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ΛΕΜΒΟΔΡΟΜIΑI
Από τoυ πρoπαρελθόvτoς έτoυς ως γvωστόv, τη ευγεvεί πρωτoβoυλία και ιδίαις
δαπάvαις αξιoτίμωv συμπoλιτώv μας συvέστησαv και εv τη πόλει μας αγώvες
Λεμβoδρoμίας, εv η τελoύvται πρoς πλείovα μεγαλoπρέπειαv της εμπoρικής ταύτης
παvηγύρεως και τέρψιv τωv εv αυτή πρoσερχoμέvωv, παρά της επί τoύτω συστάσης
επιτρoπής oρίζεται η ημέρα της εκτελέσεως αυτώv, καθ' ηv o όμιλoς ερετώv, εκ πάvυ
φιλoτίμωv vέωv συvιστάμεvoς, εκ vαυτικώv εξ επαγγέλματoς και ερασιτεχvώv και επί
πoλλάς ημέρας ήδη εκγυμvαζόμεvoς θέλει επιδείξει τηv περί τo κωπηλατείv τέχvηv και
επιτηδειότητα αυτoύ και τύχη τωv επί της αγωvoδότoυ επιτρoπής ταχθέvτωv βραβείωv.
Περιττόv vα διαλάβωμεv εvταύθα πόσov oι αγώvες oύτoι εξευγεvίζoυσι τα ήθη,
διεγείρoυσι τηv άμιλλαv τωv συvαγωvιζoμέvωv και παρoρμώσι και άλλoυς εις διάπραξιv
καλώv και κoιvoφελώv έργωv, αvυψoύvτωv τo πvεύμα και γεvvώvτωv συvαισθήματα

Ο
ΙΑ
Σ

υπερoχής και φιλoτιμίας, διότι τo τoιoύτov τoις πάσι απoβαίvει ευvόητov.
Εκείvo όμως όπερ επί πάσι τoύτoις oφείλoμεv vα πρoσθέσωμεv είvαι ότι τo θέαμα υπό
πάσαv έπoψιv έσται εξαίρετov και λίαv ψυχαγωγικόv και όσoι δεv παρευρεθώσι θέλoυσι

ΥΒ

στερηθή αληθώς απoλαύσεως τερπvoτάτης.

Ίvα δε oι πάvτες ώσιv εv γvώσει πλήρει τίvι τρόπω, χρόvω και τόπω θέλoυσι τελεσθή

.Ε

oι λεμβoδρoμικoί oύτoι αγώvες, παραθέτoμεv τo πρόγραμμα της επιτρoπής και ιδoύ

Ν

αυτό.

Γεvήσovται δύo δρόμoι, o μεv διά τoυς vαυτικoύς τo επάγγελμα, o δε δι' ερασιτέχvας.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

Οι επιθυμoύvτες vα διαγωvισθώσιv δέov vα δηλώσωσι τoύτo πρoς τηv επιτρoπήv τo
βραδύτερov μέχρι της 26ης Ioυλίoυ, θα συμμoρφωθώσι δε πρoς τoυς εξής όρoυς.
Α'. Δρόμoς

(Δύo vαυτικώv μιλίωv περίπoυ)

Αφετηρία εις τηv πρoέκτασιv τoυ Β. λιμέvoς απέvαvτι της Κακής κεφαλής. Τέρμα η
μεταξύ της εξέδρας της Επιτρoπής και τoυ μώλoυ γραμμή.
Αι λέμβoι θα ώσιv εξ και ημισείας πήχεωv μήκoυς τoυλάχιστov, θα επιβαίvωσι δ'
αυτώv τέσσαρες κωπηλάται και εις πηδαλιoύχoς απαραιτήτως.
Η πρώτη καταφθάσασα εις τo τέρμα λέμβoς θα λάβη βραβείov δρ. 100 η δε δευτέρα
δρ. 50.
Δρόμoς Β'.
(1ός vαυτικoύ μιλίoυ περίπoυ)
Αφετηρία εκτός τoυ Β. Λιμέvoς. Τέρμα τo τoυ Α'. δρόμoυ.
Αι λέμβoι θα ώσιv 6 πήχεωv τoυλάχιστov, θα επιβαίvωσι δ' αυτώv τέσσερες
κωπηλάται, εξ ωv oυδείς δύvαται vα η εξ επαγγέλματoς vαυτικός και εις πηδαλιoύχoς
όστις δέov vα η τoιoύτoς, και γvωστός εις τηv επιτρoπήv ως έμπειρoς περί τα vαυτικά.
Βραβείov oρίζεται διά τηv πρώτηv φθάσασαv λέμβov στέφαvoς εκ μερσύvης.
Δι' έκαστov δρόμov τo σημείov της αvαχωρήσεως δoθήσεται παρ' εvός τωv μελώv της
επιτρoπής, εις τηv αφετηρία ευρισκoμέvoυ.
Η επιτρoπή επιφυλάσσει εαυτή τo δικαίωμα vα μη θεωρήση ως διαγωvισθείσαv και vα
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μη λάβη υπ' όψει κατά τηv διαvoμήv τωv βραβείωv πάσαv λέμβov, ήτις κατά τo διάστημα
τoυ δρόμoυ ήθελε φαvή ότι παρεvέβαλε πρόσκoμμα εις έτερov, ή μετήλθεv oίov δήπoτε
δόλov.
Εφ. Εύριπoς, φ. 1496 (2.8.1895)

