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Έτος Ιδρύσεως: 1924
KX :ρώματα ίτρινο/Μαύρο

ηφισίας 37, ΜαρούσιΔιεύθυνση: K
T :ηλ 210 68 55 850
Αθλητικό υλικό: NIKE

O.A.K.A.Γήπεδο: Κηφισίας 37
θέσειςΧωρητικότητα: 68.079

Υπεύθυνος έκδοσης: Δ/νση Επικοινωνίας
ν. Δημάτος, Γ. ΜπίλιοςΚείμενα: A

Φωτογραφίες: INTIME SPORTS
Δανιήλ ΣγούροςΑrt Director:

ΑΕΚ Π.Α.Ε. 11 Πρωταθλήματα: 1939, 1940, 1963, 1968,
1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994

1932, 1939, 1949, 1950, 1956, 1964,14 Κύπελλα:
1966, 1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 2002, 2011

1989, 19962 Super Cup:
1 League Cup: 1990

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Πρόεδρος
ΑΛΕΞΗΣ ΔΕΔΕΣ Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ Μέλος
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Μέλος
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Μέλος

ΑΛΕΞΗΣ ΔΕΔΕΣ Γενικός Διευθυντής
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΚΑΔΗ Αναπληρ. Γεν. Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΚΑΣ Οικονομικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ Εμπορικός Διευθυντής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΑΤΟΣ Διευθυντής Επικοινωνίας

ΝΤΟΥΣΑΝ ΜΠΑΓΕΒΙΤΣ
Εκτελεστικός Διευθυντής
ΜΠΡΑΝΚΟ ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
Τεχνικός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Υπεύθυνος Λειτουργίας Ποδοσφ.Τμήματος

ΤΙΤΛΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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4. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ GUS POYET
O GUS POYET ΣΑΝ ΠΑΙΚΤΗΣ10.

12. O GUS POYET ΣΑΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ14.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ ΑΕΚ16.
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ21.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΤΕΡΑ22.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ25.
ΠΑΝΟΡΑΜΑ SUPERLEAGUE29.
ΑΕΚ FC 2015/1630.

Εφτασε η ώρα να
ανέβουμε επίπεδο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο πρώτο παιχνίδι του Γκουστάβο Πογιέτ στον
πάγκο της ομάδας μας στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ,
υποδέχεται απόψε την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης,
που τα τελευταία χρόνια έχει καταξιωθεί σε ρόλο
πρωταγωνιστή στη Super League.

Oι οπαδοί μας υποδέχονται σήμερα τον νέο
προπονητή της ομάδας που ανέλαβε την τεχνική της
ηγεσία πριν από δέκα μέρες και την οδήγησε στο
ντέρμπι της Λεωφόρου απέναντι στον Παναθηναϊκό
έχοντας προπονήσει τους ποδοσφαιριστές μόλις δύο
φορές μέχρι την περασμένη Κυριακή!

Η ΑΕΚ εμπιστεύθηκε τις τύχες της ομάδας σε μία
εξαιρετικά σημαντική ποδοσφαιρική μορφή σε
διεθνές επίπεδο με μεγάλη καριέρα ως παίκτης και,
σημαντικές περγαμηνές στο προπονητικό του
ξεκίνημα στο ανταγωνιστικό αγγλικό ποδόσφαιρο.
Έναν ποδοσφαιράνθρωπο από την Ουρουγουάη με
αδιάλειπτη παραμονή στα αγγλικά γήπεδα ως
παίκτης και προπονητής από το 1997 έως το 2015.

Για την ομάδα μας μετά από τα δύο χρόνια
παρουσίας μας στις χαμηλότερες κατηγορίες και την
επιστροφή στη φυσική της θέση, ο Γκουστάβο Πογιέτ
είναι ο άνθρωπος με νοοτροπία νικητή, που μπορεί
να μας ανεβάσει επίπεδο και να σηματοδοτήσει τη
νέα εποχή της ΑΕΚ, η οποία καλείται και πάλι να
είναι άμεσα ανταγωνιστική απέναντι στους
παραδοσιακούς της αντιπάλους.

Με απόλυτη επίγνωση της δύσκολης διαδρομής που
έχουμε ακόμα να διανύσουμε καλωσορίζουμε τον
Γκουστάβο Πογιέτ στην κιτρινόμαυρη οικογένεια και
του ευχόμαστε να καταξιωθεί στη συνείδηση του
κόσμου μας όπως όλες οι σημαντικές προπονητικές
φυσιογνωμίες που τίμησαν τον πάγκο της ομάδας
μας.
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«Εδώ θα πάρω αυτό
που μου λείπει»

«Εδώ θα πάρω αυτό
που μου λείπει»
Χαρακτηρίζει το 1995 ως χρονιά σταθμό στην καριέρα του.
Χαμογέλασε με νόημα όταν του επισημάναμε ότι η κομβική για
εκείνον σεζόν ήρθε ένα χρόνο μετά το τελευταίο πρωτάθλημα της
ΑΕΚ. Το γνώριζε. Χτύπησε με δύναμη το χέρι του στην καρέκλα
όταν του επισημάναμε ότι από το πλούσιο παλμαρέ του λείπει ένα
πρωτάθλημα… «Αυτό θα το κερδίσω εδώ! Θα προσπαθήσουμε
για το καλύτερο, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι ήδη αργά, θα
παλέψουμε μέχρι το τέλος»… Το πλέον εντυπωσιακό; Ο γιος του
διεθνούς Ουρουγουανού μπασκετμπολίστα, Ουάσιγκτον Πογιέτ,
δεν βλέπει την ώρα να παρακολουθήσει και την μπασκετική ΑΕΚ.
«Πολύ σύντομα θα είμαι εκεί για να την δω»…
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«Είμαι τίμιος μάνατζερ»«Είμαι τίμιος μάνατζερ»

//ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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-Μετά από μία τόσο μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ποια θα ξεχωρίζατε ως
την κορυφαία σας στιγμή;

-Δεν θα έλεγα μία στιγμή, αλλά μία σεζόν και αυτή είναι η περίοδος 1994-95!
Μέχρι τότε είχα έναν τίτλο στην καριέρα μου και μέσα σε δύο μήνες το 1995
πανηγύρισα πρώτα το Κύπελλο Κυπελλούχων με τη Σαραγόσα στο Παρίσι
και μετά το Κόπα Αμέρικα με την Ουρουγουάη. Αυτή η χρονιά ήταν για
μένα κομβική και μου δημιούργησε το συναίσθημα ότι… ''από εδώ και
πέρα ό,τι και να παίζω θα το κερδίζω''! Για εμένα άλλαξαν όλα από
εκείνη τη σεζόν»

-Και η μεγαλύτερη προσωπικότητα με την οποία έχετε συνεργαστεί;

-Με διαφορά ο καλύτερος παίκτης απ' όσους έπαιξα μαζί είναι ο
Τζιανφράνκο Τζόλα! Είναι ο τύπος του παίκτη που κάνει τους
υπόλοιπους ποδοσφαιριστές καλύτερους! Όταν εκείνος παίζει,
είσαι δίπλα του καλύτερος, όταν δεν παίζει, οκ…

-Πως θα συστήνατε τον εαυτό σας ως
ποδοσφαιριστή;

- Δεν υπήρξα ντριμπλέρ, δεν ήμουν γρήγορος,
έπρεπε να τρέχω ως μέσος, αλλά δεν μου
άρεσε το τρέξιμο, αλλά είχα την ικανότητα να

βρίσκομαι ένα βήμα μπροστά από τους άλλους!
Ηταν θέμα μυαλού, θέμα αντίληψης να μπορείς να

προβλέψεις πού θα πάει η μπάλα, πού πρέπει να
βρίσκομαι, αυτή η μυρωδιά, η αίσθηση του να είσαι εκεί για

να πάρεις την μπάλα μετά την απόκρουση, να εκμεταλλευθείς
το ριμπάουντ. Και αν δείτε τα γκολ που έχω πετύχει, όλα ήταν
υπόθεση μίας επαφής, μπαμ και γκολ, μία επαφή και τελείωμα

-Μιλήσατε για ριμπάουντ και μου φαίνεται λογικό αφού
προέρχεστε από… μπασκετική οικογένεια!

