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Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ!

Ενας μεγάλος στόχος!

Κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο!

Μετά από μία μεγάλη προσπάθεια στο Βέλγιο!

Η ΑΕΚ χτυπάει και πάλι την πόρτα της Ευρώπης!

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται και για την ευρωπαϊκή της επιστροφή!

Η ΑΕΚ θέλει να βρεθεί εκεί που ανήκει!

Είναι κάτι που το αξίζει, αλλά είναι και κάτι που δεν πρόκειται να της
χαριστεί! Με υπομονή, πίστη και στήριξη από το πρώτο μέχρι το
τελευταίο λεπτό, με πάθος και φλόγα για την πρόκριση, με τον κόσμο
της στο ΟΑΚΑ να την σπρώχνει και να της δίνει δύναμη, η ομάδα του
Μανόλο Χιμένεθ θα επιδιώξει μετά από έξι χρόνια να βρεθεί και πάλι
σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Παλεύοντας όλο το καλοκαίρι πρώτα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και
στη συνέχεια κόντρα στην Μπριζ, δύο ομάδες με παρουσίες τα
τελευταία χρόνια στο και με οικονομικούςChampions League
τζίρους πολλαπλάσιους από αυτούς της δικής ομάδας, η ΑΕΚ απέχει
90 λεπτά (ή μπορεί και… κάτι παραπάνω) από μία από τις
σημαντικότερες προκρίσεις της ευρωπαϊκής της ιστορίας.

Φυσικά και θα αποτελέσει υπέρβαση ενδεχόμενη πρόκριση επί της
Μπριζ. Όχι, γιατί οι Βέλγοι αποτελούν κάποιο μεγαθήριο αλλά γιατί
δεν είναι δεδομένες τέτοιες προκρίσεις τα τελευταία χρόνια για
ελληνικές ομάδες και μάλιστα μέσα στον Αύγουστο, ούτε πολύ
περισσότερο για την ΑΕΚ που παλεύει από πέρυσι με μειονέκτημα
τον χαμηλό της συντελεστή για να βρει και πάλι τη χαμένη
ευρωπαϊκή της ταυτότητα και το που την χαρακτήριζε όταν είχεDNA
να επιδείξει σημαντικότατες επιτυχίες στις διοργανώσεις της .UEFA

Επιδεικνύοντας τεράστια προσοχή και απόλυτο σεβασμό στους
κανονισμούς της για να μην δώσουμε κανένα δικαίωμα, για αυτήUEFA
την πρόκριση θα δώσουμε την ψυχή μας.

Ενας ακόμα στόχος που πρέπει να κατακτηθεί σε αυτό το νέο
ξεκίνημα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

EDITORIAL2.
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Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ποδοσφαιρική σεζόν που μόλις ξεκίνησε, με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα και
στις δυνατότητες του εφετινού της ρόστερ και με απόλυτη επίγνωση των δυσκολιών της αποψινής ρεβάνς με την
Μπριζ εμφανίστηκε ο Βίκτωρας Κλωναρίδης μιλώντας στο δεύτερο official match programme της σεζόν.

«Δεν βλέπω την ώρα να μπούμε για τα καλά στη χρονιά με την έναρξη και των εγχώριων διοργανώσεων, γιατί
πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό» δηλώνει με αυτοπεποίθηση ενώ εκφράζει και τον
προβληματισμό του για το… μη γκολ στο Βέλγιο. «Εμείς πλέον έχουμε το αβαντάζ του δωδέκατου παίκτη μας που
θα είναι δεδομένα στο πλευρό μας, οι αντίπαλοί μας θα έχουν το αβαντάζ του εκτός έδρας γκολ, αν το πετύχουν»…

«Δεν βλέπω την ώρα»!
KLONARIDIS

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ποδοσφαιρική σεζόν που μόλις ξεκίνησε, με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα και
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ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

-Βίκτωρα, βρίσκεσαι στην ομάδα σχεδόν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτό το πρώτο
διάστημα της παραμονής σου στην ΑΕΚ;
-«Πόσο είμαι εδώ; Είμαι ένα μήνα; Δύο; Λίγο παραπάνω από ένα μήνα! Προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα, το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια
είναι καταπληκτικό, οι περισσότεροι παίκτες, ή -για να είμαι ακριβής- όλοι τους είναι πολύ φιλικοί, καταπληκτικά παιδιά, ανοιχτοί
στους νέους παίκτες, όλη αυτή η κατάσταση είναι πάντα η ιδανική για να ενταχθείς στην ομάδα».

-Πόσω δε μάλλον, όταν δεν μιλάμε για μία ομάδα… εντελώς άγνωστη και ξένη για εσένα!
-«Ναι, οκ, σωστό είναι αυτό! Εγώ μεγάλωσα σε αυτή την ομάδα, όλοι οι άνθρωποι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα μου ήταν
γνωστοί από παλιά, οπότε για μένα ήταν ακόμα πιο εύκολο».

-Θα ήθελα και τη γνώμη σου για το πως κρίνεις το επίπεδο της ομάδας, πώς την αξιολογείς και από πλευράς ποδοσφαιρικής
ποιότητας.
-«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για ποδοσφαιριστές με ποιότητα, όλοι τους διαθέτουν κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς
ποδοσφαιρικής ικανότητας και δεν σου κρύβω ότι δεν βλέπω την ώρα να μπούμε για τα καλά στη χρονιά με την έναρξη και των
εγχώριων διοργανώσεων, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό».

-Θεωρείς ότι ήταν δύσκολο ή ακόμα και άδικο για εσάς το ότι ξεκινήσατε τη σεζόν κόντρα σε μία ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας; Στην
Ελλάδα βγαίνουν γρήγορα τα πρώτα συμπεράσματα και για εσάς προέκυψαν από δύο ματς κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα…
-«Ναι, αυτό υπάρχει, αλλά είναι κάτι που γνωρίζαμε. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ γρήγορο για να σε απασχολούν όλα αυτά. Τη μία
μέρα χάνεις ένα ματς και έχεις σκληρή κριτική και μετά μπορείς να κάνεις πολλές νίκες στη σειρά και να αλλάξουν αμέσως οι
εντυπώσεις. Αυτό που μετράει πιο πολύ είναι στις δύσκολες στιγμές, όταν χάνουμε, να κρατάμε ψηλά το κεφάλι, να διατηρούμε τα
καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας και να δουλεύουμε πάνω στα λάθη μας ώστε συνεχώς να βελτιωνόμαστε».

-Μετά τα δύο ματς, εκτιμάς ότι θα μπορούσατε να είχατε καλύτερη τύχη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι
καλύτερο;
-«Όταν παρακολουθείς ένα παιχνίδι μετά και αφού έχει γίνει, είναι πραγματικά πιο εύκολο να δεις τι έγινε λάθος ή και ατομικά τι θα
μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Η ΤΣΣΚΑ είναι μία πολύ καλή ομάδα, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη στο παιχνίδι της, γνωρίζαμε
από την αρχή ότι το δυνατό τους σημείο ήταν στο αέρα, αλλά τελικά δεχτήκαμε τρία γκολ από κόρνερ σε δύσκολες φάσεις. Τώρα,
όμως, δεν έχει νόημα να το συζητάμε, πρέπει να δούμε τι λάθη κάναμε, να τα διορθώσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά»!

-Τα ματς με την Μπριζ είναι για εσάς το επόμενο βήμα, η δεύτερη ευκαιρία;
-«Το ποδόσφαιρο σου δίνει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα πολύ σύντομα. Γνωρίζω πολύ καλά την Μπριζ από τότε που
έπαιξα απέναντί τους στο Βέλγιο, είναι μία πολύ καλή ομάδα με γρήγορους παίκτες ποιότητας, ξεκίνησαν καλά τη σεζόν και είναι
δεδομένο ότι θα μας περίμεναν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εγινε το πρώτο, αναμένουμε το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε».

