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\ϋριον, ό Μαραθώνιος εtς την Βοστώνηv.
1
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. Οί c, 
Ελληνες άθληταί είς άρίστην 

ψόρμαν. 

J.. 

Αϋριαν - ΣάGGατον - λαμ- 'σn καί νέο ρεκόρ. Έψέτος δ Κυ- · 
άνει χώραν δ Μαραθώνιος της! ριακίδης είναι σέ καλυτέρα ψόρ- 1
οσ:ώνης. :Εκα_τόν έGδομήκ?ν- .

1

, μα άπό_ πέρυσι. "Εχει πάρει <bά-
1

1 

α αθληται του Μαραθωνιου ρος και έπροrίονεϊτο καθ' δλον 
ρόμου εχουν δη'λώσn δτι θά λά- j τό διάστημα του χρόνου. •.εχει 
συν μέρος. Μεταξύ αυτών είναι 

I 
συνάμα πεϊραν καl αύτοπεπο(-

i καλύτεροι του κόσμου καl οί θησιν. Πιστεύει δτι άψοϋ ένίκη
αλύτεροι της 'Αμερικης. Καί · σε πέρυσι, ήμπορεϊ να νικήσn 
ουτο διότι δλοι οί είδικοl θεω- καί έφέτος. Ι · ου

� η

δη τόν νικητ
ή

ν του 

αυ

ρι- Ό 

'

Αθανάσιος Ραyδ:ζος ε

t

ναι 

11 
� 

νου Μαραθωνίου ώς τόν μδ:λ- νεώτερος του Κυριακίδη, εχει . Ο .A..(8).Λ.:E-J:�I,Σl\l.[Q� 
1 ον πιθανόν νικητήν του Μαρα- άρκετήν πεϊραν στόν Μαραθώ-

ωνίου δρόμου είς τούς Όλυμ- νιον δρόμον, δχι δμως δσην δ ·�·========================== 

ιακούς του Λονδίνου του 1948. Κυριακίδης. Κατά τάς πληροφο- i σ� "Ελλ δ - • ' ' 
'Επί έ<5δομάδας είς την Βο- ρίας πού εχομεν έξ 'Ελλάδος ! 

ι ηνες _ρομεις εις τον προχθεσινον 
rώνη� οί δρομεϊς προπονουνται, καί άπό την Βοστώνην δπου προ- : ' Μαραθώνιον της Βοστώνης. 
Κι μονον δια τήν άπόστασιν, πονεϊται, εΤναι σέ τέλεια ψόρ- 1 
λλά καl διά νά συνηθίσουν είς μα καί τό ίδιάζον χαρακτηριστι- 1 Εις τόν Μαραθώνιον της Βο- θλητής του Μαραθωνίου της Εύ
D άνώμαλον του δρόμου, άκό- κόν γι' αύτόν ε!ναι δτι εtναι στώνης, δ όποϊος ελα<δε )(ώραν ρώπης ηλθε δεύτερος είς δύο
n δέ �αί διά ν� συνη�ίσουγ στ�ς / τ<;χύς. Π ιστε.ύομεν δτι έ,τροπο- Ι τό παρελθόν ΣάGGατον, ό έλλη- G)ρας, 29' καί 39' '. Ό 'Αμερι
αιρικες συνθηκες της Βοστω- ι νηθη καταλλήλως καl θά κα- / νικός άθλητισμός άντεπροσω- κανός Τέντ Βόyκελ, του άθλη
ης. Γνωρίζουν δλοι οί παλαίμα- τέλθn αϋριον στόν άyώνα yνω-- 1 πεύθη ύπό τριών άθλητών - τικοϋ Συλλόγου Βοστώνης, ηλ
οι δτι δ καιρός καί αί άνωμα- 1 ρίζων δχι μόνον τόν δρόμον, άλ- j τοC Στέλιου Κυριακίδη, του 'Α- θε τρίτος, διότι νομίζων δτι δ
ίαι του δρόμου είναι οί πλέον λά καί τάς δυνάμεις του καl θανασίου Ραyάζου καί του Χpή- Κυριακίδης ητο ό πλέον έπικίν
Ιtικίνδυνοι έχθροl του Μαρα- σύμφωνα μ' αυτά θά συγχροv(- στου Βαρτάκη. 'Εφέτος, μ' δλον δυνος άντίπαλος, ήκολούθει αύ
r,:>νοδρόμου. σn την τακτικην ή όποία μπορεϊ δτι πολλοί f\λη:ιζαν δτι νικητής τόν κατά πόδας, μέχρις δτου ε-
Μεταξύ των άθλητών πού θά νά του δώσn την νίκην. Του άyώνος θά ητο καl πάλιν φθασαν στό Γουέσλυ, δπότε άν-

!χGουν μέρος είς τόν μεyάλον . 'Εyράwμε καl προηyουμέ- δπως πέρυσι 'Έλλην, δέν συνέ- τελήφθη δτι ό Σου καl Χεϊτά
jριανόν αγώνα συyκαταλέyον- νως και έπαναλαμ!!ιάνομεν δτι Gη τό τοιουτον. Νικητής του Μα- νεν ησαν οί καλύτεροι, άλλα η
χι καί τρεϊς "Ελληνες: δ Στέ- ύπάρχουν δλαι αί πιθανότητει; ραθωνί.ου ητο δ δ έκ Κορέας το πλέον άρyά νά τούς ψθάσn. 
,ος Κυριακίδης, έξ Άθnνών, �νας έκ των άνωτέρω δύο άθλη- Γιούν Μπόκ Σου. Ό Κορεανός Ό πρώην νικητής του Μαραθω
χταyόμενος ά11ό τ

