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ςτο ξεκίνημα βρίσκεται άλλωστε και η δη-
μιουργία της ΑΕκ της πρώτης κατηγορίας 
που συνεχίζει στα σταθερά βήματα που 
έγιναν στη διάρκεια της περσινής χρο-
νιάς και προσπαθεί 
ν α  α φ ο μ ο ι ώ σ ε ι 
τα νέα πρόσωπα 
που προστέθηκαν 
στο ρόστερ αυτό 
το καλοκαίρι χω-
ρίς να απωλέσει 
τη συνοχή και την 
ομοιογένειά της. 
κατανοούμε από-
λυτα ότι όλοι εσείς 
που στηρίξατε αυτή 
την ομάδα στα δύ-
σκολα, όλοι εσείς 
που δεν την αφήσατε μόνοι στα δύο 
χρόνια της… υπομονής, όλοι εσείς που 
συμβάλλατε αποφασιστικά στο να μην 
χάσει αυτός ο τεράστιος σύλλογος τη 
δυναμική του στα γήπεδα της γ’ Εθνικής 
και της Football League ανυπομονείτε να 
δείτε και πάλι την ΑΕκ εκεί που η ιστορία 
της το επιτάσσει. 
Το ίδιο ανυπομονούν και όσοι μετέχουν 
στο συνολικό τιμ αυτής της προσπάθειας. 
Να είστε σίγουροι… η ΑΕκ δεν γίνεται να 
συμβιβαστεί με τα λίγα, αφού από την 
ίδρυσή της έμαθε να παλεύει για την κορυ-

φή. Από την άλλη πλευρά όλοι θα πρέπει 
να υπερασπιστούμε το σχέδιο για τη δημι-
ουργία μίας μεγάλης ομάδας. Ένα σχέδιο 
που δεν εξαρτάται από κανέναν παρά μό-

νο από τη δική σας 
στήριξη. 
Μία μεγάλη ομά-
δα ούτε χτίζεται, 
αλλά ούτε  κα ι 
αγοράζεται μέσα 
σε ένα καλοκαίρι. 
Μία μεγάλη ομά-
δα δημιουργείται 
σε σταθερά θε-
μέλια που έχουν 
ήδη μπει και προ-
χωράει μπροστά 
μόνο με σχέσεις 

εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εκείνους που 
την απαρτίζουν. 
Μία μεγάλη ομάδα δεν στηρίζεται μόνο 
σε αγορασμένα υλικά, αλλά στις δικές της 
πρώτες ύλες και γίνεται πραγματικά μεγά-
λη όταν καταφέρνει να δημιουργεί και να 
αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Μία μεγάλη 
ομάδα ξέρει να αποφεύγει τα λάθη του 
παρελθόντος. 
και όσοι παρακολουθούν από κοντά την 
προσπάθεια και της εφετινής ΑΕκ είναι σί-
γουροι ότι κάτι πολύ ωραίο γεννιέται, κάτι 
πολύ ωραίο δημιουργείται… 

κάτι ωραίο γεννιέται… 
Τρίτη αγωνιστική στη Super League, ένα ακόμα καθοριστικό τεστ για 

την ομάδα μας απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός 

σε μία δύσκολη προσπάθεια που ακόμα είναι στην αφετηρία της. 
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ςε μια αναμέτρηση με λίγες καλές φάσεις, 
SKODA ξάνθη και ΑΕκ αναδείχθηκαν ισό-
παλες χωρίς σκορ στο πλαίσιο της δεύτερης 
αγωνιστικής. η σημαντικότερη ευκαιρία της 
Ένωσης ήρθε με την κεφαλιά του κρισά-
ντους στο 84’, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η 
εξαιρετική παρουσία πάνω από 2.000 φι-
λάθλων της στις κερκίδες.

SKODA Ξάνθη: Τσέναμο, Μπέρτος, Φλί-
σκας, καρυπίδης, γουάλας, Ερέα (55’ 
Μπαξεβανίδης), λουσέρο, Ντιμιτρόφ (46’ 
Παπαστεριανός), Βασιλακάκης, ςολτάνι, κα-
πετάνος (80’ Ράνος)

ΑΕΚ: Μπαρόχα, γκάλο, κολοβέτσιος, Τζα-
νετόπουλος, ςοϊλέδης, γιόχανσον, ςιμόες, 
Πλατέλλας, Βάργκας (69’ κρισάντους), 
Μπαρμπόσα (79’ Ανάκογλου), Αραβίδης 
(87’ Μπουονανότε)

ΔΙΑΙΤηΤης: κύζας (Δράμας)
ΒΟηΘΟΙ: γεωργιάδης (κοζάνης), ςίπκας 
(Πέλλας)
κΙΤΡΙΝΕς: καπετάνος, Βασιλακάκης, Μπέρ-
τος, Μπαξεβανίδης – Τζανετόπουλος, 
Βάργκας, Αραβίδης, ςοϊλέδης, Ανάκογλου

Τραϊανός Δέλλας: «Οι δυο ομάδες είχαν 
διαφορετικούς στόχους στο γήπεδο, εμείς 
ήρθαμε για να πάρουμε τη νίκη και ο αντί-
παλος την ισοπαλία. Προσπαθήσαμε να 
κρατήσουμε την μπάλα, είχαμε τον έλεγχο 
του αγώνα και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, 
το οποίο και πρέπει να κρατήσουμε. Μας μέ-
νει μια στεναχώρια από το αποτέλεσμα αλλά 
είναι ακόμα νωρίς, θα δουλέψουμε και θα 
βελτιώσουμε όλες μας τις αδυναμίες. κλεί-
νοντας, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο 
για τη δυναμική του παρουσία στο πλευρό 
της ομάδας».

