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EDITORIAL

Εάν υπάρχει κάτι δεδομένο στην παρούσα φάση αυτό 

είναι ένα: δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι ή βατός αντί-

παλος. Και εδώ είναι η υφιστάμενη παγίδα για τους 

Πράσινους ενόψει του αποψινού αγώνα: να θεωρή-

σουν ότι έχουν μια εύκολη αποστολή. Θέλει κόπο, 

ιδρώτα και -καθ’ υπερβολή- αίμα για να κατακτηθεί 

το αποψινό τρίποντο. Κατά την τελευταία διετία ο 

ΟΦΗ δυσκολεύει σε κάθε παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. 

Ούτως ειπείν δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρότητα.

Όπλο πρέπει να είναι πάλι η μαχητικότητα και η δι-

άθεση, όπως ήταν και στο «Κλεάνθης Βικελίδης». 

Προφανώς θα είναι καλοδεχούμενο να συνεχιστεί το 

σερί ανέπαφης εστίας που διατηρεί εντός του 2021 

ο Παναθηναϊκός, αλλά εδώ προέχει η παραγωγή και 

κυρίως η αξιοποίηση ευκαιριών. Για να κλείσει με χα-

μόγελο και αυτή η αγωνιστική και να επικεντρωθεί η 

προσπάθεια στη… διαβολοβδομάδα (με δύο αγώνες, 

κόντρα σε Βόλο και Λαμία).

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Πολλά θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς από τις δια-
χρονικές μονομαχίες του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ. 
Συνήθως οι Πράσινοι έχουν να θυμούνται καλά. Τα 
λίγα άσχημα, όμως, κόστισαν πολύ. Κάποτε ήταν ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο. Την τελευταία διετία οι εντός 
έδρας ήττες (με το ίδιο σκορ μάλιστα, 1-3) στην κα-
νονική διάρκεια του πρωταθλήματος έφεραν πολλές 
αντιδράσεις και αναταράξεις στο εσωτερικό του συλ-
λόγου. 

Απόψε η συγκυρία μοιάζει ιδανική για τον Παναθη-
ναϊκό. Η ομάδα προέρχεται από νίκη επί του Άρη στη 
Θεσσαλονίκη, όσο και από ένα νικηφόρο σερί τριών 
αγώνων. Απότοκο αυτών η κάλυψη κατά το ήμισυ του 
χαμένου εδάφους που δημιούργησε ο ίδιος ο Πα-
ναθηναϊκός από το καταστροφικό πρώτο δίμηνο της 
σεζόν. Τι καλύτερο λοιπόν χρονικό διάστημα για να 
έρθει ένα εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ώστε να 
διευρυνθεί το σερί νικών; Η θεωρία στο ποδόσφαιρο 
(και στη ζωή εν γένει) είναι εύκολη. Απέχει παρασάγ-
γας από το πρακτικό σκέλος. 
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Προσοχή: παγίδα!
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Μία άτυχη στιγμή λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης με 
τον ΠΑΟΚ στα play offs τον περασμένο Ιούλιο, του κόστισε 
έναν σοβαρό τραυματισμό. Έναν τραυματισμό που τον κρά-
τησε για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από τα γήπεδα. Ο 
Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, όμως, επέστρεψε στην αναμέτρηση 
με τον Άρη. Και επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός. Άλλωστε, 
όσοι τον έχουν δει να αγωνίζεται, έχουν καταλάβει πως πρό-
κειται για ένα παιδί σε εξαιρετική κατάσταση, έναν φτιαγ-
μένο «μαχητή». Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο νεαρός 
μπακ μιλάει για το διάστημα της απουσίας του από τη δράση, 
την απόφασή του να έρθει και εν συνεχεία να ανανεώσει το 
συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό αλλά και τα όνειρά του. 
Ακόμα, εξηγεί πως βρέθηκε μέχρι και την ακαδημία ενός από 
τα σπουδαιότερα κλαμπ του κόσμου, της Άρσεναλ.

ΗΛΙΑΣ  ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Μόνο εγώ μπορώ  
να το αισθανθώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
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Χατζηθεοδωρίδης
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Μετά από σχεδόν επτά μήνες, κόντρα στον 
Άρη έπαιξες και πάλι. Πως ήταν αυτό το διά-
στημα για σένα και πως αισθάνεσαι τώρα που 
επέστρεψες; Νιώθεις έτοιμος να έχεις αφήσει 
οριστικά πίσω σου αυτή τη δύσκολη περίοδο;

Ήταν πολύ δύσκολοι οι τελευταίοι μήνες για μένα. 
Με ταλαιπώρησε πολύ αυτή η περίοδος, γιατί ήταν η 
πρώτη φορά ουσιαστικά που είχα ένα σοβαρό τραυ-
ματισμό. Το καλό ήταν ότι υπήρξαν πολλοί άνθρωποι 
σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να με στηρίξουν. Από το 
ιατρικό επιτελείο μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο στο 
κλαμπ. Με βοήθησαν να το περάσω το δυνατόν κα-
λύτερα, τις στιγμές που ήμουν πιο πεσμένος, έκαναν 
ό, τι μπορούσαν για να χαμογελάσω. Είμαι ειλικρινά 
ευγνώμων σε όλους. Το πως πέρασα αυτούς τους 
μήνες, μόνο εγώ μπορώ να το αισθανθώ και να το 
καταλάβω. Πρώτη φορά κλήθηκα να αντιμετωπίσω 
έναν τέτοιο τραυματισμό και το δυσκολότερο ήταν ότι 
δεν ήξερα ακριβώς το διάστημα που θα με κρατήσει 
εκτός δράσης. Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρε-
ψα πίσω στις υποχρεώσεις της ομάδας και ακόμα πε-
ρισσότερο που αυτό συνδυάστηκε με μία σημαντική 

