
" Στις 7 Μαίου προς τιμήν του μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη, 
τελέστηκαν τα "ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ 2006" στο χωριό Πύργος της ορεινής 
Κορινθίας, όπου και έχει κηδευτεί ο μεγάλος μαραθωνοδρόμος. 

Ο Στέλιος Κυριακίδης πέρασε τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του, μεγάλα 
διαστήματα στο χωριό αυτό, όπου έχει ένα εξοχικό ο γιός του Δημήτρης 
και το αγάπησε τόσο πολύ, που ζήτησε να κηδευτεί εκεί άμα φύγει από τη 
ζωή επειδή του θύμιζε το χωριό Στατός στην ορεινή Πάφο της Κύπρου, όπου 
είχε γεννηθεί το 1910. 

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος του Πύργου Κορινθίας, θέλοντας να 
τιμήσει το Στέλιο Κυριακίδη, ξεκίνησε το 1989, την οργάνωση ενός αγώνα 
ανωμάλου δρόμου 5.000 μέτρων στο πανέμορφο αυτό κερασοχώρι ονομάζοντάς 
τον "ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ". 

Έτσι φέτος, με συμμετοχή 100 περίπου τοπικών αθλητών, αθλητών από 
σωματεία της Αθήνας και της Φιλοθέης καθώς επίσης και της ευρύτερης 
περιοχής γύρω από τον Πύργο, όλων των ηλικιών, τελέστηκαν τα 18α 
"ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ" με τις συνηθισμένες βραβεύσεις στους νικητές όλων των 
κατηγοριών και το καθιερωμένο γλέντι, μετά τις βραβεύσεις, στην τοπική 
ταβέρνα του χωριού για όλους τους καλεσμένους. 

Κατά το διάστημα των τελετών υπεγράφει και το πρωτόκολο συμφωνίας 
αδελφοποίησης μεταξύ του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης και του Πολιτιστικού 
και Αθλητικού Συλλόγου Πύργου, μια και οι δύο Σύλλογοι οργανώνουν 
ετησίως τα "ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ". 

Αναμνηστικές πλακέτες δόθηκαν από τον Δήμαρχο Ευρωστίνης, κο  Δούσκα, 
στον Δήμαρχο της Φιλοθέης, κο Οικονομίδη και από τον Πρόεδρο του 
Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Πύργου, κο Κουτρούλη, προς τον 
Δήμαρχο Φιλοθέης, τον Πρόεδρο του Γυμναστηρίου Φιλοθέης, κο Κακκαβά και 
τον Πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέης κο Κουλουμέντα Παναγιώτη". 

Επίσης επισυναπτόμενα θα βρεις τις εξής φωτογραφίες: 

342- Ο Δημήτρης και η Νάσια στο μνήμα του Στέλιου Κυριακίδη.
344- Το μνήμα του Στέλιου Κυριακίδη.
352- Τα μικρά παιδιά στην εκκίνηση του δρόμου 1000 μέτρων.
354- Οι αθλητές περιμένουν στην εκκίνηση.
357- Η εκκίνηση των ενηλίκων αθλητών. Την εκκίνηση δίνει ο Κώστας
Σάμιος, Πρόεδρος του Σωματείου "ΑΠΟΛΛΩΝ".
358- Ο νικητής του αγώνα (το όνομα θα σου το δώσω αύριο).
360- Ο Κώστας Σάμιος, Πρόεδρος του Σωματείου "ΑΠΟΛΛΩΝ" με το Δημήτρη
Κυριακίδη.
362- Οι τρεις πρώτοι νικητές με το Δήμαρχο Ευρωστίνης κο. Δούσκα.
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