
ΑΘΛΗΤr�Η ΕΠΙ!DΙΌ!ΛΗ 

'Η άχαρισtία 

άπένοντι 
' στον Εtέλιο 

Κυριακίδη 
Ά γα πητοί Φίλα'θλοι, 

Ι1pό.φω μέ 1rαλύ μ,eγό,λη λύ 
πη για τήν dντικατάστα.ση 
τοϋ ψυlλιmϋ μapαι&>νοδρό
μ,οu Η18ΛΙ'ΟΥ Κ'r1ΡΙ'ΑΚΙΔΗ 
από την �ε:&ρία τοίί Γι,<.
μναστrιρίcu της ΦΙΛJΟΘΙΒΗΣ 
(έpγο των ιδίων αiιtοϋ χει
ρών) , Αlί.σιθό:ναμ,αι ,,;ολυ πιιφα
μιένος γι·α τήν σιό,ση ,ων ύ
πειlθ\Jνων fνανtL τοϋ Στ-�
λιον Κ υpι,ακίδη. 

Γιa νύ. γvωpίσσνν ol Φί· 
λαeιλοι. της Κόπρσu κα.Ι της
�Ελλόδος , άλλα tδί.ως αότοί
ποο τόν brολf(γωσαν θά. δώ 
σω l:v ,συ,ντο;μία τό Ιστορικό
,·οϋ Κ1..•pιακ.fδη ώς dlθλητοίί. 

qo Κυριακ(\5ης έν&γράφηώς ά,'θλητής τοϋ fΙΣΙΟ καί με
τεuχε τώv Πα.γκurορiω,ν 'Α
γώνι.w k!&πό τό 1933 μέι)ρ, το 
1946. 

Πφιιλήφθηκ.ε σαν μόνιιμο
μέλος ι:1τήν ΕθΝΙ Κ!Η ΕΛ1ΛιΑ
ΔΙΟΣ άπό τό 1934 ι,ιlχρt ιό
1948. Στ,ούς ΒαJΝ<σ:νικοός
τοϋ Ζ:ΑΙ1ΚΡ8Π της Γιοuγκο
σλα�ίας τό 193'4 6 Κυριακί
δης στον δρόιJιΟ τΙίϊνν 1 Ο 1)(1ιλι
ομ,έτρων κα,έλσίδε τrγν Ιη Ειέ
ση ι.ι.έ νέαν Βαλκανιοιή .. έπί
δοση 33.49.2 vικ{νσας τόν 
κdλότφο άιθλητή τi::Ν Βσλκα 
ν(ων κα1 της Εψώπης JΊ,α,χγ
κ� I<f,SΣ,., , : -

�.Βαλι<;οι-,ικοός τ� •. θτyvών τό 1936 6 Κνρι,ακίlδης 
κστφρι,ψε κώ π4λL τήν Βαλ 
κανικήιν έπ&ση των 10 χι
λιομέτρων 1,1,έ "j,ψνfΥΥ 3•3.05.8,
Τσν �ισν ο Κνριακ.L-
6ης uριδ� w; 4-. Βαι'λκανιά 
&ις.; Τό 1934 οτό Ζάγιφεπ
της iΓιωγκ�ας. 1Τό 1936
στήν • Αlθι'γνα, το Ι 937 στό
βοι.<κουρ.έΙστL της Ροι,..ι,ανίας.
Τό 1939 <Jτήν δεκσετηρ{.δα
των βαλ.cαWdω'ν άιγώνων στήν
'ιΑΙθφσ.. 

\Η &;ξα τού Κψιακίδη ξε
πφνά τά σννορα '1iης 1τατρί
δσς μαι; κα\ τ,ων Βαιϊ..cανίων
κσ.l κοiθίστατσ.ι. το'Μ.ον πιrγκ,ό
ομι.ος με °(Ο'\' άwπάιν,6Jληπτο
θριαμ& σtόν Διε!θνή Μαιρα

&ώνι,ο της Βοστώνης στίς 20
"Α:rψιιλf,ου 1946, -τrοiι θεωρή
&ψ.:ε τ �τε π,αJΎJ<ΟΟμ�ος για τ l
σ' α'ΙJτόν ελωδαν μέρος 204 
άlθλητές ,άπό •δλοrν τόν χ,6.
σμ,ο. 

Ό Κ1.,ρι,α.κί!&ης κφ&σε τον
Μι:�ραlθώνιο ;με χρόνο 2 ώρει;
29' οιαl 22' '. 2ος τφμάτι,σε
ό πφί.φημος 'Λlμερι.κσ.να;
Κίιλιλεϋ μέ 'lf,iόv,σ 2 ώρες 31 1 ' 
καί 29". 

Τό τt εLχ,ε γίνει έοο χ.σl
στήν 'Ελλά_Ιδ« bέrν 'Ι'Ι'Εριιγρά• 
φεται. Με σημαι,οσιχw.σμοuι;
-χα! κω&ωνοuφwσLες γιόρταισε
ή Kuπpoc; την νίJ<η τοϋ Ku 
.,ιαι<Ιδη. Αύτό δμως ΠΟJ σt\
νέ1�η στήν 'Α!θήνα κ.αn:ά τrj'V 
έπισψc,φή τοu άπ& τ,ήν Βσ
σιώνη ε ν ι έκτός 'Πάισης , ιτε
ρL-γρα,φης. 'Αμέτρητες χιιλι.ά◄
δες; • Αθηναίων παρrοτησαν
στήν όποδαχή του, ι'Ι '.Α.!eή
νrι t.φωταγωγήθη ι.ι_.αζl με 
τήν Άιφόπο.λη. Τόν ύποδέ,,
yjθη 1τροσωπικως δ ιlείμνrrι 
σtος τότε ,φωθυπ,QΙ..'pγος η,
(ί,ργιος Γlα.παvδpέσι•. 

'-Εκτός τούtσu δ Κ� 
δης ύτrηρξε 6 σημαιοφόρος
της "Ελληνι�ης 61,.ιάJδ

ος 
εl,ς

δύο 'Ολυμαtιq,δα,ς.. Ν,8λα6ε μέ
ρος στ� t,,bpαιθώ,,ο μέ τc,
'Ελλψιικά χρώμα, στώς ·ο
ι��� . Βερολίνου 

· 9:3ρ κσί ;τφ.,�ον.δίνου 1948,
1:ήμeρα τον rοληγώνουν .�s 

πανc�ρΕωτα•, αύτοι πού δφε�
λαν να πρcφέροον τό l!ιν0-
μα Σ τέ!λιος Κυρι.σικίδης με
σsδωσ,μόν κα.l ν:ά &n,οκλίνον-.
ται στό 1τφσσμα του. • Αn;οι
6οχιμάζω. οισiθώς l('(],L δλ�
δ Φίλα�λος κόισμος, τήιν το�
αύτην οο;μ,π�puφοράν πpόι; 
,όν Μσξ,σν ':ΑJβλητήν καt
τού tκιφρά:ζω τήν άμέpι,στονοομ,πό!θειαν ιιου. λύτήν άκρι,
δώς τήν συμπάιθεια καl cυ•
μπαρά,σt{!)ση �ουν καθήκον 
νά. τοϋ πιpοσφέρουν δλοL σl υ
-τrεϋθυνοι ΑΘΛΗΤΙ,ΚΟΙ ΠΑ
Ρ Α[lΟΝΤ,ΒΣ Ί10'Υ ΤiΟ'ΠΟΥ.

ΝΙΚIQΣ ΚΙΑΡΥ.ΔΗΣ 
'λθλτ,τικός Ί,σ τοριογρό.φος.

Σ;ελίδα .-, 
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