νίκη. Αισθάνομαι ότι μέσα σε αυτούς τους μήνες έγι-
να πιο δυνατός και πως τώρα είμαι έτοιμος να δώσω 
και πάλι τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την 
ομάδα.

Τη στιγμή του τραυματισμού σου αισθάνθηκες 
πως έχεις πάθει σοβαρή ζημιά;

Η αλήθεια είναι ότι κατάλαβα αμέσως ότι έχει γίνει 
ζημιά. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω στον 
αγώνα και πως ο τραυματισμός μου θα με αφήσει 
εκτός για κάποιο διάστημα. Σίγουρα όμως δεν είχα 
φανταστεί ότι θα έφτανα ως το χειρουργείο και πως 
θα χρειαζόταν να έρθει ο Ιανουάριος για να παίξω 
ξανά ποδόσφαιρο.

Σου έχει μείνει μέσα σου μία περίεργη αίσθη-
ση για το ότι ήρθε ένας τόσο σοβαρός τραυ-
ματισμός στιγμές πριν τελειώσει ένα ματς στο 
οποίο, μάλιστα, η ομάδα δεν είχε και κάποιο 
σημαντικό βαθμολογικό κίνητρο;

Σίγουρα ήταν μία πολύ άτυχη στιγμή για εμένα. Στα 
τελευταία λεπτά ενός αγώνα. Στο ποδόσφαιρο όμως 
δεν μπορείς να τα προβλέψεις αυτά. Δεν μπορείς να 
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ξέρεις πότε θα έρθει αυτή η κακή στιγμή. Η μεγαλύ-
τερή μου απογοήτευση ήταν ότι για μένα ξεκινούσε 
μία μεγάλη χρονιά. Φυσικά, είναι ακόμα μια μεγάλη 
χρονιά για εμένα, όμως είμαι απογοητευμένος που 
δεν ξεκίνησα αυτή τη χρονιά από την αφετηρία της.

Έχει δημιουργηθεί μία συγκυρία όπου στη 
θέση σου, ένα νέο παιδί που αγωνίστηκε αρ-
κετά το πρώτο διάστημα της σεζόν ετοιμάζεται 
για το επόμενο βήμα μακριά από τον Πανα-
θηναϊκό, ενώ υπάρχει και ένας ακόμα ξένος 
ποδοσφαιριστής που ήρθε φέτος στην ομάδα. 
Αισθάνεσαι έτοιμος να παλέψεις μαζί του για 
να καθιερωθείς και πάλι στον Παναθηναϊκό;

Αρχικά θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος 
για τον Ζαγαρίτη. Με την αξία του, άρπαξε την ευκαι-
ρία που του παρουσιάστηκε. Συνεχίζει να ανεβαίνει 
και αυτό είναι σίγουρα σπουδαίο. Ο Χουάνκαρ είναι 
ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και υπάρχει καλώς 
εννοούμενος ανταγωνισμός. Μου αρέσει αυτό στο 
ποδόσφαιρο γιατί με κάνει κι εμένα να εξελίσσομαι 
μέσα από τις προπονήσεις. Βελτιώνομαι καθημερινά 
πάνω στις αδυναμίες μου. Έχω ξεκινήσει να γνωρίζω 
πλέον καλύτερα και τον προπονητή αφού έχω μπει 
στις προπονήσεις εδώ και κάποιες εβδομάδες. Θέλω 
να αποδείξω τι αξίζω για να επιστρέψω και να πάρω 
τη θέση του βασικού.

Ποια είναι η άποψη που έχεις σχηματίσει έως 
τώρα για τον προπονητή;

Δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη άποψη γιατί το 
διάστημα που έχω δουλέψει μαζί του, είναι μικρό. 
Φαίνεται όμως πως γνωρίζει καλά τη δουλειά του και 
ελπίζω να βοηθήσει κι εμένα για να συμμετέχω στην 
προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός.

Πως ήταν για σένα να βλέπεις την ομάδα να 
μην πηγαίνει όσο καλά θα θέλατε στο πρώτο 
μισό της σεζόν, αλλά να μην μπορείς από την 
πλευρά σου να βοηθήσεις;

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι τραυματίας και 
να μην μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ειδικά 
όταν βλέπεις την ομάδα σου να αγωνίζεται και να μην 
φέρνει καλά αποτελέσματα, θέλεις ακόμα περισσό-
τερο να βοηθήσεις. Σε πληγώνει το ότι δεν μπορείς 
να κάνεις κάτι από τη δική σου την πλευρά. Ήξερα 
όμως μέσα μου πως όταν αυτή η ομάδα δέσει, θα 
έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα. Υπήρχαν πολλοί 
νέοι παίκτες και ήταν δεδομένο πως θα χρειαζόταν 
χρόνος.

