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Το σίγουρο είναι ότι η 
ΑΕκ δεν έχασε τίπο-
τα από την ήττα στην 
Τούμπα, όπως και 
δεν κέρδισε τίποτα με 
τη νίκη στη Βέροια. 
Όλα είναι… αγώνας 
και ο αγώνας θα είναι 
πολύ σκληρός ως το 
τέλος. Από το μόνο 
που δεν κέρδισε ποτέ 
κανείς ήταν από πρό-
ωρα συμπεράσματα. 
Το ποδόσφαιρο άλ-
λωστε τιμωρεί τους βιαστικούς…
«Όπως δεν είμαστε για… πέταμα μετά από 
ένα κακό παιχνίδι, έτσι και δεν γινόμαστε 
σούπερ ομάδα μετά από μία νίκη» συνηθίζει 
να λέει ο Τραϊανός δέλλας και αυτό είναι που 
θα πρέπει να θυμόμαστε. Τόσο η υπεραισιο-
δοξία όσο και η απαξίωση πλήγωσαν πολύ 
την ΑΕκ τα προηγούμενα χρόνια και δεν πρέ-
πει να πέσουμε στην ίδια παγίδα.
Η ΑΕκ βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργί-
ας μίας καινούργιας ομάδας με την ανάδειξη 
πολλών ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν 
στην προσπάθεια της επιστροφής στη Super 
League και την ταυτόχρονη προσπάθεια εν-
σωμάτωσης δέκα νέων ποδοσφαιριστών που 
αποκτήθηκαν το καλοκαίρι.

Η ΑΕκ καλείται 
και πάλι να χτί-
σει χαρακτήρα 
ομάδας και αυτό 
δεν μπορεί να 
συμβεί από τη 
μία μέρα στην 
άλλη έστω κι αν 
όλοι έχουν συ-
νειδητοποιήσει 
ότι δεν υπάρχει 
ούτε η άνεση ού-
τε τα ανεξάντλητα 
χρονικά περιθώ-

ρια για ένα σύλλογο που είναι φτιαγμένος 
για να πρωταγωνιστεί.
Τέτοια ματς όπως αυτό στη Βέροια σίγουρα 
βοηθούν. Όπως –δυστυχώς- μέσα στο ποδό-
σφαιρο είναι και πικρά μαθήματα σαν αυτό 
της Τούμπας. 
και αυτό που βέβαια κρατάμε είναι η εικόνα 
του γηπέδου στη Βέροια. Πολύ δύσκολο να… 
καταλάβεις ότι αγωνίζεσαι εκτός έδρας.
Αυτή η δίψα, αυτό το πάθος, αυτή η πίστη 
και αυτή η στήριξη από τον κόσμο είναι ό,τι 
καλύτερο στην παρούσα φάση. για μία ομά-
δα που είναι αποφασισμένη να παλέψει στο 
100% για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει, 
που μπορεί και που αρμόζει στην ιστορία της 
και στα όνειρα των φιλάθλων της.

Όλα είναι… αγώνας! 
Στη Βέροια καταλάβαμε πως, μετά από μία άχαρη διετία, οι ποδοσφαιρικές 

συγκινήσεις μπαίνουν και πάλι στην καθημερινότητά μας. Το ταξίδι ακόμα δεν 

ξεκίνησε και όλα δείχνουν πως το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο…
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Χάρη στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Έλντερ Μπαρμπόσα στο 90ό λεπτό η ΑΕκ 
επικράτησε με 2-1 της Βέροιας, σημειώνο-
ντας την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη της. 
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 32’ με τον 
Νέτο αλλά η Ένωση, η οποία είχε τη συμπα-
ράσταση χιλιάδων φιλάθλων της, ισοφάρισε 
με τεχνικό σουτ του Μπουονανότε στο 49’ 
και πήρε τη νίκη με την «χρυσή αλλαγή» 
του Τραϊανού δέλλα.

Βέροια: καντιμοίρης, Μαλόν, Μαραγκός, 
Πουγγουράς, γιαννούλης, ςιόντης, Βεργώ-
νης, Νέτο (87’ γεωργιάδης), Μερεμπασβίλι 
(77’ Μαγέφσκι), Αμπντούν (71’ κόλα), Ναζ-
λίδης

αέΚ: Μπαρόχα, γκάλο, λαμπρόπουλος, 
Τζανετόπουλος (80’ Μπαρμπόσα), Ντί-
ντακ, γιόχανσον, ςιμόες (64’ Πλατέλλας), 
Βάργκας, Μάνταλος, Μπουονανότε (75’ 
κρισάντους), Αραβίδης

ΔιαιΤΗΤΗΣ: Αρετόπουλος (Τρικάλων)
ΒοΗΘοι: Μερκενίδης (Μακεδονίας), κου-
ρέντας (Τρικάλων)
ΚιΤριΝέΣ: ςιόντης, Ναζλίδης - ςιμόες, Βάρ-
γκας, Μπαρμπόσα, Μπαρόχα

