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Έτος ίδρυσεως: 1924
Χρώματα: Κίτρινο / Μαύρο
Διεύθυνση: Ολύμπου & Πάτμου, 151 23, Μαρούσι
Τηλ: 210 68 55 850
Αθλητικό υλικό NIKE:
Γήπεδο: O.A.Κ.A. Κηφισίας 37
Χωρητικότητα: 68.079 θέσεις

ΠΑΕ ΑΕΚ

Υπεύθυνος Έκδοσης: Δ/νση Επικοινωνίας ΑΕΚ ΠΑΕ
Κείμενα: Α. Δημάτος, Γ. Μπίλιος
Φωτογραφικό υλικό: INTIME SPORTS
Αrt Director: Δανιήλ Σγούρος
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11 Πρωταθλήματα: 1939, 1940, 1963, 1968,
1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994

1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964,15 Κύπελλα:
1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011, 2016

1989, 19962 Super Cups:
1 League Cup: 1990

TΙΤΛΟΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Πρόεδρος
ΜΗΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ A’ Aντιπρόεδρος

Β ΑντιπρόεδροςΠΕΤΡΟΣ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ’
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Μέλος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Μέλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ
Εκτελεστικός Διευθυντής
ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΪΣΤΟΡΟΒΙΤΣ
Τεχνικός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Υπεύθυνος Λειτ. Ποδοσφαιρικού τμήματος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΗΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΚΑΔΗ Αναπλ. Γενική Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΚΑΣ Οικονομικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ Εμπορικός Διευθυντής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΤΟΣ Διευθυντής Επικοινωνίας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Η ομάδα μας κατάφερε την περασμένη Κυριακή να κερδίσει
με 1-0 στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής τον
Ολυμπιακό προσφέροντας χαρά στους 40.000 οπαδούς
της, που βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά δεν μπορεί να σταθεί
σε αυτή τη νίκη ούτε… δευτερόλεπτο.
Απεναντίας τα δύσκολα είναι μπροστά και τώρα αρχίζουν
για την ομάδα μας! Aπό σήμερα μέχρι και την ολοκλήρωση
των εφετινών αγωνιστικών της υποχρεώσεων δεν υπάρχει το
παραμικρό περιθώριο να κοιτάξουμε προς τα πίσω, αφού
όλα τα μέτωπα είναι μπροστά μας και ανοιχτά.
Για την ΑΕΚ μία νίκη επί του Ολυμπιακού δεν μπορεί να
αποτελεί σημείο αναφοράς σε μία ολόκληρη σεζόν και να
λειτουργεί ως φάρμακο για όλα, όταν βρίσκεται μακριά από
την κορυφή της βαθμολογίας και όταν μόλις την περασμένη
Κυριακή με αυτούς τους τρεις βαθμούς της νίκης
επέστρεψε στην πρώτη πεντάδα που επιτρέπει τη
συμμετοχή στα πλέι οφ.
Και κυρίως όταν αυτή τη στιγμή δεν έχει πετύχει τίποτα
απολύτως εκτός του να αναγνωρίσει και να εντοπίσει
έγκαιρα τα λάθη της χωρίς να αναζητήσει φθηνά άλλοθι και
εύκολες δικαιολογίες, όπως οι αντίπαλοί της, να σπεύσει να
τα διορθώσει, να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τώρα
να περιμένει να διαπιστώσει εντός γηπέδου και σε διάρκεια
όχι αποσπασματικά ότι πραγματικά έχει επιστρέψει στη
σωστή ρότα.
Η ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη ομάδα για να αρκείται σε μία νίκη
επί ενός παραδοσιακού της αντιπάλου, όσα και να την
χωρίζουν από αυτόν τα τελευταία χρόνια. Η ΑΕΚ έχει πολύ
υψηλούς στόχους απέναντι στους οποίους δεν υπάρχουν
προσωρινά αντίδοτα παρά μόνο η συστηματική προσπάθεια
ώστε να φτάσει στη θέση να τους υλοποιήσει.
Φιλοξενούμε σήμερα στο ΟΑΚΑ την ομάδα της Λάρισας με
την ίδια ακριβώς σοβαρότητα που πριν από μία εβδομάδα
υποδεχτήκαμε τον Ολυμπιακό και χωρίς να έχουμε το
παραμικρό περιθώριο λαθών και νέων βαθμολογικών
απωλειών.

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΩΡΑ!

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΒΕΡΜΟΥΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1η ΑΓΩΝ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΣΕΤ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΣΚΟΛ ΑΕΚ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΜΑΥΡΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
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«ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΕΚ ΘΕΛΩ

ΝΑ ΔΙΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
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«ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΝΟΛΟ ΧΙΜΕΝΕΘ»

26 2.0 .2017 \\ \\ SUPERLEAGUEAEK - Α.Ε.Λ.

Μεγάλη… διάθεση για να μιλήσει για πρώτη φορά στo
official match programme του αγώνα με τα Λάρισα είναι
γεγονός ότι δεν μας επέδειξε ο Ογκνιεν Βράνιες! «Δεν είμαι
εγώ για αυτά, δεν μου αρέσουν οι συνεντεύξεις» ήταν η
πρώτη του ατάκα. Όχι και ο καλύτερος τρόπος για να
ξεκινήσουμε να μιλάμε με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος
έχει ήδη καταφέρει να κλέψει την καρδιά των φίλων της
ομάδας και με την αγωνιστική του απόδοση αλλά κυρίως με
το πάθος και την προσήλωση, που έδειξε από την πρώτη
μέρα που φόρεσε τη φανέλα της. Είναι γεγονός, άλλωστε, ότι
πρώτη και τελευταία φορά που έκανε δηλώσεις ήταν η
ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου με την ΑΕΚ… Σήμερα
είναι μόλις η δεύτερη!

-Εχει περάσει πολύς καιρός από τότε, κοντά στους δύο μήνες.
Μπορείς οπότε να μας κάνεις έναν απολογισμό για το πώς
έχουν εξελιχθεί τα πράγματα για σένα και αν βρήκες τα
πράγματα, όπως τα περίμενες.
-«Ο,τι περίμενα, αυτό βρήκα! Τίποτα το διαφορετικό, τίποτα

που να μου προκαλέσει έκπληξη! Γνώριζα πολύ καλά από την
πρώτη στιγμή ότι η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και κατάλαβα
αμέσως ότι όντως βρίσκομαι σε μεγάλη ομάδα με πολύ καλούς
παίκτες. Είχα μάλιστα την ευκαιρία στο ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό να πάρω ένα πολύ καλό δείγμα γραφής από ένα
σημαντικό ματς και ελπίζω ότι του χρόνου τα πράγματα θα
είναι ακόμα καλύτερα στην ομάδα ώστε να διεκδικήσουμε τον
τίτλο του πρωταθλήματος».

-Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σου έκανε εντύπωση η
παρουσία του κόσμου με δεδομένο ότι ήταν η πρώτη φορά από
τη μέρα που ήρθες στην ομάδα που αγωνίστηκες μπροστά σε
τόσο κόσμο;
-«Δεν σου κρύβω ότι με ευχαριστεί να παίζω με τέτοιο κόσμο,
μπροστά σε αυτό το κοινό, με τέτοιο πάθος, μία ατμόσφαιρα
καταπληκτική. Εχω αγωνιστεί σε ευρωπαϊκά ματς μέχρι
σήμερα στην καριέρα μου, έχω εμπειρία από ντέρμπι και από
σημαντικά ματς με την Εθνική μου ομάδα και ήμουν σίγουρος
ότι αυτό θα το ζούσα και στην ΑΕΚ».
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Για ένα ακόμα ντέρμπι προετοιμάζεται ο αρχηγός της
ομάδας, Πέτρος Μάνταλος, μαζί με τους συμπαίκτες
του. Για ένα ντέρμπι τόσο όμοιο, αλλά και τόσο
διαφορετικό με τα προηγούμενα. Ένα ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό μέσα στις δύσκολες συνθήκες που έχουν
δημιουργηθεί για την ΑΕΚ και λόγω των πολλών
χαμένων βαθμών στο πρωτάθλημα μέχρι σήμερα,
αλλά κυρίως μετά την τελευταία απώλεια με την
ισοπαλία με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

-Πέτρο, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σας
κόντρα στον Ολυμπιακό το 2-2 στο Καυταντζόγλειο και η
αποτυχία σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι;
-«Το αποτέλεσμα με την Ηρακλή σαφέστατα μας πείραξε πολύ
και μπορώ να πω ότι μας έφερε και πάλι πίσω μετά από μια
σειρά καλών εμφανίσεων και επιτυχημένων αποτελεσμάτων με
την ομάδα να δείχνει ότι έχει καταφέρει να βρει το δρόμο της.
Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει η πολυτέλεια να μείνουμε σε
αυτό το 2-2 με τον Ηρακλή, όταν μπροστά μας έχουμε μία
μεγάλη πρόκληση και ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι».

-Ετσι όπως εξελιχθεί τα πράγματα για την ΑΕΚ εφέτος,
μπορεί κάποιος να πει ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
μπορεί να λειτουργήσει και σαν εξιλέωση για εσάς;
-«Μία νίκη σε ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι είναι πάντα κάτι το
σημαντικό. Είναι και μία νίκη που την οφείλουμε στον κόσμο
μας πάνω απ’ όλα. Μετά τα όσα… έχουμε προκαλέσει εφέτος
στους οπαδούς μας, τους χρωστάμε μία χαρά! Η ΑΕΚ, όμως,
είναι μεγάλη ομάδα και δεν γίνεται να… ζει και να υπάρχει για
ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή να καλύπτεται με μία νίκη επί του
Ολυμπιακού. Ολοι θέλουμε αυτή τη νίκη, αλλά δεν σημαίνει ότι
για εμάς υπάρχει αυτό το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό και
τίποτα άλλο».

-Προφανώς υπό την έννοια ότι ακόμα και μία νίκη δεν θα
σας φέρει αυτόματα σε θέση ισχύος…
-«Υπό την έννοια ότι μία νίκη επί του Ολυμπιακού αυτό που θα
μας δώσει θα είναι οι τρεις βαθμοί. Και το ζητούμενο για εμάς
θα παραμείνει η συνέχεια και η διάρκεια. Δεν μπορείς να
μένεις σε ένα παιχνίδι. Και το σημερινό ντέρμπι είναι για εμάς
πάρα πολύ σημαντικό όχι γιατί απέναντί μας έχουμε τον
Ολυμπιακό, αλλά γιατί για εμάς δεν υπάρχουν κι άλλα
περιθώρια απώλειας βαθμών. Αυτός ο παράγοντας είναι που
κάνει ακόμα πιο καθοριστικό το σημερινό ντέρμπι».
-Θα πρόκειται βεβαίως και για μία μεγάλη ένεση
ψυχολογίας, αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό που γράφεται
για την εφετινή ΑΕΚ ότι αντιμετωπίζει προβλήματα
αυτοπεποίθησης και πίστης στις δυνατότητές της
-«Την ψυχολογία μίας ομάδας και την αυτοπεποίθηση την
δημιουργούν τα αποτελέσματα και η διάρκεια. Και αυτό μας
έχει λείψει εφέτος. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πρώτοι
απ’ όλους ευθυνόμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Και δεν
κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, ούτε αποποιούμαστε
των ευθυνών μας».

