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τό η α ι δ ί

της Κύι:ιρόυ μας

ΤΙ ΗΙΕ ΤΗΗ fΛΛΑΙΑ
ΚΑΙ Η [ΛΛΑΑΑ ΟΛΗ τοκ ΤΙΜΙ

Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ λtχμπρtι νωιη �
'!rj)�'t'<X�λητij \!ας :ε-τ. Κ up«χκ\Ι>η στ�
Μαραι,ών>:ιο της Βοσrώνης �τσν "ι�
μrγάλ.η, όσο "°'l ts:-χ.ά:ριιrτη f.κ11iληξ,.
γιά ιtού ;; φιλά3'λοο<; {!ας. Για-tι ,φιJU!,ι
νά όμcλογηlhί δtι κακίς δέν 1tεpίμε...ι
.,.,;,ς ϋσtερα dmό -την dc,-:x;γκαcrtική ,τεv:ι
τσ:Ε1'ί) άδράvεια λόγι., ττrς κσ.τοχης κ�
-τl>ν ύποοιτισ.,ιό π:,ύ Ιjταν φιισικtι έ"°'-4
ιώλοοΟό οτης, b Κυριακίδης όχι μό·,,αι
θά ξαvάδρισκε -τ,ην 1φο1t:,λ.εμική <,φόρ..
μα• '!'00 dcλλό: &ά κcρδιζ� 1'ό Μ<Υρσ:�
ο,.;,ν,�ο -της Β οστι;,νη.ς και \Jt mί&otrtf
Ι)ά'λισ-τα 1tOV ύ1t<>λr l'!YtCTC<L ,ιατά 7' '8) 10
dc'lό ,:ό όλuμmσ:κό ρε"όρ τοΟ Ί ά,ι:ω,-σι
Κίreϋ Σδ.ν.
• λ τrό !Φθα� dιθλητικfιc: d!rιδψι!ως•
1! νίκη -τοο J(upnrκi1\η lχιι ,rιό μεγ<\:λη
υημασlα σ:ι dm:' cnrτη -τtι νuιη · -τoil

_ Ό Κuρισιι(δης είΙΑΕ σfιμιρα 36 χρο,.
νω1•. Γεννήθηκε <ΜΙJ Λεμεσυ της Κ ύ�
,φ::u. Πρω •?ψφ-α,·ιστη ε στό στιια
στα 1930. . Η πρόοδος ,rov σημείωσe
Ι'jταv d:λμσ:'t�>δης. Σ τούς Βαλκα11κού<;
-ιου 1933 'Ι\pθε δεύτε�ς στόν Μαρα�
θ":',·ειο μέ ::ι ώρες 05 · μετό τό Ρου
μ:χνο Γκάλ. Στούς Βαλκαηκncις τ-;;a
193,(, στό, ,Ζάγφr_μπ Ι'jρ6ε ,τρωτος μiιi
2.49 42 . Σ τοι,ς Βαλκαηκούς -ιοίJ
1936. ,ικη,ε ,rάλι μέ 2 ωρες 49' 10',.
Τ�ν ίδιο )(ρόνο πηρε μέρc,: σtό ,τρω,.
-ταθλημα: Αγγλίας ,ιαl ljρθε δεύτερο,:
μέ 2 ώρες 40' 30" στό Μαραθώνιο 4
Σ τοuς δt 'Ολuμ1tιακοίχ;· 100 Βερc-λί�
νο,j fjρθε 11ος 11έ 2 ωρ. 43' και Η'·•
Σ 'fouς Βαλκανικούς στό Β ουκοupέστc
-τό 1 ?37 ,ικησε μέ 2 57' 2Ζ". Τον α�
,
λο ομ
� Χf:">Ι'Ο στό Βελιypά,δι ΙlΚή.
θηκ, ιmο τον Ρο:γάζο. Σ-ιούς Βο:λκοι
ν�κούς τοϋ 1939 ,τοv έγιναν σιήν 'Α.
ΚuριακLδης νίκ.ησε τό Ραγάζ<ι
&ή,α
"';'\ ,:ον Ροuμάν� Γκάλ μέ 2 ωρ_ 52"
1 • Τέ.λσς στc,ις Βαλκανικούς τ�
194 Ο, ό Κ upιΦ<ίδη; τερμάτισε δεύτ�,.
ρος με_τά -τον �αγάζο, Πpcπει ,· ά σJJ
μει�cι οτι σ'tον 1'½:ραθώvιο της Βο•
<>tωyης νίκησε -πρίν 25 χρόνια κι' ι,.
�ς άλλος Έλλη1'!Χς, δ Τριβοuλίδης
με 2.2�' 31 ". Την έ-ποχή, δμως iκεί�
,η tι_ σ:ηόσταση f\ται 42.000 ι.ιέ τρα
κα� οχι 42.195_ πού ε!1c σήμφ α:
Η λαμnpη νικη -toO Κupιαχiδη fγι..
\'ε �1><>ρμη "" γί,οον t,�σuσιώδεις t,,c
δηλι.>�Ης ύπέρ -r9_.� Έλλ6ι5ος όχι 1,ό,.
'Λ�
νο �ύ μέρ ους των όμο)'ηων -tl\<;
,μcpικης άλλά ,αι άπό -τούς ϊ6ιοcς
.
,ο�ς 'λμcpικα,ούς. 'λρκιϊ ,ά ά,αψερ.
θα δτι_ λ(γrς ωps. ς μετά τi1ν d:ι•αγγΕ...
λ•ο: Τ?ΙJ άποτελεσμο:τος -τοΟ d:γωνα. fι
Β <ΚJ�ωΥη ξ{χε ,τλημμuρίσιι στά yα:λα
, όλιuκ� χρώμα·α. Γιατι f\ , ίκη αίι'Τ�
σuμlολιζ�ι τή�-_ dcδάμαστη ά1ψη -ιοΟ
tλληνιΙQΟ<Ι λαοο, noo δ)Ι'ι μό\'Ο δέ λύ..
γι=' .mά χρόΗ<Χ -ιης σκλα6ι&ς ;ι�
�-.ιkτα d:ντιιn�ηκε μt ftρ ωtσμό χο:$
οη� εtνε tτοιμος να d:γωνι.σθεί γιdι
ι(ρηνιιιοίι<; d:yl:nv.
•}ι!)Ι1Ιοuρyιοι;ι;
·

