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Αγαπητέ Βασίλη, 

Θέλω να σε ενημερώσω και νομίζω ότι θα είναι καλό να μπει και στο επόμενο τεύχος του 
περιοδικού ότι στις 11 Μαίου, ημέρα Κυριακή, διεξήχθησαν στο ορεινό χωριό Πύργος 
Κορινθίας τα 15α «ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ» τα οποία διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό και 
Αθλητικό Σύλλογο Πύργου Κορινθίας. 

Στο χωριό αυτό έχω ένα εξοχικό σπίτι και ήταν ένα μέρος που αγαπούσαν πολύ και πήγαιναν 
συχνά και ο πατέρας μου και η μητέρα μου όταν ζούσαν. 

Στο νεκροταφείο του χωριού έχουν ταφεί και οι δύο κάτι που το είχε ζητήσει ο πατέρας μου εν 
ζωή, γιατί μου είχε πει ότι του θυμίζει πάρα πολύ το ορεινό χωριό του Στατού στην Πάφο της 
Κύπρου όπου είχε γεννηθεί. 

Για πρώτη φορά φέτος ήρθε μια μικρή ομάδα από νεαρούς αθλητές του Αθλητικού Ομίλου 
Φιλοθέης, συνοδεία με τους προπονητές τους ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗ και ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και έλαβαν μέρος στους αγώνες. 

Οι αθλητές μας κέρδισαν 4 νίκες στις κατηγορίες τους καθώς επίσης δεύτερες και τρίτες 
θέσεις. 

Η απονομή έγινε στο Ηρώων του χωριού στην κεντρική πλατεία και μετά τις απονομές ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος παρέθεσε γεύμα, στο κεντρικό καφενείο του χωριού σε όλους τους 
καλεσμένους. 

Θέλω να προσθέσω εδώ ότι, ο Πύργος Κορινθίας άρχισε να οργανώνει τα «ΚΥΡΙΑΚΙΔΕΙΑ» 
από το 1988, έξι μήνες μετά το θάνατο του πατέρα μου. 

Από τότε έχουν καθιερωθεί να γίνονται ετησίως. 

Χαιρετισμούς, 
Δημήτρης Κυριακίδης 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Δημοτικού Γυμναστηρίου Φιλοθέης 
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