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Και κάπως έτσι φτάσαμε στο πιο μεγάλο βράδυ των τελευταίων
ετώνγια τηνΑΕΚ.
Στοπιομεγάλομέχρι τοεπόμενο!
Στοβράδυτης ιστορίαςμας!
Το Ολυμπιακό Στάδιο θα φορέσει τα γιορτινά του στις χρωματικές
αποχρώσεις του , το σεντόνι θα είναι εκεί, οUEFAChampions League
ύμνος θα ακουστεί από τα μεγάφωνα και οι ποδοσφαιριστές του
ΜαρίνουΟυζουνίδη γνωρίζουν ότι έχουν μια δουλειά να τελειώσουν.
Μια πολύ σημαντική υποχρέωση. Εχουν πετύχει πολλά μέχρι
σήμερα, απόψεπηγαίνουν για ταπερισσότερα…
Η νίκη στην αποτελεί σίγουρα ένα πολύ μεγάλοGroupama Arena
βήμα, αλλά καμία ομάδα δεν προκρίθηκε σε ένα παιχνίδι. Υπάρχει
πάντα η ρεβάνς. Ακόμα κι αν είναι στο σπίτι σου. Και η πρωταθλή-
τρια Ουγγαρίας , με τρεις σημαντικές ευρωπαϊκέςMol Vidi
προκρίσεις μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, έχει έρθει στηνΑθήνα για να
ταπαίξει όλα για όλα χωρίς άγχος. Ο,τι πετύχει θα είναι κέρδος.Δεν
έχει πλέον να χάσει τίποτα. Και αυτές οι ομάδες απαιτούν πάντα
ιδιαίτερηπροσοχή.
Για την ΑΕΚ που πέρασε πολλά, για την ΑΕΚ που έφτασε στον
αφανισμό, για την ΑΕΚ που πριν από πέντε χρόνια ξεκινούσε από το
μηδέν έχοντας συνειδητά επιλέξει το δρόμο της αυτοκάθαρσης το
σημερινόβράδυαποτελεί τοεφαλτήριο για τομέλλον.
Ολοκληρώνει με απόλυτα επιτυχία έναν ολόκληρο κύκλο και
ετοιμάζεται για το άλμα προς τα εμπρός. Η ΑΕΚ απόψε ανεβαίνει
επίπεδο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα θα γίνουν αυτόματα.
Καλείται πλέον να διαχειριστεί μια νέα κατάσταση και να
ανταποκριθεί σε όλα τα επίπεδα. Ο κόσμος της μεγαλώνει αλλά τα
βήματάτηςπρέπει ναπαραμείνουνσίγουρακαι σταθερά.
Ολοι απόψε καλούμαστε στο ΟΑΚΑ να σπρώξουμε προς την
πρόκριση αυτή τηνωραία παρέα των σεμνώνπρωταθλητών υπό την
καθοδήγηση του Μαρίνου Ουζουνίδη. Την ιστορία την γράφουν
εκείνοι. Και όλοι εμείς πρέπει να μείνουμε στοπλευρό τους και στα
ωραίακαι σταδύσκολα.
Και πάντα με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στους αυστηρούς
κανόνες του πειθαρχικού κανονισμού της . ποδεχόμαστε στοUEFA Y
ΟΑΚΑ τους πρωταθλητές Ουγγαρίας και για μια ακόμα φορά
διαφημίζουμετηνΑΕΚσεολόκληρητηνΕυρώπη.
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Ετοιμη για το μεγάλο άλμα είναι
απόψε η ομάδα μας και η
ευρωπαϊκή επιστροφή στους
ομίλους του Champions League
ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό ν α
συνοδευτεί από την άψογη
συμπεριφορά των φιλάθλων μας
στο Ολυμπιακο Στάδιο.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ εφιστά την προσοχή
στους φιλάθλους της και
απευθύνει έκκληση για άψογη -
γ ι α μ ι α α κ ό μ α φ ο ρ ά -
συμπεριφορά ενόψει και της
αποψινής ρεβάνς με τη Βίντι
αλλά και της επερχόμενης
επιστροφής της ομάδας μας στα μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου. Πήραμε πολλές φορές συγχαρητήρια από την UEFA
στη διάρκεια της περσινής σεζόν για τη συμπεριφορά των
φιλάθλων μας εντός και εκτός Ελλάδας, αλλά βεβαίως δεν πέρασαν
απαρατήρητοι από την οι πυρσοί και οι κροτίδες στη ρεβάνςUEFA
με τη Σέλτικ.
Και είναι πραγματικά κρίμα από τη στιγμή που ακόμα και ο
παρατηρητής της συνάντησης χαρακτήρισε παράδειγμα προς
μίμηση τη στάση των φιλάθλων της Σέλτικ και της ΑΕΚ στον πρώτο
αγώνα στο Σέλτικ Παρκ με τους οργανωμένους της ομάδας μας να
ανταποδίδουν στο ΟΑΚΑ την υποδειγματική φιλοξενία και να
υποδέχονται τους Σκοτσέζους οπαδούς έξω από τη θύρα τους.
Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι απαγορεύεται αυστηρά από τον

πειθαρχικό κανονισμό της ηUEFA
χρήση, πυρσών, φωτοβολίδων,
κροτίδων και λέιζερ, απαγορεύονται
τα πανό με πολιτικό περιεχόμενο,
ενώ είναι απαραίτητο για λόγους
α σ φ α λ ε ί α ς ν α δ ι α τ η ρ ο ύ μ ε
«καθαρούς» τους διαδρόμους των
κερκίδων του Ολυμπιακού Σταδίου
σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα!
Ενισχύουμε την ομάδα μας για μία
ακόμα μεγάλη πρόκριση ΜΟΝΟ με
τη φωνή μας, προσέχουμε ακόμα και
τον διπλανό μας και θωρακίζουμε
την ευρωπαϊκή προοπτική της ΑΕΚ.
Ολοι απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο

στο πλευρό του προπονητή και των ποδοσφαιριστών της
πρωταθλήτριας Ελλάδας.
Ολοι απόψε δίπλα στην ομάδα μας από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο λεπτό.
Χωρίς να δώσουμε το παραμικρό δικαίωμα γιατί ο κίνδυνος βαριάς
τιμωρίας παραμονεύει πάντα σε αυτούς τους αγώνες.
Και είναι κρίμα να θέσουμε σε αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή
προοπτική της ΑΕΚ, τώρα που βλέπουμε ένα ακόμα όνειρο να
μετατρέπεται σε πραγματικότητα.
Είναι στο χέρι μας να πείσουμε την ότι η ομάδα μας ανεβαίνειUEFA
επίπεδο εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι στο χέρι μας να
επιδείξουμε τον ποδοσφαιρικό μας πολιτισμό αλλά και το πόσο
διαφορετικό είναι να υποστηρίζεις την ΑΕΚ.
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Στη δεύτερη χρονιά του στην ΑΕΚ δηλώνει ακόμα πιο σίγουρος για την παρουσία του
στην ομάδα. Αισθάνεται ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ομολογεί πως το νέο
στυλ παιχνιδιού της ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Μαρίνου Ουζουνίδη, του
ταιριάζει περισσότερο. Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη ρεβάνς με τη Βίντι, ο Ελντερ
Λόπες μιλάει για τη μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί μετά τη νίκη στο πρώτο
ματς και για το μεγάλο όνειρο όλης της ομάδας για τη συμμετοχή στους ομίλους του
Champions League. «Το να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στους ομίλους του
Champions League, που είναι μία από τις καλύτερες διοργανώσεις στον κόσμο,
συνιστά από μόνο του ξεχωριστό κίνητρο και σπουδαία υπόθεση για όλη την ομάδα.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει τίποτα απολύτως»
δηλώνει στο της αποψινής αναμέτρησης. Αναφέρεται στοofficial match programme
περσινό αλλά και στο εφετινό πρωτάθλημα, υποστηρίζει ότι η περσινή σεζόν ήταν η
καλύτερη της μέχρι σήμερα καριέρας του, απαντά σε όσους αμφισβητούν την επιτυχία
της ομάδας αλλά μιλάει και για τα δικά του σχέδια για το μέλλον.H
E
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-Πόσο μεγάλο είναι και για εσένα αλλά και για τους
συμπαίκτες σου το κίνητρο της συμμετοχής στους ομίλους
στο ;ChampionsLeague
-«Πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία αυτή που πλέον
έχουμε μπροστά μας, αυτό είναι αλήθεια. Εχουμε τη
δυνατότητα να τα καταφέρουμε και να ξαναγράψουμε
ιστορία για αυτή την ομάδα! Το να μπορέσουμε να
συμμετάσχουμε στους ομίλους του , πουChampions League
είναι μία από τις καλύτερες διοργανώσεις στον κόσμο,
συνιστά από μόνο του ξεχωριστό κίνητρο. Εμείς έχουμε
πάρα πολύ όρεξη, έχουμε τη φιλοδοξία και είμαστε
πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».

-Πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν για εσάς η πρόκριση επί της
Σέλτικκαι πόσηδύναμησαςδίνει για τησυνέχεια;
-«Το να παίζεις απέναντι σε μια ομάδα τόσο ιστορική όσο η
Σέλτικ και να μπορέσεις να πάρεις την πρόκριση απέναντί
της είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για δύο ματς
στο ξεκίνημα της χρονιάς που μας έδωσαν αυτοπεποίθηση
και εμπιστοσύνη στους εαυτούς μας. Βεβαίως αυτή τη
στιγμή, που μιλάμε, δεν έχουμε πετύχει κάτι, δεν έχουμε
καθαρίσει με την πρόκριση, το μόνο που έχουμε καταφέρει
είναι ότι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να βλέπουμε
μπροστά στο μεγάλο στόχο. Μένει ακόμα δρόμος, υπάρχει η
ρεβάνς με τη Βίντι και πρέπει να καταβάλλουμε μεγάλη
προσπάθεια για να πετύχουμε τον στόχο μας».