29.08.2015, SKODA ΞΑνθη-ΑΕΚ 0-0
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ΟΙ ΕθνΙΚΟΤηΤΕΣ ΤΩν ΣΚΟΡΕΡ ΤηΣ ΑΕΚ

ςτο 27ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πλατα-
νιά, το ςάββατο 23 Αυγούστου και στο πλαίσιο 
της πρώτης αγωνιστικής της Superleague, ο 
Ρόναλντ Βάργκας ανοίγει το σκορ και το Ολυ-
μπιακό ςτάδιο παίρνει φωτιά… Ένα γκολ που 
θα γραφτεί στην Ιστορία της ΑΕκ, όχι λόγω της 
ομορφιάς ή της σημασίας του, αλλά επειδή 
σήμανε και επίσημα το τέλος της ατιμωτικής 
περιπλάνησης του Δικέφαλου Αετού στις μι-
κρές κατηγορίες και την επάνοδό του στον 
πρωταθλητισμό. ώστόσο το τέρμα του 29χρο-
νου μέσου έχει και στατιστική αξία, καθώς είναι 
φυσικά το πρώτο που σημειώνει παίκτης από 
την Βενεζουέλα φορώντας τα κιτρινόμαυρα και 
το match programme θυμάται τις 38 προηγού-
μενες εθνικότητες των ποδοσφαιριστών που 
έχουν σκοράρει μέχρι σήμερα για λογαριασμό 
της ΑΕκ…

ΟΙ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ
ςτη «ρευστή» κατηγορία αυτή, αφού η ενωμένη 
γιουγκοσλαβία διασπάστηκε σε έξι ανεξάρτητα 
κράτη το 1991, συναντάμε μεγάλες μορφές της 

ανθολογίας του συλλόγου, με πρώτο ασφα-
λώς τον Τόνι ςαβέβσκι. Ο ςκοπιανός μέσος 
φόρεσε τα κιτρινόμαυρα για 12 χρόνια, πέ-
τυχε πάνω από 50 τέρματα και αγαπήθηκε 
όσο ελάχιστοι από τους Ενωσίτες για το 
ήθος και την προσφορά του.
Πρώτος ξένος σκόρερ στην Ιστορία του συλ-
λόγου παραμένει πάντως, 34 χρόνια μετά 
την αποχώρησή του, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, 
ο οποίος έφτασε τα 91 συνολικά (αρχισκό-

ρερ της κατηγορίας το 1979-80 με 25 γκολ). 
Ο Μπάγεβιτς προερχόταν από τη νυν Βοσνί-
α-Ερζεγοβίνη, από την οποία προέρχονταν ο 
(συμπαίκτης του και στη Βελέζ Μόσταρ) Φράνιο 
Βλάντιττς, αλλά και ο ςανέλ γιάχιτς με το… μισό 
γκολ του, το οποίο αρχικά είχε χρεωθεί στον 
λεονάρντο, κόντρα στην καβάλα το 2010.
η νυν ςερβία εκπροσωπείται από τους Μπράν-
κο Μιλοβάνοβιτς, Ντράγκαν Τσίριτς, Νέναντ 
Μπιέκοβιτς και τους αδερφούς Ίβιτς, η κροατία 
από τους Ράικο γιάνγιανιν, γκόραν ςλίσκοβιτς, 
γκόραν Τόμιτς (με τον… γραφικό πανηγυρι-
σμό στην «σκεπαστή» όταν μείωσε σε 1-2 στις 
καθυστερήσεις του εντός έδρας αγώνα με τον 
Πανηλειακό!), το Μαυροβούνιο από τους Μό-
ιας Ράντονιτς, Ρέφικ ςαμπανάτζοβιτς, Αντρίγια 
Ντελίμπασιτς. 

Ο Μόιας Ράντονιτς στους ώμους των οπαδών

Ο Ρόναλντ Βάργκας να είναι ο πρώτος Βενεζουελάνος που πετυ-
χαίνει γκολ με τον Δικέφαλο στο στήθος!
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ΟΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑνΟΙ
η παρουσία του Ριβάλντο δεσπόζει στη λίστα 
των Βραζιλιάνων σκόρερ της ΑΕκ, με τον κά-
ποτε κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου να 
σημειώνει 12 τέρματα στο πρωτάθλημα και 3 
στην Ευρώπη το 2007-08. ώστόσο ένας λιγό-
τερο διάσημος συμπατριώτης του, ο Ζούλιο 
ςέζαρ, τον ξεπερνάει έχοντας πετύχει 24 (με 
χαρακτηριστικότερο αυτό εναντίον της Μί-
λαν) αλλά σε τρεισήμιση σεζόν. Τον διψήφιο 
αριθμό έφτασαν οι μεσοεπιθετικοί Βεριντιά-
νο Μαρσέλο, Αλεχάντρε ςοάρες, γκουστάβο 
Μαντούκα, και λεονάρντο ενώ από μια φορά 
έχουν σκοράρει και οι Φερούζεμ, Έμερσον, 
Έντσον Ράμος, λουίς Έντερ και, πλέον, Ρο-
ντρίγκο γκάλο.

ΟΙ ΑΡΓΕνΤΙνΟΙ
Πρέπει να γυρίσουμε 43 χρόνια πίσω για να 
βρούμε το πρώτο γκολ που σημείωσε Αργε-
ντινός ποδοσφαιριστής με τη φανέλα της ΑΕκ, 
αυτό του Ροδόλφο Βισέντε κόντρα στην ςαλ-
γκοτάριαν στο κύπελλο ΟυΕΦΑ. Τα επόμενα 
θα έρχονταν με τη… νέα χιλιετία και είχαν 
«δράστες» τους Φερνάντο Νάβας και Εμάνου-
ελ Ρούις την περίοδο 2000-01.
Ακολούθησε το μοναδικό εν Ελλάδι τέρμα του 
Μάρτιν Παουτάσο, στο Περιστέρι το 2006, για 
να έρθει τελικά το δίδυμο Μπλάνκο-ςκόκο 

να… ανεβάσει τα στατιστικά των «γκάουτσος». 
Ο Ζορό αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες φορές 
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και συ-
νολικά στην τετραετία του «μάτωσε» πάνω 
από 70 φορές τα αντίπαλα δίχτυα, ο Νάτσο σε 
τρία χρόνια σημείωσε 33 γκολ, κάποια εκ των 
οποίων αριστουργηματικά.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ «ΛΑΤΙν»
Μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι 
οι ποδοσφαιριστές από την κεντρική και Νότια 
Αμερική, πλην Βραζιλιάνων και Αργεντινών, 
που έχουν σκοράρει για λογαριασμό της ΑΕκ. 
Την αρχή έκανε ο σπουδαίος Ουρουγουανός 
Μίλτον Βιέρα, με γκολ κόντρα στην Τίργκου 
Μούρες για το κύπελλο UEFA του 1977-78, και 
συνέχισε ο επίσης Μουντιαλικός Παραγουανός 
κάρλος γκαμάρα (λίτεξ λόβετς-ΑΕκ 1-1 για την 
ίδια διοργάνωση το 2001-02). 
‘Έναν χρόνο αργότερα αποκτήθηκαν οι κοστα-
ρικανοί Μαουρίτσιο Ράιτ και Βάλτερ ςεντένο, με 
το τέρμα του δεύτερου στο «Μπερναμπέου» 
να μένει για πάντα αξέχαστο στους Ενωσίτες. 
Τέλος, μπορεί ο Ρόναλντ Βάργκας να είναι ο 
πρώτος Βενεζουελάνος που πετυχαίνει γκολ 
με τον Δικέφαλο στο στήθος, αλλά δεν είναι ο 
πρώτος… Βάργκας, αφού ο κολομβιανός συ-
νεπώνυμός του, Φαμπιάν, το κατάφερε στην 
ξάνθη το 2011!