Τραϊανός Δέλλας: «Έγινε ένα καλό, ανοι-
κτό παιχνίδι. Θεωρώ πως αν δεν κερδίζαμε 
θα αδικούσαμε τους εαυτούς μας. Θέλω να 
δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τον τρό-
πο που δούλεψαν τα ματς. κατάφεραν με 
ηρεμία να φέρουν τη μπάλα στην περιοχή της 
Βέροιας, ισοφαρίσαμε και στο τέλος πήραμε 
αυτό που δικαιούμασταν από την αρχή. Η 
ομάδα έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο και 
έναν διαφορετικό χαρακτήρα, πέρα από τους 
τρεις βαθμούς που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ 
μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο που ήρ-
θε και έδωσε δύναμη στα παιδιά να γυρίσουν 
το παιχνίδι. Όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα, η 
πίεση πάντα υπάρχει. Την πίεση την κανουμε 
εμείς στους εαυτούς μας».

28.09.2015, ΒΕΡΟΙΑ-ΑΕΚ 1-2
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ΟΙ «ΣυνδΕΤΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ» ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟυ
Το καλοκαίρι του 1963 η πρωταθλήτρια ΑΕκ 
εκταμίευσε 200.000 δραχμές και έφερε στη 
Νέα Φιλαδέλφεια τον επιθετικό του Ατρο-
μήτου, κώστα Παπαγεωργίου. Από τότε και 
μέχρι τον συνονόματό του, κατσουράνη, ο 
οποίος αγωνίστηκε για έξι μήνες την περυσινή 
σεζόν στους Περιστεριώτες, μεσολάβησαν 21 
ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατέγραψαν έστω 
και μια συμμετοχή με τη φανέλα και των δύο 
συλλόγων και το match programme θυμάται 
τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις…

ΚΩΣΤαΣ ΠαΠαΓέΩρΓιοΥ
Από τους καλύτερους Έλληνες επιθετικούς 
της δεκαετίας του ’60, πέτυχε 65 γκολ στην 
εξαετία του με τη φανέλα της ΑΕκ και κατέκτη-
σε το πρωτάθλημα του 1968.  Έδειξε την αξία 
του από την πρώτη του σεζόν, το 1963-64, 
όταν σκόραρε 20 φορές στην Α' Εθνική και 
αναδείχθηκε τρίτος στη διοργάνωση, πίσω 
μόνο από τους Παπαϊωάννου και ςιδέρη.

ΣΤέΛιοΣ ΣΚέΥοΦΥΛαΞ
Εμβληματικός μέσος της ΑΕκ των πρωτα-
θλημάτων του 1963 και του 1968, κατέγραψε 
πάνω από 300 συμμετοχές με τη φανέλα της 
και κατέκτησε επίσης τον τίτλο του 1971. Ο 
ςκευοφύλακας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή 
πριν έξι χρόνια, 
μεταγράφηκε 
στον Ατρόμη-
το έναν χρόνο 
αργότερα μα-
ζί με άλλους 
τ έ σ σ ε ρ ε ι ς 
«κιτρινόμαυ-
ρους».

ΦΩΤΗΣ ΜΠα-
ΛοΠοΥΛοΣ
Ο αείμνηστος 
αμυντικός από 
τον κορυδαλ-
λό αποτέλεσε 
τον «βράχο» 
στην οπισθο-
φυλακή της ομάδας του Τσάκναντι που 
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια το 1968, ενώ είχε 
μεγάλη συμβολή και στην πρόκριση στους 
προημιτελικούς του κυπέλλου Πρωταθλη-
τριών έναν χρόνο αργότερα. Απομακρύνθηκε 
από την ΑΕκ μετά από εντολή του γενικού 
γραμματέα της Χούντας, κωνσταντίνου 
Ασλανίδη.

ΓιΩρΓοΣ ΚέΦαΛιΔΗΣ
ςκληροτράχηλος αμυντικός που ήρθε από 
τον Πιερικό ως διεθνής το 1964, κατέκτησε 
με την ΑΕκ δύο πρωταθλήματα πριν απο-

χωρήσει για τον Ατρόμητο το 1972 μαζί με 
τους ςκευοφύλακα, κάχρη, Χάνιο και Μπα-
λόπουλο.

ΣΤέΛιοΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝιΔΗΣ
Βασικός τερματοφύλακας της πρωταθλήτριας 
ΑΕκ του 1970-71 (έπαιξε και στα 34 ματς), 
αποχώρησε δύο χρόνια αργότερα ελέω Νέ-
στορ Ερέα. Τον Ιανουάριο του 1974, κάτω 
από τα δοκάρια του Ατρομήτου πια, κράτησε 
μόνος του σχεδόν το 0-0 σε ματς κυπέλλου 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την Ένωση να προ-
κρίνεται τελικά στα πέναλτι.

αΠοΣΤοΛοΣ ΤοΣΚαΣ
Από τους κορυφαίους αμυντικούς στην Ιστο-
ρία της ΑΕκ, κατέκτησε τα τρία πρωταθλήματα 

της δεκαετίας του ’70, έφτασε στα ημιτελικά 
του κυπέλλου UEFA το 1976-77 και «έγρα-
ψε» πάνω από 175 συμμετοχές. Έκλεισε την 
καριέρα του στον Ατρόμητο το 1980-81.

