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EDITORIAL

του. Ασφαλώς απαιτείται σεβασμός στον αντίπαλο -ο 
οποίος εσχάτως έφτασε στο παρά ένα από τη νίκη 
επί του ΠΑΟΚ- όμως σε κάθε περίπτωση οι Πράσι-
νοι είναι ανώτεροι σε όλα τα επίπεδα από την ΑΕΛ. Η 
ανωτερότητα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στον αγωνι-
στικό χώρο απόψε. Όσο κι αν οι πολλές και σημαντι-
κές απουσίες (Κουρμπέλης, Βιγιαφάνιες, Μαουρίσιο, 
Σάντσες, Μακέντα, Σαβιέρ, Ζαγαρίτης) καθιστούν 
προβληματική τη σύνθεση ακόμα και της αποστολής. 

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι ο αγώνας 
προσφέρεται για να φτάσει ο Παναθηναϊκός σε μία 
άνετη νίκη με ευρύ σκορ και καλό ποδόσφαιρο. Αυτό 
θα ήταν το ιδεατό και προφανώς μακάρι να συμβεί. 
Πλην, όμως, στη μακρά κούρσα του πρωταθλήματος 
και δη όταν έχουν χαθεί πολλοί βαθμοί, προέχει ο 
ρεαλισμός: η νίκη.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Μετά από δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, 
ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτά-
θλημα, επικρατώντας 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης 
την περασμένη Τετάρτη. Ό,τι έγινε, έγινε. Μπροστά 
υπάρχει μόνο η ΑΕΛ στο αποψινό παιχνίδι στο «Από-
στολος Νικολαΐδης». Γκέλες τύπου… Αστέρα Τρί-
πολης δεν «αντέχει» η βαθμολογική συγκομιδή του 
Τριφυλλιού. Περιθώριο δεν υπάρχει. Η νίκη είναι το 
ζητούμενο και μόνο αυτή είναι αποδεκτή, ώστε να 
συνεχιστεί η προσπάθεια για να ροκανιστεί η βαθμο-
λογική διαφορά από την τετράδα.

Η ΑΕΛ βρήκε τρόπο στο παρά τρία να «κλέψει» την 
ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο. Οι 
Πράσινοι έκαναν ήδη… δώρο στη θεσσαλική ομάδα. 
Τώρα σειρά έχουν οι τρεις βαθμοί της νίκης, πριν έρ-
θει το παιχνίδι – κλειδί με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη 
την επόμενη εβδομάδα. Εκεί όπου θα κριθούν αρκε-
τά για την εφετινή διαδρομή του Παναθηναϊκού στο 
πρωτάθλημα. 

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι και πάλι ο εαυτός 
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Ό,τι μπορεί ο κόσμος 
να σκεφτεί, επί δέκα!

ΑΪΤΟΡ

Δεν είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που σε κάποια φάση της καριέρας 
τους να είχαν τη δυνατότητα να προπονηθούν στο πλευρό του Λιονέλ 
Μέσι και των υπολοίπων αστέρων της Μπαρτσελόνα. Ο Αϊτόρ, όμως, ανή-
κει σε αυτό το κλειστό γκρουπ. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε κά-
νοντας έναν περίπατο στον Υμηττό, ο Ισπανός χαφ μοιράζεται τις εμπει-
ρίες του από την Μασία, μιλάει για τους λόγους που επέλεξε να έρθει 
στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό και εκφράζει την πίστη πως πλέον 
είναι έτοιμος να προσφέρει στο Τριφύλλι και να δικαιώσει τις προσδοκίες 
που υπήρξαν όταν αποκτήθηκε πριν από κάποιους μήνες.



ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

7

Π
Α

Ε
 Π

Α
Ν

Α
Θ

Η
Ν

Α
ΪΚ

Ο
Σ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

6

Αϊτόρ

Πόσο σημαντικό είναι το ματς κόντρα 
στην ΑΕΛ με δεδομένη τη βαθμολογική 
θέση του Παναθηναϊκού;

Πρόκειται για έναν αγώνα όπως όλοι οι άλλοι. 

Πολύ σημαντικό ματς το οποίο και πρέπει να 

κερδίσουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδα-
φος και να γεφυρώσουμε τη διαφορά με τις 
ομάδες που βρίσκονται πάνω από εμάς στη 
βαθμολογία.

