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σdο11, dwn ιnα pια apaypanιcόq-ra yια '111" ·'111 _.ιιpιο11ρyiα '1011 Ε8νιιcο6 Obpmaιcoii
Kimpo κι' nσι, οι wcίnιροι θα qο11ν '111" /Mo1!01io11, dwn ο ιc. Ανδρίας Χ'' BaCΠMi-

. ·�ιcaιpia, νcι θα11pάσο11ν σνcιpνιισnιcά ανn- / οίt; ο. οιιοiος σι pιίι σιιr_ίι'Πlσιι ιιοι, ιiχαpι
.ίcιipινcι μy�ων pορ+cίιν -,011 Κιmριαιcοiι / pal;i -ιοι,, pας ίδωαι nς �ρiις no11

; .. eMΙnσpoii. :.. . . · . . \- · �pοσιιiιοι,pι � ιnιpιρ�νό ιισ.,; pιιιορnίς.. . . - , ι .. - . ,. . . \ . 

Η ΔΗΜΙΟΥΙ'ΠΑ 
ΤΟ\' MO\'RIOY 

Η" 6ημ_ιόuρyία Εθ.,�ώιί 
ΟλψτιιαιcιiΛι Μοuα,Jωι, αnο
τιλιl τηv uλοπο/ηαη nις aαι; 
TOU αημιρινού προί6ροu nις 
"Διιθιιαuc; Ολψnιαιαjς εm; 
τρon,jc; Xouc!ν AιmiMo .tq. 
μeφeiν,ς.' ..• 

Όrανy,α πρώτη fcρc! mι-' 
ακtfθη την Κύπρο ΤΟ ε, . 
πτiμ/Jρη TOU 11112 � 
την mιθψjα τοu ,rρος τον τό-
r• 1φόι6ρο nις Ki.nι-a!c; 
ΟΑ+,,πιαιοk Εnπραπ,jι; ιc. 

, Διμπράιςη Δημητριάδη, τον 
ιοr(·nρρι&ρο τοu κ.οΑ: ...

," (1ήμιρινό n ρόι6ρο :τ,ης 
_κ:ο.ε. ·,... ΤΟ Γίw<όΓραι;μι,_. 

.-. πις ιc. ι Χατζίι,οιαιlf, 
. -. u μια 6ι � του ατο 

Μαιcόιι;>cΜ> Σ'τόδιο uni&ιξc 
._. ·ασν ιιατόλλη,\ο ιότι ,ιιiιρο yια_ 
.: ατηαση τouNouoaou τη,,. . 
. yάλη α(θο<,οα-yραfJ,Ιο TOU, 
. · Το Νι,α nις ιf,ιυρiσιως ..,. 

"τάλληλοι, Χώι>α<! �• ΤΟ ' 
(),\uμmαιcό· Μοuσ,Ιο μας ... 

·ΙΜΙΙ nροαπό oc ,;άθι �
θλο αποαχτ>λι/ την !)λψπΜ>• 

' ..i Enπρomj. ' . . ' · · ε.,;;; αρχιιαi � · iou 
Π�6ροu της Διιιιiιοίις 
Ολψmσισjς Εππροm\ς ιjrαν 

· όπως cnσ ΟλψπιαιaΙ Nou- ,.· 
ριlα .τοnο8rτσwται -� 
ι,a... nαρμiw από Ολψηα· 
ι,αύς Αyόιwς-μό.-,, n από-
� r�ηu - ο' 
aurd μποροw .., ιιπιθούν 
nιθιιμιjματσ ή ιtnαθλσ αιτό 6ι

' Άι8ιιdι; __ ιθ\ιι....:.; αy,iιι,ις. 
-.'λΠΟ'Ι'ξΙΙ 
:s.uι.υΑΝΠ 

-· .J:τη οwάντηαιι τwν Διw
:fuv,.ϊ,ι,ι • ι:ω�, .. -Ολuμ,yα,.;ών 

, .Mouor/oN nαu. ίyη,ι στη J\ω. 
Ψ•"•"Ι "'" ·πφ:;σ.dνσ Ν�
� ο Ιδιος ο Lψαράντς ,Q-
·ιι.ρι nς αnόφιις τοu "°' τηv ,_ποiησή του ΥΜ> τηv uλο-
ποiηο,ι nις μιyάλης τοu -
8ψlιις." 