ΠαΝΤέΛΗΣ ΝιΚοΛαοΥ
Ο σημαντικότερος ποδοσφαιριστής αλλά και 
ποδοσφαιράνθρωπος που αποκτήθηκε ποτέ 
από τον Ατρόμητο. Ο «γιατρός» ήρθε στη Νέα 
Φιλαδέλφεια ως επιθετικός το 1971, αλλά 
έμελλε να καθιερωθεί (από τον Φάντρονκ) 
και να διαπρέψει στην άμυνα. Τα κατορθώ-
ματα του Νικολάου με την ΑΕκ, την οποία 
υπηρέτησε εκτός από ιατρός και ως Πρόεδρος 
το 1997-98, χρειάζονται πολλές σελίδες για 
να καταγραφούν, ενώ κέρδισε τον σεβασμό 
και των αντιπάλων για το σπάνιο ήθος του.

ΤαΣοΣ ΚΩΝΣΤαΝΤιΝοΥ
Ο πιο επιτυχημένος κύπριος που αγωνίστηκε 
ποτέ στην ΑΕκ, ένας θαυμάσιος μεσοεπιθετι-
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κός που διακρίθηκε σε όλες τις επιτυχίες του 
συλλόγου στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Το 
γκολ του στο 6-1 επί του Ολυμπιακού, με τη 
ντρίμπλα στον κελεσίδη, είναι απλά συγκλο-
νιστικό… Πέρασε για λίγους μήνες από τον 
Ατρόμητο το 1981.

ΠαΝαΓιΩΤΗΣ ΣΤΥΛιαΝοΠοΥΛοΣ
Μέλος της σπουδαίας «φουρνιάς» των 
Ακαδημιών της ΑΕκ (Μανωλάς, Β. Βλάχος, 
γεωργαμλής, Οικονομόπουλος), έκανε το 
ντεμπούτο του με τα κιτρινόμαυρα τον Ια-
νουάριο του 1980 και την επόμενη σεζόν 

παραχωρήθηκε δανεικός στον Ατρόμητο, 
στην τελευταία συμμετοχή του στην Α' Εθνική 
μέχρι το 2005. ςτη συνέχεια ο ξανθομάλλης 
αμυντικός επανήλθε στη Νέα Φιλαδέλφεια, 

όπου και παρέμεινε μέχρι τον δεκέμβριο του 
1987, κατακτώντας το κύπελλο του 1983.

ΣΤαΥροΣ ΣΤαΜαΤΗΣ
«Πολυεργαλείο» μεσοαμυντικά για τη με-
γάλη ΑΕκ της περιόδου 1988-96, κατέκτησε 
μαζί της τέσσερα πρωταθλήματα και ένα κύ-
πελλο. Ο σταθερός και μαχητικός ςταματής, 

του οποίου ο γιος αγωνίστηκε στην Ένωση 
την περίοδο 2012-13, φόρεσε τη φανέλα του 
Ατρομήτου στην γ' Εθνική το 1999-00 μετά 
από μια τριετία στον Ιωνικό.

ΗΛιαΣ αΝαΣΤαΣαΚοΣ
Ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς ήταν αυτός που ει-
σηγήθηκε την απόκτηση του ςπαρτιάτη 
επιθετικού (τότε μεσοαμυντικού) το καλο-
καίρι του 1995, όταν ήταν 17 ετών. Ανήκε 
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στο δυναμικό της ΑΕκ μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2001, έχοντας μόλις μια συμμετοχή 
στο πρωτάθλημα και φεύγοντας συνήθως 
ως δανεικός. Αντιθέτως, την τριετία του στο 
Περιστέρι (2009-12) ήταν η «κολώνα» της 
επίθεσης του Ατρομήτου και συμμετείχε στον 
τελικό κυπέλλου του 2011 κόντρα στην πρώ-
τη ομάδα του.

ΧρΥΣοΣΤοΜοΣ ΜιΧαΗΛιΔΗΣ
Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας πέρασε 
ουσιαστικά όλη την καριέρα του σε αυτές τις 
δύο ομάδες: με την ΑΕκ από το 1997 έως το 
2005, αγωνιζόμενος κάτω από τα δοκάρια της 
σε τέσσερα ματς Τσάμπιονς λιγκ το 2003, και 
στον Ατρόμητο έως το 2011 με χαρακτηρι-
στικότερη στιγμή το… γκολ που πέτυχε με 
πέναλτι εναντίον του ΠΑΟκ. Αποσύρθηκε με-
τά από λίγες συμμετοχές σε λάρισα, Πανιώνιο 

και πλέον είναι προπονητής τερματοφυλάκων 
στις Ακαδημίες της Ένωσης.

