
Eκδήλωση για τα 70χρονα του Σωματείου ΑΕΚ Κυθρέας

(1950-1951) - Χαιρετισμός

του Πέτρου Στυλιανού, Ιδρυτή και πρώτου Γραμματέα ΑΕΚ

Με πραγματική συγκίνηση απευθύνω, ως ιδρυτής - όντας δεκαεφτάχρονος,
μαθητής της Πέμπτης τάξης του Παγκυπρίου Γυμνασίου – στα 1950 της ΑΕΚ
και πρώτος Γραμματέας (Πρόεδρο τότες δεν είχαμε) στα 1950-51, τα λίγα αυτά
λόγια στην αποψινή εκδήλωση για τα εβδομηντάχρονα του σωματείου. Μιας εκ-
δήλωσης που διοργανώνεται στα γραφεία του σύγχρονου, νεόδμητου, ιδιόκτητου
οικήματος της Αθλητικής Ένωσης Κυθρέας, της αγαπημένης μας ΑΕΚ.

Και μια μικρή μα άγνωστη λεπτομέρεια. Ο ομιλητής προχώρησε τότες στην
ονοματοδοσία του νέου σωματείου, λαμβάνοντας αφορμή από την επιτυχία σε
κάποιους αγροτικούς αγώνες στίβου του συμπολίτη μας αθλητή Χριστάκη Ν.
Κολιού - που βάφτισε το ανύπαρκτο, βέβαια, τότες σωματείο, που τάχατες ως
μέλος του μετείχε, ως ΑΕΚ – ονοματοδοτώντας κι ο ομιλητής και το σωματείο
που με συναθλητές του ίδρυε στα 1950, ως ΑΕΚ. 

Τότες τα χρόνια ήσαν δύσκολα. Οι, για τους γνωστούς λόγους πολιτικές αντι-
παραθέσεις ήσαν οξύτατες κι ο ομιλητής κινδύνευε να χάσει τη χρονιά του κι
ίσως και τον οριστιστικόν αποκλεισμό του από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με
την πεισματικήν άρνηση των βρετανικών κατοχικών αρχών – σε βάρος του στοι-
χεία παραχθέντα από μέρους συγκοινοτικών μας παραγόντων - να του εκδώσουν
διαβατήριο για τη μετάβασή του στην Αθήνα, γιατί τόσο στο ποδοσφαιρικό όσο
και στο αθλητικό της ομάδας ρόστερ, συμπεριλάμβανε κι αθλητές με αριστερό
πρόσημο, όπως για παράδειγμα τον αγνοούμενο σήμερα Νίκο Ζάρκο, που ο ομι-
λητής τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στους Παναγροτικούς αγώνες στίβου,
που διοργάνωσε ο ΑΣΟΒ Βατυλής στην ομώνυμη κωμόπολη κι ο Ζάρκος απεδέ-
χθη, τιμώντας, μάλιστα την ΑΕΚ με τις επιτυχίες του. Όμως την ύστατη στιγμήν
ο ομιλητής σώθηκε με την αποφασιστικήν παρέμβαση από τον αείμνηστο Θεο-
χαρίδη παρέδρου, μεταπελευθερωτικά, επί Κυπριακής Δημοκρατίας, της Επι-
τροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, που του εξασφάλισε από τις βρετανικές κατοχικές
αρχές το αναγκαίο διαβατήριο. 

Εκτός από τη συμμετοχή της αθλητικής ομάδας του σωματείου σε παγκύ-
πριους αθλητικούς αγώνες, που προκήρυξεν ο Αθλητικός Σύλλογος Στροβόλου
«Ο Κεραυνός», όπου πετύχαμε μια μονάχα τρίτη νίκη με τον Βάσο Χ΄΄ Τσαγκάρη
από τη Συρκανιά της Κυθρέας και στη Βατυλή, που προκήρυξε λίγες βδομάδες
αργότερα ο ΑΣΟΒ, και κατακτήσαμε, με την αποφασιστική συνδρομή, επανα-
τονίζεται του Ζάρκου. 13 βαθμούς (έξι με την πρώτη κι εφτά στη δεύτερη κα-
τηγορία) καθώς και με τις ποδοσφαιρικές μας συναντήσεις στην Κυθρέα κι
αλλού (όπως με τον «Αχιλλέα» Καϊμακλιού, τις Νέες Συντεχνίες Λευκωσίας, την
ποδοσφαιρική ομάδα ΝΑΓΗ (Νεολαίας Αγροτών Γερολάκκου «Ηρακλής»), την
ΟΧΕΝ Ζώδιας κ.ά), φιλικές ή με συμμετοχές σε προκηρύξεις αγροτικών ποδο-
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σφαιρικών πρωταθλημάτων, υ -
πήρ ξαμε κι οι πρώτοι (με αρθρο-
γραφία του ομιλητή στον κυπρια -
κό τύπο), οι εισηγητές της ένταξης
του κυπριακού αγροτικού ποδο-
σφαίρου στη δύναμη της ΚΟΠ, ει-
σήγηση που σε λίγους μήνες υλο-
ποιήθηκε. Πρόκειται για ένα κα-
θοριστικό γεγονός που οδήγησε
στην ουσιαστική ποιοτικήν ανα-
βάθμιση του κυπριακού αγροτι-
κού ποδοσφαίρου, στοιχείο που ε -
πίσης έδωσε στην ΑΕΚ τη δυνατό-
τητα να συμμετάσχει στην Τρίτη
κατηγορία της ΚΟΠ. Εντάχθηκε,
συγκεκριμένα, τότες η ΑΕΚ στη
δύναμη της ΚΟΠ με τ’ άοκνα δια-
βήματα του τότες Προέδρου της
ΑΕΚ, Γεωργίου Κολιού και την
υποστήριξη του ομιλητή, καθώς
και με την συνδρομή του τότες α -
θλητικού παράγοντα κι αξιωμα-
τούχου της ΚΟΠ, Αντρέα Χατζη-
βασιλείου, που συχνά επισκεφτό-
ταν την κωμόπολη.