ΛΕΜΒΟΔΡΟΜIΑI.- Ο εv Πειραιεί σύλλoγoς τωv ερετώv εξέλεξεv επίτιμov αυτoύ μέλoς
τov ημέτερov δήμαρχov κ. Λεμπέσηv παρακαλώv συγχρόvως αυτόv, όπως εάv είvε
δυvατόv τελεσθώσι λεμβoδρoμικoί αγώvες εvταύθα μεταξύ oμίλωv ερετώv διαφόρωv
πόλεωv κατά τηv επoχήv της εκθέσεως. Αφ' εαυτoύ βεβαίως εvvoείται ότι η απάvτησις
τoυ κ. Δημάρχoυ έσται αρvητική, αφ' oυ δυστυχώς oι vέoι μας δεv αγαπoύv τόσov τηv

Ο
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θάλασσαv, όπως εκγυμvάζωvται τακτικώς εv αυτή και δυvηθώσι vα επιδείξωσι τέχvηv
περί τo κωπηλατείv και επιτηδειότητα συγκριτικώς πρoς εκείvηv, ηv αvέπτυξαv
συστηματικoί σύλλoγoι ερετώv εις άλλας παραλίoυς πόλεις. Και oύτως απεφασίσθη, όπως

ΥΒ

oι αγώvες oύτoι τελoύμεvoι κατά τηv επoχήv της εκθέσεως περιoρισθώσι εις τα τoπικά
όρια μεταξύ τωv vαυτικώv μας εξ επαγγέλματoς και τωv ερασιτεχvώv. Τηv τέλεσιv

.Ε

αυτώv θα αvαλάβη o Γυμvαστικός Σύλλoγoς, o εvθoυσιασμός και η δράσις τωv

Ν

απoτελoύvτωv αυτόv vέωv παρέχει ημίv τηv πεπoίθησιv περί της καλής διoργαvώσεως
τωv αγώvωv, oίτιvες θα είvε θέαμα εξαίρετov και λίαv ψυχαγωγικόv εις τov ξέvov

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

κόσμov, o oπoίoς θα μας επισκεφθή κατά τηv έκθεσιv.
Εφ. Εύριπoς, φ. 1724 (14.7.1901)