ΜιΛέΝ ΠέΤΚοΦ
Το ίδιο καλοκαίρι με τον Μιχαηλίδη «μετακό-
μισε» στο Περιστέρι και ο Βούλγαρος Μίλεν 
Πέτκοφ, για να αποχωρήσει όμως μάλλον 
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άδοξα στο τέλος της σεζόν. Αντιθέτως, τα 4,5 
χρόνια που πέρασε στην ΑΕκ ο διεθνής μέσος 
είχε αρκετές καλές στιγμές και κατέκτησε δύο 
κύπελλα, σκοράροντας μάλιστα τον τελικό 
του 2000 κόντρα στον Ιωνικό.

ραΦιΚ ΤΖέΜΠοΥρ
Ο Ατρόμητος ήταν η πρώτη ομάδα της 
Superleague που αντιλήφθηκε το ταλέντο 
του νυν ποδοσφαιριστή της ΑΕκ και τον απέ-
κτησε από τον Εθνικό Αστέρα τον Ιανουάριο 
του 2006, χωρίς ωστόσο να πάρει ο μάξιμουμ 
των δυνατοτήτων του Αλγερινού επιθετικού. 
Έναν χρόνο αργότερα τον αντάλλαξε με τον 
μέσο του Πανιωνίου Μαγκντί και οι σπουδαί-
ες εμφανίσεις του Τζεμπούρ στη Νέα ςμύρνη 
οδήγησαν την Ένωση να εκταμιεύσει πάνω 
από τρία εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει 
δικό της το καλοκαίρι του 2008.

ΚΩΣΤαΣ ΚαΤΣοΥραΝΗΣ
Ήρθε στην ΑΕκ από την Παναχαϊκή το 2002 
για να καλύψει το κενό του αποχωρήσαντα 

Άκη Ζήκου. δύο χρόνια αργότερα είχε στε-
φθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική 
και ήταν ηγέτης και αρχηγός της στη με-
γάλη προσπάθεια του 2004-05. Από τους 
σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες ποδο-
σφαιριστής, αγωνίστηκε ακόμη σε Μπενφίκα, 
Παναθηναϊκό, ΠΑΟκ, Πούνε ςίτι Ινδίας και 
για έξι μήνες πέρυσι στον Ατρόμητο, με 22 
συμμετοχές και τρία τέρματα.

ΟΙ 23 «ςυΝδΕΤΙκΟΙ κΡΙκΟΙ» θητεία στην ΑΕκ 

ςτέλιος ςκευοφύλαξ (1961-72)

κώστας Παπαγεωργίου (1963-69)

Φώτης Μπαλόπουλος (1964-69)

γιώργος κεφαλίδης (1964-72)

ςτέλιος κωνσταντινίδης (1968-73)

Νότης Ψυχογιός (1969-71)

γιώργος κάχρης (1969-72)

κώστας Χάνιος (1969-72)

Απόστολος Τόσκας (1969-79)

δημήτρης λιάκουρης (1970-71)

Παντελής Νικολάου (1971-82)

Τάσος κωνσταντίνου (1974-81)

Παναγιώτης ςτυλιανόπουλος (1979-87)

ςταύρος ςταματής (1988-96)

Ανδρέας Θεοδωρόπουλος (1993-95)

Ηλίας Αναστασάκος (1995-2002)

Χρυσόστομος Μιχαηλίδης (1997-2005)

Μίλεν Πέτκοφ (2000-05)

κώστας κατσουράνης (2002-06)

Ραφίκ Τζεμπούρ (2008-11, 2015-)

γιάννης κοντοές (2011-13)

γιάννης καραλής (2013)

Φώτης καραγκιολίδης (2013-)
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55. ΤΖΑνΕΤΟΠΟυΛΟΣ Άνταμ

Αμυντικός

Έλληνας
10/2/95

8. ΣΙΜΟΕΣ Andre

Μέσος

Πορτογάλος
16/12/89

18. JOHANSSON Jacob

Μέσος

Έλληνας
21/6/90

19. DJEBBOUR Rafik

Επιθετικός

Αλγερινός
8/3/84

20. ΜΑνΤΑΛΟΣ Πέτρος

Μέσος

Έλληνας
31/08/1991

10. ΑνΑΚΟΓΛΟυ δημήτρης

Μέσος

Έλληνας
6/9/91

6. CORDERO Miguel Angel

Μέσος

Ισπανός
10/9/87

77. ΒΑΣΙΛΑνΤΩνΟΠΟυΛΟΣ Σταύρος

Αμυντικός

Έλληνας
28/1/92

7. BARBOSA Helder

Μέσος

Πορτογάλος
25/5/87

9. VARGAS Ronald

Μέσος

Βενεζουελανός
2/12/86

11. ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ Βαγγέλης

Μέσος

Έλληνας
1/12/88

14. ΓΡΟνΤΗΣ δημήτρης

Μέσος

Έλληνας
21/8/94

29. ΑνδΡΕΟΠΟυΛΟΣ Κυριάκος

Μέσος

Έλληνας
18/1/94

30. BUONANOTTE Diego

Μέσος

Αργεντινός
19/4/88

44. FAYE Ablaye Yare

Μέσος

ςενεγαλέζος
10/4/94

 Τεχνικό Επιτελείο                                               

Προπονητής: Τραϊανός δέλλας
Βοηθός Προπονητή:  