Η ομάδα χτυπήθηκε από τον Covid-19. 
Πως ανταποκριθήκατε σε αυτή τη δυ-
σκολία και πως είναι τώρα το κλίμα στις 
τάξεις της ομάδας;

Ήταν σίγουρα μία δύσκολη κατάσταση. Ξέρου-
με ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε 
όλοι μαζί και να δώσουμε τη μάχη μας για να 
καταφέρουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα 
που θέλουμε. Έχουμε επιπλέον κίνητρο να 
κερδίσουμε και για τους συμπαίκτες μας που 
δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά μας.
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Ας πάμε πίσω στο καλοκαίρι. Ποιο ήταν το 
story της μετακίνησής σου στον Παναθηνα-
ϊκό; Υπήρχε πράγματι ενδιαφέρον και από 
ομάδες όπως η Μπεσίκτας, όπως είχε γρα-
φτεί στον Τύπο;

Υπήρξαν αρκετές ομάδες από την Τουρκία που έδει-
ξαν ενδιαφέρον για εμένα, όπως και από άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης. 

Εδώ, όμως, ήταν ο Τσάβι Ρόκα. Μιλούσα μαζί του για 
αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για το πρότζεκτ που 
χτιζόταν εδώ. Ασφαλώς ρόλο καθοριστικό έπαιξε και 
το όνομα που έχει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, 
παρά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο σύλ-
λογος τα τελευταία χρόνια. Για μένα ήταν πρόκληση 
το να επαναφέρουμε το κλαμπ εκεί που αξίζει στην 
ιστορία του.

Πως ήταν οι πρώτες σου ημέρες στην ομάδα;

Θυμάμαι ότι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή στην 

ομάδα. Βεβαίως με βοήθησε το γεγονός ότι αρκετά 

άτομα μιλούσαν Ισπανικά. Θα μπορούσα να πω πως 

μου έχει μείνει μία στενοχώρια που αυτό το πρότζεκτ 

τελείωσε τόσο γρήγορα. Έβλεπα τον κόσμο να δου-

λεύει πολλές ώρες για το σύλλογο και άφηναν τη ζωή 

τους έτσι ώστε τα πράγματα να εξελιχθούν καλά. Από 

κακή τύχη τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θέλα-

με και έτσι αλλάξαμε προπονητή.

Πιστεύεις ότι ήταν αποκλειστικά θέμα τύχης 
το ότι η ομάδα έκανε ένα αρνητικό ξεκίνημα 
στο πρωτάθλημα;

Ναι, για μένα ήταν θέμα κακής τύχης. Βέβαια ήμα-

σταν μία ομάδα με αρκετούς νέους παίκτες, με νέο 

προπονητή και νέες ιδέες. Όλα αυτά χρειάζονται το 

χρόνο τους για να εξελιχθούν και να πάει η ομάδα 

καλά. Είναι σαφές πως στους αγώνες που δώσαμε 

δεν κερδίσαμε γιατί είχαμε πρόβλημα στο σκοράρι-

σμα.

Αϊτόρ
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Στο διάστημα που αγωνίστηκες στην 
Τβέντε πραγματοποίησες πολύ καλές 
εμφανίσεις, έκανες ένα άλμα στην κα-
ριέρα σου, βοηθώντας μεταξύ άλλων 
τον σύλλογο να επιστρέψει στην πρώτη 
κατηγορία της Ολλανδίας. Τι ήταν αυτό 
που σε έκανε εκεί να αισθανθείς τόσο 
καλά;

Πήγα εκεί μετά από ένα δύσκολο διάστημα στη 
Σεβίλλη. Βρέθηκα σε ένα περιβάλλον με αν-
θρώπους που μου προσέφεραν τα πάντα. Μου 
έδωσαν μεγάλη αυτοπεποίθηση και αυτό είναι 
κάτι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. 
Αυτό ήταν το κλειδί έτσι ώστε τα πράγματα να 
εξελιχθούν τόσο καλά για μένα στην Ολλανδία.

Πως θα συνέκρινες το ολλανδικό και το 
ελληνικό πρωτάθλημα;

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς τύπους πο-
δοσφαίρου. Εδώ είμαστε μία μεγάλη ομάδα 
και το παιχνίδι είναι πολύ σκληρό και συμπα-
γές. Στην Ολλανδία υπάρχει πολύ μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων, πολλές αποστάσεις και 
χώροι. Αυτό επιτρέπει να γίνονται αγώνες που 
λήγουν με μεγάλα σκορ. Στην Ελλάδα τα ματς 
είναι πιο κλειστά, χωρίς πολλά γκολ.