Ριβάλντο και Ζούλιο Σέζαρ

Νάτσο Σκόκο και Ισμαελ Μπλάνκο
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Οι Σκανδιναβοί
Πριν τον γιάκομπ γιόχανσον, τρεις ακόμη ςου-
ηδοί είχαν χριστεί σκόρερ με τη φανέλα της 
ΑΕκ: ο Χόκαν ςάντμπεργκ, με 30 γκολ στο 
πρωτάθλημα μεταξύ 1984 και 1987, ο Ντά-
νιελ Μαϊστόροβιτς με σημαντικότερο αυτό που 
έκρινε την αναμέτρηση με την Μπενφίκα το 
2009 και ο (ςυριακής καταγωγής) λουέι Τσάν-
κο… από τη σέντρα του ΟΑκΑ στο 3-0 επί του 
Παναθηναϊκού το 2005. Ένας και καλός ο Δα-
νός, με τον Χένρικ Νίλσεν να αναδεικνύεται 
αρχισκόρερ του πρωταθλήματος το 1987-88, 
δύο οι Ισλανδοί (Άρναρ γκρέταρσον, Έιντουρ 
γκούντγιονσεν) με ένα «τεμάχιο» έκαστος.

Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι
Ένας γερμανός, ο Βάλτερ Βά-
γκνερ με 49 τέρματα την τριετία 
1974-77, είναι ο τέταρτος ξένος 
σκόρερ στην Ιστορία της ΑΕκ 
πίσω μόνο από Μπάγιεβιτς, 
Μπλάνκο και ςαβέφσκι. Την 
ίδια εποχή είχε συμπαίκτη και τον 
συμπατριώτη του Τίμο Τσανλάιτερ, σαφώς πιο 
ικανό μέσο από τον ςκωτσέζο Τρέβορ Ρος, ο 
οποίος σκόραρε μια φορά κόντρα στην Ουίπεστ 
το 1983. Από τις υπόλοιπες «προηγμένες» χώ-
ρες, ο Μπρούνο Τσιρίλο εκπροσωπεί την Ιταλία, 
ο γιουσούφ Χέρσι με καταγωγή από την Αιθιο-

πία την Ολλανδία, οι Χοσέ κάρλος και Χουάν 
κάλα του 2011-12 την Ισπανία και οι Αρνάλντο 
Εντίνιο, Ζεράλντο Άλβες (σε ευρωπαϊκό με την 
ςάλτσμπουργκ), γιάγκο Φερνάντεζ την Πορτο-
γαλία. 
Οδεύοντας ανατολικότερα, ο Μάρτον Εστερ-
χάζι προσέφερε σαφώς τα περισσότερα στην 
Ένωση από την τριάδα των Ούγγρων (Ντάνιελ 
Τόζερ και κρίστιαν Νέμεθ οι άλλοι δύο), ενώ 
στους Πολωνούς δεσπόζει ο σπουδαίος Μίρο-
σλαβ Οκόνσκι, καταλύτης στο πρωτάθλημα του 
1988-89 σε αντίθεση με τις αποτυχημένες και δα-
πανηρές επιλογές των γκρέγκορζ Μιελκάρσκι 
και Ρότζερ γκερέιρο. Τρεις διάσημοι Βούλγαροι 

(Μπόνεφ, κόλεφ και Ίλιεφ) 
έφυγαν «άσφαιροι» πριν τα 
καταφέρουν οι Μίλεν Πέτκοφ 
και Ιβάν Ρούσεφ, ενώ στους 
Βαλκάνιους συμπεριλαμβά-
νεται και ο Ρουμάνος Άντον 
Ντόμπος (πέντε γκολ, τα τρία 
συνεχόμενα τον Φεβρουάριο 

του 1998), ο οποίος αγάπησε 
πολύ την ομάδα μας. Τέλος, από τους… πρώην 
ςοβιετικούς, εκ διαμέτρου αντίθετα συναισθή-
ματα για τον επιτυχημένο γεωργιανό Τιμούρ 
κετσπάγια, μέλος της εξαιρετικής ΑΕκ του 1994-
97, και τον Ουκρανό επιθετικό που… κρύωνε 
στην Αθήνα, Όλεγκ Βενλίνσκι.

Μίροσλαβ Οκόνσκι, Χένρικ Νίλσεν Χόκαν Σάντμπεργκ, Θωμάς Μαύρος, Μάρτον Εστερχάζι

Τόνι Σαβέβσκι και Ντούσαν Μπάγεβιτς

Ο Βάλτερ Βάγκνερ
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...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

Οι Αφρικανοί
Ένας ποδοσφαιριστής ο 
οποίος ανήκει και τώρα στο 
έμψυχο δυναμικό της ομά-
δας μας, ο Αλγερινός Ραφίκ 
Τζεμπούρ είναι με 24 τέρμα-
τα ο πρώτος σκόρερ μεταξύ 
των Αφρικανών που έχουν 
αγωνιστεί στην Ένωση. 