Ας πάμε πίσω στον χρόνο, στο καλοκαίρι του 
2018. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πάρεις 
την απόφαση και να αφήσεις το περιβάλλον 
του αγγλικού ποδοσφαίρου και να έρθεις 
στον Παναθηναϊκό;

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος 
με τεράστια ιστορία. Δεν θα μπορούσα να αφήσω μία 
τέτοια πρόταση χωρίς να την εξετάσω καλύτερα. Ο κ. 
Νταμπίζας είχε έρθει στην Αγγλία, είχαμε συζητήσει 
αρκετά και μου είχε εξηγήσει το πρότζεκτ. Μου είχε 
εξηγήσει ακόμα πως είχε η κατάσταση στο σύλλογο 
και ήθελα να έρθω, να δείξω τι αξίζω και να βοηθή-
σω την ομάδα να επιστρέψει εκεί που αρμόζει στην 
ιστορία της.

Τι σου έχει μείνει πιο έντονα χαραγμένο στο 
μυαλό από το πρώτο σου διάστημα στον Πα-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Χατζηθεοδωρίδης
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ναθηναϊκό; Ποιες σκέψεις κάνατε σε εκείνη 
τη δύσκολη συγκυρία οι νέοι ποδοσφαιριστές 
της ομάδας, υπήρχε περισσότερο ανησυχία ή 
πίστη στις δυνατότητές σας;

Ήξερα από την πρώτη στιγμή πως η ομάδα θα αποτε-

λούνταν από αρκετούς νέους παίκτες. Ήξερα ότι θα 

είμαστε μία ομάδα με όρεξη και ενέργεια. Ταλέντο 

υπήρχε σίγουρα και έτσι δεν ανησυχούσα μήπως δεν 

τα πάμε καλά. Όταν μπήκα στην προετοιμασία της 

ομάδας στην Ολλανδία, κατάλαβα ότι το γκρουπ που 

έχουμε είναι πολύ δυνατό και οι σκέψεις μου ήταν 

θετικές.

Αισθάνεσαι πως μετά από τα δύο προηγού-
μενα χρόνια, η ομάδα αυτή που άρχισε να 
χτίζεται το καλοκαίρι του 2018, κατάφερε να 
φτάσει στο μάξιμουμ που μπορούσε ή πως αν 
οι συγκυρίες ήταν κάπως διαφορετικές θα 
μπορούσε να έχει πάει ακόμα καλύτερα;

Σίγουρα δεν είχαμε φτάσει στο ταβάνι μας, πιστεύω 

άλλωστε ότι ακόμα δεν το έχουμε φτάσει. Όταν έρχο-

νται καινούργιοι παίκτες, χρειάζεται ένα σεβαστό διά-

στημα για να δέσει η ομάδα. Όσο περισσότεροι είναι 

οι νέοι παίκτες, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζε-

ται. Πίστευα και πιστεύω ότι το γκρουπ έχει να δώσει 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Χατζηθεοδωρίδης
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ακόμα περισσότερα πράγματα. Με βάση την περσινή 
χρονιά, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν περιθώρια βελτί-
ωσης για να πάμε ακόμα πιο ψηλά.

Έχεις γεννηθεί στην Κατερίνη. Την απόφαση 
να πας στην Αγγλία πως την πήρες;

Όταν ήμουν 11 ετών είχαν γίνει κάποια δοκιμαστι-
κά στην πόλη μου από την Άρσεναλ γιατί ήθελαν 
να ανοίξουν την πρώτη Elite ακαδημία τους στην 
Ελλάδα. Διευθυντής στην Ελλάδα θα ήταν ο κ. Λά-
κης Παπαϊωάννου. Εκείνος με επέλεξε να πάω στα 
δοκιμαστικά. Μετά τα δοκιμαστικά, επιλέχθηκα για 
την ακαδημία αυτήν και επρόκειτο να μείνουμε εσώ-
κλειστοι λειτουργώντας στο πρόγραμμα των ακαδη-
μιών της Άρσεναλ στην Αγγλία, αλλά μένοντας στην 
Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Λουτράκι. Όταν έμαθα 
ότι επιλέχθηκα για αυτή την ακαδημία, ήμουν πολύ 
μικρός και δεν είχα καταλάβει την αλλαγή που θα 

χρειαζόταν να γίνει στη ζωή μου. Δεν είχα αντιληφθεί 
πως θα χρειαζόταν να αφήσω τη ζωή μου, τους φί-
λους μου και καθετί που χαίρεται ένα παιδί σε τόσο 
μικρή ηλικία. Ήμουν χαρούμενος, μπορώ να πω. Η 
μητέρα μου δεν ήθελε να κάνω μία τέτοια μεγάλη κί-
νηση αλλά τελικώς έπαιξε μεγάλο ρόλο η πίεση από 
την πλευρά του πατέρα μου και του αδερφού μου. 
Εκείνοι πίστευαν πως θα είναι σπουδαίο για μένα να 
δουλέψω σε αυτό το πρόγραμμα. Τελικά πήρα την 
απόφαση να πάω και έμεινα εκεί για τέσσερα χρό-
νια. Μετά θα ερχόντουσαν να δουν ποιοι είναι έτοι-
μοι για να υπογράψουν στην ακαδημία της Άρσεναλ. 
Εκεί όμως στα 16 υπογράφεις τα πρώτα scholarship 
συμβόλαια. Έτσι κι έγινε. Μετά από τα τέσσερα αυτά 
χρόνια, κέρδισα αυτή την υποτροφία για τις ακαδημί-
ες της Άρσεναλ.

