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Σέντρα σήμερα στο πρωτάθλημα της και οιSuper League
πρωταθλητές… ξανάρχονται! Οι πρωταθλητές επιστρέφουν στο
ΟΑΚΑ, οι πρωταθλητές είναι και πάλι εδώ και υποδέχονται στην
πρεμιέρατους τηφιλόδοξηκαι επικίνδυνηομάδατουΠΑΣΓιάννινα!
Ξεκινάει από σήμερα μια πολύ δύσκολη προσπάθεια της
υπεράσπισης ενός τίτλου, που ήρθε μετά από 24 χρόνια και που το
σημαντικό είναι να έχει την ανάλογη συνέχεια και όχι να αποτελέσει
απλή παρένθεση. Η ΑΕΚ με τον Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο της
ξεκινάει την προσπάθεια για να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Και
όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η αποστολή ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολη
και απότηνπερσινήθριαμβευτικήεπιστροφήστηνκορυφή.
Αυτή η ομάδα με την αγωνιστική συνέπεια και σταθερότητα που
επέδειξε και που εξακολουθεί να επιδεικνύει, με το σκληρό
μέταλλο που απέκτησε μέσα από τις δυσκολίες αλλά και τις
σημαντικές υπερβάσεις που πέτυχε μέσα στο γήπεδο, δεν έχει
τίποτα να αποδείξει και σε κανέναν! Δεν έχει κανέναν λόγο να
ασχολείται με τις ανόητες φωνές της αμφισβήτησης της δίκαιης
κατάκτησηςτουπρωταθλήματος.Απλάτις αγνοεί…
Εχει όμως να αποδείξει ότι παραμένει η καλύτερη, έχει να
αποδείξει ότι η κορυφή της ανήκει, έχει να παλέψει σκληρά για να
διατηρηθεί στην κορυφή. Είναι ξεκάθαρο ότι η περσινή της επιτυχία
έχει οργανώσει, αλλά και… ενώσει για τα καλά τους παραδοσιακούς
αντιπάλους της εναντίον της και αυτό είναι ένα στοιχείο που κάνει
ακόμαπιοενδιαφέρουσατηνέαχρονιά.
Ολοι μαζί καλούμαστε να σταθούμε στο πλευρό των πρωταθλητών
Ελλάδας που τόσες πολλές στιγμές μεγαλείου και υπερηφάνειας
μας χάρισαν πέρυσι. Ολοι μαζί μπαίνουμε στην καινούργια
προσπάθεια διατήρησης τωνεγχώριωνσκήπτρωνπουμε τόσοκόπο
επανακτήσαμε.
Οι αντίπαλοί μας ζουν για να ρίξουν την ΑΕΚ από το θρόνο της. Μια
επιτυχία, όμως, που στηρίχτηκε σε τόσο γερές βάσεις, που
δικαίωσε το πιο πλήρες ποδοσφαιρικό σχέδιο μιας ολόκληρης
πενταετίας από τον αφανισμό μέχρι την κορυφή, και που
ακούμπησε σε μια τόσο σκληρή προσπάθεια, δεν γίνεται τόσο
εύκολανααμφισβητηθεί και απόκανέναν!
Αγαπητοίφίλαθλοι, καλήποδοσφαιρική χρονιά!
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Αθλητικό υλικό: CAPELLI SPORT
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ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

Σήκωσε ψηλά το Κύπελλο του πρωταθλήματος πριν
από λίγους μήνες στον ουρανό της Ριζούπολης, βίωσε
όπως ο ίδιος ομολογεί πρωτόγνωρη χαρά που
δύσκολα θα καταφέρει να την ξεπεράσει, αλλά είναι
και πάλι στην αφετηρία ενός ακόμα πρωταθλήματος.
Ο αρχηγός είναι εδώ, έτοιμος να οδηγήσει και πάλι
την ΑΕΚ στην επιτυχία, έτοιμος να ηγηθεί της
προσπάθειας που και ο ίδιος παραδέχεται ότι θα είναι
πολύ πιο δύσκολη από την περσινή.
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«Το να ξεκινάς ως πρωταθλητής δεν είναι σίγουρα κάτι που
το έχουμε συνηθίσει, αποτελεί κάτι το εντελώς
διαφορετικό, αλλά είναι δεδομένο ότι πρόκειται για πολύ
πιο δύσκολη αποστολή. Δεν είναι λογικό οι πάντες να
θέλουν να αμφισβητήσουν τον πρώτο; Όπως και είναι
απόλυτα φυσιολογικό η δική μας φιλοδοξία είναι να μην
τους το επιτρέψουμε» δηλώνει ο Πέτρος Μάνταλος στο
official match programme της ΠΑΕ για την πρεμιέρα του
πρωταθλήματος, που βρίσκει την ΑΕΚ να υποδέχεται τον
ΠΑΣΓιάννιναστοΟΑΚΑ.

-Πέτρο, πόσο διαφορετικό είναι και για εσένα και για τους
συμπαίκτες σου να ξεκινάτε το πρωτάθλημα από τη θέση
του… οδηγού ή καλύτερα από τη θέση του πρωταθλητή;
-«Διαφορετικό είναι σίγουρα και όχι συνηθισμένο για εμάς
που μέχρι σήμερα ξεκινούσαμε για να διεκδικήσουμε και όχι
για να… διατηρήσουμε! Διαφορετικό αλλά και πολύ όμορφο
να ξεκινάμε ως πρωταθλητές! Από την άλλη πλευρά το
κίνητρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δεν έχουμε εκπληρώσει
τις φιλοδοξίες μας»…

-Μεγαλύτερο κίνητρο ή και πιο δύσκολη αποστολή;
-«Σαφώς και η αποστολή μας είναι πολύ πιο δύσκολη και
έχουμε απόλυτη επίγνωση για αυτό. Ολοι γνωρίζουν ότι το
να διατηρηθείς στην κορυφή είναι πολύ πιο δύσκολο από το
να την κερδίσεις για μία φορά. Και εμείς θέλουμε να
διατηρηθούμε στην κορυφή»!

-Ενδεχομένως και να απαντήσετε σε όσους σας
αμφισβητούν;
-«Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά… Δεν είναι λογικό οι
πάντες να θέλουν να αμφισβητήσουν τον πρώτο; Αυτό
συμβαίνει παντού! Όπως και είναι απόλυτα φυσιολογικό η
δική μας φιλοδοξία να είναι να μην τους το επιτρέψουμε.
Από εκεί και πέρα εμείς ούτε σε αντιπαράθεση δηλώσεων
έχουμε μπει, ούτε θα μπούμε, ούτε έχουμε ασχοληθεί, ούτε
έχουμε προσβάλλει κανέναν. Το γήπεδο θα μιλήσει και πάλι
και εμείς εκεί έχουμε στραμμένη την προσοχή μας. Εμείς
κοιτάμε μόνο τη δουλειά μας».

-Ξεκινάτε με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας με άλλα
λόγια…
-«Ο στόχος για εμάς είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε το «back to
back», ξεκινάμε για να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας,
ξεκινάμε για να παραμείνουμε στην κορυφή, ξεκινάμε για να
δείξουμε ότι παραμένουμε οι καλύτεροι. Αλλά όλα θα
φανούν στο γήπεδο, δεν έχει κανένα νόημα να τα
επαναλαμβάνουμε σε δηλώσεις. Εμείς από την πλευρά μας
είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα, έχουμε
αυτοπεποίθηση σαν ομάδα, έχουμε πλέον χτίσει μια
διαφορετική νοοτροπία και είναι λογικό και εμείς να
θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω».