ή
ν Κύπρον, δ των μας, οί δ,τοϊοι θά φέρουν άθλητής 24 έτων δστις ζυγίζει νίου Καναδός Τζέραρδ Κότ, ηλ-

1θανάσιος Ραyδ:ζος, άπό τόν στό στηθός των τά 'Ελληνικά μόνον 115 λίτρας, διήνυσε την θε τέταρτος, τόν ήκολούθησε ό 
ιλμυρόν του Βόλου καί δ Χρη- 'Εθνικά χρώματα _ vά �λθn άπόστασιν του Μαραθωνίου είς συμπατριώτης του 'Άλμ11ερτ 

ι 
tος Βαρτάκης, έκ Πειραιώς. 11ρώτος. Βασιζόμεθα στό ρέκορ 2 ωρας, 25' καί 39' ', δημιουρ- Μόρτον καί εκτος ηλθε δ Άθα
�ν προσοχην των άθλητών καί των άθλητών μας, στην άντοχήν yήσας νέον ρέκορ διά τόν Μα- νάσιος Ραyδ:ζος, δστις ηλθε δεύ
ον είδικών εχουν προσελκύση των, καl στήν έλληνική καρδιά ραθώνιον αύτόν. Τό προηyού- τερος στόν 11ροκαταρκτικόν της 

δύο έκ τc:;'Jν 'Ελλήνων άθλη- - στούς παράγοντας δηλαδη . μένον ρεκόρ του Τζό Σμίθ, κα- Βοστι:)νψ,.
JV, δ Κυριακίδης καl δ Ραyδ:- 11ού συνέrbαλον στήν ν(κην του ι τερρίφθη μέ διαφοράν ένός λε- Ό Κη Τσούyκ Σόv, έκ Κορέας, 
,ς. 'Ο Κυριακίδης, διότι ,τέρυ- Κυριακίδη ,τέρυσι. ϊττου καl 12' '. δ νικητης του Μαραθωνίου είς Ι 

�Τχεν _άναδειχθΑ πρώτ?ς νι- "Ολοι οί ψίλαθλοι "Ελληνες ' Οί "Ελληνες άθληταί ηλθον ;.ούς 'Ολ�μπιακ�ύς _του 1938 δέν 1

1της τ?υ Μαρα�ωνίου κ?ι άπέ- εϋχο::αι yιά τήv νίκην των ά- ό μέν • Αθανάσιος Ραyαζος εκ- ε�α<5�, με�ος, �ε την δι:cαι?λο- iιξεν δτι μ�λοvο;rι ητο ατ�οφι- θλητων μας. Κι' δλοι πιστεύουν τος μέ ρέ κορ 2 ωρας, 35, καί �ιαν ο�ι το� ήν�χλο�ν τ': 11,οδ�α 
ς - �το,,τοσον ι?χνό� ποu_κα-

ι 
δτι οί Μαραθωνοδρόμοι μας 34,,. δ δέ Κυριακίδης δέκατος, ιΟU. Ει,τ�, ομως, ,τρο :του αyω.-

νας δεν ηλπιζε δχι να νικηση, 'ζ .. . , 1 εiς δύο ωρας 39' χαί 13,, . 1
1 νος, στους δημοσιοyραψους, «ο

λ. ,, " . . . ξ . yνωρι οντες οτι αντιπροσω-π:ευ- • · Σ - θ, • , έ , α ουτε καν να ανθε η να τε- . , . . , ου α αντιπροσωπευση ,ταξι-
;ιώσn δλον τόν δρόμοv ·- έv(-

[ 

συν την Ελληνικη ψυλη στον Ό νικητης του Μαραθωνίου ως την Κορέαν�, δπερ καί έyέ-
1σε τούς άντιπάλους του, παρ' αυριανό άyώνα θά -n:ράξοuν τό �ού, ά11ό τήν άρχήν ήyεϊτο των νετο. Ό Σcίυ είναι ψΌιτητής του
ιίyον μάλιστα νά δημιοuρyή- 110:v yιά νά κερδίσουν. Π .. ν.c;. ι: α:11ιπ�λων του καί καθ' δλον Πανεπιστημίου της Κορέας, 24

! το διαστημα ητο η:άντοτε πρώ- έτων καί έστάλη μέ χρήματα
τος, έκτός σέ μιά περί11τωσι έ- συλλεyέντα ά,τό τούς Άμερι
_11ί των λόφων του Νιουτον, ό- κανούς στρατιώτας κατοχης είς 
πότε σκοντάψας 11άνω σ' ενα την η:ατρίδα του. Οί 'Έλληνες 
σκυλλάκι πού Gρέθηκε μ11ροστά άθληταί εκαναν δ,τι μ,τορουσαν 
στα πόδια του εη:εσε κάτω καί νά νικήσουν, άλλα άπέτυχοv, αύ
δ Φιλλανδός δρομεύς Μίκκο τό δμως δέν άφαιρεϊ τίποτε άπό 
Χεϊτάνεν τόv προσ11έρασε yιά την άyάπηv καί έκτίμησιν ,τού 
λίγα λε,ττά. Ό Φιλλανδός δρο- τρέφει δ 'Ελληνισμός πρός ο;ι:,.
μεύς Μίκκο Χεϊτάν, δ πρωτα- τούς. Π . .,,.------




