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ΘΕΜΑ: ΑΓΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ    

Ένα άγαλμα προς τιμή του Στέλιου Κυριακίδη και το οποίο ονομάζεται «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ» τοποθετήθηκε στην πλατεία της παραλίας του Μαραθώνα. 

Το άγαλμα το οποίο είναι φτιαγμένο από μπρούτζο, έχει ύψος 3,5 μέτρα και ζυγίζει 1.500 κιλά, είναι 
δωρεά της Αμερικάνικης εταιρίας αθλητικών ειδών NEW BALANCE ATHLETIC SHOE της οποίας ο 
ιδιοκτήτης είναι ο Ελληνο-αμερικανός JIM DAVIS. 
Ο δημιουργός είναι ο φημισμένος Αμερικανός γλύπτης MICO KAUFMAN, Ρουμάνικης καταγωγής. 
Το άγαλμα δείχνει το Στέλιο Κυριακίδη να τρέχει στον Μαραθώνιο της Βοστόνης και το πνεύμα του 
Σπύρου Λούη να τον παροτρύνει προς τη νίκη. 

Το 1934 στους Βαλκανικούς αγώνες του Ζάγκρεμπ όταν ο Στέλιος Κυριακίδης έσπασε το Πανελλήνιο 
ρεκόρ που κατείχε ο Σπύρος Λούης από το 1896 στο μαραθώνιο, μετά την επιστροφή του στην Αθήνα 
πήγε και επισκέφθηκε το γέρο Λούη στο σπίτι του στο Μαρούσι. 

Στη βάση του αγάλματος από την μια μεριά απεικονίζονται οι μορφές του Έλληνα ημίθεου Πάνα που 
βοήθησε τους Αθηναίους να νικήσουν τους Πέρσες και του Φειδιπίδη του πρώτου μαραθωνοδρόμου και 
από την άλλη μεριά το δαφνοστεφανομένο κεφάλι του Κυριακίδη μετά τη νίκη του στη Βοστόνη το 
1946. 

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν από τον Αμερικανό Πρεσβευτή στην Ελλάδα, κύριο THOMAS 
MILLER και το Δήμαρχο του Μαραθώνα κύριο Χαράλαμπο Μέξη, στις 9 Αυγούστου 2004. 
Παρόντες ήταν ο γλύπτης κύριος MICO KAUFMAN με τη σύζυγό του, ο κύριος JOHN O’NEIL, Γενικός 
Διευθυντής της εταιρίας NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, με τη σύζυγό του, η κυρία KATHY 
SHEPARD, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της εταιρίας NEW BALANCE ATHLETIC SHOE και η 
κυρία SUSAN GATES δικηγόρος που εκπροσωπεί τους συγγραφείς του βιβλίου για τη ζωή του Στέλιου 
Κυριακίδη «ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ», με το σύζυγό της. 

Η κυρία KATHY SHEPARD, μαζί με το γλύπτη MICO KAUFMAN και την κυρία SUSAN GATES, 
επισκέφθηκαν το μουσείο με τα έπαθλα και την ιστορία του Στέλιου Κυριακίδη στο Δημοτικό 
Γυμναστήριο της Φιλοθέης «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ». 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» 
συζήτησε με την κυρία KATHY SHEPARD την πιθανή μελλοντική χρηματική ή υλική βοήθεια για το 
Γυμναστήριο από την εταιρία NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, για την προώθηση της αθλητικής 
ιδέας, ιδιαίτερα ότι αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό για νέους. 
 
Το ίδιο βράδυ ήταν καλεσμένοι του Δημάρχου της Φιλοθέης, κυρίου Θεόφραστου Οικονομίδη, οι 
αντιπρόσωποι της εταιρίας NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, ο γλύπτης κύριος KAUFMAN και η 
σύζυγός του, η κυρία SUGAN GATES και ο σύζυγός της, ο κύριος Νίκος Κακκαβάς, πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου της Φιλοθέης, ο κύριος Δημήτρης Κυριακίδης, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου και γιος του Στέλιου Κυριακίδη και η 
κυρία Ελένη Κοντού, κόρη του Στέλιου Κυριακίδη, σε δείπνο στο εστιατόριο «ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ». 
 
