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EDITORIAL

κή πλην του πρωτοπόρου που έμεινε αλώβητη στην 
έδρα του Άρη.

Η διαδρομή των τριών μηνών που «τρέχει» η σε-
ζόν έχει δείξει ξεκάθαρα ότι για τον Παναθηναϊκό 
υπάρχει μονόδρομος στην αντιμετώπιση αυτών των 
αγώνων: να συμπεριφέρονται οι ποδοσφαιριστές του 
σαν να παίζουν ντέρμπι. Διαπιστωμένα από πέρυσι, 
οι Πράσινοι στα ντέρμπι βγάζουν τον καλύτερο εαυτό 
τους, συνήθως είναι καλύτεροι του αντιπάλου τους 
και τα αποτελέσματα δείχνουν πως αρκετές φορές 
επιβραβεύεται η προσπάθειά τους. Αντίθετα, ιδίως 
όταν υποδέχονται μικρομεσαίες ομάδες ο κίνδυνος 
του εφησυχασμού προκαλεί ουκ ολίγα προβλήματα. 
Μονάχα εφέτος ο Παναθηναϊκός «πέταξε» δύο βαθ-
μούς κόντρα στο Βόλο, τρεις κόντρα στον Ατρόμητο 
εντός έδρας, ενώ εκτός έδρας άφησε τρεις βαθμούς 
στην Τρίπολη και από δύο σε Λάρισα, Ηράκλειο. 

Τον κακό εαυτό του έχει να αντιμετωπίσει στην πραγ-
ματικότητα ο Παναθηναϊκός. Και τίποτα άλλο.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Μία νίκη σε ντέρμπι είναι πάντοτε σημαντική. Πολ-
λώ δε μάλλον όταν ουδείς εκτός ομάδας δείχνει να 
πιστεύει στη νίκη. Και βέβαια ακόμα πιο σπουδαίο 
όταν συνοδεύεται από μια καλή απόδοση. Ο Παναθη-
ναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με 2-1 αλλά αυτό πλέον 
είναι… περσινά κουλούρια. Στα φρέσκα απαιτείται 
νίκη σήμερα απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στο τελευ-
ταίο εντός έδρας παιχνίδι του 2020. Μία νίκη που θα 
επιτρέψει στο Τριφύλλι να ανασάνει βαθμολογικά, 
φτάνοντας τις τρεις νίκες σερί. Μια νίκη που θα προσ-
δώσει μεγαλύτερη σημασία στο δύσκολο φινάλε του 
πρώτου γύρου απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε 
οκτώ ημέρες. Μια νίκη που θα φέρει στους Πράσι-
νους την πίστη ότι πλέον κατάφεραν να φέρουν την 
κατάσταση στο επιθυμητό μέτρο και μπορούν να «χτί-
σουν» βραχυπρόθεσμα ένα μέλλον με προοπτική και 
προσδοκία.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα απέχει παρασάγγας από το χαρακτη-
ρισμό «βατός» ως αντίπαλος. Παρά το γεγονός ότι 
δεν είχε το χρόνο να προετοιμαστεί κατάλληλα για 
την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο ΠΑΣ παρουσιά-
ζει μια ιδιαίτερα αξιόμαχη εικόνα σε όλα τα παιχνίδια 
του. Η βαθμολογική συγκομιδή του δεν μαρτυρά κάτι 
τέτοιο, πλην όμως παράσημα στο πέτο των Ηπειρω-
τών αποτελούν ότι είναι η μοναδική ομάδα έως τώρα 
που δεν ηττήθηκε από τον πρωτοπόρο και η μοναδι-
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Όπως όταν ανάβει 

μία σπίθα

ΣΑΝΤΣΕΣ

Αν για ένα πράγμα ξεχωρίζει μέσα στο γήπεδο, αυτό 
είναι σίγουρα το πάθος του. Ο Φακούντο Σάντσες 
ήρθε στον Παναθηναϊκό πριν από λίγους μήνες και 
έχει καταφέρει να καθιερωθεί και σταδιακά να βελ-
τιώνεται και να βοηθάει την ομάδα στην προσπάθειά 
της να καλύψει το χαμένο έδαφος. Όπως και ο ίδιος 
παραδέχεται χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής, ενώ 
στη συνέντευξη που ακολουθεί εξηγεί και τη βασική 
διαφορά σε σχέση με το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. 
Σημειώνεται πως για τις ανάγκες της φωτογράφισης 
χρησιμοποιήθηκε μοτοσυκλέτα που δεν ανήκει στον 
Σάντσες.
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Κόντρα στην ΑΕΚ πετύχατε μία σημαντική 
νίκη. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να πε-
τύχετε κόντρα στον ΠΑΣ μία ακόμα νίκη, προ-
κειμένου να καλύψετε το χαμένο έδαφος;

Ο αγώνας του Σαββάτου είναι πολύ σημαντικός για 
να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τα ματς που 
προηγήθηκαν και κερδίσαμε. Η νίκη με την ΑΕΚ σί-
γουρα βοηθά την αυτοπεποίθησή μας, γιατί γνωρίζα-
με πως πρόκειται για έναν σημαντικό αντίπαλο. Το να 
κερδίζεις ένα ντέρμπι, πάντα σε βοηθάει ψυχολογικά.

