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Ο Μαραθωνοδρόμος Στί:).ιος Κι,ριακίδης, ο 
οποίος πρόσφατα βρί:θηκε yια ).ίyες μί:ρες στην Κύ
προ, μας ί:στει).ε την ακό).οι,θη σι,vχαρητήρια επι
στο).η: 

«Επιστpέψας στην Αθήνα 
απο το ιερο μου προσκύνημα 
στην ιδιαίτερη πατρίδα Κύ
προ, θεωρω καθήκον μου 
όπως απευθύνω τις θερμες 
μου ευχαριστίες προς την 
εταιρεία Κάρλσμπερyκ και το 
Διευθυντη αυτης καν Φώτο 
Φωτιάδη για την πρόσκληση 
του και την τιμη που έκαναν 
στο Φεστιβαλ Κάρλσμπερyκ, 
τον Υπουρyο Δικαιοσύνης κ. 
Δημήτριο Λιβέρα που μου 
απένειμε την τιμητικη πλακέτ
τα της Κάρλσμπερyκ και τα 
όσα ανέφερε για μένα κατα 
την ομιλία του. 

Την ΚΟΕΑΣ για την πρό
σκληση της όπως παραστω 
στους Παyκύπριους Αγώνες 
στο Μακάρειο Στάδιο. 

Τον ΓΣΟ για την τιμ η που 
μου απένειμε στο Τ σίρειο Σ τά
διο. 

Την Ολυμπιακη Επιτροπη, 

τον ΚΟΑ, όλες τις αθλητικες 
ομοσπονδίες, την ΚΟΠ και τα 
σωματεία που μου απέστειλαν 
τηλεyραφικα τις ευχες τους. 

Το σωματείο ΑΠΟΕΛ, του 

οποίου απο το 1934 αποτελω 

επίτιμον αυτου μέλος για τη 
φιλοξενία του στο μεyαλο
πρεπες οίκημα του, και ιδιαί
τερα τον ΑΓΝΟΝ ΦΙΛΑΘΛΟ 

φίλτατο μου κ. Νίκο Καρύδη 

για την ξενάγηση και συμπα
ράσταση του κατα την παρα

μονη μου στην Κύπρο. Το 

ΡΙΚ, ΟΛΟΥΣ τους φιλάθλους 
και ιδιαίτερα τον κυπριακο Τ ύ-
πο. 

Θέλω να διαβεβαιώσω τους 
συμπατριώτες μου πόσο βα
θια και πόσο έντονα ζω το δρά
μα της ιδιαίτερης μου πατρί

δας, ευχόμενος ο παντοδύ
ναμος Θεος να δώσει ένα τέ

λος στον πόνο και το μαρτύ
ριο που για έντεκα τώρα χρό
νια όλοι μας ζούμε». 

Ευχαριστίες του 
Στ. Κυριακίδη 

Επιστρέψας εις Αθήνας από το ιερό μου προσκύνημα στην 
ιδιαιτέρα πατρίδα Κύπρον. θεωρώ καθήκον μου όπως απευ
θύνω τας θερμός μου ευχαριστiας προς την εταιρείαν ΚΑΛ
ΣΠΕΡΓΚ και τον Διευθυντή αυτής κον Φώτο Φωτιάδη δια την 
πρόσκλησήν των και την τιμή που έκαμαν στο Φεστιβάλ ΚΑΛ
ΣΠ ΕΡΓΚ, τον Υπουργό Δικαιοσύνης κο Δημήτριον Λιβέgαν 
που μου απένημεν την τιμητικήν πλακέταν της ΚΑΛΣΠΕΡΓΚ 
και τα όσα ανέφερε για εμέ κατά την ομιλίαν του. 

Τον ΚΟΕΑΣ δια την πρόσκληση του όπως παραστώ στους 
Παγκυπρίους Αγώνες στο ΜΑΚΑΡΕΙΟ Στάδιο. 

Τον Γ.Σ.Ο δια την τιμή που μου απένειμεν στο Τσίρειο Στά
διο. 

Την Ολυμπιακή Επιτροπή του ΚΟΑ, όλος τας Αθλητικός Ο
μοσπονδίας, την ΚΟΠ και τα Σωματεία που μου απέστειλαν 
τηλεγραφικώς τας ευχάς των. 

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ του οποίου από το 1934 αποτελώ ΕΠΙ
ΤΗΜΟΝ αυτού μέλος δια την φιλοξενία του στο μεγαλοπρε
πές οίκημα του, και ιδιαιτέρως τον ΑΓΝΟΝ ΦΙΛΑΘΛΟΝ φ!λτα
τό μου φίλον κ. Νίκο Καρύδη δια την ξενάγηση και συμπαρά
στασίν του κατά την εις Κύπρον παραμονή μου. Το ΡΙΚ όλους 
τους κυπρίους φιλάθλους και ιδιαίτερα τον κυπριακόν Τύ
πον. 
· Θέλω να διαβεβαιώσω στους συμπατριώτες μόυ πόσον βα
θιά και πόσον έντονα ζω το δράμα της ιδιαlτερής μου πατρί
δας, ευχόμενος στον Παντοδύναμο θεόν να δώσει ένα τέλος
στον πόνο και το μαρτύριο που για ένδεκα τώρα χρόνια όλοι 
μας ζούμε. 
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