Στο Λουτράκι πως ήταν αυτή σου η εμπειρία;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Χατζηθεοδωρίδης
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Είχαμε μία υπεύθυνο που έμενε συνέχεια μαζί μας 
γιατί ήμασταν μικροί σε ηλικία και δεν γινόταν να ζού-
με μόνοι μας. Ήμασταν συνολικά δέκα παιδιά. Μας 
πρόσεχε, μας παρακολουθούσε και μας βοηθούσε 
στα μαθήματα. Τους πρώτους μήνες δεν είχα κατα-
λάβει καλά την αλλαγή που υπήρξε στη ζωή μου. 
Όσο περνούσαν οι μήνες τα πράγματα άρχισαν να 
δυσκολεύουν και άρχισα να αισθάνομαι πως θέλω 
να γυρίσω στο σπίτι μου και στους φίλους μου. Δεν 
τα παράτησα όμως και με τη στήριξη των δικών μου, 
πολέμησα τις δυσκολίες που υπήρξαν. Αν τώρα με 
ρωτούσε κάποιος αν θα έπαιρνα ξανά την ίδια από-

ρασαν έξι μήνες και τελικώς μου έκαναν πρόταση 

ανανέωσης για άλλα δύο χρόνια στην πρώτη ομάδα.

Κλείνοντας, μέσα σε ένα δύσκολο διάστημα 
για σένα, ανανέωσες το συμβόλαιό σου με 
τον Παναθηναϊκό. Πως πήρες την απόφαση 
αυτήν και ποιος είναι ο πιο σημαντικός στό-
χος που έχεις;

Ήταν πολύ σημαντικό για μένα όταν είδα πως η ομά-

δα θέλει να με κρατήσει και να ανανεώσω για άλλα 

τρία χρόνια. Αισθάνθηκα πως με στηρίζει στην πράξη 

παρά την άτυχη στιγμή που είχα. Η περίοδος εκείνη 

φαση, η απάντηση θα ήταν σίγουρα καταφατική. 

Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωσή μου αυτή 

η εμπειρία. Να μπορώ σήμερα να είμαι ο ποδοσφαιρι-

στής που έχω γίνει.

Και τελικώς πως προέκυψε η Μπρέντφορντ;

Σε ηλικία 16 ετών πήρα την υποτροφία στην Άρσεναλ 

για δύο χρόνια. Ενώ, λοιπόν, ήμουν εκεί, στον δεύ-

τερο χρόνο ήρθε η πρόταση από την Μπρέντφορντ 

για να παίξω στη δεύτερη ομάδα. Πήγα εκεί για έναν 

χρόνο προκειμένου να με παρακολουθήσουν να 

δουν αν μπορώ να φτάσω στην πρώτη ομάδα. Πέ-

ήταν πολύ δύσκολη και η ανανέωση με έκανε να 

αισθανθώ πραγματικά χαρούμενος. Όλοι στο κλαμπ 

με στήριξαν, από τον φροντιστή μέχρι και τον ίδιο 

τον πρόεδρο. Είναι ο τρίτος μου χρόνος στην ομά-

δα και με έχουν κάνει να νιώθω σαν να είμαι δέκα 

χρόνια μαζί τους. Νομίζω ότι αυτό είναι ενδεικτικό. 

Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα για άλλα τρία 

χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να πε-

τύχουμε τους στόχους μας. Το όνειρό μου δεν είναι 

άλλο από το να φορέσω τη φανέλα του Παναθηναϊ-

κού σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
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Το 2021 συμπληρώνεται μισός αιώνας από την πορεία του Τριφυλλιού έως 
τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με αντίπαλο τον Άγιαξ και η ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός έχει σχεδιάσει δράσεις που ξεκινούν άμεσα για να τιμηθεί η 

πιο λαμπρή στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο.
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Το 2021 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Παναθηνα-
ϊκό. Μέσα στο νέο έτος συμπληρώνονται 50 χρόνια 
από το Έπος του Wembley, όπως ορθώς αποκαλεί-
ται το ανεπανάληπτο επίτευγμα του Τριφυλλιού στη 
μακράν σπουδαιότερη διάκριση του ελληνικού πο-
δοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο: τη συμμετοχή του 
Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλη-
τριών με αντίπαλο τον Άγιαξ. Μισός αιώνας πέρασε 
από τις 2 Ιουνίου 1971 όταν οι Πράσινοι υπό την κα-
θοδήγηση του Φέρεντς Πούσκας κόντραραν στα ίσα 
τους «ιπτάμενους» Ολλανδούς του Γιόχαν Κρόιφ.