Τι δεν πήγε καλά για εσάς στο ξεκίνημα της 
σεζόν και ο Παναθηναϊκός έμεινε αρκετά 
πίσω στη βαθμολογία;

Γνωρίζουμε καλά πως στο πρώτο διάστημα της σεζόν 
δεν τα πήγαμε καλά. Υπήρξαν αλλαγές στο ρόστερ, 
ένας νέος προπονητής με νέες ιδέες. Ήταν σημαντική 
και η αλλαγή προπονητή που είχαμε γιατί χρειάζεται 

χρόνος για να προσαρμοστούμε και εμείς από τη 
σκέψη τους ενός σε εκείνη του άλλου. Έχουμε συ-
ναίσθηση ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα 
θέλαμε. Δεν αποτελεί δικαιολογία αλλά δεν είναι εύ-
κολο να συνθέσεις όλα τα κομμάτια ενός παζλ. Χρει-
άζεται χρόνος. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να βελτι-
ωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα 
συλλέξουμε στο δεύτερο γύρο ακόμα περισσότερους 
βαθμούς για να φτάσουμε στις θέσεις που οδηγούν 
στα Κύπελλα Ευρώπης.

Πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα η παρουσία 
του Λάζλο Μπόλονι;

Ο προπονητής έχει μία πιο απλή ιδέα οπότε δεν χρει-
αζόμαστε πολύ χρόνο για να βρούμε τον τρόπο που 
θέλει ο προπονητής να λειτουργήσουμε. Λόγω των 
χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών που έχουμε, 
γίνεται ακόμα πιο εύκολο να καταλάβουμε πως θέ-
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λει να παίξουμε. Αυτό είναι ορατό πλέον και στους 
αγώνες, βλέπουμε ότι συνεχώς βελτιωνόμαστε. 
Είναι όμως σημαντικό να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες 
για γκολ που δημιουργούμε. Αυτό μας έλειψε στους 
αγώνες στο ξεκίνημα της σεζόν.

Εσύ πως αισθάνεσαι; Έχεις προσαρμοστεί 
στον τρόπο ζωής στην Ελλάδα και στον Πα-
ναθηναϊκό;

Ναι. Από την ημέρα που πήρα την απόφαση να έρθω, 
ήξερα πως θα χρειαστώ χρόνο προσαρμογής τόσο 
για το καθαρό αγωνιστικό κομμάτι, όσο και για τη 
ζωή μου εδώ. Στους πρώτους αγώνες φάνηκε ότι 
χρειαζόμουν χρόνο, όμως αυτή τη στιγμή αισθάνομαι 
πολύ καλύτερα και σίγουρα πιο άνετα. Αυτό βοηθά-
ει το αποτέλεσμα να είναι καλύτερο στον αγωνιστικό 
χώρο. Είμαι χαρούμενος και συνεχίζω να προσαρμό-
ζομαι. Θα έλεγα, μάλιστα, ότι δεν περίμενα αυτό να 
συμβεί τόσο γρήγορα.

Στα τελευταία παιχνίδια σε βλέπουμε σαφώς 
βελτιωμένο. Τι είναι αυτό που σε έχει βοηθή-
σει να ανεβάσεις την απόδοσή σου;

Δεν θα μπορούσα από την πρώτη στιγμή να δείξω 
αυτό ακριβώς που είμαι. Παίζοντας και όσο περνάει 
ο καιρός, νιώθω πιο άνετα και από την πρώτη ημέρα 
που ήρθα δουλεύω σκληρά για να φτάσω στο κα-
λύτερο δυνατό επίπεδο. Να δώσω ό,τι περισσότερο 
μπορώ. Και χαίρομαι γιατί παιχνίδι με το παιχνίδι, αι-
σθάνομαι καλύτερα.

Έχεις γεννηθεί σε μία χώρα που έχει παρά-
δοση στο ποδόσφαιρο. Πως είναι για ένα 
παιχνίδι να μεγαλώνει στην Αργεντινή και να 
ονειρεύεται να γίνει ποδοσφαιριστής;

Η Αργεντινή είναι μία χώρα με μεγάλη παράδοση στο 
ποδόσφαιρο. Το μεγαλύτερο πάθος στη χώρα μας, 
είναι αυτό και το ζούμε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. 
Στη δική μου περίπτωση, από τα πρώτα μου βήματα 
είχα πίσω μου μία οικογένεια που πάντα έπαιζε ποδό-
σφαιρο. Από μικρό παιδί το σκεφτόμουν και το πρώτο 
πράγμα που πάντα ζητούσα να μου χαρίσουν, ήταν 
μία μπάλα. Ξεκίνησα να παίζω όταν ήμουν 5 χρονών. 
Από τότε δεν σταμάτησα ποτέ. Με βοήθησε πολύ η 
οικογένειά μου, με στήριξε σε αυτό τον δρόμο. Μεγα-
λώνοντας και περνώντας την περίοδο της εφηβείας, 

Σάντσες
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το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Χαίρομαι που 
μπόρεσα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, να 
γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Κάθε φορά που 
κάποιος πετυχαίνει έναν στόχο, θυμάται από που ξε-
κίνησε και αυτό είναι πολύ όμορφο.

Ξεκίνησα στην ακαδημία της Κολόν Σάντα Φε και σε 
αυτό το σύλλογο έπαιξα και για πρώτη φορά στην 
πρώτη εθνική κατηγορία. Κατόπιν δεν μπόρεσα να 
βρω πολύ χρόνο στην Κολόν και έτσι αποφάσισα να 
βρω άλλον δρόμο. Δύο χρόνια έπαιξα στην Ντεφέν-
σια στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής, επέστρε-
ψα στην πρώτη κατηγορία με τη φανέλα της Τίγκρε 
και από εκεί πήγα στην Εστουδιάντες. Πρόκειται για 
έναν μεγάλο σύλλογο στην Αργεντινή, με μεγάλη 
ιστορία. Όταν έφτασα εκεί προσωπικά για μένα ήταν 
μία μεγάλη πρόκληση. Τα κατάφερα και τα δύο πρώ-
τα χρόνια με προπονητή τον Νέλσον, είχαμε μία πολύ 
καλή πορεία. Μετά ο Νέλσον έφυγε και ο σύλλογος 
βρέθηκε στη διαδικασία οικοδόμησης νέου γηπέδου. 
Στο αθλητικό κομμάτι μπήκαμε σε δύσκολες κατα-
στάσεις και περιόδους. Χάσαμε τη σταθερότητα που 
είχαμε τα δύο πρώτα χρόνια. Προσωπικά για μένα τα 
πράγματα πήγαν καλά και συνέχισα να παίζω. Εκτιμώ 
την αγάπη που μου έδειξε ο κόσμος όσο ήμουν εκεί.