-Πόσο πιο κοντά σας φέρνει στην πρόκριση το 0-0 του πρώτου αγώνα;
-«Δεν ήταν κακό αποτέλεσμα, ειδικά έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες του ματς. Είναι πάντα καλό να πας καλά στο πρώτο
ματς και μετά να έχεις τη ρεβάνς στην έδρα σου. Μετά το 0-0 της περασμένης Πέμπτης εμείς θα έχουμε το αβαντάζ του κόσμου μας
που θα είναι ο δωδέκατος παίκτης για την πρόκριση, αλλά και εκείνοι θα έχουν το αβαντάζ του εκτός έδρας γκόλ. Είμαι αισιόδοξος,
αλλά θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια και υπομονή».

-Πόσο μεγάλο κίνητρο είναι για εσάς η επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;
-«Φυσικά και είναι! Κάθε ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αγωνίζεται σε μία διοργάνωση όπως είναι το Europa League, υψηλού επιπέδου
διοργάνωση με πολύ καλές ομάδες, όπως βεβαίως και το Champions League. Ας πούμε ότι για εμάς το Europa League είναι το
πρώτο σκαλοπάτι της ευρωπαϊκής μας επιστροφής»…

-Είναι λογική, εκτιμάς, η απογοήτευση των οπαδών μετά τον αποκλεισμό και τις δύο ήττες από την ΤΣΣΚΑ. Δημιουργήθηκε
δυσπιστία ως προς τις εφετινές δυνατότητες της ομάδας…
-«Ελπίζω ότι οι οπαδοί μας θα δείξουν την απαραίτητη υπομονή! Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σε αυτή την ομάδα με τους παίκτες που
διαθέτει και όλο το σταφ! Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, μπορούμε σίγουρα να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά από την άλλη
πλευρά είναι λογικό –εκτιμώ- να χρειαζόμαστε λίγο χρόνο προκειμένου να δέσουμε σαν σύνολο, να μπουν όλοι οι νέοι παίκτες, να
καταλάβει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και μετά πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά».

-Από τον προπονητή σου ήταν εύκολο να καταλάβεις τι περιμένει από εσένα;
-«Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν ο πρώτος μου προπονητής στο επαγγελματικό μου ξεκίνημα στο ποδόσφαιρο. Ηξερα από πριν τι είναι
αυτό που του αρέσει και τι είναι αυτό που ζητάει από τον ποδοσφαιριστή του. Είναι πολύ όμορφο να τον έχεις προπονητή, αλλά και
για μένα είναι στόχος να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου και της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλω και για την ομάδα,
αλλά και για τον προπονητή μου»!
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-Θεωρείς ότι ήταν δύσκολο ή ακόμα και άδικο για εσάς το ότι ξεκινήσατε τη σεζόν κόντρα σε μία ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας; Στην
Ελλάδα βγαίνουν γρήγορα τα πρώτα συμπεράσματα και για εσάς προέκυψαν από δύο ματς κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα…
-«Ναι, αυτό υπάρχει, αλλά είναι κάτι που γνωρίζαμε. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ γρήγορο για να σε απασχολούν όλα αυτά. Τη μία
μέρα χάνεις ένα ματς και έχεις σκληρή κριτική και μετά μπορείς να κάνεις πολλές νίκες στη σειρά και να αλλάξουν αμέσως οι
εντυπώσεις. Αυτό που μετράει πιο πολύ είναι στις δύσκολες στιγμές, όταν χάνουμε, να κρατάμε ψηλά το κεφάλι, να διατηρούμε τα
καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας και να δουλεύουμε πάνω στα λάθη μας ώστε συνεχώς να βελτιωνόμαστε».

-Μετά τα δύο ματς, εκτιμάς ότι θα μπορούσατε να είχατε καλύτερη τύχη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι
καλύτερο;
-«Όταν παρακολουθείς ένα παιχνίδι μετά και αφού έχει γίνει, είναι πραγματικά πιο εύκολο να δεις τι έγινε λάθος ή και ατομικά τι θα
μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Η ΤΣΣΚΑ είναι μία πολύ καλή ομάδα, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη στο παιχνίδι της, γνωρίζαμε
από την αρχή ότι το δυνατό τους σημείο ήταν στο αέρα, αλλά τελικά δεχτήκαμε τρία γκολ από κόρνερ σε δύσκολες φάσεις. Τώρα,
όμως, δεν έχει νόημα να το συζητάμε, πρέπει να δούμε τι λάθη κάναμε, να τα διορθώσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά»!

-Τα ματς με την Μπριζ είναι για εσάς το επόμενο βήμα, η δεύτερη ευκαιρία;
-«Το ποδόσφαιρο σου δίνει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα πολύ σύντομα. Γνωρίζω πολύ καλά την Μπριζ από τότε που
έπαιξα απέναντί τους στο Βέλγιο, είναι μία πολύ καλή ομάδα με γρήγορους παίκτες ποιότητας, ξεκίνησαν καλά τη σεζόν και είναι
δεδομένο ότι θα μας περίμεναν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εγινε το πρώτο, αναμένουμε το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε».

-Πόσο πιο κοντά σας φέρνει στην πρόκριση το 0-0 του πρώτου αγώνα;
-«Δεν ήταν κακό αποτέλεσμα, ειδικά έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες του ματς. Είναι πάντα καλό να πας καλά στο πρώτο
ματς και μετά να έχεις τη ρεβάνς στην έδρα σου. Μετά το 0-0 της περασμένης Πέμπτης εμείς θα έχουμε το αβαντάζ του κόσμου μας
που θα είναι ο δωδέκατος παίκτης για την πρόκριση, αλλά και εκείνοι θα έχουν το αβαντάζ του εκτός έδρας γκόλ. Είμαι αισιόδοξος,
αλλά θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια και υπομονή».

-Πόσο μεγάλο κίνητρο είναι για εσάς η επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;
-«Φυσικά και είναι! Κάθε ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αγωνίζεται σε μία διοργάνωση όπως είναι το Europa League, υψηλού επιπέδου
διοργάνωση με πολύ καλές ομάδες, όπως βεβαίως και το Champions League. Ας πούμε ότι για εμάς το Europa League είναι το
πρώτο σκαλοπάτι της ευρωπαϊκής μας επιστροφής»…

-Είναι λογική, εκτιμάς, η απογοήτευση των οπαδών μετά τον αποκλεισμό και τις δύο ήττες από την ΤΣΣΚΑ. Δημιουργήθηκε
δυσπιστία ως προς τις εφετινές δυνατότητες της ομάδας…
-«Ελπίζω ότι οι οπαδοί μας θα δείξουν την απαραίτητη υπομονή! Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σε αυτή την ομάδα με τους παίκτες που
διαθέτει και όλο το σταφ! Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, μπορούμε σίγουρα να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά από την άλλη
πλευρά είναι λογικό –εκτιμώ- να χρειαζόμαστε λίγο χρόνο προκειμένου να δέσουμε σαν σύνολο, να μπουν όλοι οι νέοι παίκτες, να
καταλάβει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και μετά πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά».

-Από τον προπονητή σου ήταν εύκολο να καταλάβεις τι περιμένει από εσένα;
-«Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν ο πρώτος μου προπονητής στο επαγγελματικό μου ξεκίνημα στο ποδόσφαιρο. Ηξερα από πριν τι είναι
αυτό που του αρέσει και τι είναι αυτό που ζητάει από τον ποδοσφαιριστή του. Είναι πολύ όμορφο να τον έχεις προπονητή, αλλά και
για μένα είναι στόχος να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου και της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλω και για την ομάδα,
αλλά και για τον προπονητή μου»!

-Βίκτωρα, βρίσκεσαι στην ομάδα σχεδόν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτό το πρώτο
διάστημα της παραμονής σου στην ΑΕΚ;
-«Πόσο είμαι εδώ; Είμαι ένα μήνα; Δύο; Λίγο παραπάνω από ένα μήνα! Προσαρμόστηκα πολύ γρήγορα, το κλίμα μέσα στα αποδυτήρια
είναι καταπληκτικό, οι περισσότεροι παίκτες, ή -για να είμαι ακριβής- όλοι τους είναι πολύ φιλικοί, καταπληκτικά παιδιά, ανοιχτοί
στους νέους παίκτες, όλη αυτή η κατάσταση είναι πάντα η ιδανική για να ενταχθείς στην ομάδα».

