείας τών άγωνιζομένων, ύπό τήν εύγενή έπίβλεψιν τού ιατρού κ. Φαραντάτου.
Οί αγώνες ήρχισαν την 3, μ. μ. τά δέ λαβόντα χώραν αγωνίσματα εχουσιν ώς έξής:

Π. Σ. ΣΑΒΒΙΑΗΣ ΕΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟϊ CLEMENT

Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠ0ΥΛ02 ΕΠΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ WHITE
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Άγών Ποδηλατικός ταχντιιτος ένός χιλιομέτροι
.
*
Ιον ΆΟλσν 8ρ. 50. — 2ον ’Δόλον 8ρ. 25·
"Ελαβον μέρος οί κ. κ. Π. Σάββίδης, II. ΓΙαρασκευόπουλος, Ε. Δαλμάρας, II. Σωτηρίου.
Νικηταΐ: Πρώτος - Π. Σαββΐδης είς 2' 4" Δεύτερος - II. ΠιιοαιΙκενόπονλος.

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Άγών Δρόμον ταχύτητος 400 Μέτρων.
Ιον Άόλον δρ. 30 — 2ον Άόλον δρ. 15
"Ελαβον μέρος οι κ. κ. Β. Α. Δημόπουλος, I. Ε. Ίγγλεσης, Γ. Διαμαντόπουλος, Ε. Καλ/.εργης.
Νικιιταί: Πρώτος - Ε. Καλλέργης είς I’ S" Δεύτερος - I. Ε. Ίγγλέιίης.
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Άγών Ι1οδιιλ<ιτικός αντοχής 25 χιλιομέτρων.
Ιον ’Δόλον δρ. 15 — 2ον Άόλον δρ. 50
"Ελαβον μέρος οί κ. κ. Π. Παρασκευέπουλος, Π. Σαββίδης, Ν. Παπαδόπουλος. Γ. Κωλέττης.
Νικηταΐ: Πρώτος-II ΣαΙΜίΐόης (έπ1. ποδηλάτου Clement) είς 34' 34"’/, Δεύτερος-Π. Παραάκενόϊίονλος
(έπί ποδηλάτου White).
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Άγών ApAuov άντοχάς 1300 μέτρων
Ιον ’Δόλον 8ρ. 40. — 2ον 'Δόλον δρ. 20.
"Ελαβον μέρος οί ζ. κ. Γ. Τζαβάρας, Σταύρος Μιχαηλίδης.
Νικηταΐ: Πρώτος - Γ. Τζαβάρας είς Β’ 31"’, Δεύτερος - Σταύρος Μιχαΐλίδης.
Εις τόν ποδηλατικόν άγώνα τών 1500 μέτρων ό κ. Κωλέττης επεσεν έκ τοΰ ποδηλάτου του, και ώς εκ
τούτου ήναγκάσΟη νά άποσυρβή.
Μολονότι ώς έκ τού πνέοντος ανέμου αϊ επιδόσεις δέν είνε άξιοι λόγου, δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι οί
άγώνες ούτοι έπέτυχον, ώς πρώτοι άγώνες έξ έπαγγέλματος άβλητών.
ΙΙαρζΟέτομεν σήμερον τάς εικόνας τών κ. κ. Σαββίδη καί Παρασκευοπούλου, έπιφυλασσόμενοι να δημοσιεύσωμεν εις τό προσεχές ψύλλον, καί τάς τών λοιπών νικητών, κατά τά διάφορα αγωνίσματα.

Τύποις Ν. Ί'αρουοοπούλσυ.— Πλατεία Κάνιγρος. 18

