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• Η uπιχρξη τοu γuμνιχστηρίοu της Φιλοθέης εlνιχι αμεσιχ σuν

δεδεμένη μέ τόν Στέλιο Κuριιχκίδη, τόν ιιηρωιχ της Βοστώνης,,. 
Μετά τόν Ιστορικό τοu θρίιχμβο νά τερμιχτίσει πρώτος ατόν μιχ
ριχθώνιο της Βοστώνης τό 1946, ό θρuλικός βιχλκιχνιονίκης εβιχ
λε σκοπό της ζωης τοu νά δημιοuρyήθεί ενιχς άθλητικός χώρος 
της Φιλοθέης. 'Έτρεξε σέ κάθε άρμόδιο, ελιχβε μέρος ό 'ίδιος σέ 
χειρονιχκτικές έρyιχσίες, άκόμη κοuβιχλοuσε κιχρβοuνίδι μέ φορ
τηγό γιά νά όλοκληρωθεί τό γuμνιχστήριο. 'Από τήν ήμέριχ πού 
εγινιχν τά έγκcχίνιιχ μέχρι τήν περιχσμένη έβδομάδα ό Κuριακί
δης ητcχν - σuνέχιζε νά ητιχν - ή ζωή τοu γuμναστηρίοu. 

'Η Κυβέρvηση τοϋ ΠΑΣΟΚ, δέv λεπτομέρεια'. Λέει ό Κυριακίδης: 
συμπεριέλαβε τόv Κυριακίδη ατήv 
'Επιτροπή Γ υμvσατηρίου της Φιλοθέ
ης, ατήv όποίσ κατείχε τήv αμισθη θέ
ση τοϋ προέδρου. 

«Στίς 17 'Ισvουσρiου 1982 εγιvσv oi 
άρχσιρεσίες ατόv Α. Ο. Φιλοθέης, τά 
περισσότερα μέλη τοϋ όποiου άδισ
φοροϋασv κσi είχσv μήvες vά πληρώ-

' Η Κοιvότητσ Φιλοθέης πρότειvε ,.... ____ _ 
11 φιλάθλους κσί φυσικά πρώτο κσί 
καλύτερα τόv Κυριακίδη. 'Η Γ.Γ.Α. 
τόv εκοψε! Κσί διόρισε επιτροπή άπό 
«πρσσιvοφρουρούQ>, άπό άvθρώπους 
πού ελάχιστη σχέση eχουv μέ τόv 
άθλητισμό, άπό δημότες εκτός Φιλοθέ
ης. 

'Οϊδιος ό Κυριακίδης μας λέει: 

<< Εμσθσ δτι θέλουv vά κάvουv άλ
λσγές οτήv 'Επιτροπή κσί πήγα στόv 
Σύμβουλο τής Γ.Γ.Α. τόv Τοιάρσ, τόv 
παλιό πρωταθλητή. Ό Τσιάρσς μοϋ 
είπε δη ιiθελε υά 1:.1...11:rϊ Ετσ1 κάr•, 
άπό τούς προτειvόμεvους της Κυιv6 

Ι τητnς. 
ι,Ι ελικά εβσλσv ι :ιv επιτροπή r!<,.'J 

ηθελσv κσί ξσvσπηγσ οτόv Τ σιάρσ 
καί τοϋ είπα: 

«Δέv vτρέπεοσι εσύ κσί ό 'Υπουρ• 
γός σου ... ζ).έv εκτιμήσατε τήv προ
σφορά μου ατό γυμvσστήριο, πού εσύ 
τήv ξέρεις καλύτερα άπό κάθε αλλοv. 

«Μέ κομματικά κριτήρια εγιvσv oi 
διορισμοί. 'Η Κοιvότητσ εlχε προτεί
vει άvθρώπους άπ' δλες τίς παρατά
ξεις. Ψηφοφόροι τοϋ ΠΑΣΟΚ μέ βλέ
πουv ατό δρόμο κσί μοϋ εκφρόζουv 
τήv λύπη τους γιά τό κόμμα τους. 

»' Η 'Επιτροπή τοϋ γυμvσστηρίου 
εlvσι 7μελής κσi ή ΓΓΑ-αφησε τούς 3 
κοιvοτικούς συμβούλους. Μέσα σ' σύ
τούς πού διορίοτηκσv είvσι κσί ό 
άδελφός τοϋ ήθοποιοϋ Κσκσβδ, ξά
�ελφος τοϋ Τσιάρσ.». 

'Υπάρχει κσί μιά αλλη οημαvτική 

ΔΕΝ ΕΚΤΙΜΗΣΑΝ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥ 

ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ 

αουv τίς συvδρομές τους. Μέ δική μου 
πρωτοβουλία άποφασίοτηκε vά δια· 
γρσφοϋv τά χρέη τώv μελώv γιά vά 
μπορέοουv vά ψηφίαουv. Οί 3, λοι
πόv, άπό σύτούς πού διόρισε ή ΓΓ Α 
ατό γυμvσοτήριο ητσv μέσα ο' σύ
τούς �,,ού δέv είχσv πληρώσει τίς συv
δρομές τους κσί μετά άπό δικές μου 
εvέργειες επσvήλθαv υτόv Α.0. Φι• 
λοθέης». 
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