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ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2021-2022

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και σε αυτό το 5o τεύχος του Virtual Matchday  
Programme της ομάδας μας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την στήριξη που 
προσφέρετε σε αυτό μας το προϊόν. Αυτό μας γεμίζει με δύναμη για να το αναβαθμίζουμε αλλά 
και να δημιουργούμε νέα προϊόντα.  

Σε αυτό το τεύχος, θα δείτε το αφιέρωμα στον αγώνα της ομάδας μας απέναντι στην ΑΕΚ 
Λάρνακα. Επίσης, μάθετε πολλά περισσότερα μέσα από την ενότητα 50+1 ερωτήσεις που 
θέσαμε στον νεαρό Ολλανδό ποδοσφαιριστή μας, Tijn Daverveld. Ακόμη, διαβάστε την μεγάλη 
συνέντευξη που μας έδωσε ο επιθετικός της ομάδας μας, Andrés Chávez με το παρατσούκλι, 
Comandante.

Σας ενημερώνουμε, ότι προχωράμε με την καμπάνια «Adopt, you can save a life» που στόχο 
έχει την υιοθεσία σκύλων από το καταφύγιο, Dog Valley Rescue Center.

Τέλος, στηρίζουμε την προσπάθεια της Κίτρινης Γραμμής Βοήθειας & Αλληλεγγύης για να μην 
μείνει, ούτε αυτά τα Χριστούγεννα, κανένα παιδί χωρίς Χριστουγεννιάτικο δώρο. 

Πολύ σύντομα θα μάθετε και τις νέες καινοτομίες και εκπλήξεις που έρχονται !!!

Καλή ανάγνωση . . .
Πέτρος Γούλας

Υπεύθυνος Marketing & Εμπορικού
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50+1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ

1. Αγαπημένος Προορισμός: Ισπανία
2. Καφές ή Τσάϊ: Τσάι
3. Αγαπημένο σημείο στη Λεμεσό: Το προπονητικό κέντρο 

της ΑΕΛ
4. Τελευταίο βιβλίο που διάβασες: Έχει πολύ καιρό να 

διαβάσω κάτι 
5. Πρωινή ή Απογευματινή προπόνηση: Πρωινή 

Προπόνηση
6. Τι μουσική ακούς: Hip Hop
7. Αγαπημένος Τραγουδιστής: Django Wagner
8. Σκύλος ή Γάτος: Σκύλος
9. Παιδικό όνειρο: Να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής
10. Τι μετάνιωσες πιο πολύ στη ζωή σου: Δεν μετανιώνω 

για τίποτα
11. iOS ή Android: iOS
12. Γλυκό ή Αλμυρό: Αλμυρό
13. Τι τρως για πρωϊνό: Γάλα με δημητριακά 
14. Facebook ή Instagram: Instagram
15. Μια ένοχη απόλαυση:  Παγωτό
16. Αγαπημένο απαγορευμένο γεύμα: Nachos
17. Μια σειρά που παρακολουθείς αυτή την 

περίοδο:  Vis a Vis
18. Αγαπημένος / Αγαπημένη Ηθοποιός: The Rock 
19. Καλοκαίρι ή Χειμώνας: Καλοκαίρι 
20. Λεφτά ή Φήμη: Λεφτά
21. Αγαπημένο Χρώμα: Πράσινο
22. Αγαπημένος Υπερήρωας: Superman
23. Μηνύματα ή Τηλεφωνα: Μηνύματα
24. Αγαπημένο Ποτό ή Κοκτέιλ: Χυμός καρπούζι
25. Αγαπημένη Σειρά: Ex on the beach
26. Tattoo ή Piercing: Τattoo
27. Τελευταία φορά που έκλαψες:  Δεν θυμάμαι
28. Διάσημο που επιθυμείς να γνωρίσεις: Maldini
29. Αγαπημένος αθλητής: Virgil van Dijk
30. Κάποια παράξενη συνήθεια: Έχω πολλές
31. Αγαπημένο cartoon: Bob Σφουγγαράκης
32. Ονειρεμένος τόπος για διακοπές: Maldives
33. Τι έχεις για wallpaper στο κινητό σου τώρα:  