Τι σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση 
ως τώρα από το ελληνικό πρωτάθλημα;

Η ένταση αλλά και οι μεγάλες ομάδες του 
πρωταθλήματος. Τα ντέρμπι στην Ελλάδα είναι 
σπουδαία. Μπορεί να μην έρχονται οι οπαδοί 
στα γήπεδα, αλλά μπορώ να φανταστώ πως θα 
είναι αυτά τα ματς με γεμάτες εξέδρες.

Ερχόμενος εδώ, υπήρξαν μεγάλες 
προσδοκίες από εσένα. Το πρώτο σου 
διάστημα στον Παναθηναϊκό δεν ήταν 
αυτό που και εσύ ενδεχομένως θα ήθε-
λες. Αισθάνεσαι πλέον καλύτερα και 
έτοιμος να βοηθήσεις ακόμα περισσότε-
ρο την ομάδα;

Στο ξεκίνημα βίωσα μία δύσκολη περίοδο 
λόγω τραυματισμών. Τώρα πια έχω αυτοπε-
ποίθηση, είμαι καλά με τους συμπαίκτες μου. 
Θα έλεγα πως έχω απαλλαγεί και από το άγχος 
μετά τα πρώτα μου γκολ και πιστεύω πως από 
εδώ και στο εξής τα πράγματα θα πάνε ακόμα 
καλύτερα.

Αϊτόρ
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Με δεδομένο ότι όταν μία ομάδα θέλει 
να πρωταγωνιστεί πρέπει να βρίσκει 
λύσεις στο σκοράρισμα από τους χαφ 
της, πιστεύεις πως μπορείς να βοηθή-
σεις σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού;

Θα προσπαθώ να παίζω όσο καλύτερα μπορώ 
και μακάρι να υπάρξουν τόσο ασίστ προς τους 
συμπαίκτες μου όσο και γκολ!

Έκανες τα πρώτα σου βήματα στην ακα-
δημία της Μπαρτσελόνα. Ποια είναι τα 
στοιχεία εκείνα που σε ακολουθούν ως 
και σήμερα από αυτή σου την εμπειρία;

Θεωρώ τον εαυτό μου προνομιούχο που μπό-
ρεσα να βρεθώ εκεί. Φεύγοντας είχα πάρει 
πολλά θετικά στοιχεία. Έμαθα να παίζω τόσο 
τακτικά όσο και ομαδικά. Να παίζω σωστά με 
τους συμπαίκτες μου. Είχα την ευκαιρία να 
προπονηθώ και να παίξω δίπλα στους καλύ-
τερους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Ακόμα, 
ήταν σημαντικό το ότι βρέθηκα στην πόλη μου, 
γιατί είμαι από τη Βαρκελώνη και θα έλεγα 
πως όλα πήγαν πολύ καλά για εμένα.

Έχεις να θυμάσαι κάποια ιστορία από το 
πέρασμά σου αυτό από ένα κλαμπ όπως 
η Μπαρτσελόνα;

Από μικρό παιδί με πήγαινε ο πατέρας μου 
στο Καμπ Νόου για να δούμε τους αγώνες της 
Μπαρτσελόνα. Όταν κάποια στιγμή μου είπαν 
πως θα αγωνιστώ σε αυτό το γήπεδο, ήταν 
κάτι απίστευτο για εμένα. Ακόμα περισσότερο 
που αγωνίστηκα ως βασικός για 90’. Ήταν ένα 
όνειρο που είχα από μικρό παιδί.

Πως θα περιέγραφες τα συναισθήματά 
σου σε αυτό το ματς;

Μεγάλη χαρά. Επιπλέον, σκέφτηκα όλα όσα 
έκανα και πόσο προσπάθησα για να φτάσω ως 
εκεί. Θα έλεγα πως πέρασε από το μυαλό μου 
ο πόλεμος που έδωσα για να έρθει εκείνη η 
στιγμή. Πολλοί το ονειρεύονται, αλλά ελάχι-
στοι έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν. Το να 
είσαι ποδοσφαιριστής από μόνο του είναι ένα 
όνειρο, να ζεις από αυτό που αγαπάς.

Ποια ήταν η διαδικασία για να εντα-
χθείς στην Μασία;

Στη Βαρκελώνη πέρασα από διάφορους συλ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Αϊτόρ
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Αϊτόρ

Ως παιδί έβλεπες τον Παναθηναϊκό να πραγ-

ματοποιεί εξαιρετικές πορείες στα Κύπελλα 

Ευρώπης;

Ναι, θυμάμαι μάλιστα πως είχα δει την αναμέτρηση 

της Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρντιόλα κόντρα 

στον Παναθηναϊκό.