Σ'την πιd rτάνω ,αwάντηαη 
οι ΙΜ Διοuθι.wς· ιοάριιι,
ιθιιιιcιiΛι - ολψπιαιcιiΛι ι,ιιι,
αιiοιιι ι(κσιι τηv Μ\Ωψ/α ιι' 

, . ι 
ιιΙrι ouyynιcνν τοο. 

:r λ ΑΝΑΜΝΙΙΠΙΙUΙ, 
λΗΠΚΕΙΜΕΝλ 

--Τα <ΜψWJΟΤιt<ό αuτd ανn, 
u1μινα ιlrι &ιιι,ιι;ον,σι ι/τι 
nαρc;κοιροιΛfl'οι mι- ·6αν11• 

\, ·fj,.' 
οήμιρα �ow π-ιοι, 
τίrοια ιν/Juιιήιιατα · φ,(ιτο/ 
f/λαθλοι ιιι,σ{ιί - οποίων: 
ΔομνΙrοα �-, ΚιιιJ --' 
6οu,ΛόλαΓ� 
ρ/6οu, ΑΥΜΙ UJκιι 

λια, νιιςητούτωνΠανeλληνΙc.Ν 
Ιι na.,,.,.,;.,., Αγώνων &αφό
- mo,xιiN (ml 6cn,,ι,ομQ,ί) 
dnιιις mΙαrις ""' fι,mιy� 
tιόuλιt<ό.. 

Πίνrαθ,\ι,) ΜΙ όλα ΤΟ�
μοτα ταu 1/εiαu τοu Δrιι,οοθί
"'1 Lιιι,ωνi6ου (ΤJαγ,ο,πριο, 
ιι6οιι; ""Ι" � 1910), 

, ... ,.,,.,ι. nις Εtνιιnίς Waιιις, mιιιc �ς-ίιίιιις ... a....ιηίι .. :1141. Αιaι,1"'"81 � ι.ιηιι-ιι.ι,ϊ, ΙιιfU!'• 
.. _ ι ι.-ϋιaς ιι.,..ιιιιις. 

αμοu. Ιο καtlΕ ,να από αυrά 
τοπο&τιπσι οι Dlf,,u:j }(WPd · 
μι 10 όιιqισ ταu 6οιρητού ή 
δαvιιατοοί α;οu rφαηyοψi
ιιως ·-ο;ιwι,ηθι/ "" ,ιδucό 
ι,,ιJλΙο""' οποΙα � 
ιοrορuιό οηιιιiοψιι TOU οιlλη
π,ύ Ο οποίος ·ιιciρ&οι ΤΟ 
σισθ.Ιο_� "'� Η ιnt-

_,_-_,.. ___ ,aι.,,,,ι, 
6οιι, Κίiιης Χί>ι<miίσι � 
νίδη, Κώστας ΠαντύJδης, 
Μινόλαοι; Piνou Φραy,<οο)-
6,jς, Στίλιος Κuριανίδηι;, Δrι
μιjrρης Μnονn,rοuλης; Κι}. 
� Μιχαη,\Jδηι;. Nfrcoς Κ-. 
οταιιm,/6η( ιι.σ.·· 

CJI) ____ _ 
�:Την�ιcιl· 
nις f<\ρι,α ιιa nιν οnοια αyφ.,.,,._ οτοuς Ολψnιαιiοuς· 
Αyών,,;τοu Ι!/36ι<αι,19Cl,ι,ι•_ 
τc!λλιο πιιν Ολψmαιαiιν ΑΥ,,: 
νων TOU 1!/36, Tljl/JTldς 6ιιι
ιφbιις πσu nις άι,w-

