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Τιμάται ο Στέλιος 
ο Κυριακίδης 

ΑΠΟ το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ 

Ανάμεσα στιc; αθλητικές εκδηλώσεις που το ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ αyκαλιάζει με αyάπη και παρουσιάζει με εθνική 
υπερηφάνεια ανάycται και η τιμητική βράβευση εξεχόντων 
σκαπανέων του αθλητισμού που έyραψαν ο καθένας με το δι
κό του τράπο χρυσές σελiδεc; στη μακρόχρονη ένδοξη ιστο
ρiα του Κυπριακού Αθλητισμού. 

Εφέτος η Οργανωτική Ε
πιτροπή του 13ου ΦΕΠΙΒΑΛ 
ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ νιώθει ιδιαlτε
ρη ευχαρlστηση που της δί
νεται η ευκαιρία να τιμήσει 
σε πανηγυρική εθνική σε
μνή τελετή το τελευταίο 
βράδυ του Φεστιβάλ τη Δευ
τέρα 1 louλlou, τον ένδοξο 
Μαραθωνοδρόμο μας Στέλιο 
Κυριακίδη από το Στατό της 
Πάφου, με την ευκαιρlα συ
μπλήρωσης 40 χρόνων από 
το θρlαμβο που κατήγαγε 
κερδ!ζοντας το μεγάλο διε
θνή Μαραθώνιο της Βοστώ
νης στις 20 Απριλ!ου του 
1946. 

Το Στέλιο Κυριακlδη, που 
θα παραστε! αυτοπροσώπως 
για να δεχθεl με χαρά και υ
περηφάνεια όπως ο Ιδιος 
δήλωσε, την τιμητική διάκρι
ση που του γ!νεται από τη 
χώρα που τον γέννησε, θα 
προσφωνήσει ο έντιμος υ
πουργός Δικαιοσύνης κ. Δ. 
Λιβέρας επιδlδων από μέ
ρους της Οργανωτικής Επι
τροπής του ΦΕΠΙΒΑΛ ΚΑΡ
ΛΣΠΕΡΚ τιμητική πλακέπα. 

Ο τιμώμενος Μαραθωνο
δρόμος μας θα μεταφέρει 
στην Κύπρο παρουσιάζο
ντας στις χιλιάδες θεατές 
του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΛΣΠΕΡΚ 

. το βαρύτιμο Κύπελλο ύψους 
ενός μέτρου που κέρδισε 
στο μεγάλο αυτό διεθνή Μα
ραθώνιο και που φυλάπεται 
σαν εθνικό κειμήλιο σε ειδι
κό μουσε!ο των Αθηνών στο 
onolo διατηρούνται και άλλα 
εθνικά τρόπαια. 

Αξlζει να αναφερθεl ότι 
της Ιδιας τιμητικής έτυχε ο 
Στέλιος Κυριακlδης από μέ
ρους της Ολυμπιακής Επι
τροπής Ελλάδος, τους Ροτα
ριανούς και άλλου5 κοινωνι-

κούς και αθλητικούς οργανι
σμούς. 

Στη σύνθετη φωτογρα
φlα δεξιά ο Στέλιος Κυριακ!
δης όπως εlναι σήμερα στα 
75 του χρόνια και δεξιά όταν 
κατέλαβε τον ανεπανάλη
πτο θρlαμβο της Βοστώνης 
τιμώντας την Κύπρο και την 
Ελλάδα. 

Γ. ΣΥΝΕ-

ΛΕΥΣΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΚΟΥ 

Καλούνται τα μέλη 
του Ολυμπιακού Λευκω
σlας σε τακτική γενική 
συνέλευση την Παρα
σκευή snιes και ώραν 
7.30 μ.μ. στο οlκημα του 
σωματεlου συμφώνως, 
του dρθρου 34 του κατα
στατικού, με τα ακόλου
θα θέματα: 

1.Εκλογή προεδρεlου 
γενικής συνελεύσεως, 
λογοδοσlα απερχομένου 
Διοικητικού Συμβουλlου, 
έκθεση Ελεγκτικής επι

τροπής, αρχαιρεσiες, 
διdφορα. 

Απαρτlαν αποτελούν 
το 112 των εγγεγραμμέ
νων τακτικών μελών, των 
έχοντων εκπληρώσει τις 
ταμιακές των υποχρεώ
σεις. Μη υπαρχούσης α
παρτiας η συνέλευση α
ναβdλλεται διd ημισείαν 
ώραν οπότε οιοσδήποτε 
αριθμός μελών αποτελεl 
απαρτlα. 

Ευχαριστίες του 
μαραθωνοδρόμου 

Στ. Κυριακίδη 
υ μαραθωνοδρόμος κ. Στέλι

ος Κυριακίδης επιστρέφοντας 
οτηv Avήva, στέλλει το ακό
λουθο μήνυμα: 

«Επιστρέψας στηv Αθήνα από 
το ιερό μου προσκύνημα στηv 
ιδ101τέρα πατρίδα Κύπροv, θεω
ρώ καθήκον μου όπως απευθύ
νω τις θερμές μου ευχαριστίες 
προς τηv εταιρεία Κάρσπερκ και 
τοv Διευθυντή αυτής κ. Φώτο 
Φωτιάδη, για τηv πρόσκληση 
τωv κα1 τηv τιμή που έκαμαν 
στο Φεστιβάλ Κάρσπeρκ, τοv 
Υπουργό Δ1κα1οσύvης κ. Δημή
τριοv Λιβέραv που μου απέveιμe 
τηv τιμητικήv πλακέττα της 
Κάρσπeρκ και τα όσα αvέφερεv 
για μέvα κατά τηv ομ1λία του. 

Ευχαριστώ επίσης τηv ΚΟΕ
ΑΣ γ1α τηv πρόσκληση του 
όπως παραστώ στους Παγκύ
πρ1ους Αγώνες στο Μακάρε10 
Στάδιο, τοv ΓΣΟ γ1α τηv τιμή 
που μου απέveιμe στο Τ σiρe10 
Στάδ10, τηv Ολυμπιακή Επιτρο· 
πή, του ΚΟΑ, όλες τις Αθλητι
κές Ομοσπονδίες, τηv ΚΟΠ και 
τα Σωματεία που μου απέστει
λαν τηλεγραφικώς τις ευχές 
τους. 

Τέλος ευχαριστώ το Σωματείο 
ΑΠΟΕΛ του οποίου από το 1934

αποτελώ επίσημο αυτοp μέλος, 
για τηv φιλοξενία του στο μεγα• 
λοπρεπές οίκημα του, και ιδ1αιτέ
ρως τοv αγvό φiλαθλοv φiλτατο 
μου φίλον κ. Νiκο Καρύδη για 
τηv ξενάγηση κα1 συμπαράσταση 
του κατά τηv εις Κύπρο παρα
μονή μου, το ΡΙΚ κι' όλους τους 
Κυπρiους φ1λάθλους κα1 1δ1αiτε• 

ρως τοv Κυπριακό τύπο. 
Θέλω vα διαβεβαιώσω στους 

συμπατριώτες μου πόσον βαθ1ά 
κα1 πόσον evτova ζω το δράμα 
της ιδιαiτερης μου πατρίδας, ευ
χόμενος στοv Παvτοδύvαμο 
Θεόv va δώσει έvα τέλος στοv 
πόvο και το μαρτύριο που για 
ένδεκα τώρα χρόνια όλοι μας 
ζούμε». 
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