-Τελικά τι δεν έχει πάει καλά εφέτος στην ομάδα;
-«Πολλά λάθη δικά μας, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης σε
καθοριστικές στιγμές, πολλά προβλήματα, απουσίες
ποδοσφαιριστών σε σημαντικά ματς ατυχία, όλα αυτά μας
έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και η απάντηση θα πρέπει
να δοθεί από εμάς μέσα στο γήπεδο. Στο χέρι μας είναι να
ανατρέψουμε την κατάσταση, στο χέρι μας είναι να

καλύψουμε το χαμένο έδαφος, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε
πρώτοι απ’ όλους».

-Και βέβαια μέσα σε δύσκολες συνθήκες δυσπιστίας πλέον
και από τον κόσμο…
-«Είναι δεδομένο ότι έχουμε κλονίσει την εμπιστοσύνη του
κόσμου και στην ομάδα και σε εμάς τους ίδιους και στις
πραγματικές μας δυνατότητες. Πώς θα ήταν δυνατόν να
περιμένουμε από τον κόσμο να είναι ευχαριστημένος με την
ΑΕΚ στη βαθμολογική θέση που βρίσκεται σήμερα και με τα
τόσα αποτυχημένα αποτελέσματα; Θα ήταν και παράλογο να
περιμένουμε κάτι το διαφορετικό. Τους έχουμε πικράνει πάρα
πολύ μα πάνω απ’ όλα έχουμε απογοητεύσει τους ίδιους τους
εαυτούς μας. Στα αποδυτήρια η απογοήτευση και η
στεναχώρια είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στην εξέδρα».

-Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα περιθώρια για να ανατραπεί
αυτή η κατάσταση;
-«Δεν θα το πίστευα αν θεωρούσα ότι η σημερινή θέση στη
βαθμολογία αλλά και τα εφετινά μας αποτελέσματα είναι
αντιπροσωπευτικά των δυνατοτήτων αλλά και της ποιότητας
του ρόστερ της ομάδας. Εμείς οι ίδιοι έχουμε αδικήσει τους
εαυτούς μας και εμείς θα πρέπει να ανατρέψουμε την
κατάσταση. Δεν θα είναι εύκολο, ούτε θα γίνει από μόνο του,
αλλά είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι, δεν είναι δυνατόν αυτή η
ομάδα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση».

-Αισιόδοξος για το ντέρμπι;
-«Αντιμετωπίζουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο, που είναι
πρωτοπόρος στη βαθμολογία, που μας κέρδισε στον πρώτο
γύρο, που έχει κι αυτός πολλούς λόγους για να θέλει τη νίκη. Θα
είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε
να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, ότ ι μπορούμε να
ανταποκριθούμε σε αυτά τα ματς και ότι μπορούμε πάνω απ’
όλα να παρουσιάσουμε το πραγματικό μας πρόσωπο. Σε αυτό
το ενδεχόμενο δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Τα ντέρμπι
είναι διαφορετικά ματς, δεν υπάρχουν προγνωστικά και αυτό
που θα μετρήσει είναι να αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο ότι
θέλουμε τη νίκη περισσότερο από τον αντίπαλό μας»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ»

-Πόσο εκτιμάς ότι θα σας βοηθήσει η νίκη επί του Ολυμπιακού
ενόψει της συνέχειας;
-«Ηταν μία νίκη που έπρεπε να την κάνουμε και τίποτα
παραπάνω! Καθήκον μας είναι από εδώ και πέρα να κερδίζουμε
όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Είμαστε η ΑΕΚ και δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Το
ντέρμπι πέρασε, κοιτάμε μπροστά».

-Εχεις κερδίσει τους φιλάθλους της ΑΕΚ και με τις εμφανίσεις σου,
αλλά και με το πάθος σου. Φαίνεται να αντιμετωπίζεις το κάθε
ματς σαν να μην υπάρχει αύριο… Τελικά τι είναι ο Ογκνιεν
Βράνιες; Ενας πολεμιστής ή ένα κομάντο, όπως κάποιοι σε
αποκαλούν;
-(Γελάει…) «Μα, έτσι είναι! Τι περιμένεις να σου πω τώρα; Είναι
πώς το βλέπει κανείς. Όπως στη ζωή δεν υπάρχει αύριο και ζεις
την κάθε στιγμή, έτσι και στο γήπεδο! Μπαίνεις και τα δίνεις όλα
και ζεις το κάθε παιχνίδι σαν να μην υπάρχει επόμενο! Αυτή είναι
η φιλοσοφία μου»…

-Τι εντύπωση σου έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι οπαδοί της ΑΕΚ;
Πώς τους έχεις ζήσει;
-«Είχα ακούσει πολλά για τους οπαδούς της ΑΕΚ, πριν έρθω εδώ.
Είχα μάθει ότι είναι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές στην Ελλάδα,
ότι λατρεύουν την ομάδα τους, ότι είναι πολύ κοντά με πάθος και
αγάπη. Και το διαπίστωσα από κοντά! Για αυτόν τον κόσμο θέλω
να δίνω τα πάντα, να βλέπει ότι προσφέρω όσα έχω μέσα μου, ό,τι
περισσότερο μπορώ να δώσω».

-Ετσι όπως βλέπεις πλέον από μέσα την ομάδα, πιστεύεις ότι
μπορεί να δώσει περισσότερα, ότι έχει περιθώρια βελτίωσης;
-«Ο ερχομός του νέου προπονητή έφερε καινούργια πράγματα
μέσα στην ομάδα. Ηρθαν και κάποιοι νέοι παίκτες και νομίζω ότι
σιγά σιγά ανεβαίνουμε επίπεδο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι από
αγώνα σε αγώνα βελτιωνόμαστε, είναι κάτι που το διαπιστώνει ο
καθένας και από τα αποτελέσματα, αλλά και από την εικόνα της
ομάδας μέσα στο γήπεδο. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε με
τον ίδιο τρόπο».
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-Στο ντέρμπι έπαιξες δεξί μπακ λόγω των δύο απουσιών. Είναι θέση που σου
αρέσει, μπορεί να σε ξαναδούμε να παίζεις εκεί;
-«Η θέση μου είναι στόπερ! Βεβαίως έχω παίξει δεξί μπακ, αυτή είναι η θέση μου
στην εθνική Βοσνίας, ενώ στο παρελθον έχω αγωνιστεί ως δεξί μπακ και με τη
Σπόρτινγκ Χιχόν. Δεν είναι όμως η θέση στην οποία μου αρέσει να παίζω. Όταν
βεβαίως υπάρχει ανάγκη και για το καλό της ομάδας παίζω και δεξί μπακ και
όπου μου πει ο προπονητής μου».

-Τι είναι αυτό θεωρείς ότι έδωσε τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό; Το
πάθος, η τακτική, η ποιότητα της ομάδας;
-«Ο πιο καθοριστικός παράγοντας και το κλειδί της νίκης ήταν ο προπονητής μας!
Με τις επιλογές του, με την τακτική που επέλεξε, με τις ομιλίες του σε εμάς, με τον
συνολικό τρόπο με τον οποίο μας προετοίμασε για το ντέρμπι. Ολα αυτά που
έκανε μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτή τη σημαντική νίκη».

-Ο Ολυμπιακός βρίσκεται 18 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ, βάσει της…
βαθμολογίας της Super League. Ετσι όπως είδες τον αντίπαλό σας μέσα στο
γήπεδο, πιστεύεις ότι δικαιολογείται αυτή η διαφορά με κριτήριο την αξία και
την ποιότητα των δύο ομάδων;
-«Δεν είναι ρεαλιστική αυτή η εικόνα, ούτε δικαιολογείται τόσο μεγάλη
βαθμολογική διαφορά. Είναι τόσοι οι αγώνες στους οποίους εμείς έχουμε χάσει
βαθμούς από ομάδες που είναι χαμηλά στη βαθμολογία, που πραγματικά δεν
δικαιολογείται»…

-Πώς ζεις καθημερινά το κλίμα στα αποδυτήρια, έχεις προσαρμοστεί;
-«Πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πόσο καλό είναι το κλίμα από την πρώτη
μέρα! Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια είναι οικογενειακή, οι συμπαίκτες μου με
υποδέχτηκαν σαν να με γνώριζαν καιρό, με βοήθησαν άμεσα να προσαρμοστώ
και αισθάνομαι την υποχρέωση να κάνω και εγώ το ίδιο σε όποιον νέο μας
συμπαίκτη στο μέλλον»!

-Υπάρχει παίκτης με τον οποίο έχεις δέσει περισσότερο; Εχεις και το
πρόβλημα με τη γλώσσα…
-«Θα έλεγα με τον Μάνταλο και με τον Λαμπρόπουλο».

-Ηρθες στην ΑΕΚ χαρούμενος για την επιλογή που έκανες για την καριέρα σου.
Μετά από αυτό το πρώτο διάστημα στην ομάδα παραμένεις το ίδιο σίγουρος
για την απόφαση που πήρες;
-«Ακριβώς το ίδιο πιστεύω και τώρα! Αισθάνομαι δικαιωμένος και θέλω να μείνω
στην ΑΕΚ για πολλά χρόνια»!

«ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ,
ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΣΤΗΝ
ΑΕΚ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ»
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Μία από τις πολλές πρωτιές που κατέχει η ΑΕΚ στο ελληνικό
ποδόσφαιρο, είναι και αυτή της ελληνικής ομάδας που
συμμετείχε σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης το
1969. Σε μια εποχή που οι ομάδες μας έβγαιναν στην
Ευρώπη για να παίξουν έναν, το πολύ δύο γύρους και να
επιστρέψουν (συχνά με ταπεινωτικούς αποκλεισμούς) στη
βάση τους, η ΑΕΚ έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της
κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης εκείνης της εποχής,
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.
Σαν σήμερα πριν από 48 χρόνια η ΑΕΚ του Μπράνκο
Στάνκοβιτς έγραφε ιστορία. Έχοντας αποκλείσει τη Ζενές
Ες από το Λουξεμβούργο και την Ακαντέμισκ Μπόλτκλουμπ
από την Κοπεγχάγη, βρήκε μπροστά της την Σπάρτακ
Τρνάβα από την τότε Τσεχοσλοβακία και νυν ομάδα της
πρώτης κατηγορίας της Σλοβακίας.
Το εμπόδιο ήταν πολύ υψηλό. Ηταν τα χρόνια που οι
σύλλογοι της Σλοβακίας κυριαρχούσαν στο ενιαίο
τσεχοσλοβακικό πρωτάθλημα και η Τρνάβα είχε
κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα την οκταετία 1967-75.
Ήταν στο ξεκίνημα μιας μεγάλης δυναστείας, με κορυφαίο
παίκτη τον μόνιμα πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος
Γιόζεφ Ανταμετς.
Για όλους αυτούς τους λόγους, η ήττα με 2-1 στις 26
Φεβρουαρίου θεωρήθηκε εξαιρετικό αποτέλεσμα για την
ΑΕΚ απέναντι σε μια πανίσχυρη ομάδα, ειδικά από τη
στιγμή που το σκορ μειώθηκε από 2-0 σε 2-1 με το γκολ του

