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τ,α μα!ιυ. τι:, ω. 11σ\ιον1,η: ση\•ιιε;: !θηκη: _ ι::τεQη,Jανεια:. ποi, έzάσ
η: του: πpι,Jtοι ·: Ολι·ιι,π,ακου: αγωνα: των · 'Λfli,νrϊr-• τι, 1s3r, ό
κι•ςi;rη: Σπίγο~ ,ΛΟ\11~, :ιγ όuω:. 1Ί 1ίκη του · Κυριαv.ίδη - ε[ναι ιωλύ
yαι.υτεοη κι
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ιi να.,. 11 D .·cιν του ,\ο(-,, ;==;;,i"-rr~o""·-α,.."λ"'λιχ=ς-:-έ,-:κ-.,,-<>:-μ--c-rr-,ά"ς----,1<-α--,,-σ-φα
....,ί-νε_τ_σ_ι__

ιί: ;τ:;,ί;Jtον Όλι•ιιπ:ιο,·ίκη,, του ~Ια ·
cui!ωνίou.
Είς καs1μίαν 'Ολuμ,.ιάδσ,
κανείς
'Ολι;•,πιονικης μαp,ο-9<.>><>5ρόμος
δέν
f:pεl,t ,6-σΌ γρήγορα τόν Μ::ι~:.vιον,
ouo,• ό Κι;ριακlδης ,!ς ,ην Βοστώνηνl
Μόνον είς ταχ; τελεuτο:lοuς 'ΟΙ' . ιψ-rrια
«~ύ : ι!;yι~νας τQϋ Βερολίνου ό Ίο:•<->ν

διtι αt έκδr,λώσεις τιaν 'Ελλήνων της
· Αμε.ρ:rης · ελαβον τεpασ>τίαν- εκτσοσιν
καl ό t,θοuσιασμός των 'λμερικο:ν, Μ'
δtν · cω:rι μικρότερος.
Ο 1<uρισ:,(ί1;, ς
γίνe:c:ι dvηκεiμε,·οv θερμοτάτωv tκ.
δη,' ,:,σ~ων έκ μ~<>uς όμοyε,ων
καί
ξένι.w. Ί διαιτtr,ως έξαίρεται 't'ό ά.
θλ!)τcιιόν 1\_9ος τοϋ Κ~p,ακιδη . τό ό_

των 42.195 ι,.έηρων εtς 1. ~-,ρα: καί
29 ' λεπ:·ά καί 19 211 Ο δεuτερόλε1'1f:Χ.
t,.. ,\αδή στην άνε11αlοθητη
διαφορά
των 7 3) 1 Ο δεuτc._ρ<!'λέιπτων σuV'rμώmε

·~:ρι•αι-κις 1φό ,ο:, με-τά ~ν άγω.
να. 'f:~ δσων. έ1'ίσης, μξτεδ_?βησο:ν, ό
Κupιαηδης μεχρ, του 30ου χι1.ι,-μέ.
τροu όrrε•είπ,ετο τω,, ά,,.,!παλων του,

κ ίτεϋ

Σ όν

ικά!λuψt:

την

σπόσtασιν

r.cιισν

πιχ,c,t,ησεν

ρα αιιδ τόν Κυριακίδη, τοού δ•ά τό
άyώνισμα τ,:χ) Μ-:χρσθω,·ίου δέν ε!1αι
,τφισσότε~ον
άnό 3 μt : ρα δ:αφορά.
'€άν δμως ληφι.'Ιfi ίιπ' δψιν δτι ή δια.
δρομή τ..οϋ Β :ρολ ινου
~τu dοπείρως
KQI uτέ;:α
τr,ς ΒΟΟΙtώνης
τό ρεκ'.>ρ

~ντu-rrωσιν

~ΛΕnΕ

ΕΙΣ ΤΗΝ

ε{ς

τούς

ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ

2αν ΣΕΛΙΔΑ

11:>r, Κυριακίδη ε!vαι πο>J, άνώ-ιερον

,txl τοU Σ ί:Ν. Έτσι ό Κuρισ:κlδης δέν
εfl'σι bήμερον μόνον ό κα,ύτF.ρος μα..
ρσθωνοδpόμος -r:>υ κόσμου. όlλλ.ά κα.
'Ι'έχ-ει κο:• lνα ά,τό τά κα.\ύ'Τερα ρε'Κόρ
της ό:π.::<1'!Ιiσc<,1ς εlς τήν όποίσν
ώς
γνωι,tόν δέν ίιπάι,~~ει παγκόσμιος· έ'Ttl_
δcσις, ιiιότι ό χρόνος εt~ τό άyωνι..

qια ποικ(λει άνttλόγως τοϋ έδάφους
εlς τό bιrοίcν δ~ξάγεται τοίίτο.
·Εν ~ίίi μεταξύ
οι
ρ:_αδιοφωνικοl
στο:Θμοί της 'λμερsκης έξ«κολουθούν
νά -ro,,·lζovν την "'Ι(α'!Ο'<Ι'\ηκτικήν», δ.
πως τ,)ν χαρακτηρίζουν έπιτυχlσν 100
•άδυ11χτοu» 'Έλληνος.
Γl<>λλοt σταθμοί έχbrρσκιrήρισαv τόν
Κuριακ-ίδην ι:,ς 16ν έ·1tατr,μcνικώpε1,ον
κc::ηρτισμtνον άβλητην τόν ό-rrοί<>ν έ.
yνώρισεν ή · λμεpική καί τόv ουVΕτώ.
,ερον κtχί σεμνό-tερον συ),χpό\'ως.
•Καθ' 6\ην την διάpκειο:ν τοΟ d:.
γωνος, ιJ.εγε χθές τη1, 11pωτο:ν ό σmΊ
~,.,ερ τοϋ ραδιΟφ<>νι'ΚΟ<ί
στσ.θμοϋ τη:.
Βοσοrώνης
ό έ-κιmληκ.τικός "Ε:.λ,Ι.ην ιi..

δια<j>όρc,οε' τελείως διά τούς συναγω.

νιΤtά'ς rov - , 115 ,ιρωταθλητάς διtχ.
φόρων κρσ:-:,ώ~,- ι,ο.λλοί των ό,το(ω,γ
έ!!ψ,)ποpείκ»-το αvτοϋ. Ί; Κ uριακlδης
ουνεδουλεί;ε-rο \:'ό1-ον τό χρονόμετρόν
του
ά,τό κσιρρυ εtς καιρόν κσl δέν

ι:r.ελόyιζε οίίτε ·.'!>ν Γάλ-Ιο
Ι{οτέ,

ό

όm:ιίcς

ραθωνίοο τής

f)to

_ καναδόν

νικητής

τοv

Μα.

Βοστώ,ης έπί τρία σu.

νεχίj ετη μέχρι τοϋ 1944. Όμολογοu
μέvως ό Κ u,:ιΟ'J<lδης συνδυι:χζει ά,το_
,. ν κα.ι σύ-vεσιν σ;τcνίc-ν».
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.•. ιm, εtvαι η τελ,U'ιαίσ και ιτλtοv
χ,::p(t1("Μ1ι:,tι:rτι<ή
φ<,"\')ορ<;φία
τοϋ
Κuριtcχι~,,
ληφ~tίcα χστa: την δL
άpκειιιν μίό:ς ιbό τό:ς πpοπcνήσ,ις
~ διά τόν Μ~~.ώνιοy τη~ βο..
'5ωV114ίο