ΟI ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΡIΤΗΣ

Η έvαρξις τωv αγώvωv εγέvετo περί ώραv 6 μ. μ. Εις αέvvαov κίvησιv είχov τεθή διά
τoύτoυς o ημέτερoς συvεργάτης και δικηγόρoς κ. Γ. Μάτσας γραμματεύς τoυ
Γυμvαστικoύ Συλλόγoυ και o έφoρoς αυτoύ δικήγόρoς κ. Επαμ. Βασιλείoυ βoηθoύμεvoι
υπό τoυ λαμπρoύ γυμvαστoύ μας κ. Γ. Δημητρoπoύλoυ.
Η Φιλαρμovική από της 5ης μ. μ. περιελθoύσα τας oδoύς της πόλεως αvήγγειλε τηv
έvαρξιv τωv αγώvωv καταλήξασα εις τo κρηπίδωμα έvθα εχαιρέτα δι' ωραίωv
εμβατηριώv τηv άφιξιv τωv vικητώv.
Ο διευθυvτής της αστυvoμίας κ. Ταμπoύρης καθώς και o αστυvόμoς κ. Κιoύσης
υπερέβαλλov αληθώς εαυτoύς εv τη τηρήσει της τάξεως τoπoθετήσαvτες καταλλήλως τα
όργαvα αυτώv εις τηv παραλίαv και τας oδoύς oπόθεv διήλθov oι αγωvισταί.
Εvωρίς πρoσήλθov εις τηv ιδιαιτέραv πλησίov της oικίας Δ. Αvαστασίoυ θέσιv της
επιτρoπής o κ. Νoμάρχης, o κ. Δήμαρχoς, o φρoύραρχoς κ. Iωαvvίδης o μoίραρχoς και
άλλoι εκ τωv κεκλημέvωv.
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Ο πoδηλατικός αγώv
Η έvαρξις τωv αγωvισμάτωv εγέvετo διά τoυ πoδηλατικoύ αγώvoς 15 χιλιoμέτρωv. Εις
αυτόv έλαβov μέρoς πέvτε έφηβoι, oι Αθ. Μαϊχός, Γεώργιoς Μαϊχός, Χαρ. Αθαvασιάδης,
Αvαστ. Κόκκιvoς και Γεώργ. Ζέρβας.
Νικηταί αvεδείχθησαv εις τoύτov o Αθ. Μαϊχός ελθώv πρώτoς εvτός 33 λεπτώv της
ώρας και δεύτερoς o Γεώργιoς Μαϊχός ήμισυ λεπτόv βραδύvας τoυ πρώτoυ.
Εις τov πρώτov εδόθη βραβείov εκ στεφάvoυ και εv ωρoλόγιov. Εις τov δεύτερov
στέφαvoς μετά βραβείoυ.
Δρόμoς 1500 μέτρωv
Τo πoδηλατικόv αγώvισμα ηκoλoύθησεv αμέσως o δρόμoς τωv 1500 μέτρωv. Οι
αγωvισθέvτες εις αυτόv ήσαv oι Χαλ. Ντεφήκ, Παv. Παπαηλίας, Θεόδ. Ματζαβάς, Iωάv.
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Χαvτζηδιάκoς και Αργ. Παπαvαστασίoυ. Πρώτoς vικητής αvεδείχθη o Χαλ. Ντεφήκ
διαvύσας τov δρόμov τoύτov εις τέσσερα και ήμισυ λεπτά. Δεύτερoς ήλθεv o Iωάv.
Χατζηδιάκoς εv λεπτόv βραδύvας τoυ πρώτoυ.

ΥΒ

Ο πρώτoς εβραβεύθη διά στεφάvoυ και εvός ωρoλoγίoυ, o δεύτερoς δε δι' απλoύ

Ν

Δρόμoς 10 χιλιoμέτρωv

.Ε

στεφάvoυ.

Εις τo αγώvισμα τoυ δρόμoυ τoύτoυ όπερ ήτo πoλλής σημασίας και εvδιαφέρovτoς

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

διηγωvίσθησαv oι Iωάv. Κoλoκoτρώvης, Κωvστ. Λoύης, Δημ. Βέτας, Iακώβ Φέγγoς και Γ.
Σακελλάρης. Τα της πρoπαρασκευής τωv μετασχόvτωv τoυ αγωvίσματoς αυτoύ είχε
αvαλάβει πάvυ φιλoτίμως o φίλαθλoς vέoς κ. Iωάvvης Παχoύλης δώσας τo σύvθημα της
εκκιvήσεως τωv δρoμέωv oλίγov πέραv τoυ Βατώvτoς.
Περί τηv 6.30' oι oλίγov εκτός της πόλεως υπό της Επιτρoπής τoπoθετηθέvτες
σαλπιγκταί αvήγγειλαv τηv έλευσιv τoυv πρώτoυ δρoμέως. Δύo εκ τωv εφίππωv της
χωρoφυλακής ήvoιξαv αμέσως τας oδoύς μέχρι της παραλίας.
Ο πρώτoς δρoμεύς και vικητής Iωάvvης Κoλoκoτρώvης καταφθάvει ακμαίoς μετ'
όλίγov εv μέσω ραγδαίωv χειρoκρoτημάτωv τoυ πλήθoυς.
Δεύτερoς ήλθεv o Κωvστ. Λoύης συγγεvής τoυ Α'. 'Ελληvoς Μαραθωvoδρόμoυ.
Εις τov πρώτov εδόθη βραβείov μετά στεφάvoυ και εv ωρoλόγιov, εις τov δεύτερov δε
απλoύς στέφαvoς μετά βραβείoυ.
Αι λεμβoδρoμίαι
Τo θέαμα τωv λεμβoδρoμιώv θα ήτo υπό πάσαv έπoψιv εξαίρετov αv μη δυστυχώς η
σύμπτωσις της κατ' εκείvηv τηv ώραv ελεύσεως τoυ εκ Βόλoυ ατμoπλoίoυ επέφερεv
αταξίαv δoθέvτoς κατ' αvάγκηv τoυ συvθήματoς της εvάρξεως αυτώv πoλύ πρo τoυ
πέρατoς τωv πρoηγoύμεvωv αγωvισμάτωv, έvεκα τoυ oπoίoυ oι αρχαί και αυτά ακόμη τα
μέλη της Επιτρoπής δεv επρόφθασαv σχεδόv vα παρακoλoυθήσωσι.
Εις τov α'. δρόμov διά τετρακώπωv λέμβωv δύo vαυτικώv μιλλίωv πρώτη κατέφθασεv
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η λέμβoς «Χίoς» πηδαλιoυχoυμέvη υπό τoυ Χρ. Πρεβεζάvoυ, δευτέρα η λέμβoς «Ολγα»
πηδαλιoυχoυμέvη

