
Ευχαριστίες από το 
ΣτUιο Κυριακίδη 
Θερμές ευχαριστίες προς 

όλους τους αθλητικούς φορείς και 
τον φίλαθλο κόσμο της Κύπρου 
απέστειλε απότηv Αθήνα οκ. Στέ
λιος Κυριακίδης ο μαραθοvοδρό
μος που δόξασε την Κύπρο και 
την Ελλάδα. Οι ευχαριστίες αφο
ρούν τη v πρόσφατη επίσκεψη του 
Κυριακίδη στην Κύπρο. 

Το πλήρες κείμενο του ευχαρι
στηρiου eivaι το ακόλουθο: 

Επιστρέφοντας στην Αθήνα 
από το ιερό μου προσκύνημα 
στην ιδιαίτερη μου πατρίδα Κύ
προ, θεωρώ καθήκον μου όπως 
απευθύνω τις θερμές μου ευχαρι
στίες, προς την εταιρία Κάρ
λσπεργκ και προς τον διευθυντή 
της κ. Φωτιάδη για την τιμή που 
μου έκαναν στο φεστιβάλ τους, 
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης 
κ. Λιβέρα που μου απένειμε την 
τιμητική πλακέτα και για τα όσα 
ανέφερε για το άτομο μου κατά 
την ομιλία του. 

Ακόuα θεομές ευχαριστίες 
eκφ�ζω, στην ΚΟΕΑΣ. τον ΓΣΟ 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

ΔΩΡΙΖΕΙ ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ 

ΣΤΟ ΑθΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΣΟ 
ΛΕΜΕΣΟΣ, (Του ανταποκριτή 

μας). - Ο μεγάλος Μαραθωνο

δρόμος της Βοστώvης το 1946 

και πρωταθλητής του ΓΣΟ κ. Στέ

λιος Κυριακίδης σε επιστολή του 

προς τον πρόεδρο του ΓΣΟ ανα
κοινώνει ότι ανταποκρινόμενος 
στην έκκληση του ΓΣΟ θα φέρει 
μαζύ του κύπελλα και μετάλλια 

του για να τα δωρήσει στο Αθλη
τικό Μουσείο ΓΣΟ σαν αφιέρωμα 

στον ναό του Ολυμπιακού Πνεύ
ματος και κίνητρο για τους vεοτέ

ρους αθλητές • αθλήτριες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΓΣΟ απεφάσισε όπως διοργα
νώσει ειδική τελετή την Τετάρτη, 
3 Ιουλίου 1985 και ώρα 7.30 μ.μ. 
στην Αίθουσα Αθλητικού Μου
σείου ΓΣΟ στο Τ σίρειο Αθλητικό 
Κέντρο ΓΣΟ για να τιμήσει τον 
μεγάλο αθλητή του Στέλιο Κυρι
ακίδη, που μέχρι σήμερα συνεχί
ζει να φοράει την φανέλα με το 
έμβλημα του ΓΣΟ. 

Παρακαλούνται παλόιοί και νέ
οι αθλητές και φίλαθλοι όπως 
παραστούν. 

γιάτην τιμή που μου έκαναν στο Τσί
ρειο, την Ολυμπιακή επιτροπή, 
του ΚΟΑ, όλες τις αθλητικές 
ομοσπονδίες, την ΚΟΠ και τα 
σωματεία που με τηλεγραφήματα 
μου απέστειλαν ευχές. 

Ευχαριστώ το σωματείο ΑΠQ. 
ΕΛ, του οποίου από το 1934 απο
τελώ επίτιμο μέλος, για τη φιλοξε
νία ·που μου έκανε στο μεγαλο
πρεπές οίκημα του και ιδιαίτερα 
τον αγνό φίλαθλο κ. Νίκο Καρύ• 
δη για την ξενάγηση και τη συμ
παράσταση που μου πρόσφερε 
κατά την παραμονή μου στην Κύ
προ. Ευχαριστώ επίσης το ΡΙΚ, 
τοv Κυπριακό Τύπο και όλους 
τους Κυπρίους φιλάθλους. 

Τέλος θέλω vα διαβεβαιώσω 
τους συμπατριώτες μου πόσο βα
θιά και πόσο έντονα ζω το δράμα 
της ιδιαίτερης μου πατρίδας, ευχό
μενος στον παvτοδύvαμο Θεό vα 
δώσει ένα τέλος στον πόνο και το 
μαρτύριο που έντεκα τώρα χρό 
vια όλοι μας ζούμε. 
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