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1 ΟΙ παλαιοl πρωταθλητές μας 1 
• 

ΙΤΕΛΙΟΙ 
ΪΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 

1 Γράφει ό κ. Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ 1 
Διό τόν Στέλιον Κ:υριακlδnν δ,τι κα1 νά γρα.φn θά εΙναι λlγον. Έδ'tίi 

θά περιγράφω μέ πάσαν άντικεtμενικότnτα δσα περιέχ,ονται εlς τό 'Αρ
χείον της έποχnς ι 932-1946 (περίοδος της ,μεγάλης του δόξας) . Δεv 
πρόκειται μόνον δι' ένα μεγάλον πρωταθλnmν όλλά καl περl ένός έ
ξαιρέτου όνθρώπου μέ όδαμάντινον χαρακτι'ιραν. 

•Εyεννfrθη εtς -ιόν Σ -ττι-ιbν 
Πάφου, Γόνος Μωχijς 6:yρο'fLκης 
OLΙCCJY"YE(ας, 6:Ιrεφοlτησεν '(o{j Δη
μΜικΟ(j Σ χολειου -ιο;; χωι>iου 
-ιου, ιcαι μΕ'fΟίκησεν εις Λ,,εμεσόν 
,φός tξεόρεσιν tρyο:σίας 

Προσελήφθη εlς 'ff\Y ..,;τηρεσfcχν 
'rOu μεyαλuτtρου την t,τοχην t• 
κεLνην κα-ττιστήμcrτος • λ""ικια
κων ΚοΥ'fσποίιλλου, δlά την με• 
-ιαφοράν ψωνισμά-ιων μ! 11Οδή• 
λ(Ι'(Ον εις διαφόρους οικιας. 

Με-ιά την έρyασιαν 'fOU συνώ• 
δευεν εις -ιό Σ -ιάδιον r Σ ο l· 
ναν συνάδελφον "<Ου της tδlας f)· 
λικίας πΟi, t,φοπ-ονεϊ-rο ώς d:θλη• 
της -ιών δρόμων f)μιανwχijς_ Ό 
Κυριακίδης f'tpεξεν 2-3 φορ4ς 
μαζιν του δLά Vά -ιόν 6οηθ(ιση 
εις -ιάς προπονfισεις -ιου. τδ-τε 
tγεννf]θη fl ίδια εις -ιόν Κυριcr, 
κίδην Vά ylvη d:θλη'tής. Κάθε 
6ρό:διι tπfιyο:ινε σ-ιό Γ Σ Ο δι.ά 
ν« φtξη και d:ρκε-ι<!ς φοράς 
και μεσημέρι. Τι!ς προ,rονήσεις 
πο:ρακολουθουσο:ν d:ρκε-ιοι φlλα• 
θλοι με-ιαξύ -ιών όπ<>!ων και ό 
Έ1rο:ρχιο:κός t=ρός ΛεμεσΟi) κ. 
Σ ιtδερτον (πρώην άθλητης tν 
Άyyλ(�), 'tοί) . όποίου f) οlκία 
fκει-ιο παρο:,τλεύpως 'tO(j r Σ ο. 

Ό κ. Σ ιΗερwν <1:ν-ιελήφθη 
δ'tΙ ό κυριο:κ(δης ftδόYa'to Vά yl· 
νη dθλητης -ιών μεγάλων d;Πο
σ-ιάσεων μέ -ιόν -ιρόπσν "Ού -ιόν 
εtδε Υά -ιρtχη. Σ υνωμlλησε μέ 
-ιούς Γυμνασ-ιάς "<OiJ r Σ ο c1:ει

μνησ-ιους Γ. Βου-ιορlδην και 
Παυλον Άyyελιδην καt συνέστη
σεν 1tρός αό'tούς Vά 1<ροσέξουν 
-ιόν μικρόν αότόν d:θλητην καθ' 
δσον f)(ω, -ιοuς εtπε την yνώ• 
μην δ-ιι δύνο:=ι αό-ι'ος Vά ylvη 
!νας πολύ κο:λbς 6:θλητfις -ιών 
μεγάλων ιt,τοσ-ιάιrεων. ( Ό κ. 
Σ ιtι.ερ,:ον ώς έyράφη -ιό-ιε, 11· 
'tO:V d,θλητης 'tι;\V τpιων ΚΦ πέν
tt χιλιομέ'tρων, tν Άyyλί�). 

•ο Στέλιος Κuριακίδης σε ψωτοy,ραφία μετα τή� έ-π:ι&ολ�ή 
τοu στόv διεθνη ,μαραΘώνιο της Βοστώνης, στtς 20 · Α
πριλ(οu 1946, μέ -rόv σrέφανο της έ.νδ6ξου καl {στορι-κης 

νίκης. 
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