Παράλληλα, μια άλλη συναφής εισήγηση του ομιλητή, με την ιδιότητα του
βουλευτή που κατέθεσε ειδικές προτάσεις στη Βουλή, - εισηγήσεις στα μετά την
εισβολή χρόνια – γεγονότα που οδήγησαν την ΚΟΠ στη γνωστή απόφασή της να
μη διαγράφει από τις τάξεις της τα προσφυγικά σωματεία, έστω κι αν τερμάτι-
ζαν σε θέση τελευταία, και να επανέρχονται στις γραμμές της την επόμενη πο-
δοσφαιρική περίοδο. 

Με την ιδιότητα, εξάλλου, του πρώην γραμματέα της ΑΕΚ, ο ομιλητής σήκω-
σεν αρθρογραφικά τη σημαία της επανασύστασης των Παγκύπριων παναγροτι-
κών αγώνων στίβου – πρόταση που προβλήθηκεν πρωτοσέλιδα από την αθλητι-
κήν εφημερίδα «Αθλητικά Νέα», που τη χαρακτήριζε, μάλιστα, «θείον λάλημα»,
μ’ αποτέλεσμα την επανέναρξή τους.

Να σημειωθεί ακόμα πως μεταπελευθερωτικά μετά την αποφυλάκισή του από
τις αγγλικές φυλακές - ο γράφων εργάστηκε για κάπου δύο χρόνια (1959-1961)
επί της προεδρίας του Γιώργου Κολιού ως Γραμματέας της ΑΕΚ, που μετά την
εκλογή του ως Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ υποχρεώθηκε, λόγω φόρτου εργα-
σίας, να υποβάλει την παραίτησή του.

Επιβάλλεται, πάντως, για την ώρα να μνημονεύουμε και μερικούς από τους
πρώτους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ όσων τα ονόματα και οι περιοχές / ενορίες
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της Κυθρέας καταγωγής τους παρατίθενται, η μνήμη, μετά από μιαν ολόκληρη
εβδομηντακονταετίαν συνεκράτησε: Στέλιος Χατζηκώστας (από την Καμάραν),
Αντωνάκης Κκαραβός (τερματοφύλακας από την Καμάραν), Χριστάκης Παπαν-
δρέου (από τη Χρυσίδα), Νίκος Χατζηκώστας (από τη Χρυσίδα), Αδάμος Αδαμί-
δης / Μήκκος (από την Αγία Μαρίνα), Γιώργος Γιαννάκης (από τη Θεοτόκου),
Σάββας Πετρουλλής (από τη Θεοτόκου) και μερικοί άλλοι που αξίζει τα ονόματα,
ει δυνατόν, να επισημανθούν … 

Η ΑΕΚ στη μακρόχρονη αθλητική της δράση συνέγραψε μια πλουσιότατη
αθλητική (τόσο στον κλασικό αθλητισμό όσο και στον ποδοσφαιρικό τομέα), δρα-
στηριότητα, ιστορία, που επιβάλλεται η ανάδειξη κι η καταξίωσή της με την έκ-
δοση σχετικού ιστορικού/ αναμνηστικού λευκώματος. Πασίγνωστο, άλλωστε, το
ρωμαϊκό απόφθεγμα: Scripta manent, verba volant. (τα γραπτά μένουν, τα
λόγια πετούν)…

Να σας συγχαρούμεν εκ νέου για τα εβδομηντάχρονα της ΑΕΚ, φίλε κύριε
Πρόεδρε και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου για τη λα-
μπρή αυτή πρωτοβουλία σας, με την οποία μας καθιστάτε περήφανους με την
πραγμάτωσή της.

Σας ευχαριστούμε, τέλος, γι’ αυτή τη μεγάλη, την ανεκλάλητη χαρά, που
απόψε μας προσφέρατε. Νάστε για τούτο καλά, φίλοι συναγωνιστές, και να δια-
κονείτε πάντα τον αγώνα τον υψηλόν και τον ωραίον, που στο διηνεκές εμπερι-
κλείει η ιδέα του απέθαντου αθλητικού ιδεώδους!



Mέμνησο

του Χάρη Λεμονοφίδη

Το όνειρο που φυτέψαμε εκείνη την χρονιά  

Το πότιζα ανελλιπώς εκεί στην ξένη χώρα

Περίμενα πως κάποτε θα σ’ έβλεπα ξανά  

Ίσως στον Κεφαλόβρυσο ίσως σε χαραγή  

ν’ αντλήσουμε χαμόγελα με το νερό να τρέχει  

κι οι μνήμες να το ακολουθούν πιστά πολύ πιστά  

και κάποτε να βρέχονται για να ’ναι πάντα φρέσκες  

και να τις παίρνουμε αγκαλιά,  

με της Κυθρέας τα φιλιά,  

ως τα βαθιά μας γηρατειά.  