Νίκου Σεβαστόπουλου στο 61'. Η Σπαρτάκ είχε κυριαρχήσει
στο πρώτο μέρος και είχε σκοράρει με τους Γιάραμπεκ (26')
και Κάμπατ (43'), όμως η ΑΕΚ αντεπιτέθηκε στο δεύτερο
ημίχρονο και μείωσε το σκορ μέσα σε έναν αγωνιστικό χώρο
που είχε μετατραπεί σε βούρκο από το λιωμένο χιόνι.
Η αποστολή επέστρεψε το ίδιο βράδυ μέσω Πράγας και στο
παλιό αεροδρόμιο περίμεναν χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ που
ξενυχτούσαν για να υποδεχθούν τους... ήρωες. Αυτό το γκολ
του Σεβαστόπουλου έδινε ελπίδες για πρόκριση στα
ημιτελικά με νίκη άνω των δύο γκολ στη ρεβάνς της Νέας
Φιλαδέλφειας. Ή έστω με επαναληπτικό στη Ρώμη, σε
περίπτωση που η ΑΕΚ κέρδιζε με ένα γκολ διαφορά, αφού
ακόμα τότε δεν ίσχυε το εκτός έδρας γκολ.
Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Η Τρνάβα απέσπασε 1-1
στη Νέα Φιλαδέλφεια (22' Σβετς - 77' Παπαϊωάννου) και
στα ημιτελικά αποκλείστηκε από την Μπενφίκα. Η ΑΕΚ
έμεινε με την ικανοποίηση της καλής πορείας, αλλά και με
την πίκρα της χαμένης ευκαιρίας. Ήταν, όμως, μια εποχή
που ακόμα το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είχε την πείρα να
διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.
Η ΑΕΚ, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Οκτώ χρόνια αργότερα
έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77,
ενώ τη διετία 1997-98 έφτασε στα προημιτελικά του τότε
Κυπέλλου Κυπελλούχων. Έγινε έτσι η πρώτη και η μοναδική
ελληνική ομάδα που έχει συμμετάσχει σε προημιτελική
φάση και στις τρεις ιστορικές διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ.

ΣΤΟΥΣ 8 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣΣΤΟΥΣ 8 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σαν σήμερα το 1969 η ΑΕΚ έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε σε ευρωπαϊκό προημιτελικό
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Βασιλείου, Κωνσταντινίδης και Σταθόπουλος και καθιστοί οι Σταματιάδης, Καραφέσκος, Νικολαϊδης, Παπαϊωάννου και Βεντούρης
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στο πρώτο μέρος και είχε σκοράρει με τους Γιάραμπεκ (26')
και Κάμπατ (43'), όμως η ΑΕΚ αντεπιτέθηκε στο δεύτερο
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διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις.
Η ΑΕΚ, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Οκτώ χρόνια αργότερα
έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1976-77,
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Α' ΓΥΡΟΣ
18/9/68: ΑΕΚ-Ζενές Ες 3-0 (Στάδιο Καραϊσκάκη)
ΓΚΟΛ: 24' Παπαϊωάννου, 56' Παπαγεωργίου, 58' πεν.
Καραφέσκος
ΑΕΚ: Μανιατέας, Βασιλείου, Σκευοφύλαξ (46' Σταθόπουλος)
Βεντούρης (46' Σεβαστόπουλος) Παπαγεωργίου, Σοφιανίδης,
Συμιγδαλάς, Ιορδάνου, Καραφέσκος, Παπαϊωάννου,
Σταματιάδης.

2/10/68: Ζενές Ες-ΑΕΚ 3-2
ΓΚΟΛ: 6' Χόφμαν, 43' Ντρουέ, 83' Λάνγκερ – 16', 35'
Βεντούρης
ΑΕΚ: Μανιατέας, Βασιλείου (55' Σταθόπουλος) Σοφιανίδης,
Σκευοφύλαξ, Συμιγδαλάς, Ιορδάνου, Καραφέσκος,
Σταματιάδης, Παπαγεωργίου, Παπαϊωάννου, Βεντούρης.

Β' ΓΥΡΟΣ
13/11/68: ΑΕΚ-ΑΒ Κοπεγχάγη 0-0
ΑΕΚ: Κωνσταντινίδης, Κεφαλίδης, Μπαλόπουλος, Σταθόπουλος,
Βασιλείου, Σκευοφύλαξ, Καραφέσκος, Νικολαΐδης,
Σταματιάδης (46' Σεβαστόπουλος) Παπαϊωάννου, Βεντούρης.

27/11/68: ΑΒ Κοπεγχάγη-ΑΕΚ 0-2
ΓΚΟΛ: 26' Σταματιάδης, 80' Παπαϊωάννου
ΑΕΚ: Κωνσταντινίδης, Κεφαλίδης, Μπαλόπουλος, Σταθόπουλος,
Βασιλείου, Σκευοφύλαξ, Καραφέσκος, Νικολαΐδης,
Σταματιάδης (73' Συμιγδαλάς) Παπαϊωάννου, Πομώνης (57'
Σεβαστόπουλος).

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
26/2/69: Σπάρτα Τρνάβα-ΑΕΚ 2-1
ΓΚΟΛ: 26' Γιάραμπεκ, 43' Κάμπατ – 61' Σεβαστόπουλος
ΑΕΚ: Κωνσταντινίδης, Κεφαλίδης, Μπαλόπουλος, Σταθόπουλος,
Βασιλείου, Σκευοφύλαξ, Καραφέσκος, Σεβαστόπουλος,
Νικολαΐδης, Παπαϊωάννου, Σταματιάδης (46' Βεντούρης).

12/3/69: ΑΕΚ-Σπάρτα Τρνάβα 1-1
ΓΚΟΛ: 77' Παπαϊωάννου – 22' Σβετς
ΑΕΚ: Κωνσταντινίδης, Κεφαλίδης, Μπαλόπουλος, Σκευοφύλαξ,
Σταθόπουλος, Βασιλείου, Καραφέσκος 46' Συμιγδαλάς)(
Νικολαΐδης, Βεντούρης, Παπαϊωάννου, Σταματιάδης (46'
Πομώνης).

Α' Γ
18/
ΓΚ
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ΑΕ
Βεν
Συμ
Στα

2/1
ΓΚ
Βεν
ΑΕ
Σκε
Στα

Β'
13/
ΑΕ
Στα
Νικ
Πα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 1968-69

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 1968-69

Οι οπαδοί της ΑΕΚ ξενύχτησαν για να
υποδεχθούν την αποστολή της ομάδας
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Γενέθλια μέρα του πρώην
ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ
Ζούλιο Σέζαρ (φωτο) ενώ
το 1945 σαν σήμερα
γεννήθηκε και ο πρώην
προπονητής της ομάδας
μπάσκετ του συλλόγου
Γιάννης Ιωαννίδης

1980Γέννηση του λογοτέχνη
Κώστα Βάρναλη (φωτο)
ενώ στην ίδια ημερομηνία
έχουν γεννηθεί ο Γάλλος
συγγραφέας Βικτόρ Ουγκώ
(1802) και οι Ελληνες
καλλιτέχνες Νίκος Χατζηκ-
υριάκος Γκίκας (1906) και
Μίνως Αργυράκης (1920)

1884 Παγιδευμένο με εκρηκτικά
φορτηγό, σταθμευμένο κάτω
από τον βόρειο από τους
πρώην Δίδυμους Πύργους,
εκρήγνυται σκοτώνοντας έξι
ανθρώπους και
τραυματίζοντας 1.042

1993
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Γεμάτη από ιστορικούς αγώνες είναι η 26η Φεβρουαρίου για την
ΑΕΚ. Εκτός από τον πρώτο προημιτελικό που έπαιξε ποτέ ελληνική
ομάδα (με την Σπάρτακ Τρνάβα το 1969) και τον οποίον
παρουσιάζουμε σε ειδικό αφιέρωμα στις σελίδες 10-11, η ΑΕΚ έχει
να θυμάται πολλούς αγώνες ακόμα από αυτούς που μένουν
αξέχαστοι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει παίξει τέσσερις φορές με τον
Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τις νίκες. Η αρχή
έγινε το 1984, όταν ο Θωμάς Μαύρος με δύο γκολ ανέτρεψε το
αρχικό προβάδισμα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ
σαν σήμερα πριν 20 χρόνια η ΑΕΚ είχε νικήσει με 1-0 στον
επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο παλιό
Καραϊσκάκη, με τον Ντέμη Νικολαϊδη να σκοράρει και να αξιοποιεί
το... τρελό σλάλομ του Τιμούρ Κετσπάγια από τα αριστερά.
Μετά από μια νίκη με εννέα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια
(αποβολές Μπατίστα και Μιχάλη Βλάχου) η ΑΕΚ νίκησε με δέκα
στο Φάληρο (αποβολή Μανωλά) και εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον
αντίπαλο που είχε αρχίσει να χτίζει τη δυναστεία του με τους...
γνωστούς τρόπους.
Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει το 1994 με 3-0 σε ένα ματς που ο
διαιτητής Μαζαράκης είχε αποβάλει ακόμα και τον Τόνι Σαβέβσκι,
τη στιγμή που στον πάγκο της ΑΕΚ έπεφτε βροχή από μάρμαρα.
Και το 2001 στο γήπεδο του ΟΦΗ, με την ΑΕΚ τυπικά γηπεδούχο, ο
Ολυμπιακός νίκησε με 2-1, επωφελούμενος μιας από τις πιο
σφαγιαστικές διαιτησίες σε βάρος της «Ενωσης» στα χρόνια της
«παράγκας», με δράστες τον διαιτητή Χέλη και τον επόπτη
Τάπραντζη.
Τέτοια ημερομηνία επίσης η ΑΕΚ έχει δώσει δύο ματς με τον
Παναθηναϊκό: το 4-4 του 1933 στη Λεωφόρο (με την ΑΕΚ να
«επιστρέφει» από 4-2 στο τελευταίο τέταρτο) και το 2-1 του 1961
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 1978 έγινε μια μεγάλη ανατροπή στο
Αιγάλεω από το 2-0 του ημιχρόνου σε 2-4, όταν ο Τάκης Νικολού-
δης πέτυχε τρία γκολ μετά την προώθησή του σε ρόλο σέντερ φορ
από τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ενώ το 5-1 επί του Λεβαδειακού το
1989 ήταν το πιο μεγάλο σκορ της ΑΕΚ σε εκείνη την πορεία προς
τον τίτλο. Στα αξιοσημείωτα της ημερομηνίας, η νίκη επί του
Ιωνικού στο ΟΑΚΑ πριν έντεκα χρόνια με γκολ του Κώστα
Κατσουράνη στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων!

ΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΜΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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1933 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 4-4 Πρωτάθλημα Ελλάδας
(10' Τριανταφύλλης, 30΄, 49', 67' Πιερράκος – 11' Ηλιάσκος, 37' Τζιραλίδης,
76' Μάλλιος, 88' Δημητριάδης)
1958 ΑΕΚ-Κηφισιά 5-0 Κύπελλο Ελλάδας
(37', 40' Τσανούλας, 43' Χρήστου, 70', 88' Χανιώτης)
1961 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 2-1 Α' Εθνική
(23' Πετρίδης, 57' Σοφιανίδης – 59' Παπαεμμανουήλ)
1967 ΑΕΚ-Πανιώνιος 3-0 Α' Εθνική
(8' Πομώνης, 19', 82' Κ. Νικολαϊδης)
1969 Σπάρτα Τρνάβα-ΑΕΚ 2-1 Κύπελλο Πρωταθλητριών
(27' Γιάραμπακ, 43' Κάμπατ – 60' Σεβαστόπουλος)
1978 Αιγάλεω-ΑΕΚ 2-4 Α' Εθνική
(9' Χατζησκουλίδης, 41' Κωνσταντόπουλος – 55', 75', 83' Νικολούδης, 87' Μαύρος)
1984 AEK-Ολυμπιακός 2-1 Α' Εθνική
(78', 86' Μαύρος – 62' Αναστόπουλος)
1989 AEK-Λεβαδειακός 5-1 Α' Εθνική
(8' Οκόνσκι, 19', 78' Σαβέβσκι, 26' Σαββίδης, 88' Χριστοδούλου)
1994 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 3-0 Α' Εθνική
(24' Κρίστενσεν, 67' Τσαλουχίδης, 90' Μπατίστα)
1997 Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-1 Α' Εθνική
(47' Νικολαϊδης)
2001 ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-2 Α' Εθνική
(36' Τσιάρτας – 19' Γιαννακόπουλος, 28' Τζόρτζεβιτς)
2005 Καλλιθέα-ΑΕΚ 1-2 Α' Εθνική
(68' Κυριάκος – 3' Σέζαρ, 8' Β. Ιβιτς)
2006 ΑΕΚ-Ιωνικός 2-1 Α' Εθνική
(21' Βενγκλίνσκι, 100' Κατσουράνης – 39' Περόνε)
2012 ΑΕΚ-ΟΦΗ 1-1 Α' Εθνική
(55' Λυμπερόπουλος – 66' Χόρχε Λόπεθ)

1978 Ο Τάκης Νικολούδης με τρία γκολ
«γύρισε» το ματς στο Αιγάλεω

1997: Η φάση του γκολ από τον
Ντέμη Νικολαϊδη στο Καραϊσκάκη1997

Γεμάτη από ιστορικούς αγώνες είναι η 26η Φεβρουαρίου για την
ΑΕΚ. Εκτός από τον πρώτο προημιτελικό που έπαιξε ποτέ ελληνική
ομάδα (με την Σπάρτακ Τρνάβα το 1969) και τον οποίον
παρουσιάζουμε σε ειδικό αφιέρωμα στις σελίδες 10-11, η ΑΕΚ έχει
να θυμάται πολλούς αγώνες ακόμα από αυτούς που μένουν
αξέχαστοι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει παίξει τέσσερις φορές με τον
Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τις νίκες. Η αρχή
έγινε το 1984, όταν ο Θωμάς Μαύρος με δύο γκολ ανέτρεψε το
αρχικό προβάδισμα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ
σαν σήμερα πριν 20 χρόνια η ΑΕΚ είχε νικήσει με 1-0 στον
επαναληπτικό ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο παλιό
Καραϊσκάκη, με τον Ντέμη Νικολαϊδη να σκοράρει και να αξιοποιεί
το... τρελό σλάλομ του Τιμούρ Κετσπάγια από τα αριστερά.
Μετά από μια νίκη με εννέα παίκτες στη Νέα Φιλαδέλφεια
(αποβολές Μπατίστα και Μιχάλη Βλάχου) η ΑΕΚ νίκησε με δέκα
στο Φάληρο (αποβολή Μανωλά) και εξέθεσε ανεπανόρθωτα τον
αντίπαλο που είχε αρχίσει να χτίζει τη δυναστεία του με τους...
γνωστούς τρόπους.
Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει το 1994 με 3-0 σε ένα ματς που ο
διαιτητής Μαζαράκης είχε αποβάλει ακόμα και τον Τόνι Σαβέβσκι,
τη στιγμή που στον πάγκο της ΑΕΚ έπεφτε βροχή από μάρμαρα.
Και το 2001 στο γήπεδο του ΟΦΗ, με την ΑΕΚ τυπικά γηπεδούχο, ο
Ολυμπιακός νίκησε με 2-1, επωφελούμενος μιας από τις πιο
σφαγιαστικές διαιτησίες σε βάρος της «Ενωσης» στα χρόνια της
«παράγκας», με δράστες τον διαιτητή Χέλη και τον επόπτη
Τάπραντζη.
Τέτοια ημερομηνία επίσης η ΑΕΚ έχει δώσει δύο ματς με τον
Παναθηναϊκό: το 4-4 του 1933 στη Λεωφόρο (με την ΑΕΚ να
«επιστρέφει» από 4-2 στο τελευταίο τέταρτο) και το 2-1 του 1961
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το 1978 έγινε μια μεγάλη ανατροπή στο
Αιγάλεω από το 2-0 του ημιχρόνου σε 2-4, όταν ο Τάκης Νικολού-
δης πέτυχε τρία γκολ μετά την προώθησή του σε ρόλο σέντερ φορ
από τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ενώ το 5-1 επί του Λεβαδειακού το
1989 ήταν το πιο μεγάλο σκορ της ΑΕΚ σε εκείνη την πορεία προς
τον τίτλο. Στα αξιοσημείωτα της ημερομηνίας, η νίκη επί του
Ιωνικού στο ΟΑΚΑ πριν έντεκα χρόνια με γκολ του Κώστα
Κατσουράνη στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων!





ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Μανόλο Χιμένεθ
ΒΟΗΘ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ: Χεσούς Καλντερόν Μαλαγόν
ΓΥΜΝΑΣΤEΣ: Σεμπαστιάν Λόπες Μπασκόν,
Γιάννης Κεσόγλου

Κώστας ΚαμπόληςΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Νίκος Παπαθανασίου
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Μιχάλης Κασάπης
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ: Νίκος Κορομηλάς, Γιώργος Σίμος
Σπύρος Μαλλιώρας

Βαγγέλης ΓιαννίσηςΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Παντελής Νικολάου
ΓΙΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αλκης Καλλιακμάνης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Νίκος Πανταζής
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Γιάννης Σταθάς

,Διονύσης Έγκαρχος Γιάννης Μπουρουτζήκας
Γρηγόρης ΜπογδάνηςΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ: Πάνος Αναστασόπουλος
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Ημ/νια Γενν.: 30/05/1994
Εθνικότητα:Ελληνας
Ύψος // Βάρος: 1.9 m // kg5 91

Συμμ. // Γκολ:

ΜΠΑΡΚΑΣ Βασίλης1
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Ημ/νια Γενν.: 20/02/1988
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.86m // 85kg

Συμμ. // Γκολ:

BΟΥΡΑΣ Ηλίας16
Ημ/νια Γενν.: 09/03/1991
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.98m // 9 kg3

Συμμ. // Γκολ
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ΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ Ιωάννης22

SL 13(13):
ΚΥΠ.: 1(1)
ΕΥΡ:

SL:
ΚΥΠ.:
ΕΥΡ:

SL 8(8):
ΚΥΠ.: 5(5)
ΕΥΡ: 2(2)

AEK FC16

Ημ/νια Γενν. 28/10/1987
Εθνικότητα: Ουρουγουανός
Υψος // Βάρος: 1.8 m // 75kg0

Συμμ. // Γκολ:

ΑΜ
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ΤΙ
ΚΟ

Σ

ΝΤΙΑΣ Χουάν Μανιουέλ3

SL: 1(1)
ΚΥΠ.: 3(3) // -
ΕΥΡ: ΑΜ

ΥΝ
ΤΙ

ΚΟ
Σ

Ημ/νια Γενν.: 24 10 9/ /198
Εθνικότητα: Βόσνιος
Υψος // Βάρος: 1. m // kg85 77

Συμμ. // Γκολ:

ΒΡΑΝΙΕΣ Ογκνιεν4

SL: ( ) //7 7 1
ΚΥΠ.: 2(2)
ΕΥΡ:

Ημ/νια Γενν.: 21 9 8/0 /199
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1. m // kg82 73

Συμμ. // Γκολ

ΤΕ
Ρ

Μ
ΑΤ

Ο
Φ

ΥΛ
ΑΚ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης87

SL:
ΚΥΠ.:
ΕΥΡ:
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TO ΡΟΣΤΕΡ
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Ημ/νια Γενν.: 02/12/1986
Εθνικότητα: Βενεζουελάνος
Υψος // Βάρος: 1.7 m // 69kg3

Συμμ. // Γκολ:

ΒΑΡΓΚΑΣ Ρόναλντ10

SL: 10(3) // 2
ΚΥΠ.: ( ) //2 2 1
ΕΥΡ: 2(2) // - M

ΕΣ
Ο

Σ

Ημ/νια Γενν.: 21/06/1990
Εθνικότητα: Σουηδός
Υψος // Βάρος: 1.88m // 87kg

Συμμ. // Γκολ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ Γιάκομπ18

SL: 20(18) // -
ΚΥΠ.: 4(3) // -
ΕΥΡ: 1(1) // -

Ημ/νια Γενν.: 31/08/1991
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.76m // 7 kg3

Συμμ. // Γκολ

M
ΕΣ

Ο
Σ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ Πέτρος20

SL: 19(19) // 6
ΚΥΠ.: 4(2) // -
ΕΥΡ: 2(2) // -

M
ΕΣ

Ο
Σ

Ημ/νια Γενν.:28/12/1997
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.7 m // 72kg2

Συμμ. // Γκολ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας25

SL: 8( ) //3 2
ΚΥΠ.: 6(4) // 1
ΕΥΡ: 1 (-) // -

Ημ/νια Γενν.: 23/05/1984
Εθνικότητα: Πορτογάλος
Υψος // Βάρος: 1.91m // kg94

Συμμ. // Γκολ

ΕΠ
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ΕΤ
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Ο
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AΛΜΕΪΔΑ Ούγκο9

SL: ( ) // 312 8
ΚΥΠ.: 2(1) // -
ΕΥΡ: 1(-) //

ΑΜ
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ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 16/10/1991
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.83m // kg78

Συμμ. // Γκολ:

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ Δημήτρης26

SL: 12(11) // -
ΚΥΠ.: 5(5) // 1
ΕΥΡ: 2(2) // -

Ημ/νια Γενν.: 13/03/1987
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.77m // 7 kg6

Συμμ. // Γκολ

ΑΡΑΒΙΔΗΣ Χρήστος

ΕΠ
ΙΘ

ΕΤ
ΙΚ

Ο
Σ

21

SL: 10(7) // 1
ΚΥΠ.: 2(1) // -
ΕΥΡ: 1(-) // - ΕΠ
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Ο

Σ

Ημ/νια Γενν.: 2 /06/1998 3
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.8 m // 7 kg1 9

