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Καλημέρα στην αγωνιστική σεζόν 2017-18 λέει απόψε η ομάδα μας
μπροστά στο κοινό της, καλημέρα στα δύσκολα, καλημέρα με έναν από
τους πλέον ανταγωνιστικούς αντιπάλους τους οποίους θα συναντήσει
σε ολόκληρη τη χρονιά!

Ο πρώτος τελικός, σύμφωνα και με τον Μανόλο Χιμένεθ, που περιμένει
από τους παίκτες του να βλέπουν κάθε εφετινό ματς σαν τελικό και
φιλοδοξεί να τους δει να παλεύουν με πάθος, θέληση και διάθεση στον
πρώτο από αυτούς.

Ο πρώτος τελικός στο 201ο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία μας, που
θα κρίνει την μετά από πολλά χρόνια επιστροφή της σε φάση ομίλων
ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που εν μέρει θα καθορίσει την επανάκτηση
της ευρωπαϊκής ταυτότητας μίας ομάδας που στο διάβα της ιστορίας
της διαφήμισε το ελληνικό ποδόσφαιρο στις διοργανώσεις της UEFA
με τις σημαντικές της επιτυχίες.

Ο πρώτος τελικός που δεν θα αποτελέσει βεβαίως φιέστα αλλά ένα
ματς υπομονής και αγωνιστικής σκοπιμότητας απέναντι σε μία ομάδα
που έχει συνηθίσει να προκρίνεται πάντα μέσα από την επίπονη
διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών γύρων, απέναντι σε μία
ομάδα που έχει συνηθίσει να αγωνίζεται στη φάση των ομίλων του
Champions League, απέναντι σε μία ομάδα που έγινε η πρώτη από τη
Ρωσία με κατάκτηση ευρωπαϊκού κυπέλλου.

Πρόκριση επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας σημαίνει βέβαιη ευρωπαϊκή
επιστροφή αλλά και διατήρηση του ονείρου για τα αστέρια του
Champions League με ένα ακόμα μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού στα
μέσα Αυγούστου (μπορεί και ανήμερα τον… Δεκαπενταύγουστο) στα
πλέι οφ της διοργάνωσης.

Αποκλεισμός από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν σημαίνει καταστροφή αφού η
ομάδα μας θα έχει και δεύτερη ευκαιρία στα πλέι οφ του Europa
League.

Στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, στηρίζουμε την
προσπάθεια που ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις χάρη στον
έγκαιρο μεταγραφικό σχεδιασμό και βεβαίως προσέχουμε τη
συμπεριφορά μας στις εξέδρες του ΟΑΚΑ προκειμένου να μην
δώσουμε την παραμικρή αφορμή για δυσμενή σχόλια στον παρατηρητή
της UEFA.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
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Την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν 2017-18 με τον πρώτο «τελικό» της χρονιάς κηρύσσει ο Μανόλο Χιμένεθ μέσω
του πρώτου official match programme της περιόδου και δίνει το σύνθημα όχι μόνο για το αποψινό ματς με την
ΤΣΣΚΑ Μόσχας αλλά για τη συνολική φιλοσοφία που θέλει να διέπει την ομάδα του.   «Κάθε αγώνας για εμάς
πρέπει να αποτελεί έναν ξεχωριστό τελικό και ελπίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές το έχουν καταλάβει, μετά την
περσινή προσπάθεια που κάναμε» δηλώνει ο Ισπανός τεχνικός που μπορεί να άλλαξε την… ιστορία της περσινής
σεζόν αλλά εκτιμά με ταπεινότητα ότι το μόνο που έκανε ήταν να… προσθέσει έναν κόκκο άμμου στη συνολική
δουλειά που έχει γίνει. Χαρακτηρίζει την ΑΕΚ ως «ομάδα πάθους» και αυτό το πάθος, τη θέληση και τη διάθεση
περιμένει να δει απόψε από την ομάδα του.

O κόκκος άμμου αι η ΑΕΚ ου πάθους!κ τ
JIMENEZ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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«ΜΠΟΡΕΙ
ΤΕΛΙΚΑ
ΑΤΥΧΟΙ ΝΑ
ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ
ΟΙ ΡΩΣΟΙ»
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

-Πόσο δύσκολο ή και άδικο μπορεί να θεωρηθεί για μία ομάδα να είναι αναγκασμένη να δώσει ένα τόσο σημαντικό ματς,
καθοριστικό για μία ολόκληρη σεζόν, τόσο νωρίς από το ξεκίνημα της προετοιμασίας;
-«Είναι ξεκάθαρο ότι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν γίνεται να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική μας
κατάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως είναι σίγουρο ότι θα παρουσιαστούμε σε μία ανταγωνιστική κατάσταση για να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός τόσο δύσκολου αγώνα. Επιπλέον αν βάλουμε και τον παράγοντα τύχη
έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, που έχει ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημά του και σίγουρα προηγείται σε ρυθμό σε
σχέση με εμάς».

-Ένα σοβαρό επιπρόσθετο ντεζαβαντάζ…
-«Σίγουρα, αλλά είναι κάτι που το γνωρίζουμε και το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να δουλέψουμε με όλη η διάθεση και
το πάθος που έχει ο κόσμος μας αλλά και η διοίκηση του club για αυτά τα ματς και να κάνουμε τα πάντα για να τα
καταφέρουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή! Και μιας που αναφέραμε ήδη κάποια πράγματα οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία
περίπτωση δεν χρειάζεται να αναζητούμε δικαιολογίες, αλλά να γνωρίζουμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα για την
πρόκριση».

-Πόσο θετικό είναι ότι είχατε μαζί σας όλους ή τους περισσότερους τουλάχιστον ποδοσφαιριστές στη διάρκεια της
προετοιμασίας για να μπορέσετε να δουλέψετε μαζί τους όλες αυτές τις μέρες;
-«Δεν ξέρω αν τους είχα… όλους, αλλά το σημαντικό είναι ότι ήρθαν ποδοσφαιριστές αρκετά νωρίς στο ξεκίνημα της
προετοιμασίας. Βεβαίως παραμένει το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς και δεν δουλεύουμε πάνω από είκοσι μέρες όλοι μαζί
προκειμένου να γνωριστούμε καλύτερα και να δέσουμε σαν ομάδα».