Όταν ένα παιδί ξεκινάει να παίζει ποδόσφαι-

ρο στην Αργεντινή σκέφτεται πως ορισμένοι 
από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο 
είναι συμπατριώτες του και θέλει να τους 
μοιάσει;

Για εμάς, το παν είναι να κερδίσουμε. Όπως και αν 
παίξουμε, μας ενδιαφέρει η νίκη. Από τα πρώτα βή-
ματα ένα παιδί πρέπει να μάθει να απολαμβάνει το 
παιχνίδι. Το περιβάλλον του δεν πρέπει να του ασκεί 
επιπλέον πίεση. Όταν, βέβαια, αρχίζεις και παίζεις 
επαγγελματικά, βρίσκεις απέναντί σου πολύ μεγά-
λους συλλόγους. Εκεί το αντιμετωπίζεις διαφορετικά 
και αυτό έχει να κάνει με τον πολιτισμό της χώρας. Το 
ζούμε με τρέλα! Από εκεί και έπειτα, όλα μοιάζουν 
σαν μία λογική διαδικασία. Όλος ο κόσμος αναγνω-
ρίζει ότι ο Αργεντινός παίκτης έχει κάποια συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά. Αρχικά προσαρμόζεται πολύ 
εύκολα στις διάφορες αλλαγές, βοηθάει ο χαρακτή-
ρας του σε αυτό. Ο τρόπος που ζει τον ανταγωνισμό, 
τον κάνει ιδιαίτερο. Είχαμε την τύχη να είναι Αργεντί-
νοι δύο από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές 
όλων των εποχών, ο Μαραντόνα και ο Μέσι.

Με αφορμή αυτή σου τη φράση, πως είναι το 
κλίμα που εκλαμβάνεις από την πατρίδα σου 
μετά τον θάνατο του Μαραντόνα;

Εγώ δεν μπόρεσα να δω στην εποχή μου τον Μαρα-
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ντόνα. Έχω δει μόνο βίντεο ή εικόνες που μου έδει-
ξαν. Περισσότερο έζησαν αυτές τις εποχές οι πατε-
ράδες μας ή οι παππούδες μας. Αυτοί μετέφεραν σε 
εμάς ποιος ήταν ο Μαραντόνα. Ένας πολύ σπουδαίος 
ποδοσφαιριστής με μία πολύ ιδιαίτερη προσωπικό-
τητα. Κέρδισε την αγάπη και μπόρεσε να προσφέρει 
στην Αργεντινή κάτι που πολύ λίγες φορές είχε κερ-
δίσει. Ζήσαμε νομίζω και εμείς στην Αργεντινή, αυτό 
που έζησε όλος ο κόσμος την ημέρα του θανάτου 
του. Η κηδεία του ήταν ένα γεγονός που έμεινε χα-
ραγμένο στη μνήμη όλων.

Μέσα στο γήπεδο είσαι πολύ δυναμικός. Πως 
εσύ το αντιλαμβάνεσαι αυτό;

Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο εδώ σε σχέση με 
την Αργεντινή. Εκεί επιτρέπεται περισσότερο η επα-
φή, να παίξουμε πιο δυνατά. Εδώ οι διαιτητές δεν επι-
τρέπουν στους ποδοσφαιριστές να παίξουν δυνατά. 
Εγώ είχα συνηθίσει σε κάτι διαφορετικό αλλά από τις 
κίτρινες κάρτες που έχω δεχθεί, καταλαβαίνω πως τα 
πράγματα είναι αλλιώς. Πρέπει όμως να προσαρμο-
στώ στη νέα κατάσταση και να αρχίσω να προσέχω. 

Πρέπει να σας πω, μάλιστα, πως στην Αργεντινή όλα 
τα χρόνια που έπαιξα ποδόσφαιρο, ποτέ δεν έχασα 
αγώνα λόγω καρτών. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέ-
πει να βελτιωθώ.

Είσαι και εκτός γηπέδου έτσι δυναμικός;

Εξωγηπεδικά είμαι ακριβώς το αντίθετο. Είμαι ήσυ-
χος, ήρεμος και μου αρέσει να μένω σπίτι. Όταν όμως 
ξεκινάει ο ανταγωνισμός εντός γηπέδου, είναι όπως 
όταν ανάβει μία σπίθα. Τότε το ζεις, σίγουρα, διαφο-
ρετικά.

Πάμε στο story της μετακίνησής σου στον Πα-
ναθηναϊκό. Πότε έμαθες για το ενδιαφέρον 
που υπήρξε για σένα από τον Τσάβι Ρόκα και 
πότε πήρες την απόφαση να απαντήσεις θετι-
κά στην πρόταση που σου έγινε;

Το συμβόλαιό μου με την Εστουδιάντες είχε ολοκλη-
ρωθεί και στην Αργεντινή ήμασταν σε καραντίνα. Είχα 
αρκετές προτάσεις όμως για μένα προτεραιότητα 
αποτελούσε να φύγω από την πατρίδα μου, να δοκι-
μάσω κάτι διαφορετικό. Έμαθα για το ενδιαφέρον του 
Παναθηναϊκού και πέρασαν από τότε περίπου δύο 
εβδομάδες χωρίς να έχω κάτι νεότερο. Μου ήρθε 
μία πρόταση από την Τουρκία και είχαν όλα σχεδόν 
οριστικοποιηθεί. Ήμουν έτοιμος να ταξιδέψω στην 
Τουρκία για να ολοκληρωθεί το deal. Εκείνη τη στιγ-
μή επανεμφανίστηκε η προοπτική του Παναθηναϊκού. 
Δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή, ο Παναθηναϊκός εί-
ναι γνωστός σε όλο τον κόσμο. Τον γνωρίζουμε πολύ 
καλά στην Αργεντινή. Αποτέλεσε την πρόκληση που 
έψαχνα και ήθελα να αντιμετωπίσω. Έκανα λίγο πίσω, 
μάλιστα, στο οικονομικό προκειμένου να έρθω στον 
Παναθηναϊκό.