Συμμ. // Γκολ

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ Tάσος28

SL: 12(7) // 1
ΚΥΠ.: 3(3) // 2
ΕΥΡ: 2 (1) // - ΕΠ

ΙΘ
ΤΕ

ΙΚ
Ο

Σ

Ημ/νια Γενν.: 10/ /19907 6
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.84m // 75kg

Συμμ. // Γκολ:

ΜΕΛΗΚΙΩΤΗΣ Δημήτρης31

SL:
ΚΥΠ.: 2(-) // -
ΕΥΡ:

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

17
Ημ/νια Γενν.: 07 93/03/19
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Υψος // Βάρος: 1. m // 7 kg82 9

Συμμ. // Γκολ

ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ Ντε Φρέϊτας

SL:2(-) // -
ΚΥΠ.:
ΕΥΡ:

ΕΠ
ΙΘ

ΕΤ
ΙΚ

Ο
Σ

Ημ/νια Γενν.: 26/05/1989
Εθνικότητα: Τσέχος
Υψος // Βάρος: 1.9 m // kg5 91

Συμμ. // Γκολ

ΠΕΚΧΑΡΤ Τόμας14

SL: 6(10) // 51
ΚΥΠ.: 4(2) // 3
ΕΥΡ: 1(1) // -ΕΠ

ΙΘ
ΕΤ

ΙΚ
Ο

Σ

Ημ/νια Γενν.: 2 /0 /1998 1 2
Εθνικότητα: Αργεντινός
Υψος // Βάρος: 1.8 m // 7 kg1 9

Συμμ. // Γκολ

ΑΡΑΟΥΧΟ Σέρχιο11

SL: 3(3) // -
ΚΥΠ.: ( ) // 22 2
ΕΥΡ:

AEK FC 17

Ημ/νια Γενν.: 17 04 90/ /19
Εθνικότητα: Σουηδός
Υψος // Βάρος: 1. m // 8 kg92 8

Συμμ. // Γκολ:

ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ Αστριτ6

Μ
ΕΣ

ΟΣ

SL: 8(6) // 1
ΚΥΠ.: 3(2) // -
ΕΥΡ:

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 18/03/1991
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.7 m // 65kg5

Συμμ. // Γκολ:

ΜΠΑΚΑΚΗΣ Μιχάλης27

SL: 6( ) // -3
ΚΥΠ.: ( ) // -4 3
ΕΥΡ:

Ημ/νια Γενν.: 16/08/1998
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.80 73m // kg

Συμμ. // Γκολ

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Γιώργος33

SL:
ΚΥΠ.:  2(1) // -
ΕΥΡ:

Ημ/νια Γενν.: 16/12/1989
Εθνικότητα: Παρτογάλος
Υψος // Βάρος: 1.77m // 7 kg4

Συμμ. // Γκολ:

M
ΕΣ

Ο
Σ

ΣΙΜΟΕΣ Αντρέ8

SL: 16(14) // 1
ΚΥΠ.: 4(4) // -
ΕΥΡ: 2(2) // -

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Λάζαρος

Μ
ΕΣ

ΟΣ

7
Ημ/νια Γενν.: 19 12 6/ /198
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1. m // kg83 78
Συμμ. // Γκολ:

SL: 16(11) // 3
ΚΥΠ.: 2(2) // 1
ΕΥΡ:

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 07/11/1986
Εθνικότητα: Ουκρανός
Υψος // Βάρος: 1. m // kg89 85

Συμμ. // Γκολ:

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ Ντμίτρο19

SL: 7(7) // -
ΚΥΠ.:
ΕΥΡ: ( ) // -2 2

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 19/09/1986
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Υψος // Βάρος: 1.74m // kg70

Συμμ. // Γκολ:

ΓΚΑΛΟ Ροντρίγκο12

SL:17(17) // -
ΚΥΠ.: 3(3) // 1
ΕΥΡ: 2(2) // -

Μ
ΕΣ

Ο
Σ

Ημ/νια Γενν.: 06 10 97/ /19
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1. m // kg68 60

Συμμ. // Γκολ:

TΣΕΛΙΟΣ Ηλίας30

SL: 2(-) // -
ΚΥΠ.: 2(2) // -
ΕΥΡ:

Ημ/νια Γενν.: 04/05/1990
Εθνικότητα: Αργεντινός
Υψος // Βάρος: 1. m // 6 kg68 2

Συμμ. // Γκολ

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ Πάτο29

Μ
ΕΣ

Ο
Σ SL: 18(14) // 2

ΚΥΠ.: ( ) // -3 2
ΕΥΡ:

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 26/03/1993
Εθνικότητα: Ελληνας
Υψος // Βάρος: 1.83m // kg78

Συμμ. // Γκολ:

ΜΑΝΩΛΑΣ Κώστας24

SL:
ΚΥΠ.: 1(1)  // -
ΕΥΡ:

Ημ/νια Γενν.: 09/06/1989
Εθνικότητα: Ισπανός
Υψος // Βάρος: 1.8 m // 7 kg5 5

Συμμ. // Γκολ:

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

ΝΤΙΝΤΑΚ Βιλά23

SL: 20(20) // 1
ΚΥΠ.: 4(2) // -
ΕΥΡ: 2(2) // -

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 31/03/1991
ΕλληναςΕθνικότητα:

Υψος // Βάρος: 1.85m // 83kg

Συμμ. // Γκολ:

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης5

SL 17(15) // 2:
ΚΥΠ.: 4 4( ) // -
ΕΥΡ: 1(1) // -
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AEK KIDS CLUB

Δύο μέλη του AEK KIDS Club από την κατηγορία Youth (παιδιά 10-
14 ετών) θα ακολουθήσουν σήμερα το μεσημέρι στο Ολυμπιακό
Στάδιο της Αθήνας την παρακάμερα του AEK TV σε όλους τους
χώρους που θα κινηθεί για το video που ετοιμάζεται σε κάθε εντός
έδρας αγώνα της ομάδας μας.
Πρόκειται για μία ακόμα έκπληξη του νεοσύστατου AEK KIDS Club
που μετά τη συνέντευξη με τον Γιάκομπ Γιόχανσον μέσω Skype
συνεχίζει τις καινοτομίες με παροχή ειδικών προνομίων στα μέλη
του.
Όπως είχε ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΑΕΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό θα γινόταν στη μαθητική κερκίδα του ΟΑΚΑ η
κλήρωση για τους δύο τυχερούς από την κατηγορία Youth όπως
και έγινε… μπροστά στην κάμερα του AEK TV και με πλήρη
διαφάνεια.
Κληρώθηκαν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης (Νο 21 στη λίστα των
υποψηφίων) και ο Θεόδωρος Ευθυμίου (Νο 31) που ήταν οι δύο

τυχεροί για να συνοδεύσουν σήμερα την κάμερα του AEK TV, ενώ
ως επιλαχόντες αναδείχθηκαν ο Γιώργος Βαγενάς με το Νο 19 και
ο Ιουλιανός Ραχιώτης με το Νο 22).
Η ΠΑΕ ΑΕΚ περιμένει τους μικρούς της φίλους και τους καλεί να
εγγραφούν στο νεοσύστατο Fan Club των μικρών φίλων της
ομάδας (ηλικίας 0-14 ετών) με τις εγγραφές να έχουν ήδη
ξεπεράσει τις εξακόσιες! Γραφτείτε άμεσα στο ΑΕΚ KIDS Club
μέσω του μέσω του επίσημου σάιτ της ομάδας και πάρτε σειρά για
τη συμμετοχή σας στις επερχόμενες πρωτότυπες δράσεις του.
Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιμορφωτική διαδικασία της
μαθητικής εξέδρας στο ΟΑΚΑ με ηχηρά μηνύματα εναντίον του
ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, όπως συνέβη και στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σήμερα το μεσημέρι στο ματς με την
ΑΕΛ η μαθητική κερκίδα της ΑΕΚ φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Praksis Πετραλώνων και από
το SolidarityNow, δύο ΜΚΟ για προσφυγόπουλα.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΕΚ ΣΤΟ ΟΑΚΑTVΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΕΚ ΣΤΟ ΟΑΚΑTV

AEK TV

Δύο μέλη του AEK KIDS Club από την κατηγορία Youth (παιδιά 10-
14 ετών) θα ακολουθήσουν σήμερα το μεσημέρι στο Ολυμπιακό
Στάδιο της Αθήνας την παρακάμερα του AEK TV σε όλους τους
χώρους που θα κινηθεί για το video που ετοιμάζεται σε κάθε εντός
έδρας αγώνα της ομάδας μας.
Πρόκειται για μία ακόμα έκπληξη του νεοσύστατου AEK KIDS Club
που μετά τη συνέντευξη με τον Γιάκομπ Γιόχανσον μέσω Skype
συνεχίζει τις καινοτομίες με παροχή ειδικών προνομίων στα μέλη
του.
Όπως είχε ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΑΕΚ στο ημίχρονο του ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό θα γινόταν στη μαθητική κερκίδα του ΟΑΚΑ η
κλήρωση για τους δύο τυχερούς από την κατηγορία Youth όπως
και έγινε… μπροστά στην κάμερα του AEK TV και με πλήρη
διαφάνεια.
Κληρώθηκαν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης (Νο 21 στη λίστα των
υποψηφίων) και ο Θεόδωρος Ευθυμίου (Νο 31) που ήταν οι δύο