Η ζωή σου στην Ελλάδα πως είναι εκτός γη-

πέδου;

Υπάρχουν σίγουρα δυσκολίες λόγω της πανδημίας 

και των περιορισμών, όμως μου αρέσει πολύ η Ελλά-

δα. Είναι μία χώρα που με έχει εκπλήξει πολύ ευχάρι-

στα. Είμαι ευτυχισμένος θα έλεγα που ζω εδώ. Παλιά 

είχαμε τη δυνατότητα με τους υπόλοιπους Ισπανούς 

ποδοσφαιριστές να συναντηθούμε, τώρα δυστυχώς 

δεν γίνεται. Ελπίζω όμως όταν αρθούν τα περιοριστι-

κά μέτρα, να έχουμε και πάλι την ευκαιρία να πάμε 

για έναν καφέ στη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ ο και-

ρός. Όλα αυτά είναι πράγματα που αξιολογείς, δίνεις 

σημασία στην καλή ζωή.

Ήρθαμε εδώ στον Υμηττό και η αλήθεια είναι 

πως ο καιρός δεν μαρτυρά σε καμία περίπτω-

ση πως βρισκόμαστε στις αρχές Ιανουαρίου. 

Θα έλεγες πως το κλίμα σου θυμίζει αυτό της 

πατρίδας σου;

Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου το θυμίζει. Το γεγονός ότι 

βρίσκομαι Γενάρη μήνα με ήλιο και ζέστη τα πρωινά, 

για μένα είναι κάτι πολύ σπάνιο αν σκεφτούμε πως 

μέχρι και το καλοκαίρι αγωνιζόμουν στην Ολλανδία. 

Εκεί δεν βλέπεις τον χειμώνα ήλιο για 3-4 μήνες. Εί-

ναι κάτι απίστευτο.

Κλείνοντας, αγωνίστηκες με τη φανέλα του 

Παναθηναϊκού τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στη 

Λεωφόρο. Ποιο γήπεδο θα ήθελες να συνεχί-

σει να χρησιμοποιεί ως έδρα η ομάδα;

Το ΟΑΚΑ είναι πολύ μεγάλο και έχει τον στίβο γύρω 

γύρω. Το σπίτι μας, το γήπεδό μας, είναι η Λεωφό-

ρος. Είναι σπουδαίο να βλέπεις το έμβλημά μας, τα 

πράσινα και λευκά καθίσματα. Από μόνα τους αυτά 

μας δίνουν μία έξτρα ώθηση. Ξέρουμε ακόμα ότι εί-

ναι η δική μας έδρα, πως δεν την μοιραζόμαστε με 

άλλη ομάδα. Θα έλεγα πως είναι καλύτερα στη Λε-

ωφόρο.

λόγους, έκανα μία πολύ καλή σεζόν με μία τοπική 
ομάδα που λέγεται Κορνεγιά. Μετά ενδιαφέρθηκαν 
πολλές ομάδες από την Ισπανία για εμένα, όμως όταν 
σε καλεί η Μπαρτσελόνα δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Έχεις προπονηθεί στο πλευρό του Λιονέλ 
Μέσι. Πως θα περιέγραφες αυτή σου την 
εμπειρία;

Είναι κάτι απίστευτο. Ό,τι μπορεί ο κόσμος να σκε-
φτεί, επί δέκα! Τον έβλεπα να προπονείται και τον 
απολάμβανα. Όσα έκανε ήταν πραγματικά συγκλονι-
στικά. Ίσως κάποιος να σκεφτεί βλέποντάς τον πως 
αυτό που κάνει ο Μέσι είναι εύκολο. Είναι όμως αδύ-
νατο για κάθε άλλον.

Ποιο είναι το δικό σου ποδοσφαιρικό όνειρο;

Από μικρός το όνειρό μου ήταν να γίνω επαγγελμα-
τίας ποδοσφαιριστής. Το ότι βρίσκομαι στον Πανα-
θηναϊκό είναι κάτι που ίσως δεν θα μπορούσα ποτέ 
να φανταστώ. Σίγουρα σκέφτομαι πως θα ήθελα μία 
μέρα να παίξω στα Κύπελλα Ευρώπης.