-Τελικά θεωρείτε την ΑΕΚ άτυχη που κληρώθηκε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, εκτιμάτε ότι υπήρχαν και πιο επιθυμητοί αντίπαλοι
σε σχέση με τους πέντε υποψήφιους της κλήρωσης;
-(Βάζει τα γέλια…) «Δεν μπορώ να αναφερθώ στον παράγοντα τύχη, δεν μπορώ να πω για το αν είχαμε τύχη ή όχι και δεν
έχει και την παραμικρή σημασία στην παρούσα φάση».

-Είναι αυτό που λέμε… «ό,τι έγινε, έγινε»…
-«Το σημαντικό είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα και ότι και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να
παρουσιάσουμε στο γήπεδο μία εξίσου δυνατή ομάδα. Μετά τα δύο αυτά παιχνίδια θα μπορώ να σας πω με μεγαλύτερη…
σιγουριά, αν είχαμε εμείς την τύχη ή οι Ρώσοι. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι η κλήρωση ήταν τυχερή για εμάς! Θα το
δούμε»…

-Είσαστε εκείνος που πέρυσι άλλαξε τη μοίρα της ομάδας στη διάρκεια της σεζόν. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο τον
Μανόλο Χιμένεθ να είναι εκείνος που μετά από έξι χρόνια θα οδηγήσει και πάλι την ΑΕΚ σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής
διοργάνωσης;
-«Η δουλειά που έγινε πέρυσι είναι κάτι που όλοι καλούμαστε να την συνεχίσουμε. Οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ο
καθένας τη δική του, όσο καλύτερα γίνεται. Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα με μεγάλη ιστορία και πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια
ταπεινότητα με την οποία στην προηγούμενη σεζόν καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα».

-Η ερώτηση αφορούσε εσάς…
-«Εγώ από την πλευρά μου έχω προσθέσει με τη δική μου δουλειά έναν κόκκο άμμου σε όλο αυτό! Εχουμε μεν καταφέρει
κάποια πράγματα αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να συνεχίσουμε μπροστά. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά
υπάρχει μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε και αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να
είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι για εμάς πρέπει να αποτελεί έναν ξεχωριστό τελικό και ελπίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές
το έχουν καταλάβει, μετά την περσινή προσπάθεια που κάναμε. Ο,τι γίνει θα είναι καλό για την ομάδα, αλλά πρέπει να
κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

-Σε ένα ματς στα τέλη Ιουλίου όταν καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη στο 100%, όταν αποκλείεται να είναι η ίδια
ομάδα που θα δούμε στη διάρκεια της χρονιάς, τι είναι αυτό που θα μετρήσει πιο πολύ; Η ψυχή, το πάθος, η θέληση για αυτή
την πρόκριση;
-«Τρεις λέξεις με τεράστια σημασία η καθεμία. Πρέπει να έχουμε πάθος σε μία ομάδα που την χαρακτηρίζει το πάθος, θα
πρέπει να έχουμε θέληση στο να κάνουμε τα πράγματα καλά και πρέπει να έχουμε τη διάθεση για να τα καταφέρουμε».

«Για αυτή την πρόκριση πρέπει να δείξουμε πάθος αφού βρισκόμαστε
σε μία ομάδα που την χαρακτηρίζει το πάθος, θέληση στο να κάνουμε

τα πράγματα καλά και διάθεση για να τα καταφέρουμε»
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-«Είναι ξεκάθαρο ότι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν γίνεται να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική μας
κατάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως είναι σίγουρο ότι θα παρουσιαστούμε σε μία ανταγωνιστική κατάσταση για να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις ενός τόσο δύσκολου αγώνα. Επιπλέον αν βάλουμε και τον παράγοντα τύχη
έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο, που έχει ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημά του και σίγουρα προηγείται σε ρυθμό σε
σχέση με εμάς».

-Ένα σοβαρό επιπρόσθετο ντεζαβαντάζ…
-«Σίγουρα, αλλά είναι κάτι που το γνωρίζουμε και το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να δουλέψουμε με όλη η διάθεση και
το πάθος που έχει ο κόσμος μας αλλά και η διοίκηση του club για αυτά τα ματς και να κάνουμε τα πάντα για να τα
καταφέρουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή! Και μιας που αναφέραμε ήδη κάποια πράγματα οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία
περίπτωση δεν χρειάζεται να αναζητούμε δικαιολογίες, αλλά να γνωρίζουμε ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα για την
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προετοιμασίας για να μπορέσετε να δουλέψετε μαζί τους όλες αυτές τις μέρες;
-«Δεν ξέρω αν τους είχα… όλους, αλλά το σημαντικό είναι ότι ήρθαν ποδοσφαιριστές αρκετά νωρίς στο ξεκίνημα της
προετοιμασίας. Βεβαίως παραμένει το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς και δεν δουλεύουμε πάνω από είκοσι μέρες όλοι μαζί
προκειμένου να γνωριστούμε καλύτερα και να δέσουμε σαν ομάδα».

-Τελικά θεωρείτε την ΑΕΚ άτυχη που κληρώθηκε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, εκτιμάτε ότι υπήρχαν και πιο επιθυμητοί αντίπαλοι
σε σχέση με τους πέντε υποψήφιους της κλήρωσης;
-(Βάζει τα γέλια…) «Δεν μπορώ να αναφερθώ στον παράγοντα τύχη, δεν μπορώ να πω για το αν είχαμε τύχη ή όχι και δεν
έχει και την παραμικρή σημασία στην παρούσα φάση».

-Είναι αυτό που λέμε… «ό,τι έγινε, έγινε»…
-«Το σημαντικό είναι ότι θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ δυνατή ομάδα και ότι και εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να
παρουσιάσουμε στο γήπεδο μία εξίσου δυνατή ομάδα. Μετά τα δύο αυτά παιχνίδια θα μπορώ να σας πω με μεγαλύτερη…
σιγουριά, αν είχαμε εμείς την τύχη ή οι Ρώσοι. Μπορεί τελικά να αποδειχθεί ότι η κλήρωση ήταν τυχερή για εμάς! Θα το
δούμε»…

-Είσαστε εκείνος που πέρυσι άλλαξε τη μοίρα της ομάδας στη διάρκεια της σεζόν. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο τον
Μανόλο Χιμένεθ να είναι εκείνος που μετά από έξι χρόνια θα οδηγήσει και πάλι την ΑΕΚ σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής
διοργάνωσης;
-«Η δουλειά που έγινε πέρυσι είναι κάτι που όλοι καλούμαστε να την συνεχίσουμε. Οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, ο
καθένας τη δική του, όσο καλύτερα γίνεται. Η ΑΕΚ είναι μία ομάδα με μεγάλη ιστορία και πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια
ταπεινότητα με την οποία στην προηγούμενη σεζόν καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα».