-Υπάρχει ο φόβος μήπως μετά το 2-1 της Βουδαπέστης,
υποτιμήσετετηΒίντι;
-«Ποτέ δεν ανησύχησα για κάτι τέτοιο. Και είναι λογικό αφού
η Βίντι για να φτάσει μέχρι εδώ είχε αποδείξει την
ικανότητά της και γνωρίζαμε τους λόγους της επιτυχίας
της. Στο ποδόσφαιρο κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να είναι
εύκολο. Το εύκολο είναι να πάθεις ζημιά αν δεν προσέξεις.
Εμείς από την πλευρά μας έχουμε αποδείξει ότι μόνο όταν
είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι στο 100% μέσα στο
γήπεδο, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα που
θέλουμε. Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μας»…

-Μπορείς να φανταστείς την εικόνα ενός γεμάτου ΟΑΚΑ με
τους φιλάθλους της ΑΕΚ να βρίσκονται στο πλευρό σας για
αυτή τη μεγάλη πρόκριση; Είναι κάτι που το συζητάτε μεταξύ
σας;
-«Φυσικά και μπορώ να φανταστώ και πάλι ένα ΟΑΚΑ
γεμάτο. Ο κόσμος μας έχει αποδείξει ότι στα κρίσιμα ματς
και στις μεγάλες στιγμές αυτής της ομάδας βρίσκεται
πάντα εκεί για να στηρίξει την ομάδα. Τον θέλουμε δίπλα
μας και σε αυτή τη ρεβάνς με τη Βίντι, γιατί είναι γεγονός
ότι αυτή η στήριξη και η ώθηση που παίρνουμε από τους
φιλάθλους μας κάνει για εμάς πιο εύκολο το κάθε παιχνίδι.
Θα είναι ένα πολύ ωραίο βράδυ και αυτό και για εμάς και για
τον κόσμο μας».

-Η ομάδα ξεκίνησε τη σεζόν στην Ελλάδα με τον τίτλο της
πρωταθλήτριας.Πώςβλέπεις την εφετινήΑΕΚ;
-«Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτή τη
στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να προετοιμαζόμαστε έτσι
ώστε συνεχώς να παρουσιαζόμαστε ολοένα και πιο έτοιμοι
στο νέο πρωτάθλημα. Ο προπονητής μας έχει περάσει
κάποιες νέες ιδέες στο παιχνίδι μας, τις οποίες εμείς
δουλεύουμε και νομίζω ότι καθημερινά θα βελτιωνόμαστε.
Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και με το υπάρχον ρόστερ,
με όλα τα παιδιά που βρίσκονταν αλλά και που έχουν έρθει
στην ομάδα, καθως και με τον νέο προπονητή και εκτιμώ ότι
δουλεύουμε καλά. Στο χέρι μας είναι να προσπαθήσουμε

έτσι ώστε πολύ σύντομα να βρεθούμε σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό ετοιμότητας προκειμένου να ανταποκριθούμε σε
όλες τις διοργανώσεις στις οποίες παίρνουμε μέρος».

-Ο φίλαθλος της ομάδας μπορεί να είναι αισιόδοξος ότι
εφέτος θα δει μία ακόμα καλύτερη ΑΕΚ σε σχέση με την
περσινή;
-«Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε στον κόσμο μας είναι
ότι από την πλευρά μας θα κάνουμε πολύ σκληρή δουλειά,
όπως μέχρι σήμερα, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί
σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή είναι η υπόσχεση που
δίνουμε: ότι όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το
καλύτερο και γιατί όχι να πάμε ακόμα καλύτερα σε σχέση και
με πέρυσι που ήταν μια απόλυτα επιτυχημένη χρονιά για την
ομάδα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και με
την πορεία στην Ευρώπη».

-Σε όσους αμφισβήτησαν την περσινή σας επιτυχία, εσείς
είστε έτοιμοι ώστε η ΑΕΚ να απαντήσει με ένα ακόμα
πρωτάθλημα; Με τη δεύτερη σερί κατάκτηση;
-«Κατά την προσωπική μου άποψη πέρυσι ήμασταν οι δίκαιοι
πρωταθλητές. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία επ' αυτού.
Εμένα δεν μου αρέσει να κάνω κάποια σχόλια, ούτε να μπαίνω
στη διαδικασία των απαντήσεων σε όσα μπορεί να λέει ο
καθένας. Μου αρέσει η ομάδα να αποδεικνύει μέσα στο
γήπεδοτοαν αξίζει ή όχι, οπότεδεν έχωκάτι να σχολιάσω. Το
μόνο που έχω να πω είναι ότι μέσα στο γήπεδο θα
προσπαθήσουμε και πάλι να αποδείξουμε ότι είμαστε η
καλύτερηομάδακαι στο τέλοςθαφανεί, αν θαμπορέσουμε να
κατακτήσουμετοπρωτάθλημα».

-Από τον Ελντερ Λόπες στη δεύτερη χρονιά του με τη φανέλα
της ΑΕΚ τι καλύτερο μπορούμε να περιμένουμε σε σχέση με
τηνπρώτητουσεζόνστηνομάδα;
-«Εγώ προσωπικά αυτό που επιδιώκω είναι να είμαι
συνεχώς καλύτερος σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι.
Εφέτος ειδικά με τον τρόπο παιχνιδιού που μας ζητάει ο
νέος προπονητής να παίξουμε, ένα παιχνίδι που έχει
περισσότερο κατοχή της μπάλας στα δικά μας πόδια, νομίζω
ότι είναι κάτι που μου ταιριάζει περισσότερο. Αισθάνομαι
πιο άνετα, έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μου αρέσει πιο
πολύ. Είναι ο δεύτερος χρόνος μου στην ΑΕΚ, πλέον
γνωρίζω τους συμπαίκτες μου, γνωρίζω όλα τα
χαρακτηριστικά τους, οπότε αυτό που έχω να κάνω είναι να
δουλέψω όσο περισσότερο μπορώ ώστε να είμαι έτοιμος
ανά πάσα στιγμή και όταν ο προπονητής μου το ζητήσει να
είμαι σε θέση να δώσω αυτά που μου περιμένει από εμένα».

-Είσαι έτοιμος να μείνεις περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα
μαζί μας; Να συνεχίσεις εδώ και μετά την ολοκλήρωση του
πρώτουσυμβολαίουπουυπέγραψεςμετηνΑΕΚ;
-«Το συμβόλαιό μου έχει ακόμα ένα χρόνο για να
ολοκληρωθεί. Και εγώ και η οικογένειά μου αισθανόμαστε
πάρα πολύ καλά εδώ, η περσινή μου χρονιά, η πρώτη στην
Ελλάδα και την ΑΕΚ ήταν –εκτιμώ- η καλύτερη που έχω
κάνει μέχρι σήμερα στην ποδοσφαιρική μου καριέρα και
αυτό λέει πολλά για μένα. Εγώ από την πλευρά μου έχω τη
θέληση και θέλω να παραμείνω. Το καταλαβαίνει βεβαίως ο
οποιοσδήποτε ότι δεν είναι κάτι που εξαρτάται
αποκλειστικά από εμένα, αλλά είναι και θέμα ομάδας. Όλα
αυτά στην παρούσα φάση δεν αποτελούν προτεραιότητα,
άλλωστε στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να είσαι
σίγουρος για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Οι συνθήκες
είναι ιδανικές για εμένα και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για
αυτό με τη διοίκηση».
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äù Mία από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία της ΑΕΚ
μπορεί να αποδειχθεί αυτή που πέτυχε το βράδυ της περασμένης
Τετάρτης στο Groupama Arena της Βουδαπέστης επί της με 2-MOL Vidi
1. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας επιβλήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του
αγώνα, σημείωσε δύο γκολ στο διάστημα που είχε τον έλεγχο του
παιχνιδιού και το τελικό σκορ την κάνει αφεντικό για την πρόκριση, την
οποία καλείται να «κλειδώσει» απόψε στη ρεβάνς του Ολυμπιακού
Σταδίου.
Ήταν η ΑΕΚ που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο.
Ήταν η ΑΕΚ που κατέχει πλέον το ρεκόρ αήττητου σερί ελληνικής
ομάδας στην Ευρώπη με 13 συνεχόμενους αγώνες. Μπήκε στο παιχνίδι
με προσοχή και προοδευτικά άρχισε να ελέγχει την κατάσταση, ειδικά
μετά την αποβολή του Χούστι στο 22' για επικίνδυνο μαρκάρισμα στον
Μπακασέτα. Το γκολ ήρθε στο 34' από τον Βίκτωρα Κλωναρίδη μετά το
συνδυασμό των Χουλτ, Σιμόες και αρχικό σουτ του Μάνταλου που δεν
συγκράτησε ο αντίπαλος τερματοφύλακας.
Η ΑΕΚ συνέχισε να υπερέχει, αλλά χρειάστηκε να μεσολαβήσει
ανάπαυλα του ημιχρόνου για να φτάσει στο δεύτερο γκολ με το
εκπληκτικό σουτ του Τάσου Μπακασέτα έξω από την περιοχή. Ηταν το
49ο λεπτό. Δυστυχώς, ο Ελληνας ποδοσφαιριστής γράφτηκε στο φύλλο
αγώνα και λίγα λεπτά αργότερα λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη
κάρτα για μαρκάρισμα παρόμοιο με εκείνο του Χούστι στο πρώτο
ημίχρονο.
Η ουγγρική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την αποκατάσταση της αριθμητικής
ισορροπίας, κέρδισε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και έφτασε στο γκολ
με τον έμπειρο Σέρβο φορ Ντάνκο Λάζοβιτς στο 67. Η ΑΕΚ χρειάστηκε
να αμυνθεί και να προστατεύσει το υπέρ της σκορ για περίπου μισό
ημίχρονο και το τέλος της βραδιάς την βρήκε νικήτρια με 2-1.

