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. . Ν·ΕΑ ΥΟΡ ΚΗ-, 26 ('Ι��ιαιτέρα ύ-;τη�ρεσία) .- 'Η 'Α-μ,εριχn κυριολ�κ,:ιχωc σuνεχλσν:σ� αιτό 
.σvyχίνησιν μέ την π.εpιφαvτi νί:χην του Μ�ρ�ωνο-δρόlμοu Κuριο:χίιδ1j ε·ί.t ,:ην Βοσ-ι..,�Vην. Αι έ,κ
οη•'&t:>σεις ίιτtεΡ' -6)ς Έιλλά'δος εΙναι τcι,αϋται, ωστε πολλοί λiyouν ό-.ι ό Κuρ�.ακίδ11c: μέ την νt
κη,ν του 1tpοcτέ•φ•ερτ ·συyχρόνω<: J!εyά.λιrιν ότιΙΊρεσίαν ε-tς 'l.'r\Y πα;τ,ρίi5α του. Έ1κ Βοστώ•ιης άγyέλ. 
λεται δτι ή έ,;,η,μεQίς <�Μτιόστον \_ρcχβε:λερ», ύττο τόν τίτλον «'Έλλιην Ι(Jε,ρδLζει τόν Μο:cσθώνιον)>, 
'ίi'ΕΡL'Υ'ΡάΦει ώ.ς έξης τη_ν νί:κη,ν του Κuριαχίδrη: 1' / 

«'Ο Κυ-ριακίδnc ι:Ικιrι.λnροϊ τnν -rτ·Ρο·ς τούς σv,ι�'Γι'Ο:τριt>τας του &ττόσ)ι,ε;σ{ν του. Ή δυστυ1ης 
Έ•λλάc: θό: 1.'ο:Ρη κσί θά έοpτάpn σnιΙJΙt',F-Ον την νί!1<'11ΙV του Στι:1λιανοϋ Κu.ρισκί!δrη εtς τόν Μαι:;α•: ' 

i}ώ-vων τiic τ-ιQοτό}-ν11c. Ό ,·ι-, 
κητi1c ε[-ναι 35 έτώ-ν καί 'πcοfτα- · 
ttλητ11: έπt δεκαετία-v :i;ii: Έi,λάbο:,. 
τik Alvu.τωu. τϊ,: Τουρ·.ιία: κα\. των 
Βαλκα,·ίων, Ή _έ;τίbο�ί:: του εί·\'αι· 
δύο ώραι. 29 λεπτά κL.ι 27 δεl)τεcό• 
λεπτα. bστεDΟϋσα κατrί τcία οευτε
'1όλε.,'1f1;(1 τiΊ: παvχοσu.ίου έπιδόσεω:. 
Δ ά τοϋ l-νδυξου ilοιάμοου του ό Κυ 
Qι αχίδ1:-:: bτέτt�/'ε' τοϋ εύγεγούc σκι>
.τοϋ τοι νύ. lφελκύσn τi1�· πσοσο•111ν 
τ�ϋ WEi!-vovι:; το�, κ.αί ;τοϋ �όσ�υ και 
,·ιι συντελεe-η ουτω ειc τnν α:ωστι;_>
λι'�ν τοοφίι:.ων, ένδυu,άτων κrιt �l• 
δών άi}λnτισu.οϋ εί: τηγ έοηι.ιωθεί
σαν έκ τοϋ ποkέι.ιου 'Πατρίδα τ�υ. 
Uι δί'Ο άνταvω,·ισταt Κυο1ακ!δ11: 
καt Κέλλεl' δι,ε!:.rινανον καθ' δλην 
τήν διαδ{)Ομrtν rιίαν u.ο\•οι1αrίαν. i\
τι, κατά τύ. δύο τελευταία αίλιι:ι 
πιιοεκ.άλεσε οίvη σuγκι,·1wεω: u.έ τε• 

Εtς την άνω--vέρω φω-τόyr>αΦίο:ν, λη•φ�ι�ιαν c(εpo7i0pί,Kώc'f.ξ 
'Αιμ:ερuκlης,. Φαt'\-,ετ_ΟJ. ο Ι<υριακuδ-η,c τε:,ιu.ατίζων πρώτος εtς 