τυχεροί για να συνοδεύσουν σήμερα την κάμερα του AEK TV, ενώ
ως επιλαχόντες αναδείχθηκαν ο Γιώργος Βαγενάς με το Νο 19 και
ο Ιουλιανός Ραχιώτης με το Νο 22).
Η ΠΑΕ ΑΕΚ περιμένει τους μικρούς της φίλους και τους καλεί να
εγγραφούν στο νεοσύστατο Fan Club των μικρών φίλων της
ομάδας (ηλικίας 0-14 ετών) με τις εγγραφές να έχουν ήδη
ξεπεράσει τις εξακόσιες! Γραφτείτε άμεσα στο ΑΕΚ KIDS Club
μέσω του μέσω του επίσημου σάιτ της ομάδας και πάρτε σειρά για
τη συμμετοχή σας στις επερχόμενες πρωτότυπες δράσεις του.
Την ίδια ώρα συνεχίζεται η επιμορφωτική διαδικασία της
μαθητικής εξέδρας στο ΟΑΚΑ με ηχηρά μηνύματα εναντίον του
ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων, όπως συνέβη και στο
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σήμερα το μεσημέρι στο ματς με την
ΑΕΛ η μαθητική κερκίδα της ΑΕΚ φιλοξενεί παιδιά από το Κέντρο
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Praksis Πετραλώνων και από
το SolidarityNow, δύο ΜΚΟ για προσφυγόπουλα.
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Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τη Λάρισα επέστρεψαν
στο πρόγραμμα. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στο ΟΑΚΑ
μια γνώριμη απ' τα παλιά, η οποία εμφανίζεται από
καιρού εις καιρόν στη μεγάλη κατηγορία, είτε ως
περαστική (1973-75) είτε για να αφήσει έντονα το
στίγμα της ως πρωταγωνίστρια (1978-96) είτε ως
δύναμη που ήρθε με φόρα και έφυγε άδοξα (2005-
11).
Ξαναγράφεται, λοιπόν, απ' την αρχή η ιστορία, μια
ιστορία που μετρά 27 κεφάλαια, όσες και οι
αναμετρήσεις ΑΕΚ-Λάρισας (26 για το πρωτάθλημα
και μία για τα ) από την πρώτη του 1974 ως τηνplay off
τελευταία του 2011.
Η κυριαρχία της ΑΕΚ είναι σχεδόν απόλυτη, ακόμα και
σε εποχές που η ΑΕΛ έφτανε ακόμα και σε
κατακτήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου. Η
φιλοξενούμενη έχει αποσπάσει πέντε ισοπαλίες (με πιο
ιστορική το 3-3 του 1989, καθ' οδόν για την
κατάκτηση του τίτλου) αλλά η ΑΕΚ έχει 22 νίκες με
συνολικό «σκορ» γκολ 67-24 και με τον Θωμά Μαύρο
να σημειώνει τα περισσότερα από αυτά, συνολικά 7.
Κάποιες από τις νίκες της ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα άνετες,
όπως το 5-1 του 1974-75 (με χατ-τρικ του Γιώργου
Δέδε) και το 5-0 της σεζόν 2006-07, όταν η Λάρισα
είχε κατακτήσει το Κύπελλο. Οι πιο μνημειώδεις, όμως,
ήταν οι νίκες της δεκαετίας του '80, 'οπως το 3-1 της
τελευταίας αγωνιστικής της σεζόν 1984-85 που
οριστικοποίησε την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ευρώπη,
και το 2-1 του 1987-88 τελικά δεν έδωσε τίτλο, αφού η
Λάρισα τον κατέκτησε όταν άλλαξε σκανδαλωδώς ο
νόμος για τα ντοπαρισμένα ούρα του παίκτη της
Γκεόργκι Τσίνγκοφ και της επιστράφηκαν οι βαθμοί
της ποινής της.
Στην ιστορία επίσης έχει μείνει και το 1-0 του 1994 με
το πέναλτι που κέρδισε ο Μανωλάς και για το οποίο
παραδέχθηκε δημοσίως ότι έκανε «θέατρο», με
αποτέλεσμα να τιμωρηθεί (!) από τον αθλητικό
δικαστή και να αθωωθεί στη συνέχεια.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΕΡΟΧΗ

ΑΕΚ - ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΗΝ Α ΕΘΝΙΚΗ’

PO

Το γκολ του Μαυροβούνιου Μόιας Ράντονιτς
3στο -0 της Νέας Φιλαδέλφειας

Ο Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος
σκοράρει στο 5-0 του ΟΑΚΑ

1982-83

2006-0707

Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με τη Λάρισα επέστρεψαν
στο πρόγραμμα. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα στο ΟΑΚΑ
μια γνώριμη απ' τα παλιά, η οποία εμφανίζεται από
καιρού εις καιρόν στη μεγάλη κατηγορία, είτε ως
περαστική (1973-75) είτε για να αφήσει έντονα το
στίγμα της ως πρωταγωνίστρια (1978-96) είτε ως
δύναμη που ήρθε με φόρα και έφυγε άδοξα (2005-
11).
Ξαναγράφεται, λοιπόν, απ' την αρχή η ιστορία, μια
ιστορία που μετρά 27 κεφάλαια, όσες και οι
αναμετρήσεις ΑΕΚ-Λάρισας (26 για το πρωτάθλημα
και μία για τα ) από την πρώτη του 1974 ως τηνplay off
τελευταία του 2011.
Η κυριαρχία της ΑΕΚ είναι σχεδόν απόλυτη, ακόμα και
σε εποχές που η ΑΕΛ έφτανε ακόμα και σε
κατακτήσεις πρωταθλήματος και κυπέλλου. Η
φιλοξενούμενη έχει αποσπάσει πέντε ισοπαλίες (με πιο
ιστορική το 3-3 του 1989, καθ' οδόν για την
κατάκτηση του τίτλου) αλλά η ΑΕΚ έχει 22 νίκες με
συνολικό «σκορ» γκολ 67-24 και με τον Θωμά Μαύρο
να σημειώνει τα περισσότερα από αυτά, συνολικά 7.
Κάποιες από τις νίκες της ΑΕΚ ήταν ιδιαίτερα άνετες,
όπως το 5-1 του 1974-75 (με χατ-τρικ του Γιώργου
Δέδε) και το 5-0 της σεζόν 2006-07, όταν η Λάρισα
είχε κατακτήσει το Κύπελλο. Οι πιο μνημειώδεις, όμως,
ήταν οι νίκες της δεκαετίας του '80, 'οπως το 3-1 της
τελευταίας αγωνιστικής της σεζόν 1984-85 που
οριστικοποίησε την επιστροφή της ΑΕΚ στην Ευρώπη,
και το 2-1 του 1987-88 τελικά δεν έδωσε τίτλο, αφού η
Λάρισα τον κατέκτησε όταν άλλαξε σκανδαλωδώς ο
νόμος για τα ντοπαρισμένα ούρα του παίκτη της
Γκεόργκι Τσίνγκοφ και της επιστράφηκαν οι βαθμοί
της ποινής της.
Στην ιστορία επίσης έχει μείνει και το 1-0 του 1994 με
το πέναλτι που κέρδισε ο Μανωλάς και για το οποίο
παραδέχθηκε δημοσίως ότι έκανε «θέατρο», με
αποτέλεσμα να τιμωρηθεί (!) από τον αθλητικό
δικαστή και να αθωωθεί στη συνέχεια.
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Η Αθλητική Ένωση Λάρισας ιδρύθηκε το 1964 από τη
συγχώνευση των τοπικών σωματείων Άρη, Ηρακλή, Λαρισαϊκού
και Τοξότη και έχει για έδρα το AEL FC ARENA. Εκανε την πρώτη
της εμφάνιση στη Α' Εθνική το 1973-74, αλλά κατάφερε να μείνει
μόνο δύο σεζόν.
Επέστρεψε το 1978 και έμελλε να πρωταγωνιστήσει για πολλά
χρόνια, φτάνοντας τη δεκαετία του '80 σε δύο τελικούς
Κυπέλλου (ήττες από το Παναθηναϊκό το 1982 και το 1984) σε
ένα Κύπελλο (4-1 τον ΠΑΟΚ το 1985) και κυρίως στο
πρωτάθλημα του 1988, το μοναδικό επαρχιακής ομάδας στην
ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίτου.
Σταδιακά έχασε την αγωνιστική ισχύ της, υποβιβάστηκε το 1996,
βρέθηκε μέχρι και στη Γ' Εθνική, όμως επέστρεψε το 2005 υπό

την ηγεσία του Κώστα Πηλαδάκη και έμεινε άλλα έξι χρόνια,
ζώντας μεγάλες στιγμές (Κύπελλο 2007, κατασκευή AEL FC
ARENA) αλλά και βιώνοντας έναν ακόμα υποβιβασμό το 2011.
Από το περασμένο καλοκαίρι ανήκει και πάλι στη Super League,
όπου δίνει τη μάχη για την παραμονή της. Σε αυτή της την
προσπάθεια, τον Ιανουάριο η ΑΕΛ προχώρησε εννέα
μεταγραφές και πλέον εμφανίζεται με ένα αρκετά
διαφοροποιημένο ρόστερ.
Η νίκη της την περασμένη Δευτέρα σε βάρος του Λεβαδειακού
ήταν ίσως το πιο σημαντικό αποτέλεσμά της ως τώρα (ακόμα και
από τη νίκη επί του Ολυμπιακού τον περασμένο Σεπτέμβριο)
καθώς της επέτρεψε να αποσπαστεί έξι βαθμούς από τη ζώνη
του υποβιβασμού.

Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
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Ο Σάκης Τσιώλης γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1959 στην Καρδίτσα και το 1982
μεταπήδησε από την τοπική Αναγέννηση στην ΑΕΛ, με την οποία πανηγύρισε το κύπελλο
Ελλάδος του 1985 και το Πρωτάθλημα του 1988. Αγωνίστηκε ακόμα σε Ιωνικό,
Πανηλειακό και Αστέρα Αμαλιάδας.

Από το 1996 και μετά δούλεψε σε συνολικά 16 ομάδες ομάδες επαγγελματικών
κατηγοριών, εκ των οποίων οι εννέα ήταν Α' Εθνικής. Πιο σημαντική στιγμή του ήταν ο
Τελικός του Κυπέλλου του 2013 με τον Αστέρα Τρίπολη, όπου έχασε άδικα στον Τελικό του
ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό. Στη Λάρισα βρέθηκε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2016,
για να αποχωρήσει τον Ιούνιο του ίδιου έτου και να αντικαταστήσει τον (διάδοχό του λίγους
μήνες πριν!) Άγγελο Αναστασιάδη τον περασμένο Νοέμβριο.

ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

26 2.0 .2017 \\ \\ SUPERLEAGUEAEK - Α.Ε.Λ.
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Ημ/νια Γενν.:16/08/1985
Εθνικότητα: Σέρβος
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

AM
YN

TI
KO

Σ

ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
Μπόρισλαβ

5

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 09/11/1988
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΟΦΗ

ΜΟΝΙΑΚΗΣ Μανώλης6
ΑΜ

ΥΝ
ΤΙ

ΚΟ
Σ

Ημ/νια Γενν.: 14/02/1987
Εθνικότητα: Γαλλία
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα NDELAΤΟ

ΤΙΚΟ Στέβεν15

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 29/07/1993
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΚΟΛΙΑΣ Νίκος16

Ημ/νια Γενν.: 30/05/1988
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΟΒ Γεννάδιος67

ΤΕ
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Μ
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Ο
Φ

ΥΛ
ΑΚ

ΑΣ

Ημ/νια Γενν.: 01/02/1993
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Νίκος

4
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ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 27/0 /19903
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Κώστας

25
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ΑΣ
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ΙΘ

ΕΤ
ΙΚ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.: 23/10/1987
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα ΒΕΡΟΙΑ

ΝΑΖΛΙΔΗΣ Θωμάς7

Ημ/νια Γενν.: 11/01/1990
:Εθνικότητα Ονδουριανός

Στην ομάδα από: 2017
o :Πρ. μάδα CD REAL SOCIEDAD

ΡΕΓΕΣ Ντιέγκο9
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ΙΘ

ΕΤ
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ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 01/10/1993
Εθνικότητα: Ισπανός
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα CD LEALTAD

ΓΚΑΓΙΕΧΟ Πάμπλο97

Ημ/νια Γενν.: 18/01/1996
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα ΑΖ ΑLKMAAR U21

ΕΥΜΟΡΦΙΔΗΣ Τζέιμς96
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Ο
Σ

Ημ/νια Γενν.: 16/04/1992
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΡΕΝΤΖΑΣ Βασίλης18

ΕΠ
ΙΘ

ΕΤ
ΙΚ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.: 19/01/1991
Εθνικότητα:Ουρουγουανός
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα V PLONDIVΒΟΤΕ

BΑΡΕΛΑ Νίκο10

ΕΠ
ΙΘ

ΕΤ
ΙΚ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.: 28/08/1993
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα Α.Σ. ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ

ΚΑΠΟΣ Δημήτρης19

ΕΠ
ΙΘ

ΕΤ
ΙΚ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.: 05/11/1988
Εθνικότητα: Ισπανός

7Στην ομάδα από: 201
Πρ. oμάδα: RBELLA FCΜΑ

ΤΣΑΚΟΠΙΝΟ Αλεχάνδρο99

Ημ/νια Γενν.: 14 10 3/ /199
Εθνικότητα: Σέρβος
Στην ομάδα από: 2016
Πρ. oμάδα: FK RADNIK

SURDULICA

M
eΣ

Ο
Σ

ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ Μίλος77
Ημ/νια Γενν.: 19/06/1991
Εθνικότητα: Αλβανός
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Μ
ΕΣ

Ο
Σ

ANTONI Φατιόν64

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 16 10 87/ /19
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Στην ομάδα από: 2016
Πρ. oμάδα: JOINVILLE ESPORTE

CLUB (SC)

ΝΤΟΝΤΟ54

Ημ/νια Γενν.: 20/11/1992
Εθνικότητα: Αζέρος
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα SUMGAYIT PFC

ΓΚΟΥΛΟΥΖΑΝΤΕ Αμίτ44

Μ
ΕΣ

Ο
Σ

Ημ/νια Γενν.: 27/03/1985
Εθνικότητα: Σλοβάκος
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα ΞΑΝΘΗA.O.