ó

22 Groupama Arena, MOL Vidi-/8/2018, Βουδαπέστη ΑΕΚ 1-2
ΣΚΟΡΕΡ: 67' Λάζοβιτις - 34' Κλωναρίδης, 49' Μπακασέτας
ΑΠΟΒΟΛΕΣ: 22' Χούστι – 53' Μπακασέτας
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ: 25' Λάζοβιτς, 31' Νεγκό – 25' Κλωναρίδης, 37' Γαλανόπουλος

MOL Vidi: (Μάρκο Νίκολιτς): Κόβατσικ, Πάουλο Βινίσιους, Φιόλα, Λάζοβιτς,
Χάντζιτς, Χούστι, Κόβατς, Νεγκό, Νικόλοφ (54' Σέποβιτς), Στοπίρα, Γιουχάζ.
ΑΕΚ: (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μπάρκας, Μπακάκης, Οικονόμου, Λαμπρόπουλος,
Χουλτ, Σιμόες, Γαλανόπουλος (66' Άλεφ), Μπακασέτας, Κλωναρίδης (82'Λόπες),
Μάνταλος, Λιβάια (86' Πόνσε).

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
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Εκτός από την επιστροφή της στους ομίλους του Champions
League μετά από δώδεκα χρόνια, η ΑΕΚ απόψε φιλοδοξεί να
συνεχίσει την ευρωπαϊκή της ανάβαση. Πέρυσι έβαλε γερές
βάσεις. Εφέτος συνεχίζει αήττητη και μπορεί να χτίσει ακόμα
μεγαλύτερο συντελεστή. Καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το
άλλο και με αξιοσημείωτες επιδόσεις η αήττητη παρέα των
πρωταθλητών Ελλάδας γνωρίζει ότι στο ενδεχόμενο της
πρόκρισης απόψε θα προσθέσει τέσσερις πόντους στο σακούλι
της ευρωπαϊκής της συγκομιδής.
Μία πρόκριση που θα ισοδυναμεί με δυο νίκες ή ακόμα καλύτερα
με το 40% της περσινής κατάκτησης βαθμών σε μία ολόκληρη

σεζόν. Από τη 208η θέση στη βαθμολογία της UEFA στο τέλος του
2016, βρίσκεται σήμερα στην 94η και μετά τα τέλος του αποψινού
αγώνα μπορεί να σκαρφαλώσει καμία δεκαριά ακόμα θέσεις. Για
να επαναλάβει την περσινή συγκομιδή των 9,000 πόντων, θα
πρέπει να ψάξει ακόμα πέντε σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο. Σε αυτή
την περίπτωση θα πλησιάσει το top-50 και θα βρεθεί με σιγουριά
ακόμα πιο ψηλά στο ξεκίνημα της επόμενης ευρωπαϊκής σεζόν.
Καθόλου άσχημα για μια ομάδα που μέχρι πριν από δύο χρόνια η
Ευρώπη την είχε… ξεχάσει αλλά πλέον κατάφερε τη μεγάλη
επιστροφή και σε επίπεδο UEFA. Mια πολύ ωραία παρέα που έχει
τραβήξει την μεγάλη… ανηφόρα και όπου την βγάλει!
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Aπόψε θα κάνει το πρώτο βήμα, μεγάλο σε κάθε
περίπτωση, αν καταφέρει να προκριθεί επί της Βίντι
αξιοποιώντας το αβαντάζ του πρώτου αγώνα. Στο τέλος
της εφετινής σεζόν μπορεί αυτό το βήμα να έχει γίνει άλμα.
Η ουσία είναι μία και μόνη. Η ΑΕΚ επέστρεψε για τα καλά
στο ευρωπαϊκό προσκήνιο από το οποίο είχε εξαφανιστεί
για περίπου πέντε χρόνια. Είναι και πάλι εδώ και…
επαναδιαπραγματεύεται τη θέση της στην ποδοσφαιρική
ελίτ των Κυπέλλων Ευρώπης.
Και εδώ τα πράγματα έγιναν σταδιακά… Η δειλή
επανεμφάνιση το καλοκαίρι του 2016 με τον αποκλεισμό
από τη Σεντ Ετιέν στον τρίτο προκριματικό του .Europa To
πάλεψε αλλά δεν ήταν έτοιμη. Ένα χρόνο μετά τα κατάφερε
στην ίδια διοργάνωση αφού αποχώρησε με δύο ήττες από
τα προκριματικά του , απέκλεισε τηνChampions League
Μπριζ στα πλέι οφ του και έκανε μια θαυμάσιαEuropa
πορεία – πιλότο που κάλλιστα θα μπορούσε να την είχε
φέρει μέχρι τους «16» της διοργάνωσης. Μέχρι του δρόμου
τα μισά είχε τον εθνικό συντελεστή, από ένα σημείο και
μετά άρχισε και πάλι να χτίζει τον δικό της.
Εφέτος είχε την ευκαιρία της στο αφούChampions League
λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος θα συμμετείχε
στον προκριματικό δρόμο των πρωταθλητών. Ενας δρόμος
που δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα αφού η

πρωταθλήτρια Ελλάδας είχε μόλις τον 16ο καλύτερο
συντελεστή στο σύνολο των 43 πρωταθλητριών ομάδων
της Ευρώπης με τις οποίες θα πάλευε για μόλις τέσσερα
εισιτήρια στους ομίλους!
Για δώδεκα ολόκληρα χρόνια δεν γνώριζε τι σημαίνει νίκη
σε αυτή τη διαδικασία, αφού μετά την πρόκριση επί της
Χαρτς μετρούσε τέσσερις σερί ήττες από Σεβίλλη και
ΤΣΣΚΑ Μόσχας με μόλις ένα γκολ! Εχει ήδη κάνει δυο και θα
αναζητήσει την τρίτη απόψε κόντρα στην πρωταθλήτρια
Ουγγαρίας.
Καθόλου άσχημα μέχρι εδώ για μία ομάδα που στο μεταξύ
έχει ξεχάσει τι θα πει ήττα αφού η τελευταία φορά που
έφυγε ηττημένη από ευρωπαϊκό γήπεδο ήταν στις 2
Αυγούστου του 2017. Ακολούθησαν δεκατρία ευρωπαϊκά
ματς σε έδρες όπως το Σαν Σίρο στο Μιλάνο, το Σέλτικ
Παρκ της Γλασκώβης, το Γιαν Μπρεϊντέλ του Μπριζ ή το
Ολιμπίνσκι του Κιέβου με απολογισμό τέσσερις νίκες (οι
δυο εκ των οποίων εκτός έδρας) και εννιά ισοπαλίες. Με
δεκατρία σερί ματς χωρίς ήττα η ΑΕΚ έχει ήδη
δημιουργήσει το νέο ελληνικό αήττητο ρεκόρ σπάζοντας
τη δική της επίδοση αλλά και του ΠΑΟΚ που το είχαν
καταφέρει στο παρελθόν για δώδεκα ματς. Ένα σερί που
φιλοδοξεί να διευρύνει απόψε για να προκριθεί στους
ομίλους του , μετά από δώδεκα χρόνια…Champions League
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Πώς μεταφράζονται όλα αυτά; Πολύ απλά η ΑΕΚ που στο
τέλος του 2016 ήταν στην 208η θέση στη βαθμολογία της
UEFA, έχει ανέβει αυτή τη στιγμή στην 94η! Με το αήττητο
13άρι της έχει φτάσει στους 13,000 δεδομένους πόντους
ακόμα κι αν δεν τα καταφέρει απόψε κόντρα στη Βίντι. Με
πρόκριση ο συντελεστής της θα γίνει αυτόματα 14,000
πόντοι (είναι το μπόνους των 4 πόντων για τη συμμετοχή
στους ομίλους του που θαChampions League
αντικαταστήσει τους 3 πόντους που δίνει η στουςUEFA
αποκλεισμένους των πλέι οφ) και θα ανέβει αυτόματα
καμία δεκαριά σκαλοπάτια ακόμα…
Και η ανάβαση θα συνεχιστεί. Πριν καν μπει στο κυρίως
μενού της ευρωπαϊκής σεζόν η ΑΕΚ θα έχει μαζέψει το 40%
των περσινών πόντων σε μια ολόκληρη σεζόν! Και
απομένει να δούμε τι περισσότερο θα μπορέσει να κάνει
στον όμιλό της στο . ε άλλους τόσουςChampions League M
πόντους θα βρεθεί κοντά στο -70 και με το που θαtop
ξεκινήσει η επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν θα βρίσκεται και
πάλι κοντά στο -50, αφού εκείνη θα βγάλει μια ακόμαtop
μηδενική χρονιά λόγω απουσίας από την Ευρώπη.
Μέχρι σήμερα η ΑΕΚ δεν έχει επωφεληθεί από τις δυο
νίκες με Σέλτικ και Βίντι και την ισοπαλία στη Σκοτία.
Πέντε ακόμα χρυσοί πόντοι που υπολογίζονται στο μισό
(2,5) και προσμετρώνται μόνο στον εθνικό συντελεστή.
Όπως οι 4 πόντοι που έχει προσφέρει ο ΠΑΟΚ και οι 3 του
Ολυμπιακού. Για την ΑΕΚ υπάρχει μόνο το μπόνους των 3
πόντων που δίνει η στις ομάδες που αποκλείονταιUEFA
από τα πλέι οφ του ή το μπόνους των 4Champions League
πόντων για πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης.
Και ό,τι περισσότερο πετύχει από εκεί και πέρα αφού είναι
δεδομένο ότι στην κλήρωση των ομίλων το απόγευμα της
30ης Αυγούστου στο Μονακό θα βρίσκεται στο τέταρτο
γκρουπ δυναμικότητας με πολλές πιθανότητες για…
όμιλο-φωτιά. Στο θα είχε πλέον έστω και αμυδρέςEuropa
ελπίδες για το τρίτο γκρουπ.