Στο σπίτι με δράσεις 
του Πράσινου Δικτύου!
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Μ
πορεί η παραμονή στο σπίτι να κρίνεται 
επιβεβλημένη για όλους προκειμένου 
να παραμείνουμε ασφαλείς τηρώντας 
τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του ιού 

Covid-19, ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους Υπεύθυ-

νους των Σχολών Ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού 

να δώσουν την ευκαιρία σε όλα τα μέλη της Πράσινης 

Οικογένειας να αντλήσουν γνώσεις, εμπειρίες και 

πολλά χαμόγελα. Μέσα σε διάστημα 1.5 μήνα, πραγ-

ματοποιήθηκαν διαδικτυακές δράσεις σε συνεργασία 

με τη Sports Team, μέσω των οποίων τα μέλη του Δι-

κτύου ήρθαν σε επαφή με εκείνα του επιστημονικού 
και προπονητικού επιτελείου της Α’ ομάδας, της ΠΑΕ 
αλλά και της Ακαδημίας.

Μεταξύ άλλων στα σεμινάρια που διοργανώθηκαν μί-
λησαν οι Βαγγέλης Μπέκας (Γυμναστής Ακαδημίας), 
Παναγιώτης Μπαρτζώκας (Προπονητής Τερματοφυ-
λάκων Ακαδημίας), Μάνος Κασαπάκης (Υπεύθυνος 
Φυσιοθεραπευτών Ά Ομάδας), Κώστας Κασταμονίτης 
(Ψυχολόγος Ά Ομάδας), Μάκης Παρασκευόπουλος 
(Ειδικός συνεργάτης Δικτύου PSS), Λεωνίδας Κου-
βαράς (Υπεύθυνος προγράμματος Coerver), Νίκος 
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Θανόπουλος (Προπονητής Τερματοφυλάκων Ακα-
δημίας), Φώτης Παπαπαναγής (Τεχνικός Συντονιστής 
Κ14 – Κ13 – Κ12 – Κ11), Αντρέας Ντρένοβα, (Προ-
πονητής Ακαδημίας), Άγης Μερεμέτης (Προπονητής 
Ακαδημίας) και Γιώργος Παπαδημητρίου (Εργοφυσι-
ολόγος/Διατροφολόγος Α’ ομάδας).

Την Τετάρτη 9/12 περίμενε όλους πολύ μεγάλη έκ-
πληξη. Οι ποδοσφαιριστές του Πράσινου Δικτύου εί-
χαν τη δυνατότητα να κάνουν τις ερωτήσεις τους στον 
Τάσο Χατζηγιοβάνη και στον Γιάννη Μπουζούκη, δυο 

Ακολούθησαν σεμινάριο που είχε ως βασικό του άξο-
να την κύρια επικοινωνιακή πολιτική που πρέπει να 
ακολουθούν οι Σχολές του Δικτύου καθώς επίσης και 
την διαχείριση των social media, ενώ στη συνέχεια 
η σκυτάλη πέρασε στον Στέλιο Βραδέλη (Υπεύθυνος 
Ινστιτούτου Ανάλυσης) μαζί με δυο σπουδαστές του 
Ινστιτούτου, έτσι ώστε να παρουσιαστούν στους προ-
πονητές και στους υπεύθυνους των Σχολών οι παρά-
μετροι και η διαδικασία ανάλυσης στις αναπτυξιακές 
ηλικίες.

Όσο για το φινάλε; Μια «συνάντηση» πλημμυρισμένη 
από ευχές για τις εορταστικές ημέρες και με αισιοδο-
ξία για το νέο έτος, έζησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι του 
Πράσινου Δικτύου. Υπεύθυνοι σχολών, προπονητές, 
γονείς και παιδιά από όλη την επικράτεια μοίρασαν 
ευχές και έγιναν άλλη μια φορά μια μεγάλη Πράσινη 
οικογένεια. Το παρόν στη συγκινητική για όλους τους 
παρευρισκόμενους ήμερα έδωσε τόσο ο Αντιπρόε-
δρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Λεωνίδας Μπουτσικά-
ρης, ο οποίος πέρα από τις ευχές έδωσε το στίγμα για 
την σημαντικότητα του Πράσινου Δικτύου, όσο και ο 
Υπεύθυνος της Ακαδημίας Βαγγέλης Σάμιος ο οποίος 
για άλλη μια φορά ήταν αρωγός και βασικός συμμε-
τέχων στην μεγάλη Πράσινη οικογένεια του Δικτύου.

