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Τιμίίται ό μαραθωνοδρόμος 
Στέλιος Κυριακί�ης !_(ι/ιι 

· Ανάμeσα στlς άθλητικiς 
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ίκδηλώσeις πού τό ΦΕΣΤΙ- f,,,. #. ΒΑΛ ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ άγκαλιάζeι f ,.. 
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ται κα τιμητικ,1 ρ euση 
ίξeχόντων σκαπανtων τοΟ .fι . 

άθλητισμοΟ πού Ιγραψαν ό 
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· ��.i καθiνας μi τόν δικό του τρό-
ί, �-

{ 

πο χρυσiς σeλlδeς στήν μα- · -� 
κρόχρονη Ινδοξη Ιστορlα τοΟ σeίο τών 'Αθηνών στό όποΤο δια- eTva, σήμeρα στά 75 του χρόνια 
Κu πριακοΟ · ΑθλητισμοΟ. τηροϋvταt καί δλλα Ι!θv1κά τρό- καί δεξιά δταν κατέλαβε τόv 

'Εφέτος ή 'Οργανωτική 'Επ1- παtα. άveπανάληπτο θρίαμβο τi'jς Βο-
τορπή τοϋ 13ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ Στήv σύνθετη φωτογραφία δe- στώvης τιμώντας τήv Κύπρο καί 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ νο1ώθe1 Ιδιαίτερη ξtά ό Στέλιος Κυριακίδης δπως τήv 'Ελλάδα.
eύχαρίστηοη πού τi'jς δiveτa, ή eύ- _;...... ___ _;__,;__ _ __:_,;__ ___________ _ 
καφία vά τιμήσει σέ πανηγυρική 
Ι:θν1κή σεμνή τελετή τό τελευταίο 
βράδυ τοϋ Φεστιβάλ τήv Δευτέ-
ρα 1 'Ιουλίου, τόν lνδοξο Μαρα-
θωνοδρόμο μας Στέλιο Κυριακί-
δη άπό τόν Στατό τi'jς Πάφου, μέ 
τήv eύκαφία συμπλήρωσης 40 
χρόνων άπό τόν θρίαμβο πού κα-
τήγαγe κερδίζοντας τόν μεγάλο 
διεθνή Μαραθώνιο τi'jς Βοστώ-
νης στίς 20 'Απριλίου τοϋ 1946. 

Τόν Στέλιο Κυριακίδη, πού θά 
παραστεί αύτοπροσώπως γιά νά 
δεχθεί μέ χαρά καί ύπeρηφάνe1α 
δπως ό'ίδιος δήλωσε, τήv τιμητι
κή διάκριση πού τοϋ γίνεται άπό 
τήv χώρα πού τόv γέννησε, θά 
προσφωνήσε ι  ό Έντιμ ος 
'Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δ. 
Λ1βέρας Ι:π1δίδων άπό μέρους 
τi'jς 'Οργανωηκi'jς 'Επιτροπi'jς 
τοϋ ΦΕΣΤΙΒΜ ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ

ημητική πλακέττο. 
' Ο τιμώμενος Μαραθωνοδρό

μος μας θά μεταφέρει στήv Κύ
προ παρουσιάζοντας στiς χιλιά
δες θεατές τοϋ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ
ΛΣΠΕΡΚ τό βαρύτιμο Κύπελλο 
ϋψους έvός μέτρου πού κέρδισε 
στόv μεγάλο αύτό διεθνή Μαρα
θώνιο καί πού φυλάττεται σάv 
eθvικό κειμήλιο σέ elδ,κό Μου-
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