Νeτοfi,"""""π�
ται ο �pός iόii 
Φοίνι- ιιa τον oιroio τψιj
θηι<Ι yια πι; /Ιαρuσιjιιαντις 
unηρ,οίις του προς τον Ελ
,\ηνιι<ό Γ Μιώ αθ,\ητιομό, ιιa· 
τάλ.Ιιο των ΟλψnιαιcιiΛι Αyώ
...., οτοιις ΟΠο/οuς αιτό ΤΟ 
1924 ιι#χρ< TOU θα\ιάτοu TOU 
(Ι !ι60) μπ,iχ•· ααν σwο6ός 
της Ελ,\ηνιιcής Ο,\ψτιαιοjς 
αnοστολιjς, Τιιιηπιώ μιτάλ
λια, ολιιιιnιαι<ίς ταυrότητις, 
ι5ιλτiο κλπ παu όλα ιιαΙ'J αnο
τιλαίιν ξ,:χωριοπj /Jπρlιια, 

(6)1(...-..ς�·, 
Ιικ, Πλούσια ....-οyραφιι<ό . ' 
vλικό, 6ιnλιiιματα αιτό νι/ΟJfό-

• ρ,ςούι,ιιιτοχίςτοuοιπαy,ιύ
πριοιο;. πιnιeλλήνιοuς, Παν/· 
� και nροολuμπια,cοίις 
αyών8ς (192,cf, Ανmcτiιu]της 
αξίας 6ιnλιiιματα από τη οψ· 
μιτο,χή τοu οτοιις Ολψnια· 
ιrοίιι; Αyώνeς τοu 1924 fJ8 
UΠoy� T(1U ανο/JΜιίτή των 
wιiπ,ρών- (),\uμπιαιοίιν Αyώ-• 
ιίόιν ΙΙαρciΝαu Πιίp Hr• Καu-

· nιρτίν και ΤΟ νι� oy,i,
.., του οτοuς Δι,θνc/ς αyών8ς 

,' 'προς τψιj TOU Βαοιλιό της Α, .. 
θιοπίας Ρος Εάφ,αρ,ι, πpό
ακληοη ΥΜ> ... OUIQIΠJθ</,,. 
ΤΟ /jαοι,\Αα IWJ. 
m n-..ς .,., ...... ς: 
Από TOU uιό TOU α,iι,ι,ηοΤΟU 
Φραy,.;ούδη, κ. Μινtλ αο 
Φραy...:ιδη π-χωρήθηιcαv 
&nλιiιjιατα από νι�• 
οyών,ς τοu οι Παyχύnριοοι;, 
·Πανο,\,\ήνιοuς ""' ΒαλκιΜ- ' . ,....:.; Αyώνις. Βαο&λιιοj π

pό-

', .--. 1 ., .. , 

1 �ql�ιιι �-;. 118ιιιιlιιιίι• .,....._,.,. Ο&ιpιυιίι Αyιίιιιι Aeιllιι•-n jΜΙ. ιuιι,inf8& 118 ιί·τ'Ιι ι Ιτίιιις ιι�ς; 

οκληαη yια αwάντηαη ιιa τον 
rcir• /Jοοι,\tα τwν Ελ,\ήννιν, 
Χρuοό μιτάλ,\ιο ΠΟU TOU απι
νιμήθη ιιατd τοuς •-α• 
ομοίις των 50 XJXi'ION πuν 
Βα.Ιι<ανικών ΑyciΜιιν, πλοu
°"' fωΤΟΥι:,c,;,,.ό uλιιa! από 
τ'f σuμμποχή τοu στους 
Ολυμπιακούς J\yώνις TQU 
J,928, 1932 ""' 1!136 "°' προ,. 
ιmted αn.,,ις. ΥΜ> °""""'
οΙα o6oiJ •Ρίνας � 

' 6ης . Βαλι<ανιοιιίι<η """ 
ΜΙΜΙDΙΝ6ια,\eξιιι;· .,. _.., 
6ow"'" μιλmjαowtouc; τpό
nοuι; πσu,ιcάθε ,ιιiιρο ""'fl'W" 
τρόιιιιι τσ cSιιοά nις αθλητιιcό 
..ιιtι-α. .. 