Απλά την ώρα
34. Αγαπημένη αθλητική στιγμή που θα θυμάσαι για 

πάντα: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των U17 με την 
χώρα μου

35. Αγαπημένο γλυκό:  Haribo
36. Μποξεράκια ή Βρακιά: Μποξεράκια
37. Κάποιος εθισμός: Το ποδόσφαιρο 
38. Αγαπημένη ποδοσφαιρική ομάδα: Bayern Munich 

39. Τι ΔΕΝ θα έκανες για 5 εκατ. ευρώ:  Να σκότωνα κάποιον
40. Ποια υπερδύναμη θα ήθελες να είχες: Να βλέπω 

το μέλλον
41. Με ποια διάσημη ήσουν κολλημένος μικρός: 

Δεν θυμάμαι να ήμουν με καμία 
42. Τι απεχθάνεσαι πιο πολύ: Το ψέμα
43. Εκτός από τo ποδόσφαιρο, είσαι καλός και σε άλλες 

δραστηριότητες: Στην γυμναστική
44. Έχεις κάποια φοβία:  Όχι
45. Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής, τι θα ήσουν: Γυμναστής
46. Αγαπημένη ταινία που έχεις δει ξανά και ξανά: Rambo
47. Ένα πράγμα που είσαι πολύ μεγάλος για αυτό αλλά 

ακόμα το απολαμβάνεις κάνοντας το: Να παίζω 
PlayStation 

48. Αν είχα 24 ώρες στο Eindhoven, που πρέπει να πάω: 
Πήγαινε να φας με την οικογένεια μου και τους φίλους μου

49. Πότε αγόρασες τα δικά σου ποδοσφαιρικά παπούτσια: 
Όταν ήμουν 21

50. Μια λέξη για την Λεμεσό: Πανέμορφη
51. Μια λέξη για την ΑΕΛ: Λιοντάρια

Tijn Daverveld

https://www.pizzahut.com.cy/
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
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HEAD TO HEAD

1930-------2021

57 ΑΓΩΝΕΣ 57

18 ΝΙΚΕΣ 19
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83 ΓΚΟΛ 77
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1. Andres, πως βρίσκεις μέχρι στιγμής, τα πράγματα στην 
Κύπρο;
Η ευκαιρία του να έρθω στην ΑΕΛ, ήρθε μετά που ολοκληρώθηκε 
το συμβόλαιο μου με την ομάδα της Hurricane στην Αργεντινή. 
Ήταν η καλύτερη επιλογή για την συνέχιση της καριέρας μου. 
Φυσικά και μελέτησα τα πάντα σχετικά με την Κύπρο και την 
Λεμεσό. 

Είναι σημαντική για εμάς η πόλη όπου θα ζούμε. Τόσο για εμάς 
όσο και για τις οικογένειες μας. Θεωρώ, πως έκανα μια εξαιρετική 
επιλογή !!!

2. Πως βρίσκεις το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Κύπρου;
Το επίπεδο του ποδοσφαίρου είναι πολύ καλό. Βρίσκω να υπάρχει 
αρκετή ποιότητα και πολύ ταλέντο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 
ότι υπάρχουν και πολλά νεαρά ταλέντα. Πιστεύω πως αυτή η νέα 
γενιά θα αφήσει εποχή.

3. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις την ΑΕΛ τελικά;
Όχι δεν αισθάνομαι καμία πίεση. Η εμπειρία και οι αγώνες που 
έχω δώσει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολλοί. Αυτό μου έδωσε την 
δυνατότητα να αποβάλλω την πίεση και να προσαρμόζομαι μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο. 

Στόχος, πάντοτε είναι να βοηθάω τις ομάδες μου στο να κερδίζουν. 
Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

4. Ως επιθετικός, οι οπαδοί της ΑΕΛ, περιμένουν να σκοράρεις.
Γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να σκοράρω. Τόσο για τους οπαδούς όσο και για μένα προσωπικά, καθώς, για εμάς τους 
επιθετικούς, το να σκοράρουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία μας. 

