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Κύριο Α. Αγγελίδη 
Πρόεδρο Δ.Σ. Παγκυπρίου Σωματείου 
Ερασιτεχνών και Βετεράνων Αθλητών 
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ» 

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε, 

Με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα την πρόθεση  του συλλόγου σας για την τέλεση 
Φιλολογικού Μνημόσυνου προς Τιμήν του Στέλιου Κυριακίδη καθώς επίσης και για την 
έκδοση ειδικού λευκώματος. Δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ και να ευχηθώ καλή 
επιτυχία σε αυτή την όμορφη πρωτοβουλία του συλλόγου σας.  

Στην προσπάθεια για ανεύρεση υλικού είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να 
παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια. 

Θα προσπαθήσουμε να παραβρεθεί αντιπρόσωπος του σωματείου μας στον εορτασμό σας. 
Προσωπικά θα βρίσκομαι εκείνη την περίοδο στο Μόναχο της Γερμανίας για 
επαγγελματικούς λόγους(Ιατρική μετεκπαίδευση) και ως εκ τούτου δυστυχώς δεν δύναμαι 
να παραστώ. 

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκλησή σας, σας αποστέλλω σύντομο χαιρετισμό και 
φωτογραφία προκειμένου να τον συμπεριλάβετε στην έκδοσή σας.  

Χαιρετισμός Προέδρου του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης 

Δεν είναι πολλοί οι αθλητές που τίμησαν τόσο πολύ την πατρίδα, που τη δόξασαν στα 
πέρατα της οικουμένης. Δεν είναι πολλοί αυτοί που γέμισαν με υπερηφάνεια τον 
ελληνισμό. Δεν είναι πολλοί αυτοί που ενέπνευσαν και ακόμα εμπνέουν τους νέους και τις 
νέες της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Στέλιος Κυριακίδης είναι σίγουρα ένας από αυτούς 
τους λίγους, τους εκλεκτούς, τους διαφορετικούς Έλληνες. Μεγάλος αθλητής παγκόσμιας 
εμβέλειας στη νεότητα του. Πρωτεργάτης και ιδρυτικό μέλος του συλλόγου μας  που τον 
υπηρέτησε με κάθε τρόπο και από κάθε θέση σε όλη την υπόλοιπη ζωή του. 
Συμπαραστάτης των αθλητών και ιδιαίτερα των μικρών παιδιών. Είχα την τιμή να τον 
γνωρίσω προσωπικά, μικρό παιδί στα πρώτα αθλητικά μου χρόνια και απορούσα πως 
αυτός ο μεγάλος, ο τεράστιος αθλητής μπορούσε να είναι τόσο απλός και καλός άνθρωπος. 
Ο άνθρωπος  που νοιαζόταν για τον καθένα από εμάς σαν να είμαστε δικά του παιδιά. 
 Έτσι πρέπει να είναι οι μεγάλοι Αθλητές, έτσι πρέπει να είναι οι σπουδαίοι Άντρες. Ο 
Στέλιος Κυριακίδης είναι ένας από αυτούς, ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.   

Παναγιώτης Κουλουμέντας 
Πρόεδρος Δ.Σ. Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης Βιβ
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