- - τον .Μαρα�νιον της Βοι,τώνης, 

λιχόν νικ1ηr1ν -τον Κι•ριακίδ11ν. Ό δέ<α:-ος Εις τό 
uΕλλην τοέ1.ων ι!�: iάν 'Ιiτο ό Φει• κlδης �Ρ:,ε-ιαι 11έuπ-teς μέ εκ-ιοχ -τ�, 
δι:τ:;τίbη-.', διέτσ,!:.ε χυοιολεκτικώ: ,;τε- Κέλεϋ. Τη,, 1.36' �1:. 4 ώρ,,," �ι-� τό 
τύΊν τύ.: τεί.ευταία· •tιλία· Μ.[)δα: 1 "lρμερνtέϊλ 6 Κ έλευ _εpχε•αι �εu_τφ<>ς 

-
δ

' '
λ 

• . , - • ,•, κο:l 6 Κ..,ρ,,χχίδnς τι>t1οc. Και τηι· 2. τοuτο_ ε πο�εκα εσε τα, u.ε'!_αΑt•tε• 
os, 03 4 ωpαν εί: Λέϊκ Σ •φί'!' 6 rκc.ty 

Dαc: επ��•φημ!:_(1-: αι,· ετu•η Μt_ε ,-τρω- ιr.ορι tpχετ:χι ,τρ6τος κσί 6 Κ έλεv �αl 
ταilλητη, τοu :ΜαQαi)ωνι.ου τηc Βο• 6' Κυρια,ίδης uc:�ί δεύ'Τεροι. Κσl ιmό 
στόJ,'Ι'\,, έκεJ άp;tίζει ή μοη,μο:χία τών δΙΥ>. fι 

Τ,ρματίζων _δ Κupισ:ιr{δης ι{,τεν ISn 6-rιolcx κ�τ-,:λήγει εις 1/ιν νlχην τού Ku. 
{ιιαμε IS.'tι f\δuνα:το διά την ΈλΧάδa: ρισκ[δη r.ού ί'τpεξε /r,!ως εrπαv · τό:ς 
><αl οτι fι tπιτυχlα: τcυ �ο άνωτtρα Τ,λεuταί,:χς χιλίαc; όό:ρδας κuριοΜκτ,_ 
,.,v tλπl9ων τοο δεδομένου δτι Ιι έπ,. χώς ,τετών , 
δοσlς -ιοιu είς -ιbν Μαραθώνιον fito 2 
ώpαι και 40 λεπτά. •ΕΤμcιι τόσον έν. • 
θοοσιασμt.νος ώστε θά fjθελιχ νά κλά.
ψω». Ό Κέλλε() συγχαίρων·σύ;όν εtπ, · 
« Σ χιδόν μέ σκοτώσc:1 ε άλλά έφ' δσ�, 
fiπήθην εtμαι εύ1υχής 11ού Jιττή9ην 
6:πό σάς. lva: Έλλη,·α•. 

ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΗ 

Έξ �λοv Ιι έφ�;ιμ.εpίι; «f.\πόιττσν 
• λμέpικαν» δημοσιεύει μt τεράστια: 
ypάμμα:τα και ίιπό -τόν -ι(τλον «Ό !>\α. Ε ΠΙ 
ραθώνιος ,είς τόν Κuριακιδ.,..,». -ιά 
έξη,;: 

ΓΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ 
ΕΞΑΜΗΝΟΝ 

«'Ο Στuλιm ός ΚUf�Κ(δης τοο ·Α. 
ΑληnκοΟ Σ•:λλ�'/Ο'J «'Ολύμ11ια:ο,• Έλ. 
λας, 6 ό,τοίος ηλθεν έδώ ά:πό τη,-χώ.
ραν, ά:,ό την .όποίαν προηλθεν 6 ,',1,.-r. 
ραθών,ος διά νά τρέξ1] 'CCV κλσσσι :<όν
�\σρα:.θώνιον της Β σσ, ώ· ης, ι,ιepδισε 
σημφον τό χ�υσ<>ϋν lω1>ιλcίον τού �Ισ_ 
ραΡ,ων•cu. Ή έ-:Ιδοcίς τcu ητο δυο ώ. 
t<X,,· 29 λε�ά · 11αί 27 δεu-τspόλsπτ-::ι,. 
Κ·α'Τό1τ•·Ι dιφ<>ϋ ιh<σ:φέρει μφι,.άς λ� 
11·ομ,ρlίσς σχετικας μέ τούς αλλcι.>ς 
άιtλητάς κσi uερι>:άς ,τεριyραφάς !'7Ίς
δι.σδρ<ψηc δi-'i•ι lνd ,τίνο:κσ τώv φά. 
σεων .τοο ιty�η,α;_ με-ταξύ τώv δέκα 
καΑ.'λ.ιτφι,.η δρομέων &,rι, -τόν ό=ic-ν 
φ(Υίν.τα:ι δ•ι εις την Q .3-2 • C.'f':vι ,ιc tb' 
Φσάιι•y1<σμ ι, Κυp•σκlδης ηρ1,-ι:ο lβ-