Αυτό όμως που έχει σημασία για την ΑΕΚ είναι να
καταφέρει να χτίσει στην εφετινή σεζόν ακόμα και το
διπλάσιο συντελεστή με τον οποίο μετείχε φέτος στις δύο
κληρώσεις της στα προκριματικά του .Champions League
Eφέτος μπήκε με 10,000 πόντους συντελεστή, σήμερα
είναι στους 13,000 (ή 14,000 αν πανηγυρίσει απόψε την
πρόκριση επί της Βίντι) και θα πρέπει να αναζητήσει
ακόμα τρεις νίκες χωρίς να είναι εύκολο. Με συντελεστή
κοντά στους 20,000 θα απομακρύνεται ολοένα και
περισσότερο από το φάσμα των ανίσχυρων στις
κληρώσεις της επόνενης σεζόν. Κάπου εκεί κρίθηκε
φέτος το γκρουπ των ισχυρών στον τρίτο προκριματικό
του , με αυτό τον συντελεστή θα μπορείChampions League
να ελπίζει για τους ισχυρούς στις κληρώσεις της και στο
Europa League. Η αποστολή της δεν θα είναι εύκολη σε
καμία περίπτωση ειδικά σε έναν δύσκολο όμιλο του
Champions League, αλλά κάποιοι πόντοι μπορούν να
διεκδικηθούν με συνέχεια στο μέσω τηςEuropa League
τρίτης θέσης του ομίλου της. Αν πετύχει το θαύμα της
πρόκρισης στους «16» του , τότε θα τηνChampions League
περιμένει ένα ακόμα μπόνους 4 πόντων, αλλά τότε θα
μιλάμε για εκτόξευση.
Και έχουμε ήδη φύγει πολύ μακριά. Το πρώτο βήμα είναι η
αποψινή πρόκριση. Η συμμετοχή για δεύτερη σερί χρονιά
σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης (πόσω δε μάλλον αν
πρόκειται για το ) ως ανίσχυρη και στιςChampions League
δύο συμμετοχές αποτελεί από μόνο του σημαντική
επιτυχία.
Και αυτή η ΑΕΚ έχει μάθει να χτίζει με σταθερά βήματα. Και
το ίδιο πρέπει να συνεχίσει να κάνει. Γνωρίζοντας ότι έχει
ήδη πετύχει πολλά, αλλά και το ότι έχει πολύ περισσότερα
να καταφέρει για να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή της
κανονικότητα. Μια ευρωπαϊκή απουσία έξι χρόνων δεν
γίνεται να καλυφθεί σε δύο. Οσο κι αν αυτή η ομάδα έχει
μάθει να πετυχαίνει θαύματα!

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΜΠΟΝΟΥΣ
ÈÅÌÁ



Άλλη μία φορά είχε χρειαστεί να τσεκάρει εισιτήριο πρόκρισης στο
Champions League η ΑΕΚ σε αυτή την ημερομηνία και τα είχε
καταφέρει μια χαρά. Ήταν το 2002 όταν φιλοξενούσε στις 28,
Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια τον ΑΠΟΕΛ, τον οποίο νίκησε 1-0 με
κεφαλιά του Κοσταρικανού κεντρικού αμυντικού Μαουρίσιο Ράιτ.
Μετά την περιπετειώδη και εντυπωσιακή νίκη της με 3-2 στο Νέο
ΓΣΠ της Λευκωσίας, η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς έπρεπε να
τελειώσει τη δουλειά στη ρεβάνς και όλα πήγαν κατ' ευχήν.
Ακολούθησε ο όμιλος με τις έξι ισοπαλίες με αντιπάλους τη Ρεάλ
Μαδρίτης, τη Ρόμα και την Γκενκ. Η ΑΕΚ λοιπόν ευελπιστεί να
συνδυάσει τη σημερινή ημερομηνία με μία ακόμα... ολική επαναφορά
στη μεγάλη διοργάνωση. Τότε ήταν μετά από οκτώ χρόνια (1994)
αυτή τη φορά θα είναι μετά από δώδεκα.
Είχε βέβαια και κάποιες αποτυχίες στη σημερινή ημερομηνία, όπως η
λευκή ισοπαλία στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του 1994-95 με
αντίπαλο τον κακό δαίμονα εκείνων των χρόνων για την ΑΕΚ, τον
Αθηναϊκό. Λίγες μέρες μετά την επιστροφή από τη θριαμβευτική
πρόκριση στο Champions League με το 1-0 επί της Ρέιντζερς στη
Γλασκώβη, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έφερε ένα από τα πολλά 0-0 με τον
συγκεκριμένο αντίπαλο.
Επίσης, σαν σήμερα πριν από δέκα χρόνια στη Λευκωσία η ΑΕΚ
ισοφάρισε δύο φορές την Ομόνοια στη ρεβάνς του προκριματικού
του τότε Κυπέλλου UEFA αλλά αποκλείστηκε επειδή είχε χάσει με 0-
1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε χάσει μάλιστα τον Σκόκο από το 58' με
δεύτερη κίτρινη.
Αγωνιστική δράση υπήρχε και σε άλλες χρονιές στις 28 Αυγούστου,
όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό πίνακα με αγώνες για τη φάση
των ομίλων του Κυπέλλου, με ασθενέστερους αντιπάλους τους
οποίους η ΑΕΚ νικούσε εύκολα ή δύσκολα.

1988 0-3Αιγάλεω-ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας
(27' Νίλσεν, 75' Σαββίδης, 83' Πήττας)

1991 4-2ΑΕΚ-Παναχαϊκή Κύπελλο Ελλάδας
(3', 55' Μανωλάς, 37', 90' Μπατίστα – 39' Ζερδεβάς, 45' Αλί Μπαλά)

1994 0-0ΑΕΚ-Αθηναϊκός Α' Εθνική
1999 3-0ΑΕΚ-Αθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
(4', 30' Νικολαϊδης, 58' Σ. Κωνσταντινίδης)

2000 1-4Κοζάνη-ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας
(58' Καούνος – 15' Σ. Κωνσταντινίδης, 59' Κάλβο, 61΄ Νάβας, 76' Μαλαδένης)

2002 1-0ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ Προκρ- . Champions League
(58' )Ράιτ

2008 2-2Ομόνοια-ΑΕΚ Προκρ. Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
(11', 70' Ντούρο-16' Μπλάνκο, 89' Παυλής)

1991

1963 Σοκ στην παγκόσμια αθλητική
κοινή γνώμη με τον θάνατο
του ποδοσφαιριστή της
Σεβίλλης Αντόνιο Πουέρτα από
επανειλημμένα καρδιακά
επεισόδια και τριήμερη
νοσηλεία στην εντατική..

2007
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Φεύγει από τη ζωή στα 78
του ένας από τους
μεγάλους «υπηρέτες» του
ελληνικού θεάτρου και του
κινηματογράφου, ο
σεναριογράφος και
σκηνοθέτης Αλέκος
Σακελλάριος.

Ο αιδεσιμότατος Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ, ηγέτης του
αντιρατσιστικού κινήματος
στις ΗΠΑ, εκφωνεί στην
Ουάσινγκτον τον ιστορικό
του λόγο « »I have a dream
(Έχω ένα όνειρο).

Πανηγυρισμοί των παικτών της ΑΕΚ για το γκολ της νίκης-πρόκρισης
επί του ΑΠΟΕΛ με επίκεντρο τον σκόρερ Μαουρίσιο Ράιτ

Το εκπληκτικό γκολ του Μιχάλη Παυλή με σουτ έξω από την περιοχή
διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στη ρεβάνς με την Ομόνοια,
όμως η ΑΕΚ αποκλείστηκε









2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3)

2018-2019
SL
CUP
EUR 2(1)  1

OIKONOMOU Marios LAMPROPOULOS Vassilis GALO Rodrigo
DATE OF BIRTH: 06.10.1992 DATE OF BIRTH: 31.03.1991 DATE OF BIRTH: 19.09.1986
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,89m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,85m

NATIONALITY: BRAZILIAN
HEIGHT:1,74mDEF DEF DEF

2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3) 4 5 12

GINIS Panagiotis BAKAKIS Michalis LOPES Helder
DATE OF BIRTH: 23.01.1999 DATE OF BIRTH: 18.03.1991 DATE OF BIRTH: 04.06.1989
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,90m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,75m

NATIONALITY: PORTUGUESE
HEIGHT: 1,79mGKP DEF DEF

2018-2019
SL
CUP
EUR

2018-2019
SL
CUP
EUR  2(1)