?

"'Ο ΚΥΡΙλΚΙΑΗΖ'
Λοοη ,ιι,tδός 'Ο,)�mσιιοuς Τωv •�
νΓ�ν τl> 1θ 9 6. Γισ:-τί δ Μαρα3ώ,'!:.ιος 'Ιfι·�1
Β οσ-rώνnς 'ΠΟύ Ελεϊτσι '!rεντjV11CX OCJ�
χij χρόνια· και θεωρ,:ϊ-rtrί σάν μιά ιcoupl
σα κ�σσσική, σvγκητρώwι .κάθε χρό..:;
� 'Τους κσλι,τερους �αpαιjω1'0δ�1οι,ς
-τ<>υ κόσμου, Ή φ,τ�ι�'ή μ:iλισ'tσ: σν�ι-ιι
,,.-τοχή f\t'αν tξαιρετι1<ά πλούσια. Ωii.
ρσ:ν μέρος 153 fιρομεϊς. · λνόιμrοc: σΊ
tχύτοί;ς. fj-ταν και ό 1rρωταθλ_1Jτης -τω
Έ,·uψ.ενων Πολι'Ι'tιων Τζlν J<.tλλu �
Κ οτt ιcο:ί ό • Ι τc,/λοσ:μφοχ,χ"
Ί<: αι-αδ�
.
Ό J(uριο:κ{5:ης ,τηρ,ι:: 41 �
νός Φε.ρράρο:.
.
στό Μaροο6ι:>1•ειο -tής
ρος 1<αί τό 1938
.ΒΟΟ'tω,ης. Τοτε όμω:; άνσcνκά�κε ν
d:π.οου,Ρ&ιί στό 21 χλ'ιl: Φέτος σ,r ·
θηκε 1tιό τvχrρός. ?Ηρθ,ε. ,rρω-rος 11
2 �ρες 29'27' •, μi δr,-, ι:,:ρο "!Ιόν
,μφι1<α,() Τζίν Κέλλ.u μt 2 C,ρες 31 ·
27" αl τρf-rο 'f0Y .Καvιιδό Kσrt μ
1
•
2 &ρες 36'3-4".
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:r. Αιχ.

