
Η ΒΟΣΤΟΝΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 

Οι οργανωτές του μαραθωνίου της Βοστόνης γιόρτασαν φέτος με μεγαλοπρέπεια τα 60 χρόνια από τη νίκη 
του Στέλιου Κυριακίδη το 1946. 

Ο αείμνηστος Στέλιος Κυριακίδης είχε νικήσει με 2 ώρες 29’ 27’’ που ήταν πανευρωπαϊκό ρεκόρ και η 
καλύτερη επίδοση στον κόσμο την εποχή εκείνη. 

Μετά τη νίκη του παρέμεινε στην Αμερική για ένα μήνα ζητώντας βοήθεια για την κατεστραμμένη Ελλάδα 
και τους πεινασμένους Έλληνες. 

Η Αμερικανική κυβέρνηση και οι απλοί Αμερικανοί πολίτες ευαισθητοποιήθηκαν και έστειλαν στην Ελλάδα 
αυτό που ονομάστηκε «Πακέτο Κυριακίδη», το οποίο ήταν $ 250.000 και υλική βοήθεια από φάρμακα, ρούχα, 
κονσέρβες, αλεύρι, σκηνές και κουβέρτες, τα οποία έφτασαν στην Ελλάδα με δύο πλοία που έδωσε η οικογένεια 
Λιβανού. 

Η βοήθεια αυτή έσωσε πολλούς Έλληνες από το θάνατο και στην επιστροφή του στην Αθήνα τον 
υποδέχτηκαν 1.000.000 Έλληνες. 

Η πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι και τη Φιλοθέη περνώντας πρώτα από τον Άγνωστο Στρατιώτη, τη 
Βουλή των Ελλήνων και το Δημαρχείο Αθηναίων διήρκησε 8 ώρες. 

Στο αθλητικό μουσείο της Μασαχουσέτης το οποίο στεγάζεται στο Boston Arena όπου παίζουν οι Celtics 
(basket) και οι Bruins (ice hokey) υπάρχει μόνιμο μεγάλο έκθεμα για τον Στέλιο Κυριακίδη που ονομάζεται 
«ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ». 

Οι οργανωτές του μαραθωνίου της Βοστόνης, στις 12 Απριλίου τίμησαν τον Στέλιο Κυριακίδη με ένα 
άγαλμα που τοποθετήθηκε στο πρώτο χιλιόμετρο της διαδρομής του πλέον φημισμένου μαραθωνίου στον κόσμο 
και ήταν το κυρίαρχο θέμα σε όλες τις προσκλήσεις, στα περιοδικά, στις εφημερίδες και στην τηλεόραση της 
Μασαχουσέτης. 

Ο Δημήτρης Κυριακίδης, γιος του Στέλιου Κυριακίδη, ήταν καλεσμένος των οργανωτών του μαραθωνίου και 
της εταιρίας αθλητικών ειδών NEW BALANCE, η οποία και χρηματοδότησε το άγαλμα αυτό που φιλοτεχνήθηκε από 
τον MICO KAUFMAN, ρουμανικής καταγωγής Αμερικανό γλύπτη. 

Το ίδιο άγαλμα δωρήθηκε από τη NEW BALANCE και τοποθετήθηκε στην πλατεία της παραλίας του 
Μαραθώνα τον Αύγουστο του 2004. 

Ο Δημήτρης Κυριακίδης ξεκίνησε και την αδελφοποίηση των πόλεων Hopkinton και Μαραθώνα που είναι οι 
αφετηρίες των δύο παλαιότερων μοντέρνων μαραθωνίων στον κόσμο. Γι’αυτό το λόγο τιμήθηκε ως επίτιμος 
δημότης της πόλης του Hopkinton. 

Ο Δημήτρης Κυριακίδης στη 10ήμερη επίσκεψή του με την ευκαιρία των τιμητικών εκδηλώσεων για το 
Στέλιο Κυριακίδη, συναντήθηκε με το δήμαρχο της Βοστόνης, Κο Thomas Menino, τον Δήμαρχο Eric Sonnet και το 
Δημοτικό συμβούλιο του Hopkinton, τον πρώην κυβερνήτη της Μασαχουσέτης, Κο Μιχάλη Δουκάκη, την 
γερουσιαστή της Μασαχουσέτης κα Karen Spilka, τους εκδότες και ιδιοκτήτες των ελληνικών εφημερίδων και 
ραδιοφωνικών σταθμών και τους οργανωτές του μαραθωνίου της Βοστόνης και πολλούς επιφανείς Ελληνο-
αμερικανούς επιχειρηματίες. 
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