Το μεγαλύτερο δώρο για όλους ήταν ότι ένιωσαν με 
τον καλύτερο τρόπο αρχικά ότι η καρδιά του Τριφυλ-
λιού χτυπάει, μέσα από το Πράσινο δίκτυο, σε όλη 
την Ελλάδα καθώς επίσης και όλη την σημασία της 
έννοιας «Πράσινη Οικογένεια»!ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας του Παναθηνα-

ϊκού, οι οποίοι εντάχθηκαν στην Ακαδημία του Τρι-
φυλλιού μέσα από το Δίκτυο της ΠΑΕ. Έτσι, δόθηκε 
η δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές της μεγάλης 
Πράσινης οικογένειας να έρθουν σε επαφή με τους 
ποδοσφαιριστές που θαυμάζουν και να κερδίσουν 
σημαντικές εμπειρίες.
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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)

8

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

55

ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 01/03/2000 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΤΡΊΑ

54

BECH UFFE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 13/01/1993

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΔΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

57

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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Ο κρίσιμος Γενάρης  
στο δρόμο για τα play offs

ΘΕΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τα επτά ματς του Ιανουαρίου που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την συμμετοχή 
του Παναθηναϊκού στο μίνι πρωτάθλημα των play offs και η ανάγκη για ένα 
σερί νικών που θα δώσει την απαιτούμενη ώθηση ενόψει των ντέρμπι του Φε-
βρουαρίου.
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Παραδοσιακά ο Ιανουάριος είναι μήνας καθορι-
στικός για την κάθε ομάδα αναφορικά με την επίτευξη 
των στόχων της. Δεν θα μπορούσε εξαίρεση αυτού 
του άτυπου κανόνα, να αποτελεί ο Παναθηναϊκός. Το 
Τριφύλλι στο φινάλε του πρώτου μήνα του 2021 και 
εφόσον δεν έχει υπάρξει κάποιο απρόοπτο θα έχει 
δώσει συνολικά επτά αγώνες. Επτά αγώνες που σε 
μεγάλο βαθμό θα κρίνουν και την παρουσία της ομά-
δας στο μίνι πρωτάθλημα των play offs. Άλλωστε, τα 
αρκετά ανεπιτυχή αποτελέσματα του πρώτου γύρου 
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για βαθμολογικές 
απώλειες σε μία σειρά αγώνων που προηγούνται των 
ντέρμπι που έχουν προγραμματιστεί για τον Φλεβάρη 
και θα αποτελέσουν και τις τελευταίες στροφές της 
κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός είχε εξ’ αρχής ως μίνιμουμ στόχο 
την κατάληψη μίας εκ των έξι πρώτων θέσεων της 
βαθμολογίας έτσι ώστε στη συνέχεια μέσω των play 

offs να διεκδικήσει ένα από τα τέσσερα εισιτήρια που 

δικαιούται η χώρα μας για τα Κύπελλα Ευρώπης της 

επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Δεν πρέπει να ξε-

χνάμε πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να επιστρέψει στις 

ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από τις οποίες απέχει από 

το καλοκαίρι του 2017 και έπειτα. Και ασφαλώς δεν 

ΘΕΜΑ  



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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ΘΕΜΑ  

τίθεται καν ως ζήτημα πως θα αποτελέσει σαφέστατη 
αποτυχία για τη σεζόν, αν αυτό δεν πραγματοποιηθεί.

Μόλις την τρίτη ημέρα της νέας χρονιάς, ο Παναθη-
ναϊκός έκανε ποδαρικό στις επίσημες υποχρεώσεις 
του αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης στη Λε-
ωφόρο, ενώ ακολούθησε η αναμέτρηση με αντίπαλο 
τον Απόλλωνα Σμύρνης στο «Γ. Καμάρας». Στο πρό-
γραμμα πλέον βρίσκεται σε πρώτο πλάνο το ματς με 
την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ενώ έπονται 
τα παιχνίδια κόντρα σε Άρη στη Θεσσαλονίκη (17/1), 

ΟΦΗ (23/1), Βόλο στη Μαγνησία (27/1) και Λαμία 
(30/1).

Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, μπορεί να μην βρει απέ-
ναντί του κάποιον από τους παραδοσιακά μεγάλους 
αντιπάλους του, ωστόσο, θα κοντραριστεί με τον Άρη 
που φέτος έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις 
με την έως τώρα παρουσία του και να βρίσκεται πολύ 
ψηλά στη βαθμολογία, αλλά και τον ΟΦΗ με τον Βόλο 
που επίσης βρίσκονται κοντά στην πρώτη εξάδα και 
ελπίζουν σε συμμετοχή στα play offs.