Αυτό το έτος – σταθμός θα γιορτασθεί, όπως του αρ-
μόζει. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αφιερώνει το 2021 στην 
ομάδα που δόξασε όσο καμία άλλη το σύλλογο! Το 
2021 θα είναι το «Έτος Wembley» για όλη την οικο-
γένεια του Τριφυλλιού!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, θέλοντας να τιμήσει τους πρω-
ταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαιρικού θαύματος, 
έχει προγραμματίσει μια σειρά από ενέργειες μέσα 
στο 2021. Πέραν της τιμής των προσώπων και της 

ταινίας θα γίνει στις 2 Ιουνίου, ανήμερα του τελικού 
του Wembley, σε κινηματογραφική αίθουσα που θα 
ανακοινωθεί έγκαιρα. Η ταινία θα έχει χαρακτήρα 
ιστορικής έρευνας, όπου μέσα από εμπεριστατωμέ-
νη έρευνα και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές, 
αναδεικνύεται το μέγιστο αθλητικό επίτευγμα με τις 
κοινωνικές του προεκτάσεις. Οι νεότεροι θα μάθουν 
και οι παλαιότεροι θα θυμηθούν πώς φαινομενικά 
άσχετα μεταξύ τους γεγονότα, «δέθηκαν» με μαγικό 
τρόπο και «έχτισαν» την απόλυτη αρμονία!

Ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας
Γ) Προάγγελος της ταινίας θα είναι η ψηφιακή έκθε-
ση φωτογραφίας και αντικειμένων. Αξιοποιώντας το 
αρχείο του Παναθηναϊκού και με την πολύτιμη αρωγή 
παλαίμαχων ποδοσφαιριστών αλλά και τη συνεργα-
σία με τους συλλόγους που βρέθηκαν στο διάβα του 

ενδοξότερης περιόδου του συλλόγου, οι δράσεις της 
ΠΑΕ για το «Έτος Wembley» στοχεύουν τη διάσωση 
της μνήμης, ώστε αναπλάθοντας τις εικόνες να μά-
θουν οι νεότερες γενιές και να τονώσουν τη συλλο-
γική μνήμη.

Διαγωνισμός για λογότυπο
Α) Χρονικά πρώτη δράση, που προϋποθέτει τη συμ-
μετοχή του κόσμου, είναι η έναρξη διαγωνισμού για 
τη δημιουργία του λογοτύπου, το οποίο θα συνοδεύ-
σει τις επόμενες ενέργειες που θα αφορούν το «Έτος 
Wembley». Το λογότυπο θα αποτυπωθεί σε πλήθος 
εφαρμογών που θα υλοποιηθούν. Ο διαγωνισμός 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται την 1η 
Φεβρουαρίου. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρ-
μα που θα βρουν στο site της ΠΑΕ στη διεύθυνση 
https://www.pao.gr/wembley2021.

Η ανακοίνωση του λογότυπου που θα επιλεχθεί ως 
το καλύτερο, θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου μέσα από 
το site της ΠΑΕ και τους επίσημους λογαριασμούς 
των social media της ΠΑΕ (Instagram, Facebook, 
Twitter). Ο σχεδιαστής του λογότυπου θα κερδί-
σει όλη τη σειρά αναμνηστικών δώρων του «Έτους 
Wembley», καθώς και μια διπλή πρόσκληση για την 
avant premiere της ταινίας για το Wembley.

Η ταινία του Wembley
Β) Η ταινία για το Wembley είναι η δεύτερη ενέργεια 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να κατανοήσουν απόλυτα 
άπαντες πόσο σπουδαία ήταν η πορεία εκείνης της 
ομάδας τη σεζόν 1970-71. Η πρώτη προβολή της 

Τριφυλλιού στην πορεία προς το Wembley, θα δη-
μιουργηθεί μια μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα 
έκθεση. Δυστυχώς οι συνθήκες της πανδημίας δεν 
επιτρέπουν τη λειτουργία και φυσικής έκθεσης. Του-
λάχιστον, όμως, μέσω του διαδικτύου θα μπορούν τα 
εκατομμύρια φιλάθλων του Παναθηναϊκού σε όλο 
τον κόσμο να περιηγηθούν στο ψηφιακό μουσειακό 
περιβάλλον. Η έκθεση θα ανοίξει τις διαδικτυακές 
πύλες της τον Μάιο.

Σειρά εμπορικών προϊόντων
Δ) Το «Έτος Wembley» θα έχει τη δική του εμπορική 
σειρά. Φανέλες και φόρμες που θα φορεθούν μο-
νάχα μέσα στο 2021 και θα έχουν συλλεκτική αξία, 
προπονητικά t-shirt, σακίδιο πλάτης (back pack), είδη 
γραφείου (ενδεικτικά και όχι μόνο, καπέλο, κασκόλ, 
κούπα, στυλό, sous verre). Όλα θα φέρουν το επετει-
ακό λογότυπο που θα προκύψει μέσα από το διαγω-
νισμό. Η σειρά θα είναι διαθέσιμη τον Φεβρουάριο.

