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ΤΟΥ ΣΤΕΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 
'A;yoinητoi Φί!λaθλοι, 

Γ,� �μέ �ύ μεγάλη
�όπη 

,
κ.αi 

, 
,με, σw,rε.τ,ριιμfΙ!b,ιη 

κα;ι:'5ιrα 6ιrα τφ ιάι,tr·ικαπtχι:τ,τα 
σ_1η τοο �r�ΙKDV ,μαραθωνο
,μόjχρv Σ τέιλιιw Κι.φιaκ.ίδη; ά,
τrο τηιν ιη�ία τω :rψινq: 
στη,ι:1ίαι της Φι.λοθεης (fρyo 
τώι ί6ίων αύτοο Ο(ε,ιιρών) . 

ΑΙ'�μaι τrσΝJ ΙΠ'tι<ρ,α
μιέινος διά τt'Jν Ρ'Τάlπι τών ύ
'ΤΤ1W6ύνων ΘV<lVl"t ,roo Σ'1Έlλιαι 
Κuιριαι<•ίδη.

Δια ινα 'ΥW<,)ρί�ων ol 4\ί
��ι της �κ� κά!i .τιΊ<: 
Ε:λlλάiδιος, ά�λίλια ίf{ιως αιποι 

-τrου τόιν �ήy(φaiy θα δώ
σω ΘοΙ σuντqμ,ία το Ιστφ

ικό 
τοο .Κιψιακί&) � $ηιτοv. 

ΊΕγ� ε.!ς τσy Σ τατόν 
τrης ΓJ'ά'ιι,αι άΙπΌ ;π'dλύ f!T'fωl)(TJ� 
άyρστ-ικην οίιωγεινειαιv. ΜΕ.
τσίκιφε ε!ς Λε:μεb,qν και φ
γάζε.το ώς ��ηλος στο
κ,αrτάbτημα όiποικι<ΧΙ<ω'ι Κοιν 
τqτrοw,,λου. 'Ε!Jχειν τά!τη ,'ΙΤJΡΟς 
τα.ι ,�ιισμw κcri τέ� υ-.εύ 

_θε,ρες ώρες τοοι ιπήyαιΥε στο
ΓΣΟ ιαrί έτρει)(Q,' μόνος ται.
'0 ό,ε;ί\μ�ος d1αίιλος • ¼
γε.λ.ί&-,ς Γφ�ικος .τοv 
ΓΙ.Ο τα.ι itιτρόb'ε:iξε !δισιrrέ.
�ι;)ς. καί τqν �ι ύπο 
την b11ί16iλιέψη ται. Sς μικρο 
ΧJοσ.ιιιςό 15ιάbτημσ δ Παu\ος 

διwιιiΙΟ"Τωbιε τά IIJE!Y� 'ΙηρΟ
σσ-πα τώ !Κ\.\ριακ,ίδη. ώς ά
�τιrάι Ιμεjyόv.ων ό/πφ-τάbε,
ωw. wEm:,,ι· by:y,ράl/,ε.ται ώς ά
θλητης τοο ΓΣΟ και ιμ�ε_τε'ι
χi.ν τi}ι., ιΓ1αiγlαiτφί� • Αγώ
νων dnuo ΤΟ 1933 μέ?(jρι το
1946, 

;Γlιφιε,λ� σιάΝ μα,ιμοy 
,μΘλιος ισ-τήν •ε&νικη 'Ελλά
·δος ό!ττιο το 1934 ιιέιχρι τό 
194,θ. Στοίις Β�ικούς 
του Ζότγ,φεΙπ της Γ.ια,iyκο
�ίο:ς τό 1 9 34 ό Κι,ιρι'α-. 
ιcίδης D'τδν Sjpqμo τώι 1 Ο χι 
λ;ιq,ιiιr,ρQ,' κ� τήΙι 1η 
οο,η :μέ ΛΙΟΟΝ Β�ική t
τrίδοiση 33, -49, 2 νικrρσ,ι; 
τ�κdλuτ �π.ΥΙ/ 
B�LW ει:. της Ε�; 
rι�ΙΚρb;. · 

[tfY Ί t f---

. Σ τοίις ΒαΝ<αΙΙΙικούς τί..w 
'NJ.rr.,,ων το 1936 ό ΚΙJΙ,Dια
ΚΙί'&}ς �Ιψε και rιτόιλι 
τηι., ·Βawοο.τ,,ιι<ήν bniίiSΦη. � 
1 0 ?(ΙιΛΙΙφετιpων με χ,ροι.,ο,.ι 
33,05,ιΒ, Τιόν �ιω δ 
Κuιpιαι<1ί&ης ..ι<έρ5ιbτ είς -4 
Βαwκ.αw.ιάδες. Τ,ό 1934 στό
Ζά\η<1ΡΦ Τ� Γ ιοο,yΙ<.οiσ1λα.οδί
ας, J1ό 193,6 σπάς 'AfJiyvας. 
Το 19,37 στο :Βα.>1<α.,ρέρτr.ι 

"'τ,ης ΡοuμQΙΙΙίας. Τό 1·939 
σ;τη111 &�τηpίiδα τ� Βα!λ
κa111ικων άιy� ε;ίς -�-

Θα ΠαιΡ,α.θέiσω τ<>Vι; θ,ριά;μ, 
&ους τα.ι σ,-ά'.ις ,Β(lΙΛΚΟΥιι<α'.ις 
άr(ώνες, rτroo εΤιναι oi πιο κά 
τ�: 

1 αν νιi<η;της του Μαρα&wί 
αι εlς 4 ,Βawοο.τ,,ιάΙSες. 