Θεωρώ, πως θα έρθει και το goal και είμαι σίγουρος ότι όταν έρθει το πρώτο τότε θα έρθουν πολλά περισσότερα. Δεν θέλω 
να ανησυχούν, απλά να στηρίζουν. Η ομάδα μας, έχει ένα πολύ καλό έμψυχο υλικό και μια πολύ καλή και καταρτισμένη ομάδα 
προπονητών. 

5. Κατά την διάρκεια της καριέρας σου έχει αγωνιστεί με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, ειδικά κατά την θητεία σου 
στην Boca Juniors. Με ποιους από αυτούς τους ποδοσφαιριστές είχες την καλύτερη σχέση; 
Είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί με τον Carlos Tevez και να κάνω αρκετή παρέα μαζί του. Είναι ένας ζωντανός θρύλος τόσο για την 
Αργεντινή αλλά και για την ομάδα. Ο Carlos αποτελεί πρότυπο για παιδιά σε όλο τον κόσμο. Τόσο για την καριέρα που έκανε όσο 
και για το κοινωνικό του έργο. 

Αν η Boca είχες πρόσωπο θα ήταν το πρόσωπο του Carlos μετά από κάθε πανηγυρισμό ή κάθε χαμένη ευκαιρία. Αυτό διαφοροποιεί 
αυτό τον σύλλογο από τους υπολοίπους. Η σύνδεση των ποδοσφαιριστών με τον κόσμο και την κοινωνία.

6. Πως είναι να παίζεις στον αγώνα Boca Juniors απέναντι στην River Plate; Το λεγόμενο Superclasico
Αυτό το derby, είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Η ατμόσφαιρα πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα, 
οι προετοιμασίες των οπαδών αλλά και η ατμόσφαιρα όταν πατάς το πόδι σου στον αγωνιστικό χώρο είναι μια αξία ανεκτίμητη. 

Μακάρι ο κάθε οπαδός να καταφέρει να ζήσει μια στιγμή από αυτό το derby. Πόσο μάλλον να μπορείς να το ζήσεις μέσα στο La 
Bombonera (στάδιο της Boca). Andrez Chavez  #9
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7. Τι ήταν το πρώτο πράγμα που έψαξες για την ΑΕΛ, όταν σου ήρθε η πρόταση από την ομάδα;
Το πρώτο πράγμα που έψαξα είναι την ιστορία της ομάδας. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η σύνδεση με την κοινωνία αλλά και 
της ομάδας με τους οπαδούς. Είναι ένα δέσιμο όπου μου θυμίζει την δικιά μας κουλτούρα (Αργεντίνικη) καθώς και το δέσιμο που 
έχει η Boca με κάθε οπαδό της.

Από εκεί και πέρα, ήξερα ότι θα πρέπει να εργαστώ πάρα πολύ σκληρά, κάτι το οποίο κάνω, για να φτάσω στο επίπεδο που πρέπει 
να είναι. Θεωρώ ότι η ΑΕΛ είναι η ιδανικότερη ευκαιρία για εμένα την δεδομένη χρονική στιγμή. 

Παράλληλα έχω και εγώ χρέος να ανταποδώσω την ευκαιρία αυτή προς την ομάδα και να προσφέρω τα πάντα σε αυτούς τους 
οπαδούς. Θέλω να γίνω μέρος της ιστορίας αυτού του τόσο μεγάλου και ιστορικού συλλόγου.

8. Ποιος ήταν ο βασικός λόγος που είπες ναι στην ΑΕΛ; Είμαι βέβαιος ότι είχες και άλλες προτάσεις, ενδεχομένως και 
πιο συμφέρουσες οικονομικά. 
Κοίταξε, τα χρήματα, δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ζωή. Η ΑΕΛ, μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά στην 
Ευρώπη. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέλεξα την ομάδα. Τα υπόλοιπα είναι όπως σας τα ανέφερα πιο πάνω. Και ξέρω, 
ότι θα τα ανταποδώσω όλα αυτά στην ομάδα και στους οπαδούς.