-Πόσω δε μάλλον, όταν δεν μιλάμε για μία ομάδα… εντελώς άγνωστη και ξένη για εσένα!
-«Ναι, οκ, σωστό είναι αυτό! Εγώ μεγάλωσα σε αυτή την ομάδα, όλοι οι άνθρωποι γύρω από το ποδοσφαιρικό τμήμα μου ήταν
γνωστοί από παλιά, οπότε για μένα ήταν ακόμα πιο εύκολο».

-Θα ήθελα και τη γνώμη σου για το πως κρίνεις το επίπεδο της ομάδας, πώς την αξιολογείς και από πλευράς ποδοσφαιρικής
ποιότητας.
-«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για ποδοσφαιριστές με ποιότητα, όλοι τους διαθέτουν κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς
ποδοσφαιρικής ικανότητας και δεν σου κρύβω ότι δεν βλέπω την ώρα να μπούμε για τα καλά στη χρονιά με την έναρξη και των
εγχώριων διοργανώσεων, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό».

-Θεωρείς ότι ήταν δύσκολο ή ακόμα και άδικο για εσάς το ότι ξεκινήσατε τη σεζόν κόντρα σε μία ομάδα όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας; Στην
Ελλάδα βγαίνουν γρήγορα τα πρώτα συμπεράσματα και για εσάς προέκυψαν από δύο ματς κόντρα σε μία πολύ καλή ομάδα…
-«Ναι, αυτό υπάρχει, αλλά είναι κάτι που γνωρίζαμε. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ γρήγορο για να σε απασχολούν όλα αυτά. Τη μία
μέρα χάνεις ένα ματς και έχεις σκληρή κριτική και μετά μπορείς να κάνεις πολλές νίκες στη σειρά και να αλλάξουν αμέσως οι
εντυπώσεις. Αυτό που μετράει πιο πολύ είναι στις δύσκολες στιγμές, όταν χάνουμε, να κρατάμε ψηλά το κεφάλι, να διατηρούμε τα
καλά στοιχεία στο παιχνίδι μας και να δουλεύουμε πάνω στα λάθη μας ώστε συνεχώς να βελτιωνόμαστε».

-Μετά τα δύο ματς, εκτιμάς ότι θα μπορούσατε να είχατε καλύτερη τύχη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ, θα μπορούσατε να είχατε κάνει κάτι
καλύτερο;
-«Όταν παρακολουθείς ένα παιχνίδι μετά και αφού έχει γίνει, είναι πραγματικά πιο εύκολο να δεις τι έγινε λάθος ή και ατομικά τι θα
μπορούσες να κάνεις καλύτερα. Η ΤΣΣΚΑ είναι μία πολύ καλή ομάδα, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη στο παιχνίδι της, γνωρίζαμε
από την αρχή ότι το δυνατό τους σημείο ήταν στο αέρα, αλλά τελικά δεχτήκαμε τρία γκολ από κόρνερ σε δύσκολες φάσεις. Τώρα,
όμως, δεν έχει νόημα να το συζητάμε, πρέπει να δούμε τι λάθη κάναμε, να τα διορθώσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά»!

-Τα ματς με την Μπριζ είναι για εσάς το επόμενο βήμα, η δεύτερη ευκαιρία;
-«Το ποδόσφαιρο σου δίνει πάντα μια δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα πολύ σύντομα. Γνωρίζω πολύ καλά την Μπριζ από τότε που
έπαιξα απέναντί τους στο Βέλγιο, είναι μία πολύ καλή ομάδα με γρήγορους παίκτες ποιότητας, ξεκίνησαν καλά τη σεζόν και είναι
δεδομένο ότι θα μας περίμεναν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Εγινε το πρώτο, αναμένουμε το δεύτερο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε».

-Πόσο πιο κοντά σας φέρνει στην πρόκριση το 0-0 του πρώτου αγώνα;
-«Δεν ήταν κακό αποτέλεσμα, ειδικά έτσι όπως διαμορφώθηκαν οι συνθήκες του ματς. Είναι πάντα καλό να πας καλά στο πρώτο
ματς και μετά να έχεις τη ρεβάνς στην έδρα σου. Μετά το 0-0 της περασμένης Πέμπτης εμείς θα έχουμε το αβαντάζ του κόσμου μας
που θα είναι ο δωδέκατος παίκτης για την πρόκριση, αλλά και εκείνοι θα έχουν το αβαντάζ του εκτός έδρας γκόλ. Είμαι αισιόδοξος,
αλλά θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια και υπομονή».

-Πόσο μεγάλο κίνητρο είναι για εσάς η επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;
-«Φυσικά και είναι! Κάθε ποδοσφαιριστής επιθυμεί να αγωνίζεται σε μία διοργάνωση όπως είναι το Europa League, υψηλού επιπέδου
διοργάνωση με πολύ καλές ομάδες, όπως βεβαίως και το Champions League. Ας πούμε ότι για εμάς το Europa League είναι το
πρώτο σκαλοπάτι της ευρωπαϊκής μας επιστροφής»…

-Είναι λογική, εκτιμάς, η απογοήτευση των οπαδών μετά τον αποκλεισμό και τις δύο ήττες από την ΤΣΣΚΑ. Δημιουργήθηκε
δυσπιστία ως προς τις εφετινές δυνατότητες της ομάδας…
-«Ελπίζω ότι οι οπαδοί μας θα δείξουν την απαραίτητη υπομονή! Πρέπει όλοι να πιστέψουμε σε αυτή την ομάδα με τους παίκτες που
διαθέτει και όλο το σταφ! Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, μπορούμε σίγουρα να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά από την άλλη
πλευρά είναι λογικό –εκτιμώ- να χρειαζόμαστε λίγο χρόνο προκειμένου να δέσουμε σαν σύνολο, να μπουν όλοι οι νέοι παίκτες, να
καταλάβει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και μετά πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά».

-Από τον προπονητή σου ήταν εύκολο να καταλάβεις τι περιμένει από εσένα;
-«Ο Μανόλο Χιμένεθ ήταν ο πρώτος μου προπονητής στο επαγγελματικό μου ξεκίνημα στο ποδόσφαιρο. Ηξερα από πριν τι είναι
αυτό που του αρέσει και τι είναι αυτό που ζητάει από τον ποδοσφαιριστή του. Είναι πολύ όμορφο να τον έχεις προπονητή, αλλά και
για μένα είναι στόχος να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου και της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλω και για την ομάδα,
αλλά και για τον προπονητή μου»!







ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΛΑΝΕ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ!
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ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΧΩΜΑΤΑ

Και να λοιπόν που όλα πήραν το δρόμο τους! Και να που η… τάξη αποκαταστάθηκε! Και να που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της

ομάδας μας στα ιερά εδάφη των προγόνων και ιδρυτών της στο δεύτερο μεγάλο ξεκίνημα μετά τα πρώτα εγκαίνια του 1930! Και να που οι υποσχέσεις

και οι δεσμεύσεις της διοίκησης της αναγέννησης της ΑΕΚ έγιναν πραγματικότητα κόντρα στην αμφισβήτηση, τη μιζέρια και την εσωστρέφεια.

Οι ημέρες που προηγήθηκαν ήταν ιστορικές για την ΑΕΚ. Πρώτα η έκδοση της πολυπόθητης οικοδομικής άδειας, στη συνέχεια ο Αγιασμός των ιερών

χωμάτων χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ και βεβαίως η άμεση έναρξη των εργασιών, όπως

είχε δεσμευθεί η Δικέφαλος ΑΕ αφού είχε προηγηθεί όλη η απαραίτητη προεργασία για την ανάδοχο εταιρία των έργων εκσκαφής και αντιστήριξης στο

ιστορικό οικόπεδο του συλλόγου.