Συλλεκτική φανέλα
Ε) Στον προηγούμενο εντός έδρας αγώνα, κόντρα 
στην ΑΕΛ, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού φό-
ρεσαν την επετειακή φανέλα του «Έτους Wembley». 
Στην αγωνιστική εμφάνιση ένα κέντημα «αγκαλιάζει» 
το τριφύλλι το οποίο φέρει στο ένα μέρος τον αριθμό 
«50» για την επέτειο του μισού αιώνα και στο άλλο 
μέρος την ημερομηνία του τελικού. Επίσης σε όλα 
τα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα θα εμφανίζεται με 
προπονητική φανέλα αφιερωμένη στην επέτειο του 
Wembley. Και τα δύο προϊόντα είναι συλλεκτικής 
αξίας και έχουν τεθούν προς πώληση στο κοινό από 
τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου μέσω του www.paofc.gr.
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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)
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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

ΣΕΡΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 14/03/2001

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ
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VILLAFANEZ LUCAS

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 4/10/1991 

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΑΡΓΕΝΤΊΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ 

(ΑΡΓΕΝΤΊΝΗ)

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
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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
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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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ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 01/03/2000 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΤΡΊΑ

54



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

ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 21/08/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

77

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 03/01/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

6861

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 09/03/2002

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

KONAN CHRISTIAN-ANDERSON

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 12/07/1999

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΤΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΒΑΡΕΖΕ

59

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 26/11/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

55

BECH UFFE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 13/01/1993

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΔΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

57 58

MOLLO YOHAN

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 18/07/1989

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΓΑΛΛΟΣ 

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΜΑΡΤΊΓΚ

WHO IS WHO  
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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 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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Εν αρχή ην 
η άμυνα!

ΘΕΜΑ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τα νούμερα «μαρτυρούν» τη βελτίωση του Παναθηναϊκού στην ανασταλτική του λει-
τουργία και εξηγούν γιατί αυτή αποτελεί τον οδηγό ενόψει της κρίσιμης συνέχειας στις 
επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας.
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Η αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ήταν 
η τέταρτη συνεχόμενη στην οποία ο Παναθηναϊκός 
δεν δέχθηκε γκολ. Το «μηδέν» στα μετόπισθεν απο-
τέλεσε καθοριστικό παράγοντα για να μπορέσει το 
Τριφύλλι να φύγει από το «Κλεάνθης Βικελίδης» με 
τους τρεις βαθμούς της νίκης, να μειώσει τη διαφορά 
του από τους κίτρινους στους πέντε βαθμούς και να 
μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη 
αισιοδοξία σε ό,τι αφορά στον μίνιμουμ στόχο της 
χρονιάς που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση ενός 
εισιτηρίου για τα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης 
αγωνιστικής περιόδου.
Η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι δεν έχει δεχθεί γκολ 
μέσα στο 2021, ενώ η τελευταία φορά που αντίπα-
λος κατάφερε να παραβιάσει την εστία της, ήταν στο 
εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 20 Δεκεμβρί-
ου του 2020. Σε εκείνο το παιχνίδι οι Θεσσαλονικείς 
είχαν επικρατήσει με σκορ 2-1. Έκτοτε, οι Πράσινοι 
έχουν αντιμετωπίσει κατά σειρά Αστέρα Τρίπολης στη 
Λεωφόρο, Απόλλωνα Σμύρνης στο «Γεώργιος Καμά-
ρας», ΑΕΛ στη Λεωφόρο και Άρη στο «Κλεάνθης Βι-

κελίδης». Στα ματς αυτά συγκέντρωσαν συνολικά 10 

βαθμούς, έχοντας δηλαδή απωλέσει μόλις δύο, και 

για να συμβεί αυτό σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέ-

ρει η πολύ καλή αμυντική τους λειτουργία. Άλλωστε, 

εκτός των αντιπάλων η ομάδα του Λ. Μπόλονι είχε 

να αντιμετωπίσει και ουκ ολίγες απουσίες κυρίως στη 

μεσαία αλλά και στην επιθετική της γραμμή.

Ενδεικτικό είναι ακόμα ότι στις 17 αγωνιστικές που 

έχουν τώρα κυλήσει στο πρωτάθλημα, ο Παναθηνα-

ϊκός έχει την τρίτη καλύτερη άμυνα έχοντας δεχθεί 

12 γκολ. Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση της σχετικής 

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  

λίστας βρίσκεται ο Άρης με 11 γκολ, ενώ στην πρώτη 
θέση ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Ολυμπιακός 
με 7. Το Τριφύλλι έχει αφήσει πίσω του στη σχετική 
λίστα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που βρίσκονται πιο πάνω από 
εκείνο στη βαθμολογία, με 13 και 17 γκολ αντίστοιχα.

Αξίζει, μάλιστα, να αναφερθεί πως η καλύτερη από-
δειξη της βελτίωσης που έχει παρουσιάσει ο Παναθη-
ναϊκός στην ανασταλτική του λειτουργία, αποτελεί το 
γεγονός πως είναι η μόνη ομάδα του πρωταθλήματος 
που δεν έχει δεχθεί ακόμα γκολ από την «ανατολή» 
του νέου έτους και έπειτα.