Τι είναι αυτό που άκουγες όντας παιδί στην 
Αργεντινή για τον Παναθηναϊκό;

Ακριβώς όπως έχουμε στην Αργετινή το Μπόκα Τζού-
νιορς – Ρίβερ Πλέιτ, ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρ-
χει το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός 
γνωρίζουμε πως είναι ένας σύλλογος με μεγάλη 
ιστορία, που έχει αγωνιστεί στα Κύπελλα Ευρώπης 
και έχει διακριθεί. Έπαιξαν επίσης εδώ παίκτες από 
την Αργεντινή που τα κατάφεραν πολύ καλά. Όπως ο 
Ρότσα, ο Μπορέλι που εγώ τον είχα ως βοηθό προ-
πονητή στη Σάντα Φε, ο Λέτο και άλλοι. Μου αρέσει 
να παρακολουθώ τους Αργεντινούς που παίζουν στο 
εξωτερικό και να βλέπω τις επιδόσεις τους.

Μίλησες με τον Μπορέλι πριν πάρεις την από-
φαση να έρθεις στον Παναθηναϊκό;

Όχι. Μίλησα όμως με άλλους παίκτες που έχουν 
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Σάντσες

έρθει στην Ευρώπη και μου είπαν τα καλύτερα για 

τον σύλλογο. Δεν υπήρχε όμως λόγος να μιλήσω με 

πολλούς, ήταν σαφής η πρόθεσή μου να έρθω. Να 

αφήσω την πρόταση της Τουρκίας και να έρθω στην 

Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό.

Αναφέρθηκες πριν στο αιώνιο ντέρμπι. Υπάρ-

χει στο μυαλό σου η σκέψη να ζήσεις ένα τέ-

τοιο ντέρμπι με κόσμο;

Περιμένω αυτή τη στιγμή, να γυρίσουν οι φίλαθλοι 

στο γήπεδο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Χωρίς αυτούς 

στις εξέδρες, τίποτα δεν είναι άδειο. Το συγκεκριμένο 

ντέρμπι, είναι ένα ματς που δεν ξεχνάς ποτέ. Σημαίνει 

πολλά για εμάς και για τους φιλάθλους. Βιώνεις τόσα 

πολλά τις ημέρες πριν αλλά και την ημέρα του αγώνα. 

Όταν έρθει η ώρα να αποσυρθείς από το ποδόσφαι-

ρο, αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν.

Το ματς με τον ΠΑΣ θα γίνει στο γήπεδο της 

Λεωφόρου. Γνωρίζεις για την ιστορία αυτού 

του γηπέδου;

Το ίδιο το γήπεδο το έχω δει σε φωτογραφίες. Αλλά 

ο Βιγιαφάνιες μου έχει εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το 

γήπεδο αλλά και πως είναι να παίζεις σε αυτό το γή-

πεδο. Το μόνο που θα μας λείψει είναι οι φίλαθλοι 

στις εξέδρες.

Εκτός ποδοσφαίρου με τι άλλο σου αρέσει να 

ασχολείσαι;

Με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παρακολουθώ 

MotoGP γιατί μου αρέσουν πολύ οι μοτοσυκλέτες 

αλλά και Formoula 1.

Κλείνοντας, θα μας μιλήσεις για το πάθος σου 

για τις μοτοσυκλέτες;

Είναι και αυτό κάτι που βίωσα από πολύ μικρή ηλικία. 

Θα έλεγα ότι είναι δύο από τα οικογενειακά πάθη που 

έζησα από μικρό παιδί. Συγχρόνων με το ποδόσφαι-

ρο, οι μηχανές και τα αυτοκίνητα αποτέλεσαν ένα 

άθλημα που ακολουθούμε οικογενειακά. Ο πατέρας 

μου είναι μηχανικός, οπότε πέραν της βασικής του 

εργασίας το χόμπι του ήταν οι μηχανές. Από οκτώ 

χρονών, είχα ένα μικρό μηχανάκι και μεγαλώνοντας 

εγώ, μεγάλωναν και οι μηχανές που είχα στην κατοχή 

μου. Μεγάλωσα, λοιπόν, με μία μπάλα και μία μηχα-

νή. Από μικρός θυμάμαι ότι ξυπνούσα με τον πατέρα 

μου χαράματα για να δούμε αγώνες μηχανοκίνητου 

αθλητισμού. Όλα αυτά, με συνοδεύουν μέχρι και σή-

μερα.
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Τ
ο 2020 ήταν σίγουρα μία χρονιά πολύ δι-
αφορετική, μία χρονιά ιδιαίτερη. Ασφαλώς 
και στη μνήμη όλων θα μείνει χαραγμένη 
εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του 