-Ναι, αλήθεια είναι. Ο πατέρας μου (Ουάσιγκτον Πογιέτ) ήταν πολύ
καλός μπασκετμπολίστας. Και εγώ, όμως, λατρεύω το μπάσκετ και
έχω ήδη ζητήσει, αν μπορώ, να πάω να δω την μπασκετική ομάδα
της ΑΕΚ!

-Γνωρίζετε προφανώς ότι αποτελεί το ιστορικότερο μπασκετικό
σωματείο της χώρας με ευρωπαϊκό τρόπαιο το 1968…

- Ναι, το γνωρίζω! Θα είμαι εκεί! Θέλω να την δω! Γνωρίζω ακόμα
ότι το έχετε κάνει δύσκολο τελευταία και ότι θα πρέπει να έχω μαζί
μου το διαβατήριο και όλα τα στοιχεία μου, αλλά πιστεύω ότι θα τα
καταφέρω να βγάλω ένα εισιτήριο…

-Πως θα συστήνατε τον εαυτό σας ως προπονητή;

- Πρώτα απ' όλα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τίμιο μάνατζερ. Αυτό
που πάντα θέλω είναι να δίνω στους ποδοσφαιριστές τις καλύτερες
ευκαιρίες για να αναδειχθούν, για να παίξουν, να είμαι δίκαιος μαζί
τους. Ψάχνω όλες τις προοπτικές για έναν ποδοσφαιριστή ώστε να
είναι στο γήπεδο όταν είναι ο καλύτερος, όταν είναι αυτός που
προσπαθεί περισσότερο, αυτή είναι η δουλειά μου. Η μεγαλύτερη
ανταμοιβή για έναν μάνατζερ είναι να βλέπει τον ποδοσφαιριστή να
δίνει όσα μπορεί. Και μετά είναι η νίκη. Τη λέξη νίκη θα την ακούνε
συνεχώς από εμένα…
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το ριμπάουντ. Και αν δείτε τα γκολ που έχω πετύχει, όλα ήταν
υπόθεση μίας επαφής, μπαμ και γκολ, μία επαφή και τελείωμα

-Μιλήσατε για ριμπάουντ και μου φαίνεται λογικό αφού
προέρχεστε από… μπασκετική οικογένεια!

-Ναι, αλήθεια είναι. Ο πατέρας μου (Ουάσιγκτον Πογιέτ) ήταν πολύ
καλός μπασκετμπολίστας. Και εγώ, όμως, λατρεύω το μπάσκετ και
έχω ήδη ζητήσει, αν μπορώ, να πάω να δω την μπασκετική ομάδα
της ΑΕΚ!

-Γνωρίζετε προφανώς ότι αποτελεί το ιστορικότερο μπασκετικό
σωματείο της χώρας με ευρωπαϊκό τρόπαιο το 1968…

- Ναι, το γνωρίζω! Θα είμαι εκεί! Θέλω να την δω! Γνωρίζω ακόμα
ότι το έχετε κάνει δύσκολο τελευταία και ότι θα πρέπει να έχω μαζί
μου το διαβατήριο και όλα τα στοιχεία μου, αλλά πιστεύω ότι θα τα
καταφέρω να βγάλω ένα εισιτήριο…

-Πως θα συστήνατε τον εαυτό σας ως προπονητή;

- Πρώτα απ' όλα θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τίμιο μάνατζερ. Αυτό
που πάντα θέλω είναι να δίνω στους ποδοσφαιριστές τις καλύτερες
ευκαιρίες για να αναδειχθούν, για να παίξουν, να είμαι δίκαιος μαζί
τους. Ψάχνω όλες τις προοπτικές για έναν ποδοσφαιριστή ώστε να
είναι στο γήπεδο όταν είναι ο καλύτερος, όταν είναι αυτός που
προσπαθεί περισσότερο, αυτή είναι η δουλειά μου. Η μεγαλύτερη
ανταμοιβή για έναν μάνατζερ είναι να βλέπει τον ποδοσφαιριστή να
δίνει όσα μπορεί. Και μετά είναι η νίκη. Τη λέξη νίκη θα την ακούνε
συνεχώς από εμένα…
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-Τι εννοείτε;

-Απλά πράγματα… Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ και αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες. Το πιο
σημαντικό για όλους, για εμάς, για τους οπαδούς είναι να νικάμε! Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε τα παιχνίδια,
για να κερδίζουμε τίτλους και αυτή τη νοοτροπία θα πρέπει να την περάσουμε στην ομάδα. Εκτιμώ πως ήδη
υπάρχει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την αυξήσουμε λίγο περισσότερο! Ολοι μαζί να πάμε λίγο πιο ψηλά, πιο
πολύ…

-Γιατί ένας μάνατζερ από την Πρέμιερ Λιγκ να έρθει να δουλέψει στην ελληνική Super League;

-Για το πιστεύω και το ένστικτο ότι έχει πιθανότητες να κερδίσει! – Ηθελα να αναλάβω μία ομάδα με την
προοπτική να κερδίσει τίτλους. Θα μπορούσα να είμαι στην Πρέμιερ αλλά σε ομάδες που περισσότερο θα είχαν
ως στόχο την παραμονή, παρά να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο. Αλλά εγώ θέλω να κερδίζω!

-Είχατε προτάσεις;

-Είχα προσεγγίσεις το καλοκαίρι από ομάδες της championship, αλλά δεν ήταν κατά τη γνώμη μου οι
κατάλληλες ομάδες για εμένα. Είχα και την προοπτική ενός μεγάλου συμβολαίου από τις αραβικές χώρες, αλλά
έκρινα ότι σε αυτή τη φάση της καριέρας μου θα έπρεπε να κάνω επιλογή ομάδας με την προοπτική να μπορεί
να κερδίσει τίτλους

POYET
GUSTAVO

6

AEK FC
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//ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε»«Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε»

-Τι εννοείτε;

-Απλά πράγματα… Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ και αυτό θα πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες. Το πιο
σημαντικό για όλους, για εμάς, για τους οπαδούς είναι να νικάμε! Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε τα παιχνίδια,
για να κερδίζουμε τίτλους και αυτή τη νοοτροπία θα πρέπει να την περάσουμε στην ομάδα. Εκτιμώ πως ήδη
υπάρχει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την αυξήσουμε λίγο περισσότερο! Ολοι μαζί να πάμε λίγο πιο ψηλά, πιο
πολύ…

-Γιατί ένας μάνατζερ από την Πρέμιερ Λιγκ να έρθει να δουλέψει στην ελληνική Super League;

-Για το πιστεύω και το ένστικτο ότι έχει πιθανότητες να κερδίσει! – Ηθελα να αναλάβω μία ομάδα με την
προοπτική να κερδίσει τίτλους. Θα μπορούσα να είμαι στην Πρέμιερ αλλά σε ομάδες που περισσότερο θα είχαν
ως στόχο την παραμονή, παρά να κερδίσουν κάποιο τρόπαιο. Αλλά εγώ θέλω να κερδίζω!