2αν Υ�ι<ητης τώv 1 Ο χι:λιο
μέ.τ,pων ΕΙίς 2 Β�ιά6ε.ς. 

3aν 5 ψqρες 2α; yικητής 
τi::Ν ΙΒΟ!λi<aνικ.ών � ώς 
άkολο$ως 1935 καi 1938 
2ος σίrqν Μcφσθώvιο, τα ε
Τ"1 193i5, 1.937 καi 1938 
2ος σrrα 1 ο χιν-1qμε:φ:χ. . 

',Ο κ. Κι.φι�ίδης κφδ.ισε: 
τοιv Μαιραθώ-.ιιο με D(ρόιΙ,ο 2 
ώρες 29' ΙΟCΙΙι 22' '. 2οις τφ 
μά:τισε δ 'ΠψίφΙΓ'jμbς 'Αιμερι
ΚΟΜΟς Κ>ίίλλεη ιμε χρό,.,ο 2 ώ
ρες 3-1' καi 29" 

Σ,f/με,ρον τω mληyώνα.,ν 
ά,.ιειπ-�α, αάrοι ίποο δ
φειιλιαιν 'ΙΑα ,τηροiσ1φέροw τό δ
\!Qμα Σ '1Έlλιοις Κuριακ.ίδη,ς με
CΤΘ6αb!μιον κσιι "ΙΑα ί,jποι&,..ίr,,οv
τ.ο:ι στό ιττi,ρορJμα τω. 'λ-
11'dδα<4μάζω κ.αΒως · και &>,οι;. 
δ φίiλσβλιος · Κlά:ιjμος, τφ τοι
αιύτιryν ΟUμ/Π'ΕJρι� · � τοιι ,ΕΝΔΙQΞ;ΟΝ �ι'ι,ν και 
τού � :n,111 άjμφιl:7'Ταl 
συiμ/τφ&ιά · !μω. Ιν:iτηι., ι»φι,
διως τη,,, σψlrιόβειο: και σvμ 
'ΠJΟ)ρόbιτCΙΡ1Ι)- � �Ο\Ι 
-.ιά τω � &\οι οΙ ύ
�ι �ιιtο1 · 'ΤΙ'σρά
γοντες τοο τ&τw ... 

ΝlιΚ,ΟΣ ΚΑΡΥΔJΗΣ 
'.ψ.φ-ιlά)ς 'Ιστοpιοr� 

IIUU UV QU 

1 " μαρτυ
�
pί' Κα_ρύδη

• 3ο J /rf_�7-V την α τι αταιπαση 
τού Στέλιου Χύριακίδη 

Ο κ. Ν. Καρύδης μί Επιστολή του 
διαμαρτύρ,ται γιά τήν αντικατά• 
στqση τού μαραθωνοδρόμου Στί• 
λιου Κυριακίδη από τήν προεδρία 
τού Γυμναστηρίου τής Φιλοθj,ης 
καί εκφράζ,ι πρός αυτόν τήν αμί• 
ριστη συμπαράσταση του. 

Ο κ. Καρύδης' αναφ,ρόμενος 
στήν πλούσιαν αθλητική δράση τού 
Κυριακίδη γράφΕι: 

Νικητής τού Μαραθωνίου Εiς 4 
ΒαλκανιάδΕf'Νικητής τών 10 χιλι• 
ομhρων ΕΪς 2 ΒαλκανιάδΕς. ΠίντΕ 
φορίς 2ος νικητής τών Βαλκιπιι• 
κών αγώνων ως ακολούθως: 1935 
καί 1938, 2ος στόν Μαραθώνιο, τά 
hη 1935, 1937 καί 1938, 2ος στά 10 
χιλιόμ,τρα. 

Η δόξα τού Κυριακίδη ξm,ρνό 
τά σύνορα τής πατρίδος μας καί 
τών Βαλκανίων καί καθιστάται 
ηλίον Παγκόσμιος μ; τόν ΑνΕπα• 

............ νάληπτον θρίαμβον στόν ΔΙΕθνή 

Μαραθώνιο τής Βοστώνης πού 
ΕθΕωρήθη τότΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙQΣ γι• 
ατί σ' αυτόν j,λαβαν μj,ρος 2&4 
αθλητ;ς από όλον τόν κόσμο στίς 
20 Απριλίου 1946. 

Ο κ. Κυριακίδης κj,ρδισΕ τόν 
Μαραθώνιο μ; χρόνο 2 ώρΕς 29' 
καί 22•: ΔΕύτ,ρος ,τ,ρμάτισΕ ο ΠΕ· 
ρίφημος Αμ,ρικανός ΚΙΛΛΕΗ μί 
χρόνο 2 ώρΕς 31 · καί 29': 

Τ ό τί ΕίΧΕ γίνΕΙ Εδώ καί στήν Ελ· , · 
λάδα δίν π,ριγράφΕται, μ; σημαι• Ι 
οστολισμούς καί κωδωνοκρουσίΕς 
γιόρτασΕ η Κύπρος τήν νίκη τού 
Κυριακίδη. Αυτό όμως πού συνίβη 
στήν Αθήνα κατά τήν Επιστροφή 
του από τήν Βοστώνη Είναι Εκτός 
πάσης π,ριγραφής. ΑμhρητΕς χι• 
λιάδΕς Αθηναίων παρίστησαν στήν 
υποδοχή του, η Αθήνα Εφωταγω• 
γήθη μαζί μ; τήν Ακρόπολη. Τόν 
υποδj,χθη προσωπικώς ο αΕίμνη• 
στος τότΕ Πρωθυπουργός ΓΕώργι• 
ος Παπανδρίου.» 
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