APPS APPSAPPS GOALS APPS GOALS GOALS GOALS

2 399

ΒΑRKAS Vassilis TSINTOTAS Panagiotis GIANNIKOGLOU Makis
DATE OF BIRTH: 30.05.1994 DATE OF BIRTH: 04.07.1993 DATE OF BIRTH: 25.03.1993
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,96m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,92m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,89mGKP GKP GKP

2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3)

2018-2019
SL
CUP
EUR

2018-2019
SL
CUP
EUR

APPS APPS APPS APPSGOALS GOALS

2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3)

APPS APPSGOALS GOALS

GOALS GOALS APPS GOALS APPS GOALS

1 16 40

HEAD COACH: Marinos Ouzounidis
ASSISTANT COACH: Christoforos Kola
FIRST TEAM COACH: Nikos Panagiotaras
TRAINERS: Nikos Giagkou, Nikos Panourgias
GOALKEEPERS COACH: Chrisostomos Michailidis

Giannis KotsisREHABILITATION COACH:
ANALYST: Vassilis Armatas
OPPOSITION’S SCOUT: Michalis Kassapis
KIT MEN: Nikos Koromilas, George Simos
Spiros Mallioras

MEDICAL DIRECTOR: Pantelis Nikolaou
TEAM DOCTOR: Alkis Kaliakmanis
HEAD OF REHABILITATION:
Christos Karvounidis
PHYSIOTHERAPISTS: Yiannis Stathas,
Dionisis Engarhos, Giannis Bouroutzikas

TECHNICAL STAFF MEDICAL STAFF

INTERPRETER: Panos Anastasopoulos
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MANTALOS Petros GALANOPOULOS Kostas
DATE OF BIRTH: 31.08.1991
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,76m

DATE OF BIRTH: 28.12.1997
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,72mAMF DMF

2018-2019
SL
CUP
EUR 2(1)

2018-2019
SL
CUP
EUR 2(2)

APPS APPS APPS APPSGOALS GOALS GOALS GOALS

20 25

MPAMPIS Paris
DATE OF BIRTH: 17.07.1999
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,72m DMF
2018-2019
SL
CUP
EUR

APPS APPSGOALS GOALS

32

MORAN Erik BOTOS Giannis
DATE OF BIRTH: 25.05.1991 DATE OF BIRTH: 20.10.2000
NATIONALITY: SPANISH
HEIGHT: 1,87m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,72mDMF AMF

2018-2019
SL
CUP
EUR

2018-2019
SL
CUP
EUR

APPS APPS APPSGOALS GOALS GOALS APPS GOALS

39 70

GIOUSSIS Christos
DATE OF BIRTH: 08.02.1999
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,76m AMF
2018-2019
SL
CUP
EUR

APPS APPSGOALS GOALS

77

ALEF Saldanha GIAKOUMAKIS Giorgos
DATE OF BIRTH: 28.01.95 DATE OF BIRTH: 09.12.1994
NATIONALITY: BRAZILIAN
HEIGHT: 1,84m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,86mDMF FWD

2018-2019
SL
CUP
EUR  3(1)

2018-2019
SL
CUP
EUR

APPS APPS APPS APPSGOALS GOALS GOALS GOALS

95 9

LIVAJA Marko
DATE OF BIRTH: 26.08.1993
NATIONALITY: CROATIAN
HEIGHT: 1,82m FWD
2018-2019
SL
CUP
EUR  3(3) 1

APPS APPSGOALS GOALS

10
2018-2019
SL
CUP
EUR

PONCE Ezequiel BOYE Lucas
DATE OF BIRTH: 28.01.1992 DATE OF BIRTH: 28.02.1996
NATIONALITY: ARGENTINIAN
HEIGHT: 1,80m

NATIONALITY: ARGENTINIAN
HEIGHT: 1,83mFWD FWD

2018-2019
SL
CUP
EUR 2(-)

APPS APPS APPS APPSGOALS GOALS GOALS GOALS

22 31

SIMOES  Andre BAKASETAS Tasos
DATE OF BIRTH: 16.12.1989 DATE OF BIRTH: 28.06.1993
NATIONALITY: PORTUGUESE
HEIGHT: 1,77m

NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,81mDMF AMF

2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3)

2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3) 1

APPS APPS APPS APPSGOALS GOALS GOALS GOALS

8 14

KLONARIDIS Victor
DATE OF BIRTH: 28.07.1992
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,80m AMF
2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3)  2

APPS APPSGOALS GOALS

17

COSIC Uros
DATE OF BIRTH: 24.10.1992 DATE OF BIRTH: 07.11.1986 DATE OF BIRTH: 13.12.1990
NATIONALITY: SERBIAN
HEIGHT: 1,87m

NATIONALITY: UKRAINIAN
HEIGHT: 1,89m

NATIONALITY: SWEDISH
HEIGHT: 1,73mDEF DEF DEF

2018-2019
SL
CUP
EUR 1(-)

2018-2019
SL
CUP
EUR

2018-2019
SL
CUP
EUR 3(3)

APPS APPS APPS APPS APPS APPSGOALS GOALS GOALS GOALS GOALS GOALS

2018-2019
SL
CUP
EUR

2018-2019
SL
CUP
EUR

APPS APPSGOALS GOALS APPS GOALS APPS GOALS

633
AMF

GIANNOUTSOS Giorgos AJDAREVIC Astrit
DATE OF BIRTH: 16.08.1998 DATE OF BIRTH: 17.04.1990
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,80m

NATIONALITY: SWEDISH
HEIGHT: 1,92mDEF

2018-2019
SL
CUP
EUR 1(-)

APPS APPSGOALS GOALS

7

ALBANIS Christos
DATE OF BIRTH: 05.11.1994
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,84m AMF

15 19 23

HULT NiklasCHYGRYNSKIY Dmytro

19

DATE OF BIRTH: 11.11.1997
NATIONALITY: GREEK
HEIGHT: 1,83m

2018-2019
SL
CUP
ΕUR

APPS APPSGOALS GOALS

24

SVARNAS Stratos

2017-2018
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

DEF





SUPPORT
THE OFFICIAL DIGITAL ACCOUNTS FOR:

FACEBOOK

LINKEDIN

YOUTUBE

GOOGLE PLUS
TWITTER

OFFICIAL SITEOFFICIAL
MOBILE APPLICATION

INSTAGRAM

www

THE FC DIGITAL SQUAD!AEK

AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ

AEK_FC_OFFICIAL

AEKFC_OFFICIAL

AEK FC OFFICIAL

ANDROID & IOS

WWW.AEKFC.GR

AEK FC

AEK FC

IMMEDIATE CLUB INFO UPDATES

EXCLUSIVE CONTENT

SPECIAL GIFTS & PROMOS



KYΠΕΛΛΟ ΟΥΕΦΑ Α' γύρος
14/9/72 ΑΕΚ-Σαλγκοταριάν 3-1
ΓΚΟΛ: 1' Νικολάου, 42' Βιτσέντε, 56' πεν. Νικολαΐδης – 90' πεν. Γεκ
ΑΕΚ Ερέα, Θεοδωρίδης, Τόσκας, Καραπουλιτίδης, Λέλης, Βιτσέντε, Τάσος, Νικολάου
(68' Ψιμόγιαννος) Ζέερ (55' Νικολαΐδης) Παπαϊωάννου, Πομώνης.
Προπονητής Μπράνκο Στάνκοβιτς:

28/9/72 Σαλγκοταριάν-ΑΕΚ 1-1
ΓΚΟΛ: 56' πεν. Μπάσε – 87' Νικολάου
ΑΕΚ Ερέα, Τανίδης, Θεοδωρίδης, Τόσκας, Καραπουλιτίδης (63' Δανδέλης) Λέλης,
Βιτσέντε, Νικολάου, Νικολαΐδης, Παπαϊωάννου (87' Ψιμόγιαννος) Πομώνης.
Προπονητής Μπράνκο Στάνκοβιτς:

Οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ με την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας αποτελούν την έκτη περίπτωση που η ελληνική ομάδαMOL Vidi
βρίσκει αντίπαλο από τη χώρα αυτή. Από το 1972 μέχρι το 2000 η ΑΕΚ είχε βρεθεί απέναντι σε Ούγγρους σε πέντε
διαφορετικές περιπτώσεις, πάντα με διαφορετικές αντιπάλους και πάντα σε αγώνες νοκ άουτ, από τις οποίες μόνο στη μία
περίπτωση η ΑΕΚ δεν είχε βγει νικήτρια.
Η αρχή έγινε το 1972 όταν η ΑΕΚ αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ την Σαλγκοταριάν, μία ομάδα που δεν
είναι ιδιαίτερα γνωστή αφού τα περισσότερα χρόνια της ιστορίας της τα έχει περάσει σε μικρότερες κατηγορίες (στην Γ'
Ουγγαρίας συμμετέχει τώρα). Η ΑΕΚ ήταν, όπως και οι περισσότερες ελληνικές ομάδες εκείνη την εποχή, ενισχυμένη με
ποδοσφαιριστές από τη Λατινική Αμερική όπως ο Αργεντινός τερματοφύλακας Νέστορ Ερέα και οι επίσης Αργεντινοί αλλά
«ελληνοποιημένοι» Βισέντε και Ζέερ.
Το έργο της ΑΕΚ ήταν πολύ εύκολο αφού στον πρώτο αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας προηγήθηκε από το πρώτο λεπτό με
κεφαλιά του Λάκη Νικολάου και το τελικό σκορ ήταν 3-1. Στη ρεβάνς της Ουγγαρίας η ΑΕΚ βρέθηκε σε δύσκολη θέση για
περίπου μισή ώρα, καθώς έχανε με 1-0, όμως ο Λάκης Νικολάου (που ακόμα τότε αγωνιζόταν ως επιθετικός) σκόραρε στο
86 και οριστικοποίησε την ελληνική πρόκριση.'
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1983-84 Κύπελλο Κυπελλούχων Α' γύρος-
14/9/83 ΑΕΚ-Ουίπεστ 2-0
ΓΚΟΛ 66' Κώττης, 88' Ρος:
ΑΕΚ Αρβανίτης, Παπαϊωάννου, Παπαπραστανίτης, Μανωλάς, Καραγκιοζόπουλος,
Μπαλλής (57' Ακριβόπουλος) Δίντσικος, Κώττης, Ρος, Βλάχος (57' Αρδίζογλου)
Μαύρος.
Προπονητής Τζον Μπάρνγουελ.