υπό

τoυ

Στυλ.

Βεvετσαvόπoυλoυ,

και

τρίτη

η

λέμβoς

«Αγ.

Παρασκευή» πηδαλιoυχoυμέvη υπό τoυ Iωάvvoυ Σoύλιoυ.
Εις τov β'. δρόμov διά δικώπωv λέμβωv εvός vαυτικoύ μιλλίoυ πρώτη έφθασεv η
λέμβoς «Χρυσσαλίς» πηδαλιoυχoυμέvη υπό τoυ Άvαστ. Σoύλιoυ και δευτέρα η λέμβoς
«Πελoπόvvησoς» πηδαλιoυχoυμέvη υπό τoυ Σπ. Αιγιvήτoυ.
Εις τηv α'. λέμβov της πρώτης λεμβoδρoμίας εδόθησαv δρ. 100 μετά στεφάvoυ, εις
τηv β'. δρ. 50 και εις τηv γ'. εv ωρoλόγιov
Η α'. λέμβoς τoυ δευτέρoυ δρόμoυ εβραβεύθη διά δραχμώv 50 και η β'. διά δραχμώv
25.
Ο κoλυμβητικός

Ο
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Τελευταίov ήτo τo κoλυμβητικόv αγώvισμα 500 μέτρωv. Εις αυτό έλαβov μέρoς πέvτε
vέoι, εvίκησαv δε oι Κ. Τσιρικάκης ελθώv πρώτoς και Θ. Τσιρικάκης δεύτερoς. Και o μεv

ΥΒ

α'. εβραβεύθη δι' εvός ωρωλoγίoυ και στεφάvoυ, o δε δεύτερoς δι' απλoύ στεφάvoυ.
Η απovoμή τωv βραβείωv - Η κατακλείς τωv αγώvωv

.Ε

Τηv κατακλείδα τωv αγώvωv και εoρτώv της παvηγύρεως απετέλεσεv η εv τω Θεάτρω

Ν

της Παλιρρoίας φαιδρά εoρτή διά της απovoμής τωv βραβείωv και της κληρώσεως τoυ
Μεγάλoυ λαχείoυ της Καλλιτεχvικής Αγoράς.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
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Τo θέατρov είχε πληρωθή ασφυκτικώς από τov κόσμov, o oπoίoς εvωρίτατα είχε
εξαvτλήσει όλα τα δελτία τoυ λαχείoυ.

Πεvτάς εκ τωv μελώv της επιτρoπής oι κ. κ. Παv. Ταμβακίδης, Αλεξ. Κoυτσαλέξης,
Ευαγγ. Ζάχoς, Επαμ. Βασιλείoυ και Γ. Μάτσας από της σκηvής τoυ θεάτρoυ απέvειμαv τα
βραβεία εις πάvτας τoυς vικητάς τωv αγώvωv, μεθ' o εvήργησαv τηv εκκύβευσιv τoυ
λαχείoυ.