-Πώς βλέπεις την ομάδα; Μπορεί να είναι και καλύτερη από
πέρυσι;
-«Αυτό είναι κάτι που θα φανεί. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα
παραμένει ανταγωνιστική, η ομάδα διαθέτει ποιότητα και
πλέον έχουμε έναν καινούργιο προπονητή που είναι λογικό
να θέλει να περάσει τη δική του φιλοσοφία όπως και
δουλειά δική μας είναι να προσπαθήσουμε να
προσαρμοστούμε σε αυτό. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα
μπορεί να εμφανιστεί ακόμα καλύτερη, όπως και το ότι έχει

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης σε σχέση με όσα έχει
παρουσιάσει μέχρι σήμερα στα ευρωπαϊκά ματς που έχει
δώσει. Από εκεί και πέρα η εφετινή σεζόν θα είναι πολύ πιο
απαιτητική, γιατί και ο κόσμος μας, είδε από εμάς αρκετά
ωραία πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη και το θεωρώ
λογικό να περιμένει ακόμα περισσότερα πράγματα από
εμάς εφέτος».

-Πόσο σημαντικό είναι για εσένα το γεγονός ότι κατάφερες
να ξεπεράσεις έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό και να
επιστρέψεις γερός στην ενεργό δράση;
«Δεν ήταν λίγο αυτό που πέρασα αλλά είναι μέσα στη ζωή
του ποδοσφαιριστή. Δεν μπορείς να το σκέφτεσαι, δεν
μπορείς να γυρίζεις πίσω, κάνεις την προσπάθειά σου και
επιστρέφεις. Η ομάδα μου στάθηκε, μου έδειξε πόσο με
υπολογίζει με την ανανέωση του συμβολαίου μου -που
ολοκληρώθηκε μετά τον τραυματισμό μου- και τώρα πλέον
το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να ζήσουμε στιγμές σαν τις
περσινές, μετά από μια αξέχαστη και καταπληκτική χρονιά
και για εμάς και για τους οπαδούς μας»…

-Θυμάσαι ακόμα την απονομή;
-«Δύσκολο να περιγράψω πως ένιωσα εκείνο το βράδυ,
τόσο εγώ όσα και όλα τα παιδιά. Αλλά δεν μπορεί μια
μεγάλη ομάδα να μείνει κι άλλο στην απονομή του
πρωταθλήματος στη Ριζούπολη. Η νέα σεζόν έχει ήδη
ξεκινήσει και θα είναι ακόμα πιο απαιτητική για όλους μας.
Μ ε έ ν α π ρ ω τά θ λ η μ α δ ε ν ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ε σ α ι σ α ν
ποδοσφαιριστής, ούτε μπορείς να μείνεις σε μια επιτυχία.
Η διάρκεια είναι αυτή που θα μετρήσει αλλά και το πώς θα
καταφέρουμε να παραμείνουμε στην κορυφή. Από εκεί θα
κριθούμε. Και από το στόχο της Ευρώπης. Οι προκλήσεις
δεν σταματούν ποτέ, όταν είσαι μεγάλη ομάδα».

-Με τι ψυχολογία μπαίνετε από σήμερα στο καινούργιο
πρωτάθλημα κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα;
«Με την ίδια όρεξη και την ίδια αποφασιστικότητα που
είχαμε μέχρι τώρα. Και φυσικά με προσοχή σε όλα τα
παιχνίδια αφού αυτή η προσήλωση στον στόχο και η
συγκέντρωση σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά είναι το στοιχείο
που έφερε την περσινή επιτυχία. Δεν μπορούμε τώρα να
αλλάξουμε, ούτε να αλλοιωθούμε. Πρέπει να παραμείνουμε
η ίδια ομάδα που παλεύει κάθε ματς, που δεν έχει το
περιθώριο να υποτιμήσει κανέναν αντίπαλο, που δεν
κλονίζεται από τις ατυχίες, που είναι έτοιμη και πάλι να
θυσιαστεί από το μηδέν. Δεν έχουμε περιθώρια για
δεύτερες σκέψεις, γνωρίζουμε ότι κανένας δεν θα μας
χαριστεί και ότι αντίθετα κάθε ομάδα έχει έξτρα κίνητρο
όταν αντιμετωπίζει τον πρωταθλητή. Το ματς με τον ΠΑΣ
είναι ανάμεσα σε δύο σημαντικούς ευρωπαϊκούς αγώνες,
αλλά αυτό πρέπει να μας κάνει ακόμα πιο προσεκτικούς.
Εχουμε έναν τίτλο να υπερασπιστούμε και πρέπει συνεχώς
να αποδεικνύουμε ποιος είναι ο καλύτερος μέσα στο
γήπεδο»…
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Το μεγάλο βήμα έγινε πριν από τρία βράδια στη Βουδαπέστη!
Μια μεγάλη πρόκριση, που είναι πλέον στα χέρια μας!
Ένα ιστορικό ραντεβού στο οποίο και πάλι η ΑΕΚ θα πρέπει να
δώσει το παρών!
Και αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται!
Όχι από αυτή την ομάδα, όχι από αυτή την ΑΕΚ, όχι από αυτά
τα παιδιά!
Αυτά τα παιδιά που δεν ακολούθησαν την ιστορία, αλλά την
διαμόρφωσαν!
Το βράδυ της Τρίτης το ΟΑΚΑ θα είναι ντυμένο στα χρώματα
του , το σεντόνι θα… τεντώνει στο κέντροChampions League
του γηπέδου, ο ύμνος θα ακουστεί σε όλο το Μαρούσι και η
κιτρινόμαυρη φανέλα μας θα υπάρχει το περίφημο μεbadge
τα αστέρια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Θα είναι σαν πρόβα! Πρόβα αναβάθμισης! Πρόβα εξέλιξης και
αλλαγής επιπέδου. Θα είναι υπέροχα το βράδυ της Τρίτης στο
ΟΑΚΑ. Το βράδυ της δικαίωσης. Το βράδυ της πραγματικής
επιστροφής. Το βράδυ στο οποίο θα μπει η ιστορική
σφραγίδα σε μια πενταετία στη διάρκεια της οποίας
επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη πρόοδος στην ιστορία της ΑΕΚ,
μία πενταετία – ορόσημο ακόμα και για τα δεδομένα του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που καταγράφει την επιστροφή
ενός παλιού μέλους της δικής του ελίτ από τα χώματα της Γ'
Εθνικής στα σαλόνια του .Champions League
To βράδυ της Τρίτης θα είμαστε όλοι εκεί! Για να πετάξουμε
μαζί μέχρι τα αστέρια! Ένα ραντεβού από το οποίο δεν πρέπει
να λείπει κανείς. Δεν θα είναι γιορτή! Θα είναι μια ακόμα μάχη
συνέπειας, θα είναι μια ακόμα πρόκληση, θα είναι το
τελευταίο 90λεπτο πριν από την επίτευξη ενός μεγάλου
στόχου. Ενός ακόμα μεγάλου στόχου. Υψηλού στόχου που θα

