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Τfιν ,τερασμίνη Κυριακή τh πρ:.,t ,
ό ραδιοφωνικός σταθμός τού Λον
δlνοu μετέδωσ ε τύ χαρμόσu,ο άγ
γελμα: Νικητής τσu Διεθ1'0uς Μα•
ραθωνείου δρομοu της
Βοστώνr,ς
άvεδείχθ11 ό 'Έλλην Κupιακlδηςl
Σήμερα γνωρLζοuμε όλες τίς λε
πτ_ομέ ρειες του διεξαχθέντος σκλη -

-Ψέμματα!
-Τό εtπε ό σταθμός τσu Λονυ\νοu.

-Τό 6:κοuσες ό (διος;
Ή είδησις fιταv ά,τlσ τεuτος. οι.
άμφισδητοuντες
ςη τοuσαν άμέσως
πληροφορίας άπό άλλους γνω σ το ύς.
Ό ραδιοφωνικός σταθμός •λθην{;η

κειμtνοu νά γίνο t,τισημος μ,τάδο
•λκόμr. καί tι οίκογένειιr ,.,,,.
Κυριακίδη, πού κuριολεκτικως ιiir
ξενυχτήσει πλάt στό ραδιόφωνο >.αι
παρακολσuθοuσε τό σταθμό Βοστω
νης και Λονδίνου, «αν και ακοuσι•
σις.

την εϊδησι, δέν 1jθελε νά άπαντησn,
γιατί δέν πίστευε στη μεyάλη έτι •

ς
ικητης -του διεt;()::χΘίντος ,..
,ι δι θνους άγωνος Μαραθωνε\011

liP?.11

ακιδηςι!

άνεδιίχθη

ό Έλλην KuρL•

Μιά κατάστασι νάρκης, lνα

-

Ιοθημα γλυκό, άκα Θ όριστο, μ,.
ταξu χαρας και αισιοδοξίας, τοuς
ε χε καταλά6ει
δλοuς.
• Λφωνοι
κuττοuσαν ό ενας τόν άλλον. Ι\uί
σε λίγο , μέ πρώτη την κ. Κuριακί•
δη, ξέσπασαν δλοι σt κλ6:μματα.
Τά παιδιά του πρωταθλητοu δi.v
ε!χαν ξυπνήσει ό:κόμη, μά ά,τ(ι τό
θόρu6ο ή μικρη Έλεvίτσα ξύπνη,
σ -, άκουσε τά κλάμματα, φuι!>ιι θη,
κε πώς κάτι κακό σuνέ6αινε, κατt•
6ηκε ά,τ' τό κρε66α-rάκι της και
πηyε οτό πλαtνό δωμάτιο. Ί:κεi'·
άρχισε κι ' αύτη νά κλαln χωρις ,άι
ξέρη γιατί.
Ή μητέρα της τήν παίρνει στην
άyκαλια της , την ,ιλάει κcχί τη<;
λιει:
-'Εσύ δtν πρfττιι νά κλαις. Έ·
σύ πρέ,τει νά yελας. Κα\ ξέσπασε
σέ νέους άκράτητοuς λuyμοι)ς.
Λύτη Ιjταν ή πρώτη έντύ,τωuις, ,ι
.,.pώτη χαρά. 'Αργότερα τήv διε•
δεχθη τό α!σθημα της άμ.φι G ολίας.
Και μόνον δταν, τό μεσημέρι πλε•
ον, ό ρα!i ιοφωνικός σταθμός τω ν
•Αθηνών, ύστερα ά,τό κατηyο ρη μα•
τική δια6ε6αίωσι των εtδ ικων · uυ
νεργατων τοu tπl των άθ λητικ ωv,
μετέδωσε την μεγάλην εϊδη σιν, μ,;.
νον τότε ή άμφι6ολία διελύθ η ,
Και σήμερα δλοι ξέρουμε -κα ι τί ς
μικρότερες λεπτομέρειες τοίJ ά ,'ω•
νος. Ξέρουμε έ'!tίσης δτι στην 'λ•
μερική,
tι
έντύπωσις
για
-ιήν

έλληνικtι
σφαιρα

νίκη

δημιούργησε

συμπαθείας πρός

άτμο

την Έλ•

λάδα 1<αl μάλιστα τήν πλέον .. α.
τάλληλο στιγμή, 'Απόδειξις τό ,<θr.
σ1νό τηλεγράφημα
του προέδρuυ
της ΑΧΕΠΑ κ. Μπούρα, ό ότιοίος
ζητεί άπό τήν tλληνική Κu~έρν,ισι
νά tπιτρtιj,11 την παράτασι της π.χ
ραμονης του Κυριακίδη στην · λ ·
με pι1<ή .•τοu1;ό:χιστ~ν έπ\ έξά μηνον,

Ο Θ ΗΣ Α Υ ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
Μ ί α γωνία του σαλονιου είς το
σπίiτι τοv Κυριακίδη εlς τό Χαλάν 
δΡΙο καταλαμ6άvετα ι άπο τrιν έπ,~
6 λ ητικrιν σvλλοyήν έπάθλων τά ό
ποϊα σv,·.:κέντpωσc.V ό Στέλιος κα
τά το διάστημα τής ίvδόξοu άθλη
τ ικ ής τοu σταδιοδρομίας. Μεταξύ