Ακολουθεί ο καμερουνέζος 
ςτιβ λίο Μπέλεκ, με έξι γκολ 

το 2011, ενώ ο ςενεγαλέζος Πάπα Μπούμπα 
Ντιόπ, ο λιβεριανός κέλβιν ςέμπουε (σε αντί-
θεση με τον συμπατριώτη του κρίστοφερ Ρε), ο 
γκανέζος κόφι Αμπονσά και ο Ταμαντανί Ενσα-
λίβα από το Μαλάουι (με καναδικό διαβατήριο) 
σκόραραν τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην 
Ευρώπη. Αξέχαστη η λόμπα του Μο-
χάμεντ καλόν από την ςιέρα λεόνε 
στο 4-0 της Τούμπας το 2008, ενώ 93 
κιτρινόμαυρα τέρματα έχουν κατα-
γωγή από το Πράσινο Ακρωτήρι: 92 
από τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος 
όμως θεωρείται Έλληνας αφού αγωνί-
στηκε στην Εθνική μας, και… ένα από 
τον Εμίλιο Φουρτάδο στην έδρα του ΟΦη το 
2012.
Ο Ιμπραήμ, ο λευτέρης και τα «καγκουρό»
ξεχωριστή μνεία αξίζει στον πρώτο ξένο όχι 
μόνο της ΑΕκ αλλά γενικά της Α’ Εθνικής, τον 
ςύριο Ιμπραήμ Μουγκράμπι, ο οποίος με επτά 
τέρματα βοήθησε την ομάδα του γιένε Τσάκαντι 
να κατακτήσει το πρωτάθλημα του 1962-63. Να 
σημειωθεί πάντως ότι ο ποδοσφαιριστής διέθε-
τε ελληνικό διαβατήριο. 
Έναν χρόνο αργότερα φόρεσε για λίγες 
αναμετρήσεις την κιτρινόμαυρη φανέλα ο 
κωνσταντινουπολίτης λευτέρης κιουτσούκ 
Αντωνιάδης, ωστόσο, παρότι ο εκλιπών ήταν 

ηγέτης της Εθνικής Τουρκίας για μια δεκα-
πενταετία θα ήταν ιστορική ασέβεια να τον 
συμπεριλάβουμε στους αλλοδαπούς σκόρερ. 
Δύο… καθαρόαιμοι Αυστραλοί (όχι ομογενείς 
τύπου Τζίμη Πατίκα δηλαδή) αγωνίστηκαν 
στην Ένωση και αμφότεροι χρίστηκαν σκόρερ, 
ο Άλβιν Τσέκολι με ένα εντυπωσιακό σουτ στο 
6-2 επί του Πανελευσινιακού το 1999 και ο Νέ-
ιθαν Μπερνς απέναντι σε Εργοτέλη και ςτουρμ 
γκρατς το 2011. 
Τέλος, ως Έλληνα καταχωρούμε και τον Φρανκ 
κλόπας, παρότι έφτασε μέχρι και στο Παγκό-
σμιο κύπελλο του 1994 ως διεθνής των ηΠΑ.

ΜΟνΟ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ξένους ποδοσφαι-
ριστές που σκόραραν για λογαριασμό της ΑΕκ 

μόνο στον θεσμό του 
κυπέλλου: τιμής ένεκεν 
πρώτος ο Μαροκινός 
Ναμπίλ Μπαχά, καθώς 
το κατάφερε στον τελικό 
του 2011 και από κοντά 
ο Ισπανός Μίτσελ για το 
φάουλ-μαχαιριά στον 

Παναθηναϊκό στο 97’ του προημιτελικού. Δύο 
γκολ το 2001 για τον Αλβανό Μπλεντάρ κό-
λα ο οποίος ανέλαβε και πρώτος προπονητής 
για δύο ματς το 2010, από ένα για τον πρώην 
άσο της Τσέλσι Άγγλο Τόμι λάνγκλεϊ το 1983, 
τον ςέρβο γκόρνταν Πέτρις στην καρδίτσα το 
1999, τους διεθνείς Πορτογάλους Αντόνιο Φό-
λια (2002) και Μπρούνο Άλβες (2004), ενώ 
τέσσερα σημείωσε στη φάση των ομίλων του 
2000-01 ο Αργεντινός λουίς κάλβο. Από το νυν 
ρόστερ τα κατάφεραν πέρυσι κατά σειρά ο Πορ-
τογάλος Έλντερ Μπαρμπόσα, ο ςενεγαλέζος 
Αμπλαγιέ Φαγιέ, ο Ισπανός Μιγκέλ κορδέρο 
και ο ςουηδός γιάκομπ γιόχανσον.

Πάπε Μπούμπα Ντιόπ

Ο Ναμπίλ Μπαχά και ο Μίτσελ
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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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Τι σε έκανε να επιλέξεις την ΑΕΚ αυτόν τον 
Μάιο, παρότι αγωνιζόταν ακόμη στη δεύτερη 
κατηγορία;

γνωρίζω την ΑΕκ από την παιδική μου 
ηλικία ακόμη, είναι μεγάλος σύλλογος με 
τεράστια ιστορία και είναι τιμή μου να αγω-
νίζομαι με τα χρώματά της. ςτην Βραζιλία η 
ΑΕκ είναι πολύ γνωστή γιατί έχουν παίξει 
σε αυτήν μεγάλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο 
Ριβάλντο.

Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου από 
την ομάδα και τους νέους σου συμπαίκτες;

Ο σύλλογος είναι πολύ καλά οργανωμένος 
και τα στελέχη του μου έχουν φερθεί άψογα. 
Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και έχω άριστες 
σχέσεις με όλους τους συμπαίκτες μου.

Υπάρχει κάποιος από τους Έλληνες του συλλό-
γου που κατά τη γνώμη σου να μπορεί να σταθεί 
στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης;

«ςυστήθηκε» στο ελληνικό κοινό τη 

σεζόν 2013-14, όταν με τη φανέλα του 

Παναιτωλικού αγωνίστηκε σε 33 ματς 

και αναδείχθηκε κορυφαίος δεξιός μπακ 

του πρωταθλήματος. Τον Μάιο 
επέλεξε την ΑΕΚ για να συνεχί-

σει την καριέρα του παρά τις προσφορές 

συλλόγων που συμμετείχαν στις ευρω-

παϊκές διοργανώσεις και στο επίσημο 

ντεμπούτο του κόντρα στον Πλατανιά 

σημείωσε ένα εντυπωσιακό τέρμα, το 

καλύτερο της αγωνιστικής. Ο Ροντρίγκο 

γκάλο, ο 29χρονος Βραζιλιάνος που μαζί 

με τον παλιό του γνώριμο Μιχάλη Μπα-

κάκη συγκροτεί το ισχυρότερο δίδυμο 

δεξιών οπισθοφυλάκων της Ένωσης την 

τελευταία δεκαετία, μιλάει στο match 

programme για την επιλογή του, τις πρώ-

τες εντυπώσεις του, τους συμπαίκτες του 

και τους στόχους της ΑΕκ.