-Η ερώτηση αφορούσε εσάς…
-«Εγώ από την πλευρά μου έχω προσθέσει με τη δική μου δουλειά έναν κόκκο άμμου σε όλο αυτό! Εχουμε μεν καταφέρει
κάποια πράγματα αλλά έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να συνεχίσουμε μπροστά. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά
υπάρχει μεγάλη διαδρομή να διανύσουμε και αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να
είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι για εμάς πρέπει να αποτελεί έναν ξεχωριστό τελικό και ελπίζω ότι και οι ποδοσφαιριστές
το έχουν καταλάβει, μετά την περσινή προσπάθεια που κάναμε. Ο,τι γίνει θα είναι καλό για την ομάδα, αλλά πρέπει να
κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

-Σε ένα ματς στα τέλη Ιουλίου όταν καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη στο 100%, όταν αποκλείεται να είναι η ίδια
ομάδα που θα δούμε στη διάρκεια της χρονιάς, τι είναι αυτό που θα μετρήσει πιο πολύ; Η ψυχή, το πάθος, η θέληση για αυτή
την πρόκριση;
-«Τρεις λέξεις με τεράστια σημασία η καθεμία. Πρέπει να έχουμε πάθος σε μία ομάδα που την χαρακτηρίζει το πάθος, θα
πρέπει να έχουμε θέληση στο να κάνουμε τα πράγματα καλά και πρέπει να έχουμε τη διάθεση για να τα καταφέρουμε».







ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ

LOPES
HELDER

KΛΩΝΑΡΙΔΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ

Ο ν ε α ρ ό ς τ ε ρ μ α τ ο φ ύ λ α κ α ς
αποκτήθηκε από την ΑΕΚ για να
πλαισιώσει τους Γιάννη Ανέστη και
Βασίλη Μπάρκα. Γεννημένος στην
Κατερίνη ο Παναγιώτης Τσιντώτας
έκανε τα πρώτα βήματα της
καριέρας του στον Πιερικό και το
2 0 1 1 α π ο κ τ ή θ η κ ε α π ό τ ο ν
Λεβαδειακό. Στην ομάδα της
Λ ι β α δ ε ι ά ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ ε
εξαιρετικές εμφανίσεις, με την ΑΕΚ
να βλέπει την εξέλιξη που μπορεί να
έχει και να του δίνει τη δυνατότητα
να αγωνιστεί στο υψηλότερο
επίπεδο. Έχει υπάρξει διεθνής με
την Εθνική Νέων.

Ο πρώτος Ελληνας σκόρερ της
π ε ρ α σ μ έ ν η ς χ ρ ον ιά ς π ή ρ ε τ η ν
ευκαιρία να αγωνιστεί στο υψηλότερο
επίπεδο και να έχει την εξέλιξη που
αξίζει το ταλέντο του. Ξεκίνησε από τα
τμήματα υποδομής του Ατσαλένιου και
το 2012 αποκτήθηκε από τον Πλατανιά.
Την περασμένη σεζόν με την ομάδα των
Χανίων αγωνίστηκε συνολικά 30
φορές, πετυχαίνοντας 12 γκολ. Έχει
δυνατό κορμί, γεγονός που του δίνει τη
δυνατότητα να επιτεθεί τόσο κατά
μέτωπον, όσο και να παίξει με την
π λ ά τ η , τ ρ ο φ ο δ ο τ ώ ν τ α ς τ ο υ ς
συμπαίκτες του. Έχει υπάρξει διεθνής
με την Εθνική ομάδα Νέων.

Σύγχρονος αριστερός αμυντικός που
μπορεί να καλύψει όλη την πλευρά.
Έχοντας γαλουχηθεί ποδοσφαιρικά
στην Πορτογαλία , ο Ελντερ Λόπες
δ ι α θ έ τ ε ι ό λ α ε κ ε ί ν α τ α
χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα
full-back: καλή αμυντική συμπεριφορά,
ταχύτητα και καλό αριστερό πόδι, που
μπορεί και να δημιουργήσει, αλλά και
να εκτελέσει. Βρέθηκε στην Πάρμα
μόλις σε ηλικία 19 ετώ, για να
ακολουθήσουν μετά η Πάσος Φερέιρα
και η Μπέιρα Μαρ. Η ΑΕΚ τον απέκτησε
από τη Λας Πάλμας, με την οποία την
περασμένη σεζόν είχε 17 συμμετοχές
σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Βίκτωρ Κλωναρίδης είναι γέννημα
θρέμμα των Ακαδημιών της ομάδας
μας. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα
το 2011 από τον Μανόλο Χιμένεθ μόλις
σε ηλικία 18 ετών και αμέσως έδειξε
τις ξεχωριστές δυνατότητές του. Στην
π ρ ώ τ η τ ο υ θ η τ ε ί α σ τ η ν Α Ε Κ
πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις και
π έ τ υ χ ε 5 γ κ ο λ . Το 2 0 1 2 π ή ρ ε
μεταγραφή στη Λιλ και μέχρι την
επιστροφή του στην ΑΕΚ πέρασε από
τ η Μ ο υ σ κ ρ όν τ η Λ α νς κ α ι τον
Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό μ ε τ ο ν ο π ο ί ο
πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου
εμφανίσεις, κατακτώντας το Κύπελλο
του 2014. Εχει υπάρξει διεθνής με την
Εθνική Βελγίου Κ20.
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KΛΩΝΑΡΙΔΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ

Ο Βίκτωρ Κλωναρίδης είναι γέννημα
θρέμμα των Ακαδημιών της ομάδας
μας. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα
το 2011 από τον Μανόλο Χιμένεθ μόλις
σε ηλικία 18 ετών και αμέσως έδειξε
τις ξεχωριστές δυνατότητές του. Στην
π ρ ώ τ η τ ο υ θ η τ ε ί α σ τ η ν Α Ε Κ
πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις και
π έ τ υ χ ε 5 γ κ ο λ . Το 2 0 1 2 π ή ρ ε
μεταγραφή στη Λιλ και μέχρι την
επιστροφή του στην ΑΕΚ πέρασε από
τ η Μ ο υ σ κ ρ όν τ η Λ α νς κ α ι τον
Π α ν α θ η ν α ϊ κ ό μ ε τ ο ν ο π ο ί ο
πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου
εμφανίσεις, κατακτώντας το Κύπελλο
του 2014. Εχει υπάρξει διεθνής με την
Εθνική Βελγίου Κ20.

