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• Ο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ θΑ 

ANAKUPVX6H ΗΡΩΣ τον t:ΛΛ. ΑΘΛUΤΙΣΜΟΥ 
Με ανέκφραστον χαριiν άγ

γέλλομεv εις τό φίλα{}λον κοι
νόν την μεvαλειιί:�η και έ
πι.(Sλητ

.
ικήν· νϊχην τοϋ 'Έλλη-

νος-Κυπρίου Μαραθωνοδρό-
μου Στέλιου Κυριακίδη εiς 
τοί,ς Διεθνείς αyωνας της Βο
fίτώνης. Ό νικητης τοu Ζάκ
nεπ έ{}οιάuδει;σε είς τον Μα
�α&ώνι�ν, · τερματίσας πρώτος 
με την απίστε11τον έπίδοσιν 2 
ώρων 29' χαί 27' '. Εις τι\1, 
Μαραθώνιον της Βοστfbνης 
σ1•μμετέι;χον 104 &&ληταί δια
φόρων ε1'tνι :ωτ11των. Ί -Τ '() 
λυμπιαχ11 επίδοσις, ή, όποία 
cαυτοχρόνcί)ς ε!ναι και Παy
ι,όσμως 2 d1ραι 2!)' χα\ ί !J 
2) 10" έπετείχθη ύπό του Ί
c::Πωνος Σον Υ.ατά τ•η'; Όλ ι 1ι
πι αχο�>ς του 19:16. Ό rnr•·;
Κι•ριαχίδης απF.δείχθη ατι•χος.
διότι ίητελείrr{\1, τ1c; Π αγ;ιο-

, 3 � ,- • ' � σμιου επι,,ι;σεως -ι.ατα ι. 

8)10". Ό Σtέ7.',:ς Κ1•ριαχί
�>,1:: εfνu.ι [._, GZ ' ' t...1' F"\;; -ι.u>r

ν , - - . δρόμους 5, 10 zr1 � 20 'jtί."J-
μέτρων χαι χατηλθε είς τούς
π ' \ ' ' , αγκυπριου; !ΙΕ τα χρωι.ιατα
ταυ Γ.Σ.Ο. Ό Κυριακίδης 
είναι και Βαλzανιονίzης, αλ
λά ουδcίς 'Έλλην ιονειφί1θη 
ποτέ ενα ιΗ}λον δπως τον τη.: 
Βοστώνης. Ή επιτυχία τοϋ 

. Κυριακίδη είναι αν::υ προ 11-
, γουμ{νου. Τό ονο11α του Στέ
λιου Κυριακίδη {}ά γραφη fΙΕ 
χρυσά γράμματα εις την Παγ
χr.'σμιον &&λητικ1'1ν Ίστορίαν 
-,ί,αι {tά αποτελέση φωτει νον 

έ παράδειγμα είς τr1ν άθλητικ 1' jν 
νεότητα της 'Ελλάδος. 

Εις τούς τελευταίους πρn
πολεμι:χ.ούς διεθνείς αγωνας 

_ της Βοστών11ς νικητής ανεδεί
,, σι'tη ό 'Ολυμπιονίκης Ν οτιοα

μερικανός Ζαμπάλα. 
ν Ό Κυριακίδης εφ&ασε είς 
_ την Βοστώνην την πρώτην έδ

δομάδα τοϋ 'Απριλίου. 
Την προπαρελ{}οϋσαν Τρί-

- την ώμίλησε από τοϋ Ραδιο
φωνικού Σταθμοϋ της Βοστώ-

νης :-
«Μεταξύ αλλων είπε τά έ

ξης : «'Έφ1'Jασα είς την Βο
στώνην αεροπορικώς. Διέσχισα 
τον Άτλαντικόν γνωρίζων κα
λώς η\ν αγωνίαν όλοκλ11ρου 

Ο ΣΤΕΛΙ·ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Τό καμάρι του Έλληνικοϋ α
{}λητuσμοίi.-Ό {}ριαμδεύσα:; 
είς τους Βαλκανικούς αγώνας, 

' ) \ ') ' -τρεχων ει� το �yω�ισμα τοι•
Μαρα{}ωνιου κατα τους προπο
λεμιχαύς Διε{}νείς αγώνας. της 

Βοστώνης. 