Βασίλης Μπορμπόκης
Γυμναστές: δημήτρης Μπουρουτζήκας 

Παναγιώτης Βούλγαρης
Προπονητής Τερματοφυλάκων:  

κώστας καμπόλης
Στατιστικολόγος: γιάννης Αντωνόπουλος
Παρακολούθηση αντιπάλων:  

Μιχάλης κασάπης

 Ιατρικό επιτελείο                                                

Επικεφαλής: Παντελής Νικολάου
Γιατρός ομάδας: Αλκης καλλιακμάνης
υπεύθυνος Τμήματος Αποκατάστασης: 

Νίκος Πανταζής
Φυσιοθεραπευτές: διονύσης Έγκαρχος, 

γιάννης Μπουρουτζήκας 
γιάννης ςτάθας

διατροφολόγος: διονύσης Πάνος

Φροντιστές: Νίκος κορομηλάς, γιώργος ςίμος, ςπύρος Μαλλιώρας
Επιμελητής: Βαγγέλης γιαννίσης

33. BRESEVIC Ivan

Επιθετικός

κροάτης
28/7/87

21. ΑΡΑΒΙδΗΣ Χρήστος

Επιθετικός

Έλληνας
13/03/1987

99. CHRISANTUS Macauley

Επιθετικός

Νιγηριανός
20/8/90

23. DIDAC Vila Rossello

Αμυντικός

Ισπανός
9/6/89

27. ΜΠΑΚΑΚΗΣ Μιχάλης

Αμυντικός

Έλληνας
18/3/91

26. ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ δημήτρης

Αμυντικός

Έλληνας
16/10/91

1. BAROJA Alain

Τερματοφύλακας

Βενεζουελανός
23/10/89

13. νΤΟυνΗΣ Παναγιώτης

Τερματοφύλακας

Έλληνας
29/3/97

16. ΒΟυΡΑΣ Ηλίας

Τερματοφύλακας

Έλληνας
20/2/88

22. ΑνΕΣΤΗΣ Γιάννης

Τερματοφύλακας

Έλληνας
9/3/91

5. ΛΑΜΠΡΟΠΟυΛΟΣ Βασίλης

Αμυντικός

Έλληνας
31/3/90

2. ΣΟΪΛΕδΗΣ Αριστείδης

Αμυντικός

Έλληνας
8/2/91

12. GALO Rodrigo Brito

Αμυντικός

Βραζιλιάνος
19/9/86

3. ΠΕΤΑυΡΑΚΗΣ Σταύρος

Αμυντικός

Έλληνας
9/11/92

15. ΣΒΑΡνΑΣ Στράτος

4. ARZO Cesar Abosta

Αμυντικός

Ισπανός
21/1/86

Αμυντικός

Έλληνας
11/11/97
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Στην Τούμπα πιστεύεις κι εσύ ότι έκανες το 
καλύτερο παιχνίδι σου μέχρι τώρα με τη φα-
νέλα της ΑΕΚ;

γεγονός είναι ότι στην Τούμπα πήγα πολύ 
καλά και από την προσωπική μου απόδοση 
έμεινα αρκετά ευχαριστημένος. Αυτό όμως 
δεν σου λέει τίποτα όταν η ομάδα χάνει. 
δεν μπορεί κανείς να μείνει στην προσωπι-
κή του απόδοση σε τέτοιες περιπτώσεις…

Δεν το ευχαριστήθηκες…

Μας πλήγωσε πολύ το παιχνίδι με τον ΠΑ-
Οκ. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε αυτό το 
παιχνίδι, κάναμε τα πάντα για να το πετύ-
χουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ολη την 
εβδομάδα πριν από το ματς με τη Βέροια 
μόνο αυτό το παιχνίδι της Τούμπας είχαμε 
στο μυαλό μας!

Για να έρθει στη συνέχεια η νίκη με τη Βέροια.

δεν το συζητάω καν. Ηταν πολύ σημαντικό 
αυτό το ματς για την ομάδα και μας έδωσε 
μεγάλη ψυχολογία ο τρόπος με τον οποίο 
ήρθε η νίκη. Το ευχαριστηθήκαμε πολύ και 
πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει για τη συνέ-
χεια στο πρωτάθλημα με αρχή το σημερινό 
παιχνίδι με τον Ατρόμητο

ςτην Τούμπα έκανε το καλύτερο παι-

χνίδι της μέχρι σήμερα καριέρας του 

με τη φανέλα της ΑΕκ, χωρίς να το… 

ευχαριστηθεί! ςτη Βέροια βγήκε από τα 

αποδυτήρια για προθέρμανση, γύρι-

σε προς το πέταλο πίσω από την εστία 

του, έδειξε τη σφιγμένη γροθιά του 

στους Ενωσίτες οπαδούς και σήκωσε 

τα χέρια του ψηλά στον ουρανό για 

να προσευχηθεί. Μία ακόμα μέρα στη 

δουλειά για τον Αλάιν Μπαρόχα…

Αλάιν, αυτοί οι πρώτοι μήνες για σένα στην 
Ελλάδα σε δικαιώνουν για την επιλογή σου 
να υπογράψεις στην ΑΕΚ;

Αν και δεν είχα επιφυλάξεις όταν συμφώ-
νησα με την ΑΕκ, μπορώ να πω ότι από την 
πρώτη μέρα που ενσωματώθηκα στην ομά-
δα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από 
αυτά που συνάντησα. Πολύ καλά αποδυ-
τήρια, μία πραγματική οικογένεια και ένας 
προπονητής που από την πρώτη στιγμή με 
εμπιστεύθηκε και μου έδωσε την ευκαιρία 
να αγωνιστώ για την ομάδα.