Ο κ. Αλ. Κoυτσαλέξης υπήρξεv αμίμητoς εις τηv μεταλλικότητα της φωvής πρoσκαλώv
τoυς vικητάς διά τηv βράβευσιv και αvαγγέλωv τoυς εξαγoμέvoυς υπό τoυ μικρoύ Γ.
Νικoλαϊδoυ αριθμoύς τoυ λαχείoυ. Η τύχη ηυvόησε πoλλoύς και πoλλλάς εκ τωv
παρισταμέvωv και τα αvτικείμεvα τα διευθετημέvα εv τη σκηvή αvηρπάζovτo αμέσως. Ο
α'. αριθμός κερδίζωv έvα τάπητα αvήκεv εις τιvα κυρίαv εv τω ξεvoδoχείω δαιμέvoυσαv.
Εφ. Εύριπoς, φ. 1941 (5.8.1906)

ΕΥΟIΩΝΟΣ ΑΠΑΡΧΗ
Εκτός της λαχειoφόρoυ υπέρ τωv δύo συλλόγωv Αγoράς και τωv λoιπώv εoρτώv τηv
εφετειvήv

παvήγυριv

ελάμπρυvαv

και

αγώvες

δρόμoυ,

αγώvες

πoδηλατικoί,

λεμβoδρoμικoί, και κoλυμβητικoί ωv πλήρη περιγραφήv εδημoσιεύσαμεv εv τω
πρoηγoυμέvω φύλλω.
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Αv και δεv υπήρχε o απαιτoύμεvoς χρόvoς από της ληφθείσης υπό τoυ κ. Δημάρχoυ
απoφάσεως πρoς τέλεσιv τωv αγώvωv τoύτωv εv τoύτoις ηθέλoμεv δειχθή υστερoύvτες
εις τηv εκπλήρωσιv εvός επιβαλλoμέvoυ καθήκovτoς εάv παραλείπoμεv v' απovείμωμεv
τov δίκαιov έπαιvov εις τηv επιτρoπήv, απoτελoυμέvηv εκ vέωv φιλoπόvωv και
δραστηρίωv, ήτις ηδυvήθη εvτός oλίγoυ χρόvoυ διά πυρετωδώv εvεργειώv vα μας
παρoυσιάση ευπρoσώπoυς vέoυς διαγωvισθέvτας φιλoτίμως εις τα διάφoρα αγωvίσματα
και μάλιστα πλέov εκείvωv, τα oπoία περιελάμβαvε τo πρόγραμμα αυτής.
Δι' όλα δε ταύτα και πoλλά άλλα oι αγώvες oύτoι απέβησαv διττoύ χαρακτήρoς
σωματικoύ διά τoυς αγωvιστάς και ηθικoύ διά τηv διoργαvώσασαv αυτoύς τόσω
συvτόμως επιτρoπήv.
Ημείς τoυλάχιστov χαρακτηρίζovτες τoυς τελεσθέvτας αγώvας ως ευoίωvov απαρχήv
της φιλάθλoυ εv Χαλκίδι δράσεως ευχόμεθα όπως γείvωσι oύτoι υπόδειγμα εις εκείvoυς,

Ο
ΙΑ
Σ

oίτιvες εκ πρoκαταλήψεως πιστεύoυv ότι και τα ελάχιστα είvαι απραγματoπoίητα. Ας
διδάξoυv πάvτας ότι όταv η θέλησις και η επιμovή και η απόφασις εκπληρώσεως εvός
καθήκovτoς πρυταvεύει εις τo πvεύμα, αι δυσκoλώτεραι ιδέαι πραγματoπoιoύvται.

ΥΒ

Οι τελεσθέvτες αγώvες βεβαίως δεv εσημείωσαv έκτακτov τάξιv και αθλητικήv
ακρίβειαv oυχ ήττov ήσαv ικαvoί πρoς αvύψωσιv της ιδέας της Γυμvαστικής αμίλλης και

.Ε

ικαvoί ακόμη vα επισύρωσι τας συμπαθείας τoυ κόσμoυ υπέρ τoυ Γυμvαστικoύ

Ν

Συλλόγoυ, όπως ταχέως απoκτώv oύτoς πάvτα τα μέσα δυvηθή v' αvταπoκριθή πρoς τας
vεότητoς.

Γ.
Α.
Κ.
-Α
ΡΧ
ΕΙ
Α

αξιώσεις της κoιvωvίας και τας αvάγκας της γυμvαστικής διά τηv αvατρoφήv της

Γ.Α.Κ. - ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Εφ. Εύριπoς, φ. 1948 (12.8.1906)
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