LIVAJA
MARKO

COSIC
UROS

TRAUSTASON
ARNOR

Εξαιρετικής τεχνικής κατάρτισης
επιθετικός με εμπειρία στο υψηλότερο
επίπεδο. Ο κροατικής καταγωγής
επιθετικός μόλις σε ηλικία 16 ετών
πήρε μεταγραφή για την Ίντερ, με την
οποία κατέκτησε το ευρωπαϊκό
πρωτάθλημα νέων NextGen Series,
ενώ μέτρησε και έξι συμμετοχές στην
πρώτη ομάδα. Το 2014 και ενώ είχε
ήδη αγωνιστεί σε Λουγκάνο, Τσεσένα
και Αταλάντα, πήρε μεταγραφή στη
Ρούμπιν Καζάν έναντι 6 εκατομμυρίων
ε υ ρ ώ . Π έ ρ υ σ ι τ ο κ α λ ο κ α ί ρ ι
μετακόμισε στη Λας Πάλμας, με την
ο π ο ί α α γ ω ν ί σ τ η κ ε 2 5 φ ο ρ έ ς
πετυχαίνοντας 5 γκολ. Εχει αγωνιστεί
σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της
Κροατίας έχοντας συνολικά 54
συμμετοχές και 24 γκολ.

Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της
γενιάς του, ο Σέρβος κεντρικός
αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του
στον Ερυθρό Αστέρα και μόλις σε
ηλικία 17 ετών πήρε μεταγραφή στην
ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Από εκεί και πέρα
βρέθηκε στην Ιταλία για λογαριασμό
των Πεσκάρα, Φροζινόνε και Έμπολι,
βελτιώνοντας το έτσι κι αλλιώς
πλούσιο ταλέντο του σε μία από τις
καλύτερες αμυντικές σχολές του
ποδοσφαίρου. Είναι παίκτης που
χρησιμοποιεί το μυαλό του στην άμυνα
και την ίδια στιγμή η τεχνική του
κατάρτιση τον βοηθάει να παίζει με τη
μπάλα στα πόδια.

Ταχύτατος εξτρέμ που μπορεί να
αγωνιστεί με την ίδια άνεση και στις
πλευρές, έχοντας μάλιστα και έφεση
στο γκολ. Γεννημένος στο Κέφλαβικ,
ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του
καριέρα στην τοπική ομάδα της πόλης
του και το 2013 αναδείχθηκε ως ο πιο
ταλαντούχος νέος παίκτης του
Πρωταθλήματος Ισλανδίας. Την
αγωνιζόταν με τα χρώματα της
Ραπίντ Βιέννης. Είναι διεθνής με την
Εθνική Ισλανδίας , έχον τας 13
εμφανίσεις και 5 γκολ. Στο Euro 2016
με δικό του γκολ η Εθνική ομάδα της
χώρας του νίκησε την Αυστρία και
προκρίθηκε από τους ομίλους στην
επόμενη φάση, στην παρθενική της
εμφάνιση σε τελική φάση μεγάλης
διοργάνωσης.
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AEK 2016-17FC // THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME //

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

G
O

A
LK

EE
P

ER

Date of Birth: 30/05/1994
Nationality: Greek
Height // Weight: 1.9 m // kg5 91

Apps // Goals:

BARKAS Vassilis1

G
O

A
LK

EE
P

ER

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

Συμμ. // Γκολ

G
O

A
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P
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ANESTIS Giannis22

SL:
CUP:
ΕUR:

SL:
CUP:
ΕUR:

SL:
CUP:
ΕUR:

SL:
CUP:
ΕUR:

D
EF

EN
D

ER

Date of Birth: 24 10 9/ /198
Nationality: Bosnian
Height // Weight:1. 2m // kg8 77

Apps // Goals:

VRANJES Ognjen4

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

Apps // Goals:

JOHANSSON Jakob18

SL:
CUP:
ΕUR:

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

Apps // Goals:

M
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ER

MANTALOS Petros20

SL:
CUP:
ΕUR: 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:

FO
R

W
A

R
D

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

Apps // Goals:

LIVAJA Marko10

SL:
CUP:
ΕUR:

FO
R

W
A

R
D

Date of Birth: 09/12/1994
Nationality: Greek
Height // Weight:1.86m // 86kg

Apps // Goals:

GIAKOUMAKIS Giorgos11

SL:
CUP:
ΕUR:

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

Apps // Goals:

TZANETOPOULOS Adam55

D
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EN
D

ER

SL:
CUP:
ΕUR:

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

Apps // Goals:

M
ID
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D
ER

SIMOES Andre8

SL:
CUP:
ΕUR:

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

Apps // Goals:

ΑJDAREVIC Astrit6

M
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D
ER

SL:
CUP:
ΕUR:

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:

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

Συμμ. // Γκολ

Α
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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 Dmitro19

SL:
CUP:
ΕUR:

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:
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:
CUP:
ΕUR:D

EF
EN

D
ER

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

Apps // Goals:

GALO Rodrigo12

SL:
CUP:
ΕUR:

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:
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:
CUP:
ΕUR: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:
CUP:
ΕUR:

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

Apps // Goals:

RODRIGUEZ Patricio29

M
ID
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EL

D
ER

SL:
CUP:
ΕUR:
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Η ΑΕΚ επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια σε μια διαδικασία με την οποία ήταν πολύ εξοικειωμένη σε άλλες εποχές. Μιλάμε για τους

προκριματικούς του Τσάμπιονς Λιγκ, στο οποίο ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που διεκδίκησε και που κατέκτησε θέση σε ομίλους.