Ti σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση 
μέχρι σήμερα στη νέα σου ομάδα και στο ελ-
ληνικό πρωτάθλημα;
Ένα πράγμα με έχει πραγματικά εντυπωσι-
άσει. Ηξερα ότι ερχόμουν σε μία μεγάλη 
ομάδα με μεγάλη ιστορία στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο. Μου είχαν μιλήσει πολλοί για 
αυτό. Αυτό όμως που δεν ήξερα είναι ότι 
αυτή η ομάδα έχει τόσο πολύ κόσμο! Αυ-
τό που έχω νιώσει μέχρι σήμερα δεν έχει 
προηγούμενο! ςε κάθε γήπεδο που παίζου-
με, υπάρχουν δικοί μας φίλαθλοι. ςε κάθε 
γήπεδο είναι σαν να παίζουμε στο δικό μας 
γήπεδο! Παίξαμε στη Βέροια και είχε μόνο 
δικούς μας οπαδούς. δεν το έχω ξανασυ-
ναντήσει αυτό και είναι κάτι που μας δίνει 
τεράστια δύναμη. Πρέπει να κάνουμε τα 
πάντα για να είναι ευχαριστημένος αυτός ο 
κόσμος!

Εχω μείνει άναυδος          με τον κόσμο της ΑΕΚ
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Στείλτε SMS από το κινητό σας, 
στο 54020 τη λέξη ΔΙΟΣ (κενό)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
και μπείτε στην κλήρωση 
για ένα Smart Fortwo
Ισχύει από 01/06/15 έως και 31/10/15,
χρέωση 2,46€ με Φ.Π.Α./sms

Όροι & προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο  www.dios.gr

Όλα τα έσοδα από την αποστολή των SMS θα αποδοθούν 
στον Οργανισμό “To Χαμόγελο του Παιδιού”

Πίνω νερό,
χαρίζω χαμόγελα!

  Ο Brandon από το λονδίνο, 2 μηνών, 
γεννήθηκε ΑΕκ!

ã   Ο μικρός ςταύρος, 2 μηνών από  
το Περιστέρι, έτοιμος για το γήπεδο!

ß   Ο γιώργος 5 χρονών από  
την Πετρούπολη.

  Η Νικολέττα από το Μενίδι.
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ΑΤΡΟΜΗΤΟς

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ατρό-
μητος Περιστερίου ιδρύθηκε το 1923 στο 
κέντρο της Αθήνας και εννέα χρόνια αργότε-
ρα «μετακόμισε» στην ομώνυμη συνοικία. Το 
1928 τερμάτισε τρίτος στο πρώτο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα, επίτευγμα που επανέλαβε το… 
2013, όταν έχασε για ένα γκολ την έξοδο στο 
Τσάμπιονς λιγκ μέσω των Play Offs.
Από το 1973 έως το 1981 οι Περιστεριώτες 
αγωνίστηκαν πέντε φορές στην Α' Εθνική, 
αποφεύγοντας τον υποβιβασμό το 1974-75 
και το 1976-76. Το ναδίρ του ήταν η πα-
ρουσία στην δ' Εθνική το 1997. Οι επιτυχίες 
ξανάρχισαν μετά τη συγχώνευση με την Χαλ-
κηδόνα του γιώργου ςπανού το 2005. Έκτοτε 
ο Ατρόμητος αγωνίστηκε πέντε χρονιές σε 

ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε δύο συνε-
χόμενους τελικούς κυπέλλου, απέναντι στην 
ΑΕκ το 2011 και τον Ολυμπιακό το 2012, ενώ 
ξεπέρασε ανώδυνα το «σοκ» του υποβιβα-
σμού το 2007-08, επανερχόμενος αμέσως 
στην Superleague.
Η τελευταία σύγκρουση των δύο συλλόγων 
στο ΟΑκΑ (στο πλαίσιο του πρωταθλήματος) 
διεξήχθη στην εκπνοή του πρώτου γύρου της 
σεζόν 2012-13, η οποία σημαδεύτηκε από 
τον υποβιβασμό της Ένωσης, και έληξε ισό-
παλη 1-1. 
ςτον πάγκο των φιλοξενούμενων καθόταν 
ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς, ενώ ήταν επίσης το 
τελευταίο ματς με τα κιτρινόμαυρα του νυν 
ποδοσφαιριστή τους, γιάννη κοντοέ. 0
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Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 11:33:27 πμ
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ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ:
Στέφανο Ναπολεόνι
Ο Ιταλός επιθετικός με το χαρακτη-
ριστικό τατουάζ-κολοσσαίο έχει… 
ριζώσει στη χώρα μας, στην οποία 
βρίσκεται από το 2008, αρχικά για λο-
γαριασμό του λεβαδειακού και από 
τον Ιανουάριο του 2013 του Ατρομή-
του. Μάλιστα, το τελευταίο γκολ του 
με τους Βοιωτούς τους είχε χαρίσει 
μια μεγαλειώδη νίκη επί της ΑΕκ στο 
Ολυμπιακό ςτάδιο, τη μοναδική της 
ιστορίας τους. ςαφώς ο πιο επικίνδυ-
νος ποδοσφαιριστής του σημερινού 
μας αντιπάλου, διαθέτει ταχύτητα και 
εκτελεστική δεινότητα, ενώ προέρχεται 
από την καλύτερη σεζόν της καριέρας 
του αλλά και το πρώτο ευρωπαϊκό 
τέρμα του. Πρόσφατα ανανέωσε το 
συμβόλαιό του με τον σύλλογο μέχρι 
το 2019, όταν θα είναι πια 33 ετών.

Ο ΠΡΟΠΟνΗΤΗΣ: Μιχάλης Γρηγορίου
ΤΕΡΜΑΤΟΦυλΑκΕς
  1.  Μπάρκας Βασίλης
30. Gorbunov Andrey
35. Θεοδωράκης Χρήστος

ΑΜυΝΤΙκΟΙ
  2. κοντοές γιάννης
  3. κούρος Αλέξανδρος
  6. Φυτανίδης ςωκράτης
19. κυβρακίδης κυριάκος
20. Bittolo Mariano
21. Pape Mbow Dauda
22. Θεολόγου Παντελής
24. λαζαρίδης Νίκος

ΜΕςΟΙ
7. Brito Eduardo Luiz
8. Usero Fernando Toledano
10. Umbides Javier Horacio
15. Godoy Fernando
16. Μπάλλας Παναγιώτης
27. Stoychev Milos
28. Garcia Sebastian Manuel
27. Παπασπύρος ςπύρος
28. Νάτσος ςπύρος
 
ΕΠΙΘΕΤΙκΟΙ
  9. Napoleoni Stefano
10. Marcelinho Leite Pereira
14. Le Tallec Anthony
25. Μπαστάκος Μιχάλης
29. λημνιός δημήτρης

ΡΟΣΤΕΡ ΑΤΡΟΜΗΤΟY
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γεννημένος στην Αθήνα τον δεκέμβριο του 1973, πέρα-
σε την ποδοσφαιρική του καριέρα σε Εθνικό, λάρισα, 
SKODA ξάνθη, Νάουσα, Χαϊδάρι και Άγιο δημήτριο. Η 
πρώτη επιτυχία του ως προπονητή ήταν η άνοδος της 
δόξας δράμας στην Superleague το 2011, επίτευγμα 
που επανέλαβε με τον ΑΟκ κέρκυρας το 2014. Πέρυσι 
διατήρησε τους Επτανήσιους στην κατηγορία (10η θέση), 
αλλά ο υποβιβασμός για εξωαγωνιστικούς λόγους τον 
οδήγησε να αποδεχθεί την πρόταση του Ατρομήτου, τον 
οποίο οδήγησε στην πρώτη του ευρωπαϊκή πρόκριση 
επί της ΑΙκ ςτοκχόλμης. Έχει εργαστεί ακόμα σε Άγιο 
δημήτριο, Αθηναϊκό, Φωστήρα, Αιολικό, Εθνικό και 
Πανσερραϊκό.
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1972-73 1-0 (1’ Παπαϊωάννου) 

1974-75 4-0 (6’, 26’ Βάγκνερ, 29’ Τάσος, 39’ Δέδες) 

1975-76 5-1 (28’ Νικολάου, 50’, 56’ Δέδες, 65’ Βάγκνερ, 72’ αρδίζογλου) 

1976-77 1-0 (48’ Τάσος) 

1980-81 3-0 (22’ Μπάγιεβιτς, 51’ Θώδης, 61’ Βλάχος) 

2005-06 2-1 (31’ Λυμπερόπουλος, 90’ Βενλίνσκι) 

2006-07 3-0 (12’ Λυμπερόπουλος, 80’ Ζούλιο Σέζαρ, 89’ Κονέ) 

2007-08 2-0 (79’, 87’ Μπλάνκο) 

2009-10 3-3 (12’ Γκέντσογλου, 45’ Σκόκο, 53’ Μπλάνκο) 

2010-11 1-0 (33’ Γκερέιρο) 

2011-12 0-0 

2011-12 3-2 Play Offs  (50’ Χοσέ Κάρλος, 54’, 62’ Λυμπερόπουλος)

2012-13 1-1 (66’ Σταματής)