-Είχατε προτάσεις;

-Είχα προσεγγίσεις το καλοκαίρι από ομάδες της championship, αλλά δεν ήταν κατά τη γνώμη μου οι
κατάλληλες ομάδες για εμένα. Είχα και την προοπτική ενός μεγάλου συμβολαίου από τις αραβικές χώρες, αλλά
έκρινα ότι σε αυτή τη φάση της καριέρας μου θα έπρεπε να κάνω επιλογή ομάδας με την προοπτική να μπορεί
να κερδίσει τίτλους
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-Και βεβαίως ένας δυνατός συνδυασμός ποδοσφαιρικής προέλευσης… Ενας Ουρουγουανός με πολλά
χρόνια παραμονής στην Αγγλία…

-Ναι, γεγονός είναι ότι πρόκειται για ισχυρό συνδυασμό κα μάλλον για καλό συνδυασμό! Χρησιμοποιώ πολύ
πλέον την κοινή λογική (common sense)… Δεν μπορείς να πηγαίνεις κόντρα σε όλα. Δεν υπάρχει πλέον το ότι
εγώ κάνω αυτό που θέλω κόντρα σε αυτό που ο κόσμος θεωρεί σωστό. Ενεργώ με τη λογική και
προσαρμόζομαι πολύ εύκολα σε όλα τα μέρη που βρίσκομαι. Προσπαθώ να μάθω πως λειτουργούν, γιατί
λειτουργούν έτσι, τους λόγους… Εχω ζήσει στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Αγγλία και έχω μάθει πώς να
προσαρμόζομαι, να προσαρμόζομαι σε καταστάσεις ακόμα και αν είναι ξένες σε μένα, να καταλαβαίνω τους
ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι…

-Συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι… Μετά;

-Το καλύτερο για όλους μας. Πρώτα απ' όλα εμείς, εγώ και οι συνεργάτες μου πρέπει πρώτα να αποδείξουμε
ότι μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Οι συμφωνίες δεν έχουν να κάνουν με διάρκεια και χρήματα, έχουν να
κάνουν με… τις νίκες! Φυσικά και μας ενδιαφέρουν τα χρήματα, τα μεγάλα συμβόλαια, αλλά η απόφαση να
έρθουμε εδώ είχε να κάνει με τη δυνατότητα που μας δίνεται να κερδίσουμε πράγματα εντός γηπέδου! Αν τα
πάμε καλά, αν πετύχουμε στο έργο μας σε αυτούς τους μήνες, τότε, ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο
να συνεχίσουμε.

-Και βεβαίως ένας δυνατός συνδυασμός ποδοσφαιρικής προέλευσης… Ενας Ουρουγουανός με πολλά
χρόνια παραμονής στην Αγγλία…

-Ναι, γεγονός είναι ότι πρόκειται για ισχυρό συνδυασμό κα μάλλον για καλό συνδυασμό! Χρησιμοποιώ πολύ
πλέον την κοινή λογική (common sense)… Δεν μπορείς να πηγαίνεις κόντρα σε όλα. Δεν υπάρχει πλέον το ότι
εγώ κάνω αυτό που θέλω κόντρα σε αυτό που ο κόσμος θεωρεί σωστό. Ενεργώ με τη λογική και
προσαρμόζομαι πολύ εύκολα σε όλα τα μέρη που βρίσκομαι. Προσπαθώ να μάθω πως λειτουργούν, γιατί
λειτουργούν έτσι, τους λόγους… Εχω ζήσει στη Γαλλία, στην Ισπανία, την Αγγλία και έχω μάθει πώς να
προσαρμόζομαι, να προσαρμόζομαι σε καταστάσεις ακόμα και αν είναι ξένες σε μένα, να καταλαβαίνω τους
ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι…

-Συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι… Μετά;

-Το καλύτερο για όλους μας. Πρώτα απ' όλα εμείς, εγώ και οι συνεργάτες μου πρέπει πρώτα να αποδείξουμε
ότι μπορούμε να κερδίσουμε πράγματα. Οι συμφωνίες δεν έχουν να κάνουν με διάρκεια και χρήματα, έχουν να
κάνουν με… τις νίκες! Φυσικά και μας ενδιαφέρουν τα χρήματα, τα μεγάλα συμβόλαια, αλλά η απόφαση να
έρθουμε εδώ είχε να κάνει με τη δυνατότητα που μας δίνεται να κερδίσουμε πράγματα εντός γηπέδου! Αν τα
πάμε καλά, αν πετύχουμε στο έργο μας σε αυτούς τους μήνες, τότε, ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο
να συνεχίσουμε.

//ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

θα είναι εύκολο
να συνεχίσουμε και μετά το καλοκαίρι»

«Αν πετύχουμε,
θα είναι εύκολο
να συνεχίσουμε και μετά το καλοκαίρι»

«Αν πετύχουμε,
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Ρίβερ Πλέιτ

Κύπελλο σπανίας (1994)I
Κυπελλούχων (1995)

Κόπα Αμέρικα (1995)

Κυπελλούχων (1998)
UEFA Σούπερ Καπ (1998)
Κύπελλο Αγγλίας (2000)
Τσάριτι Σίλντ (2000)

Tότεναμ

01/08/1989 - 31/05/1990

1993 - 200010/06/2001- 28/05/2004
Εθνική Ουρουγουάης

Ποδοσφαιριστής με αντίληψη

01/08/1988 - 31/05/1989
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ

Γκρενόμπλ

37      8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ

78     28

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ

98     23

Τσέλσι
30/ /1997 - 10/06/200106
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ

145

Ρεάλ Σαραγόσα
01/08/1990 - 30/06/1997

239
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ

26       3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΚΟΛ

ΤΙΤΛΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ

ΤΙΤΛΟΙ

63

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι σαν ποδοσφαιριστής δεν ήταν τίποτα το
ιδιαίτερο… Κατάφερε όμως πολλά! Ενας σκληρός αμυντικός μέσος με
έφεση στο σκοράρισμα χωρίς ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά με
πολύ μυαλό και πλήρη αντίληψη του παιχνιδιού. Σαν ποδοσφαιριστής τα
πήρε όλα χωρίς να παίξει σε top club (ακόμα και στην Τσέλσι
αγωνίστηκε στην προ Αμπράμοβιτς εποχή), εκτός από τον τίτλο του
πρωταθλητή. Παρ’ όλα αυτά είναι ο μόνος Λατινοαμερικάνος
ποδοσφαιριστής με δύο Κύπελλα Κυπελλούχων στο παλμαρέ του (με
Σαραγόσα και Τσέλσι), έχει κατακτήσει το κύπελλο και στην Ισπανία και
στην Αγγλία, πανηγύρισε ευρωπαϊκό και… αγγλικό Σούπερ Καπ, ενώ
είχε αποφασιστική συμμετοχή δίπλα στον μεγάλο Εντσο Φραντσέσκολι
στην προτελευταία κατάκτηση Κόπα Αμέρικα από την Ουρουγουάη το
1995 έχοντας πετύχει γκολ στο εναρκτήριο 4-1 επί της Βενεζουέλας.

Ακολούθησε περίεργη ποδοσφαιρική διαδρομή αφού χωρίς να το
καταλάβει στα είκοσί του χρόνια βρέθηκε στη δεύτερη κατηγορία του
«σαμπιονά» και στη γαλλική Γκρενόμπλ, δεν του άρεσε, επέστρεψε στη
Ρίβερ Πλέιτ της πατρίδας του και έκανε το… μπαμ στα επτά χρόνια που
αγωνίστηκε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν με τη φανέλα της Σαραγόσα.