Ως πρωταθλήτρια Ελλάδας στα τρία πρώτα χρόνια της διοργάνωσης (1992-93, 1993-94, 1994-95) έφτασε δύο φορές έφτασε δύο φορές μέχρι

την... πόρτα της διοργάνωσης που ακόμα διεξαγόταν σε δύο ομίλους, όμως το καλοκαίρι του 1994 ήταν πλέον η ώρα της δικαίωσης, με τη μεγάλη

πρόκριση επί της πανίσχυρης Γκλάσγκοου Ρέιντζερς της εποχής εκείνης.

Ακολούθησαν άλλες πέντε προσπάθειες, εκ των οποίων οι τρεις ήταν επιτυχημένες: το 2002 με τον αποκλεισμό του ΑΠΟΕΛ, το 2003 με

πρόκριση σε βάρος της ελβετικής Γκρασχόπερς και το 2006 με δύο νίκες επί της σκωτσέζικης Χαρτς. Το 1999 η ελληνική ομάδα έπεσε θύμα

έκπληξης όταν αποκλείστηκε από τη σουηδική ΑΙΚ Στοκχόλμης και το 2007 υπέκυψε στην εμφανή ανωτερότητα της Σεβίλλης.

τα προκριματικα
τροφηeπι

1992 - 93
Α’ γύρος
16/9/92: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 1 - 1 (42’ Αλεξανδρής – 75’ Χατζηλουκάς)
30/9/92: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 2 - 2 (77’ Γκόγκιτς, 85’ Φασουλιώτης – 31’
Σαμπανάτζοβιτς, 71’ Αλεξανδρής)
Β’ γύρος
21/10/92: ΑΕΚ - Αϊντχόβεν 1 - 0 (53’ Δημητριάδης)
4/11/92: Αϊντχόβεν - ΑΕΚ 3 - 0 (5’, 51’, 74’ Ρομάριο)

1993 - 94
Α’ γύρος
15/9/93: Μονακό - ΑΕΚ 1 - 0 (81’ αυτ. Βλάχος)
29/9/93: ΑΕΚ - Μονακό 1 - 1 (13’ Σλίσκοβιτς – 6’ Ντζοργκαέφ)

1994 - 95
Προκριματικός γύρος
10/8/94: ΑΕΚ - Ρέιντζερς 2 - 0 (47’, 70’ Σαραβάκος)
24/8/94: Ρέιντζερς - ΑΕΚ 0 - 1 (44’ Σαβέβσκι)

1999-00
Γ’ προκριματικός γύρος
11/8/99: ΑΕΚ – AIK Στοκχόλμης 0 - 0
25/8/99: AIK Στοκχόλμης - ΑΕΚ 1 - 0 (57’ Νοβάκοβιτς)

2002 - 03
Γ’ προκριματικός γύρος
13/8/02: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ 2 - 3 (23’ Ουζουνίδης, 91’ πεν. Μαλέκκος - 44’, 47’
Μπορμπόκης, 93’ Νικολαΐδης)
28/8/02: ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ 1 - 0 (58’ Ράϊτ)

2003 - 04
Γ’ προκριματικός γύρος
13/8/03: Γκρασχόπερς - ΑΕΚ 1 - 0 (83' Νούνιεζ)
27/8/03: ΑΕΚ - Γκρασχόπερς 3 - 1 (21’ Κατσουράνης, 25’ Λυμπερόπουλος,
39’ αυτ. Καστίγιο – 68’ Νούνιεζ)

2006 - 07
Γ’ προκριματικός γύρος
9/8/2006 Χαρτς - ΑΕΚ 1 - 2 (62’ Μικολιούνας - 89’ Καπετάνος, 92’
Λυμπερόπουλος)
23/8/2006 ΑΕΚ - Χαρτς 3 - 0 (78’ πεν., 86’ Ζούλιο Σέζαρ, 82’
Λυμπερόπουλος)

2007 - 08
Γ’ προκριματικός γύρος
15/8/2007 Σεβίλη - ΑΕΚ 2 - 0 (47’ Λουίς Φαμπιάνο, 68’ Κανουτέ)
3/9/2007 ΑΕΚ - Σεβίλη 1 - 4 (81’ Ριβάλντο - 31’, 44’ πεν. Λουίς Φαμπιάνο,
40’ Κεϊτά, 54’ Κερζάκοφ)

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕ τη αεκΜ Μ

2006
Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν στο
«Μάρεϊφιλντ» του Εδιμβούργου λίγο
μετά την ολοκλήρωση της ανατροπής
με αντίπαλο τη Χαρτς



1992: Πρώτη σεζόν της διοργάνωσης, με δύο γύρους στο

φορμάτ του παλιού Κυπέλλου Πρωταθλητριών και φάση

ομίλων με δύο των τεσσάρων ομάδων. Η ΑΕΚ απέκλεισε

τον ΑΠΟΕΛ με δύο ισοοπαλίες, αλλά στο δεύτερο γύρο η

νίκη με 1-0 επί της Αϊντχόβεν στη Νέα Φιλαδέλφεια

ανατράπηκε στη ρεβάνς με το χατ-τρικ του Ρομάριο

1993: Ίδιος τρόπος διεξαγωγής και αποκλεισμός από τη

Μονακό που λίγες μέρες νωρίτερα είχε αντικαταστήσει

στη διοργάνωση την πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας

Μαρσέιγ, η οποία είχε τιμωρηθεί για τις παράνομες

δραστηριότητες του προέδρου της Μπερνάρ Ταπί

1994: Η Ρέιντζερς της Γλασκώβης, μόνιμη

πρωταθλήτρια Σκωτίας και με συμμετοχή ήδη στο

Τσάμπιονς Λιγκ 1992-93, ήταν το φαβορί. Αλλά η μεγάλη

ΑΕΚ της εποχής εκείνης την απέκλεισε καθαρά με 2-0

στη Νέα Φιλαδέλφεια και 1-0 στο Άιμπροξ. Στον όμιλο με

Μίλαν, Αγιαξ και Σάλτσμπουργκ πήρε δύο βαθμούς.

1999: Η ΑΙΚ Στοκχόλμης ήταν το αουτσάιντερ απέναντι

στην πολύ φιλόδοξη και θεωρητικά ανώτερη ΑΕΚ, η

οποία όμως βρήκε απέναντί της μια πολύ πιο έτοιμη

ομάδα, αλλά και μεγάλη κακοτυχία. Δοκάρια και χαμένες

ευκαιρίες την κράτησαν στο 0-0 στην Αθήνα, ενώ έχασε

1-0 στη ρεβάνς.