28/9/83 Ουίπεστ-ΑΕΚ 4-1
ΓΚΟΛ 10' Κίσνερ, 12' Κις, 39' πεν., 74' Κάρντος – 18' Βλάχος:
ΑΕΚ Αρβανίτης, Παπαϊωάννου (46' Ραβούσης) Γεωργαμλής, Μανωλάς,
Καραγκιοζόπουλος, Μπαλλής, Δίντσικος, Ακριβόπουλος, Ρος (64' Αρδίζογλου) Βλάχος,
Μαύρος.
Προπονητής Τζον Μπάρνγουελ

Το 1983 η ΑΕΚ πήρε το Κύπελλο Ελλάδας και επέστρεψε μετά από 17 χρόνια στο Κύπελλο Κυπελλούχων. Βρήκε μπροστά
της την Ουίπεστ και στον πρώτο αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια νίκησε με 2-0 με τα γκολ του Μανώλη Κώττη και του...
περαστικού Αγγλου Τρέβορ Ρος.
Το σκορ έμοιαζε αρκετό για να δώσει πρόκριση, όμως στη ρεβάνς της Βουδαπέστης το πολύ κακό παιχνίδι των Ελλήνων
ποδοσφαιριστών, οι λάθος επιλογές του Αγγλου προπονητή Τζον Μπάρνγουελ αλλά και η επίσης πολύ κακή και εχθρική για
τα ελληνικά χρώματα διαιτησία του Δυτικογερμανού Ντίτερ Πάουλι είχε ως αποτέλεσμα να ηττηθεί η ΑΕΚ με 4-1.
Ειδικά τα δύο πέναλτι τα οποία καταλογίστηκαν και με τα οποία οι Ούγγροι σημείωσαν τα δύο τελευταία γκολ τους με τον
(μετέπειτα ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα Καλαμαριάς) Γιόζεφ Κάρντος ήταν πολύ αυστηρά. Επίσης είχε αποβληθεί για
διαπληκτισμό με αντίπαλο σκόρερ της ΑΕΚ ο Βαγγέλης Βλάχος.

23



1998-99 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
Προκριματικός γύρος – 1 αγώναςος

11/8/98 Φερεντσβάρος-ΑΕΚ 4-2
ΓΚΟΛ 10' Σελίμι, 28' Λεντβόι, 53' πεν. Νίλας, 83' Βίντσε - 87' Νικολαΐδης, 89' Σέμπουε:

Ατματσίδης, Καλλιτζάκης, Κασάπης, Μπαμπούνσκι, Λάκης, Ζήκος, ΜάρκοςΑΕΚ
(56' Σαβέβσκι) Μαλαδένης (70' Σέμπουε) Κοπιτσής (72' Δώνης) Κωστένογλου,,
Nικολαΐδης.
Προπονητής Ντράγκοσλαβ Στεπάνοβιτς:

Προκριματικός γύρος – αγώνας2ος

25/8/98 ΑΕΚ-Φερεντσβάρος 4-0
ΓΚΟΛ 8', 12', 25' Νικολαΐδης, 62' Δώνης

Ατματσίδης, Καλλιτζάκης, Κασάπης, Μπαμπούνσκι (45' Λάκης) Ζήκος, Μάρκος,ΑΕΚ
Μαλαδένης (57' Δώνης) Σαβέβσκι, Κοπιτσής (50' Γκρέταρσον) Κωστένογλου,
Νικολαΐδης.
Προπονητής Ντράγκοσλαβ Στεπάνοβιτς:

1999-2000 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
Β' γύρος
21/10/99 ΜΤΚ-ΑΕΚ 2-1
ΓΚΟΛ 19' Εγκρέσι, 36' Ματάρ - 61' Τσίριτς
ΑΕΚ: Ατματσίδης, Καλλιτζάκης, Ζήκος, Σαβέβσκι (46' Λάκης) Πέτριτς, Μπιέκοβιτς,
Μαλαδένης (26' Γκρέταρσον) Κοπιτσής, Κασάπης, Τσίριτς, Νικολαΐδης.
Προπονητής Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς.:

2/11/99 ΑΕΚ-ΜΤΚ 1-0 (Νέα Σμύρνη)
ΓΚΟΛ 75' πεν. Τσίριτς
ΑΕΚ: Ατματσίδης, Καλλιτζάκης, Ζήκος, Λάκης (34' Κωνσταντινίδης) Μάρκος,
Πέτριτς, Μπιέκοβιτς, Κασάπης, Κοπιτσής (81' Κατσαβός) Τσίριτς, Νικολαΐδης
Προπονητής Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς.:
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Εκείνη την τριετία όμως η ΑΕΚ έβρισκε απέναντί της κάθε χρόνο μία
ουγγρική ομάδα. Στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1999-2000 η
ελληνική ομάδα βρέθηκε και πάλι στη Βουδαπέστη, όπου απέναντι στην
ΜΤΚ του (μετέπειτα προπονητή του Παναθηναϊκού Ολλανδού Χενκ Τεν
Κάτε) βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση.
Η ομάδα του Λιούμπισα Τουμπάκοβιτς βρέθηκε να χάνει με 2-0 από έναν
αντίπαλο ο οποίος έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο και την
απείλησε με περισσότερα γκολ. Η κατάσταση ισορρόπησε στο δεύτερο
ημίχρονο και η ΑΕΚ αναζήτησε το γκολ το οποίο ήρθε στο 61' με σουτ
της μεγάλης μεταγραφής εκείνου του καλοκαιριού από την
Μπαρτσελόνα, του Σέρβου Ντράγκαν Τσίριτς, μετά από σέντρα του
Μιχάλη Κασάπη.
Η ρεβάνς διεξήχθη στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, αφού εκείνη την
εποχή το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε κριθεί προσωρινά
και μερικώς ακατάλληλο λόγω του σεισμού της Πάρνηθας τον
Σεπτέμβριο του 1999. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε πολύ και κατάφερε πια να
φτάσει στο γκολ στο 75ο λεπτό με πέναλτι του Τσίριτς που είχε
κερδίσει ο Χάρης Κοπιτσής και ενώ οι Ούγγροι είχαν μείνει με 9 παίκτες
λόγω (σωστών) αποβολών των Φεχέρ στο 55' και Αλμάι στο 59'.

Πέρασε μια 15ετία για να ξαναβρεθεί η ΑΕΚ απέναντι
σε Ούγγρους και αυτό συνέβη το 1998 όταν η ομάδα μας
επέστρεψε στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, μετά από 6 χρόνια σε
Κύπελλο Πρωταθλητριών, Champions League και
Κύπελλο Κυπελλούχων. Η ελληνική ομάδα είχε πολύ
καλό υλικό και πήγε ως φαβορί στη Βουδαπέστη, όμως
εκεί παρουσιάστηκε ανέτοιμη και... αδιάβαστη και
βρέθηκε να χάνει με 4-0 από τους γηπεδούχους! Οι
αλλαγές που έκανε όμως ο προπονητής Ντράγκοσλαβ
Στεπάνοβιτς στο τελευταίο εικοσάλεπτο είχαν ως
αποτέλεσμα την επίτευξη δύο τερμάτων λίγο πριν την
λήξη και της διαμόρφωσης του τελικού σκόρ σε 4-2.
Η ρεβάνς ήταν ένα προσωπικό ρεσιτάλ του Ντέμη
Νικολαΐδη, ο οποίος έκανε το πρώτο χατ-τρικ στην
ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ μέσα στο πρώτο 25λεπτο
και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση. Το γκολ του
Γιώργου Δώνη στο δεύτερο ημίχρονο διαμόρφωσε το
τελικό 4-0 και εδραίωσε τη μεγάλη νίκη και την
πρόκριση της ΑΕΚ.



Η Βάσας ήταν η τρίτη διαφορετική ομάδα που βρήκε μπροστά της η ΑΕΚ σε
ισάριθμες περιόδους την τριετία 1998-2000. Ο αγώνας της Βουδαπέστης
διεξήχθη στο ιστορικό Stadion και η ΑΕΚ έδειχνε οτι είχε στα χέρια τηςNep
μία εύκολη νίκη που της εξασφάλιζε την πρόκριση έχοντας σκοράρει μέσα στο
πρώτο 5λεπτο του β' μέρους. Η χαλαρότητα όμως στα τελευταία λεπτά
κόστισε δύο γκολ των γηπεδούχων στο 89' και στο 90' και πλέον η ΑΕΚ έπρεπε
να δουλέψει πολύ στη ρεβάνς
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως δεν έγιναν τα ίδια λάθη. Η ομάδα του Γιάννη
Παθιακάκη πήρε και στη ρεβάνς ένα προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα σε τρία
λεπά με γκολ του Χρήστου Μαλαδένη (που λίγο νωρίτερα είχε αντικαταστήσει
τον τραυματία Βασίλη Τσιάρτα) και με ένα πέναλτι του Ντέμη Νικολαΐδη.
Τρίτη σεζόν στη σειρά με αντίπαλο από την Ουγγαρία, τρίτη πρόκριση για την
ΑΕΚ που στη συνέχεια απέκλεισε την πρωταθλήτρια Δανίας Χερφόλγκε αλλά
και την Μπάγερ Λεβερκούζεν, πριν αποκλειστεί από τη μεγάλη Μπαρτσελόνα.

