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Δωρεά προσωπικού αρχείου του Στέλιου 
Κυραικίδη στη Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

  Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προέβη ο κ. Δημήτρης 
Κυριακίδης, ο οποίος δώρισε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου το 
προσωπικό αρχείο του πατέρα του Στέλιου Κυριακίδη. Tο αρχείο 
περιλαμβάνει αυθεντικά γράμματα, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων, 
ποιήματα, σκίτσα, φωτογραφίες των μεταλλίων, κύπελλα και διπλώματα, 
προσωπικές χειρόγραφες σημειώσεις της περιόδου 1955-1980 σχετικά με τη 
διοργάνωση του ATHENS Marathon καθώς και άλλα ενδιαφέροντα 
ντοκουμέντα από το 1931 μέχρι σήμερα. 

Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν δρομέας ημι-αντοχής και αντοχής και μέλος της 
ελληνικής εθνικής ομάδας στίβου.  

Υπήρξε Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, νικητής στους Παγκύπριους αγώνες 
και έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιάδες (Βερολίνο 1936, Λονδίνο 1948). Αθλητικά 
ανήκε στο δυναμικό του Γυμναστικού Συλλόγου Ολύμπια Λεμεσού, ωστόσο 
έχει λάβει μέρος σε αγώνες και ως αθλητής του Παναθηναϊκού Αθλητικού 
Ομίλου. 



Έμεινε γνωστός για τη μεγάλη νίκη του στο Μαραθώνιο της Βοστώνης το 
1946 που αποτελούσε για την εποχή μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 
ελληνικού αθλητισμού. Ήταν ο πρώτος αθλητής εκτός Αμερικής-Καναδά που 
νίκησε στο Μαραθώνιο της Βοστώνης και ο πρώτος που χρησιμοποίησε 
χρονομετρητή χειρός. 

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Δωρεάς μεταξύ του κ. Δημήτρη 
Κυριακίδη και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε  την Τετάρτη, 
13 Δεκεμβρίου 2017, στην Πανεπιστημιούπολη, παρουσία και του Timothy W. 
Kilduff,  Διευθύνοντος ν Συμβούλου του Ιδρύματος 26.2. 

Κατά την εκδήλωση, ο κ. Δημήτρης Κυριακίδης σημείωσε ότι νιώθει 
υπερήφανος και ικανοποιημένος, από το γεγονός ότι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα 
με  κύρος όπως είναι το Πανεπιστήμιο  Κύπρου αποδέχθηκε τη δωρεά και θα 
φιλοξενήσει ένα τόσο σημαντικό αρχείο. 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,  αφού ευχαρίστησε τον 
κ. Κυριακίδη για την τόσο ευγενή και γενναιόδωρη χειρονομία του, ανέφερε ότι 
το αρχείο, θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική προσθήκη στις συλλογές της 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες σύντομα θα 
στεγάζονται  στο νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου».  Ο Πρύτανης πρόσθεσε, επίσης,  ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου είναι ιδιαίτερα υπερήφανο για τα αρχεία που διαθέτει, όπως για 
παράδειγμα το προεδρικό αρχείο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Βασιλείου, το αρχείο του κ. Νίκου Φαλλά, κ.ά.   «Με 
αυτή τη δωρεά ολοκληρώνεται πλέον κι ένας κύκλος, αφού το αρχείο του 
Στέλιου Κυριακίδη, επιστρέφει στη γενέτειρα χώρα του» σημείωσε ο Πρύτανης, 
προσθέτοντας «Η πρόσβαση στο αρχείο του Στέλιου Κυριακίδη θα επιτρέψει 
στους φοιτητές μας και τους επισκέπτες της Βιβλιοθήκης να γνωρίσουν 
καλύτερα έναν άνθρωπο πρότυπο, έναν μεγάλο Κύπριο που ξεχώρισε για 
το  αγωνιστικό του σθένος, το άκαμπτο πνεύμα και την επιμονή του».  



 
 

 