2002: Στην επιστροφή του Ντούσαν Μπάγεβιτς στον

πάγκο της, η ΑΕΚ προκρίθηκε με δύο νίκες επί του

ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η συμμετοχή της σε όμιλο με Ρεάλ,

Ρόμα και Γκενκ, η οποία ολοκληρώθηκε με έξι ισοπαλίες!

2003: Η ΑΕΚ εκείνου του καλοκαιριού που με δυσκολία

πήρε άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα, κατάφερε με

την ίδια δυσκολία να αποκλείσει την ελβετική

Γκρασχόπερς. Η ήττα με 1-0 στη Ζυρίχη έδειξε να

ανατρέπεται εύκολα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με το

αρχικό 3-0, όμως οι Ελβετοί μείωσαν και το φινάλε έγινε

θρίλερ. Σε όμιλο με Λα Κορούνια, Αϊντχόβεν και Μονακό

πήρε δύο βαθμούς

2006: Η ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα με τη

Χαρτς στο Εδιμβούργο από 0-1 σε 2-1 ήταν η βάση της

πρόκρισης. Το 3-0 στο ΟΑΚΑ σφράγισε την επιστροφή στο

Τσάμπιονς Λιγκ με τον Λορένθο Σέρα Φερέρ στο τιμόνι.

Σε όμιλο με Μίλαν, Λιλ και Αντερλεχτ, η ΑΕΚ έκανε τις

πρώτες νίκες της στη διοργάνωση (1-0 με Λιλ και Μίλαν)

και έχασε την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική.

2007: Η Σεβίλλη εκείνης της εποχής, κάτοχος των

Κυπέλλων ΟΥΕΦΑ 2006 και 2007, ήταν ανυπέρβλητο

εμπόδιο για την ΑΕΚ. Την απέκλεισε με δύο νίκες και την

υποχρέωσε να «μετατεθεί» στο τότε Κύπελλο ΟΥΕΦΑ,

όμως το γεγονός που επισκίασε εκείνους τους αγώνες

ήταν ο θάνατος του αμυντικού της ισπανικής ομάδας

Αντόνιο Πουέρτα από καρδιακό επεισόδιο σε αγώνα

πρωταθλήματος λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς της Αθήνας.
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ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΕ
ΜΕ ΕΝΝΕΑ πρΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ

M

M

Ο Τόνι Σαβέβσκι πανηγυρίζει το δικό
του γκολ με το οποίο σφραγίστηκε η
πρόκριση της ΑΕΚ για πρώτη φορά στο
Τσάμπιονς Λιγκ, στο 1-0 επί της
Ρέιντζερς στη Γλασκώβη

1994
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Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση διάθεσης των εισιτήριών διαρκείας.
www.aekfc.grΌροι και πληροφορίες στο







CSKA MOSKVA

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι μία παραδοσιακή δύναμη του Ρωσικού
Πρωταθλήματος. Ιδρύθηκε το 1911 στην Πρωτεύουσα της
χώρας και αποτελεί μέρος του Κεντρικού Αθλητικού
Συλλόγου του Στρατού (ΤΣΣΚΑ). Ενδιαφέρον προκαλεί το
γεγονός πως μέχρι την καθιέρωση αυτού του ονόματος της
ομάδας που έγινε το είχαν προηγηθεί τα «Αθλητικός1960,
Σύλλογος της Κεντρικής Διοίκησης του Κόκκινου Στρατού»
(Τσε-Ντε-ΚΑ), «Αθλητικός Σύλλογος της Κεντρικής
Διοίκησης του Σοβιετικού Στρατού» (Τσε-Ντε-ΣΑ) και
«Κεντρικός Αθλητικός Σύλλογος του Υπουργείου Άμυνας»
(Τσε-Εσ-ΚΜΟ). Κατά τη Σοβιετική περίοδο τα “άλογα” (ή
“στρατιώτες”, όπως είναι τα προσωνυμία τους) κατέκτησαν 7
πρωταθλήματα και 5 κύπελλα, ενώ κατά τη Ρωσική περίοδο 3
Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ.

Το 2005 η ΤΣΣΚΑ έφτασε στη μεγαλύτερη διάκρισή της
συλλογικά, κατακτώντας το παράλληλαEuropa League,
μάλιστα με το ρωσικό νταμπλ. Στον τελικό νίκησε με 3-1 τη
Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην έδρα της τελευταίας!

Την περσινή σεζόν (2016-17) τερμάτισε στην 2η θέση του
Πρωταθλήματος, ενώ την προηγούμενη αναδείχθηκε
Πρωταθλήτρια. Το ρόστερ έχει έντονο το ρωσικό στοιχείο, με
παίκτες αναγνωρισμένης αξίας όπως ο Ακινφέεφ,οι αδερφοί
Μπερεζούσκι, ο Σιγκνίσεβιτς και ο Ντζαγκόεφ, πλαισιωμένοι
από ποδοσφαιριστές εκτός Ρωσίας, όπως ο Βιτίνιο, ο
Ολανάρε και ο γνωστός σε εμάς από το πέρασμα του από τον
ΠΑΟΚ, Νάτχο.

Ο Βίκτωρ Γκοτσαρένκο γεννήθηκε στις 10 Ιουνίου 1977 στο
Χοϊνίκι της Λευκορωσίας.Ως ποδοσφαιριστής, έκανε καριέρα
σε ομάδες της χώρας του ως το 2000 (σταμάτησε λόγω
σοβαρού τραυματισμού) με πιο σημαντική την τετραετή θητεία
του στη Μπορίσοφ.BATE

Ως προπονητής ξεκίνησε από τη δεύτερη ομάδα της τοBATE
2004, ενώ το 2007 προάχθηκε στην πρώτη αρχικά ως βοηθός
και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής, παραμένοντας στον
πάγκο της μέχρι το 2013. Ήταν αντίπαλος της ΑΕΚ στον όμιλο
του Γιουρόπα Λιγκ 2009-10.

