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Ο Κεφαλόβρυσος διοργανώνει τουρνουά μπάσκετ (Μνήμη Κuθραίας) 

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 

1 Οχρονων της ίδρυσης του Κεφαλόβρυ
σου Κυθραίας και έχοντας στόχο, την επι

στροφή στην κατεχόμενη Κυθραία, το σω

ματείο διοργανώνει με τη συμμετοχή 

τεσσάρων ομάδων, το πρώτο τουρνουά 

με την ονομασία «Μνήμη Κυθραίας», το 

οποίο, σκοπό έχει να ακουστεί το όνομα 

των κατεχομένων εδαφών μας. Για τον 

σκοπό πραγματοποιήθηκε διάσκεψη 

Τύπου όπου ο πρόεδρος του σωματείου 

Άριστος Αριστείδου ανέλυσε λεπτομερώς 

το πρόγραμμα (το τουρνουά θα αρχίσει 

στις 24 έως τις 28 Μαρτίου στο γήπεδο 
της Αναγέννησης Δερύνειας). Μιλώντας 

ο κ. Αριστείδου είπε τα πιο κάτω. 

"Μέσα στα πλαίσια των εορτασμών 

για τα δέκα χρόνια από την ίδρυση του σω

ματείου μας αποφασίσαμε να οργανώσου

με το τουρνουά αυτό, παρόμοιο του 

οποίου δεν έχει γίνει προηγουμένως από 

σωματείο με μεγαλύτερη οικονομική ευχέ

ρεια, όνομα και ιστορία και μάλιστα προ

σφυγικό σαν το δικό μας, αφ' ενός για να 

δώσουμε σημασία και ενδιαφέρον στη Γυ

νακεία Καλαθόσφαιρα και γενικά στον Γυ

ναικείο Αθλητισμό και αφ' ετέρου ονομά

ζοντας το τουρνουά αυτό «Μνήμη 

Κυθραίας, να ακουστεί το όνομα του Σω

ματείου και της σκλαβωμένης κωμόπολης 

μας τόσο στην Κύπρο όσο και στις χώρες, 

ομάδες τωνοποίων συμμετέχουν στο 

τουρνουά, για να τονίσουμε και πάλι ότι 

υπάρχει Κυθραία, υπάρχει προσφυγικό 

Του Άριστου Αριστείδου 

πρόβλημα και ότι δεν έχουμε αφομοιωθεί 

από τους τόπους της προσωρινής μας 

διαμονής, με άλλα στοιχεία, αλλά στηρί

ζουμε και διατηρούμε το δικό μας, το καθα

ρά Κυθραιώτικο Σωματείο «Ο ΚΕΦΑΛΟ

ΒΡΥΣΟΣ» σαν ελάχιστη έκφραση του 

πόθου του λαού μας για αγώνα επιστρο

φής και δικαίωσης. 

Τ ο σωματείο μας ταμένο στον 

αγώνα αυτό δίνει έτσι τη δικη του μάχη για 

διατήρηση άσβεστης της μνήμης της Κυ

θραίας, γιατί η μνήμη αυτή είναι απαραίτη

τη και πρέπει να διατηρηθεί, διότι η ίδια η 

ύπαρξη μας εξαρτάται από το πόσο ζω

ντανή θα είναι η θύμιση της κατεχόμενης 

πατρίδας μας, εκείνα είναι οι ρίζες μας, 

εκείνα η ιστορία μας, διότι εκείνα είμαστε 

εμείς και δεν είναι διαπραγματεύσιμα». 

Και πρόσθεσε: 

«Στο τουρνουά αυτό το οποίο είναι 

υπό την αιγίδα της Α. Ε. του Προέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αλέξη Γα

λανού και της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Καλαθοσφαίρισης, θα λάβουν μέρος 

εκτός από την ομάδα του σωματείου μας 

και η ΕΑΚΑ Καλύμνου Ελλάδας, η JAZIRA/ 
ARAMEX Αμμάν Ιορδανίας και JALAA 
CLUB Χαλέπι Συρίας. Θα σταθώ, όμως, 
στην τελετή έναρξης η οποία θα γίνει στις 

24 Μαρτίου '95 και ώρα 5.00 μ.μ. και θα 
είναι εντυπωσιακή, θα παρευρεθεί και θα 

προσφωνήσει το τουρνουά ο Πρόεδρος 

της Βουλής κ. Αλέξης Γαλανός και θα συμ-