ΕΙιι!ιι cι{ιααημ,Ιοmι η προ
θuμία 1W την οπόiσ ΤΟ ια,nιό 
nις Kunρou αvιιιnοιφi/ΙηΜ 
"""'ίιοwιαιι y,σ ... πpοι,fj
,,.. �- ιlτ_• cSιιοά τοu 

λοy,t-�-
πgψίνων """� 
τσι y/ιιιτοι από την ιι6ιιcή ιm
τροnή πσu 6ιdριαι η Ολuιιm
ο,οj ΕnπρσmΙ ... τηv οnοια 
αmmλοίιν Ο 6ιιuθwπjς TOU 
Μοuοιιοιι, η ιι. Ηρό, Tooyyo, 
ρ;6οu · Μιτοί6αu..., ο ιι. Νn
.-,ς Μrιχαηλlδης τ,χ,ι� 
Σίιμ/JαuλDς της Κ.Ο.Ε, Μw,ι 

. ·nοιοι ΠλΙ'ΕΧW'ΙσλΝ · . ΙΙΟΛΥΠΜΑ 
εΝeΥΝΗΜΑΤλ 

Η Κι.,rριαιcή Ο,\uμnιαιοj 
· Επιτροnf ιωι α Διιuθwπ\ι; 
του Κuιφ,αιιοu Ο,\ψmοιrού 
/tfouoιiou •� τις θ,p._ 

ιι,ς '

τ

ο<ς 
ι
υχαρκ,τiιι; προς 

τους αισ6λοιJθοuς οι οποίοι 
π-χιiιρηοαν πολu\ψα , ..... 
θιιμήματο ΥΜ> 10 6ημιοuρyψ 
ι,a...Mouocio. 
(1) λΜ ΝΙιαιι Μ,pιιι». . 
.... � � 
αλιιιι,ιίc,dς αημα/ις - oy,i,
.,.,..su 19ΟΙΙ, σ6όοιιςαιτόf!> 
Ο,\ψmαtιόλιιίκψιια TOU � 
χρό,ιοιι, ..,τοyρο4'ΡCό uλιιaΙ 

. nayκwτρlfN -αγώνων, nι:,t> . yρdμιιατα � oy,i,-
...., ιcλπ., 

. 

(:ι)�ί"....,,,ι..ι-.
........ , Δlπλωιια TOU πατί• 
ρα της· nou unι!P(. νιιστπΙ< 
των πανελληνίων ιη,ι.ίJνων του 
1!!04, Μπάλλιο των Ολuι,πια• 

-κών·Αy�ν του JSIOI ατοuς 
οποiοοι; π,jρc μίρος ο αιί
μνηατος &.οuταρίδης ωθώ,; 
rniσrj( κάι .'\λλλα �πτά μιτάλ-

μηθιΙ ιιατά ιcαιραύς, δmλώιιd-
. ' τα, πλοuσια αθληταφ, ....... 

yραfιι<ό uλιιaΙ ""' ιn&tcό λού
- ιmι δανιιοι,ούJ ιιa • 
ιριi,οeςτοuπατφατηςΝ,Κλ, 
Λαν/rη, ,πΙ 1(-,ή f1αλαιιιΙ. 
τηςΑθημdς Τ_,.\ιι, τοuΑ 
&l<\xou TOU LdmJ IWJ,

c•1111•--ιι.-..� 
.....ιι..: Δό6α των•Ολuμmο. 
κών Ay...-του 1!136, τα ιni-
σημα /Jι6>Jα , ιιa5όσιις, ι'ιίΛι 
Ολιιμπιαοαiιν Ay""""" τοu 
1m, 1932, 19'50; τα ποnού
ταια ""'η φόρμα ιιa τα οπο/α η 
""Ηρώ Τοαyyαρ16αu Mrrrάi-
6ou ΜΤίρριfc την Πανι,\,\ή, 
Ίιια mί6οαη ατο ιΙλιια ,ις ιιί!
κος, τηλιyραfήιιατα, φ�ς. 
ποιιjι,ατα � α '· ou
njν αιτό ΤΟ �/α "'8' τις 
οuιιιιαθrirι,ιa; της, nραyρι!ιμ-' ,· 
μοτσ ΟλψnιαιcιiΛι Ay...-, · 
6ιάfαρ,,; αθ,\ητιdw; ...sόοιις 
κλπ. ' ' 
(5) ΚΙιακ Χ..........,.,18-
(118....ιι.ι: Διπ.\ιiιι,αrα του 
nΡωταθλητοU ,τατiρα. τοu -
(1923, 1924 ΕΧ._ λί«wnοι,ός -