Όλα τα παιδιά έχουν ποιότητα και ταλέντο, 
ελπίζω ότι θα μπορέσουν να πραγματοποι-
ήσουν τα όνειρά τους στο μέλλον, όποια 
και αν είναι αυτά.

Κόντρα στον Πλατανιά σημείωσες το πρώτο 
επίσημο γκολ σου μπροστά στους φιλά-
θλους μας, πως αισθάνθηκες;

Ένιωσα μεγάλη χαρά για την επίτευξη αυ-
τού του τέρματος αλλά ακόμα μεγαλύτερη 
για τη νίκη που πήραμε. Αυτό είναι το πιο 
σημαντικό. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθάω 
την ομάδα με κάθε τρόπο, τόσο επιθετικά 
όσο και αμυντικά.

Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο ρεαλιστι-
κός στόχος του συλλόγου αυτή τη σεζόν;

Έχουμε καλή ομάδα και θα παλέψουμε για 
να φέρουμε την ΑΕκ στην υψηλότερη δυνα-
τή θέση. Είναι νωρίς για να θέσουμε στόχους, 
το πρωτάθλημα έχει αρκετές δυνατές ομάδες 
με ποιότητα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ 
είναι ότι θα κάνουμε το παν για τη νίκη σε 
κάθε αγώνα.

Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους 
φιλάθλους της ΑΕΚ;

η στήριξή τους είναι τρομερά σημαντική για 
εμάς! Ήδη έχουν αποδείξει την αφοσίωσή 
τους και πιστεύω θα συνεχίσουν να βοηθά-
νε την ομάδα σε κάθε παιχνίδι. η παρουσία 
τους δίνει σε όλους μας μεγάλη δύναμη μέ-
σα στο γήπεδο.

«Τιμή μου να αγωνίζομαι στην ΑΕΚ,         το παν για τη νίκη σε κάθε αγώνα!»
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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!

  η μικρή Νίκη πανηγυρίζει το γκολ της 
ομάδας μας από τη Μελβούρνη

ã  O μικρός Παναγιώτης από τη Νέα ςμύρ-
νη, ήρθε να δει από κοντά τον Buonanotte.

ß  η ςοφία και ο Αγγελος από το Πευκί 
Ευβοίας ανυπομονούν να δουν την ΑΕκ 
από κοντά.

  Ο γιάννης, 3 ετών από την Ιστιαία Ευβοίας.
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ΠΑς γΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ΠΑΕ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ο Πανηπειρωτικός Αθλητικός ςύλλογος 
γιάννινα ιδρύθηκε στην πρωτεύουσα της 
ηπείρου το 1966, μετά από συγχώνευση του 
Ατρόμητου και του Αβέρωφ Ιωαννίνων, και 
εννέα χρόνια αργότερα προβιβάστηκε στην 
Α’ Εθνική.
«Αρχιτέκτονας» αυτής της επιτυχίας ήταν ο 
Αργεντινός προπονητής γκόμεζ Ντε Φαρία, ο 
οποίος έφερε στην ομάδα τους συμπατριώ-
τες του γκλασμάν, Πάστερνακ, λίσα, Μόντες, 
Άλβαρες, Ριγκάνι (Εντουάρντο κοντογεωρ-
γάκης), πολιτογραφημένους ως Έλληνες. Με 
αυτή τη σπουδαία φουρνιά ο «Άγιαξ της ηπεί-
ρου» σημείωσε μεγάλες επιτυχίες, όπως οι 
πέμπτες θέσεις του 1976 και του 1978, το αήτ-
τητο της έδρας του για μια ολόκληρη σεζόν 

και η συμμετοχή στο Βαλκανικό κύπελλο.
Το 1984 ο ΠΑς υποβιβάζεται μετά από αγώ-
να μπαράζ με τον Πανιώνιο στην λάρισα και 
έκτοτε μετατρέπεται σε «ασανσέρ», αδυνα-
τώντας να σταθεροποιηθεί στην Α’ Εθνική. 
Το 2001 υποβιβάζεται και πάλι μετά από 
μπαράζ, δύο χρόνια αργότερα λόγω χρε-
ών και φτάνει να αγωνιστεί στην γ’ Εθνική. 
η έλευση του γιώργου Χριστοβασίλη στην 
προεδρία όμως, στη θέση του Αλέξη κούγια 
το 2008, επανέφερε τον σύλλογο στις επιτυ-
χίες και η φετινή είναι η πέμπτη συνεχόμενη 
σεζόν κατά την οποία θα αγωνιστεί στην 
Superleague, ενώ το 2012-13 κατέλαβε και 
πάλι την πέμπτη θέση (δεν αγωνίστηκε στο 
Europa League λόγω μη αδειοδότησης).
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γεννήθηκε στο ηράκλειο τον Μάιο του 
1959 και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε 
σε Αστέρα Περάματος, Εργοτέλη, ΟΦη 
(1981-85), ΕΑΡ και Ποσειδώνα ηρακλείου 
έως το 1991. ςτη συνέχεια εργάστηκε σε 
αρκετούς συλλόγους κυρίως της γ’ Εθνι-
κής (Αστέρα Περάματος, ηρόδοτο, ΠΑΝΟ 
Μαλλίων, Αστέρα Τρίπολης το 2005, 
Αστέρα Ρεθύμνου, Ιωνικό, Εθνικό Αστέ-
ρα, ΑΟ Χανίων) ως πρώτος προπονητής, 
ενώ διατέλεσε και συνεργάτης του Ζντένεκ 
ςκάζνι στον ΟΦη το 2003. Ο Όμιλος ήταν 
και αυτός που του έδωσε τη μεγάλη ευκαι-
ρία δέκα χρόνια αργότερα, στον δεύτερο 
γύρο της σεζόν 2012-13, και ο Πετράκης 
ανταποκρίθηκε, καταφέρνοντας να τον 
κρατήσει στην Superleague παρά το αδύ-
ναμο ρόστερ. Εκείνο το καλοκαίρι ανέλαβε 
τον Εργοτέλη, από τον οποίο αποχώρησε 
τον Ιανουάριο του 2014 για να ξεκινήσει 
αμέσως μετά η επιτυχημένη συνεργασία 
του με τον ΠΑς γιάννινα (έκτη θέση με 
μόλις 7 ήττες σε 34 ματς πέρυσι). Τη μο-
ναδική φορά που αντιμετώπισε την ΑΕκ, 
τον Φεβρουάριο του 2013 στο ΟΑκΑ, δύο 
τέρματα από Πετρόπουλο και Παυλή στο 
δεύτερο ημίχρονο έδωσαν τη νίκη με 2-1 
στους κιτρινόμαυρους.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ:  Brana Ilić