9. Ποιοι είναι οι στόχοι σου με την ομάδα αυτή την season;  
Αρχικά, είναι να βρω την θέση μου στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, από την 1η μέρα δουλεύω στο θέμα της φυσικής κατάστασης 
και είμαι πολύ κοντά στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Τώρα, ξέρω, ότι πολύ σύντομα έρχονται και τα goal τα οποία θα δώσουν λύσεις στην ομάδα και στον προπονητή και θα φέρουν 
βαθμούς στην ομάδα. Δεν θέλω ο κόσμος να φοβάται και να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. 

10. Το goal σου στον τελικό της Αργεντινής, απέναντι στην Rosario ήταν το πιο σημαντικό της καριέρας σου; Πως 
αισθάνεσαι όταν σκοράρεις;
Σίγουρα, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά καθώς μέσω αυτού του goal πανηγυρίσαμε τίτλο. Η σημαντικότητα και η στιγμή ενός goal 
μεγαλώνουν και την ομορφιά – αξία του.

Όταν σκοράρω είναι σαν μια απελευθέρωση. Πολλές φορές, θα δείτε τις εκφράσεις μου σε κάθε επαφή, σε κάθε goal ή σε κάθε 
αστοχία. Αν δεις το πρόσωπο μου φαίνεται ότι ζω κάθε δευτερόλεπτο του αγώνα.

11. Αγωνίστηκες σε Αργεντινή, Βραζιλία, Ελλάδα και Κύπρο. Ποια θεωρείς την καλύτερη χώρα για να παίξεις 
ποδόσφαιρο; 
Όλα τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίστηκα ήταν σημαντικά αλλά οφείλω να πω ότι το πιο σκληρό πρωτάθλημα για εμένα ήταν 
αυτό της Αργεντινής.

12. Οι οπαδοί της ΑΕΛ είναι πολύ απαιτητικοί και θέλουν την νίκη σε κάθε αγώνα. 
Και πολύ καλά κάνουν. Το επιβάλλει η ιστορία αλλά και το ειδικό βάρος που έχει αυτή η φανέλα. Η ΑΕΛ, πρέπει να κερδίζει ακόμα 
και στα διπλά στις προπονήσεις. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

13. Έχουν κοινά με τους οπαδούς της Boca Juniors; 
Κοίτα, μπορώ να πω πως ναι. Είναι το ίδιο τρελοί (γέλια) και λατρεύουν χωρίς όρια την ομάδα.

14. Ποιο είναι το μήνυμα που θες να στείλεις προς τους οπαδούς; 
Απλά να είναι εκεί και να στηρίζουν. Θεωρώ, ότι μαζί ενωμένοι θα κάνουμε πολλά πράγματα. Θα έρθουν και τα goal θα έρθουν και 
οι νίκες και στο τέλος θα πανηγυρίζουμε μαζί. Ζήτω η ΑΕΛ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 #9 Andrez Chavez
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11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ • Α’ ΦΑΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
# ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΗΤΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ

1  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 10 8 0 2 19 9 24

2  ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 10 6 3 1 15 6 21

3  ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 10 6 1 3 12 9 19

4  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10 4 3 3 9 9 15

5 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 10 4 2 4 11 12 14

6  ΠΑΦΟΣ F.C. 10 3 4 3 13 11 13

7  ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9 4 1 4 10 7 13

8  ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 9 3 3 3 12 10 12

9  ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 9 4 0 5 12 14 12

10  ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 10 1 5 4 8 12 8

11  ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 9 2 2 5 6 13 8

12  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 10 0 2 8 7 22 2

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19:00

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  - ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΠΑΦΟΣ F.C. Γ.Σ.Π. 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 17:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19:00

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19:00

https://www.facebook.com/HadjiyiannisLtd
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ DUŠAN KERKEZ

Γεννημένος την 1 Μαΐου 1976, ο Ντούσαν Κέρκεζ είναι ο άνθρωπος 
που βρίσκεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πηδάλιο της ομάδας 
και κάθεται στην άκρη του πάγκου της. 

Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε την ομάδα μας τον Μάρτιο του 2018 
κοουτσάρωντας την ομάδα για περισσότερα από 100 παιχνίδια σε 
όλες τις διοργανώσεις. Κατάφερε να κατακτήσει ένα κύπελλο την 
περίοδο 2018/19 με την ομάδα. Έχει οδηγήσει κατά την θητεία του, 
την ΑΕΛ σε οκτώ συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα, 
έχοντας και ένα αήττητο σερί δεκατεσσάρων αγώνων στο κύπελλο 
από την μέρα που ανέλαβε. Υπό την καθοδήγηση του η ΑΕΛ 
αγωνίστηκε στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ 
κόντρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. 