(Ι)�Κ_.ι�ιις: 
. Τα αθλητικά τοu παnοίnοια 

""' τις σταλi,; ιιa τις οποΙaι; 
οy....ιστηι<ι οτοuς Ολuμπιο
ιrοίιι; Αyώνeς του 11136 ή 19CI, 
ιcίp&οι ΤΟ &ιθνή Μαραθιi,, 
"10 της ΒοσπiΝης, ΤΟ &ιθνή 
l!(αραθόινιο του. Λο..όι..οu, 
Βuλωνιιrοίιι;. Πανcλ,\ήνιοuς 
""' Παyχύnριοuς Αyών,ς, 
Τρ,ις · Ολuμπιαιάς 6ό6,ς 
(1960, -1964, 1968), πραyρόμ
ματο ΟλιιμnιαιcιiΛι ΑyciΜιιν, · 
fωτοΥραfιι<d uλιιώ οπό πς 

• παytιόοι,aις νίι<ιc; τοu, ίyyρο, 
φ,ο � τα οrτοία η mίαημη Κυ
/Jiρνηαη TOU ανίθ,τι fι,\α,,
θpοιnιι<ίς αποοrw.ίς ΥΜ> π,
ρlθαλφη .,-ω,χιiΝ Ελ,\ηνιιαiΝ 
οι,ςοyινιιών, .πpοσκλήσιιc 
.yια .., ποραπrί αο ...Sιιώuς 
ιορτασμοίις σr' ανάκτορα, 
ι"6όοι,ς {ΜιΝ πιρφιιαiΝ 
μι αfιιpώιιατα σχmιώ μι τα 
_αθ.\ηnι<d TOU ιcατορθιiιι,ατα 
Ι!λn . 

(t)Διι"•-Μιιονn
�= Ελλαδίτης παλαιός 
πρωταθλητής, οραι,ατιοτής 
Ίcαι μιλmτπχ' του Κuπριαι<ΟU, 
Ελληνικαu οθλητισι,οu, δώρι-

,_ .. ·_.;,ί_�·:+ 
<-?!·: • : . Ιι

.. -.ι.•ι:; .. :-.,_ι. ... 
'•.' -:�- .�·}f 

.π::r.ι·-�· · 
;(_ . � .. 

,1 
' 

... ;-
··',·· 
ΛΙ, 

ιι,.ι,. αι ._,. Aaιlmι. �τ,ιaς r..ϊ.. mι� 
W.18. . ' 

· ιu, σπαvιο ,ίαι � 
αξία<; μιτάλ.\ιο ,,.., πριim,,ι, 
ΟλυμnιαιςιiΝ ΑyιίΝων τοu 
18'6 όπως mΙαrις ""Ι ........ 
ypo;ιta!uλιιcό. 
(18) � κ._ ΜιpιιΜ. 
8,κ: Διιό αρyψα μπάλλια 
από ιοάριθμις νίι<ις τοu οτοuς 
Β , Παyχύnριοuς Μαθητυιοuς 
Αyώνις τοu 1'2!1 ""' τοuς 
•�αyιiιι,ιςτοuί&αu 
χρό�,οu. 
(Ιl)ΝΙ-Κ-νnνι. 
Ιικ, · Ενα mίχρυοο αθληn
κό μιτάλλιο του 1894, και δuο 
αργυρό: του °1925 και 1940. 

. λrιό τηνολάτητα τωv mό 
nάνw e,yM\I δι.ιρη-τιiιν 0)(11 
�πρόθοοηναιw,χύ· 

, οοuν μι πιρισοότιρα ινθυμή, 
ματα το Ολuμn-6 μας 
Μοuσιtο, 

Ma· την ιυκαιρία naρaMC"• 
λούνται όοοΙ δtαθίτοw onot· 
αδήnοτ, ινθuμήματα ιiτι από 
Ολuμmα,ςούς, Διιθwlς, ΓJα. 
νολληνiοuς ή Γlαyκιιπρiοuς 
Αyιiιvις και mιθuμονν .., βο
ηθι\οονν στον ομπλοuηαμό 
του Mouσιiou να τηλιφωyι\
σοuν στην Κunριακή Ολυμ
πιακή Εmτροnή. 
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