ξεκινάει την τέταρτη σεζόν του με τη 
φανέλα του ΠΑς γιάννινα, αφού από το 
καλοκαίρι του 2012 αποτελεί την «αιχμή 
του δόρατος» στη γραμμή κρούσης των 

ηπειρωτών και έχει συμβάλλει τα μέγιστα 
στις πολύ καλές πορείες τους. Μοντέρνος 
επιθετικός, με συμμετοχή στο παιχνίδι που 
δεν περιορίζεται στα γκολ (αν και έχει ση-
μειώσει ήδη 24 στη χώρα μας), καθώς και 
«βιονικός», αφού σε τρία χρόνια έφτασε 
τις 100 συμμετοχές μόνο στο πρωτάθλημα. 
Ο 30χρονος ςέρβος διεθνής έχει αγωνιστεί 
ακόμα σε Ζέμουν, Ραντ, Παρτιζάν, Βοϊβο-
ντίνα και στην Ακτόμπε του καζακστάν.

Ο ΠΡΟΠΟνηΤηΣ Γιάννης Πετράκης
ΤΕΡΜΑΤΟΦυλΑκΕς

  1. Βελλίδης Μάρκος

12.  Περιστερίδης κώστας

13. κολιοφούκας Νίκος

ΑΜυΝΤΙκΟΙ

  4.  Μπέριος Θοδωρής

  5.  γαρουφαλιάς ηρακλής

  6.  Μιχαήλ Αλέξης

17. Nadales David Lopez

20. καρανίκας Νίκος

23. Struna Andraz

44. ςκόνδρας Απόστολος

ΜΕςΟΙ

  3.  Lila Andi

  8.  Τζημόπουλος Θεμιστοκλής

10. Chavez Cristian Gabriel

11. Acosta Noe Rivera

19. ηλιάδης Αντώνης

21. Τσουκαλάς ςταύρος

22. κοζορώνης Χρυσοβαλάντης

49. Ιωάννου γιάννης

98. Μασούρας Αλέξανδρος

 

ΕΠΙΘΕΤΙκΟΙ

  7.  γιάκος Ευριπίδης

  9.  Ilic Brana

14. ςαπαλίδης ςταμάτης

33. Μανιάς Μιχάλης

77. Φερφελής Δημήτρης

ΡΟΣΤΕΡ ΠΑΣ ΓΙΑννΙνΑ
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κυριακή με πολύ ενδιαφέρον

Τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Super 
League 2015-16 και η ΑΕκ επιστρέφει στο ΟΑ-
κΑ σε μία κλασική ποδοσφαιρική ώρα, στις 4 
το απόγευμα, για να υποδεχθεί τον ΠΑς γιάν-
νινα. Ο αγώνας αυτός ανοίγει το πρόγραμμα 
της κυριακής  αλλά όχι και της αγωνιστικής, 
καθώς προηγήθηκαν χθες οι αγώνες σε Μυ-
τιλήνη, Βέροια και καραϊσκάκη.
Το σημερινό πρόγραμμα, εκτός από τον 

αγώνα του Ολυμπιακού ςταδίου, περιλαμ-
βάνει τις αναμετρήσεις Ατρομήτου-SKODA 
ξάνθης, Παναιτωλικού-Πανθρακικού και 
Πανιωνίου Παναθηναϊκού. Αγώνες ανοιχτοί 
σε κάθε αποτέλεσμα που ενδέχεται να δημι-
ουργήσουν νέα δεδομένα στη βαθμολογία. 
Το πρόγραμμα κλείνει με τον αυριανό αγώνα 
του καυταντζογλείου ανάμεσα σε ηρακλή 
και λεβαδειακό.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟμΑΔΑ ΓΚΟΛ βΑθ/ΓΙΑ

1. ΠΑΝΑθηΝΑΪΚΟΣ 6-1 6

2. ΟΛυμΠΙΑΚΟΣ 5-0 6

3. ΑΤρΟμηΤΟΣ Αθ. 3-1 6

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 4-2 4

5. βΕρΟΙΑ 3-1 4

6. A.E.K. 3-0 4

7. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3-2 3

8. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1-3 3

9. ΑΣΤΕρΑΣ ΤρΙΠ. 2-2 3

10. ηρΑΚΛηΣ 1-1 3

11. SKODA ΞΑΝθη 0-0 2

12. ΠΑΟΚ 1-3 1

13. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1-5 0

14. ΛΕβΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-3 0

15. ΠΑΝθρΑΚΙΚΟΣ 0-4 0

16. ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝηΣ 0-5 0

ΠρΟΓρΑμμΑ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚηΣ

η ΕΠΟμΕΝη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚη (4η)

ςάββατο 12/9 καλλονή-Αστέρας Τρίπολης (16.00)
ςάββατο 12/9 Βέροια-ΠΑΟκ (18.15)
ςάββατο 12/9 Ολυμπιακός-Πλατανιάς (19.30)

κυριακή 13/9 ΑΕκ-ΠΑς γιάννινα (16.00) 
κυριακή 13/9 Ατρόμητος-SKODA ξάνθη (18.15) 
κυριακή 13/9 Παναιτωλικός-Πανθρακικός (18.15)
κυριακή 13/9 Πανιώνιος-Παναθηναϊκός (20.30) 

Δευτέρα 14/9  ηρακλής-λεβαδειακός (19.30)

SKODA ξάνθη-Ολυμπιακός
Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος
ΠΑΟκ-ΑΕκ
Παναθηναϊκός-λεβαδειακός
Παναιτωλικός-Βέροια
Πανθρακικός-καλλονή
ΠΑς γιάννινς-Ατρόμητος
Πλατανιάς-ηρακλής