Συνέχισε στην Τσέλσι, ξεκίνησε άσχημα στην πρώτη του σεζόν λόγω
χιαστών αλλά πρόλαβε να επανέλθει δυναμικά και να σκοράρει στον
ημιτελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων απέναντι στην ιταλικά Βιτσέντσα.
Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Τότεναμ.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι σαν ποδοσφαιριστής δεν ήταν τίποτα το
ιδιαίτερο… Κατάφερε όμως πολλά! Ενας σκληρός αμυντικός μέσος με
έφεση στο σκοράρισμα χωρίς ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά με
πολύ μυαλό και πλήρη αντίληψη του παιχνιδιού. Σαν ποδοσφαιριστής τα
πήρε όλα χωρίς να παίξει σε top club (ακόμα και στην Τσέλσι
αγωνίστηκε στην προ Αμπράμοβιτς εποχή), εκτός από τον τίτλο του
πρωταθλητή. Παρ’ όλα αυτά είναι ο μόνος Λατινοαμερικάνος
ποδοσφαιριστής με δύο Κύπελλα Κυπελλούχων στο παλμαρέ του (με
Σαραγόσα και Τσέλσι), έχει κατακτήσει το κύπελλο και στην Ισπανία και
στην Αγγλία, πανηγύρισε ευρωπαϊκό και… αγγλικό Σούπερ Καπ, ενώ
είχε αποφασιστική συμμετοχή δίπλα στον μεγάλο Εντσο Φραντσέσκολι
στην προτελευταία κατάκτηση Κόπα Αμέρικα από την Ουρουγουάη το
1995 έχοντας πετύχει γκολ στο εναρκτήριο 4-1 επί της Βενεζουέλας.

Ακολούθησε περίεργη ποδοσφαιρική διαδρομή αφού χωρίς να το
καταλάβει στα είκοσί του χρόνια βρέθηκε στη δεύτερη κατηγορία του
«σαμπιονά» και στη γαλλική Γκρενόμπλ, δεν του άρεσε, επέστρεψε στη
Ρίβερ Πλέιτ της πατρίδας του και έκανε το… μπαμ στα επτά χρόνια που
αγωνίστηκε στην Πριμέρα Ντιβιζιόν με τη φανέλα της Σαραγόσα.

Συνέχισε στην Τσέλσι, ξεκίνησε άσχημα στην πρώτη του σεζόν λόγω
χιαστών αλλά πρόλαβε να επανέλθει δυναμικά και να σκοράρει στον
ημιτελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων απέναντι στην ιταλικά Βιτσέντσα.
Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην Τότεναμ.

49
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Προπονητής με προοπτική
Δύο χρόνια μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ο
Γκουστάβο Πογιέτ αποφάσισε να επιστρατεύσει την ποδοσφαιρική
του αντίληψη και ευφυία προκειμένου να ακολουθήσει
προπονητική καριέρα. Την πρώτη ευκαιρία του την έδωσε ο Ντένιζ
Γουάιζ που τον πήρε ως συνεργάτη του στη Σουίντον και τη
δεύτερη ο Χουάντε Ράμος που τον πήρε μαζί του στην Τότεναμ.

Στις 10 Νοεμβρίου του 2009 αναλαμβάνει ως πρώτος προπονητής
την Μπράιτον και στις 16 Απριλίου 2011 πανηγυρίζει τον πρώτο
τίτλο της προπονητικής του καριέρας ανεβάζοντας τους «γλάρους»
στην Championship. Ένα μήνα μετά ψηφίζεται ως ο κορυφαίος
προπονητής της League One. Δύο χρόνια μετά απομακρύνεται
από τον πάγκο της, όταν έθεσε θέμα ανταγωνιστικότητας της
ομάδας προκειμένου να διεκδικήσει την άνοδό της στην Πρέμιερ
Λιγκ.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2013 κάνει το μεγάλο βήμα στην μέχρι
σήμερα προπονητική του καριέρα αναλαμβάνοντας τη Σάντερλαντ
και ως ο πρώτος Ουρουγουανός τεχνικός στην ιστορία της
Πρέμιερ καταφέρνει το στόχο της παραμονής ενώ την οδηγεί και
στον τελικό του Λιγκ Καπ αποκλείοντας τη Γιουνάιτεντ στον
ημιτελικό και χάνοντας από τη Σίτι στον τελικό.

Στη δεύτερη σεζόν του στον πάγκο της Σάντερλαντ τα πράγματα
δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά και η θητεία του στον πάγκο της
ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου του 2015, δύο μέρες μετά την
εντός έδρας συντριβή με 4-0 από την Αστον Βίλα.

Από τις 29 Οκτωβρίου στον πάγκο της ΑΕΚ ο Γκουστάβο Πογιέτ
δοκιμάζει για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα εκτός
Αγγλίας στην πέμπτη συνολικά χώρα της ενδιαφέρουσας
ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
ήταν το 270ο παιχνίδι του ως πρώτος προπονητής.

THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Μπράϊτον
10/11/2009 - 23/06/2013

Σάντερλαντ
08 0 13 16 3 5/1 /20 - /0 /201

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ

194 7586 2359 2249 30
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Ιδρύεται ο Αθλητικός
Ποδοσφαιρικός Όμιλος
Ελλήνων Λευκωσίας ή
ΑΠΟΕΛ.

1926

Γεννιέται στη Νιγρίτα
Σερρών ο μετέπειτα
μεγάλος λαϊκός ερμηνευτής
Στράτος Διονυσίου

1935

Ανακάλυψη των «τάφων
της Βεργίνας» από τον
Μανόλη Ανδρόνικο

1977

Φεύγει από τη ζωή σε ηλικία
46 ετών ο ηθοποιός και
ένθερμος οπαδός της ΑΕΚ
Τάσος Γιαννόπουλος

1977

Αναστέλλονται οι ιταλικές
επιθέσεις εναντίον της
τοποθεσίας Ελαίας-Καλαμά
και οι δυνάμεις τους, μετά
από αλλεπάλληλες
αποτυχίες, μεταπίπτουν σε
αμυντικό αγώνα.

1940
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// ON THIS DAY

Ιστορική μέρα για την ΑΕΚ η σημερινή, αφού στις 8 Νοεμβρίου του 1931 κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της ιστορίας. Ηταν το πρώτο
Κύπελλο Ελλάδας, αυτό της σεζόν 1931-32, τα οποίο καταγράφεται ιστορικά ως Κύπελλο 1932, αλλά ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1931.
Αντίπαλος της ΑΕΚ στον τελικό του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης, τον οποίον η ΑΕΚ νίκησε με 5-3.
Ο Αρης του Κλεάνθη Βικελίδη ήταν η καλύτερη ελληνική ομάδα της εποχής και ήταν θεωρητικά το φαβορί του αγώνα, αλλά η ΑΕΚ
έκανε ένα μεγάλο παιχνίδι και επιβλήθηκε απόλυτα.

Ένα γκολ του Ηλία Ηλιάσκου στο 5’, δύο του Ντίνου Μπαλτά στο 27’ και στο 65’, ένα αυτογκόλ του Οικονόμου και ένα ακόμα γκολ από
τον μεγάλο Κώστα Νεγρεπόντη που πανηγύρισε έναν τίτλο με την ΑΕΚ στα 35 του - λίγο πριν αποσυρθεί και γίνει προπονητής της
ομάδας- έδωσαν τη μεγάλη νίκη στην ΑΕΚ. Το χατ-τρικ του 20χρονου Νίκου Κίτσου (40’, 43’, 80’) δεν ήταν αρκετό για τον Αρη που
λίγους μήνες αργότερα θα κατακτούσε το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Οι Γιάμαλης, Μάλλιος, Νταϊσπάγγος, Αργυρόπουλος, Κωνσταντινίδης, Πάτροκλος, Νεγρεπόντης, Μπαλτάς, Ι. Τζιραλίδης, Ηλιάσκος, Π.
Τζιραλίδης ήταν η ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.