Η περίοδος 2018/19 πέτυχε κάτι θαυμάσιο για την ομάδα καθώς 
κατέκτησε το κύπελλο Κύπρου μετά από 30 χρόνια. Η πορεία της 
ομάδας στον θεσμό ήταν εκπληκτική αφού είχε σε οκτώ παιχνίδια 
στον θεσμό, επτά νίκες και μια ισοπαλία και γκολ 28-3. 

Ο προπονητής της ομάδας είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην 
ομάδα έχοντας καταφέρει να διεκδικεί και τους δύο εγχώριους 
τίτλους. Η ομάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας 
ενώ έχει ήδη προκριθεί και στα προημιτελικά του κυπέλλου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΦΑΛΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΙΤΤΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΛΗΣ

CHRISTIAN JOHN MARTINEZ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΖΩΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΔΡ. ΧΑΡΗΣ ΤΥΜΒΙΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΝΤΗΣ

ΠΟΛΥΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΠΑΠΑΜΗΛΤΙΑΔΟΥΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΛΗΣ

Βοηθός Προπονητή 

Βοηθός Προπονητή 

Προπονητής Τερματοφυλάκων 

Γυμναστής 

Γυμναστής

Team Manager

Φροντιστής

Φροντιστής

Φροντιστής

Υπεύθυνη Εστίασης

Σεφ

Ιατρός Ομάδας/ Ορθοπεδικός

Σύμβουλος Αθλητικής Ανάπτυξης

Υπεύθυνος Φυσιοθεραπευτών

Φυσιοθεραπευτής

Φυσιοθεραπευτής 

Χειροπράκτης
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Ανδρέας
Κεραυνός 

Tijn
Daverveld

Παναγιώτης
Κυριάκου 

Elber
Evora 

Bruno
Santos

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Τερματοφύλακας Τερματοφύλακας

Αμυντικός

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑÏΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000
ΧΩΡΑ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑÏΟΥ 2004
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Vozinha

Χριστόφορος
Φραντζής

Andre Ferreira
Teixeira

Τερματοφύλακας

Αμυντικός Αμυντικός

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: CAPE VERDE 

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ

Μηνάς
Αντωνίου

Δημήτρης
Αβραάμ

Αμυντικός Αμυντικός

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001 
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Robert
Mazan
Αμυντικός

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Κωνσταντίνος
Σωτηρίου
Αμυντικός

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΨΗΦΙΣΕ
ΕΣΥ ΤΟΝ
MVP ΤΟΥ

ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ

JOIN NOW

the AEL LIMASSOL F.C
Viber CommunityMV

P

https://invite.viber.com/?g2=AQALYLqCF0iRiUxwNlcZeChWjX12sE7Km%2FS1Q5iElHOGiDIEr4KKwfjiTUcv4tiz&lang=en
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Davor
Zdravkovski

Βασίλης
Παπαφώτης

Franco
Mazurek

Kire
Ristevski

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: SKOPJE

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: SKOPJΕ

ΜΕΣΟΙ

Manuel
Torres

Anthony
Georgiou

Sito
Riera

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ

Jean
Pele
Μέσος

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ

Andres
Chavez

Alastair
Reynolds

Stefan
Scepovic

Andrija
Majdevac

Ευάγγελος 
Ανδρέου

Επιθετικός

Μέσος

Επιθετικός Επιθετικός

Μέσος

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΚΥΠΡΟΣ

Silva Cavalcanti
Elosman Euller

Slobodan
Medojevic

Μέσος Μέσος

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
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VIP LOUNGE

VIP LOUNGE

Η ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Δημόσια ΛΤΔ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας 
καταγραφής επίσημου ενδιαφέροντος των φίλων της ομάδας μας για την προκράτηση της δίκης τους θέσης στο 
νέο μας σπίτι, για τους VIP χώρους.

