
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΜΕ   ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ 18Ο ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ CESH 

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΟΥ 1896. 

       ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ (1ος Ολυμπιονίκης στον Μαραθώνιο του 1896) 
- Δίπλωμα –Έπαινος για τη νίκη του Σπύρου Λούη στον 1ο Ολυμπιακό

Μαραθώνιο.
- Αντίγραφο Κυπέλου που αθλοθέτησε ο Γάλλος Φιλόσοφος Μισέλ Μπρεάλ

και δόθηκε στο νικητή Σπύρο Λούη.
- Φωτογραφίες εποχής  του Σπύρου Λούη.
- Αναμνηστικό Μετάλλιο από τους πρώτους ολυμπιακούς αγώνες του 1896.
- Βιογραφικό Σπύρου Λούη
- Ιστορικό σημείωμα- αναφορά στον πρώτο Ολυμπιακό Μαραθώνιο.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ(2ος Ολυμπιονίκης στον Μαραθώνιο 
του 1896) 

- Προσωπικά κειμήλια (Mπαστούνι μαύρο χρώμα με ασημένια χειρολαβή
μήκος 92 cm – καπέλο μαύρο 32cm x 27cm x12cm καπέλο)

- Αθλητική του ταυτότητα
- Τιμητικό Δίπλωμα του1946
- Φωτογραφίες – βιογραφικό

Γρηγόρης Λαμπράκης ( ο Βαλκανιονίκης Ειρηνιστής στον οποίο 
είναι αφιερωμένος ο Κλασσικός- Αυθεντικός  Μαραθώνιος 

- Δύο κύπελα ( από την αθλητική του διαδρομή ως Πρωταθλητής στο άλμα εις
μήκος)
- Δύο Βιβλία  ( από την συγγραφική του δραστηριότητα)
- Το ψηφοδέλτιο από τη συμμετοχή του στις εκλογές του 1961

- Μετάλλια από την αθλητική του διαδρομή
- φωτογραφικό υλικό

Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών- 

- Πρακτικά ΣΕΓΑΣ από την πρώτη διοργάνωση 1983
- Πρώτες αφίσες που κυκλοφόρησαν
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- Το Πρώτο Μετάλλιο που κυκλοφόρησε 
- 3 Κύπελλα διαφόρων διοργανώσεων 
- 10 Μετάλλια διαφόρων διοργανώσεων  
- Φωτογραφικό Υλικό 
 
 
Αφιέρωμα στην Μαραθώνια Φλόγα ( Φλόγα της Ειρήνης)   
 
- Φαναράκι μεταφοράς φλόγας  
- Δάδα  
- Φωτογραφικό Υλικό 
- ιστορική αναφορά  
 
Αναμνηστικά Διεθνών Μαραθωνίων 
 
- Μετάλλια από Βερολίνο 
- Μετάλλια από Πράγα 
- Μετάλλια από USA 
- Mετάλλια από ΧΙΕΜΕΝ  
- Μετάλλια από Σαγκαη 
- Μεταλλια από Λονδίνο  
- Μετάλλια από Παρίση 
- Μετάλλια από Βιέννη 
- Μετάλλια από Κύπρο 
 
Ολυμπιακές Δάδες 
 
Ατλάντα 1996 
Αθήνα 2004 
Σεούλ 1988 
Salt Lake City 
 
 
Επίσης θα τοποθετηθούν Δύο  ( banners ) με την φωτό του Μουσείου  
Όλα τα παραπάνω εκθέματα θα συνοδεύονται με επεξηγηματικά 
ταμπελάκια στα Ελληνικά και Αγγλικά . 
 
Σας επισυνάπτω σχετικό φωτογραφικό υλικό με τα εκθέματα που 
προτιθέμεθα να μεταφέρουμε. 
Οι φωτογραφίες που επισυνάπτονται είναι από το Gala της AIMS στο 
κολέγιο Αθηνών παραμονή του κλασσικού Μαραθωνίου 2013. 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Κατόπιν  της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε και του αιτήματός 
σας να μην μεταφερθούν εκ μέρους του Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου 
εκθέματα του Στυλιανού Κυριακίδη αφού είστε σε επαφή με τον κο 
Δημήτρη Κυριακίδη ο οποίος προτίθεται να οργανώσει ξεχωριστή 
έκθεση κειμηλίων του Ένδοξου πατέρα του, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε  ότι: 

Τα  κειμήλια του μεγάλου Μαραθωνοδρόμου Στυλιανού 
Κυριακίδη κοσμούν το Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου και έχουν 
ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική αξία για την Αθλητική και 
Ιστορική Κληρονομιά μας. Για το λόγω αυτό παρακαλώ να μου 
απαντήσετε γραπτά ότι η έκθεση και το υλικό που θα λάβετε από 
τον κο Δημήτρη Κυριακίδη καλύπτει τις ανάγκες της έκθεσης 
σας. 
 
 
 
 
                                                           Με εκτίμηση  
 
 
                                                           Σπανού Ειρήνη 
                                      Υπεύθυνη Μουσείου Μαραθωνίου Δρόμου 
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