Φυσικά, για να συμβούν όλα τα παραπάνω, καθορι-
στικό ρόλο έχουν παίξει οι εξαιρετικές επεμβάσεις 
του Σωκράτη Διούδη που έχει πιστοποιήσει με τον 
πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως βρίσκεται στην καλύτε-
ρη φάση αλλά και πιο ώριμη κατάσταση της καριέρας 
του. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως προ κάποιων 
μηνών πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την 
Εθνική ομάδα, όντας ίσως ο πιο βελτιωμένος Έλλη-
νας τερματοφύλακας το τελευταίο διάστημα. Από κο-
ντά και οι οπισθοφύλακες του Τριφυλλιού που έχουν 
καταφέρει να συνθέσουν αποτελεσματικά δίδυμα και 
να αποτελούν σταθερά στο παιχνίδι της ομάδας.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
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32 νίκες σε 43 αγώνες ως γηπεδούχος απένα-
ντι στον ΟΦΗ μετράει ο Παναθηναϊκός. Πλην όμως, η 
πρόσφατη προϊστορία δείχνει το βαθμό δυσκολίας που 
συναντάει το Τριφύλλι απέναντι στην κρητική ομάδα. 
Μέχρι να έρθει η νίκη στον τελευταίο αγώνα της περσι-
νής σεζόν στα play offs, ο Παναθηναϊκός μετρούσε τρεις 
διαδοχικές εντός έδρας ήττες από τον ΟΦΗ! Τη στιγμή 
μάλιστα που όλες κι όλες οι νίκες του ΟΦΗ σε 43 ματς 
είναι 4!

28ος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που 
παίρνει χρόνο συμμετοχής την εφετινή σεζόν έγινε στο 
«Κ. Βικελίδης» ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Μεγάλος 
αριθμός, αν αναλογιστεί κανείς ότι το ενεργό ρόστερ 
του Τριφυλλιού μετράει 34 ποδοσφαιριστές.

6 γκολ στις 7 αναμετρήσεις κόντρα στον ΟΦΗ που 
έχει συμμετάσχει μετράει ο Φεντερίκο Μακέντα! Έχει 
σκοράρει από ένα γκολ σε κάθε ματς, όπερ σημαίνει ότι 
μονάχα σε έναν αγώνα (ο οποίος έληξε ισόπαλος 0-0) 
δεν βρήκε δίχτυα απέναντι στον… αγαπημένο του -κατά 
πως προκύπτει στατιστικά- αντίπαλο.

5 στα 5 για τους επιθετικούς του Παναθηναϊκού, 
αφού πλέον όλοι έχουν βρει δίχτυα στο εφετινό πρω-
τάθλημα! Και μάλιστα τούτο συνέβη με ντεμαράζ τις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες, καθώς σκόραραν κατά σειρά 
οι Φώτης Ιωαννίδης (στο ματς με τον Απόλλωνα), Δη-
μήτρης Εμμανουηλίδης (κόντρα στην ΑΕΛ), Αργύρης 
Καμπετσής (με Άρη). Ασφαλώς η μερίδα του λέοντος 
ανήκει στους Καρλίτος (5 γκολ), Μακέντα (4 γκολ). Πά-
ντως το γκολ του Καμπετσή στη Θεσσαλονίκη έδωσε 
το… προβάδισμα στους Έλληνες σε επίπεδο σκόρερ, μια 
και πλέον έχουν βρει δίχτυα 5 έναντι 4 ξένων.

4η σερί νίκη ψάχνει να πετύχει σήμερα ο Παναθη-
ναϊκός στο πρωτάθλημα. Τελευταία φορά  που πέτυχε 
πάνω από τρεις ήταν την περσινή σεζόν όπου έφτασε 
τις πέντε συνεχόμενες νίκες. Τέτοιες μέρες ήταν όταν 
δημιουργούσε το σημαντικό νικηφόρο σερί το Τριφύλλι. 
Σημαδιακό;



ΠΑΕ ΟΦΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Μιχάλης Μπούσης

• Έτος ίδρυσης: 1925
• Χρώματα: Μαύρο - Άσπρο
• Γήπεδο: «Θ. Βαρδινογιάννης»
• Διεύθυνση: Ισαύρων 105, Ηράκλειο
• Τηλέφωνο: 2810 824701
• Website: www.oficretefc.com

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Μετά την εξαιρετική πορεία που κατέγραψε 
πέρσι η ομάδα του Ηρακλείου, δημιουργήθη-
καν σημαντικές προσδοκίες και για τη φετινή 
σεζόν. Μπορεί μεν τα αποτελέσματα να μην 
είναι εξίσου καλά με την αγωνιστική περίοδο 
2019/20, ωστόσο, οι 19 βαθμοί που έχει κα-
ταφέρει ως τώρα να συγκεντρώσει ο ΟΦΗ τον 
διατηρούν σε κοντινή απόσταση από την πρώτη 
εξάδα.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο Γιώργος Σίμος συνεχίζει για δεύτερη σεζόν 
στον πάγκο της κρητικής ομάδας. Πέρσι κατά-
φερε, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, να οδη-
γήσει τον ΟΦΗ στην εξασφάλιση εισιτηρίου 
για τα Κύπελλα Ευρώπης. Στην πρώτη του δο-
κιμασία ως πρώτος προπονητής, ο άλλοτε πο-
δοσφαιριστής μεταξύ άλλων και του Παναθη-
ναϊκού, δείχνει πως έχει σπουδαία προοπτική.
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Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