Covid-19. Συνέπειες που διαμόρφωσαν τον τρόπο 
ζωής σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας όλου του 
πλανήτη και φυσικά δεν θα μπορούσαν να αφήσουν 
ανεπηρέαστο το ποδόσφαιρο. Στο αμιγώς αγωνιστι-
κό κομμάτι, το 2020 ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό 
με τρόπο ιδανικό. Ένα σερί έξι νικών σε όλες τις 
διοργανώσεις αλλά και μία πρόκριση στο Κύπελλο 
Ελλάδος στις πρώτες εβδομάδες μετά την ανατολή 
της χρονιάς, εδραίωσαν τη θέση του Τριφυλλιού στις 
θέσεις που οδηγούσαν στα play offs και το έφεραν 
στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Η συνέ-
χεια στο δεύτερο τη τάξει θεσμό δεν ήταν ανάλογη 
αφού οι Πράσινοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το 
εμπόδιο του ΠΑΟΚ, ενώ στο πρωτάθλημα σφράγισαν 
με άνεση την παρουσία τους στην πρώτη εξάδα. Και 
κάπου εκεί, ήρθε η έξαρση της πανδημίας να οδη-
γήσει σε αναστολή κάθε αθλητική δραστηριότητα. 
Από τις πρώτες ημέρες του Μάρτη, οι ποδοσφαιρι-
στές επέστρεψαν σε αγωνιστική δραστηριότητα περί 
τα μέσα Ιουνίου. Ασφαλώς και για όλες τις ομάδες 
και όχι μόνο, η επιστροφή ήταν αν μη τι άλλο μουδια-
σμένη. Στο μίνι πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μπορεί 
να μην είχε κάποιον ουσιαστικό στόχο, ωστόσο, δεν 
θα μπορούσε να παραβλέψει κανείς την παρουσία 

πολλών ποδοσφαιριστών από την Ακαδημία του συλ-
λόγου που έστειλαν ελπιδοφόρο μήνυμα ενόψει της 
συνέχειας. Το φινάλε των επίσημων υποχρεώσεων 
του Τριφυλλιού για τη σεζόν 2019/20 γράφηκε στα 
βάθη του Ιουλίου και βρήκε τον Παναθηναϊκό στην 
τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τον Γιώργο 
Δώνη στην άκρη του Πράσινου πάγκου διαδέχθηκε ο 
Ντάνι Πογιάτος. Αναμφίβολα, το καλοκαίρι δημιουρ-
γήθηκαν προσδοκίες. Το ξεκίνημα της σεζόν όμως 
σε καμία περίπτωση δεν ήταν ανάλογο αυτών. Όπως 
συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα αν 
η ευθύνη ήταν αποκλειστικά δική του, ο Ισπανός τε-
χνικός αποχώρησε και τη θέση του πήρε ο Ρουμάνος 
Λάζλο Μπόλονι. Μαζί με τον Ντάνι Πογιάτος παρελ-
θόν αποτέλεσε και ο τεχνικός διευθυντής, Τσάβι 
Ρόκα. Οι δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Λαμία και 
Απόλλωνα Σμύρνης δημιούργησαν μία εικόνα πως 
κάτι αλλάζει. Όμως επειδή τα όποια κακώς κείμενα 
δεν διορθώνονται από την μία στιγμή στην άλλη αλλά 
και επειδή οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού 
παρουσιάστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ασταθείς, 
οι απώλειες βαθμών συνεχίστηκαν. Πλέον, καθώς 
οδεύουμε στη δύση του 2020 και με μόλις δύο επί-
σημα παιχνίδια να απομένουν για τον Παναθηναϊκό, 
οι νίκες κόντρα σε Παναιτωλικό και ΑΕΚ έχουν επα-
ναφέρει το χαμόγελο στις τάξεις της ομάδας. Στόχος 
πλέον δεν μπορεί να είναι άλλος από την σταθεροποί-
ηση σε ένα ψηλό επίπεδο και ένα σερί θετικών απο-
τελεσμάτων. Θετικά αποτελέσματα που θα καλύψουν 
το χαμένο έδαφος των πρώτων αγωνιστικών και θα 
αποτελέσουν το εφόδιο για να πετύχει ο Παναθηνα-
ϊκός το μίνιμουμ των στόχων που είχε για τη φετινή 

σεζόν. Ποιος είναι αυτός; H επιστροφή στα Κύπελλα 
Ευρώπης το προσεχές καλοκαίρι. Με την ελπίδα, λοι-
πόν, το 2021 να είναι μία χρονιά καλύτερη για την 
όλη την ανθρωπότητα αλλά και φυσικά και για την 
ομάδα μας, αποχαιρετούμε το 2020. Ας είναι η χρο-
νιά που τελειώνει η τελευταία που βρίσκει το Τριφύλ-
λι μακριά από εκεί που επιτάσσει η σπουδαία ιστορία 
του αλλά και από εκεί που θέλουν όλοι οι φίλαθλοί 
του να το βλέπουν.
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ΔΙΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 3/2/1993

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

XAVIER ANTONIO

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 06/07/1992

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΓΚΊΜΑΡΑΕΣ 

(ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ)

10

LOPEZ HUESCA CARLOS DANIEL

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 12/06/1990

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΛΊΚΑΝΤΕ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 30/03/1990

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΜΑΔΡΊΤΗ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

VELEZ JIMENEZ FRANCISCO

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 23/06/1991 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΤΑΡΑΓΟΝΑ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

SCHENKEVELD BART

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 28/08/1991 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΟΛΛΑΝΔΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΝΤΕΕΝ ΧΟΡΝ 

(ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

3

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 20/05/1998

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

15

4

AYOUB YASSINE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 06/03/1994 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΟΛΛΑΝΔΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

(ΟΛΛΑΝΔΊΑ)
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19

VILLAFANEZ LUCAS

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 4/10/1991 

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΑΡΓΕΝΤΊΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ 

(ΑΡΓΕΝΤΊΝΗ)

ΣΕΡΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 14/03/2001

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

20

5

ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 27/3/1998 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 24/10/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

17

ANTONIO JESUS REGAL ANGULO

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 24/12/1987

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΡΑ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

16 18

MACHEDA FEDERICO

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 22/8/1991

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΤΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΡΏΜΗ  

(ΊΤΑΛΊΑ)

9

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 2/11/1993 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΤΡΊΠΟΛΗ 

21

CANTALAPIEDRA AITOR

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/02/1996 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

22

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 16/01/1997 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΡΓΟΣ

24

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 31/5/1997 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΛΕΣΒΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 5/11/1997 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΑΤΕΡΊΝΗ

SANCHEZ FACUNDO

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 07/03/1990 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΑΡΓΕΝΤΊΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΣΑΝΤΑ ΦΕ 

(ΑΡΓΕΝΤΊΝΗ)

11 12 14 27

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/01/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 27/11/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΠΑΤΡΑ

37

ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 13/12/1995

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

44

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 27/02/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

38
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ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 21/08/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

77

ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 6/5/1999 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

99

MAURÍCIO JOSÉ DA 
SILVEIRA JÚNIOR

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 21/10/1988 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΒΡΑΖΊΛΊΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 

(ΒΡΑΖΊΛΊΑ)

88

ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΣ

ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΠΊΜΕΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΊΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

ΕΠΊΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ

ΣΥΝΤ. ΠΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΏΝ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΣΕΡΓΚΕΙ ΚΟΥΖΝΙΕΤΣΟΦ 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 

ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΏΝ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΦΥΣΊΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΣΕΡ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΕΑΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΕΛ ΡΟΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ – SCOUT

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 26/11/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ
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ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 01/03/2000 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΤΡΊΑ
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BECH UFFE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 13/01/1993

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΔΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
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61

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 09/03/2002

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 03/01/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

68

KONAN CHRISTIAN-ANDERSON

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 12/07/1999

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΤΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΒΑΡΕΖΕ

5958

MOLLO YOHAN

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 18/07/1989

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΓΑΛΛΟΣ 

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΜΑΡΤΊΓΚ

ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 4/5/2001  

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΗΒΑ
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SOCIAL MEDIA
Panathinaikos FC / ΠΑΕ Παναθηναϊκός

instagram.com/fcpanathinaikos

twitter.com/paofc_

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ PANATHINAIKOS FC

 Panathinaikos F.C.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ

ΓΥΜΝ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΏΝΏΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
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Επιστροφή  
στις ρίζες μας!

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα στο γήπεδο  
της Λεωφόρου, στο ιστορικότερο ποδοσφαιρικό γήπεδο  
της Ελλάδας
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Τα κοινά στοιχεία 

Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται 1.000 

ημέρες από την τελευταία φορά που το γήπεδο της 

Λεωφόρου φιλοξένησε αγώνα του Παναθηναϊκού. 

Ήταν 7 Μαΐου του 2018 όταν οι Πράσινοι υποδέχο-

νταν την Ξάνθη στην τελευταία αγωνιστική του πρω-

ταθλήματος της σεζόν 2017-18. Η ήττα με 2-1 σφρά-

γισε μια από τις χειρότερες σεζόν στην ιστορία του 

συλλόγου. 

Κοινά στοιχεία εκείνου του αγώνα με τον σαββατιά-

τικο; Οι Σωκράτης Διούδης, Τάσος Χατζηγιοβάνης, 

Γιάννης Μπουζούκης είχαν αγωνιστεί. Δεν είναι οι 

μόνοι του τρέχοντος ρόστερ οι οποίοι έχουν προλάβει 

να παίξουν στη Λεωφόρο. Στη σχετική λίστα συμπερι-

λαμβάνονται ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Λούκας Βι-

γιαφάνιες, ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης (πρόλαβε να 

παίξει ένα ματς πρωταθλήματος όντας 17 ετών) αλλά 

και οι Μαουρίσιο, Πούγγουρας, οι οποίοι βέβαια εί-

χαν πατήσει το χορτάρι του «Απόστολος Νικολαΐδης» 

ως αντίπαλος (με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο πρώτος και 

της Βέροιας ο δεύτερος).

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός γυρίζει 

στη Λεωφόρο για λόγους ανωτέρας βίας, προκει-

μένου να παίξει ένα ή δύο παιχνίδια τη σεζόν. Είχε 

συμβεί και τη σεζόν 2010-11 όταν για την πρώτη 

αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός είχε 

Λεωφόρος. «Απόστολος Νικολαΐδης». Σπίτι. Όπως και να το αποκαλέσει 
κανείς είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί σαν αυτό το γήπεδο δεν υπάρχει 
άλλο για όλους εμάς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού! Το ιστορικό-
τερο γήπεδο της Ελλάδας, όπου γράφτηκαν οι πλέον ένδοξες σελίδες 
του ελληνικού ποδοσφαίρου (από την πορεία έως τον τελικό του Κυ-
πέλλου Πρωταθλητριών στο Γουέμπλεϊ το 1971 μέχρι και την πρόκριση 
της εθνικής Ελλάδας στα τελικά του Euro 2004, όπου έμελλε να στε-
φθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης), μπορεί να μην είναι σύγχρονο, να μην 
έχει τις ανέσεις και τις πολυτέλειες των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών 
γηπέδων, αλλά παραμένει… ζωντανό κύτταρο. Και θα είναι αυτό που 
θα φιλοξενήσει τη σημερινή αναμέτρηση με τον ΠΑΣ Γιάννινα, προκει-
μένου να δοθεί χρόνος στο χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου για να 
αποκατασταθεί η ομαλότητά του.



e-card: Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. Visa
μέσω winbank, εύκολα και γρήγορα.

Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. Visa της Τράπεζας Πειραιώς,

χωρίς να επισκεφθείς κατάστημα, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking. 

Κάνε την πρώτη σου αγορά μέχρι τις 31/10/2020 και κέρδισε 3πλάσια τριφύλλια

καλωσορίσματος για να έρθεις πιο κοντά στα δώρα της αγαπημένης σου ομάδας.