Η ΑΕΚ σαν σήμερα

Ο πρώτος τίτλος

8/11/59 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-2 Α' Εθνική

(10' Παπαεμμανουήλ, 67' Μπενάρδος - 4', 71' Δεμίρης)
Εθνικός-ΑΕΚ 0-0 Α' Εθνική8/11/64

ΟΦΗ-AEK 1-1 Α' Εθνική8/11/70

(43' Γραβιάς – 45' Παπαϊωάννου)
ΑΕΚ-Λίβερπουλ 1-3 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ8/11/72:

(35' πεν. Νικολαΐδης – 17', 44' Χιούζ, 86' Μπέρσμα)
ΑΕΚ-Καβάλα 5-2 Κύπελλο Ελλάδας8/11/78

(10', 71' 85' Μαύρος, 40', 62' Μπάγεβιτς – 68' Μαχαιρίδης, 87' Φιλιππίδης)
Απόλλων Αθηνών-AEK 0-1 Α' Εθνική8/11/81

(11' Αρδίζογλου)
AEK-Λάρισα 2-1 Α' Εθνική8/11/87

(49' Πατίκας, 83' Νίλσεν – 89' Τσίγκοφ)
Δόξα Δράμας-AEK 1-1 Α' Εθνική8/11/89

(27' Χιονάς – 66' Μπατίστα)
SKODA Ξάνθη-ΑΕΚ 1-18/11/08

Α' Εθνική (33' Ταϊντέρ – 62' Μπλάνκο)
ΑΕΚ-Εργοτέλης 3-1 Α' Εθνική8/11/10

(44' Καφές, 55' Μπλάνκο, 90' Εντερ – 33' Φραγκουλάκης)
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Γκουστάβο Πογιέτ
ΠΡΩΤΟΣ ΒΟΗΘΟΣ: Μαουρίσιο Ταρίκο
ΒΟΗΘΟΣ: Τσάρλι Οτγουεϊ

:ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Παναγιώτης Βούλγαρης
ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: Κώστας Καμπόλης
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Γιάννης Αντωνόπουλος
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Μιχάλης Κασάπης
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ: Νίκος Κορομηλάς, Γιώργος Σίμος,
Σπύρος Μαλλιώρας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ: Βαγγέλης Γιαννίσης

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Παντελής Νικολάου
ΓΙΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Άλκης Καλλιακμάνης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Νίκος Πανταζής
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Διονύσης Έγκαρχος,
Γιάννης Μπουρουτζήκας, Γιάννης Στάθας
ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ: Διονύσης Πάνος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

1,85 μ.
83 κ.
3 (3)
-

ΜΠΑΡΟΧΑ Αλάιν1
Τερματοφύλακας

23/10/1989

Βενεζουελανός
1,79 μ.
67 κ.
10 (10)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΟΪΛΕΔΗΣ Αριστείδης2

ΝΤΟΥΝΗΣ Παναγιώτης13 ΒΟΥΡΑΣ Ηλίας16

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης5

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Τερματοφύλακας

29/03/1997

Έλληνας

1,84 μ.
79 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Τερματοφύλακας

20/02/1988

Έλληνας

1,86 μ.
85 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΑΝΕΣΤΗΣ Γιάννης22
Τερματοφύλακας

09/03/1991

Έλληνας

1,98 μ.
90 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

08/02/1991

Έλληνας
1,81 μ.
80 κ.

( )5 5
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ Σταύρος3
Αμυντικός

09/11/1992

Έλληνας
1,76 μ.
67 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

31/03/1990

Έλληνας

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

AΡΘΟ Θέσαρ4
Αμυντικός

21/01/1986

Ισπανός
1,85 μ.
83 κ.
-
-

1,85 μ.
83 κ.
6 (6)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ
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ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος29 ΜΠΟΥΟΝΑΝΟΤΕ Ντιέγκο30 ΦΑΓΙΕ Αμπλαγιέ44
Μέσος

19/04/1988

Αργεντινός
1,60 μ.
59 κ.
10 (4)
4

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

10/04/1994

Σενεγαλέζος
1,85 μ.
78 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

18/01/1994

Έλληνας
1,77 μ.
73 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΤΖΕΜΠΟΥΡ Ραφίκ19
Επιθετικός

08/03/1984

Αλγερινός
1,85 μ.
84 κ.
1 (1)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΑΡΑΒΙΔΗΣ Χρήστος21 ΜΠΡΕΣΕΒΙΤΣ Ιβάν33
Επιθετικός

13/03/1987

Έλληνας
1,77 μ.
75 κ.
8 (7)
3

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Επιθετικός

28/07/1987

Κροάτης
1,88 μ.
89 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΚΡΙΣΑΝΤΟΥΣ Μακόλεϊ99
Επιθετικός

20/08/1990

Νιγηριανός
1,85 μ.
81 κ.
8 (3)
2

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ Βαγγέλης11 ΓΡΟΝΤΗΣ Δημήτρης14 ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ Γιάκομπ18 ΜΑΝΤΑΛΟΣ Πέτρος20
Μέσος

01/12/1988

Έλληνας
1,62 μ.
68 κ.
8 (5)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

21/08/1994

Έλληνας
1,77 μ.
68 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

21/06/1990

Σουηδός
1,88 μ.
87 κ.
10 (10)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

31/08/1991

Έλληνας
1,76 μ.
75 κ.
7 (5)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

* Σε παρένθεση οι συμμετοχές
στην αρχική ενδεκάδα
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ΜΠΑΚΑΚΗΣ Μιχάλης27 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Άνταμ55 ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος77 ΚΟΡΔΕΡΟ Μιγκέλ6
Αμυντικός

18/03/1991

Έλληνας
1,76 μ.
65 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

28/01/1992

Έλληνας
1,80 μ.
67 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

10/02/1995

Έλληνας
1,93 μ.
85 κ.
8 (7)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

10/09/1987

Ισπανός
1,76 μ.
72 κ.
5 (-)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ Έλντερ7 ΣΙΜΟΕΣ Αντρέ8 ΒΑΡΓΚΑΣ Ρόναλντ9 ΑΝΑΚΟΓΛΟΥ Δημήτρης10
Μέσος

25/05/1987

Πορτογάλος
1,73 μ.
66 κ.
10 (7)
2

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

02/12/1986

Βενεζουελανός
1,72 μ.
69 κ.
9 (8)
4

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

16/12/1989

Πορτογάλος
1,77 μ.
72 κ.
9 (9)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

06/09/1991

Έλληνας
1,74 μ.
67 κ.
3 (1)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΓΚΑΛΟ Ροντρίγκο12 ΣΒΑΡΝΑΣ Στράτος15 ΝΤΙΝΤΑΚ Βιλά23 ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ Δημήτρης26
Αμυντικός

19/09/1986

Βραζιλιάνος

Αμυντικός

09/06/1989

Ισπανός
1,74 μ.
69 κ.
10 (10)
1

1,85 μ.
73 κ.
5 (5)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

16/10/1991

Έλληνας
1,83 μ.
77 κ.
7 (7)
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

11/11/1997

Έλληνας
1,83 μ.
76 κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

* Σε παρένθεση οι συμμετοχές
στην αρχική ενδεκάδα
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ΠΑΡΑΔΟΣΗAEK FC
THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Η ιστορία του Αστέρα Τρίπολης στη μεγάλη κατηγορία είναι
σχετικά μικρή, γι' αυτό και είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχει
επισκεφθεί το ΟΑΚΑ ως αντίπαλος της ΑΕΚ. Έχει παίξει έξι
φορές με την ΑΕΚ γηπεδούχο και έχει νικήσει μόνο στην
πρεμιέρα της σεζόν 2012-13, όταν η «Ένωση» έμπαινε στο
πρωτάθλημα με μια πολύ αδύναμη ομάδα που τελικά
υποβιβάσθηκε.
Στις προηγούμενες πέντε περιπτώσεις, η ΑΕΚ είχε τέσσερις
νίκες και μια ισοπαλία. Ξεχωρίζει ο αγώνας της τελευταίας
αγωνιστικής της σεζόν 2007-08, όταν το Ολυμπιακό Στάδιο
γέμισε για να γιορτάσει τον τίτλο που είχε κατακτήσει η ΑΕΚ
στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν μάλιστα και ο τελευταίος
αγώνας της καριέρας του Άκη Ζήκου.

