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'Αγαπητοί Φιλαθλοι, 'Η δόξα τοϋ Κυριακίδη ξεπερνά 
Γράφω μέ πολύ μεγάλη λύπη καί τά σύvορα της πατρίδος μας καί τώv 

μέ συvτετριμμέvη καρδιάv διά τήv Βαλκαvίωv καί καθιστάται πλέοv 
άvτικατάσταση τού θρυλικοϋ ΜΑΡΑ- Παγκόσμιος μέ τόv άvεπαvάληπτοv 
ΘΟΝΟΜΑΧΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑ- θρίαμβοv στόv Διεθvή Μαραθώνιο 
ΚΙΔΗ άπό τήv Προεδρία �ού της Βοστώvης πού έθεωρήθη τότε 
Γυμναστηρίου της ΦΙΛΟΘΕΗΣ Παγκόσμιος γιατί σ' αύτόv ελαβαv 

1 (εργο τώv iδίωv αύτού χειρώv). μέρος 204 άθλητές άπό δλοv τόv 
Αiσθάvομαι πολύ πικραμένος Κόσμο στίς 20 'Απριλίου 1946. 

Sιά τήv στάση τώv ύπευθύvωv εvαvτι 'Ο κ. Κυριακίδης κέρδισε τόv 
τοϋ Στέλιου Κυριακίδη. Μαραθώνιο μέ χρόvο 2 ώρες 29' καί 

Δίά vά γvωρίσουv οί Φίλαθλοι 22' · 2ος έτερμάτισε ό περίφημος 
της Κύπρου καί της 'Ελλάδος, άλλά 'Αμερικανός ΚΙΜΕΗ μέ .χρόvο 2 
iδίως αύτοί πού τόv έπλήγωσαν θά ώρες 31' καί 29' • 
δώσω έv συντομία τό ίστορικό τού Τό τί είχε γίνει έδώ καί στήν 
Κυριακίδη ώς 'Αθλητού. 'Ελλάδα δέv περιγράφεται, μέ 

'Εγενvήθη εiς τόv Στατόv της σημαιοστολισμούς καί κωδωvοκρου
'Πάφου άπό πολύ πτωχήν άγροτικήν σίες εόρτασε ή Κύπρος τήv νίκη τού 
οiκογέvειαv. Μετοίκησε εiς Λεμεσόν Κυριακίδη. Αύτό δμως πού συνέβη 
καί έργάζετο ώς ύπάλληλος στό στήv 'Αθήνα κατά τήv έπιστροφή 
κατάστημα άποικιακώv ΚΟΝΤΟ- του άπό τήv Βοστώνη είvαι .έκτός 
ΠΟΥ ΜΟΥ. Είχεν tάση πρός τόv πάσης περιγραφής. 'Αμέτρητες χιλι
, Αθλητισμόv καί τίς έλεύθερες ώρες άδες 'Αθηvαίωv παρέστησαν στήv 
του πήγαινε στό Γ.Σ.Ο. καί ετρεχεν ύποδοχή του, ή 'Αθήνα έφωταγωγή
μόvος του: · ο 'Αείμνηστος Παύλος θη μαζί μέ τήv 'Ακρ·όπολη. Τ όν ύπο
, Αγγελίδης Γυμvαστικός τού Γ.Σ.Ο. δέχθη προσωπικώς ό άείμνηστος 
τόv έπρόσεξε iδι αιτέρως, καί τόv τότε Πρωθυπουργός . Γεώργιος 
παρέλαβε11 ύπό τήv έπίβλεψη του. Παπανδρέου.
Εiς μικρό χρονικό διάστημα ό Παύ- 'Εκτός τούτου ό Κυριακίδης 
λος διεπίστωσε τά μεγάλα προσόντα ύπηρξε ό Σημαιοφόρος της 'Ελληνι
τοϋ Κυριακίδη ώς 'Αθλητού μεγά- κης όμάδος εiς Δύο 'Ολυμπιάδας 
λων άποστάσεως. 'Έτσι έγγράφεται πού ελαβε μέρος ατόν Μαραθώνιο μέ 
ώς άθλητής τού Γ.Σ.Ο. καί μετηχεν τά 'Ελληνικά χρώματα ατούς 
τώv Παγκυπρίων Άγώvων άπό τό ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ τού Βερολίνου 
1933 μέχρι τό 1946. · 1936 καί τού Λονδίνου 1948. 