Την περίοδο 2015-16 (και ενώ είχε περάσει από τους πάγκους
των Kuban Krasnodar, Ural Sverdlovsk Oblast και FC Ufa)
διετέλεσε για μικρό χρονικό διάστημα βοηθός του Σλούτσκι
στην ΤΣΚΑ, για να τον διαδεχτεί το Δεκέμβρη του 2016.
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ΠΑΡΑΔΟ ΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗΜ

Viktor Goncharenko

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Μ

PFC
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Birthdate: 16/08/1996
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2017

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

POMAZUN Ilya1
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Birthdate: 08/04/1986
Nationality: RUSSIAN

2003In club since:
CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

AKINFEEV Igor35
Birthdate: 19/09/1990
Nationality: BRAZILIAN

2012In club since:
GREMIOPrev. Club:
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Birthdate: 20/06/1982
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2001

CHERNOMORETSPrev. Club:

BEREZUTSKIY Alexei6
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Birthdate: 14/07/1979
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2004

LOKOMOTIV MOSCOWPrev. Club:

IGNASHEVICH Sergey4
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Birthdate: 06/10/1988
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2011

SPARTAK NALCHIKPrev. Club:

VASIN Viktor5
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Birthdate: 30/03/1997
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2017

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

GORDYUSHENKO72
Birthdate: 09/10/1993
Nationality: BRAZILIAN
In club since: 2013

BOTAFOGOPrev. Club:
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VITINHO Victor11
Birthdate: 18/02/1988
Nationality: ISRAELI
In club since: 2014

PAOK FCPrev. Club:

NATCHO Bibars66
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Birthdate: 21/05/1997
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2017

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

ZHAMALETDINOV
Timur

75
Birthdate: 04/06/1994
Nationality: NIGERIAN
In club since: 2017

GUANGZHOU R&FPrev. Club:
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OLANARE Aaron99
Birthdate: 10/04/1998
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2017

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

CHALOV Fedor63
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Birthdate:20/06/1982
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2002

FK MOSKAUPrev. Club:
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BEREZUTSKIY Vasili
Birthdate: 08/09/1986
Nationality: RUSSIAN

2010In club since:
FK MOSKAUPrev. Club:

NABABKIN Kirill14
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Birthdate 27/04/1991
Nationality: RUSSIAN

2009In club since:
CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

SHCHENNIKOV Georgy42

D
EF

EN
D

ER

24

M
ID

FI
EL

D
ER

Birthdate: 24/04/1996
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2017

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:
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MAKAROV Aleksandr31
Birthdate: 30/05/1996
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2015

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

GOLOVIN Aleksandr1710
Birthdate: 17/06/1990
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2008

AKADEMIAPrev. Club:
DIMITROVGRAD

DZAGOEV Alan
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Birthdate: 14/01/1996
Nationality: RUSSIAN
In club since: 2017

CSKA MOSCOW IIPrev. Club:

CHERNOV Nikita91
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Birthdate: 19/02/1992
Nationality: BULGARIAN
In club since: 2013

FC LITEX LOVETCHPrev. Club:

MILANOV Georgi8
Birthdate: 25/06/1986
Nationality: DUTCH
In club since: 2012

AZ ALKMAARPrev. Club:

WERNBLOOM Pontus3
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ΤHE ROSTER
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Third qualifying round
(matches 25 & 26 July/1 & 2 August)

Champions Route
Slavia Praha (CZE) v BATE Borisov (BLR)
Astana (KAZ) v Legia Warszawa (POL)
Maribor (SVN) v FH Hafnarfjördur (ISL)
København (DEN) v Malmö (SWE)
Celtic (SCO) v Rosenborg (NOR)
Hapoel Beer-Sheva (ISR) v Ludogorets (BUL)
Viitorul (ROU) v APOEL (CYP)
Salzburg (AUT) v Rijeka (CRO)
Qarabağ (AZE) v Sheriff (MDA)
Partizan (SRB) v Olympiacos (GRE)

League route
FCSB (ROU) v Viktoria Plzeň (CZE)
Nice (FRA) v Ajax (NED)
Dynamo Kyiv (UKR) v Young Boys (SUI)
AEK Athens (GRE) v CSKA Moskva (RUS)
Club Brugge (BEL) v Başakşehir (TUR)

04/08/17: Play-off draw
15–16/08/17: Play-off round, first leg
22–23/08/17: Play-off round, second leg

The 22 automatic spots for the group stage:
Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid ( SP) -Ε
Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund
(GER) - Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester
City, Manchester United (ENG)-Juventus, Roma
(ITA) - Benfica, Porto (POR) - Monaco, Paris
Saint-Germain (FRA) - Spartak Moskva (RUS),
Shakhtar Donetsk (UKR) - Anderlecht (BEL) -
Feyenoord (NED) - Beşiktaş (TUR) - Basel (SUI)

24/08/17: Group stage draw, Monaco
12–13/09/17: Group stage, matchday one
26–27/09/17: Group stage, matchday two
17–18/10/17: Group stage, matchday three
31/10/17–01/11/17: G , matchday fourσ
21–22/11/17: Group stage, matchday five
05–06/12/17: Group stage, matchday six

11/12/17: Round of 16 draw
13–14/02/18 and 20–21/02/18: Round of 16,
first leg
06–07/03/18 and 13–14/03/18: Round of 16,
second leg

16/03/18: Quarter-final draw
03–04/04/18: Quarter-finals, first leg
10–11/04/18: Quarter-finals, second leg

13/04/18: Semi-final and final draw
24–25/04/18: Semi-finals, first leg
01–02/05/18: Semi-finals, second leg

26/05/18: Final (NSK Olimpiyski, Kyiv)

ΘΕΜΑ

UEFA
CHAMPIONS LEAGUE

ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΤΟ ΜΟΝΑΚΟ...

Στην τελική της φάση μπαίνει από αυτή την εβδομάδα η προκριματική

διαδικασία του Champions League για τα δέκα εισιτήρια, που απομένουν για

τη φάση των ομίλων, μετά το… ξεκαθάρισμα των δύο πρώτων

προκριματικών γύρων. Δέκα ομάδες από τον προκριματικό των

πρωταθλητών και πέντε από το δρόμο των μη πρωταθλητών θα

διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης, ένα

σκαλοπάτι πριν από τη φάση των ομίλων.

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την πρόκρισή της επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και αν τα

καταφέρει θα κληρωθεί στις 4 Αυγούστου στα πλέι οφ με μια εκ των

Λίβερπουλ, Νάπολι, Σεβίλλη (οι σίγουρες) και Αγιαξ, Ντιναμό Κιέβου αν οι

δύο τελευταίες καταφέρουν να προκριθούν και αυτές από τον τρίτο

προκριματικό. Αν η ομάδα μας προκριθεί στα πλέι οφ, τότε θα επιστρέψει

σε ομίλους Champions League μετά από 11 χρόνια, αν αποκλειστεί στα πλέι

οφ, έχει εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του Europa League, μετά από

έξι χρόνια!