αντικατασταθεί από έναν επόμενο στόχο…
Και όταν τα φώτα στο ΟΑΚΑ θα σβήνουν, όταν όλα θα έχουν
κριθεί, ένας ολόκληρος 5ετής κύκλος σκληρής δοκιμασίας
από την κατάρρευση μέχρι την ανάσταση θα ολοκληρώνεται.
Και θα ανατέλλει η νέα εποχή.
Με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας και στους ομίλους του
Champions League, να μετράει αντίστροφα για την
επιστροφή στο σπίτι της και με παιδιά που την γνώρισαν στα
δύσκολα, με μια ελληνική φουρνιά ποδοσφαιρικής
προοπτικής που εξελίχθηκε μέσα από την εξέλιξη της ίδιας
της ομάδας. Ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι που θα
μνημονεύεται στο μέλλον. Δύσκολα μπορεί σήμερα να
εκτιμήσει κανείς όλες τις πτυχές του. Ένα ωραίο
ποδοσφαιρικό παραμύθι που πλέον παύει να είναι παραμύθι
και όλοι εμείς περιμένουμε τα καινούργια επεισόδια. Σε
περιβάλλον πολύ πιο ανταγωνιστικό.
Αυτό που προέχει; Να είμαστε όλοι μαζί την ερχόμενη Τρίτη
28 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Να δούμε όλοι μαζί την ΑΕΚ να
απογειώνεται! Να την δούμε να πετάει στα αστέρια! Να την
δούμε να επιστρέφει εκεί που μπήκε πρώτη και καλύτερη,
ανοίγοντας την πόρτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
24 χρόνια μετά την πρώτη ελληνική συμμετοχή!
12 χρόνια μετά τη δική της τελευταία φορά!
5 χρόνια και κάτι από εκείνο το βράδυ της δεύτερης άλωσης,
όταν όλα έδειχναν να σβήνουν!
Η ΑΕΚ όμως είναι και πάλι εδώ!
Από το απόλυτο σκοτάδι στην εκτυφλωτική λάμψη του
Champions League!
Και με τέτοιες προϋποθέσεις-εχέγγυα, που δεν είχε ποτέ
ξανά από την ημέρα της ίδρυσής της.

ó
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Το μεγάλο βήμα έγινε πριν από τρία βράδια στη Βουδαπέστη!
Μια μεγάλη πρόκριση, που είναι πλέον στα χέρια μας!
Ένα ιστορικό ραντεβού στο οποίο και πάλι η ΑΕΚ θα πρέπει να
δώσει το παρών!
Και αυτές οι ευκαιρίες δεν χάνονται!
Όχι από αυτή την ομάδα, όχι από αυτή την ΑΕΚ, όχι από αυτά
τα παιδιά!
Αυτά τα παιδιά που δεν ακολούθησαν την ιστορία, αλλά την
διαμόρφωσαν!
Το βράδυ της Τρίτης το ΟΑΚΑ θα είναι ντυμένο στα χρώματα
του , το σεντόνι θα… τεντώνει στο κέντροChampions League
του γηπέδου, ο ύμνος θα ακουστεί σε όλο το Μαρούσι και η
κιτρινόμαυρη φανέλα μας θα υπάρχει το περίφημο μεbadge
τα αστέρια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Θα είναι σαν πρόβα! Πρόβα αναβάθμισης! Πρόβα εξέλιξης και
αλλαγής επιπέδου. Θα είναι υπέροχα το βράδυ της Τρίτης στο
ΟΑΚΑ. Το βράδυ της δικαίωσης. Το βράδυ της πραγματικής
επιστροφής. Το βράδυ στο οποίο θα μπει η ιστορική
σφραγίδα σε μια πενταετία στη διάρκεια της οποίας
επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη πρόοδος στην ιστορία της ΑΕΚ,
μία πενταετία – ορόσημο ακόμα και για τα δεδομένα του
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που καταγράφει την επιστροφή
ενός παλιού μέλους της δικής του ελίτ από τα χώματα της Γ'
Εθνικής στα σαλόνια του .Champions League
To βράδυ της Τρίτης θα είμαστε όλοι εκεί! Για να πετάξουμε
μαζί μέχρι τα αστέρια! Ένα ραντεβού από το οποίο δεν πρέπει
να λείπει κανείς. Δεν θα είναι γιορτή! Θα είναι μια ακόμα μάχη
συνέπειας, θα είναι μια ακόμα πρόκληση, θα είναι το
τελευταίο 90λεπτο πριν από την επίτευξη ενός μεγάλου
στόχου. Ενός ακόμα μεγάλου στόχου. Υψηλού στόχου που θα

αντικατασταθεί από έναν επόμενο στόχο…
Και όταν τα φώτα στο ΟΑΚΑ θα σβήνουν, όταν όλα θα έχουν
κριθεί, ένας ολόκληρος 5ετής κύκλος σκληρής δοκιμασίας
από την κατάρρευση μέχρι την ανάσταση θα ολοκληρώνεται.
Και θα ανατέλλει η νέα εποχή.
Με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας και στους ομίλους του
Champions League, να μετράει αντίστροφα για την
επιστροφή στο σπίτι της και με παιδιά που την γνώρισαν στα
δύσκολα, με μια ελληνική φουρνιά ποδοσφαιρικής
προοπτικής που εξελίχθηκε μέσα από την εξέλιξη της ίδιας
της ομάδας. Ένα ωραίο ποδοσφαιρικό παραμύθι που θα
μνημονεύεται στο μέλλον. Δύσκολα μπορεί σήμερα να
εκτιμήσει κανείς όλες τις πτυχές του. Ένα ωραίο
ποδοσφαιρικό παραμύθι που πλέον παύει να είναι παραμύθι
και όλοι εμείς περιμένουμε τα καινούργια επεισόδια. Σε
περιβάλλον πολύ πιο ανταγωνιστικό.
Αυτό που προέχει; Να είμαστε όλοι μαζί την ερχόμενη Τρίτη
28 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Να δούμε όλοι μαζί την ΑΕΚ να
απογειώνεται! Να την δούμε να πετάει στα αστέρια! Να την
δούμε να επιστρέφει εκεί που μπήκε πρώτη και καλύτερη,
ανοίγοντας την πόρτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
24 χρόνια μετά την πρώτη ελληνική συμμετοχή!
12 χρόνια μετά τη δική της τελευταία φορά!
5 χρόνια και κάτι από εκείνο το βράδυ της δεύτερης άλωσης,
όταν όλα έδειχναν να σβήνουν!
Η ΑΕΚ όμως είναι και πάλι εδώ!
Από το απόλυτο σκοτάδι στην εκτυφλωτική λάμψη του
Champions League!
Και με τέτοιες προϋποθέσεις-εχέγγυα, που δεν είχε ποτέ
ξανά από την ημέρα της ίδρυσής της.
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Η ΑΕΚ που ξεκινά σήμερα την προσπάθεια να υπερασπιστεί τον τίτλο
της, ήταν μόλις πριν από έξι χρόνια μία ομάδα που δεν είχε καμία
προοπτική και καμία ελπίδα επιβίωσης. Μπορεί ο κόσμος να ήταν πάντα
κοντά της, μπορεί ο μεγάλος Θωμάς Μαύρος να είχε αναλάβει να ηγηθεί
μιας σταυροφορίας για τη σωτηρία, όμως η κατάσταση ήταν πια μη
αναστρέψιμη.
Σαν σήμερα το 2012 στην ήττα εντός έδρας και της πρεμιέρας με 0-1 από
τον Αστέρα Τρίπολης η ΑΕΚ άρχιζε το πρωτάθλημα που έμελλε να
καταλήξει στον τραγικό υποβιβασμό. Έξι χρόνια μετά στο ίδιο γήπεδο η
ΑΕΚ μπαίνει και πάλι στη μάχη της Super League ως πρωταθλήτρια
Ελλάδας και τίποτα μα τίποτα δεν θυμίζει εκείνες τις μαύρες μέρες.
Είναι και αυτή μία συγκυρία που μας ωθεί να αναλογιστούμε το πώς ήταν
η ΑΕΚ μέχρι πριν από λίγα χρόνια και σε τι φωτεινούς δρόμους βαδίζει
τώρα. Καλό είναι να μην ξεχνάμε...