Το παντοτινό όνειρο του κάθε ΑΕΛιστα παύει να είναι απλά όνειρο και όλοι μαζί μετράμε αντίστροφα για να μπούμε 
στο νέο μας σπίτι.

Εκεί όπου ανήκουμε! Προ-κράτησε έγκαιρα!!! Για πληροφορίες καλέστε στο 25331930.

Ενημερωτικά θα υπάρχουν:
• Σουίτες χωρητικότητας 8 ατόμων.
• Σουίτες χωρητικότητας 10-14-18 ατόμων.
• Σουίτες χωρητικότητας 16 ατόμων.

Ώρες γραφείου:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή:
09:00-13:00 | 14:30-17:00
Τετάρτη: 09:00-13:00

Ήταν μέσα στον Αύγουστο του 1930 όταν σφηνώθηκε η ιδέα σε μια ομάδα νεαρών να ιδρύσουν ένα 
σωματείο με καθαρά αθλητικό χαρακτήρα. O νεαρός, τότε, μόλις 20 ετών, Θεοδόσης Kωνσταντινίδης, ή 
καλύτερα «Θεοδοσάκης», όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν οι φίλοι του, ήταν γνωστός για τα φίλαθλα 
αισθήματα του και ένα βραδάκι που συνάντησε τους φίλους του στο εξοχικό κέντρο «Όασις», στην οδό 
Γλάδστωνος, έριξε την ιδέα της ίδρυσης ενός αθλητικού σωματείου. Tότε στην Γλάδστωνος σύχναζε η 
εκλεκτή νεολαία της Λεμεσού. Ήταν η καρδιά της πόλης. O Θεοδοσάκης είχε αμέσως μεταφέρει την ιδέα 
του στον Nίκο Σολομωνίδη, ο οποίος την βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα. H πρόταση-εισήγηση κυκλοφόρησε 
αμέσως στο στέκι των νεαρών και βρήκε πολλούς υποστηρικτές, μεταξύ τους και τον Δημητράκη Tσέπη, 

που ήταν διευθυντής του Kτηματολογίου. Όλοι είχαν αποφασίσει πως ήταν αναγκαία η ίδρυση του νέου σωματείου.

«Nίκο, του λέει ο Tσέπης, είναι ωραία ιδέα. Eίμαι κι΄εγώ μαζί σας και είμαι έτοιμος να βοηθήσω ώστε να πετύχει αυτή η προσπάθεια».

H πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Oκτωβρίου στο πολύ γνωστό για την εποχή εκείνη ζαχαροπλαστείο Σαιντ Tζώρτζ στην 
οδό Aγίου Aνδρέου. Ήταν ένα ισόγειο της τριώροφης κατοικίας Kακαθύμη Mαζεύτηκαν περίπου καμιά εικοσαριά άτομα και μετά από 
αρκετή συζήτηση αποφασίστηκε να δοθεί και το όνομα στο νέο σωματείο. H πρώτη συνέλευση αποφάσισε να δοθεί το όνομα AEΛ. Tα 
αρχικά προήρχοντο από το Aθλητική Ένωση Λεμεσού.

Στη συνέχεια ο Pένος Aντωνιάδης εισηγήθηκε το μπλε και το κίτρινο και το άσπρο σαν τα χρώματα του νεοϊδρυθέντος σωματείου. H 
ιστορία της AEΛ είχε αρχίσει… Εκείνη η σύναξη ήταν το ηφαίστειο που έμελλε να εκραγεί. O ενθουσιασμός είχε φουντώσει, αφού από 
την πρώτη μέρα της ίδρυσης το σωματείο αγκαλιάστηκε με αγάπη, ενθουσιασμό και στοργή από τους Λεμεσιανούς. Ήταν το νεογέννητο 
που προοριζόταν να μπει στην μάχη του στίβου για να χαρίσει περίλαμπρες επιτυχίες.