Αν, όμως, η ΑΕΚ αποκλειστεί από την δευτεραθλήτρια Ρωσίας, θα είναι και

πάλι παρούσα στην κλήρωση της 4ης Αυγούστου αλλά θα μετάσχει στα πλέι

οφ του Europa League ως ανίσχυρη και θα ποντάρει σε μία ευνοϊκή

κλήρωση με δεδομένο ότι στους ισχυρούς θα υπάρχουν και ομάδες όπως η

Ζενίτ, η Μπιλμπάο και η Μίλαν αλλά και σαφώς πιο προσιτοί αντίπαλοι.

Το δεδομένο είναι ότι αν τα καταφέρουμε απόψε και μετά από οχτώ βράδια

στη Μόσχα, η ΑΕΚ εξασφαλίζει εκτός από την εκπροσώπησή της στην

κλήρωση της 4ης Αυγούστου στη Νιόν, και στο πρώτο μεγάλο ραντεβού του

ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το διήμερο 24-25 Αυγούστου στο Πριγκιπάτο του

Μονακό.

Όπως μπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνακα στη φάση των ομίλων του

Champions League έχουν εξασφαλισμένη θέση 22 ομάδες, αφού οι

υπόλοιπες δέκα θα προκύψουν από τους δύο προκριματικούς γύρους που

απομένουν και θα ολοκληρωθούν με τα πλέι οφ στις 15-16 και 22-23

Αυγούστου.
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Viitorul (ROU) v APOEL (CYP)
Salzburg (AUT) v Rijeka (CRO)
Qarabağ (AZE) v Sheriff (MDA)
Partizan (SRB) v Olympiacos (GRE)

League route
FCSB (ROU) v Viktoria Plzeň (CZE)
Nice (FRA) v Ajax (NED)
Dynamo Kyiv (UKR) v Young Boys (SUI)
AEK Athens (GRE) v CSKA Moskva (RUS)
Club Brugge (BEL) v Başakşehir (TUR)

04/08/17: Play-off draw
15–16/08/17: Play-off round, first leg
22–23/08/17: Play-off round, second leg

The 22 automatic spots for the group stage:
Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid ( SP) -Ε
Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund
(GER) - Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester
City, Manchester United (ENG)-Juventus, Roma
(ITA) - Benfica, Porto (POR) - Monaco, Paris
Saint-Germain (FRA) - Spartak Moskva (RUS),
Shakhtar Donetsk (UKR) - Anderlecht (BEL) -
Feyenoord (NED) - Beşiktaş (TUR) - Basel (SUI)

24/08/17: Group stage draw, Monaco
12–13/09/17: Group stage, matchday one
26–27/09/17: Group stage, matchday two
17–18/10/17: Group stage, matchday three
31/10/17–01/11/17: G , matchday fourσ
21–22/11/17: Group stage, matchday five
05–06/12/17: Group stage, matchday six

11/12/17: Round of 16 draw
13–14/02/18 and 20–21/02/18: Round of 16,
first leg
06–07/03/18 and 13–14/03/18: Round of 16,
second leg

16/03/18: Quarter-final draw
03–04/04/18: Quarter-finals, first leg
10–11/04/18: Quarter-finals, second leg

13/04/18: Semi-final and final draw
24–25/04/18: Semi-finals, first leg
01–02/05/18: Semi-finals, second leg

26/05/18: Final (NSK Olimpiyski, Kyiv)

Στην τελική της φάση μπαίνει από αυτή την εβδομάδα η προκριματική

διαδικασία του Champions League για τα δέκα εισιτήρια, που απομένουν για

τη φάση των ομίλων, μετά το… ξεκαθάρισμα των δύο πρώτων

προκριματικών γύρων. Δέκα ομάδες από τον προκριματικό των

πρωταθλητών και πέντε από το δρόμο των μη πρωταθλητών θα

διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ της διοργάνωσης, ένα

σκαλοπάτι πριν από τη φάση των ομίλων.

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την πρόκρισή της επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και αν τα

καταφέρει θα κληρωθεί στις 4 Αυγούστου στα πλέι οφ με μια εκ των

Λίβερπουλ, Νάπολι, Σεβίλλη (οι σίγουρες) και Αγιαξ, Ντιναμό Κιέβου αν οι

δύο τελευταίες καταφέρουν να προκριθούν και αυτές από τον τρίτο

προκριματικό. Αν η ομάδα μας προκριθεί στα πλέι οφ, τότε θα επιστρέψει

σε ομίλους Champions League μετά από 11 χρόνια, αν αποκλειστεί στα πλέι

οφ, έχει εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του Europa League, μετά από

έξι χρόνια!

Αν, όμως, η ΑΕΚ αποκλειστεί από την δευτεραθλήτρια Ρωσίας, θα είναι και

πάλι παρούσα στην κλήρωση της 4ης Αυγούστου αλλά θα μετάσχει στα πλέι

οφ του Europa League ως ανίσχυρη και θα ποντάρει σε μία ευνοϊκή

κλήρωση με δεδομένο ότι στους ισχυρούς θα υπάρχουν και ομάδες όπως η

Ζενίτ, η Μπιλμπάο και η Μίλαν αλλά και σαφώς πιο προσιτοί αντίπαλοι.

Το δεδομένο είναι ότι αν τα καταφέρουμε απόψε και μετά από οχτώ βράδια

στη Μόσχα, η ΑΕΚ εξασφαλίζει εκτός από την εκπροσώπησή της στην

κλήρωση της 4ης Αυγούστου στη Νιόν, και στο πρώτο μεγάλο ραντεβού του

ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το διήμερο 24-25 Αυγούστου στο Πριγκιπάτο του

Μονακό.

Όπως μπορείτε να δείτε στον σχετικό πίνακα στη φάση των ομίλων του

Champions League έχουν εξασφαλισμένη θέση 22 ομάδες, αφού οι

υπόλοιπες δέκα θα προκύψουν από τους δύο προκριματικούς γύρους που

απομένουν και θα ολοκληρωθούν με τα πλέι οφ στις 15-16 και 22-23

Αυγούστου.
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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
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