2000-01 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ Α' γύρος
12/9/00 Βάσας-ΑΕΚ 2-2
ΓΚΟΛ 89' Πέτο, 90' Κομόντι – 47' αυτ. Πέτο, 50' Νικολαΐδης
ΑΕΚ Ατματσίδης, Καψής, Ζήκος, Δέλλας, Ζαγοράκης, Πετκόφ, Ρουίς:
(57' Λάκης) Νάβας (87' Μαλαδένης) Κασάπης, Τσιάρτας, Νικολαΐδης.
Προπονητής Γιάννης Παθιακάκης:

28/9/00 ΑΕΚ-Βάσας 2-0
ΓΚΟΛ 27' Μαλαδένης, 30' πεν. Νικολαΐδης:
ΑΕΚ Ατματσίδης, Καψής, Ζήκος, Φερούζεμ, Ζαγοράκης, Ρουίς (64':
Λάκης) Πετκόφ, Τσιάρτας (22' Μαλαδένης) Κασάπης, Νικολαΐδης,
Νάβας (88' Κοπιτσής).
Προπονητής Γιάννης Παθιακάκης:



Η Βίντι (γνωστή παλαιότερα ως Βιντεότον) έφτασε έως εδώ έχοντας αποκλείσει στον
α' προκριματικό γύρο την Ντουντελάνζ Λουξεμβούργου με 1-1 εκτός και 2-1 εντός,
στον β' προκριματικό γύρο τη βουλγαρική Λουντογκόρτες 0-0 εκτός έδρας και 1-0
στην Ουγγαρία και τη σουηδική Μάλμε με 1-1 εκτός έδρας και ισοπαλία 0-0 στην
Βουδαπέστη.
Η ομάδα της πόλης Σεκεσφέχερβαρ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ουγγαρίας 2017-18 με
δύο βαθμούς διαφορά από την Φερεντσβάρος (68-66) αλλά στη σεζόν 2018-19 βλέπει
τις ομάδες της Βουδαπέστης, Φερεντσβάρος, Χόνβεντ και ΜΤΚ να είναι για την ώρα
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Η ΜΟ έχει κατακτήσει 3 Πρωταθλήματα, 1 Κύπελλο, 3 Λιγκ Καπ και 2 Σούπερ ΚαπL Vidi
Ουγγαρίας, όλα μέσα στην τελευταία δεκαετία, από τότε δηλαδή που ουγγρική
πολυεθνική πετρελαιοειδών ανέλαβε τη χορηγία της. Κορυφαία στιγμή τηςMOL
ιστορίας της, όμως, ήταν η συμμετοχή της στον διπλό τελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
1985, όπου έχασε με 0-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Ουγγαρία και νίκησε 1-0 στο
Σαντιάγκο Μπερναμπέου! Εδρα της είναι το ó ó της πόλης Σεκεσφέχερβαρ,S st i Stadion
χωρητικότητας 14.201 θεατών, αλλά για τους ευρωπαϊκούς της αγώνες χρησιμοποιεί
το της Φερεντσβάρος, 70 χλμ μακριά από τη φυσική της έδρα.Groupama Stadion

Ως ποδοσφαιριστής της Ραντ Βελιγραδίου (αλλά κυρίως ως δανεικός σε ομάδες μικρών
κατηγοριών, με συνηθέστερο προορισμό την άγνωστη Νταρτσόλ) δεν έγινε ποτέ γνωστός,
αλλά ως προπονητής ο 39χρονος Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη πίσω του μια δεκαετία πολύ
«γεμάτη» από καλές και κακές στιγμές.
Το 2008 έγινε ο νεότερος προπονητής ομάδας Α' Κατηγορίας στην ιστορία του σερβικού
ποδοσφαίρου στον πάγκο της Ραντ, την οποία έβγαλε στο Europa League το 2012. Ενα χρόνο
μετά έφτασε στο ίδιο επίτευγμα ως προπονητής της Βοϊβοντίνα αλλά στη συνέχεια
αποχώρησε και ανέλαβε την Παρτιζάν, από την οποία αποχώρησε το 2015.
Τον Ιανουάριο του 2016 ανέλαβε την Ολίμπια Λιουμπλιάνα, όμως έφυγε τρεις μήνες
αργότερα, όταν του επιβλήθηκε ποινή επτά αγωνιστικών για φραστική ρατσιστική επίθεση
σε παίκτη της ομάδας του! Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου όμως επέστρεψε στην Παρτιζάν και
την οδήγησε στο νταμπλ του 2017 με σερί 27 αήττητων αγώνων! Ακολούθησε η πρόσληψή
του από τη και η κατάκτηση του τίτλου του 2018.MOL Vidi

mol vidi
Έτος ίδρυσης: 1941
Χώρα/Πόλη: Ουγγαρία/Σέκεσφεχερβαρ
Τίτλοι: 3 1 3Πρωταθλήματα Κύπελλο Λιγκ Καπ
2 Σούπερ Καπ Ουγγαρίας
Γήπεδο/Χωρητικότητα: Sóstói Stadion / 14.201
Χρώματα: Mπλε / Κόκκινο
Eυρωπαϊκό ρεκόρ: 79 / 26 / 23 / 30αγώνες νίκες ισοπαλίες ήττες

fixtures
PREVIOUS GAMES

UPCOMING GAMES

FC

HEAD

Ημ. Γέννησης: 20/7/1979
ΣέρβοςΕθνικότητα:

,Ως ποδοσφαιριστής: Rad Dor olć
Rad Rad Vojvodina PartizanΩς προπονητής: (Ακαδημία) , , ,

Olimpija Ljubljana, Partizan

COACH

marko nikolic

LAZOVICNEGO JUHASZ
ROLAND DANKOLOIC

26

10/07/2018 UCL DUDELANGE FC 1-1 MOL VIDI FC

17/07/2018 UCL MOL VIDI FC 2-1 DUDELANGE FC

21/07/2018 NBI MOL VIDI FC 4-0 VARDA

25/07/2018 UCL PFK LUDOGORETS 0-0 MOL VIDI FC

28/07/2018 NBI MOL VIDI FC 1-1 PAKS FC

01/08/2018 UCL MOL VIDI FC 1-0 PFK LUDOGORETS

07/08/2018 UCL MALMO FF 1-1 MOL VIDI FC

10/08/2018 NBI MOL VIDI FC 1-1 DEBRECEN FC

14/08/2018 UCL MOL VIDI FC 0-0 MALMO FF

18/08/2018 NBI HONVED FC 0-3 MOL VIDI FC

25/08/2018 NBI MOL VIDI FC UJPEST FC

28/08/2018 UCL AEK 22:00 MOL VIDI FC

01/09/2018 NBI FERENCVAROS 20:30 MOL VIDI FC

NO TEAM G W D L GF GA GD P

1 Ferencváros 5 4 1 0 14 4 10 13
2 Honvéd 5 4 0 1 9 5 4 12
3 MTK 5 3 1 1 9 8 1 10
4 Debrecen 5 2 3 0 8 5 3 9
5 Vidi 4 2 2 0 9 2 7 8
6 Újpest 5 1 3 1 5 6 -1 6
7 Mezőkövesd-Zsóry 4 1 2 1 5 4 1 5
8 Szombathelyi 5 1 1 3 7 10 -3 4
9 Diósgyőr 5 1 1 3 4 9 -5 4

10 Paksi SE 5 0 3 2 4 7 -3 3
11 Puskás 5 0 2 3 5 8 -3 2
12 Várda SE 5 0 1 4 1 12 -11 1

&results
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Birthdate: 11/12/1996
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2017
Prev. Club: ZALAEGERSZEG

HÁRSFALVI András51
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P
ER

Birthdate: 19/09/1983
Νationality: SLOVENIAN

2017In club since:
Prev. Club: MEZOKOVESDI SE

TUJVEL Τomáš12
Birthdate: 04/04/1991
Νationality: HUNGARIAN

2015In club since:
Prev. Club: REGGIO CALABRIA

DE
FE

N
DE

R

KOVACSIK Ádám74
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N
DE

R

Birthdate: 15/01/1991
Νationality: FRENCH
In club since: 2015
Prev. Club: CHARLTON ATHLETIC

NEGO Loïc11

DE
FE

N
DE

R

Birthdate: 21/02/1990
Νationality: BRAZILIAN
In club since: 2011

RIVER PLATEPrev. Club:

VINICIUS Paulo3

DE
FE

N
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R

Birthdate: 17/02/1990
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2016

PUSKAS AFCPrev. Club:

FIOLA Attila5

Birthdate: 06/06/1988
y:Νationalit HUNGARIAN

In club since: 2016
DEBRECENPrev. Club:

M
ID
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EL
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VARGA József33
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R

Birthdate: 18/01/2001
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2018
Prev. Club: MOL VIDI FC U20

SZABO Bálint21
Birthdate: 28/07/1994

y:Νationalit FYROM
In club since: 2018

VARDARPrev. Club:

NIKOLOV obanB19
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R
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RD

Birthdate: 17/05/1983
y: SERBIANΝationalit

In club since: 2016
Prev. Club: NK OLIMPIJA

LAZOVIĆ ankoD7

Birthdate: 23/05/1991
Νationality: SERBIAN
In club since: 2016

OLYMPIACOSPrev. Club:

SCEPOVIC Marko44

FO
RW

A
RD

Birthdate: 10/01/1990
Νationality: SERBIAN
In club since: 2018

SPORTING GIJONPrev. Club:

SCEPOVIC Stefan14

FO
RW

A
RD

Birthdate: 18/01/1999
Νationality: BOSNIAN/AUSTRIAN
In club sine: 2018

MOL VIDI FC U20Prev. Club:

HADZIC Εlvir71
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RD

Birthdate: 10/05/1994
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2018

DEBRECENPrev. Club:

SOS Bence70

M
ID

FI
EL

DE
R

Birthdate: 01/07/1983
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2013

ANDERLECHTPrev. Club:

DE
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Birthdate: 20/05/1988
Νationality: CAPE VERDEAN

2012In club since:
FEIRENSEPrev. Club:

STOPIRA JUHASZ Roland22
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N
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TAMAS Krisztián25
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N
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R

23

Birthdate: 25/05/1998
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2017

PUSKAS AFCPrev. Club:

TOTH Bence55
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ID
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R

Birthdate: 16/08/1989
y:Νationalit BOSNIAN/AUSTRIAN

In club since: 2016
Prev. Club: ESKISEHIRSPOR

Birthdate: 18/04/1995
y:Νationalit HUNGARIAN

In club since: 2017
Prev. Club: GYIRMOT FC

HADŽIĆ nelA8
Birthdate: 02/01/1994
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2018

VASAS FCPrev. Club:

HANGYA Szilvester65

DE
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N
DE

R

Birthdate: 06/03/1988
y: HUNGARIANΝationalit

In club since: 2015
ETO FC GYORPrev. Club:

M
ID
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PATKAI Máté17

9
Birthdate: 18/04/1983
Νationality: HUNGARIAN
In club since: 2018
Prev. Club: CC YATAI

HUSZTI Szabolcs

M
ID
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EL
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R

Birthdate: 13/12/1995
y: HUNGARIANΝationalit

In club since: 2018
VASAS FCPrev. Club:

BERECZ Zsombor13

M
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Birthdate: 27/03/1992
y: HUNGARIANΝationalit

In club since: 2012
Prev. Club: HALADAS

KOVACS István10

M
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R
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ



Το διήμερο που θα «στείλει» έξι ομάδες στους ομίλους του είναι αυτό που διανύουμε. Απόψε και αύριο θα μάθουμε την τελική σύνθεση τωνChampions League
οκτώ ομίλων της διοργάνωσης για τη σεζόν 2018-19, καθώς έξι ομάδες θα προκριθούν από τις ισάριθμες ρεβάνς των των προκριματικών σταplay off
«μονοπάτια» των πρωταθλητών και των μη πρωταθλητών, και θα πάνε να συναντήσουν τις 26 που ήδη... περιμένουν.
Η Πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ θέλει να σφραγίσει σήμερα το εισιτήριο της επιστροφής της στη μεγάλη διοργάνωση μετά το 2006 και να βρεθεί για 5η φορά

στην ιστορία της στους ομίλους. Με αντίπαλο τη στο ΟΑΚΑ, θα προσπαθήσει αξιοποιήσει το 2-1 του πρώτου αγώνα και να ολοκληρώσει μεMOL Vidi
επιτυχία την καλοκαιρινή ευρωπαϊκή της προσπάθεια που άρχισε στις 8 Αυγούστου, στο 1-1 με τη Σέλτικ στη Γλασκώβη.

Αύριο την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα την Μπενφίκα με στόχο να «εξαργυρώσει» το 1-1 του πρώτου αγώνα και να
προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του σε όμιλο .Champions League

Οι έξι ομάδες που θα αποκλειστούν σήμερα και αύριο συνεχίζουν στη φάση των ομίλων του . Από τιςEuropa League
ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στα των προκριματικών της εν λόγω διοργάνωσης (Μπέρνλι-play off

Ολυμπιακός ο αγώνας με το ελληνικό ενδιαφέρον) θα προκριθούν 21 ομάδες που μαζί με τις 6
αποκλεισμένες του θα πάνε να βρουν τις 21 που ήδη έχουν εξασφαλισμένη τηChampions League

συμμετοχή στη φάση των ομίλων.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ EUROPEAN PANORAMA

28-29/8/2018
ΑΓΩΝΕΣ ΡΕΒΑΝΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝPLAY OFF UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2018-19

«ΜΟΝΟΠΑΤΙ» ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα)

- ( ) ΑΠΟΨΕAEK MOL Vidi 2-1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Γιουνγκ Μπόις ( ) ΑΠΟΨΕ1-1

Σάλτσμπουργκ-Ερυθρός Αστέρας (0–0) ΑΥΡΙΟRB
Αϊντχόφεν- Μπορίσοφ (3-2) ΑΥΡΙΟPSV BATE

*Ολοι αγώνες αρχίζουν 22.00 ώρα Ελλάδας

«ΜΟΝΟΠΑΤΙ» ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ (σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα)

Ντιναμό Κιέβου-Αγιαξ ( ) ΑΠΟΨΕ1-3
ΠΑΟΚ-Μπενφίκα (1–1) ΑΥΡΙΟ
*Ολοι αγώνες αρχίζουν στις 22.00 ώρα Ελλάδας

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ, ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ, ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ,ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ, ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ,
ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ, ΠΟΡΤΟ, ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ, ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ, ΝΑΠΟΛΙ ,ΤΟΤΕΝΑΜ ,ΡΟΜΑ, ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, ΣΑΛΚΕ, ΛΙΟΝ, ΜΟΝΑΚΟ ΤΣΣΚΑ,
ΜΟΣΧΑΣ, ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ, ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ, ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ, ΙΝΤΕΡ, ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ

ΟΙ 26 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ



REFERENCE

: HOME AWAY- H A:
- Number next to player is the number of goals scored( )1, 2, 3
- are the minutes played by player either on starting XI  or coming from the bench60'
- Asterisk is for goal scored with a penalty shoot*
- Purple color is for the Greek Cup Games

Blue & Orange is for European Competition games-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

DATE OPPONENT H/A SCORE

08.08.2018

14.08.2018

CELTIC FC
CELTIC FC

A

A

E 1-1

2-1M

A

A

H

A

A

H

H

H

H

H

H

A

A

A

H

H

A

H

H

A

H

H

A

A

A

H

A

STARTING XI

17.02.2019

24.02.2019

03.03.2019

10.03.2019

17.03.2019

31.03.2019

07.04.2019

14.04.2019

21.04.2019

05.05.2019

18.05.2019 GREEK CUP FINAL

THE
OFFICIALMATCH
PROGRAMME
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BARKAS           BAKAKIS U        LAMPROPOULOS       HULT          SIMOES       GALANOPOULOSΟΙΚΟΝΟΜΟ (57')

H

H

2 .08.20182

23.08.2018

26.08.2018

28.08.2018

30.08.2018

02.09.2018

16.09.2018

18/19.09.2018

20.09.2018

23.09.2018

26.09.2018

30.09.2018

02/03.10.2018

04.10.2018

07.10.2018

21.10.2018

23/24.10.2018

25.10.2018

28.10.2018

31.10.2018

04.11.2018

06/07.11.2018

08.11.2018

1 .11.20181

25.11.2018

27/28.11.2018

29.11.2018

02.12.2018

05.12.2018

09.12.2018

11/12.12.2018

13.12.2018

16.12.2018

19.12.2018

23.12.2018

13.01.2019

20.01.2019

27.01.2019

03.02.2019

10.02.2019

MOL VIDI FC
UEL PO L1
PAS GIANNINA

MOL VIDI FC
UEL PO L2
ASTERAS TRIPOLI

PANIONIOS

UCL GS MD 1
UEL GS MD 1
PAOK

GREEK CUP
OFI

UCL GS MD 2
UEL GS MD 2

LYMPIACOSΟ

APOLLON SMYRNA

UCL GS MD 3
UEL GS MD 3

RISΑ

GREEK CUP
PANATHINAIKOS

UCL GS MD 4
UEL GS MD 4
ATROMITOS ATHENS

PANETOLIKOS

UCL GS MD 5
UEL GS MD 5
A.O. XANTHI

GREEK CUP
PAS LAMIA 1964

UCL GS MD 6
UEL GS MD 6
Α.Ε.L.

GREEK CUP
LEVADIAKOS

PAS GIANNINA

ASTERAS TRIPOLI

PANIONIOS

PAOK

ΟFI

ΟLYMPIACOS

ΑPOLLON SMYRNA

ΑRIS

PANATHINAIKOS

ATROMITOS ATHENS

PANETOLIKOS

Α.Ο. XANTHI

PAS LAMIA 1964

Α.Ε.L.

LEVADIAKOS

E

BARKAS           BAKAKIS ΟΙΚΟΝΟΜΟU        LAMPROPOULOS       HULT          SIMOES       ALEF
BARKAS           BAKAKIS ΟΙΚΟΝΟΜΟU        LAMPROPOULOS       HULT          SIMOES       GALANOPOULOS (66')2-1



BENCH

BAKASETAS KLONARIDIS LOPES                             LIVAJA(66') (80') 1 (77') ALEF PONCE GALO(29') (18') (15')

31

SEASON

2018-19 season

MANTALOS ALBANIS COSIC(23') (13') (5’)GALO KLONARIDIS BAKASETAS LIVAJA(82') (72')1 (90’)

ΒΑΚ ΜΑΝΤΑASETAS ΚLONARIDIS LOS                     LIVAJA1 2(8 ') 1 (86')(53') ALEF LOPES PONCE(2 ) (12') (8')8'