Περιελήφθηκε σάv μόνιμοv Σήμερον τόv πληγώνουvάνεπα-
μέλος στήν ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΜΔΟΣ vόρθωτα, αύτοί πού οφειλαv vά προ
άπό τό 1934 μέχρι τό 1948. Στούς φέρουv τό δνομα Στέλιος 
Βολκαvικούς τού ΖΑΓΚΡΕΠ της Κυριακίδης, μέ σεβασμόν καί νά ύπο
Γιουγκοσλαβίας τό 1934 6 Κυριακί- κλίνονται στό πέρασμα του. Άποδο
δης στόν' δρόμο τών 10 χιλιομέτρων κιμάζω καθώς καί δλος 6 Φίλαθλος 
κατέλαβε τήν lη θέση μέ νέον Βαλ- κόσμος, τήν τοιαύτην συμπεριφΟράν 
κανική επίδοση 33, 49, 2 νικήσας τόν πρός τόν ΕΝΔΟΞΟΝ 'Αθλητήν καί 
καλύτερο άθλητήν των Βαλκανίων τού έκφράζω τήν άμέριστοv συμπά
καί της Εύρώπης Γιουγκοσλάβον θειαv μου. Αυτήν άκριβώς τήν συμ
ΚΡΕΣ. πάθεια καί συμπαράσταση εχουν 

. Σ τούς Βαλκανικούς των • Αθη- καθήκον νά τοϋ προσφέρουν δλοι οί 
νών τό 1936 ό Κυριακίδης κατέρριψε ύπεύθυνοι ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΓΤΑΡΑΓΟΝ-
καί πάλι τήν Βαλκανικήν έπίδοση 1ΈΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 
τώv 10 χιλιομέτρων μέ χρόνον 33,05, Νίκος Καρύδης 
8. Τ όν Μαραθώνιον ό Κυριακίδης 'Αθλητικός 'Ιστοριογράφος. 
έκέρδισε εiς 4 Βαλκανιάδες. Τό 1934
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στάς 'Αθήνας. Τ ό 1937 στό Βουκου
ρέστι της Ρουμανίας. Τό 1939 στήv 
δεκαετηρίδα των Βαλκανικών άγώ
νων εiς 'Αθήνας. 

Θά παραθέσω τούς θριάμβqυς 
του ατούς Βαλκανικούς 'Αγώνες, 
πού ε!ναι οί πιό κάτω: 
lον .νικητής τού Μίιραθωνίου εiς 4 
Βαλκανιάδες 
2ον νικητής των 10 χιλιομέτρων εiς 2 
Βαλκανιάδες. 
3ov 5 φορές 2ος νικητής των Βαλκα
νικών άγώνων ώς άκολούθως 1935 
καί 1938 2ος στόν Μαραθώνιο, τά ετη 
1935, 1937 καί 1938 2ος στά 10 χιλιό
μετρα. 

' Ο Τ ριιτrόλεμος 
πρωταθλητής 

Χειμώνα 
'Ο Τριπτόλεμος Εύρύχου νικών-

1 

τας τήν Α.Ε. Καvναβιών μέ τύ εύρύ 
σκόρ 6-1 τέθηκε !lρωταίJλητής Χει
μώνος γιά τό πανσόλειο Πρωτάθλη
μα. 

'Η όμάδα τοϋ Τ ριπτόλεμου εκαμε 
τήν καλύτερη της εμφάνιση στόν 
άγώνα αύτό. 

Τά τέρματα σημείωσαν: 'Άντρος 
(2), Χριστάκης, Κώστας, !Ίάγκοι;, 
Γιαννάκης. 
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