
 
Λεμεσός 9.12.07 
 
 
 
Η σημερινή ημέρα  είναι  από τις ποιο σημαντικές της ζωής μου, γιατί 
σήμερα  θυμόμαστε τον Στέλιο Κυριακίδη, 20 χρονιά μετα τον θάνατο 
του, στην ιδιαιτερη πατρίδα του (όπως ο ίδιος αποκαλούσε την Κύπρο 
με συγκίνησε πάντα) σε αυτήν την πολύ όμορφη τελετή. 
 
Εγώ προσωπικά άρχισα να καταλαβαίνω το ποσό μεγάλος άνθρωπος 
ήταν ο Κυριακίδης  μετα τον θάνατο του. 
Μέχρι τότε ήταν ο πατέρας μου. 
 
Το 1992 άρχισα να ψάχνω, να μιλάω με ανθρώπους που τον ήξεραν και 
να διαβάζω εφημερίδες της εποχής, για να δημιουργήσω ένα ιστορικό 
αρχείο για τον πάτερα μου. 
 
Δούλεψα 6 μήνες ασταμάτητα και κάθε μέρα ήταν για μένα μια 
καινούργια έκπληξη. 
 
Όπως με όλους τους μεγάλους ανθρώπους στην ζωή, η φήμη του 
Κυριακίδη μεγαλώνει από μέρα σε μέρα, γιατί ο κόσμος μαθαίνει όλο 
και περισσότερο την πραγματική του ιστορία και το κοινωνικό του 
έργο. 
 
Σαν αθλητής πέτυχε πολλά,  πριν και μετα τον πόλεμο, παρόλο που τα 
χρονιά του πολέμου, της κατοχής και του εμφύλιου πολέμου, διέκοψαν 
την αθλητική του καριέρα για 6 ολόκληρα χρόνια, στην καλλιτερη 
ηλικία για έναν μαραθωνοδρόμο. 
 
Κερδίζοντας στην Βοστόνη το 46, σε ηλικία 36 ετών, πέτυχε 
Πανευρωπαϊκό ρεκόρ και την καλλιτέρη επίδοση στον κόσμο εκείνης 
της εποχής, 2 ω 29λ 27δ. 
 
Κέρδισε πολλές Βαλκανικές νίκες στα 10χ και τον μαραθώνιο δρόμο 
 
Ήρθε 2 φορές δεύτερος στο πρωτάθλημα της Αγγλίας το 35 και το 37 
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Έλαβε μέρος σε 2 Ολυμπιάδες το 36 και το 48 
 
Κέρδισε πολλούς μαραθώνιους δρόμους σε Ευρωπαϊκές χώρες 
 
Ήταν ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που χρησιμοποίησε χρονόμετρο 
χεριού, όταν έτρεχε για να κανονίζει την τακτική του και τον ρυθμό του, 
και δεν παρασυρόταν ποτέ από τους άλλους αθλητές επάνω στον αγώνα 
όπως ήταν η συνήθεια την εποχή εκείνη. 
 
Το βιβλίο Γκινες αναφέρει ότι έχει κρατήσει το ρεκόρ χωράς στον 
μαραθώνιο δρόμο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αθλητή.  
36 χρόνια και 257 ημέρες  
 
Αυτό όμως που αναδεικνύει τον Κυριακίδη σαν άνθρωπο είναι  το 
μεγάλο κοινωνικό έργο του.  
 