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό πως με δεδομένο 
το ιδιαίτερα βεβαρυμμένο πρόγραμμα, θα χρειαστεί 
όλοι οι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στον μέγιστο 
βαθμό ετοιμότητας έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εφόσον κληθούν να 
αγωνιστούν. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 
βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας που δυστυχώς 
έχει ως συνέπεια όλες οι ομάδες να στερούνται παί-
κτες τους σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
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100 συμμετοχές στο πρωτάθλημα -όλες με 
τη φανέλα του Παναθηναϊκού- συμπληρώνει σήμερα 
ο Τάσος Χατζηγιοβάνης! Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια 
παρά 12 ημέρες για να το καταφέρει. Πρώτη συμμετο-
χή στο πρωτάθλημα έγινε στις 22 Ιανουαρίου 2017 στον 
αγώνα Κέρκυρα – Παναθηναϊκός.

31 φορές υποδέχθηκε ο Παναθηναϊκός την ΑΕΛ. 
Και τις 31 σκόραρε! Μία φορά σημείωσε έξι γκολ, άλλη 
μία πέντε, ενώ τρεις φορές πέτυχε τέσσερα γκολ σε 
έναν αγώνα.

25 νίκες σε 31 αναμετρήσεις με την ΑΕΛ ως γη-
πεδούχος μετράει ο Παναθηναϊκός. Όμως την τελευταία 
διετία αγνοεί τη νίκη (1-1 τη σεζόν 2018-19, ήττα 2-1 πέ-
ρυσι), ενώ και η τελευταία νίκη (την περίοδο 2016-17) 
ήρθε με… buzzer beater του Όσκαρ Χίλιεμαρκ. Πάντως, 
από τις 6 αναμετρήσεις που η Λάρισα γλίτωσε την ήττα, 
μόλις μία ήταν στη Λεωφόρο, όπου και θα διεξαχθεί το 
αποψινό παιχνίδι.

9 γκολ σερί από ξένους ποδοσφαιριστές έχει πάρει 
ο Παναθηναϊκός στα εντός έδρας παιχνίδια του με την 
ΑΕΛ. Χρονικά τελευταίος ήταν πέρυσι ο Ζαχίντ. Προηγή-
θηκαν οι Σισέ (τρία γκολ), Λουντ, Μπεργκ, Βιγιαφάνιες, 
Χίλιεμαρκ, Μακέντα.

7ος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που 
βρίσκει δίχτυα εφέτος έγινε ο Φώτης Ιωαννίδης (έχει 
γενέθλια σήμερα «κλείνοντας» τα 21 χρόνια ζωής) στο 
περασμένο παιχνίδι και τρίτος Έλληνας μετά τους Χα-
τζηγιοβάνη, Κουρμπέλη.



ΠΑΕ ΑΕΛ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Αλέξης Κούγιας

• Έτος ίδρυσης: 1964
• Χρώματα: Βυσσινί - Λευκό
• Γήπεδο: Στάδιο Αλκαζάρ
• Διεύθυνση: Κύπρου 72, Λάρισα
• Τηλέφωνο: 2410 259000

• Website: www.aelfc.gr

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Χαμηλά στη βαθμολογία και συγκεκριμένα 
στην προτελευταία θέση του ταμπλό βρίσκεται 
η ΑΕΛ. Οι Θεσσαλοί δεν έχουν καταφέρει ως 
τώρα να εξασφαλίσουν τους βαθμούς που θα 
ήθελαν προκειμένου να αισθάνονται πιο ασφα-
λείς και για μία ακόμα σεζόν θα δώσουν μέχρι 
τέλους μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο Γιάννης Τάτσης βρίσκεται στην άκρη του πά-
γκου της ΑΕΛ από τα τέλη Νοεμβρίου και μετά 
την παραίτηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλλη-
νας τεχνικός την προηγούμενη σεζόν βρισκό-
ταν στον πάγκο του Πλατανιά, ενώ οι Θεσσαλοί 
θα είναι η πρώτη ομάδα που αναλαμβάνει στην 
μεγάλη κατηγορία.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

molto digital ad 165x240 final f co.pdf   1   24/10/2019   17:55

32

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ  



Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Νάγκι Γκέργκελι ΟΥΓ 27.05.1994

