
Ο Κυριακίδης 

θα τιμηθΕί 

στο φΕστιβάλ 

ΚάρλσπΕρκ 

Η Οργανωτική Επιτρο
πή του 13ου Φεσπβάλ Κάρ
λσπερκ θα τιμήσει σε σεμνή 
τελετή το τελευταiο βράδυ του 
Φεσπβάλ, τη Δευτέρα 1 Ιου
λίου, τον ένδοξο Μαραθω
νοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη 
με την ευκαιρία συμπλήρω· 
σης 40 χρόνων από το θρl-

, αμβο που κατήγαyε κερδί
ζοντας το μεγάλο διεθνή Μα• 
ραθώνιο της Βοστώνης στις 
20 Απριλίου του 1945. 

Το Στέλιο Κυριακίδη, που θα πα
ραστεί αυτοπροσώπως για να δεχθεί 
με χαρά και υπερηφάνεια όπως ο 
ίδιος δήλωσε, την τιμητική διάκριση 
που του γίνεται από τη χώρα που 
τον γέννησε, θα προσφωνήσει ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δ. Λιβέ
ρας επιδίδοντας από μέρους της 
Οργανωτικής Επιτροπής του Φε
στιβάλ τιμηηκή πλακέτα. 

Ο Κυριακίδης θα μεταφέρει στην 
Κύπρο το βαρύτιμο Κύπελλο ύψους 
ενός μέτρου που κέρδισε στο μεγά
λο αυτό διεθνή Μαραθώνιο, και που 
φυλάττεται σαν εθνικό κειμήλιο σε 
ειδικό Μουσείο των Αθηνών στο 
οποίο διατηρούνται και άλλα εθνικά 
τρόπαια. 

Ο Μαραθωνοδρόμο� 

Στ. Κυριακίδ�� �ί!./Υ 
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ιεpόμου προσκήνυμα στην ιδιαιτέ- οποίου από το 1934 αποτελώ 
pa πατρίδα Κύπρο, θεωρώ καθή- ΕΠΙΤΗΜΟ αυτού μέλος διά την 
κον μου όπως απευθύνω τας θεp- φιλοξενία του στο μεγαλοπρεπές 
μάς μου ευχαριστίας προς την οίκημά του και ιδιαιτέρως τον 
εταιρεία ΚΑΡΛΣΠΕΡΓΚ και τον ΑΓΝΟ ΦΙΛΑΘΛΟ φίλτατό μου 
Διευθυντή αυτής κ. Φώτο Φωτιά- φίλο κ. Νίκο Καpύδη διά την ξενά
δη διά την πρόσκληση των και την yηση και συμπαράσταση του κατά 
τιμή που έκαμαν στο Φεστιβάλ την εις Κύπρο παραμονή του. Το 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΓΚ, τον Υπουργό ΡΙΚ όλους τους Κυπρίους φιλά-
Δικαιοσύνης κ. Δημήτριο Λιβέpα θλους και ιδιαιτέρως τον Κυπpια-
που μου απένειμε την τιμητική κό τύπο. 
πλακέπα της ΚΑΡΛΣΠΕΡΓΚ και Θέλω να διαβεβαιώσω στους 
τα όσα ανέφερε για εμέ κατά την συμπατριώτες μου πόσο βαθειά 
ομιλία του. Τον ΚΟΕΑΣ διά την και πόσο έντονα ζω το δράμα της 
πρόσκληση του όπως παραστώ ιδιαίτερης μου πατρίδας, ευχόμε-
στους Παyκυπpίους Αγώνας στο νος στον Παντοδύναμο θεό να ΜΑΚΑΡΙΟ Στάδιο. δώσει ένα τέλος στον πόνο και το 

Τον Γ.Σ.Ο. διά την τιμή που μαρτύριο που διά ένδεκα τώρα 
μου απένειμε στο Τ σίpειο Στάδιο. χρόνια όλοι μας ζούμε. 
Την ΟΛ ΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
ΤΟΥ ΚΟΑ, όλας τας Αθλητικός ...-------------
Ομοσπονδίας, την ΚΟΠ και τα 
Σωματεία που μου άπέστειλαν τη- .. 
λεyραφικώς τας ευχάς των. 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 

Ο ένδοξος Μαρα

θωνιοδρόμος Στέλιος 

Κυριακίδης, Παγκu

πριονίκης επί σειράν 

ετών (Αθλητής του 

ΓΣΟ) Πανελληνιονί

κης Βαλκανιονίκης, 

παγκοσμιονίκης στον 

Μαραθώνιον της Βο

στώνης 20.4.1946 

απευθύνει μέσο του 

κ. Νίκου Καρύδη 

θερμό χαιρετισμό αγά

πης (με την ευημερία 

του Πάσχα της Αγά

πης) προς τος Αθλητι

κός αρχάς, τους Γυ

μναστικούς Συλλό

γους όλους τους 

Αθλητάς, όλους τους 

Κυπρίους φιλάθλους 

ι δ ι αιτέρως όλους 

τους κατοίκους της 

Γ eνέτeιρας του Στα

τού της Πάφου, και 

τον Αρχιεπίσκοπο 

Χρ υσόστομο του 

οποίου τυγχάνει συγ

χωριανός και συγγe

ν ή ς. Προς όλους 

απευθύνει το ΧΡΙ

ΣΤΟΣ ΑΝ ΕΣΤΗ επι

καλούμενος την βοή

θεια του Αναστάντος 

Σωτήρος δια την Ανά

σταση της μαρτυρι

κής Κύπρου. 

Προς τον θρυλικό 

μαραθωνιοδρόμο Σ. 

Κυριακίδη ο ΓΑΛΑ

ΖΟΚΙΤΡΙΝΟΣ ΘΡΥ

ΛΟΣ ΑΠΟΕΛ, το συν

τακτικό προσωπικό 

και σ· όλα τα Μέλη 

του ΑΠΟΕΛ απευθύ

νομε eγκαρδίους Ευ

χάς δια το Πάσχα της 

Αγάπης και του eυχό

μeθα χρόνια πολλά. 
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