��,,..,. !'"1;:--�-.. .... ! fir·� .. ,..,... � .• uτρι .. μν�ς 
Γκi>ι(-,,<οpι d:πό ,ην N,m, Ύόρκηv δευ. 
τsρσς Ιι Τζώο ι<έρσ,-σσ�ι t,τiστκ &,τι, 
την Νέσν, Ύόρκην -ιpί-ι:,.; Δ Ν·άp;ζιν 
ά-τtό την 6οστώ ΤΙΙ' tέ-<αpτ<>ς ι, ι\οΊV"< 
•Η!σ,·ς d--,ό 1ό Μον-τρ,άλ. πέμ<�τος ό 
J(όττr ιmό τlι Μοvτcε6'λ ,-roo !<αι•-:rδσ. 
�κτο� ό r\όρvτο·, ά:πδ το ·_p,,-rd,ριo. 
ι65ομος 6 Κuριακl5ης, όy� δ Κ6:. 
1νικε άs!ό ,ήν · Β<:χλτφδρη Ιa·,ατ�ς 6 
Πώλ Γάλλος κσ\ δέκατος ί, Τζών Κέλ. 
λεϋ 6:πό τ1> Ούόι:,-ι "Α<Τον. Τήν 0,53 

ώ :stc τ!, Βά'rι.1< δ Κυ ια,ί_ 

) 
'C 1196εδρcς της tν Άμεο,_ 

κ'fj "όpγ:χνώσεως ΑΧΕΠΑ κ. �\11C>ύ�·σς 
dιπέ::-τειλε τηλεγpό,φημι.,- πρός τον κ. 
Πρ6εδpον ,ης Κu�ερνήσε,:,,-ς εις .,-όν 
όπ?ίον έκφρi,ζει την β,,:θ<.τά'τ!ΤΙ' εύ_ 
χapίστησιν των Έλλη. ων χαί Άμε_ 
ρικανών διά την άτιόφα:σιv τοϋ στp,:ι: 
τηyοϋ κ. Πα,τάyοu δπως με-.α!δfί ει·, 
• Αμερικην_ τονίζει δέ 'δ-τι όλό"ληρο-� � 
• Αμερική Ο\.•ναινήθη ά,ιό την ,·ίκην
τ<>Ο Κυριακίδη, tι· όποία προσέθεσε 
νέας δάφνσ,� δόξης εlς την 'Ελλάδα 
κ:χί δτι ή νίκη σϋ,η θά έ·,ισχύ011 ·τά 
μέyισια τάς 5ικα1σς έθνηάς διηδι.. 
κήσεις της χ,;φας μας. 'Ev συνεχεί(; 
πpοCΜίΘετr.ιι ιίς ,ό -ιηλεγpάφημα, δ. 
τι tι ΑΧΕΠΑ εχει περιλα'οει εlς τό 
11ρόyραμμα τC,ν ιtρy.α:σιών της •ήν 
t, ίσχuσιν 1<σl ,τpαοθησιν 100 Έλλη. 
νι�οϋ �λητισμι,u είς 'fρό,ιe<γ ώστε 
1<ά έορτ&σωμεν είς -τό μέλλον κσι 
αλ.λ.ας. νίκας και δ'tι ό Κuρισκ!δης 
ύ111> την πpcσ:α;ία:ν της ΑΧΕΠΑ θά
1τρέ11ει νά ,τsριέλ&ι] δλ6κληpον την' Α. 
μιpucην ral ,ιρος -τόv σκο,τόν -αι,τbν ύ_ 
,τ�:'χλλ.ετm η παpάχ).η:ι,ς δ,ιω,, το(; 
έ,τι-rpc:χτ:fι wr ,τ,χρaμεϊ�11 είς 'Αμερικήν 
'fοόλά',ι:tσΟό\Ι έπι ιν� έξάμη\Ιό',_ 