Μα πάνω απ' όλα το μαγικό βράδυ της Πέμπτης 27 Ιουλίου όταν συγκινημένοι Ενωσίτες κάθε ηλικίας και κυρίως μικρά παιδιά πιασμένα χέρι – χέρι από

τους γονείς τους που τους εξηγούσαν την ιστορία της συγκεκριμένης έκτασης έτρεξαν αγνοώντας βροχή και λάσπες εκεί που άρχισε να γράφεται η

ιστορία, εκεί που οι πρόσφυγες ιδρυτές του συλλόγου στέγασαν τα όνειρά τους μετά τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές τους εστίες.

Εκεί που ο οραματιστής, ο εγγυητής και ο θεμελιωτής του μεγάλου έργου, Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν ξεκάθαρος και σαφής: «Τα δικά μας τείχη θα

είναι ψηλά, θα είναι άτρωτα και δεν θα πέσουν ποτέ ξανά! Η φλόγα άναψε! Ξεκινάμε!».

Γιατί η ιστορία γράφεται από αυτούς που μπορούν να την γράψουν…

Το μαγικό βράδυ του Αγιασμού των ιερών χωμάτων, τα συγκινημένα πρόσωπα των Ενωσιτών κάθε ηλικίας
και η πανηγυρική έναρξη των εργασιών για το γήπεδό μας στη Νέα Φιλαδέλφεια

Και να λοιπόν που όλα πήραν το δρόμο τους! Και να που η… τάξη αποκαταστάθηκε! Και να που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της

ομάδας μας στα ιερά εδάφη των προγόνων και ιδρυτών της στο δεύτερο μεγάλο ξεκίνημα μετά τα πρώτα εγκαίνια του 1930! Και να που οι υποσχέσεις

και οι δεσμεύσεις της διοίκησης της αναγέννησης της ΑΕΚ έγιναν πραγματικότητα κόντρα στην αμφισβήτηση, τη μιζέρια και την εσωστρέφεια.

Οι ημέρες που προηγήθηκαν ήταν ιστορικές για την ΑΕΚ. Πρώτα η έκδοση της πολυπόθητης οικοδομικής άδειας, στη συνέχεια ο Αγιασμός των ιερών

χωμάτων χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ και βεβαίως η άμεση έναρξη των εργασιών, όπως

είχε δεσμευθεί η Δικέφαλος ΑΕ αφού είχε προηγηθεί όλη η απαραίτητη προεργασία για την ανάδοχο εταιρία των έργων εκσκαφής και αντιστήριξης στο

ιστορικό οικόπεδο του συλλόγου.

Μα πάνω απ' όλα το μαγικό βράδυ της Πέμπτης 27 Ιουλίου όταν συγκινημένοι Ενωσίτες κάθε ηλικίας και κυρίως μικρά παιδιά πιασμένα χέρι – χέρι από

τους γονείς τους που τους εξηγούσαν την ιστορία της συγκεκριμένης έκτασης έτρεξαν αγνοώντας βροχή και λάσπες εκεί που άρχισε να γράφεται η

ιστορία, εκεί που οι πρόσφυγες ιδρυτές του συλλόγου στέγασαν τα όνειρά τους μετά τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές τους εστίες.

Εκεί που ο οραματιστής, ο εγγυητής και ο θεμελιωτής του μεγάλου έργου, Δημήτρης Μελισσανίδης ήταν ξεκάθαρος και σαφής: «Τα δικά μας τείχη θα

είναι ψηλά, θα είναι άτρωτα και δεν θα πέσουν ποτέ ξανά! Η φλόγα άναψε! Ξεκινάμε!».

Γιατί η ιστορία γράφεται από αυτούς που μπορούν να την γράψουν…
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Date of Birth: 24 10 9/ /198
Nationality: Bosnian
Height // Weight:1. 2m // kg8 77

Apps // Goals:

VRANJES Ognjen4

SL:
CUP:
ΕUR: 3(3) // -

HEAD COACH: Manolo Jimenez
ASSISTANT COACH: Felipe Benitez Ufano
TRAINERS: Sebastian Lopez Bascon
Yiannis Kesoglou
GOALKEEPERS COACH: Kostas Kampolis
STATISTICIAN: Nikos Papathanassiou
OPPOSITION’S SCOUT: Michalis Kassapis
KIT MEN: Nikos Koromilas, George Simos
Spiros Malioras
TEAM MANAGER ASST.: Vangelis Gianissis

MEDICAL DIRECTOR: Pantelis Nikolaou
TEAM DOCTOR: Alkis Kaliakmanis
HEAD REHABILITATION: Nikos Pantazis
PHYSIOTHERAPISTS: Yiannis Stathas,
Dionisis Engarhos, Giannis Bouroutzikas
ΕRGOPHYSIOLOGIST: Grigoris Bogdanis

TECHNICAL STAFF MEDICAL STAFF

INTEPRETER: Panos Anastasopoulos
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Date of Birth: 04 7 93/0 /19
Nationality: Greek
Height // Weight:1. m // kg92 90
Apps // Goals:

TSINTOTAS
Panagiotis

16
Date of Birth: 09/03/1991
Nationality:Greek
Height // Weight:1.98m // 9 kg3

Apps // Goals

G
O

A
LK

EE
P

ER

ANESTIS Giannis22

SL:
CUP:
ΕUR:

SL: 1(1)
CUP:
ΕUR: 3(3)

Date of Birth: 2 79/03/199
Nationality:Greek
Height // Weight:1. 6m // 5kg8 7

Apps // Goals

G
O

A
LK

EE
P

ER

DOUNIS Panagiotis87

SL:
CUP:
ΕUR:

D
EF

EN
D

ER

Date of Birth: 04 0 9/ 1/198
Nationality: Portuguese
Height // Weight:1. m // kg79 66

Apps // Goals:

LOPES Helder3

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR: 2(2) // -D

EF
EN

D
ER

Date of Birth: 18/03/1991
Nationality:Greek
Height // Weight:1.7 m // 65kg5

Apps // Goals:

BAKAKIS Michalis2

SL:
CUP:
ΕUR: 3(3) // -
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M
ID

FI
EL

D
ER

Date of Birth: 21/06/1990
Nationality: Swedish
Height // Weight:1.88m // 87kg

Apps // Goals:

JOHANSSON Jakob18

SL: 1(1) // 1
CUP:
ΕUR: 3(2) // -

Date of Birth: 31/08/1991
Nationality: Greek
Height // Weight:1.76m // 7 kg3

Apps // Goals:

M
ID

FI
EL

D
ER

MANTALOS Petros20

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR: 3(3) // - M

ID
LF

IE
LD

ER

Date of Birth:28/12/1997
Nationality: Greek
Height // Weight:1.7 m // 72kg2

Apps // Goals:

GALANOPOULOS Kostas25

SL:
CUP:
ΕUR: 2(1) // -

FO
R

W
A

R
D

Date of Birth: 26/08/1993
Nationality: Croatian
Height // Weight:1.82m // 84kg

Apps // Goals:

LIVAJA Marko10

SL: 1(-) // -
CUP:
ΕUR: 3(3) // -

FO
R

W
A

R
D

Date of Birth: 28 06 3/ /199
Nationality: Greek
Height // Weight:1.8 m // kg1 78

Apps // Goals:

BAKASETAS Tasos14

SL:
CUP:
ΕUR: 1(-) // -

Date of Birth: 1 0 90/ 2/19 5
Nationality: Greek
Height // Weight:1. 3m // 85kg9

Apps // Goals:

TZANETOPOULOS Adam55

D
EF

EN
D

ER

SL:
CUP:
ΕUR:

Date of Birth: 16/12/1989
Nationality: Portuguese
Height // Weight:1.77m // 7 kg4

Apps // Goals:

M
ID

FI
EL

D
ER

SIMOES Andre8

SL:
CUP:
ΕUR: 3(3) // -

Date of Birth: 17 04 90/ /19
Nationality: Swedish
Height // Weight:1. m // 8 kg92 8

Apps // Goals:

ΑJDAREVIC Astrit6

M
ID

FI
EL

D
ER

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR: 2(1) // -

CHRISTODOULOPOULOS
Lazaros

Μ
ID

FI
EL

D
ER

7
Date of Birth: 19 12 6/ /198
Nationality:Greek
Height // Weight:1. m // kg83 78
Apps // Goals:

SL:
CUP:
ΕUR: 3(1) // -

Date of Birth: 16/0 /19987
Nationality: Greek
Height // Weight:1.8 71m // 9kg

Συμμ. // Γκολ

Α
Μ

Υ
Ν

ΤΙ
Κ

Ο
Σ

GIANOUTSOS Giorgos33

SL:
CUP:
ΕUR:Α

Μ
Υ

Ν
ΤΙ

Κ
Ο

Σ

Date of Birth: 07/11/1986
Nationality: Ukranian
Height // Weight:1. m // kg89 85

Apps // Goals:

CHYGRYNSKYY Dmytro19

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR: 3(3) // -

D
EF

EN
D

ER

17
Date of Birth: 07 93/03/19
Nationality: Brazilian
Height // Weight:1. 3m // 7 kg8 9

Apps // Goals:

VINICIUS De Freitas

SL: 1(-) // -
CUP:
ΕUR:D

EF
EN

D
ER

Date of Birth: 24/10/1992
Nationality: Serbian
Height // Weight:1.87m // 7kg7

Apps // Goals:

COSIC Uros15

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR:  2(2) // -D

EF
EN

D
ER

Date of Birth: 19/09/1986
Nationality:Βrazilian
Height // Weight:1.74m // kg70

Apps // Goals:

GALO Rodrigo12

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR: 1(1) // -

Μ
ID

FI
EL

D
ER

Date of Birth: 30/04/19 39
Nationality: Islander
Height // Weight:1.82m // 71kg

Apps // Goals:

TRAUSTASON Arnor30

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR:

Date of Birth: 23/05/1984
Nationality: Portuguese
Height // Weight:1.91m // kg94

Apps // Goals:

FO
R

W
A

R
D

ALMEIDA Hugo9

SL: 1(1) // 1
CUP:
ΕUR: 1(-) // -Μ

ID
FI

EL
D

ER

Date of Birth: 03/07/19 79
Nationality: Greek
Height // Weight:1.73m // 8kg6

Apps // Goals:

VLACHOMITROS Andreas40

SL:
CUP:
ΕUR:

M
ID

FI
EL

D
ER

Date of Birth:28/07/1992
Nationality: Greek
Height // Weight:1.80m // 76kg

Apps // Goals:

KLONARIDIS Victor28

SL: 1(1) // -
CUP:
ΕUR: 3(2) // -

Date of Birth: 04/05/1990
Nationality: Argentinian
Height // Weight:1. m // 6 kg68 2

Apps // Goals:

RODRIGUEZ Patricio29

M
ID

FI
EL

D
ER

SL: 1(-) // -
CUP:
ΕUR: 1(-) // -
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AEK FC

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Αυγούστου έχουν τη δική τους ιδιαίτερη

ιστορία. Εδώ και 25 χρόνια, από τότε δηλαδή που καθιερώθηκε

(αρχικά στο τότε νεοσύστατο Champions League) η διαδικασία των

ομίλων, η τελική φάση των προκριματικών του Αυγούστου καθορίζει

εν πολλοίς το τι... χειμώνα θα κάνεις.

Η ΑΕΚ επέστρεψε πέρσι στην Ευρώπη, αλλά όχι και στα

αυγουστιάτικα προκριματικά, καθώς είχε αποκλειστεί νωρίτερα από

τη Σεντ Ετιέν. Αυτή τη φορά όμως, με αντίπαλο την Κλαμπ Μπριζ στο

Europa League, η ομάδα μας ετοιμάζεται για τον 13ο αυγουστιάτικο

προκριματικό γύρο της ευρωπαϊκής της ιστορίας, 23 χρόνια μετά την

πρώτη της συμμετοχή που συνδυάστηκε με τη μεγάλη πρόκριση

κόντρα στη Γκλάσγκοου Ρέιντζερς και την πρόκριση στο Champions

League To1994-95. εξιστορούμε στη διπλανή σελίδα.

Από τους 12 αυγουστιάτικους προκριματικούς της ΑΕΚ, οι έξι

αφορούσαν την πρόκριση στη φάση ομίλων του Champions League και

οι προκρίσεις ήταν συνολικά τέσσερις. Στις άλλες έξι περιπτώσεις, ο

προκριματικός ήταν για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (που από το 2009

μετονομάστηκε σε ) με τις προκρίσεις να είναι 5-1 υπέρEuropa League

της ΑΕΚ.

Η «Ένωση» λοιπόν, με συνολικά εννέα προκρίσεις σε δώδεκα

προσπάθειες, δεν... φοβάται τον Αύγουστο και καλείται να

επαναλάβει τις επιτυχίες του παρελθόντος, ώστε να επιστρέψει σε

ευρωπαϊκό όμιλο μετά από έξι χρόνια.

ΔΕΝ ΟΒΑΤΑΙ“ ”Φ

κ

2010
Ο Ράφικ Τζεμπούρ σημειώνει το γκολ
της νίκης της ΑΕΚ με 1-0 στην έδρα
της Νταντί Γιουνάιτεντ

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥ ΤΟ
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2006-07 Champions League

09 0/ 8/2006 Χαρτς-ΑΕΚ 1-2
23/ 8/2006 ΑΕΚ-Χαρτς 3-00

2007-08 Champions League

15/08/2007 - 2-0Σεβίλη ΑΕΚ
03/09/2007 - 1-4ΑΕΚ Σεβίλη

2008-09 Europa League

14/ 8/2008 ΑΕΚ-Ομόνοια 0-10
28/ 8/2008 Ομόνοια-ΑΕΚ 2-20

2009-10 Europa League

20/ 8/2009 Βασλούι-ΑΕΚ 2-10
27/ 8/2009 ΑΕΚ-Βασλούι 3-00

2010-11 Europa League

19/ 8/2010 Νταντί Γιουνάιτεντ-ΑΕΚ 0-10
26/ 8/2010 ΑΕΚ-Νταντί Γιουνάιτεντ 1-10

2011-12 Europa League

18/ 8/2011 ΑΕΚ-Ντιναμό Τιφλίδας 1-00
25/ 8/2011 Ντιναμό Τιφλίδας-ΑΕΚ 1-10

OΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕ ΤΗ ΑΕΚ
ΤΟΥ ΑΥΓΟΥ ΤΙΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ

Μ

Μ
Μ

ΜΜ

Μ

Μ

1994-95  Champions League

10/ 8/94: ΑΕΚ-Ρέιντζερς 2-00
24/ 8/94: Ρέιντζερς-ΑΕΚ 0-10

1998-99 Κ πελλοy UEFA

11/ 8/98: Φερεντσβάρος-ΑΕΚ 4-20
25/ 8/98: ΑΕΚ-Φερεντσβάρος 4-00

1999-00  Champions League

11/ 8/99: ΑΕΚ-ΑΙΚ Στοκχόλμης 0-00
25/ 8/99: ΑΙΚ Στοκχόλμης-ΑΕΚ 1-00

2001-02 Κ πελλοy UEFA

0 09/ 8/01: ΑΕΚ-Γκρεβενμάχερ Λουξ. 6-0
23/ 8/01: Γκρεβενμάχερ Λουξ.-ΑΕΚ 0-20

2002-03  Champions League

13/ 8/02: ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 2-30
28/ 8/02: ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ0 1-0

2003-04  Champions League

13/ 8/03: Γκρασχόπερς-ΑΕΚ 1-00
27/ 8/03: ΑΕΚ-Γκρασχόπερς 3-10
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Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει απόψε να επιστρέψει μετά από έξι

χρόνια σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αποκλείοντας την

Κλαμπ Μπριζ στη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου, και στην

προσπάθειά της αυτή θα έχει «σύμμαχο» την... ημερομηνία. Σαν

σήμερα πριν από 23 χρόνια έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που

προκρίθηκε στο , αποκλείοντας (μεChampions League

δεύτερη νίκη στη Γλασκώβη) την πανίσχυρη Ρέιντζερς της

εποχής εκείνης, μόνιμη πρωταθλήτρια Σκωτίας με παίκτες

μεγάλης αξίας, Βρετανούς και μη.