Ακολούθησε το 2-1 της σεζόν 2008-09, όταν ο Ντάνιελ
Μαϊστόροβιτς ισοφάρισε στο 89' και ο Ράφικ Τζεμπούρ
έδωσε τη νίκη με… κινηματογραφικό ανάποδο ψαλίδι στο
90') ενώ συναρπαστική εξέλιξη είχε το 2-2 της σεζόν 2010-11,
όταν η ΑΕΚ «επέστρεψε» από 0-2 στο τελευταίο δεκάλεπτο
και ενώ νωρίτερα είχε πέσει θύμα εχθρικής διαιτησίας από
τον Κουκουλάκη. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, το 2009-10 και
το 2011-12, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για την ΑΕΚ που
είχε νικήσει με 2-0.

Πρώτος σκόρερ σε αυτά τα ματς είναι ο Ράφικ Τζεμπούρ με
τρία γκολ .

Το νικητήριο γκολ με ανάποδο ψαλίδι του Ράφικ Τζεμπούρ

21

2008/09
2007-08 2 – 0ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
(43' Ριβάλντο, 56' Μπλάνκο)

2008-09 2 – 1ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
(89' Ντ. Μαϊστόροβιτς, 90' Τζεμπούρ -  67' Μαρσελάο)

2009-10 2 – 0ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
(48' Τζεμπούρ, 90' Καφές)

2010-11 2 – 2ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
(83' Τζεμπούρ, 87' Σκόκο - 44' Αράς, 81' Φορτούνης)

2011-12 2 – 0ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
(13' Ν. Λυμπερόπουλος, 65' Λεονάρντο)

2012-13 0 – 1ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης
(64' Λ. Άλβαρες)

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ

2010/11
O Nάτσο Σκόκο
ισοφαρίζει σε 2-2
με άπιαστο σουτ
έξω απο την
περιοχή

Η ιστορία του Αστέρα Τρίπολης στη μεγάλη κατηγορία είναι
σχετικά μικρή, γι' αυτό και είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχει
επισκεφθεί το ΟΑΚΑ ως αντίπαλος της ΑΕΚ. Έχει παίξει έξι
φορές με την ΑΕΚ γηπεδούχο και έχει νικήσει μόνο στην
πρεμιέρα της σεζόν 2012-13, όταν η «Ένωση» έμπαινε στο
πρωτάθλημα με μια πολύ αδύναμη ομάδα που τελικά
υποβιβάσθηκε.
Στις προηγούμενες πέντε περιπτώσεις, η ΑΕΚ είχε τέσσερις
νίκες και μια ισοπαλία. Ξεχωρίζει ο αγώνας της τελευταίας
αγωνιστικής της σεζόν 2007-08, όταν το Ολυμπιακό Στάδιο
γέμισε για να γιορτάσει τον τίτλο που είχε κατακτήσει η ΑΕΚ
στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν μάλιστα και ο τελευταίος
αγώνας της καριέρας του Άκη Ζήκου.

Ακολούθησε το 2-1 της σεζόν 2008-09, όταν ο Ντάνιελ
Μαϊστόροβιτς ισοφάρισε στο 89' και ο Ράφικ Τζεμπούρ
έδωσε τη νίκη με… κινηματογραφικό ανάποδο ψαλίδι στο
90') ενώ συναρπαστική εξέλιξη είχε το 2-2 της σεζόν 2010-11,
όταν η ΑΕΚ «επέστρεψε» από 0-2 στο τελευταίο δεκάλεπτο
και ενώ νωρίτερα είχε πέσει θύμα εχθρικής διαιτησίας από
τον Κουκουλάκη. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, το 2009-10 και
το 2011-12, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα για την ΑΕΚ που
είχε νικήσει με 2-0.

Πρώτος σκόρερ σε αυτά τα ματς είναι ο Ράφικ Τζεμπούρ με
τρία γκολ .
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Ο Α.Γ.Σ. Αστέρας Τρίπολης έχει 84 χρόνια ιστορίας, όμως εμφανίστηκε στις
επαγγελματικές κατηγορίες μόλις πριν από μια δεκαετία. Μετά από πολλά χρόνια
περιπλάνησης στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ανέβηκε γρήγορα τις κατηγορίες από
τη Δ’ μέχρι τη Σούπερ Λιγκ την τριετία 2004-07 με την οικονομική αρωγή των
επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϊμενάκη και διάγει αισίως την ένατη
συνεχόμενη σεζόν του στη μεγάλη κατηγορία, ενώ συμμετέχει στο Γιουρόπα Λιγκ για
τέταρτη χρονιά στη σειρά.

Ο Αστέρας ιδρύθηκε το 1931 στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της Τρίπολης,
όμως στις δεκαετίες που ακολούθησαν, πέρασε πολλές περιπέτειες με προσωρινές
αναστολές λειτουργίας του συλλόγου και συγχωνεύσεις με άλλα σωματεία της
περιοχής του. Ουσιαστικά η νεότερη ιστορία του αρχίζει από το 1978 και μέχρι το 2003
ήταν ουσιαστικά η δεύτερη ομάδα της Τρίπολης, πίσω από τον Παναρκαδικό.

Η είσοδος των Μπάκου-Καημενάκη στα διοικητικά της ομάδας άλλαξε όλα τα
δεδομένα και ο Αστέρας (με το ιδιόκτητο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα
περίχωρα της πόλης) ανέβηκε διαδοχικά τις κατηγορίες. Η πρώτη του σεζόν στη
Σούπερ Λιγκ ήταν το 2007-08, οπότε και ο Αστέρας νίκησε εντός έδρας Ολυμπιακό,
Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τερμάτισε 7ος! Ακολούθησε η 10η θέση του 2009 και
η 12η του 2010, ενώ το 2011 απέφυγε τον αγωνιστικό υποβιβασμό λόγω του γεγονότος
ότι «έπεσε» ο Ηρακλής λόγω πλαστών εγγράφων φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.

Από το 2012 και μετά, ο Αστέρας είναι πάντα μέσα στην πρώτη εξάδα, ενώ το 2013
έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου έχασε από τον Ολυμπιακό
εξαιτίας των σκανδαλωδών λαθών του διαιτητή Γιάχου. Τη σεζόν 2015-16 αγωνίζεται
σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ με Σάλκε, ΑΠΟΕΛ και Σπάρτα Πράγας, ενώ στη
βαθμολογία είναι 5ος με 15 βαθμούς.

AEK FC
THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Έτος ίδρυσης: 1931
Θε δ ρος ΚολοκοτρώνηςΓήπεδο: ό ω

θέσειςΧωρητικότητα: 7.500
Γιώργος ΜποροβήλοςΠρόεδρος:

Website: www.asterastripolis.gr
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// ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ο Α.Γ.Σ. Αστέρας Τρίπολης έχει 84 χρόνια ιστορίας, όμως εμφανίστηκε στις
επαγγελματικές κατηγορίες μόλις πριν από μια δεκαετία. Μετά από πολλά χρόνια
περιπλάνησης στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ανέβηκε γρήγορα τις κατηγορίες από
τη Δ’ μέχρι τη Σούπερ Λιγκ την τριετία 2004-07 με την οικονομική αρωγή των
επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϊμενάκη και διάγει αισίως την ένατη
συνεχόμενη σεζόν του στη μεγάλη κατηγορία, ενώ συμμετέχει στο Γιουρόπα Λιγκ για
τέταρτη χρονιά στη σειρά.