Το τηλεοπτικό Αμερικανικό κανάλι NBC γύρισε ένα ντοκυμαντέρ 25 λεπτών για την αθλητική ζωή και 
το κοινωνικό έργο του ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ. 
 
Το ντοκυμαντέρ αυτό προβλήθηκε από το NBC στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική αμέσως μετά τη λήξη 
του Ολυμπιακού μαραθωνίου και πριν αρχίσει η τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. 
 
Δημιουργήθηκε δε, τόσο μεγάλη συγκίνηση και ενδιαφέρον από την προβολή του ντοκυμαντέρ, ώστε το 
NBC αποφάσισε να το προβάλει πάλι, αμέσως μετά την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, για 
δεύτερη φορά. 
 
Στο ντοκυμαντέρ αυτό τονίστηκε ιδιαίτερα ο αγώνας που έκανε ο Στέλιος Κυριακίδης μετά τη νίκη του 
στη Βοστόνη, παραμένοντας στην Αμερική για ένα μήνα μετά, γυρίζοντας τις μεγάλες πόλεις με    
ελληνισμό και χρησιμοποιώντας τις εφημερίδες για να γνωστοποιήσει στον Αμερικανικό λαό τη 
δραματική κατάσταση που βρισκόταν η Ελλάδα και οι Έλληνες συμπατριώτες του. 
 
Ζήτησε βοήθεια για την Ελλάδα και τους Έλληνες και κατάφερε να μαζέψει το ποσό των $ 250,000 και 
υλική βοήθεια από την Αμερικανική κυβέρνηση. Συναντήθηκε με τον Chief of Staff του Λευκού Οίκου 
και με εντολή του Προέδρου Τρούμαν ποσότητες από φάρμακα, σκηνές, κονσέρβες, τρόφιμα, ρούχα και 
άλλα αναγκαία αγαθά μαζεύτηκαν για να σταλούν στην Ελλάδα. 
 
Η υλική αυτή βοήθεια ονομάστηκε στην Αμερική το «Πακέτο Κυριακίδης» και μεταφέρθηκε στην 
Ελλάδα με δύο Ελληνικής πλοιοκτησίας liberty. 
Τον Μάιο του 1947 η Αμερικανική κυβέρνηση λόγω και της δημοσιότητας που έδωσε ο Κυριακίδης για 
την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα, επισπεύδει την πληρωμή $ 400,000,000 πρώτο μέρος της 
βοήθειας από το σχέδιο Μάρσαλ (συνολικού ύψους $ 1,377 εκατομμυρίων δολαρίων). 
 
Το 1947 ο Στέλιος Κυριακίδης γύρισε πάλι στη Βοστόνη και μάζεψε $ 50.000 για να μπορέσει η 
Ελληνική αποστολή να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948. 
 
Ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν ένα ενεργό μέλος της κοινωνίας της Φιλοθέης. 
Ήταν από τους πρωτεργάτες του Δημοτικού Γυμναστηρίου που έχει και το όνομά του, του Αθλητικού 
Ομίλου Φιλοθέης διατελώντας Πρόεδρος στα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο, καθώς επίσης και 
ιδρυτικό μέλος στους Προσκόπους της Φιλοθέης. 
 
Ο Στέλιος Κυριακίδης ο οποίος γεννήθηκε το 1910 στο χωριό Στατός της Πάφου, στην Κύπρο απεβίωσε 
το 1987. 
 
Η προτομή του βρίσκεται στο μικρό πάρκο έξω από το Δημοτικό Γυμναστήριο της Φιλοθέης. 
 
 
Σας αποστέλλουμε φωτογραφίες του αγάλματος, των αποκαλυπτηρίων, της επίσκεψης στο Γυμναστήριο 
της Φιλοθέης καθώς επίσης και από το δείπνο στην «ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ». 
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