Σαν σήμερα επίσης πριν από 20 χρόνια ο Ντέμης Νικολαΐδης είχε βάλει
τη σφραγίδα του σε μία ευρωπαϊκή πρόκριση στο τότε Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ
με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος. Η ήττα με 4-2 στη Βουδαπέστη είχε
φέρει την ελληνική ομάδα σε δύσκολη θέση, όμως στη ρεβάνς στη Νέα
Φιλαδέλφεια το μεγάλο αστέρι της ΑΕΚ εκείνης της εποχής είχε βάλει
τη σφραγίδα του με τρία γκολ στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα, ο οποίος
τελείωσε με σκορ 4-0.
Δυστυχώς, ένα χρόνο μετά στην ίδια ημερομηνία στο γήπεδο Rasunda
της Στοκχόλμης η ΑΕΚ έχει υποστεί εκείνη την πικρή ήττα από την ΑIK
στον προκριματικό του Champions League και είχε χάσει thn ευκαιρία
της πρόκρισης στη μεγάλη αυτή διοργάνωση.
Η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει άλλες δύο αγωνιστικές
δραστηριότητες για την ΑΕΚ στα χρόνια της δεκαετίας του ’90,
αμφότερες για τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας. Το 1991
είχε αναδειχθεί ισόπαλη στο γήπεδο του Βύρωνα 0-0 με την τοπική Δόξα,
ενώ το 1993 είχε νικήσει στο Κερατσίνι με 7-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

1991 0-0Δόξα Βύρωνα-ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας

1993 0-7Κερατσίνι-ΑΕΚ Κύπελλο Ελλάδας
(18', 87' Σταματής, 30', 40', 72 Αλεξανδρής, 78' Σλίσκοβιτς,
89' Π. Κωνσταντινίδης)

1998 4-0ΑΕΚ-Φερεντσβάρος Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

(8', 12', 25' Νικολαΐδης, 62' Δώνης)
1999 1-0ΑΙΚ Στοκχόλμης-ΑΕΚ Προκρ. Champions League
(57' Νοβάκοβιτς)

2012 0-1ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης Super League
(64' Αλβάρες)

19331930 Δολοφονείται στα 61 του
χρόνια από άγνωστο άτομο
στο σπίτι του στον Κολωνό
ο διακεκριμένος λογοτέχνης
Κώστας Ταχτσής. Τον βρήκε
στραγγαλισμένο η αδερφή του.

1988

14

Σεισμός 7,3 βαθμών της
κλίμακας Ρίχτερ
ισοπεδώνει την πόλη
Ντιέξι στην επαρχία
Σετσουάν της Κίνας με
αποτέλεσμα την απώλεια
9.300 ζωών.

Γεννιέται στη Γλασκώβη ο
διεθνούς φήμης ηθοποιός
Σον Κόνερι, γνωστός από
τους ρόλους του στη
θρυλική σειρά ταινιών
James Bond.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στο 4-0 επί της Φερεντσβάρος
στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν ο Ντέμης Νικολαϊδης

Σαν σήμερα πριν από έξι χρόνια η ΑΕΚ ξεκινούσε να ανεβαίνει
ένα Γολγοθά που τώρα πια μοιάζει με μακρινό εφιάλτη





tep

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3)

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 2(1) 1

OIKONOMO MΥ άριος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης ΓΚΑΛΟ Ροντρίγκο
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 06.10.1992 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 31.03.1991 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 19.09.1986
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,89m

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,85m

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: BΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
ΥΨΟΣ:1,74mamn amn amn

amnamn

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3) 4 5 12

ΓΚΙΝΗΣ Παναγιώτης ΜΠΑΚΑΚΗΣ Μιχάλης ΛΟΠΕΣ Ελντερ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 23.01.1999 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 18.03.1991 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 04.06.1989
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,90m

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,75m

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,79m

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 2(1)

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

2 399

ΜΠΑΡΚΑΣ Βασίλης ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ Παναγιώτης ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ Μάκης
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 30.05.1994 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 04.07.1993 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 25.03.1993
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,96m

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,92m

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,89mtep

tep

tep
2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3)

2017-2018
SL     5
ΚΥΠ 8
ΕΥΡ 2

2017-2018
SL    15
ΚΥΠ 2
ΕΥΡ 1

2017-2018
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2017-2018
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2017-2018
SL     26
ΚΥΠ 6
ΕΥΡ 2

2017-2018
SL     19   1
ΚΥΠ 4    1
ΕΥΡ 8

2017-2018
SL     19
ΚΥΠ 7
ΕΥΡ 2

2017-2018
SL     26  1
ΚΥΠ 10  1
ΕΥΡ 9

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3)

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

1 16 40

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Mαρίνος Ουζουνίδης
Χριστόφορος ΚόλαΒΟΗΘ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

Νίκος Παναγιωτάρας
ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ: Νίκος Γιάγκου ίκ ς Πανουργιάς, N o
ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ:

ρυσόστομος ΜιχαηλίδηςX
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ:
Γιάννης Κωτσής
ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Βασίλης Αρματάς
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Μιχάλης Κασάπης
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ: Νίκος Κορομηλάς, Γιώργος Σϊμος
Σπύρος Μαλλιώρας

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: Παντελής Νικολάου
ΓΙΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Αλκης Καλλιακμάνης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Χρήστος Καρβουνίδης
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ: Γιάννης Σταθάς
Διονύσης Εγκαρχος, Γιάννης Μπουρουτζίκας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ: Πάνος Αναστασόπουλος

16
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ΜΑΝΤΑΛΟΣ Πέτρος ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 31.08.1991
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,76μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 28.12.1997
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,72μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 2 1( )

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 2(2)

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

20 25

ΜΠΑΜΠΗΣ Πάρης
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 17.07.1999
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,72μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

32

MΟΡΑΝ Ερικ ΜΠΟΤΟΣ Γιάννης
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 25.05.1991 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 20.10.2000
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΙΣΠΑΝΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,87μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,72μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

39 70

ΓΙΟΥΣΗΣ Χρήστος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 08.02.1999
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,76μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

77

AΛΕΦ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Γιώργος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 28.01.95 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 09.12.1994
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: BΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,84μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,86μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3( )1

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

95 9

ΛΙΒΑΪΑ Μάρκο
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 26.08.1993
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:ΚΡΟΑΤΗΣ
ΥΨΟΣ: 1,82μ. ÅÐÈ

ÅÐÈ

ÅÐÈ ÅÐÈ
2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3) 1

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

10
2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΠΟΝΣΕ Ιεζεκιήλ ΜΠΟΓΕ Λούκας
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 28.01.1992 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 28.02.1996
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,80μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: AΡΓΕΝΤΙΝΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,83μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 2(-)

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
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ΣΙΜΟΕΣ Αντρέ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ Τάσος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 16.12.1989 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 28.06.1993
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,77μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,81μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3)

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3) 1

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

8 14

KΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Βίκτωρ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 28.07.1992
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,80μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3) 2

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

17

TΣΟΣΙΤΣ Ούρος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 24.10.1992 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 07.11.1986 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 13.12.1990
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΕΡΒΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,87μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΥΚΡΑΝΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,89μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΟΥΗΔΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,73μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 1(-)

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 3(3)

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ 1(-)

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ

7

ΑΛΜΠΑΝΗΣ Χρήστος
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 05.11.1994
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,84μ.

15 19 23

ΧΟΥΛΤ ΝίκλαςΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ ΝτμίτροΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ Ντμίτρο

17

amnamn amn

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 11.11.1997
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,83μ.

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
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ΣΒΑΡΝΑΣ Στράτος

amn
2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2018-2019
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

ΣΥΜΜ. ΣΥΜΜ.ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

633
me

me

meme

me

ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Γιώργος ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ Αστριτ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 16.08.1998 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ: 17.04.1990
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ
ΥΨΟΣ: 1,80μ.