1974-75  3-0  (66’ αυτ. Μπάγιας, 79’ Αρδίζογλου, 86’ αυτ. Βέργος)
1975-76  1-0  (85’ Παπαϊωάννου)
1976-77  5-1  (22’, 84’ Βάγκνερ, 25’ Παπαδόπουλος, 
  34’ Τάσος, 41’ Ραβούσης)
1977-78  3-0  (6’ Παπαϊωάννου, 25’, 50’ Μαύρος)
1978-79  7-2  (2’, 58’ Τάσος, 9’ Μπάγιεβιτς, 24’ Νικολούδης, 
  27’ Αρδίζογλου, 35’ Δομάζος, 49’ Μαύρος)
1979-80  1-1  (84’ Νικολάου)
1980-81  3-2  (28’ Γκέσιος, 38’ Μπάγιεβιτς, 82’ Ελευθεράκης) 
1981-82  0-0
1982-83  4-2  (2’ Αρδίζογλου, 45’, 85’ Δίντσικος, 57’ Μαύρος)
1983-84  2-0  (46’ Μαύρος, 67’ Δίντσικος)
1985-86  4-1  (18’ Σάντμπεργκ, 30’, 38’ Εστερχάζι, 83’ Μαύρος)
1986-87  2-1  (6’ Πατίκας, 74’ Μαυροδήμος)
1990-91  0-1
2000-01  4-2  (26’ Δέλλας, 29’ Νικολαΐδης, 73’, 82’ Κωνσταντινίδης)
2002-03  3-1  (19’ Ίβιτς, 44’ Τσιάρτας, 48’ Νικολαΐδης)
2009-10  3-1  (22’ Τζεμπούρ, 71’, 90+3’ Καφές)
2011-12  2-1  (15’ Χοσέ Κάρλος, 52’ αυτ. Πάντος)
2012-13  2-1  (2’ Φούντας, 82’ Σταματής)

ςυντριπτικά υπέρ της ΑΕκ είναι η παράδοση 
στις εντός έδρας αναμετρήσεις με τον ΠΑς 
γιάννινα, με 15 νίκες έναντι δύο ισοπαλιών 
και της μοναδικής ήττας τον Δεκέμβριο του 
1990. Ο Θωμάς Μαύρος με πέντε γκολ είναι 
ο αρχισκόρερ στα ματς με τους ηπειρώτες 
και μάλιστα αυτό του 1986 ήταν το τελευταίο 
του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ενώ στο 
7-2 της τελευταίας αγωνιστικής του 1978-79 
σκόραρε μόνο μια φορά, χάνοντας στο νήμα 
το Χρυσό Παπούτσι από τον Ολλανδό κις 
κιστ (κατέκτησε το Χάλκινο με 31 τέρματα). 
Το… ντέρμπυ κορυφής στο Άργος τον Φε-
βρουάριο του 1976, με την Ένωση πρώτη και 
τον ΠΑς τρίτο στη βαθμολογία, κρίθηκε με 
απευθείας κόρνερ του Μίμη Παπαϊωάννου. 

Ο νυν προπονητής του συλλόγου Τραϊανός 
Δέλλας σκόραρε στο 4-2 του 2000, ενώ ο 
μοναδικός από τους παίκτες του τωρινού 
ρόστερ που αγωνίστηκε στο πιο πρόσφατο 
παιχνίδι των δύο ομάδων, το 2-1 του 2011, 
ήταν ο Δημήτρης κολοβέτσιος, αλλά για 
τους φιλοξενούμενους.
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Ο θρίαμβος επί της ισχυρής Πόρτο στο κύ-
πελλο Πρωταθλητριών του 1978-79, μια από 
τις σημαντικότερες και ευρύτερες νίκες ελλη-
νικού συλλόγου στην εν λόγω διοργάνωση, 
ξεχωρίζει από την προϊστορία της ΑΕκ την 
13η ςεπτεμβρίου. Από τις υπόλοιπες αναμε-
τρήσεις, το 20-0 επί της κηπούπολης είναι η 
μεγαλύτερη επίσημη νίκη στην Ιστορία της 
Ένωσης, η ήττα από την Δυναμό Δρέσδης 
το 1989 ανατράπηκε στη ρεβάνς της Νέας 
Φιλαδέλφειας με το εκπληκτικό 5-3 και ο 
Βασίλης Δημητριάδης σκόραρε τέσσερις φο-
ρές εναντίον του Αθηναϊκού το 1992.

η ΑξΕΧΑςΤη ΕξΑΡΑ!

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Το 1959… ςτον πρώτο ευρωπαϊκό αγώ-
να ελληνικού συλλόγου για το κύπελλο 
Πρωταθλητριών ο Ολυμπιακός αναδει-
κνύεται ισόπαλος 2-2 με την Μίλαν στο 
«Ποδηλατοδρόμιο».
Το 1967… γεννιέται στο Ντάλας ο σπουδαί-
ος Αμερικανός δρομέας Μάικλ Τζόνσον, 
ο επονομαζόμενος «Πάπιας», τέσσερις 
φορές χρυσός ολυμπιονίκης στις διοργα-
νώσεις του 1992, του 1996 και του 2000.
Το 1973… γεννιέται στη Νάπολι ο Φάμπιο 
καναβάρο, επιτυχημένος αμυντικός επί 
σειρά ετών σε Πάρμα, Ίντερ, γιουβέντους, 
Ρεάλ Μαδρίτης και αρχηγός της Εθνικής 
Ιταλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο κύ-
πελλο το 2006.
Το 1999… η ΑΕκ του Ντούσαν Ίβκοβιτς 
επικρατεί μετά από 14 χρόνια του Ολυ-
μπιακού στο ςτάδιο Ειρήνης και Φιλίας για 
τον θεσμό του κυπέλλου, το οποίο τελικά 
κατέκτησε.
Το 2014… Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 
76 ετών ο Μίλαν γκάλιτς, εμβληματικός 
επιθετικός των Παρτιζάν, ςταντάρ λιέγης, 
Ρεμς και κυρίως της Εθνικής γιουγκοσλα-
βίας, την οποία οδήγησε στα ημιτελικά του 
Παγκοσμίου κυπέλλου το 1962.