24.  Μπόι Βάτερμαν ΟΛΛ 24.01.1984

32. Δημήτρης Σωτηρίου ΕΛΛ 13.09.1987

53. Βασίλης Σηφάκης ΕΛΛ 27.10.2001

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2. Αμπντούλ Ραχμάν Ουές ΕΛΛ 14.06.1998

3. Οδυσσέας – Βλάσιος Λυμπεράκης ΕΛΛ 05.06.1998

5. Βαχίντ Σελίμοβιτς ΛΟΥ 03.04.1997

6. Νίκος Μαρινάκης ΕΛΛ 12.09.1993

13. Νίκος Βαφέας ΕΛΛ 21.02.1997

14. Πραξιτέλης Βούρος ΕΛΛ 05.05.1995

15. Απόστολος Διαμάντης ΕΛΛ 20.05.2000

18. Κωνσταντίνος Γιαννούλης ΕΛΛ 09.12.1987

34. Νίκος Κοροβέσης ΕΛΛ 06.02.1998

ΜΕΣΟΙ

4. Βαγιέμπαχ Σαχόρ ΝΟΡ 14.04.1996

7. Φάμπιο Στάρτζεον ΠΟΡ 04.02.1994

8. Χουάν Νέιρα ΑΡΓ 21.02.1989

10. Αντίλ Ναμπί ΑΓΓ 28.02.1994

11. Ναζαρένο Σολίς ΑΡΓ 22.04.1994

16. Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης ΕΛΛ 08.02.1999

21. Ρικάρντο Βαζ ΠΟΡ 26.11.1994

26. Πασχάλης Στάικος  ΕΛΛ 08.02.1996

28. Φροίξος Γρίβας ΕΛΛ 23.09.2000

29. Μιγκέλ Μεγιάδο ΑΡΓ 18.02.1993

33. Τζόναθαν Ντε Γκούζμαν ΟΛΛ 13.09.1987

38. Θοδωρής Μίγκος ΕΛΛ 06.02.1998

49. Γιώργος Σουρνάκης  ΕΛΛ 07.11.1999

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Φελίπε Σόουζα Φερέιρα ΒΡΑ 21.05.1998

17. Βαγγέλης Νοικοκυράκης ΕΛΛ 04.10.2001

19. Κοσμάς Τσιλιανίδης ΕΛΛ 09.05.1994

20. Απόστολος Γιάννο ΕΛΛ 25.01.1990

22. Άντριαν Σαρντινέρο ΙΣΠ 13.10.1990

23. Αλέξανδρος Γκαργκαλατζίδης ΕΛΛ 12.04.2000

20. Βίτορ Φιγκεϊρέδο ΒΡΑ 27.05.1996
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Η φανέλα «μαρτυρά» πως φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από  το Έπος του Γουέμπλεϊ.

Θερμοκρασίες… ιδιαίτερα 

χαμηλές στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης» και χιονισμένο 

τοπίο, λίγο πριν την πρώτη 

σέντρα της αναμέτρησης  

με τον Άρη.

Στο κλειστό γκρουπ των ποδοσφαιριστών 

που έχουν συμπληρώσει 100 συμμετοχές 

στο πρωτάθλημα, «μπήκε» κόντρα στην 

ΑΕΛ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης.

Με τους ανθρώπους του γηπέ-
δου να εξασφαλίζουν συνθήκες 
στις οποίες μπορούσε να διεξα-
χθεί κανονικά ο αγώνας.

Και η αντίδραση του  
Εμμανουηλίδη που έφτασε 
μία «ανάσα» από ένα πολύ 
όμορφο γκολ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

«Κέρβερος» Διούδης, κράτησε 
όρθιο τον Παναθηναϊκό όπου 
χρειάστηκε.



# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17 45 14 3 0 44 7 +37

2 Α.Ε.Κ. 17 36 11 3 3 28 17 +11

3 Π.Α.Ο.Κ. 17 35 10 5 2 30 13 +17

4 ΑΡΗΣ 17 33 10 3 4 22 11 +11

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 28 8 4 5 18 12 +6

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17 24 6 6 5 17 19 -2

7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17 21 5 6 6 17 23 -6

8 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17 20 4 8 5 19 25 -6

9 Ο.Φ.Η. 17 18 5 4 8 18 26 -8

10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 16 18 5 3 8 18 21 -3

11 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17 15 3 6 8 16 21 -5

12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17 11 2 5 10 9 22 -13

13 Α.Ε.Λ. 16 8 1 5 10 9 27 -18

14 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 15 6 1 3 11 9 30 -21

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15:00 Α.Ε.Λ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 17:15 ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 Ο.Φ.Η.

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Π.Α.Ο.Κ. 19:30 A.E.K.

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ο.Φ.Η. 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΑΡΗΣ 19:30 Α.Ε.Λ.

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

A.E.K. 17:15 Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30 Π.Α.Ο.Κ.

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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