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΟΥΗΔΟΣ
ΥΨΟΣ: 1,92μ.amn

me

me

me

2017-2018
SL       9
ΚΥΠ 2
ΕΥΡ 6

2017-2018
SL     15  1
ΚΥΠ 6
ΕΥΡ 7

2017-2018
SL       8
ΚΥΠ 3
ΕΥΡ

2017-2018
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2017-2018
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

2017-2018
SL 20
ΚΥΠ 5
ΕΥΡ 11 2

2017-2018
SL 12 1
ΚΥΠ 4
ΕΥΡ 7

201 -207 18
SL      12   2

2   1ΚΥΠ
ΕΥΡ 7    1

201 -207 18
SL       7

2ΚΥΠ
ΕΥΡ

2017-2018
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

201 -207 18
SL       1

2   2ΚΥΠ
ΕΥΡ

201 -207 18
SL      27  8

5  -ΚΥΠ
ΕΥΡ 10  2

201 -207 18
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

201 -207 18
SL
ΚΥΠ
ΕΥΡ

201 -207 18
SL      11  1

6  1ΚΥΠ
ΕΥΡ 4

201 -207 18
SL       19

6ΚΥΠ
ΕΥΡ 10

2017-2018
SL 27  6
ΚΥΠ 9  2
ΕΥΡ 8

2017-2018
SL 1
ΚΥΠ 3
ΕΥΡ

2017-2018
SL 16
ΚΥΠ 5  1
ΕΥΡ 5  1
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«Η κορυφή είναι μόνη η αρχή» ήταν το σλόγκαν της
εφετινής καμπάνιας των εισιτηρίων διαρκείας της ομάδας
μας. Και αν η κορυφή για την ΑΕΚ είναι βέβαιο ότι αποτελεί
το ξεκίνημα και όχι το τέλος της διαδρομής από το
καλοκαίρι του 2013, αποδείχτηκε ότι και η ανταπόκριση
του κόσμου στο κιτρινόμαυρο κάλεσμα έφτασε στα
κορυφαία επίπεδα της τρέχουσας πενταετίας!
Η εφετινή διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας είναι σχεδόν
βέβαιο ότι θα ξεπεράσει τις 12.000 που για τα δεδομένα
του Ολυμπιακού Σταδίου θα αποτελέσουν την κορυφαία
επίδοση της ομάδας μας από την επιστροφή της και μετά.
Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς θα πρόκειται για αύξηση
που θα ξεπερνά το 30%, επίδοση ιδιαίτερα σημαντική αν
σκεφτεί κανείς ότι ο κόσμος της ομάδας μας ζει και
αναπνέει για την επιστροφή στις εξέδρες του δικού μας
σπιτιού, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δικαιώνει τους
μαθηματικούς υπολογισμούς της ΠΑΕ όπως αναλύθηκαν
δημόσια κατά την εφετινή παρουσίαση και επιβεβαιώνει
στην πράξη τη βασική στόχευση που δεν ήταν άλλη από το
αμοιβαίο κέρδος του φίλαθλου – αγοραστή αλλά και της
ομάδας από την διαδικασία των εισιτηρίων διαρκείας.
Η βέβαιη συμμετοχή μας σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργά-
νωσης σε συνδυασμό με τα τέσσερα σημαντικά εντός έδρας
ματς εντός του Αυγούστου (φιλικό με Γαλατασαράι,
πρεμιέρα πρωταθλήματος με ΠΑΣ Γιάννινα και δύο
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και κρισιμότητας ευρωπαϊκές
ρεβάνς) δικαιώνει τους αγοραστές των εφετινών
εισιτηρίων διαρκείας όσον αφορά την έγκαιρη απόσβεση
των χρημάτων τους, πέραν βεβαίως της στήριξης στην
ομάδα, της ευκολίας πρόσβασης στο γήπεδο, αλλά και των
υπόλοιπων προνομίων που εμπεριέχονται στη σχετική
διαδικασία.
Είναι εξίσου σημαντικές για την ΠΑΕ ΑΕΚ και οι δύο αυτές
παράμετροι. Και η υψηλή ανταπόκριση από τους φιλάθλους

μας, που αναμένουμε να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες,
αλλά και η ασφαλής και σχετικά έγκαιρη πλέον απόσβεση
των χρημάτων για τον φίλαθλο που προπληρώνει το
εισιτήριό του για όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και αποτελεί
διπλή επιτυχία η βέβαιη σχετική εξέλιξη, αφού πάνω σε
αυτό το κριτήριο βασίστηκε εξ ολοκλήρου και η τιμολογια-
κή πολιτική των εφετινών διαρκείας.
Ταυτόχρονα όλα δείχνουν ότι απέδωσε και το άνοιγμα της
Θύρας 33 μετά από πολλά χρόνια ως Θύρα διάθεσης
διαρκείας, την ίδια ώρα που οι κεντρικές Θύρες του ΟΑΚΑ
έχουν φτάσει στα όρια της εξάντλησης των θέσεων από
τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Μια ακόμα καινοτο-
μία του τμήματος εισιτηρίων της ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν το -e
σιτήριο στη Θύρα 5 για τον σημερινό αγώνα με προνομιακή
τιμή και βεβαίως μόνο για ηλεκτρονική διάθεση αλλά και
μέσω του δικτύου καταστημάτων . να ακόμα βήμαPublic E
προς τα εμπρός, μετά το εγχείρημα του παιδικού εισιτηρί-
ου και ηλεκτρονικά για τη Θύρα 13 του ΟΑΚΑ.
Λόγω των αναγκών της για τον εντός έδρας αγώνα μεUEFA
τη την ερχόμενη Τρίτη 28 Αυγούστου για τα -VIDI Play Off
του , το τμήμα εισιτηρίων διαρκείας τηςChampions League
ΠΑΕ ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα, την
Τρίτη και την Τετάρτη στο ξεκίνημα της ερχόμενης
εβδομάδας, αλλά λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από
φιλάθλους που σπεύδουν έστω και την τελευταία στιγμή να
προμηθευτούν το εισιτήριο διαρκείας τους για το κυρίως
μενού της σεζόν θα ανοίξει και πάλι από την Πέμπτη 30
Αυγούστου με τελευταία παράταση μέχρι και την Παρα-
σκευή 7 Σεπτεμβρίου!
Με το αναλυτικό καλεντάρι των αγωνιστικών
υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη να έχει πλέον
αποσαφηνιστεί πλήρως, η υπόθεση-απόσβεση της
προπληρωμής του εισιτηρίου, που εκτός όλων των άλλων
δίνει και προτεραιότητα για τα διαρκείας της Αγιά-Σοφιάς,
θα αποτελεί πολύ εύκολη διαδικασία.

ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΣΤΕΡΙΑA
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ

Και φυσικά τα πιο ευχάριστα νέα μέσα και σε αυτό το καλοκαίρι της
πρωταθλήτριας ΑΕΚ προέρχονται από τη γη των προγόνων και
ιδρυτών μας. Κόντρα στην αμφισβήτηση, σε όσα κάποιοι
προσπάθησαν να περάσουν στον κόσμο της ΑΕΚ σπέρνοντας την
αμφιβολία και ξεπερνώντας τεράστια εμπόδια με την ομάδα μας να
βγαίνει νικήτρια σε όλες τις μάχες που έδωσε, οι εργασίες για την
κατασκευή του γηπέδου μας στη Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίστηκαν
μέσα στον Αύγουστο με καταιγιστικούς ρυθμούς και πάντα σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.
Οι πρώτες εξέδρες τοποθετήθηκαν στο παλιό πέταλο της Θύρας 21,
εκεί που είναι ο τομέας 4 του εργοταξίου και υπάρχουν ήδη τα πρώτα
μαγικά σκαλοπάτια πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα καθίσματα
του σπιτιού μας. Στις αρχές Αυγούστου άρχισε η τοποθέτηση των
πρώτων εξεδρών στο τελειωμένο κατασκευαστικά κομμάτι της
κερκίδας και μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να πάρει τη μορφή
κανονικής εξέδρας!
Ταυτόχρονα έχουν ήδη σηκωθεί οι δύο από τους τέσσερις πυλώνες
πάνω στους οποίους θα στηριχθεί το μεγαλειώδες στέγαστρο της
Αγιά Σοφιάς, ενώ στις 22 Ιουλίου ανακοινώθηκε η συμφωνία της
Δικέφαλος με τον ιταλικό κολοσσό που έχει ήδη ξεκινήσει τιςCimolai
προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του σε ένα
πρότζεκτ που θα διαρκέσει δεκαπέντε μήνες παράλληλα βεβαίως με
τις υπόλοιπες εργασίες κατασκευής. Η συναρμολόγηση του

