
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
 
Μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου το 1948, ο Στέλιος Κυριακίδης αρχίζει να δραστηριοποίειται για την 
αναβίωση του μαζικού αθλητισμού στην Ελλάδα. 
 
Το 1951 γίνεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και σαν 
κάτοικος της Φιλοθέης από το 1947 ξεκινά να πραγματοποιήσει το όνειρό του, 
την κατασκευή ενός σταδίου και τη δημιουργία ενός αθλητικού ομίλου στο 
προάστειο της Φιλοθέης. 
 
Το 1954 πείθει το συνεταιρισμό των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας που 
δημιούργησε τη Φιλοθέη, να του παραχωρήσουν το οικόπεδο κοντά στο 
ποτάμι και με μεγάλους αγώνες και τις προσωπικές γνωριμίες που είχε, 
κατάφερε με λίγα χρήματα και πολλές δωρεές από φιλάθλους να 
κατασκευάσει το γνωστό μας Γυμναστήριο που τιμητικά σήμερα φέρει και το 
όνομά του και να δημιουργήσει το 1956 τον Αθλητικό Όμιλο Φιλοθέης. 
 
Ο πρώτος πρόεδρος και ένας άνθρωπος που και αυτός με το δυναμικό του 
χαρακτήρα βοήθησε σε αυτό το μεγάλο έργο σε μια δύσκολη εποχή, ήταν ο 
Γρηγόρης Νικολάου, πρόεδρος του Α.Ο.Φ. από το 1957 έως το 1959. 
 
Τα ιδρυτικά μέλη του Α.Ο.Φ. ήταν μια ομάδα από 40 Φιλοθεάτες οι οποίοι 
είχαν δώσει ο καθένας με τον τρόπο του ένα μεγάλο αγώνα για να 
δημιουργηθεί και να προοδεύσει το προάστειο της Φιλοθέης. 
 
Ξεχώρισαν για την προσφορά τους στην ιστορία του Γυμναστηρίου και του 
Α.Ο.Φ. εκτός από το Στέλιο Κυριακίδη και το Γρηγόρη Νικολάου, ο Μιχάλης 
Έξαρχος, ο πρώτος προπονητής του Ομίλου Παναγιώτης Κοντός, ο Νίκος 
Χατζηδημητρίου, προπονητής και στο Κολλέγιο Αθηνών, ο Γιάννης Κουτούζης 
και ο Γιάννης Κορρές. 
 
Ο Α.Ο.Φ. έχει μια σημαντική ιστορία στον Ελληνικό αθλητισμό που παρόλο το 
μικρό μέγεθος του Συλλόγου και τα σφιχτά οικονομικά του, έχει αναδείξει 
αθλητές με Ευρωπαϊκές, Μεσογειακές, Βαλκανικές και πολλές Πανελλήνιες 
νίκες και στις γυναίκες και στους άνδρες. 
 
Η προσπάθεια όλων των διοικήσεων και προπονητών ήταν πάντοτε να 
δημιουργήσουν μια ευχάριστη, ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα, έτσι ώστε 
τα παιδιά της περιοχής να βρίσκουν έναν τόπο που να αθλούνται, σε ένα 
σωστό περιβάλλον, μακριά από τα ναρκωτικά και τα αναβολικά. 
 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου



Στις σημερινές μέρες, με τη μεγάλη προσφορά του Προέδρου του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου και παλαιού αθλητή του Α.Ο.Φ., Νίκου Κακκαβά, του 
Διοικητικού Συλλόγου του Α.Ο.Φ. και της ομάδας των προπονητών, με 
αρχηγό τον Γιάννη Κουτσογιαννόπουλο, η ιστορία συνεχίζεται. 
 
Δεν πρέπει να παραλείψει κανείς να αναφέρει έναν από τους στυλοβάτες του 
Γυμναστηρίου, τον επιστάτη του Γυμναστηρίου τον πολύ γνωστό σε όλους 
μας Γώργο Χατζητύμπα. 
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