
το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ 

ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟ 

ΣΤΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 

Ανάμεσα στις αθλητικές εκ
δηλώσείς που το ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ αγκαλιάζει με 
αγάπη και παρουσιάζει με εθνι
κή υπερηφάνεια ανάγεται και η 
τιμητική βράβευση εξεχόντων 
σκαπανέων του αθλητισμού 
που έγραψαν ο καθένας με τον 
δικό του τρόπο χρυσές σελfδες 
στην μακρόχνονη ένδοξη ιστο
ρfα του Κυπριακού Αθλητι
σμού. 

Εφέτος η Οργανωτική Επι
τροπή του 13ου φΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ νοιώθει ιδιαfτερη 
ευχαρfστηση που της δίνεται η 
ευκαιρία να τιμήσει σε πανηγυ
ρική εθνική σεμνή τελετή το τε
λευταίο βράδυ του Φεστιβάλ 
την Δευτέρα 1 Ιουλίου, τον έν
δοξο Μαραθωνοδρόμο μας Στέ

κέρδισε τον μεγάλο αυτό διε
θνή Μαραθώνιο, και που φυ
λάττεται σαν εθνικό κειμήλιο σε , 
ειδικό Μουσείο των Αθηνών 
στο οποίο διατηρούνται και 
άλλα εθνικά τρ.όπ.αια_ 

Αξίζει να αναφερθεί ότι της 
ίδιας τιμητικής διάκρισης έτυχε 
ο Στέλιος Κυριακίδης από μέ-
ρους της Ολυμπιακής Επιτρο
πής Ελλάδος, τους Ροταρια
νούς και άλλους κοινωνικούς 
και αθλητικούς οργανισμούς. 

Στη σύνθετη φωτογραφία 
δεξιά ο Στέλιος Κυριακίδης 
όπως είναι σήμερα στα 75 του 
χρόνια και δεξιά όταν κατέλαβε 
τον ανεπανάληπτο θρίαμβο της 
Βοστώνης τιμώντας την Κύπρο 1 
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της ·Πάφου, με την ευκαιρία 
συμπλήρωσης 40 χρόνων από 
τον θρίαμβο που κατήγαγε 
κερδίζοντας τον μεγάλο διεθνή 
Μαραθώνιο της Βοστώνης στις 
20 Απριλίου του 1946. 

Τον Στέλιο Κυριακίδη που 
θα παραστεί αυτοπροσώπως 
για να δεχθεί με χαρά και υπε-
ρηφάνεια όπως ο ίδιος δήλωσε, 
την τιμητική διάκριση που του 
γίνεται από την χώρα που τον 
γέννησε, θα προσφωνίσει ο Εν
τιμος Υπουργός Δικαιοσύνης κ. 
Δ. Λιβέρας επιδίδων από μέ
ρους της Οργανωτικής Επιτρο
πής του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ
ΛΣΠΕΡΚ τιμητική πλακέττα. 

Ο τιμωμένος Μαραθωνο
δρόμος μας θα μεταφέρει στην 
Κύπρο παρουσιάζοντας στις 
χιλιάδες θεατές του φΕΣΤΙ ΒΑΛ 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ το βαρύτιμο Κύ
πελλο ύψους Ένός μέτρου που 

, Αφιξη 

Αμερικανού 

Προπονητή 

Κολύμβησης 

Η Κυπριακή Ολυμπιακή 
Επιτροπή πληροφόρησε την 
Κ.Ο.Ε.Κ. ότι στις 8 Ιουλίου 
φθάνει στην Κύπρο ο διακε
κριμμένος Αμερικανός προ
πονητής J0HN MAS0N για 
να διδάξει στους Κύπριους 
Π ροπeνητές τις τελευταίες 
μεθόδους προπονήσεως. 

Η άφιξη του Αμερικανού 
Προπονητή εντάσσεται μέσα 
στα πλαίσια βοήθειας της 
Αμερικάνικης Ολυμπιακής 
Επιτροπής προς την Κ.Ο.Ε.Κ. 
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