σκέπαστρου αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Απρίλιο εντός του
γηπέδου μας κάτι που θα αποτελέσει ένα από τα πλέον εντυπωσιακά
στάδια στην πορεία της κατασκευής του.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να προχωρήσει η κατασκευή των
εξεδρών στην πλευρά της παλιάς Θύρας 3, εκεί όπου στο νέο γήπεδο
θα είναι η εξέδρα των επισήμων και από κάτω κατασκευάζονται ήδη
τα αποδυτήρια και όλοι οι απαραίτητοι χώροι για τη λειτουργία του
γηπέδου. Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχει σχηματιστεί
το μεγαλύτερο μέρος των εξεδρών εν αναμονή της έναρξης των
εργασιών για την υπογειοποίηση, έργο που έχει πλέον εγκριθεί σε
όλα τα απαραίτητα στάδια από την Περιφέρεια Αττικής.
Σημαντική νίκη για την ομάδα μας μέσα στο καλοκαίρι ήταν η οριστική
κατεδάφιση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων του Δήμου για τα
απορριμματοφόρα που… πλήγωναν επί δεκαετίες το πανέμορφο
Αλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ η Δικέφαλος θα εντείνει τις
προσπάθειες ώστε να πάψει οριστικά αυτή η πανέμορφη έκταση να
αποτελεί το… σκουπιδαριό της περιοχής και να επιστρέψει στους
κατοίκους αγκαλιάζοντας και πάλι αρμονικά το σπίτι μας, όπως
άρχισε να συμβαίνει από το 1930 μέχρι και τις μέρες μας.
Ένα μεγάλο όνειρο που καθημερινά γίνεται πραγματικότητα μπροστά
στα μάτια μας.
Μια υπόσχεση που πλέον αποτελεί έργο!
Εργο ζωής και πνοής για την ΑΕΚ και τη Νέα Φιλαδέλφεια!

22



Στη διάθεση των φιλάθλων μας

HOMEKIT 3rdKITawayKIT

Οι φανέλες της νέας εποχής των πρωταθλητών είναι στη διάθεση των φιλάθλων μέσω του AEK FC E-Shop
στο www.aekfc.gr, ενώ θα διατίθενται στις μπουτίκ στο ΟΑΚΑ (ημέρες αγώνων), στην μπουτίκ στο ισόγειο
των γραφείων της ΠΑΕ ΑΕΚ (Ολύμπου & Πάτμου, 151 23 - Μαρούσι) και σε επιλεγμένο δίκτυο καταστημά-
των. Η τιμή είναι στα 49,90 ευρώ με τις παιδικές στα 47,90 ευρώ.

O F F I C I A L     K I T S U P P L I E R
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Συντριπτικά υπέρ της ΑΕΚ είναι η παράδοση στις εντός
έδρας αναμετρήσεις με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με 17 νίκες
έναντι τριών ισοπαλιών και της μοναδικής ήττας τον
Δεκέμβριο του 1990. Τα γκολ είναι 56-20 υπέρ της
γηπεδούχου.
Ο Θωμάς Μαύρος είναι ο πρώτος σκόρερ στα ματς με τους
Ηπειρώτες με πέντε γκολ. μάλιστα αυτό του 1986 ήταν το
τελευταίο του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ενώ στο 7-2
της τελευταίας αγωνιστικής του 1978-79 σκόραρε μόνο
μια φορά, χάνοντας στο νήμα το Χρυσό Παπούτσι της
Ευρώπης από τον Ολλανδό Κις Κιστ (ο Ελληνας φορ
κατέκτησε το Χάλκινο με 31 τέρματα). Ήταν, όμως, ο
αγώνας που έφερε την ΑΕΚ ισόβαθμη με τον Ολυμπιακό και
της επέτρεψε να πάρει τον τίτλο, όταν οι ερυθρόλευκοι
δεν «κατέβηκαν» στο μπαράζ της Λεωφόρου.
Ομως και άλλα ματς έμειναν στην ιστορία. Το… ντέρμπι
κορυφής στο Άργος τον Φεβρουάριο του 1976, με την
τυπικά γηπεδούχο ΑΕΚ πρώτη και τον ΠΑΣ τρίτο στη
βαθμολογία, κρίθηκε με απευθείας κόρνερ του Μίμη
Παπαϊωάννου. Το 3-2 του 1981 κρίθηκε με ένα γκολ του
(περαστικού εκείνη τη σεζόν από την ΑΕΚ) Κώστα
Ελευθεράκη στο 82', ενώ στο 2-1 του 1986 έδωσε τη λύση
με το γκολ του ο νεαρός νεοαποκτηθείς από την Κοζάνη
Σωτήρης Μαυροδήμος.
Ο ΠΑΣ επανεμφανίστηκε στη μεγάλη κατηγορία το 2000
(με ένα πέρασμα τη σεζόν 1990-91) και υπέστη έξι ήττες σε
ισάριθμες επισκέψεις στις εκάστοτε έδρες της ΑΕΚ, με
τελευταία το 3-1 της σεζόν 2015-16, όταν ο Ντιέγκο
Μπουονανότε σκόραρε δύο φορές. Το σερί, όμως έσπασε
στο προπέρσινο 1-1, όταν ο ΠΑΣ ισοφάρισε με γκολ
οφσάιντ στο 94' απέναντι σε μια ΑΕΚ που έπαιζε από το 10'
με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Αραβίδη. Η... τάξη
αποκαταστάθηκε τον περασμένο Ιανουάριο με το 3-1 υπέρ
της ΑΕΚ.

1974-75 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-0
(66' αυτ. Μπάγιας, 79' Αρδίζογλου, 86' αυτ. Βέργος)
1975-76 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
(85' Παπαϊωάννου)
1976-77 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 5-1
(22', 84' Βάγκνερ, 25' Παπαδόπουλος, 34' Τάσος, 41' Ραβούσης – 43' Γκλασμάν)
1977-78 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-0
(6' Παπαϊωάννου, 25', 50' Μαύρος)
1978-79 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 7-2
(2', 58' Τάσος, 9' Μπάγιεβιτς, 24' Νικολούδης, 27' Αρδίζογλου, 35' Δομάζος, 49' Μαύρος –
61' Παπαχρήστου, 67' Σεϊταρίδης)
1979-80 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
(84' Νικολάου – 73' Σοφιάς)
1980-81 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-2
(28' Γκέσιος, 38' Μπάγιεβιτς, 82' Ελευθεράκης – 4' Λιάκος, 55' Κοντογιωργάκης)
1981-82 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 0-0
1982-83 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 4-2
(2' Αρδίζογλου, 45', 85' Δίντσικος, 57' Μαύρος – 10' Παπάζογλου, 54' Παπαχρήστου)
1983-84 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0
(46' Μαύρος, 67' Δίντσικος)
1985-86 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 4-1
(18' Σάντμπεργκ, 30', 38' Εστερχάζι, 83' Μαύρος – 11' Μάιπας)
1986-87 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
(6' Πατίκας, 74' Μαυροδήμος – 42' Μάιπας)
1990-91 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 0-1
(53' Λ. Παπαϊωάννου)
2000-01 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 4-2
(26' Δέλλας, 29' Νικολαΐδης, 73', 82' Κωνσταντινίδης – 4' Γκαρόζης, 64' Κορμαρής)
2002-03 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-1
(19' Ίβιτς, 44' Τσιάρτας, 48' Νικολαΐδης – 58' Γήτας)
2009-10 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-1
(22' Τζεμπούρ, 71', 90+3' Καφές – 55' Σαϊτιώτης)
2011-12 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
(15' Χοσέ Κάρλος, 52' αυτ. Πάντος – 81' Βάντερσον)
2012-13 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
(2' Φούντας, 82' Σταματής – 26' Μιχαήλ)
2015-16 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-1
(36', 44' Μπουονανότε, 87' Βάργκας – 20' Ακόστα)
2016-17 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 1-1
(67' Πέκχαρτ – 94' Μαμπουλού)
2017-18 ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 3-1
(12' Λιβάια, 53', 88' Αραούχο – 47' Γαρουφαλιάς)