1. Μετα την νίκη του στην Βοστόνη το 46 και την μεγάλη 
δημοσιότητα που έδωσε ο Κυριακίδης για την κατάσταση στην 
οποία ευρίσκετο η Ελλάδα την εποχή εκείνη, με παρέμβασή και 
εντολή του προέδρου Τρουμαν  εσταλλεί   από το Αμερικάνικο 
κράτος, μεγάλη βοήθεια σε χρήματα, ρούχα, σκηνές, κουβέρτες, 
τρόφιμα και φάρμακα, ακόμη και αγελάδες, που ονομάστηκε τότε 
από τον Αμερικάνικο τύπο το «πακέτο Κυριακίδη»  

2. Το 47 επιστρέφει στην Βοστόνη για να ζήτηση και πάλι βοήθεια 
από τον αμερικανικό λαό, για να μπορέσει η Ελληνική Εθνική 
ομάδα να πάει στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 1948.        
Γυρίζοντας φέρνει πίσω, 50000 δολάρια και πολύ αθλητικό υλικό 
και ρούχα και έτσι η Ελληνική ομάδα έλαβε μέρος στους 
Ολυμπιακούς αγώνες. 

3. Το 47 λογο της ιστορίας του Κυριακίδη από το 46, η  Ελλάδα 
είναι  η μόνη χώρα στην Ευρώπη που παίρνει μια προκαταβολή 
από 400 εκ. Δολάρια, από το σχέδιο Μάρσαλ. 

4. Το 51 εκλέγετε μέλος του ΣΕΓΑΣ, και παρέμεινε σύμβουλος μέχρι 
τον θάνατο του, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον Ελληνικό 
και Κυπριακό αθλητισμό. 

5. Το 53, σε πολύ δύσκολες εποχές,  ξεκινά και χτίζει το γυμναστήριο 
της Φιλοθέης  και δημιουργεί τον ΑΟΦ 
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6. Το 57 ξεκινά οργανωμένο παιδικό αθλητισμό στην περιοχή της 
Φιλοθέης, μαζεύοντας τα νέα παιδιά από τα γυρο προάστια και τα 
φέρνει στο γυμναστήριο της Φιλοθέης  

7. Μαζεύει και βοηθά μικρά φτωχά παιδιά που βρίσκει στους  
δρόμους της Αθήνας  και τα βάζει σε κρατικά ιδρύματα  για να 
σπουδάσουν 

8. Το σπίτι μας ήταν συνεχώς ένα κέντρο εύρεσης εργασίας για 
γνωστούς και μη. Λογο της αγάπης που του έτρεφαν οι Έλληνες 
κανένας δεν του έλεγε όχι.  

 
Η αναγνώρισής όλου αυτού του έργου αναδεικνύετε από 
  
1. Το βιβλίο που εκδόθηκε για την ζωή του, στην Αμερική το 2002  
(Runnining wth Phidipides)  και μεταφράστηκε μετα και στα Ελληνικά 
(Γεννημένος νικητής). 
2.        Tο ντοκιμαντέρ για την ζωή του που γυρίστηκε από το ΝΒC και 
που κέρδισε το βραβείο ΕΜΜΥ το 2004,  
3.        Tα 2 αγάλματα που βρίσκονται στον Μαραθώνα και το 
Hopkinton της Αμερικής, με χρηματοδότηση από την NEW BALANCE  
4.        O μεγάλος εορτασμός που έγινε πέρσι στην Βοστόνη για τα 60 
χρόνια από την νίκη του 
5.       Οι αγώνες «Τα Κυριακιδεια» που γίνονται κάθε χρόνο στην 
Κύπρο και την Ελλάδα 
6.      Το φιλμ που ετοιμάζεται τώρα στο Χόλυγουντ για την ζωή και το 
έργο του 
7.      Η πληθώρα δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και περιοδικά στην 
Ελλάδα, την Κύπρο  και την Αμερική 
8.      Καθώς επίσης και η σημερινή συγκέντρωσή  
 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που πρόσφεραν και δούλεψαν για την 
οργάνωσε της σημερινής ημέρα ς  καθώς και όλους εσάς  που βρίσκεστε 
σήμερα  εδώ και που όλοι μαζί θυμόμαστε τον μεγάλο Κύπριο αθλητή 
και άνθρωπο.  
 
Τον Στέλιο τον Κυριακίδη   
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