Ο Αστέρας ιδρύθηκε το 1931 στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού της Τρίπολης,
όμως στις δεκαετίες που ακολούθησαν, πέρασε πολλές περιπέτειες με προσωρινές
αναστολές λειτουργίας του συλλόγου και συγχωνεύσεις με άλλα σωματεία της
περιοχής του. Ουσιαστικά η νεότερη ιστορία του αρχίζει από το 1978 και μέχρι το 2003
ήταν ουσιαστικά η δεύτερη ομάδα της Τρίπολης, πίσω από τον Παναρκαδικό.

Η είσοδος των Μπάκου-Καημενάκη στα διοικητικά της ομάδας άλλαξε όλα τα
δεδομένα και ο Αστέρας (με το ιδιόκτητο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα
περίχωρα της πόλης) ανέβηκε διαδοχικά τις κατηγορίες. Η πρώτη του σεζόν στη
Σούπερ Λιγκ ήταν το 2007-08, οπότε και ο Αστέρας νίκησε εντός έδρας Ολυμπιακό,
Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και τερμάτισε 7ος! Ακολούθησε η 10η θέση του 2009 και
η 12η του 2010, ενώ το 2011 απέφυγε τον αγωνιστικό υποβιβασμό λόγω του γεγονότος
ότι «έπεσε» ο Ηρακλής λόγω πλαστών εγγράφων φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας.

Από το 2012 και μετά, ο Αστέρας είναι πάντα μέσα στην πρώτη εξάδα, ενώ το 2013
έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου έχασε από τον Ολυμπιακό
εξαιτίας των σκανδαλωδών λαθών του διαιτητή Γιάχου. Τη σεζόν 2015-16 αγωνίζεται
σε όμιλο του Γιουρόπα Λιγκ με Σάλκε, ΑΠΟΕΛ και Σπάρτα Πράγας, ενώ στη
βαθμολογία είναι 5ος με 15 βαθμούς.
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// Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
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Aπόστολος Γιάννου

Στάικος Βεργέτης
Ο γεννημένος στις 11 Ιουλίου του 1976 στην Τρίπολη
Στάικος Βεργέτης έχει αναδειχθεί μέσα από τον Αστέρα,
του οποίου είναι ο πρώτος προπονητής για περισσότερο
από δύο χρόνια, από τότε δηλαδή που αντικατέστησε τον
Σάκη Τσιώλη. Έχοντας παίξει ποδόσφαιρο σε
ερασιτεχνικό επίπεδο, μπήκε στο χώρο της προπονητικής
το 2001 και τρία χρόνια αργότερα είχε την πρώτη του
επιτυχία, ανεβάζοντας τον Παγγορτυνιακό στην τότε Δ'
Εθνική.
Το 2006 προσλήφθηκε στον Αστέρα ως γυμναστής και
μέχρι το 2013 διετέλεσε στην ομάδα γυμναστής, κυνηγός
ταλέντων, διερμηνέας, βοηθός προπονητή και αναλυτής
αθλητικής στατιστικής. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 ανέλαβε
χρέη πρώτου προπονητή του Αστέρα και έκτοτε οδήγησε
την ομάδα σε δύο συμμετοχές σε φάση ομίλων του
Γιουρόπα Λιγκ (2014 και 2015).

Το ρόστερ του Αστέρα Τρίπολης έχει πολλούς
ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου, όμως στην τρέχουσα
περίοδο ξεχωρίζει ο Απόστολος Γιάννου που έχει
σημειώσει τα επτά από τα 12 γκολ της ομάδας του στο
τρέχον πρωτάθλημα. Τα δύο από αυτά, στη νίκη-ανατροπή
του Αστέρα με 2-1 στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα πριν από
δύο αγωνιστικές.
Ο γεννημένος στις 25 Ιανουαρίου 1990 στη Μελβούρνη
Γιάννου αγωνίστηκε μέχρι τα 17 του σε ομάδες της
Αυστραλίας και από το 2008 βρίσκεται μόνιμα στην
Ελλάδα. Έχει παίξει μπάλα σε Απόλλωνα Καλαμαριάς,
Καβάλα, ΠΑΟΚ, Πλατανιά και Πανιώνιο και εντάχθηκε
στον Αστέρα Τρίπολης το περασμένο καλοκαίρι. Έχει
συνολικά 126 αγώνες και 25 γκολ στη Super League, ενώ
έχει παίξει στις εθνικές ομάδες Νέων και Ελπίδων. Έχει
κληθεί και στην Ανδρών, αλλά δεν πήρε χρόνο
συμμετοχής.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Π.Α.Σ.ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΞΑΝΘΗSKODA
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΟΚ

1-1
2-1
2-1
1-1
1-1
1-2
2-1
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥ

ΛΑΝΘΑΡΟΤΕ

ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ

ΙΓΚΛΕΣΙΑΣΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΣΑΝΚΑΡΕ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΥΙ

ΜΠΑΝΤΗΣ

2
(Μπερτόλιο 49', Σανκαρέ 82'

ΟΙ 7 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

1
Πέλκας 23')
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ΧΑΜΝΤΑΝΙ Ρασίντ54
Μέσος

08/04/1985

Μαροκινός
1,76 μ.
73 κ.
8
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ Ματίας62
Μέσος

18/04/1985

Ιταλός
1,90 μ.
80 κ.
9
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΕΝΤΕΡΣΟΝ Τορμένα86 ΜΟΥΚΑΜ Ερβέν94
Μέσος

14/03/1986

Ιταλός
1,86 μ.
κ.
4
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Επιθετικός

24/05/1994

Γάλλος
1,66 μ.
71 κ.
3
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ Βασίλης12
Επιθετικός

27/02/1992

Έλληνας
1,90 μ.
87 κ.
6
3

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΓΙΑΝΝΟΥ Απόστολος99
Επιθετικός

25/01/1990

Έλληνας
1,85 μ.
79 κ.
9
7

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΖΗΣΗΣ Άγγελος33
Αμυντικός

24/02/1998

Έλληνας
μ.
κ.
-
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΓΚΡΟΣΙΟΣ Παναγιώτης71
Μέσος

28/02/1997

Έλληνας
μ.
κ.
1
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ Ελίν8
Μέσος

18/06/1988

Έλληνας
1,77 μ.
72 κ.
6
1

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ Τάσος19
Μέσος

02/05/1991

Έλληνας
1,72 μ.
72 κ.
4
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ Φακούντο
Τζούλιαν

23 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ Δημήτρης25
Μέσος

02/11/1993

Έλληνας
1,82 μ.
73 κ.
5
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

30/09/1990

Αργεντινός

5
2

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ: 1,73 μ
:ΒΑΡΟΣ 64κ.
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΦΟΥΝΤΑΣ Ταξιάρχης20
Μέσος

04/09/1995

Έλληνας
1,67 μ.
κ.

5
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΑΛΟΚΟ Φερνάντο6 ΣΑΝΚΑΡΕ Χαλίφα15 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κώστας18 ΛΟΥΙ Μπράιαν27
Αμυντικός

30/04/1986

Αργεντινός
1,85 μ.
κ.
7
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

09/12/1987

Έλληνας
1,84 μ.
74 κ.
7
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

15/08/1984

Σενεγαλέζος
μ.
κ.
7
1

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

25/041/1989

Αργεντινός
1,74 μ.
68 κ.
7
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΓΚΟΪΑΝ Ντορίν30
Αμυντικός

12/12/1980

Ρουμάνος
1,94 μ.
κ.
5
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης9
Επιθετικός

20/10/1981

Έλληνας
1,77 μ.
71 κ.
4
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΜΑΣΑ Πάμπλο7
Επιθετικός

21/12/1987

Αργεντινός
1,71 μ.
κ.