Μετά από τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων, ήταν πια η

ώρα για την ευρωπαϊκή υπέρβαση της ΑΕΚ. Η κλήρωση δεν

ήταν ευνοϊκή, αφού η Ρέιντζερς (που είχε φτάσει να

διεκδικήσει ακόμα και την πρόκριση στον τελικό του

Τσάμπιονς Λιγκ του 1993) ήταν γεμάτη από Σκωτσέζους

διεθνείς (Γκόραμ, Γκαφ, Φέργκιουσον, Μακ Κόιστ κ.α.) ενώ

διέθετε ακόμα τον έμπειρο Αγγλο φορ Μαρκ Χέιτλι και είχε

ενισχυθεί με τον Δανό επιθετικό Μπρίαν Λάουντρουπ και τον

Γάλλο αμυντικό Μπαζίλ Μπολί.

Η ΑΕΚ, ωστόσο έκανε μεγάλο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια

και νίκησε με το... λίαν επιεικές 2-0, έχοντας ως σκόρερ τον

33χρονο Δημήτρη Σαραβάκο που μόλις είχε έρθει στην ομάδα

μετά από μια δεκαετή καριέρα στον Παναθηναϊκό. Και στη

ρεβάνς του , αν και το γήπεδο γέμισε απόIbrox Park

Σκωτσέζους οπαδούς που πίστευαν στην ανατροπή, η ΑΕΚ

επέβαλε την ανωτερότητά της και «χτύπησε» ένα λεπτό πριν

το ημίχρονο με το γκολ του Τόνι Σαβέβσκι, μετά από τη

συνεργασία των Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς και Βασίλη Τσιάρτα.

Το 0-1 έβαζε οριστικά την ΑΕΚ στους ομίλους και η αποστολή

αποθεώθηκε στην επιστροφή της στην Αθήνα. Ήταν η

δικαίωση προσπαθειών ετών και η πρόκριση αυτή αποτελεί

ορόσημο στην ευρωπαϊκή διαδρομή της ΑΕΚ. Σφραγίστηκε σαν

σήμερα το 1994 και η επέτειος αυτή ίσως συνδυαστεί με μια

σημαντική ευρωπαϊκή «επιστροφή» απόψε.
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ημερομηνια
ορο ημοM

ONTHIS DAY

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
24/8/94: Ρέιντζερς-ΑΕΚ 0-1

ΓΚΟΛ: 44' Σαβέβσκι

ΑΕΚ: Ατματσίδης, Αγορογιάννης, Παπαδόπουλος, Μανωλάς,

Βλάχος, Σαμπανάτζοβιτς, Σαραβάκος, Σαβέβσκι (75' Σταματής)

Κωστής, Τσιάρτας (85' Κοπιτσής) Κασάπης.

Προπονητής: Ντούσαν Μπάγεβιτς

Πανηγυρισμοί για το γκολ της νίκης
με επίκεντρο τον σκόρερ Τόνι Σαβέβσκι

Ο Τόνι Σαβέβσκι έχει μόλις σκοράρει
και πανηγυρίζει πανευτυχής

Ο Χρήστος Κωστής είχε λάμψει στον
αγώνα της Γλασκώβης, σε μία από τις
πρώτες του εμφανίσεις με την ΑΕΚ
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Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση διάθεσης των εισιτήριών διαρκείας.
www.aekfc.grΌροι και πληροφορίες στο



1st LEG

Η ΑΕΚ επέστρεψε από το Βέλγιο με το 0-0 που της δίνει μεγάλες ελπίδες για

πρόκριση στους ομίλους του , όμως της έμεινε και το παράπονοEuropa League

ότι θα μπορούσε να έχει πάρει κάτι παραπάνω, αν είχε αξιοποιήσει τις

ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου ή αν ο Ούγγρος διαιτητής Βίκτορ Κασάι δεν

είχε εξαντλήσει την αυστηρότητά του στον Μάρκο Λιβάια. Η δεύτερη κάρτα

στον Κροάτη επιθετικό στο 58' ανάγκασε την ΑΕΚ να παίξει για πάνω από μισή

ώρα με δέκα παίκτες και να στερηθεί των πιθανοτήτων που είχε για κάτι

καλύτερο από αυτό το 0-0, με βάση την εικόνα του αγώνα μέχρι την αποβολή.

Η ισοπαλία ήταν, δεδομένων όλων των συνθηκών, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα,

αλλά δεν εξασφαλίζει τίποτα. Εξάλλου η ΑΕΚ καλείται σήμερα να ανατρέψει

μια αρνητική παράδοση που τη θέλει να μην μπορεί να πάρει πρόκριση μετά από

0-0 εκτός έδρας σε τέσσερις περιπτώσεις την τελευτία 20ετία. Η Παρί Σεν

Ζερμέν το 1997, η Μάλαγα το 2003, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης το 2005 και η

Σεντ Ετιέν πέρσι κατάφερναν σε κάθε περίπτωση να προκριθούν εις βάρος της

ομάδας με νίκες στην Αθήνα.

Το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο στο πέρασεJan Breydelstadion

ανεκμετάλλευτο (ευκαιρίες στο 4΄με Μάνταλο, στο 5' σε λάθος γύρισμα του

Σίμονς και δύο σουτ άουτ από τους Σιμόες και Λόπες στο 12' και στο 38'

αντίστοιχα) και πριν ακόμα συμπληρωθεί μια ώρα αγώνα η ΑΕΚ έμεινε με δέκα

παίκτες. Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε τις απαραίτητες κινήσεις για την

προσαρμογή στα νέα δεδομένα και η ομάδα μας τελείωσε τον αγώνα χωρίς να

σκοράρει, αλλά και χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά. Απόψε στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ με

τον κόσμο στο πλευρό της θα επιδιώξει να κάνει την άλλη μισή δουλειά και να

προκριθεί στη φάση των ομίλων.

ΥΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

H TAYT HTAΟΤ
ΓΩΝΑTOY A
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17/8/2017, , ΜπριζJan Breydelstadion

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΑΕΚ 0-0

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ: 58' Λιβάια

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ: 22. Χόρβατ, 44. Μέχελε, 3. Σίμονς, 24. Ντένσβιλ, 13.

Παλάσιος (72' 8. Ρεφαέλοβ) 25. Βόρμερ, 30. Νακάμπα, 17. Λιμπόμπε, 20.

Βανάκεν, 42. Ντένις (80' 10. Ντιαμπί) 9. Βόσεν (57' 7. Ουέσλεϊ)

ΑΕΚ: 22. Ανέστης, 19. Τσιγκρίνσκι, 15. Τσόσιτς, 4. Βράνιες, 2. Μπακάκης,

8. Σιμόες (86' 6. Αϊντάρεβιτς) 25. Γαλανόπουλος, 3. Λόπες, 20. Μάνταλος

(73' 18. Γιόχανσον) 28. Κλωναρίδης (58' 7. Λάζαρος) 10. Λιβάια

Διαιτητής: Βίκτορ Κασάι (Ουγγαρία), Βοηθοί: Βέντσελ Τοτ, Γκιόργκι Ρινγκ

(Ουγγαρία), 4ος: Σάντορ Σάμπο (Ουγγαρία)





H λαμπ Μπριζ είναι μία από τις παραδοσιακές δυνάμεις του Βελγικού ποδοσφαίρου.K
Κατέκτησε τον πρώτο της Πρωτάθλημα την περίοδο 1919-20 και μέχρι σήμερα έχει 14,
όντας η δεύτερη ομάδα σε κατακτήσεις Πρωταθλημάτων στο Βέλγιο, πίσω από την
Αντερλεχτ που έχει 34. Σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της ομάδας στην Ευρώπη
είναι οι δύο χαμένοι τελικοί με αντίπαλο και στις δύο περιπτώσεις τη Λίβερπουλ: στο
Κύπελλο ΟΥΕΦΑ το 1976 και στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1978.