ñ 13/9/1970  ΑΕΚ-Κηπούπολη Αθηνών 20-0 (5’, 19’ 41’ 

Σκευοφύλαξ, 6’, 10’, 15’, 61’, 72’, 78’, 89’ Παπαεμμα-

νουήλ, 42’ Παπαϊωάννου, 50’, 54’, 62’ Λαβαρίδης, 53’ 

Παλασίδης, 57’ Βεντούρης, 64’ Θεοδωρίδης, 70’, 87’, 90’ 

Πομώνης)

ñ 13/9/1972  ΑΕΚ-Σαλγκοτάριαν 3-1 (1’ Νικολάου, 42’ 

Βιτσέντε, 56’ Νικολαΐδης)

ñ 13/9/1978  ΑΕΚ-Πόρτο 6-1 (4’, 18’ Μπάγιεβιτς, 16’  

Αρδίζογλου, 38’ Τάσος, 59’ Νικολάου, 60’ Μαύρος)

ñ 13/9/1981  ΑΕΚ-Δόξα Δράμας 2-2 (76’ Μαύρος, 86’ 

Βλάχος)

ñ 13/9/1987  Ολυμπιακός-ΑΕΚ 2-2 (4’, 12’ Μανωλάς)

ñ 13/9/1989  Δυναμό Δρέσδης-ΑΕΚ 1-0

ñ 13/9/1992  ΑΕΚ-Αθηναϊκός 5-1 (12’, 57’, 78’, 89’  

Δημητριάδης, 85’ Σλίσκοβιτς)

ñ 13/9/2003  Ηρακλής-ΑΕΚ 2-2 (6’ Γεωργάτος, 81’  

Κατσουράνης)

ñ 13/9/2006  Μίλαν-ΑΕΚ 3-0

ñ 13/9/2009  ΑΕΚ-Ηρακλής 1-0 (14’ Καφές)
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ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΑΕΚ 2015-16

23/7/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς AEK-ΧΑΠΟΕλ ΤΕλ ΑΒΙΒ 1-1

26/7/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς AEK-κΟΡΟΝΑ κΙΕλΤςΕ 2-0

29/7/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς AEK-ΧΑΠΟΕλ ΙΕΡΟυςΑληΜ 1-0

2/8/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς AEK-ΑΝΟΡΘώςη 1-2

5/8/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς AEK-ΜΙΕΤς λΕγκΝΙΤςΑ 2-0

8/8/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς AEK-ςΕΒΙλη 1-1

16/8/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς ΙΝΤΕΡ-AEK  0-0

22/8/2015 SUPER LEAgUE  1η Αγων. AEK-ΠλΑΤΑΝΙΑς

29/8/2015 SUPER LEAgUE  2η Αγων. SKODA ξΑΝΘη-AEK 0-0

4/9/2015 ΦΙλΙκΟς ΑγώΝΑς ΠΑΝΑΙΤώλΙκΟς - ΑΕκ 0-3

13/9/2015 SUPER LEAgUE  3η Αγων. AEK-ΠΑς γΙΑΝΝΙΝΑ

20/9/2015 SUPER LEAgUE  4η Αγων. ΠΑΟκ-AEK

23/9/2015 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  1η Αγων. Φάση Ομίλων

27/9/2015 SUPER LEAgUE  5η Αγων. ΟΜΑΔΑ Β-AEK

4/10/2015 SUPER LEAgUE  6η Αγων. AEK-ΑΤΡΟΜηΤΟς

18/10/2015 SUPER LEAgUE  7η Αγων. ΟλυΜΠΙΑκΟς-AEK

25/10/2015 SUPER LEAgUE  8η Αγων. AEK-ηΡΑκλης

28/10/2015 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  2η Αγων. Φάση Ομίλων

1/11/2015 SUPER LEAgUE  9η Αγων. ΠΑΝΑΘηΝΑϊκΟς-AEK

8/11/2015 SUPER LEAgUE  10η Αγων. AEK-ΑςΤΕΡΑς ΤΡΙΠΟλης

22/11/2015 SUPER LEAgUE  11η Αγων. ΠΑΝΘΡΑκΙκΟς-AEK

29/11/2015 SUPER LEAgUE  12η Αγων. AEK-ΠΑΝΑΙΤώλΙκΟς

2/12/2015 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  3η Αγων. Φάση Ομίλων

6/12/2015 SUPER LEAgUE  13η Αγων. AEK-κΑλλΟΝη

13/12/2015 SUPER LEAgUE  14η Αγων. ΠΑΝΙώΝΙΟς-AEK

16/12/2015 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  1ος αγώνας Φάση των 16

20/12/2015 SUPER LEAgUE  15η Αγων. AEK-ΟΜΑΔΑ Α

3/1/2016 SUPER LEAgUE  16η Αγων. ΠλΑΤΑΝΙΑς-AEK

6/1/2016 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  2ος αγώνας Φάση των 16

10/1/2016 SUPER LEAgUE  17η Αγων. AEK-SKODA ξΑΝΘη

17/1/2016 SUPER LEAgUE  18η Αγων. ΠΑς γΙΑΝΝΙΝΑ-AEK

21/1/2016 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  1ος αγώνας Προημιτελικά

24/1/2016 SUPER LEAgUE  19η Αγων. AEK-ΠΑΟκ

31/1/2016 SUPER LEAgUE  20η Αγων. AEK-ΟΜΑΔΑ Β

7/2/2016 SUPER LEAgUE  21η Αγων. ΑΤΡΟΜηΤΟς-AEK

11/2/2016 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  2ος αγώνας Προημιτελικά

14/2/2016 SUPER LEAgUE  22η Αγων. AEK-ΟλυΜΠΙΑκΟς

21/2/2016 SUPER LEAgUE  23η Αγων. ηΡΑκλης-AEK

28/2/2016 SUPER LEAgUE  24η Αγων. AEK-ΠΑΝΑΘηΝΑϊκΟς

3/3/2016 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  1ος αγώνας ημιτελικά

6/3/2016 SUPER LEAgUE  25η Αγων. ΑςΤΕΡΑς ΤΡΙΠΟλης-AEK

13/3/2016 SUPER LEAgUE  26η Αγων. AEK-ΠΑΝΘΡΑκΙκΟς

20/3/2016 SUPER LEAgUE  27η Αγων. ΠΑΝΑΙΤώλΙκΟς-AEK

3/4/2016 SUPER LEAgUE  28η Αγων. κΑλλΟΝη-AEK

7/4/2016 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς  2ος αγώνας ημιτελικά

10/4/2016 SUPER LEAgUE  29η Αγων. AEK-ΠΑΝΙώΝΙΟς

17/4/2016 SUPER LEAgUE  30η Αγων. ΟΜΑΔΑ Α-AEK

23/4/2016 κυΠΕλλΟ ΕλλΑΔΑς Τελικός
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