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Χαιρετισμός Δημάρχου στην εκδήλωση 18ης Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο με
θέμα τα 90χρονα της ΑΕΛ.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, που βρίσκομαι απόψε στην εκδήλωση για το 90χρονα
του ιστορικού σωματείου, ΑΕΛεμεσού. Μια εκδήλωση που πολύ ορθά διοργανώνεται
από τους Παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, γιατί οι παλαίμαχοι της ΑΕΛ είναι η ιστορία της
ΑΕΛ, μαζί με το Ιστορικό Αρχείο της πόλης, γιατί η ιστορία της ΑΕΛ είναι άμεσα
συνυφασμένη με την ίδια την ιστορία της πόλης μας, όχι απλά με την ιστορία του
ποδοσφαίρου στην πόλη μας.
Στις 4 του Οκτώβρη, κλείνουν 90 χρόνια από την ιστορική εκείνη μέρα του 1930, όταν 35
επιφανείς συμπολίτες μας πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση και αποφάσισαν την
ίδρυση της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού.
Έκτοτε, το ιστορικότερο σωματείο της πόλης μας, κατέγραψε μια μοναδική διαδρομή
στα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου, μια διαδρομή με προεκτάσεις πολύ πέραν του
αθλητισμού. Σε ότι αφορά στην πόλη μας, η παρουσία και η δράση της ΑΕΛ τα τελευταία
90 χρόνια, είχαν καταλυτική επίδραση πάνω στην πόλη μας, τόσο στον αθλητικό, όσο και
στον κοινωνικό και τον πολιτισμικό τομέα. Αυτά θα τα ακούσομε εν λεπτομερεία, σε
λίγο, από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου.
Αν η ιστορία ενός αθλητικού σωματείου κρίνεται από τις επιτυχίες και τους τίτλους, η
ιστορία της ΑΕΛ μόνο ένδοξη μπορεί να χαρακτηριστεί. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά
και στην καλαθόσφαιρα και στην πετόσφαιρα. Οι αθλητές της ΑΕΛ κέρδισαν με την αξία
τους μια πληθώρα από τίτλους και έκαναν περήφανους και τους οπαδούς του
σωματείου, αλλά και όλη την πόλη μας. Ευχαριστούμε το Αρχείο της πόλης μας που μας
έδωσε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε τα τρόπαια, αλλά και άλλα αυθεντικά
ντοκουμέντα της ιστορίας της ΑΕΛ στην παρακείμενη έκθεση που επιμελήθηκε το
Ιστορικό Αρχείο της πόλης μας.
Μέσα από τη δράση της ΑΕΛ, δημιουργήθηκαν αθλητές – πρότυπα. Δημιουργήθηκαν
άνθρωποι – πρότυπα. Για το ταλέντο τους, για την αγωνιστικότητα τους, για το ευ
αγωνίζεσθαι, για το ήθος τους. Πρότυπα που παραμένουν ζωντανά και αποτελούν μια
διαχρονική παρακαταθήκη για την πόλη μας.
Όπως θα αποτελούν παρακαταθήκη και για όλη την ποδοσφαιρική Κύπρο, τα λόγια του
αείμνηστου Νίκου Σολομωνίδη, ότι «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». Αυτό είναι το παγκόσμιο μήνυμα του αθλητισμού. Μήνυμα
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συναδέλφωσης και φιλίας, και αυτό μήνυμα εξέφρασε με τον πιο σαφή τρόπο η 90χρονη
ιστορία της ΑΕΛ.
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, και απηχώντας τα αισθήματα όλων των
Λεμεσιανών, θέλω να εκφράσω τα ζεστά συγχαρητήρια μας προς το σωματείο ΑΕΛ, και
τους ανθρώπους της ΑΕΛ, διοίκηση, αθλητές και μέλη για τα 90-χρονα του σωματείου.
Και να τους ευχαριστήσω για όλα όσα πρόσφεραν στον αθλητισμό, για όλα όσα
πρόσφεραν στην πόλη μας. Και να τους ευχηθώ ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, στα
χρόνια που θα έλθουν.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές της αποψινής εκδήλωσης, το Σωματείο των
Παλαιμάχων της ΑΕΛ, και το Ιστορικό Αρχείο, που παρά τις δύσκολες στιγμές που
περνάμε, δεν άφησαν να περάσει μια σημαντική επέτειος , τα 90-χρονα της ΑΕΛ, χωρίς
την πρέπουσα εκδήλωση τιμής που διοργάνωσαν απόψε.
Σας ευχαριστώ.