τοu 'Ελληνισμού. Εύρίσκομαι 
είς έξαιρετικήν φόρΙJαν και 
πuστεύω δτι -θ-α διατηρήσω αυ
τήν και κατά την ήμέραν των 
αγώνων (19 Άπριλ. 1946). 

'Ο αγών μου είναι δύσκο
λος. "Εχω ;ά αντιμετωπίσω 

δύο φοδερους αντιπάλους ενα 
Άμε.ρικανόν και ενα Κανα
δόν, δια τούς δποίους ασχο
λείται ό Παγκόσμιος τύπος. 
'Έχω η'Jν πεποί{}ησιν, δτι -θ-ά 
τους νικήσω, δια νά δυνη{}ω 
νά συμμετάσχω μετά μεγαλυ
τέρου {}άρρους εις τούς διε{}
νείς αyωνας της Νέας Ύ όρ
χης, οί όποίοι -θά τελεσ{}οϋν 
μετ' όλί γας Μδο�ιάδας είς την 
Ν tαν "Υ'όρχην». Και πράγμα
τι τό λεδεντcπαιδο ττiς Κύ
πρου έτ11ρησε η\ν ύπ·όσχεσίν 
του και έχά.οισε είς την μητέ
ρα 'Ελλάδ·α "νίχην χαt {}ρίαμ
/lΟ'' ανει• προηγουμένου. 

Ό ραδιοστα-θ-μός 'Αθηνών 
:.ιετέδωσεν δτι ό Π ρω&υπουρ
y-6; Υ.. Τσαλδάρης δια τηλε
vραφ1"ιιατός του προς τόv εν 
Βοστώνη Π ρόξενον της Έλ
).ά ο; παςε,.άλεσε τοϋταν δ
τως δια6ιβάση τά {}ερμά συγ
-;ιαρητ11ριά του προς τον '/4. 
-τέλιον ΚυριαΔδην, δστις ιi-
-τέσπασε λαμπρά-v - νίι:ην είς 
ωί1ς Διε1'Jνείς αyωνας της Βο
στών11ς, τερματίσας πρι:ίιτος 
·-J.; τό α.yιl)νισuα του Μαρα{}ω
vίου. Ή Ά δελφότης των Κυ
τρίων έν 'Α{}ήναις απέστειλε
, , ,4 . , λ 0:πισης . σ ..,;ι�χαρητηριον τη ,ε-
γράφημα. Ό κ. Λανίτης όμι
λων από του ραδιοστα{}μου
Άι'tηνων ,ε.πλεξε εyι®μια δια
τrιν λαμπράν καί μεγαλειώδη
νίκην του Κυριακίδη.

Ή νίκη του Κυριακίδη προ
εχάλεσεν εν,&ουσια·σμόν κα-θ-' α
πασαν την 'Ελλάδα. Ό Δημος
'Α{}ηναίων {}ά οργανώσn αμα
τfi έπανόδω του χ. Κυριακίδη
α{}λητικούς αγώνας είς τό
Π ανα-&ηναϊκόν Στάδιον. Ό
κ. Κυριακίδης -θ-ά αν.ακηρυχ,&η
·11ρως του 'Ελληνι'Υ,�υ ιi{}λητι
σμοϋ. 

Τιμή και δόξα ε!.$ τό λε-δεν
τόπαιδο ι.ιας, τό δποίον έχάρι
σε εις η\ν Πατρίδα του την 
α{)·άνατον δόξαν της ,μεγαλει
ώδους αυτης νίκης !! 