Το πρώτο γκολ από τον Θωμά Μαύρο
στο επί του ΠΑΣ Γιάννινα2-0 .
Πρεμιέρα και τότε όπως και σήμερα.,





Ο Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος Γιάννινα ιδρύθηκε το 1966 και
ήταν προϊόν συγχώνευσης παλαιότερων τοπικών σωματείων (ΑΟ
Ιωαννίνων και ΠΑΣ Αβέρωφ). Αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Α'
Εθνική την περίοδο 1974-75 και για αρκετά χρόνια άφησε πολύ έντονα
το σημάδι του με μια πολύ καλή ομάδα, αποτελούμενη από ντόπιους και
ομογενείς ποδοσφαιριστές. Μάλιστα λόγω του ελκυστικού
ποδοσφαίρου που παρήγαγε εκείνη την περίοδο, στην ομάδα
αποδόθηκε το προσωνύμιο “Άγιαξ της Ηπείρου”.
Τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, αφού πέραν κάποιων
σποραδικών συμμετοχών στη μεγάλη κατηγορία (1990-91, 2000-01,
2002-03) η ομάδα βρισκόταν κυρίως στη Β' και Γ Εθνική. Το 2003
τιμωρήθηκε με αφαίρεση 90 βαθμών για παλαιότερα χρέη σε
ποδοσφαιριστές του, με αποτέλεσμα να βρεθεί και πάλι στις χαμηλές
κατηγορίες.
Από το 2012 ο ΠΑΣ βρίσκεται συνεχώς στη ,Super League
τερματίζοντας συνήθως μέσα στην πρώτη δεκάδα. Το 2013 έφτασε στα
play off Super Leagueτης και το 2016 βγήκε στην Ευρώπη, φτάνοντας
μέχρι τον γ' προκριματικό γύρο του 2016-17, όπουEuropa League
αποκλείστηκε από Αλκμααρ.

Ο Γιάννης Πετράκης γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1959 στο Ρέθυμνο Κρήτης. Από το 1978 από
ως το 1991 έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, ΟΦΗ, στην Ένωση Ατρομήτου Ρεθυμνιακού (ΕΑΡ) και
Ποσειδώνα Ηρακλείου.
Από τη σεζόν 1991 μέχρι και το 2004 ο Γιάννης Πετράκης δούλεψε σε ομάδες της Κρήτης
(Αστέρας Περάματος, Εργοτέλης, Ηρόδοτος, ΠΑΝΟ Μαλίων, ΟΦΗ) και στη συνέχεια βρέθηκε
στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Ακολούθησαν οι Αστέρας Ρεθύμνου, Νέα Ιωνία, Ιωνικός,
Εθνικός Αστέρας και ΑΟ Χανίων.
Την περίοδο 2012-13 θα εργαστεί για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής στη Super League
για λογαριασμό του ΟΦΗ και την επόμενη χρονιά ξεκίνησε στον Εργοτέλη, αλλά αποχώρησε
στα μισά του Πρωταθλήματος για να αναλάβει τον Π.Α.Σ τον Ιανουάριο του 2014. Εκεί έχει
συμπληρώσει τεσσεράμιση χρόνια καλής δουλειάς που αναγνωρίζεται από όλη την Ελλάδα.

ÐÁÓ
Έτος ίδρυσης: 1887

ΙωάννιναΧώρα/Πόλη:

Γήπεδο/Χωρητικότητα: Εθνικό στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες»

/ 7.652

Χρώματα: Μπλε / σπροA

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ&

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

THE
OFFICIALMATCH
PROGRAMME
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ÃÉÁÍÍÉÍÁ

ROSTER

ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÅÔÑÁÊÇÓ
ÐÑÏÐÏÍÇÔÇÓ

NO ONOMA ΘΕΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ. ΧΩΡΑ

12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 22.01.1991 Ελλάδα

39 ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 04.04.1987 Ελλάδα

93 ΜΙΧΑΗΛ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 16.12.1993 Κύπρος

2 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 14.01.1988 Ελλάδα

6 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 18.08.1986 Ελλάδα

11 ΜΙΤΕ ΤΣΙΚΑΡΣΚΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 06.01.1993 ΠΓΔΜ

15 ALEX KAKUBA ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 12.06.1991 Ουγκάντα

44 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 29.12.1988 Ελλάδα

77 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 07.11.1991 Ελλάδα

3 ANDI LILA ΜΕΣΟΣ 12.02.1986 Αλβανία

8 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΣ 20.11.1985 Ελλάδα

17 OREST KUZYK ΜΕΣΟΣ 17.05.1995 Ουκρανία

NO ONOMA ΘΕΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝ. ΧΩΡΑ

21 BARROS CASTRO EDWIN FABRY ΜΕΣΟΣ 21.02.1992 Κολομβία

22 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΟΝΤΗΣ ΜΕΣΟΣ 04.09.1987 Ελλάδα

33 ΙΓΚΟΡ ΦΕΛΙΠΕ ΒΙΝΤΑΛ ΜΕΣΟΣ 26.09.1996 Βραζιλία

55 ΕΝΕΣ ΝΤΟΛΟΒΑΤΣ ΜΕΣΟΣ 01.02.1999 Σερβία

88 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΙΑΣ ΜΕΣΟΣ 23.07.1994 Ελλάδα

7 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 09.05.1991 Ελλάδα

9 ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 26.07.1988 Ισπανία

10 SANDI KRIZMAN ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 17.08.1989 Κροατία

25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 20.09.1991 Ελλάδα

27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 07.12.1994 Ελλάδα

28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 14.05.1997 Ελλάδα

29 BAPTISTE JEAN LEO ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 03.05.1996 Γαλλία

17/7/2018 ΦΙΛ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0 Α.Ε.Λ.

20/7/2018 ΦΙΛ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 2-2 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

26/7/2018 ΦΙΛ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

4/8/2018 ΦΙΛ ΠΑΝΙΑΤΩΛΙΚΟΣ 1-0 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

8/8/2018 ΦΙΛ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

18/8/2018 ΦΙΛ ΑΡΗΣ 0-0 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

25/8/2018 SL AEK 21:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2/9/2018 SL ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΣΕΖΟΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΒΑΘΜΟΙ ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ.

