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του δρα Πέτρου Στυλιανού

Με πραγματική συγκίνηση, ως εισηγητής της ίδρυσης στα 1950 της
ΑΕΚ, πρώτος γραμματέας της στα 1950-51 και μεταπελευθερωτικά
(1959-1961), ξανά γραμματέας της και στη συνέχεια επίτιμος πρόεδρός
της, βίωσα πρόσφατα την τελετή των εγκαινίων του νεόδμητου και ιδιό-
κτητου κτηρίου της Αθλητικής Ένωσης Κυθρέας, της αγαπημένης μας
AEK, του μακροβιότερου σωματείου της κατεχόμενης κωμόπολης. Τότε
τα χρόνια ήταν δύσκολα. Οι, για τους γνωστούς λόγους, πολιτικές αντι-
παραθέσεις ήταν οξύτατες - ο γράφων κινδύνευσε να χάσει τη χρονιά του
στο πανεπιστήμιο με την πεισματική συμπεριφορά των βρετανικών κα-
τοχικών αρχών να του εκδώσουν διαβατήριο για τη μετάβασή του στην
Αθήνα, γιατί τόσο στο ποδοσφαιρικό όσο και στο αθλητικό ρόστερ της
ομάδας συμπεριελάμβανε και αθλητές με αριστερό πρόσημο. Εξάλλου,
τα οικονομικά μας προσέγγιζαν σχεδόν βάση μηδενική, μα η αγάπη μας
για το σωματείο -των συνεργατών και συναδέλφων: του Χρίστου Παπαν-
τρέου, του Θάσου Σοφο κλέους, του Αδάμου Αδαμίδη, του Νίκου Χατζη-
κώστα, του Αντρέα Σάββα, του Στέ λιου Χατζηκώστα κ.ά.- ακαταμάχητη
όπως ήταν, υπερέβαλλε όλα τα εμπόδια.

Εκτός από τη συμμετοχή της αθλητικής ομάδας του σωματείου σε
παγκύπριους αθλητικούς αγώνες (στον Στρόβολο, τη Βατυλή και αλλού),
πρόσθετα από τις συχνές στην Κυθρέα και άλλα μέρη της Κύπρου φιλικές
ποδοσφαιρικές συναντήσεις, υπήρξαμε και οι πρώτοι -με αρθρογραφία
του γράφοντος στον κυπριακό Τύπο- εισηγητές της ένταξης του κυπρια-
κού αγροτικού ποδοσφαίρου στη δύναμη της ΚΟΠ, εισήγηση που λίγους
μήνες μετά υλοποιήθηκε, γεγονός που οδήγησε στην ουσιαστική ποιοτική
αναβάθμιση του αγροτικού ποδοσφαίρου, γεγονός που επίσης έδωσε
στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να συμμετάσχει αμέσως στην τρίτη κατηγορία
και στη συνέχεια στην τέταρτη. Ήταν μια πρωτοβουλία που αναλήφθηκε
από τον αξέχαστο, ακούραστο τότε πρόεδρο της AEK, Γεώργιο Κολιό, σε
συνεργασία και του γράφοντος. Τώρα η AEK απέκτησε και το ιδιόκτητό
της οίκημα, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του παρόντος Διοικητικού
Συμβουλίου και του φίλτατου προέδρου της.

Να σας συγχαρούμε γι’ αυτό, φίλε κύριε πρόεδρε και λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, για τη λαμπρή αυτή πρωτοβουλία σας με την
οποία μας καθιστάτε περήφανους για την επίτευξή της.
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