Πληροφορίες & όροι: www.piraeusbank.gr, T. 210 32 88 000

Panathinaikos F.C.
Visa

Όλες οι
κάρτες

yellows για
αγορές

Μίλια για
ταξίδια

Πόντοι ΑΒ
Βασιλόπουλος

Δώρα από την
ομάδα σας 

e-card

winbank.gr

4511 8912 3456 7890

A.B. KATOXOS

00/00
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υποδεχθεί την Ξάνθη στην ιστορική του έδρα επειδή 
το χορτάρι στο ΟΑΚΑ ήταν σε κάκιστη κατάσταση.

Η επιστροφή της… επιστροφής

Ο Παναθηναϊκός έφυγε για πρώτη φορά από το γή-
πεδο της Λεωφόρου το καλοκαίρι του 1984 για να 
μετακομίσει στο αχανές όσο και ολοκαίνουργιο τότε 
Ολυμπιακό Στάδιο. Η πρώτη επιστροφή στο «Απόστο-
λος Νικολαΐδης» έγινε το 1988-89 όταν οι Πράσινοι 
γύρισαν στα μισά της περιόδου λόγω έργων ανα-
κατασκευής του χλοοτάπητα στο ΟΑΚΑ και έδωσαν 
εννέα αγώνες πρωταθλήματος και όλα τα ματς του 
Κυπέλλου. Από το 1989 έως και τη σεζόν 1999-2000 
ο Παναθηναϊκός είχε ως έδρα το ΟΑΚΑ. Το καλοκαίρι 
του 2000 γύρισε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» όπου 
έμεινε μέχρι το 2008, με εξαίρεση τις σεζόν 2005-
06, 2006-07 όταν και έπαιξε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 
Το καλοκαίρι του 2008 οι Πράσινοι πήγαν ξανά στο 
ΟΑΚΑ όπου και παρέμειναν για μια πενταετία. Ακόμα 
μία επιστροφή στη Λεωφόρο «γράφτηκε» το 2013, με 
το Τριφύλλι να μένει έως το 2018. Έκτοτε έχει έδρα 
το Ολυμπιακό Στάδιο.

Εδώ και λίγο καιρό «τρέχει» το μεγαλύτερο και σπου-
δαιότερο project που αφορά το σύλλογο: οι εγκα-
ταστάσεις στο Βοτανικό. Οι διαδικασίες προχωρούν 
και τα βήματα προόδου μαρτυρούν ότι το όνειρο να 
αποκτήσει ο Παναθηναϊκός ένα σύγχρονο σπίτι βρί-

σκεται πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίησή του. Υπό 

αυτή τη συνθήκη το ερώτημα που πλανάται στο μυα-

λό είναι ασφαλώς πότε θα δοθεί το τελευταίο παιχνίδι 

του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Να είναι 

ο αγώνας με τον ΠΑΣ Γιάννινα; Δύσκολο, μια και 

δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μέσα στην 

τρέχουσα σεζόν να χρησιμοποιηθεί εκ νέου, αφού ο 

χλοοτάπητας του ΟΑΚΑ δεν βρίσκεται στην επιθυμη-

τή κατάσταση.

Όπως και να ‘χει ένα είναι σίγουρο: το ιστορικότερο 

ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας «σηκώνει» στα 

θεμέλιά του τόσα πολλά σημαντικά γεγονότα που 

αποπνέει μια μοναδική ενέργεια. Θα τη νιώσουν για 

τα καλά όσοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πα-

τήσουν σήμερα το χορτάρι του «Απόστολος Νικολαΐ-

δης». Με την προσδοκία ότι θα συνδυαστεί με νίκη! 
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4 σκόρερ έχει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός. Τη 
μερίδα του λέοντος την έχουν οι δύο σέντερ φορ της 
ομάδας, ο Φεντερίκο Μακέντα και ο Καρλίτος που με-
τρούν από τέσσερα γκολ, ενώ από ένα γκολ έχουν οι 
Δημήτρης Κουρμπέλης, Τάσος Χατζηγιοβάνης. Υπάρχει 
φυσικά και το αυτογκόλ του Λιάβα που πιστώνεται στο…
λογαριασμό του Τριφυλλιού.

5 γκολ από το 87ο λεπτό και μετά έχει δεχθεί ο Πα-
ναθηναϊκός εφέτος! Πρόκειται για τρομερά σπάνιο στα-
τιστικό στοιχείο, ειδικά εάν αναλογιστούμε ότι πρόκειται 
για τα μισά γκολ παθητικό του Τριφυλλιού.

3 νίκες σερί στο πρωτάθλημα ψάχνει σήμερα ο Πα-
ναθηναϊκός και δεν είναι η πρώτη φορά. Γενικώς μοιά-
ζει να στοιχειώνει το Τριφύλλι η τρίτη σερί νίκη, μια και 
έχει καταφέρει μόλις δύο φορές σε διάστημα 2,5 ετών 
να πετύχει πάνω από δύο συνεχόμενες νίκες! Η πρώτη 
ήταν οι πέντε συνεχόμενες νίκες από την 1η έως και την 
5η αγωνιστική της σεζόν 2018-19 και η δεύτερη οι πέ-
ντε σερί νίκες από τη 18η έως την 22η αγωνιστική της 
περσινής σεζόν. 

13 ντέρμπι πέρασαν για να φτάσει σε εκτός έδρας 
νίκη σε ντέρμπι ο Παναθηναϊκός. Τελευταία φορά που 
συνέβη αυτό ήταν σε αγώνα play offs με αντίπαλο τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα με σκορ 3-2 στις 31 Μαΐου 2017.

21 νίκες σε 24 αγώνες μετράει ο Παναθηναϊκός 
ως οικοδεσπότης απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα. Είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας των Πρασίνων με 
οποιονδήποτε αντίπαλο της κατηγορίας. Οι Ηπειρώτες 
έχουν μία και μοναδική νίκη στην Αθήνα τη μακρινή 
σεζόν 1977-78.