19. Μπάγιτς Βλάντιμιρ ΣΕΡ 28.11.1987

67. Σουλούκος Στέφανος  ΕΛΛ 04.01.2001

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

3. Φουρκιώτης Χάρης ΕΛΛ 04.03.2001

4. Ηλιάδης Θεοχάρης ΕΛΛ 05.09.1996

5. Μιχαήλ Αλέξης ΕΛΛ 18.08.1986

6. Σπαρβ Τιμ ΦΙΝ 20.02.1987

7. Φίλιπ Στελιάνο ΡΟΥ 15.05.1994

13. Μούζεκ Ματέο ΚΡΟ 25.07.1995

16. Ζίζιτς Νίκολα ΚΡΟ 23.01.1988

23. Μαϊδάνος Γιώργος ΕΛΛ 12.04.1998

24. Γρηγορόπουλος Ορέστης ΕΛΛ 04.07.2000

25. Μπέρτος Μανώλης ΕΛΛ 13.05.1989

44. Γκοτζαμανίδης Νίκος ΕΛΛ 25.01.2001

66. Γκαζάλ Αλί ΑΙΓ 01.02.1992

ΜΕΣΟΙ

8. Μιλοσάβλιεβιτς Ράντομιρ ΣΕΡ 30.07.1992

11. Πλατέλλας Βαγγέλης ΕΛΛ 01.12.1988

10. Τόρζε Γκάμπριελ ΡΟΥ 22.11.1989

14. Γλυνός Σπύρος ΕΛΛ 02.12.1997

20. Χαλάτσης Αλέξανδρος ΕΛΛ 16.06.2000

22. Σεσέροβιτς Αντνάν ΒΟΣ 01.12.1991

27. Λουφάκης Δημήτρης ΕΛΛ 01.04.2000

28. Στοΐνοβιτς Θανάσης ΕΛΛ 17.02.2003

70. Δακτύλας Γιώργος ΕΛΛ 22.09.2001

88. Νικολιάς Αλέξανδρος ΕΛΛ 23.07.1994

92. Τρούγιτς Νίκολα ΕΛΛ 14.04.1992

48. Κωστή Ιωάννης ΚΥΠ 17.03.2000

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Ντουρμισάι Φιορίν ΕΛΛ 14.11.1996

17. Πινάκας Δημήτρης ΕΛΛ 01.09.2001

18. Κοτσιανούλης Απόστολος ΕΛΛ 29.01.2001

21. Ζαχαράκης Γιώργος ΕΛΛ 02.01.2001

33. Νούνιτς Μάρκο ΣΛΟ 16.03.1993

99. Γιουνές Χαμζά ΤΥΝ 16.04.1986
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Βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο  της Λεωφόρου για προθέρμανση.

Η αντίδραση μετά από μία 

σπουδαία χαμένη ευκαιρία.

Κάποιοι πιο προνομιούχοι είχαν 

την δυνατότητα να παρακολου-

θήσουν την αναμέτρηση με τον 

Αστέρα.

Ξεχωρίζοντας τις σκιές των 
εργαζομένων για την τηλεοπτική 
κάλυψη του αγώνα.

Όταν ο φωτογράφος έχει 
κέφια, παίζει με τα χρώματα!

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ένα μεσημέρι Κυριακής, που ο 
καιρός δεν θύμιζε σε τίποτα τις 
πρώτες μέρες του Γενάρη.



# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14 38 12 2 0 40 5 +35

2 ΑΡΗΣ 14 32 10 2 2 22 9 +13

3 Π.Α.Ο.Κ. 14 28 8 4 2 23 11 +12

4 Α.Ε.Κ. 14 27 8 3 3 24 16 +12

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 22 6 4 5 15 12 +4

6 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15 19 4 7 4 17 21 -4

7 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15 18 4 6 5 14 19 -5

8 Ο.Φ.Η. 15 18 5 3 7 18 23 -5

9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 14 17 4 5 5 14 20 -6

10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ 14 15 4 3 7 17 20 -3

11 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15 14 3 5 7 16 20 -4

12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 11 2 5 8 8 18 -10

13 Α.Ε.Λ. 14 8 1 5 8 9 24 -15

14 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 12 5 1 2 9 7 26 -19

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 09 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

Π.Α.Ο.Κ. 15:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17:15 Ο.Φ.Η.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 Α.Ε.Λ.

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 ΑΡΗΣ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 19:30 A.E.K.

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Α.Ε.Λ. 19:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15:00 Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Ο.Φ.Η. 17:15 Π.Α.Ο.Κ.

ΑΡΗΣ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

A.E.K. 21:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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