H πρώτη συνάντηση, στις 4 του Οκτώβρη έγινε μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού. Mέρα ιστορική και διπλό ορόσημο για την AEΛ. Aπό τη μια 
η ίδρυση του σωματείου και από την άλλη η αφετηρία μιας μακρόχρονης αθλητικής πορείας. H γενική εκτίμηση και επιθυμία ήταν να 
ιδρυθεί ένα καινούργιο, σοβαρό αθλητικό σωματείο που να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα της εποχής. Aυτό που όλοι ήθελαν από την πρώτη 
στιγμή της ίδρυσης της AEΛ, ήταν όπως το σωματείο στηριχθεί και θεμελιωθεί πάνω σε υγιείς αθλητικές αρχές με αποκλειστικό σκοπό την 
προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Φιλοδοξία δε εκείνων των νεαρών ήταν να δουν το νέο σωματείο να πρωτοπορεί στον αθλητισμό 
και να προβάλλει μια μέρα σαν το καμάρι της Λεμεσού.
Oι νεαροί φίλαθλοι εκείνης της πρωτοποριακής ομάδας, οι σκαπανείς της ίδρυσης 
της AEΛ ήσαν οι πιο κάτω:

Σταύρος Πίττας, Kρίτων Tορναρίτης, Nίκος Σολομωνίδης, Γιάγκος Λιμνατίτης, 
οι αδελφοί Γιάγκος, Hρακλής και Aνδρέας Aραούζος, Λεύκιος Zήνων, Πάρης 
Πιερής, Γιάννης Παρέας, Δημητράκης Tσέπης, Θεοδόσης Kωνσταντινίδης, Mάριος 
Mαληκίδης, Mάρτιν Γουϊλιάμσον, Γιάννης Παντελίδης, Λώρης Xρυσοστομίδης, Kύρος 
Πλατρίτης, Παναγιώτης Mαύρος, Tάκης Kαλλιπέτης, Άριστος Παπαχαραλάμπους, 
Γεώργιος Πλατσιάρας, Bάσος Aϊβαλιώτης και Pένος Aντωνιάδης.

Μπορεί η AEΛ στη μακρόχρονη ιστορία της να έδρεψε δάφνες στα γήπεδα, να 
κέρδισε τίτλους και πρωταθλήματα, όμως περισσότερο αισθάνεται περήφανη για 
την συνέπεια της και την πιστή συμμόρφωση προς τις υγιείς αθλητικές αρχές πάνω 
στις οποίες θεμελιώθηκε.

Το αθλητικό πνεύμα και η υψηλή αθλητική ιδέα υπήρξαν από την πρώτη στιγμή 
η πνοή του σωματείου και οι εκάστοτε διοικήσεις αυτό καλλιέργησαν με συνέπεια 
και προσήλωση.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΕΛ
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«Η ΑΕΛ είναι αθλητικό σωματείο. Όχι πολιτική στον αθλητισμό. Μη διαχωρίζετε τους αθλητές από τις πολιτικές τους αντιλήψεις. Οι αθλητές σε 
οποιαδήποτε φυλή, χώρα, θρήσκευμα ή πολιτική ιδεολογία και αν ανήκουν, είναι πάντα φίλοι και αδερφοί», ήταν το μήνυμα του Νίκου Σολομωνίδη, 
που παραμένει αναλλοίωτο από όλες τις Διοικήσεις της ΑΕΛ, στο πέρασμα των χρόνων.

Με την ίδρυση της η ΑΕΛ σχημάτισε και ποδοσφαιρική ομάδα. Ωστόσο, όταν ιδρύθηκε, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν είχε ακόμα 
δημιουργηθεί και έτσι δεν διεξαγόταν Παγκύπριο πρωτάθλημα.

Είχαν, όμως, ήδη δημιουργηθεί αρκετά σωματεία. Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΛ έγινε στις 6 Ιανουαρίου 1931, στο στάδιο ΓΣΟ, έδρα της ομάδας, με 
αντίπαλο τον Πεζοπορικό Λάρνακας. Η ΑΕΛ κέρδισε με 6-1.