8
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΛΑΝΘΑΡΟΤΕ Μανουέλ10
Μέσος

20/01/1984

Ισπανός
1,78 μ.
κ.
5
1

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος13 ΚΙΤΟΚΟ Ρίτσι17
Μέσος

23/05/1984

Έλληνας
1,82 μ.
κ.

5
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Μέσος

11/06/1988

Βέλγος
1,79 μ.
κ.
1
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ Νίκολας11
Μέσος

17/11/1986

Αργεντινός
1,71 μ.
κ.

4
1

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

KΟΣΙΣΚΙ Τόμας1 ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας21 ΜΠΑΝΤΗΣ Γιώργος37 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Θανάσης3
Τερματοφύλακας

11/03/1986

Σλοβάκος

Τερματοφύλακας

30/04/1985

Έλληνας
1,97 μ.
κ.
4
-

1,88 μ.
74 κ.
3
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Αμυντικός

06/09/1987

Έλληνας
1,86 μ.
80 κ.
4
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

Τερματοφύλακας

27/03/1990

Έλληνας
1,98 μ.
90 κ.
3
-

ΘΕΣΗ

ΗΜ. ΓΕΝΝ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΟΣ:
:ΒΑΡΟΣ
:ΣΥΜΜ.

:ΓΚΟΛ

// SQUAD ROSTER//AEK FC
THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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// SUPERLEAGUEΠΑΝΟΡΑΜΑAEK FC
THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 27 26 4 22 9 0 0 4 0 0 5 0 0

2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 19 15 6 9 6 1 2 4 1 0 2 0 2

3 A.E.K. 9 17 15 9 6 5 2 2 4 0 0 1 2 2

4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 9 16 13 8 5 5 1 3 2 1 1 3 0 2

5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 9 15 12 10 2 4 3 2 2 2 1 2 1 1

6 Π.Α.Ο.Κ. 9 14 15 13 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2

7 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 11 13 17 -4 3 2 4 3 1 1 0 1 3

8 ΒΕΡΟΙΑ 9 11 7 10 -3 3 2 4 0 1 4 3 1 0

9 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 9 11 11 12 -1 3 2 4 2 1 1 1 1 3

10 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 11 8 12 -4 3 2 4 1 1 2 2 1 2

11 SKODA ΞΑΝΘΗ 9 11 7 7 0 2 5 2 1 1 2 1 4 0

12 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 9 10 10 13 -3 2 4 3 1 2 2 1 2 1

13 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9 9 6 10 -4 3 0 6 1 0 3 2 0 3

14 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 8 11 20 -9 2 2 5 1 1 3 1 1 2

15 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 9 6 7 12 -5 1 3 5 1 2 2 0 1 3

16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 9 3 2 15 -13 0 3 6 0 2 3 0 1 3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPERLEAGUE 2015/16

A/A                  OΜΑΔΑ Π Β Ν Ι Η
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Ν ΝΙ ΙΗ Η
ΓΚΟΛ
ΚΑΤΑ

ΔΙΑΦ.
ΓΚΟΛ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου ΩΡΑ TV

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 15:00 NS3

ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-SKODA ΞΑΝΘΗ 17:15 NS1

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 NS2

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 15:00 NS2

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ 17:15 NS3

Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17:15 NS2

A.E.K.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19:30 NS1

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19:30 NS1

Σάββατο 21 Νοεμβρίου ΩΡΑ TV

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15:00

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 17:15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Π.Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15:00

SKODA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17:15

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17:15

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-A.E.K. 19:30

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

ΒΕΡΟΙΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ 19:30

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
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22/8

29/8

13/9

23/9

28/9

4/10

17/10

24/10

28/10

1/11

8/11

22/11

29/11

2/12

7/12

12/12

16/12

21/12

3/1

10/1

17/1

24/1

31/1

7/2

14/2

21/2

28/2

6/3

13/3

20/3

3/4

10/4

17/4

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ Μ/Ε ΣΚΟΡ ΕΝΔΕΚΑΔΑ

M

E

M

E

E

M

E

Μ

Ε

Ε

Μ

Ε

Μ

Μ

Μ

Ε

Ε

Μ

Ε

Μ

Ε

Μ

Μ

Ε

Μ

Ε

Μ

Ε

Μ

Ε

Ε

Μ

Ε

3-0

0-0

3-1

1-2

2-1

1-0

0-4

5-1

1-0

0-0

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Μπαρόχα

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΞΑΝΘΗSKODA

Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Π.Α.Ο.Κ.

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

SKODA ΞΑΝΘΗ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΛΟΝΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΞΑΝΘΗSKODA

Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Π.Α.Ο.Κ.

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΚΑΛΛΟΝΗ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Μπαρόχα

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

Γκάλο

1 Τζανετόπουλος

Τζανετόπουλος

Τζανετόπουλος

Τζανετόπουλος

Τζανετόπουλος (80')

Τζανετόπουλος

Τζανετόπουλος

Κολοβέτσιος

Κολοβέτσιος

Κολοβέτσιος

Κολοβέτσιος

Κολοβέτσιος

Κολοβέτσιος

Κολοβέτσιος

Λαμπρόπουλος

Λαμπρόπουλος

Λαμπρόπουλος

Λαμπρόπουλος

Λαμπρόπουλος

Λαμπρόπουλος

Σοϊλέδης

Σοϊλέδης

Σοϊλέδης

Σοϊλέδης

Ντίντακ

Ντίντακ

Ντίντακ

Ντίντακ

Σοϊλέδης

Ντίντακ

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Γιόχανσον

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

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… είναι για το γκολ που έχει σημειωθεί με πέναλτι*

-Με μπλε οι αγώνες κυπέλλου
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ΕΝΔΕΚΑΔΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Σιμόες (75')

Σιμόες

Σιμόες

Σιμόες

Σιμόες (64')

Μάνταλος

Σιμόες (63΄)

(83')Σιμόες

(85')Σιμόες

Σιμόες

Πλατέλλας

Πλατέλλας

Πλατέλλας

Ανάκογλου (76')

Μπουονανότε 1 (75')

Πλατέλλας (60')

(75')Πλατέλλας

2 (74')Βάργκας

(79')Βάργκας

Βάργκας (58')

Βάργκας 1 (66')

Βάργκας (69')

Μπουονανότε 2* (63')

Βάργκας (56')

Βάργκας

Βάργκας (79')

(82')Μάνταλος

Μάνταλος

(64')Μπουονανότε

Μάνταλος

Αραβίδης 1

Μπαρμπόσα (79')

Μπαρμπόσα (78')

Μπουονανότε (67')

Μάνταλος

Μπαρμπόσα (89')

Μπαρμπόσα

Μπαρμπόσα 1

Μπαρμπόσα (84')

(84')Μπαρμπόσα

Τζεμπούρ (52')

Αραβίδης (87')

Κρισάντους (57')

Αραβίδης 1

Αραβίδης

Αραβίδης

Αραβίδης

Αραβίδης 1 (54')

Κρισάντους 1

Κρισάντους

Μπαρμπόσα (38')

Κρισάντους (21')

Αραβίδης (33')

Μπαρμπόσα (34')

Πλατέλλας (26')

Μπουονανότε (30΄)

(27΄)Μπουονανότε

(36')Κρισάντους

26')Κορδέρο (

32')Κορδέρο (

Ανάκογλου (24')

Ανάκογλου (11')

Βάργκας 1 (27')

Μάνταλος (23')

Κρισάντους (15')

Κρισάντους 1 (11΄)

(15΄)Κρισάντους

1 (16')Μπουονανότε

(11')Πλατέλλας

(6')Μπουονανότε

Μπουονανότε (15')

Μπουονανότε (3')

Μάνταλος (12')

Πλατέλλας (14')

1 (10')Μπαρμπόσα

Κορδέρο (1')

(8')Κορδέρο

(7')Κορδέρο

(5')Τζανετόπουλος
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