στόν όποίον 6:νηyγtλθη ~ είδησις

ρου άγωνος , τήν ύπεράνθp<,>πη προ 
σπάθεια πού κατειtαλεν ό t 1 μ ,u(, της
'Ελλάδος γιά ~ά φθάσn πρωτος ιίς
τό τέρμ«. ύπερνικωντας τοuς δι.;
θvοϋς φήμης ύπερεκατόv άvτιπι.ιλοu~

νοu νά την άναμεταδώσn,

στός φιλαθλος

Ή

ε!δησις
στην

αίιτή, την όποιαν 1j• Αθήνα δσοι άνέμ, 

νον ν· άκούσοuν τά άποτελLΙ,ματα,
με~cδόθη άστραπιαίως ε ις την πρι.,
rεuοuσαv .

-Ό Κuρια~ίδης ,ίκ,~σε στή
oτώvn!

Do-

1

κατά το διάστημα τιiς κατο-χiiς άν.
τi νά ~άση εστω καί ενα άπό τά

επαθλα πού δι' αvτόν έσuμ6όλιζο,
μόνον άγώνα, π-pcσπάθειΜ' . νίκην
είς το πεδίον της εuγεyοCς ό:θλη
τικiiς άμ ί λλης.

t- 1

ζήτησε τήν έξακρί!Sωσιν, προκαμε•

του.

>.οuσαν

τ ων έπάθλων ί;πάpχοvν πολλα με~
γάλης άξ ίας τά όπcϊα θά ί'iτο δu
vατόν νά λι:•σοuν τά τραγικά π-~ο
6λήμ::χτα πού έδημ ιούpγησε γ ή κ α
τοχή. Έν τού τcις ό Κupιακίδπc έ.•
προτίμησε νά στερηθή τά πά,·τιχ
δπω ς όλόκληpcς ό Έλλrι\ κός λαό~.

i

Ό yνω- ι

κ. Νικ. Λαsίτr,ς , ι•

tκπρόσωπος των Κυπριακών άθλη
τικων Σωματείων tν 'Αθήναις, συμ
πατριώτης τοϋ Στέλιου Κυριακίδη.
ηtαν έκ τω, πρώτων που εσπεuσα,

στόν σταθμό.

1 ά τηλ,φω,ήμc:τα δι- ι

εστnuρώθησαν πρός δλας τάς κu
rfuθύνσ.:ις. * Λ ττό τταντοϋ · αι άτιαν
τησ ε ις ησ,χν tπιφuλακτι,αί. l\αvcιc
~

0

-,

άνελάμ6ανε

την

ιίιθu,1ιν

1φ,J

1

τuχία. Έν τ;;; μεταξύ στό σπίτι τοϋ
πρωταθλητοu ε!χαν διαδραμuτισθ iJ
σuγκινητικαί σκηναί . Ί t κ. Κ~ρια
κίδη, ό πατέρας της κσι ή άδελφη
-rης , στίς 7 τό πρωί γύρισαν τό
κουμπί του ραδιοφώνου καί άιιο τη
Βοστώνη πήρανε -rό Λονδίνο.
Μετά τό σύνθημα, άκούστηk.ε ή
γνωστή μας φωνή: «Έδω Λονδίνο»•
Ο\ άναπνοές σταμάτησαν . Γlι
ρασαν λίγα δεuτεe.όλ,πτα καi με
τά it χαnμό:.τuνη είδησις:
~κατά π\1tΡt>Φορ ίας tκ Β0<1τώ

διοτι θα πρεπει να περιέλθn ολό 
κληρον την χώραν αύτήν διά
,ά
σu,!'6άλΊΙ ~ις την πραyμαtοπιοίησιν
τοu προγραμματός της ύπέρ ένισχύ•

σεως τοϋ άθλητισμοu έν Έλλuu.-.
Ό Στέλιος Κυριακίδης , ό σεμνός
~ίιτός άθλητής, μετά την μεvu~rι
ωδη νίκηv τοu κατέστη
διά τiι•
πτωχήν πsχτρίδα μας tθνικόν κι;,ί),
λαιον. Κατά τό διάσ-ιη μα τijς 1<ι.ι
τοχης ύπέστη και αίιτός, δπι:.,ς ι.αl
δλοι οι Έλληνες ,
τά δεινά της
σκλα6ιας : tπcίνασε .
tκινδύνιι,"ι
ταλαιπωρήθηκε κα•. έπώλησε και τσ
[πιπλ'!' τ~u διά νά σuντηρή σn την
οίκογενειαν τοu.
· ~ιδη, οι ό:κροαταl των ρcχδιοφω
νικων σταθμών της Νέας Ύοp κ η r

κα\ της Β οστώνης Ιjκοuοαν μt εν:

διαψ tρον τάς έκκλήσεις του Κι,pιι.<•
κίδη διά την ό:ποστολή ν βοηθι,α.ς
εις την κατεστ ρα μ μtνην Ί:λλάbα.
Κι ' t_ι φωνi\ του Στέλιου Κup ιιχκι•
δη, τοu συγχρόνου ηρωυ~. πuu ol
'Λμ ε ρικά,·οι
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