Η ποδοσφαιρική ομάδα ιδρύθηκε το 1930. Την πρώτη ομάδα της ΑΕΛ (φωτο 
1931) απετέλεσαν οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές: Ονούφριος Δημητρίου 
(οπισθοφύλακας), Γεώργιος Πλατσιάρας (τερματοφύλακας), Πρίαμος Φράγκος 
(κυνηγός), Ευαγόρας Φυλακτού (κυνηγός), Κώστας Σολέας (οπισθοφύλακας), 
Πυγμαλίων Ριαλάς (κυνηγός), Αριστείδης Μιχαηλίδης (κυνηγός), Πολυνίκης 
“Πικής” Καλογήρου (κεντρικός), Βίκτωρ Μουστερής (οπισθοφύλακας), 
Χριστάκης Πιερίδης (αν. τερματοφύλακας), Βάσος Αιβαλιώτης (κεντρικός), 
Θεοδόσης Κωνσταντινίδης (οπισθοφύλακας)

Αυτή η πρώτη γενιά ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία από τη Λάρνακα και τη Λευκωσία που ήταν αχτύπητες εξ αιτίας 
των ξένων σχολών (Αμερικάνικη Ακαδημία Λάρνακας και Αγγλική Σχολή Λευκωσίας) οι οποίες καλλιεργούσαν το ποδόσφαιρο και τροφοδοτούσαν 
συνεχώς τις Σκαλιώτικες και Λευκωσιάτικες ομάδες.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΕΛ

Δυο περίπου μήνες μετά την ιστορική συγκέντρωση της 4ης 
Οκτωβρίου 1930, στην οποία αποφασίστηκε η ίδρυση της, η ΑΕΛ 
στεγάστηκε στο ισόγειο της διώροφης κατοικίας του γιατρού Θ. 
Φράγκου, που βρισκόταν στον παραλιακό δρόμο μεταξύ του Γ.Σ.Ο. και 
του Δημόσιου Κήπου.

Τα μέλη κυριευμένα τότε από μεγάλο ενθουσιασμό με την ίδρυση του 
νέου σωματείου μαζεύονταν κάθε μέρα στο οίκημα, το οποίο έσφυζε 
κυριολεκτικά από νεανική ζωντάνια. Άλλοι για καφέ και κουβέντα και 
άλλοι για να ασχοληθούν με τα διάφορα παιχνίδια, μπιλιάρδο, πιγκ 
πογκ και πετόσφαιρα.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι αμέσως μετά τη στέγαση της ΑΕΛ, η σχολική 
εφορία Λεμεσού έδωσε στους μαθητές την άδεια να συμμετέχουν αγωνιστικά στις διάφορες αθλητικές της ομάδες και επίσης επέτρεψε να 
συχνάζουν οι μαθητές στο οίκημα του σωματείου. Η άδεια δόθηκε γιατί η ΑΕΛ με την ίδρυση και τα ιδρυτικά της μέλη έδειξαν ότι ήταν ένα σοβαρό 
σωματείο με καθαρά αθλητικούς σκοπούς αλλά και άψογο πολιτισμένο περιβάλλον μέσα στο οίκημα του σωματείου.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΗΣ ΑΕΛ

Έξι φορές πρωταθλήτρια

1940- 1941, 1952 – 1953, 1954 – 1955, 1955 – 1956, 1967 – 1968, 2011 – 2012

Επτά Αφορές κυπελλούχος

1938 – 1939, 1939 – 1940, 1947 – 1948, 1984 – 1985, 1986 – 1987, 1988 – 1989, 2018-2019

Τέσσερις φορές τροπαιούχα Ασπίδας ΚΟΠ

1953, 1968, 1985, 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ

https://www.cyta.com.cy/personal
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https://invite.viber.com/?g2=AQALYLqCF0iRiUxwNlcZeChWjX12sE7Km%2FS1Q5iElHOGiDIEr4KKwfjiTUcv4tiz&lang=en
https://www.facebook.com/OfficialAELFC/
https://twitter.com/AELimassolFC
https://www.instagram.com/ael_fc_official/
https://www.youtube.com/channel/UC0eZv6D14euVWkxikgqWUyw
https://invite.viber.com/%3Fg2%3DAQALYLqCF0iRiUxwNlcZeChWjX12sE7Km%252FS1Q5iElHOGiDIEr4KKwfjiTUcv4tiz%26lang%3Den
https://www.ael-fc.com/
https://www.ael-fc.com/
https://www.ael-fc.com/
https://www.ael-fc.com/
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