ΠΑΕ 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Χριστοβασίλης Γεώργιος
• Μέλη: Μπέλλος Κωνσταντίνος, Ιωάννου   
 Γιώργος, Οικονόμου Γιώργος, Χρήστος   
 Κώστας   

• Έτος ίδρυσης: 1966
• Χρώματα: Μπλε και Λευκό
• Γήπεδο: Εθν. Στάδιο Ιωαννίνων  
 «Οι Ζωσιμάδες»
• Διεύθυνση: Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής   
 Ιωαννίνων 45500 Ιωάννινα
• Τηλέφωνο: 2651070340

• Website: http://www.pasgiannina.gr

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Μετά από απουσία μίας αγωνιστικής περιόδου, 
ο ΠΑΣ επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία 
του ελληνικού ποδοσφαίρου και φιλοδοξεί 
να εδραιώσει και πάλι τη θέση του σε αυτήν. 
Έχοντας έως τώρα συγκεντρώσει 12 βαθμούς 
σε 11 ματς δείχνει πως θα αποτελέσει έναν 
δυσκολοκάταβλητο αντίπαλο για κάθε ομάδα.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο γεννημένος στις 9 Ιουλίου του 1990, Αργύ-
ρης Γιαννίκης βρίσκεται στην άκρη του πάγκου 
της ομάδας των Ιωαννίνων από τον Ιούνιο του 
2019. Ο άνθρωπος που ανέλαβε και έφερε εις 
πέρας με επιτυχία την αποστολή της ανόδου 
του ΠΑΣ την περασμένη αγωνιστική σεζόν, 
οδηγεί και φέτος τον «Αίαντα» στο πρωτάθλη-
μα της Super League Interwetten.
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Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1 Σεραφείμ Γιαννίκογλου ΕΛΛ 25/3/1993

33 Λευτέρης Χουτεσιώτης ΕΛΛ 20/7/1994

99 Βασίλης Αθανασίου ΕΛΛ 24/7/1999

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

4 Επαμεινώνδας Παντελάκης ΕΛΛ 10/2/1995

5 Γιώργος Γώγος ΕΛΛ 9/12/1994

15 Ροντρίγκο Εραμούσπε ΑΡΓ 3/5/1990

23 Σταύρος Πήλιος ΕΛΛ 10/12/2000

24 Αντώνης Οικονομόπουλος ΕΛΛ 9/5/1998

25 Παντελής Πανουργιάς ΒΕΛ 13/4/1998

43 Μάρβιν Πεερσμάν ΕΛΛ 10/2/1991

ΜΕΣΟΙ

2 Μανώλης Σάλιακας ΕΛΛ 12/9/1996

7 Αλέξανδρος Καρτάλης ΕΛΛ 29/1/1995

8 Φαμπρίτσιο Μπρένερ ΑΡΓ 25/6/1998

9 Χρήστος Ελευθεριάδης ΕΛΛ 14/2/1991

10 Χουάν Ντομίνγκεθ ΙΣΠ 8/1/1990

19 Αλέξανδρος Λώλης ΕΛΛ 5/9/2002

21 Φάμπρι Κάστρο ΚΟΛ 21/2/1992

22 Στέφανος Σιόντης ΕΛΛ 4/9/1987

47 Παύλος Γροσδάνης ΕΛΛ 3/4/2002

80 Άγγελος Λιάσος ΕΛΛ 26/5/2000

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

11 Γιώργος Δούμτσης ΕΛΛ 4/3/2000

12 Σάντι Κρίζμαν ΚΡΟ 17/8/1989

14 Γιώργος Παμλίδης ΕΛΛ 13/11/1993

17 Βλάντισλαβ Νάουμετς ΟΥΚ 7/3/1999

28 Γιώργος Ξύδας ΕΛΛ 14/4/1997

29 Λέο Μπατίστ ΓΑΛ 3/5/1996

92 Μαξίμ Νατίντσικ ΛΕΥ 29/1/2002
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Λίγο πριν την καταιγίδα στο Ολυμπιακό Στάδιο, μαυρίζει το τοπίο.

Τα πουλιά σε πρώτο πλάνο, 

οι παίκτες σε δεύτερο.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός 

στην εποχή του Covid-19.

Ώρα να βρείτε τρόπο να 
βγείτε από εκεί!

Τόσο κοντά κι όμως τόσο μακριά!

Και τώρα πιάστε τον αρχηγό!

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020



# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 25 8 1 0 21 3 +18

2 Π.Α.Ο.Κ. 10 24 7 3 0 18 5 +13

3 ΑΡΗΣ 10 23 7 2 1 16 7 +9

4 Α.Ε.Κ. 9 19 6 1 2 16 7 +9

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 11 15 4 3 4 11 10 +1

6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 11 14 3 5 3 11 15 -4

7 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 10 13 3 4 3 13 16 -3

8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10 12 3 3 4 9 12 -3

9 Ο.Φ.Η. 11 12 3 3 5 14 18 -4

10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 11 12 3 3 5 13 13 0

11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ 10 9 2 3 5 10 14 -4

12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 7 1 4 6 6 15 -9

13 Α.Ε.Λ. 10 6 1 3 6 7 17 -10

14 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 9 2 0 2 7 5 18 -13

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

Α.Ε.Λ. 17:15 Ο.Φ.Η.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 17:15 A.E.K.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΡΗΣ 19:30 Π.Α.Ο.Κ.

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

Ο.Φ.Η. 19:30 ΑΡΗΣ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15:00 Α.Ε.Λ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Π.Α.Ο.Κ. 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

A.E.K 19:30 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

38



ai160327052419_201019_1_IW_SuperLeague_Printanzeige_GR_170x240mm.pdf   1   21.10.2020   10:55:26


