
μετάσχουν πέραν των τεσσάρων ομάδων 

η Στρατιωτική Μουσική της Εθνικής Φρου-

ράς και το χορευτικό 

«Καρροτσέρης». 

συγκρότημα 

Θέλω να πιστεύω ότι τόσο στην τε

λετή έναρξης όσο και στις υπόλοιπες ημέ

ρες στη Δερύνεια θα έχουμε την παρουσία 

των συγχωριανών και φίλων του σωμα

τείου καθώς επίσης και όλου του φίλαθλου 

κοινού της περιοχής σαν μια έμπρακτη 

αγάπη και εκτίμηση τόσο προς το σωμα

τείο μας όσο και προς τον κύριο σκοπό ορ

γάνωσης του τουρνουά αυτού, της μνή

μης της Κυθραίας και των σκλαβωμένων 

τόπων μας. Η είσοδος έχει καθορισθεί στη 

συμβολική τιμή Ε 1 για κάθε αγωνιστική 
ημέρα, για δε τους στρατιώτες και μαθη

τές θα είναι δωρεάν». 

Στη συνέχεια ο κ. Αριστείδου έκανε, 

αναφορά και στην πορεία της ομάδας, στο 

φετινό πρωτάθλημα, όπου ανέφερε τα πιο 
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κάτω: 

«Θα ήθελα να πω και δύο λόγια για 

την ομάδα Μπάσκετ Γυναικών του σωμα

τείου μας την οποία φέτος αναβαθμίσαμε 

με την απόκτηση ξένης προπονήτριας και 

ξένης παίκτριας, με αποτέλεσμα με τη 

λήξη του Πρωταθλήματος να μπει στην τε

τράδα των πλαίη-οφ και να θεωρείται μια 

από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου. 

Πιστεύουμε ότι με τη σωστή δουλειά που 

γίνεται αυτή τη στιγμή σε λίγο καιρό θα 

είναι η πρώτη δύναμη της Κύπρου όπως 

και η γυναικεία ομάδα Χάντμπωλ, η οποία 

και φέτος ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια 

Κύrτρουγια τρίτη συνεχόμενη χρονιά». 

Τελειώνοντας ο κ. Αριστείδου, ευ

χαρίστησε τους χορηγούς του τουρνουά, 

(ΣΠΕ Παραλιμνίου, lntercosmetics, ΚΕΟ 
και Eυrolife) καθώς και τον πρόεδρο της 

Βουλής κ. Αλέξη Γαλανό, ο οποίος τελεί 

υπό την προστασία του το τουρνουά. 

ΔΟΣΕ ΚΡΑΣΙ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΛΙΑ 

Δ όσε κρασί στην κοπελιά, 

να πιει και να μεθύσει 

και στη θερμή της αγκαλιά 

να σε γλυκοκοιμήσει. 

Δ όσε κρασί στην κοπελιά, 

να πιει να ζαλιστεί 

κι' ότι κρυφό έχει στην καρδιά 

αμέσως να στο πει. 

Δ όσε κρασί στην κοπελιά, 

γλυκό ποτό να πιει 

και να ανοίξει την καρδιά 

ποιον αγαπά να πει. 

Δ όσε κρασί στην κοπελιά, 

μαύρο στερκό να πιει, 

να της ζαλίσει την καρδιά 

και ν' aποκοιμηθεί. 

ΑΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ 