2011-12 8 30 38 30 35 -5

2012-13 5 30 44 28 24 4

2013-14 11 34 41 34 43 -9

2014-15 6 34 53 47 33 14

2015-16 6 30 42 36 40 -4

2016-17 9 30 36 30 37 -7

2017-18 9 30 34 31 34 -3



PANORAMA

Το 60ο πρωτάθλημα Α' Εθνικής και 40ο επαγγελματικό ανοίγει αυλαία σήμερα.
Βασικά, την έχει ήδη ανοίξει, αφού σε αυτή τη σαββατιάτικη πρεμιέρα έχουν ήδη
διεξαχθεί δύο αγώνες σε Τούμπα και Αγρίνιο, πριν το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίξει
τις πύλες του για να υποδεχθεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Η ΑΕΚ καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο της μπροστά στο κοινό της και είναι η
4η σερί σεζόν (από τότε που επέστρεψε δηλαδή στη ) που αρχίζειSuper League
με εντός έδρας αναμέτρηση. Μόνο νίκες έχει μέχρι τώρα (3-0 τον Πλατανιά το
2015-16, 4-1 την Ξάνθη το 2016-17 στην 3η αλλά... πρώτη αγωνιστική –καθώς
είχαν μετατεθεί για... αργότερα οι δύο πρώτες του προγράμματος- και 2-0 πέρσι
τον Παναιτωλικό κεκλεισμένων των θυρών) και ευελπιστεί ότι αυτό θα γίνει και
σήμερα.
Την ίδια ώρα, ο Απόλλων φιλοξενεί τη Λάρισα στη Ριζούπολη, ενώ τη σκυτάλη
αύριο παίρνουν η Ξάνθη, η Νέα Σμύρνη και το Νέο Φάληρο, με τους αγώνες που
μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα που δημοσιεύουμε. Φινάλε αγωνιστικής τη
Δευτέρα, με τον πρώτο αγώνα της Λαμίας εναντίον του Αρη στην ιστορία της
μεγάλης κατηγορίας.
Νέα πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια, το μοίρασμα του τηλεοπτικού
θεάματος. Η ΕΡΤ μπήκε στο... παιχνίδι με την κάλυψη των εντός έδρας αγώνων
επτά ομάδων. Η Θεσσαλονίκη έχει και πάλι δύο ομάδες, το λεκανοπέδιο
παρέμεινε με έξι, ενώ οι μισές ομάδες της κατηγορίας εκπροσωπούν την
περιφέρεια και μάλιστα όλα τα μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα.
Σημειωτέον ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στο ΟΑΚΑ την Τρίτη για τη ρεβάνς των play off
των προκριματικών του με τη , ενώ το αγωνιστικόChampions League MOL Vidi
σερί συνεχίζεται και το άλλο Σάββατο στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα για
τη 2η αγωνιστική. Ακολουθεί η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΝΙΑ - ΩΡΑ TV

Π.Α.Ο.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25/8/2018 19:15 NS1

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 25/8/2018 19:15 ΕΡΤ1

A.E.K.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 25/8/2018 21:30 NS2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.-Α.Ε.Λ. 25/8/2018 21:30 ΕΡΤ1

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26/8/2018 19:15 ΕΡΤ1

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Ο.Φ.Η. 26/8/2018 19:15 NS2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 26/8/2018 21:30 NS1

ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ 27/8/2018 21:30 ΕΡΤ1

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Τρέχουσα)

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΝΙΑ - ΩΡΑ TV

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ 1/9/2018 19:15 ΕΡΤ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-A.E.K. 1/9/2018 21:30 NS

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 1/9/2018 21:30 ΕΡΤ

ΑΡΗΣ-Α.Ε.Λ. 2/9/2018 19:15 ΕΡΤ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. 2/9/2018 19:15 NS

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2/9/2018 21:30 NS

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 3/9/2018 21:30 NS

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-Ο.Φ.Η. 3/9/2018 21:30 ΕΡΤ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Επόμενη)

SUPERLEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ 2018-19

Το 60ο πρωτάθλημα Α' Εθνικής και 40ο επαγγελματικό ανοίγει αυλαία σήμερα.
Βασικά, την έχει ήδη ανοίξει, αφού σε αυτή τη σαββατιάτικη πρεμιέρα έχουν ήδη
διεξαχθεί δύο αγώνες σε Τούμπα και Αγρίνιο, πριν το Ολυμπιακό Στάδιο ανοίξει
τις πύλες του για να υποδεχθεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Η ΑΕΚ καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο της μπροστά στο κοινό της και είναι η
4η σερί σεζόν (από τότε που επέστρεψε δηλαδή στη ) που αρχίζειSuper League
με εντός έδρας αναμέτρηση. Μόνο νίκες έχει μέχρι τώρα (3-0 τον Πλατανιά το
2015-16, 4-1 την Ξάνθη το 2016-17 στην 3η αλλά... πρώτη αγωνιστική –καθώς
είχαν μετατεθεί για... αργότερα οι δύο πρώτες του προγράμματος- και 2-0 πέρσι
τον Παναιτωλικό κεκλεισμένων των θυρών) και ευελπιστεί ότι αυτό θα γίνει και
σήμερα.
Την ίδια ώρα, ο Απόλλων φιλοξενεί τη Λάρισα στη Ριζούπολη, ενώ τη σκυτάλη
αύριο παίρνουν η Ξάνθη, η Νέα Σμύρνη και το Νέο Φάληρο, με τους αγώνες που
μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα που δημοσιεύουμε. Φινάλε αγωνιστικής τη
Δευτέρα, με τον πρώτο αγώνα της Λαμίας εναντίον του Αρη στην ιστορία της
μεγάλης κατηγορίας.
Νέα πραγματικότητα μετά από πολλά χρόνια, το μοίρασμα του τηλεοπτικού
θεάματος. Η ΕΡΤ μπήκε στο... παιχνίδι με την κάλυψη των εντός έδρας αγώνων
επτά ομάδων. Η Θεσσαλονίκη έχει και πάλι δύο ομάδες, το λεκανοπέδιο
παρέμεινε με έξι, ενώ οι μισές ομάδες της κατηγορίας εκπροσωπούν την
περιφέρεια και μάλιστα όλα τα μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα.
Σημειωτέον ότι η ΑΕΚ επιστρέφει στο ΟΑΚΑ την Τρίτη για τη ρεβάνς των play off
των προκριματικών του με τη , ενώ το αγωνιστικόChampions League MOL Vidi
σερί συνεχίζεται και το άλλο Σάββατο στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα για
τη 2η αγωνιστική. Ακολουθεί η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων.



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

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
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ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΟΥΛΤ ΣΙΜΟΕΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (57')
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30.08.2018

0.09.2018

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

ΜΟL VIDI FC

UEL PO L1

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

UCL PO L2

UEL PO L2

.ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

UCL GS MD 1

UEL GS MD 1

ΠΑΟΚ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΦΗ

UCL GS MD 2

UEL GS MD 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

.ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡ

UCL GS MD 3

UEL GS MD 3

ΑΡΗΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

IΠΑΝΑΘΗΝΑ ΚΟΣ

UCL GS MD 4

UEL GS MD 4

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

UCL GS MD 5

UEL GS MD 5

A.O. ΞΑΝΘΗ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ1964

UCL GS MD 6

UEL GS MD 6

Α.Ε.Λ.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

ΠΑΟΚ

ΟΦΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Α.Ο. ΞΑΝΘΗ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964

Α.Ε.Λ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

E

M

ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΟΥΛΤ ΣΙΜΟΕΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (66')2-1



áëëáãåó

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΛΟΠΕΣ ΛΙΒΑΪΑ(66') (80') 1 (77')

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΛΙΒΑΪΑ1 (8 ') 12 (86')(53')

ΑΛΕΦ ΠΟΝΣΕ ΓΚΑΛΟ(29') (18') (15')

ΑΛΕΦ ΛΟΠΕΣ ΠΟΝΣΕ(2 ) (12') (8')8'

ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΟΣΙΤΣ(23') (13') (5T ’)

31

SEASON

2018-19 season

ΓΚΑΛΟ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ ΛΙΒΑΪΑ(82') 1 (72') 1(90’)