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

ΦΑΡΚΑΣ Πάβολ26

ΑΜ
ΥΝ

ΤΙ
ΚΟ

Σ

Ημ/νια Γενν.: 23/07/1995
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δημήτρης35

Ημ/νια Γενν.: 06/06/1987
Εθνικότητα: Κύπριος
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΒΡΑΑΜ Ανδρέας11

Μ
ΕΣ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.: 09/08/1988
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΟΦΗ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ
Βασίλης

Μ
ΕΣ

Ο
Σ

8

Μ
ΕΣ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.: 30/07/1988
Εθνικότητα: Ελληνας
Στην ομάδα από: 2015

o :Πρ. μάδα ΟΦΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας

37

Ημ/νια Γενν.: 21 3 92/0 /19
Εθνικότητα: Νοτιοαφρικανός
Στην ομάδα από: 2017
Πρ. oμάδα: ΟRLANDO PIRATES

ΜΑΣΑΛΕΣΑ
Λελογκονόλο

12

Μ
ΕΣ

ΟΣ

Ημ/νια Γενν.:16/02/1995
Εθνικότητα: Λετονός
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα FC METZ

Μ
ΕΣ

Ο
Σ

IKAOYNIEKΣ Γιάνις2423
Ημ/νια Γενν.: 24/08/1993
Εθνικότητα: Γκανέζος
Στην ομάδα από: 2016

o :Πρ. μάδα FK NOVI PAZAR

ΚΟΝΤΟΡ Οουσου-Ανσά

Μ
ΕΣ

Ο
Σ

20
Ημ/νια Γενν.: 03/10/1987
Εθνικότητα: Κροάτης
Στην ομάδα από: 2017

o :Πρ. μάδα STEAUA BUCHAREST

ΑΓΚΑΝΟΒΙΤΣ Αντνάν

Μ
ΕΣ

Ο
Σ
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Σε μια γιορτή προάγγελο της μεγάλης νίκης στο ντέρμπι την
περασμένη Κυριακή τα Αετόπουλα των Ακαδημιών ΑΕΚ
FUTSAL έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και κέρδισαν
πλούσια δώρα . Οι Ακαδημίες που τελούν υπό την αιγίδα της
ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσαν το παρών και διασκέδασαν με την ψυχή
τους. Ο Haga έδινε το ρυθμό και τα ταλέντα των Ακαδημιών
ακολουθούσαν. Ο ύμνος της ΑΕΚ ακούστηκε πολλές φορές
τα συνθήματα για το μεγάλο ντέρμπι δεν έλειψαν από το
ρεπερτόριο τους.
Ο Τόνι Σαβέβσκι βρέθηκε δίπλα στα παιδιά του FUTSAL και
συνομίλησε μαζί τους και οι γονείς έσπευσαν σε ρόλο
φωτογράφων να απαθανατίσουν τα παιδιά τους με τον
πάλαι ποτέ ηγέτη της ΑΕΚ. Ο Μιχάλης Μπακάκης υπέγραφε
αυτόγραφα σε μπάλες, ρούχα ακόμα και στα χέρια των
πιτσιρικάδων. Με την άφιξή του στο Agora Μusic Cafe ο
ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Ο διεθνής παίκτης
ακούραστος έκανε τις κληρώσεις για τα πλούσια δώρα.
Στην κοπή της πίτας δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Τα δώρα της
ΠΑΕ ΑΕΚ από την κα Αγγελική Αρκάδη έκαναν τα μικρά
Αετόπουλα να λάμπουν από τη χαρά τους. Φανέλες

υπογεγραμμένες από την ανδρική ομάδα, κασκόλ, usb
sticks, προσκλήσεις για τα επόμενα ντέρμπι και μια μεγάλη
έκπληξη. Δυο Ακαδημίες θα φωτογραφηθούν με την
ανδρική ομάδα. Οι τυχεροί της κλήρωσης για αυτό το δώρο
ήταν η Ακαδημία της Παλλήνης και της Νέας Φιλαδελφειας.
Η μεγάλη αλυσίδα γυμναστήριων PLANET FITNESS AND
MORE που στηρίζει τμήματα της ερασιτεχνικής ΑΕΚ
πρόσφερε οικογενειακά προγράμματα εκγύμνασης.
Πλούσια δώρα για τα Αετόπουλα που προσήλθαν μαζικά. Ο
Κωνσταντίνος Μαρινάκης υποδεχόταν από την μια το
μεσημέρι τους εκλεκτούς καλεσμένους και τους γονείς με τα
παιδιά τους και το μαγαζί που έλαβε χώρα η κοπή της πίτας
βάφτηκε κιτρινόμαυρο.
Η χορηγός εταιρία της ΠΑΕ ΑΕΚ Γευσήνους φρόντισε για το
πλουσιοπάροχο μενού με τους γονείς να είναι απόλυτα
ικανοποιημένοι από την περιποίηση. Τα Αετόπουλα των
ακαδημιών FUTSAL διασκέδασαν και μετά τη γιορτή
ανηφόρισαν προς το ΟΑΚΑ για ακόμη μια γιορτή την οποία
έστησαν οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ
και τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
& ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΕΚ FUTSAL
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Σε μια γιορτή προάγγελο της μεγάλης νίκης στο ντέρμπι την
περασμένη Κυριακή τα Αετόπουλα των Ακαδημιών ΑΕΚ
FUTSAL έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα και κέρδισαν
πλούσια δώρα . Οι Ακαδημίες που τελούν υπό την αιγίδα της
ΠΑΕ ΑΕΚ έδωσαν το παρών και διασκέδασαν με την ψυχή
τους. Ο Haga έδινε το ρυθμό και τα ταλέντα των Ακαδημιών
ακολουθούσαν. Ο ύμνος της ΑΕΚ ακούστηκε πολλές φορές
τα συνθήματα για το μεγάλο ντέρμπι δεν έλειψαν από το
ρεπερτόριο τους.
Ο Τόνι Σαβέβσκι βρέθηκε δίπλα στα παιδιά του FUTSAL και
συνομίλησε μαζί τους και οι γονείς έσπευσαν σε ρόλο
φωτογράφων να απαθανατίσουν τα παιδιά τους με τον
πάλαι ποτέ ηγέτη της ΑΕΚ. Ο Μιχάλης Μπακάκης υπέγραφε
αυτόγραφα σε μπάλες, ρούχα ακόμα και στα χέρια των
πιτσιρικάδων. Με την άφιξή του στο Agora Μusic Cafe ο
ενθουσιασμός ήταν μεγάλος. Ο διεθνής παίκτης
ακούραστος έκανε τις κληρώσεις για τα πλούσια δώρα.
Στην κοπή της πίτας δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Τα δώρα της
ΠΑΕ ΑΕΚ από την κα Αγγελική Αρκάδη έκαναν τα μικρά
Αετόπουλα να λάμπουν από τη χαρά τους. Φανέλες

υπογεγραμμένες από την ανδρική ομάδα, κασκόλ, usb
sticks, προσκλήσεις για τα επόμενα ντέρμπι και μια μεγάλη
έκπληξη. Δυο Ακαδημίες θα φωτογραφηθούν με την
ανδρική ομάδα. Οι τυχεροί της κλήρωσης για αυτό το δώρο
ήταν η Ακαδημία της Παλλήνης και της Νέας Φιλαδελφειας.
Η μεγάλη αλυσίδα γυμναστήριων PLANET FITNESS AND
MORE που στηρίζει τμήματα της ερασιτεχνικής ΑΕΚ
πρόσφερε οικογενειακά προγράμματα εκγύμνασης.
Πλούσια δώρα για τα Αετόπουλα που προσήλθαν μαζικά. Ο
Κωνσταντίνος Μαρινάκης υποδεχόταν από την μια το
μεσημέρι τους εκλεκτούς καλεσμένους και τους γονείς με τα
παιδιά τους και το μαγαζί που έλαβε χώρα η κοπή της πίτας
βάφτηκε κιτρινόμαυρο.
Η χορηγός εταιρία της ΠΑΕ ΑΕΚ Γευσήνους φρόντισε για το
πλουσιοπάροχο μενού με τους γονείς να είναι απόλυτα
ικανοποιημένοι από την περιποίηση. Τα Αετόπουλα των
ακαδημιών FUTSAL διασκέδασαν και μετά τη γιορτή
ανηφόρισαν προς το ΟΑΚΑ για ακόμη μια γιορτή την οποία
έστησαν οι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ
και τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού.
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B SUPERLEAGUE 2016-17ΑΘΜΟΛΟΓΙΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ ΠΟΛΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (επόμενη)2 (T2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ρέχουσα)

Μία εβδομάδα μετά τη νίκη επί του
Ολυμπιακού στο ντέρμπι της πρώτης
αγωνιστικής, η ΑΕΚ επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για
να φιλοξενήσει τη Λάρισα με στόχο μια ακόμα
νίκη που θα δώσει συνέχεια στα καλά
αποτελέσματα του τελευταίου μήνα. Ο
αγώνας έχε ι οριστε ί στην κλασική
ποδοσφαιρική ώρα του μεσημεριού της
Κυριακής (3 μμ) και είναι αυτός από τον
οποίο αρχίζει το σημερινό πρόγραμμα.
Η σημερινή μέρα, όμως, έχει κι άλλες
ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την 22η
αγωνιστική της . Στις 17.15 στοSuper League
Καυτανζόγλειο ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον
ΠΑΟΚ στο μοναδικό θεσσαλονικιώτικο
ντέρμπι που έχει απομείνει, απόντος του Αρη
από τη , ενώ την ίδια ώρα οSuper League
Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα σε
αγώνα επιβίωσης για τους γηπεδούχους.
Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α σ η μ ε ρ ι ν ο ύ α γ ώ ν α
ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση
Ολυμπιακού-Πανιωνίου που μοιράζονται τις
δύο πρώτες θέσεις, ενώ η αγωνιστική
τελειώνει αύριο Καθαρά Δευτέρα με την
αναμέτρηση Βέροιας-Ατρομήτου που, όπως
και αυτή της Λιβαδειάς, είναι πολύ κρίσιμη για
τους γηπεδούχους . Γ ια χθες ήταν
προγραμματισμένοι οι αγώνες Πλατανιά-
Αστέρα Τρίπολης, Κέρκυρας-Παναιτωλικού
και Ξάνθης-Παναθηναϊκού.
Το ΟΑΚΑ θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του για
τη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου
ΑΕΚ - Πλατανιά την ερχόμενη Τετάρτη 1
Μαρτίου (19.30). Επόμενη αγωνιστική της
ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ο αγώνας με τον
Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη την άλλη Δευτέρα
6 Μαρτίου (19.30).