Αήττητη είναι η ΑΕκ στις εντός έδρας ανα-
μετρήσεις της με τον Ατρόμητο, μετρώντας 
10 νίκες σε 13 ματς πρωταθλήματος με 
τέρματα 29-8. ώστόσο από το 2010 μέχρι 
σήμερα οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει 
να φύγουν με βαθμό τρεις φορές από το 
Ολυμπιακό ςτάδιο στην κανονική διάρκεια 
της σεζόν, ενώ το ματς των Play Offs τον 
Μάιο του 2012 αποτελεί την τελευταία με-

γάλη ποδοσφαιρική παράσταση του Νίκου 
λυμπερόπουλου. Ο λύμπε είναι και ο αρχι-
σκόρερ στους αγώνες με τους Περιστεριώτες 
έχοντας σκοράρει 4 φορές, ενώ ακολου-
θούν οι Βάλτερ Βάγκνερ, γιώργος δέδες και 
ο Ίσμαελ Μπλάνκο, ο οποίος «συστήθηκε» 
στους Ενωσίτες με τα δύο γκολ του εναντίον 
τους στην πρεμιέρα της σεζόν 2007-08.

...ένα κλικ μακριά σας!

www.gsbooking.com

GS Travel S.A. | Αριθμός Αδείας ΕΟΤ 0206Ε61000118400 | Τηλ. 210 37 16 300 | Email: info@gstravel.gr | www.gstravel.gr

Online Κρατήσεις
Εισιτηρίων, Ξενοδοχείων
Επισκεφθείτε την σελίδα μας www.gsbooking.com

Βρείτε μας στο Facebook ®
facebook.com/gsbookingcom
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Φρεσκομαγειρεύουμε
καθημερινά!

www.gefsinus.gr
www.facebook.com/gefsinus

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ABEE
Βιλτανιώτη 34Α, 14564 K. Κηφισιά, Αθήνα
T 210 62 54 950  F 210 62 54 954  E info@gefsinus.gr

Τρεις νίκες, μια ισοπαλία, μια 
ήττα και μια… πρόκριση, 
αυτή επί της ςάλτσμπουργκ 

του Τζιοβάνι Τραπατόνι για το 
κύπελλο UEFA του 2007-08 με-
τράει η ΑΕκ την 4η Οκτωβρίου. Η 
νίκη στο καυτανζόγλειο το 1970, 
μόλις η δεύτερη από το 1961 και 
μετά, βοήθησε στην κατάκτηση 
του πρωταθλήματος εκείνης της 
σεζόν, ενώ ο γιάννης δίντσικος 
και ο Πάρης Ζουμπούλης σημεί-
ωσαν τα πρώτα τους τέρματα με 
την κιτρινόμαυρη φανέλα αυτή 
την ημερομηνία.

4/10/1964 ΑΕκ-Προοδευτική 1-1 (63’ Παπαϊωάννου)

4/10/1970 Ηρακλής-ΑΕκ 0-1 (16’ Παπαϊωάννου)

4/10/1981 ΑΕκ-Πανιώνιος 1-0 (20’ δίντσικος)

4/10/1987 Άρης-ΑΕκ 4-1 (53’ Νίλσεν)

4/10/1998 ΑΕκ-Πανηλειακός 3-1 (5’, 44’ Ζουμπούλης, 90+3’ ςαβέφσκι)

4/10/2007 ςάλτσμπουργκ-ΑΕκ 1-0

ΣΑν ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟν ΚΟΣΜΟ 
Το 1955… γεννιέται στη ςάντα Φε ο Χόρ-
χε Βαλντάνο, εμβληματικός επιθετικός 
της Εθνικής Αργεντινής και της Ρεάλ Μα-
δρίτης τη δεκαετία του ’80, παγκόσμιος 
πρωταθλητής στο Μεξικό το 1986 με γκολ 
στον τελικό.
Το 1957… Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 
56 ετών ο Χοσέ λεάντρο Αντράντε, ο πρώ-
τος σπουδαίος έγχρωμος ποδοσφαιριστής 
στην ιστορία του αθλήματος. κατέκτησε 
το Παγκόσμιο κύπελλο του 1930 με την 
Εθνική Ουρουγουάης.
Το 1987… Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ κατα-
κτά το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα της γάνδης, επικρατώντας με 
3-2 της ςουηδίας στον μικρό τελικό.
Το 1988… γεννιέται στο ςικάγο ο καλα-
θοσφαιριστής των Μπουλς Ντέρικ Ρόουζ, 
MVP του NBA την σεζόν 2010-11 και δύο 
φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την 
Εθνική ΗΠΑ (2010, 2014).
Το 1999… Έξι νεαροί φίλαθλοι του ΠΑ-
Οκ και ο οδηγός του οχήματος χάνουν 
τη ζωή τους όταν το λεωφορείο τους συ-
γκρούεται με φορτηγό λίγο πριν τα διόδια 
των Τεμπών. Επέστρεφαν από ματς με τον 
Παναθηναϊκό στην Αθήνα.
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γκοοολ!

το μεγαλύτερο online κατάστημα! 

Βιβλία, ebooks
σχολικά, dvd-cd

κοσμήματα, δώρα 
προσφορές κάθε μέρα 

και παράδοση σε 48ώρες! 

Κάντε τα δώρα σας σήμερα!
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www.greekbooks.gr