Στο ρόστερ της διαθέτει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, όπως οι κεντρικοί αμυντικοί
Μπγιορν Ενγκελς και Στέφανο Ντένσβιλ, ο Ολλανδός μέσος Ρούουντ Φόρμερ, ο πρώτος
σκόρερ της περασμένης σεζόν Γιέλε Βόσεν, αλλά και ο νεοαποκτηθείς Εμμάνουελ
Ντένις, που έχει ήδη ξεχωρίσει με την απόδοσή του.

Γεννημένος στο Σπλιτ της Κροατίας, ο Ιβάν Λέκο, μετά από μία μεγάλη πορεία ως
ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής στην βελγική Oud-Heverlee Leuven
την περίοδο 2013-14 και στη συνέχεια ανέλαβε βοηθός προπονητή του Ιγκορ Τούντορ στον
ΠΑΟΚ την περίοδο 2015-16. Είναι προπονητής της Μπριζ από τον Ιούλιο του 2017, έχοντας
προηγηθεί το πέρασμα του από την Sint-Truidense VV με τη οποία την περασμένη χρονιά
τερμάτισε στην 12η θέση του Βέλγικου Πρωτθλήματος.
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
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Η

HEAD COACH

Ο

club brugge kv
Έτος ίδρυσης: 1891

Χώρα/Πόλη: Βέλγιο / Μπριζ

Τίτλοι: 14 Πρωταθλήματα, 11 Κύπελλα, 14 Super Cup

Γήπεδο/Χωρητικότητα: Jan Breydelstadion / 29.042 θέσεις

Χρώματα: Μπλε Μαύρο

Eυρωπαϊκό ρεκόρ: 299 128 61 110αγώνες: νίκες ισοπαλίες ήττες/ /

Έτος Γέννησης: 7/ 2/19780 0

Εθνικότητα: Κροάτης

Ως ποδοσφαιριστής: Hajduk U19 / Hajduk Split / Málaga CF /
Hajduk Split / Club Brugge /Germinal Beersch / Lokeren /
Germinal BeerschKSC / KSC Lokeren

Ως προπονητής: Oud-Heverlee Leuven / PAOK Thessaloniki
(Assistant coach) /Sint-Truidense VV / Club Brugge KV

DENIS
EMMANUEL

Jelle

Stefano

VOSSEN

DENSWIL

JUPILER LEAGUE STandings

fixtures & results

ivan leko
26/07/2017 UCL ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3-3 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ

29/07/2017 JPL ΛΟΚΕΡΕΝ 0-4 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

02/08/2017 UCL ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 2-0 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

06/08/2017 JPL ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 3-1 ΕΟΥΠΕΝ

11/08/2017 JPL ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 1-2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

17/08/2017 UEL ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 0-0 ΑΕΚ

20/08/2017 JPL ΚΟΡΤΡΑΪΚ 1-2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

24/08/2017 UEL ΑΕΚ 21:00 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

27/08/2107 JPL ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 15:30 ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΠOΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Θ OΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΓ Β

1 Club Brugge 4 4 0 0 11 3 8 12

2 Sporting Charleroi 4 4 0 0 9 2 7 12

3 Zulte-Waregem 4 3 0 1 12 2 10 9
4 Royal Excel 4 3 0 1 8 7 1 9
5 St.Truiden 4 3 0 1 7 6 1 9

6 Antwerp 4 2 1 1 6 6 0 7
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Birthdate: 03/04/1983
Nationality: FRENCH
In club since: 2016

SCO ANGERSPrev. Club:

BUTELLE Ludovic1
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Birthdate: 11/01/1994
Nationality: BELGIAN

2017In club since:
STANDARD LIEGEPrev. Club:

HUBERT Guillame18
Birthdate: 09/06/1995
Nationality: AMERICAN

2017In club since:
MOLDE FKPrev. Club:
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HORVATH Ethan22
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Birthdate: 09/06/1993
Nationality: COLOMBIAN
In club since: 2017
Prev. Club: DEPORTIVO CALI

PALACIOS Helibelton13
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Birthdate: 15/09/1994
Nationality: BELGIAN
In club since: 2013

CLUB BRUGGE U19Prev. Club:

ENGELS Bjorn4
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Birthdate: 24/07/1987
Nationality: FRENCH
In club since: 2016
Prev. Club: KV KORTRIJK

POULAIN Benoit5
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Birthdate: 26/11/1996
Nationality: BRAZILIAN
In club since: 2016

AS TRENCINPrev. Club:

WESLEY Da Silva7
Birthdate: 26/04/1986
Nationality: ISRAELI
In club since: 2011

MACCABI HAIFAPrev. Club:
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REFAELOV Lior8
Birthdate: 11/02/1998
Nationality: AUSTRALIAN
In club since: 2017

ADELAIDE UNITEDPrev. Club:

MCGREE Riley33
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Birthdate: 21/05/1991
Nationality: MALIAN
In club since: 2015

LOSC LILLPrev. Club:

DIABY Abdoulay10

Birthdate: 19/08/1997
Nationality: BELGIAN
In club since: 2017

CLUB BRUGGE U21Prev. Club:
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VLIETINCK Thibault19

Birthdate: 22/03/1989
Nationality: BELGIAN
In club since: 2015

BURNLEY FCPrev. Club:

VOSSEN Jelle9
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Birthdate: 15/11/1997
Nationality: NIGERIAN
In club since: 2017

ZORYA LUHANSKPrev. Club:

DENNIS Emmanuel42
Birthdate: 12/12/1984
Nationality: FRENCH
In club since: 2017

KAA GENTPrev. Club:
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PERBET Jeremy43

Birthdate: 15/07/1994
Nationality: BELGIAN
In club since: 2016

NEC NIJMEGENPrev. Club:

LIMBOMBE Anthony17
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Birthdate:07/05/1993
Nationality: DUTCH
In club since: 2015

AJAXPrev. Club:
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DENSWIL Stefano
Birthdate: 05/03/1990
Nationality: COLOMBIAN

2017In club since:
Prev. Club: DEPORTIVO CALI

MERA German16

D
EF

EN
D

ER

Birthdate 07/11/1992
Nationality: BELGIAN

2013In club since:
KSC LOKERENPrev. Club:

DE BOCK Laurens28
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Birthdate: 27/06/1996
Nationality: BELGIAN
In club since: 2017

KV MECHELENPrev. Club:

VANLERBERGHE Jordi40
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Birthdate: 11/12/1976
Nationality: BELGIAN
In club since: 2013

FC NUREMBERGPrev. Club:

SIMONS Timmy3
Birthdate: 28/01/1993
Nationality: BELGIAN
In club since: 2013

CLUB BRUGGE U19Prev. Club:

MECHELE Brandon44
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ΤHE ROSTER
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Birthdate: 19/01/1994
Nationality: ZIMBABWEAN
In club since: 2017

VITESSE ARNHEMPrev. Club:
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NAKAMBA Marvelous30
Birthdate: 11/05/1988
Nationality: DUTCH
In club since: 2014

FEYENOORDPrev. Club:

VORMER Ruud2520
Birthdate: 24/08/1992
Nationality: BELGIAN
In club since: 2015

KSC LOKERENPrev. Club:

VANAKEN Hans
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Play-off/Second leg
(Thursday 24th August)

AEK Larnaca - Viktoria Plzen 1-3*
Dynamo Kyiv – Maritimo 0-0
FC Olexandria - BATE Borisov 1-1
FC Sheriff - Legia Warszawa 1-1
Maccabi Tel Aviv – Altach 1-0
Oestersunds FK - PAOK Thessaloniki FC 1-3
Salzburg - FC Viitorul Constanta 3-1
Zenit St. Petersburg - FC Utrecht 0-1
Fenerbahce - FK Vardar Skopje 0-2
Suduva - Ludogorets Razgrad 0-2
AEK Athens - Club Brugge 0-0
FC Midtjylland - Apollon Limassol 2-3
Skenderbeu - Dinamo Zagreb 1-1
Videoton FC - Partizan Beograd 0-0
Athletic Bilbao – Panathinaikos 3-2
Braga - FH Hafnarfjordur 2-1
KF Shkendija - AC Milan 0-6
Marseille – Domzale 1-1
Rosenborg – Ajax 1-0
FK Crvena Zvezda - FC Krasnodar 2-3
Hajduk Split – Everton 0-2
Austria Wien – Osijek 2-1