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ TV

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

AΕΛ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15:00

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17:15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 19:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 15:00

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17:15

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΟΚ 17:15

ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΕΚ 19:30

ΑΓΩΝΑΣ ΩΡΑ TV

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15:00 NS2

ΑΟΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17:15 ΝS1

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 NS2

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΕΚ - ΑΕΛ 15:00 NS2

ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΟΚ 17:15 NS2

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 NS4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19:30 NS1

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΕΡΟΙΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 19:30 NS1

Θ ΟΜΑΔΑ Α Β ΓΥ ΓΚ ΔΓ Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 51 43 10 33 16 3 2 10 1 0 6 2 2

2 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21 41 28 14 14 12 5 4 6 2 2 6 3 2

3 Π.Α.Ο.Κ. 21 39 33 13 20 13 3 5 7 1 2 6 2 3

4 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 38 31 12 19 10 8 3 7 2 1 3 6 2

5 A.E.K. 21 33 34 18 16 8 9 4 6 5 0 2 4 4

6 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 21 33 23 20 3 9 6 6 4 4 2 5 2 4

7 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 21 32 25 25 0 8 8 5 5 4 1 3 4 4

8 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 21 31 24 21 3 8 7 6 5 3 3 3 4 3

9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 21 29 22 29 -7 8 5 8 4 1 5 4 4 3

10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 22 24 31 -7 6 4 11 5 1 5 1 3 6

11 Α.Ο.Κ. 21 22 17 23 -6 5 7 9 4 3 3 1 4 6

12 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 21 20 21 34 -13 5 5 11 4 4 3 1 1 8

13 Α.Ε.Λ. 21 20 19 29 -10 4 8 9 4 4 3 0 4 6

14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 14 15 37 -22 3 5 13 3 3 4 0 2 9

15 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 21 14 16 31 -15 2 8 11 1 6 4 1 2 7

16 ΒΕΡΟΙΑ 21 13 11 39 -28 2 7 12 1 5 5 1 2 7

Μία εβδομάδα μετά τη νίκη επί του
Ολυμπιακού στο ντέρμπι της πρώτης
αγωνιστικής, η ΑΕΚ επιστρέφει στο ΟΑΚΑ για
να φιλοξενήσει τη Λάρισα με στόχο μια ακόμα
νίκη που θα δώσει συνέχεια στα καλά
αποτελέσματα του τελευταίου μήνα. Ο
αγώνας έχε ι οριστε ί στην κλασική
ποδοσφαιρική ώρα του μεσημεριού της
Κυριακής (3 μμ) και είναι αυτός από τον
οποίο αρχίζει το σημερινό πρόγραμμα.
Η σημερινή μέρα, όμως, έχει κι άλλες
ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την 22η
αγωνιστική της . Στις 17.15 στοSuper League
Καυτανζόγλειο ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον
ΠΑΟΚ στο μοναδικό θεσσαλονικιώτικο
ντέρμπι που έχει απομείνει, απόντος του Αρη
από τη , ενώ την ίδια ώρα οSuper League
Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα σε
αγώνα επιβίωσης για τους γηπεδούχους.
Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α σ η μ ε ρ ι ν ο ύ α γ ώ ν α
ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση
Ολυμπιακού-Πανιωνίου που μοιράζονται τις
δύο πρώτες θέσεις, ενώ η αγωνιστική
τελειώνει αύριο Καθαρά Δευτέρα με την
αναμέτρηση Βέροιας-Ατρομήτου που, όπως
και αυτή της Λιβαδειάς, είναι πολύ κρίσιμη για
τους γηπεδούχους . Γ ια χθες ήταν
προγραμματισμένοι οι αγώνες Πλατανιά-
Αστέρα Τρίπολης, Κέρκυρας-Παναιτωλικού
και Ξάνθης-Παναθηναϊκού.
Το ΟΑΚΑ θα ανοίξει και πάλι τις πύλες του για
τη ρεβάνς των προημιτελικών του Κυπέλλου
ΑΕΚ - Πλατανιά την ερχόμενη Τετάρτη 1
Μαρτίου (19.30). Επόμενη αγωνιστική της
ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ο αγώνας με τον
Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη την άλλη Δευτέρα
6 Μαρτίου (19.30).
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HM/NIA ANTIΠΑΛΟΣ Μ/Ε ΣΚΟΡ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
2 .0 .20168 7
04.08.2016

11 9.0 .2016
17 9.0 .2016
25 9.0 .2016
02 10. .2016
16 10. .2016
2 . .20162 10

30 10. .2016
26 10. .2016

29 11. .2016

14. .201612

25 01 7. .201

08. 2.2010 7

01. 3.2010 7

06 05 7. .201

Α.Ο.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ - ΚΥΠΕΛΛΟ

0 115. .2016

2 116. .2016

0 123. .2016
1 120. .2016

1 129. .2016

07.0 .20171

15.0 .20171
1 .0 .20178 1
22.01.2017

28.0 .20171
01.02.2017
05.02.2017

1 .02.20173
19.02.2017
26.02.2017

06. 3.2010 7
12. 3.2010 7

18. 3.2010 7

02. 4.2010 7
06. 4.2010 7

09. 4.2010 7

30. 4.2010 7

23. 4.2010 7

AS SAINT ETIENNE-
AS SAINT ETIENNE-

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Α.Ο.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
ΒΕΡΟΙΑ
ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΠΑΟΚ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

Α.Ο.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΠΑΟΚ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

E

Μ

Μ

Μ

Μ

Ε

Μ

Ε

Ε

Μ

Μ

Ε

Μ

Ε

Ε

Μ

Ε

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

Ε

Μ

Ε

Ε

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

0-0
0-1

4-1
2-0
0-0
0-3

2-1
0-0

0-1
4-0

2-2

3-0

1-1
4-0
0-0

2-2

1-1

0-0

0-0

6-0
6-0

2-2
0-0

1-0
15:00
19:30

19:30

19:30
19:30
19:30

19:00
19:00
19:00

19:30

2-3

2-0
1-0

0-0
2-3

ANEΣΤΗΣ ΓΚΑΛΟ ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΝΤΙΝΤΑΚ ΣΙΜΟΕΣ
ANEΣΤΗΣ ΓΚΑΛΟ ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΝΤΙΝΤΑΚ ΣΙΜΟΕΣ (67')

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

Οι αγώνες εντός (μέσα) και εκτός έδρας-Μ/Ε:
-Το νούμερο ( ) δίπλα στον παίκτη είναι ο αριθμός των γκολ που έχει πετύχει1, 2, 3
-Το είναι ο αριθμός των λεπτών που έχει παίξει είτε σαν βασικός, είτε σαν αλλαγή60'
-Ο αστερίσκος είναι για το γκολ που έχει σημειωθεί με πέναλτι*
-Με μπλε οι αγώνες κυπέλλου
-Με πορτοκαλί οι ευρωπαϊκοί αγώνες

AEK FC30

ΣΙΜΟΕΣ (72')

ΣΙΜΟΕΣ (81')

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ (84')

ΣΙΜΟΕΣ (84')

ΣΙΜΟΕΣ

ΣΙΜΟΕΣ

ΣΙΜΟΕΣ

ΣΙΜΟΕΣ
ΣΙΜΟΕΣ (87')

ΣΙΜΟΕΣ

ΣΙΜΟΕΣ

AΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ

ΣΙΜΟΕΣ

ΣΙΜΟΕΣ

ΣΙΜΟΕΣ
ΣΙΜΟΕΣ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΣΙΜΟΕΣ (80') 1

ΜΑΝΩΛΑΣ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ

ΣΙΜΟΕΣ (55')

ANEΣΤΗΣ
ANEΣΤΗΣ

ANEΣΤΗΣ

ANEΣΤΗΣ
ANEΣΤΗΣ

ANEΣΤΗΣ

ANEΣΤΗΣ

ANEΣΤΗΣ

ANEΣΤΗΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΝΕΣΤΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΠΑΡΚΑΣ

ANEΣΤΗΣ
ΓΚΑΛΟ (73')
ΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ (32')

ΓΚΑΛΟ (6')

ΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ

ΓΚΑΛΟ 1

ΓΚΑΛΟ

ΓΚΑΛΟ
ΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΓΚΑΛΟ

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ
ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
TΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (54') 1

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΡΑΝΙΕΣ

ΒΡΑΝΙΕΣ

ΒΡΑΝΙΕΣ

ΒΡΑΝΙΕΣ

ΒΡΑΝΙΕΣ
ΒΡΑΝΙΕΣ

ΒΡΑΝΙΕΣ
ΒΡΑΝΙΕΣ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ

ΒΡΑΝΙΕΣ 1

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ
ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ
ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ 1

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ

ΛΕΣΚΟΤ
ΛΕΣΚΟΤ
ΛΕΣΚΟΤ
ΛΕΣΚΟΤ

ΝΤΙΝΤΑΚ 1

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ
ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ
ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ
ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ
ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ
ΝΤΙΝΤΑΚ

ΝΤΙΝΤΑΚ (54')

ΝΤΙΑΣ

ΝΤΙΑΣ (19')

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΝΤΙΑΣ

ΝΤΙΑΣ (85')

ΝΤΙΝΤΑΚ
ΝΤΙΝΤΑΚ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

04.01.2017
(71')

26 2.0 .2017 \\ \\ SUPERLEAGUEAEK - Α.Ε.Λ.



ΑΛΛΑΓΕΣ

AEK FC 31

ΒΑΡΓΚΑΣ (67')

ΒΑΡΓΚΑΣ (46')

ΜΑΝΤΑΛΟΣ (82')

ΜΑΝΤΑΛΟΣ 2

ΜΑΝΤΑΛΟΣ (76')

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ ΠΕΚΧΑΡΤ (46')

ΠΕΚΧΑΡΤ (46')

ΠΕΚΧΑΡΤ (34')

ΑΛΜΕΪΔΑ (43') ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (26') ΜΠΑΚΑΚΗΣ (8')

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (49')

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (29')

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (37')

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (27') ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ (12')

ΣΙΜΟΕΣ (28') ΠΕΚΧΑΡΤ (28') ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (11')

ΠΕΚΧΑΡΤ (17')

ΠΕΚΧΑΡΤ (31') ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (30')

ΒΑΡΓΚΑΣ (53')

ΒΑΡΓΚΑΣ (58')

ΒΑΡΓΚΑΣ 1

ΒΑΡΓΚΑΣ (61') 1

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ (65')

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ 1

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ 1

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ (61')

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ (74')

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ (91')

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ (64')
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