*Tα αποτελέσματα είναι των πρώτων αγώνων
στην έδρα της φιλοξενούμενης ομάδας

Friday 25 August: UEL group stage draw
The draw begins at 13:00 CET at the
Grimaldi Forum in Monaco

he 16 automatic spots for the group stage:Τ
Arsenal (ENG), Lyon (FRA), Villarreal (ESP), Lazio
(ITA), Real Sociedad (ESP), Lokomotiv Moscow
(RUS), Hertha Berlin (GER), Köln (GER), Vitória SC
(POR), Atalanta (ITA), Zulte Waregem (BEL), Zorya
Luhansk (UKR), Konyaspor (TUR), Vitesse (NED),
Zlín (CZE), Lugano (SUI)
-22 play-off winners to be confirmed
-10 transferring from UEFA Champions League
play-offs to be confirmed

GROUP STAGE
Matchday one: 14 September
Matchday two: 28 September
Matchday three: 19 October
Matchday four: 2 November
Matchday five: 23 November
Matchday six: 7 December

11/12/2017: Round of 32 draw
15/02/2018: Round of 32, 1st leg
22/02/2018 Round of 32, 2nd leg:

23/2/2018: Round of 16 draw
08/03/2018: Round of 16, 1st leg
15/03/2018: Round of , nd leg16 2

16/03/2018: Quarter final draw
05/04/2018: Quarter final, 1st leg
12/04/2018:  Quarter final, 2nd leg

13/04/2018: Semi-final draw
26/04/2018: Semi-final, 1st leg
03/05/2018: Semi-final, 2nd leg

16/5/2018 Final (Lyon):

ΠΑΝΟΡΑΜΑ UEL

UEFA
ΕUROPA LEAGUE

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ!
Μία από τις πλέον κομβικές ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία της ΑΕΚ

είναι η αποψινή κόντρα στην Μπριζ αφού μετά από έξι ολόκληρα χρόνια και

μία οδυνηρή απουσία φιλοδοξούμε και πάλι να δώσουμε το παρών στο

ετήσιο - του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή μας στηνkick off

αυριανή (2μ.μ. ώρα Ελλάδας) κλήρωση των ομίλων του .Europa League

Mε πρόκριση απόψε επί της Μπριζ το όνομα της ΑΕΚ θα ακουστεί και πάλι

στο Μονακό στην ετήσια γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου και εκτός από

τα οικονομικά οφέλη της πρόκρισης, η ομάδα μας θα γνωρίζει ότι θα έχει

δεδομένα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, οπότε

ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του .Europa

Στην αυριανή κλήρωση θα μετάσχουν 48 ομάδες εκ των οποίων 16

βρίσκονται ήδη στους ομίλους, 10 αποκλείστηκαν χθες το βράδυ από τα

play off Champions League- του και 22 ανάμεσά τους και η ΑΕΚ θα

επιδιώξουν απόψε την πρόκριση στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή

διοργάνωση.

Η αποστολή της ΑΕΚ δεν θα είναι βεβαίως καθόλου εύκολη στη συνέχεια

του , αν απόψε καταφέρει μία τεράστιας σημασίας αλλά καιEuropa

δυσκολίας πρόκριση, αφού με δεδομένο τον χαμηλό ευρωπαϊκό συντελεστή

της λόγω της απουσίας της από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, θα

τοποθετηθεί στο τέταρτο και τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας και

θεωρητικά θα έχει τρεις ακόμα πολύ δύσκολες ομάδες στον όμιλό της.

Aπό εκεί και πέρα όλα είναι πιθανά για την ομάδα μας αφού με εξαίρεση το

πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού

ποδοσφαίρου και ομάδες με σχεδόν μόνιμη παρουσία στο Champions

League, από τα υπόλοιπα δυο γκρουπ με λίγη τύχη μπορεί να… ψαρέψει

ομάδες στα μέτρα της και να διεκδικήσει ακόμα και την ευρωπαϊκή της

συνέχεια μέσα από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της.

Χωρίς να θέλουμε να πάμε μακριά, αφού αυτό που προέχει είναι η πρόκριση

απόψε επί ενός πολύ σημαντικού ευρω-αντίπαλου όπως είναι η Μπριζ, σε

αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ θα έχει καταφέρει να καλύψει ένα σημαντικό

χάντικαπ από την απουσία των προηγούμενων χρόνων βελτιώνοντας κατά

πολύ τον ευρωπαϊκό της συντελεστή.

Για την ΑΕΚ η αποψινή πρόκριση είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό αφού με

τη μια την τοποθετεί και πάλι στο κάδρο της ελίτ του ευρωπαϊκού

ποδοσφαίρου. Την φέρνει στο ευρωπαϊκό -80 της χρονιάς με όλες τιςtop

προοπτικές να ανοίγονται πλέον μπροστά της.





ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

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

HM/NIA ANTIΠΑΛΟΣ Μ/Ε ΕΝΔΕΚΑΔΑ
2 .0 .20175 7

02.08.2017

17.08.2017

24.08.2017

19-21 9.0 .2017

24-26.10.2017

28-30.11.2017

28 9.0 .2017

19 10. .2017

23 11. .2017

0 . .20177 12

01.11.2017

14 9.0 .2017

20.08.2017

27 08 7. .201
10 09 7. .201

17 09 7. .201

24 09 7. .201

01.10.2017
15.10.2017

22.10.2017

29.10.2017

05.11.2017
19.11.2017

26.11.2017

03.12.2017

10.12.2017

17.12.2017
07.01.2018
14.01.2018

21.01.2018
28.01.2018
04.02.2018
11.02.2018
18.02.2018
25.02.2018

04.03.2018
11.03.2018
18.03.2018

01.04.2018

15.04.2018
22.04.2018
29.04.2018

PFC CSKA MOSKVA

PFC CSKA MOSKVA

CLUB BRUGGE KV

CLUB BRUGGE KV

2η αγων. ομίλων UEL

3η αγων. ομίλων UEL

4η αγων. ομίλων UEL

5η αγων. ομίλων UEL

6η αγων. ομίλων UEL

1η αγων. ομίλων UEL

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Α.Ε.Λ.

Α.Ε.Λ.

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
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ΠΑΟΚ
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ

0-1

0-0

2-0

21:30

0-2

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

E

E

M

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Μ

Μ

Μ

Ε

Ε

Μ

Ε

Ε

Ε

Ε

Ε

Μ

Μ

Μ

Μ

Ε

Μ

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

Ε

AEK FC THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME 2017/18

AEK Athens FC vs CLUB BRUGGE KV30

ΑΝΕΣΤΗΣ
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ΓΚΑΛΟ

MΠΑΚΑΚΗΣ
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ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ
ΤΣΟΣΙΤΣ
ΤΣΟΣΙΤΣ

ΤΣΟΣΙΤΣ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ 1

ΛΟΠΕΣ
ΛΟΠΕΣ

ΛΟΠΕΣ
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ΣΙΜΟΕΣ (60')

ΣΙΜΟΕΣ (77')

ΣΙΜΟΕΣ (86')

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ (77')

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ (58')

ΤΡΙΣΤΑΣΟΝ ( 6')4ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ( 6')4

ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ

ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ (70')

ΛΑΖΑΡΟΣ (23')

ΛΑΖΑΡΟΣ (36')

ΛΙΒΑΪΑ (48')

ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ (21')

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ (48') ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ (14')

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (17')

ΛΙΒΑΪΑ (60')

ΛΙΒΑΪΑ (71')

ΛΙΒΑΪΑ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΑΛΜΕΪΔΑ 1

ΜΑΝΤΑΛΟΣ (73')

ΜΑΝΤΑΛΟΣ (79')

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ (34') ΑΛΜΕΪΔΑ (34') ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ (24')

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (17')

ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ (8')




