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EDITORIAL

ναντι. Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της ομάδας που 

φέρει τη σφραγίδα του Λάζλο Μπόλονι είναι η σο-

βαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει κάθε αντίπαλο. 

Πιθανώς αυτός να είναι και ένας βασικός λόγος για 

το νικηφόρο σερί. Το οποίο αισίως έφτασε τον αριθμό 

5, μετά την επικράτηση στο Βόλο. Απόψε το Τριφύλ-

λι σημαδεύει το «6», κάτι που εάν τα καταφέρει θα 

πρόκειται για ρεκόρ εξαετίας σε ό,τι αφορά αγώνες 

πρωταθλήματος.

Το νικηφόρο σερί του Ιανουαρίου δημιουργεί νέες 

συνθήκες. Απαιτείται η νίκη απόψε και σε συνδυα-

σμό με τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων, το 

Τριφύλλι βρίσκεται πια στη διεκδίκηση όχι απλά ενός 

ευρωπαϊκού εισιτηρίου -να μπει δηλαδή στην πρώτη 

τετράδα- αλλά έως και τη δεύτερη θέση της βαθμο-

λογίας. Προφανώς για το μέγεθος του Παναθηναϊκού 

δεν συνιστά επιτυχία κάτι λιγότερο από την κατά-

κτηση του τίτλου. Πλην, όμως, εάν αναλογιστούμε 

πόσο… στραβά πήγε το πρώτο δίμηνο της σεζόν, τότε 

κατανοούμε ότι οι Πράσινοι πράγματι έχουν πραγμα-

τοποιήσει ένα σημαντικό βήμα.

Μετά το αποψινό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα μπει 

σε έναν πολύ δύσκολο μήνα γεμάτο ντέρμπι και ζόρι-

κους αγώνες. Οπότε απόψε υπάρχει μόνο ένας δρό-

μος: της νίκης.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Όπως πέρυσι έτσι και εφέτος το καλαντάρι περιείχε 
πληθώρα αγώνων τον Ιανουάριο. Τους περισσότε-
ρους από κάθε άλλο μήνα της σεζόν. Ο Ιανουάριος 
του 2021 τελειώνει αγωνιστικά απόψε για τον Πανα-
θηναϊκό, με την ομάδα μας να αναζητεί τη νίκη για 
να κλείσει ένας σχεδόν τέλειος μήνας. Αντίπαλος η 
Λαμία, η οποία για πρώτη φορά δεν είναι ουραγός και 
είναι ξεκάθαρα σε ανοδική πορεία μετά την αλλαγή 
προπονητή.

Τα φαινομενικά εύκολα παιχνίδια με βατούς αντιπά-
λους εμπεριέχουν πάντοτε μεγαλύτερους κινδύνους 
για τις μεγάλες ομάδες, εάν υπάρξει θέμα υποτίμη-
σης των ικανοτήτων της ομάδας που βρίσκεται απέ-
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Σφραγίδα 
επιτυχημένου μήνα!

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Π
Α

Ε
 Π

Α
Ν

Α
Θ

Η
Ν

Α
ΪΚ

Ο
Σ



Να πεθάνουμε  
για αυτή τη φανέλα

54
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Το καλοκαίρι πήρε την απόφαση, αποδεχόμενος την πρόταση 
του Παναθηναϊκού, να αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από 
την Ισπανία. Έχει καταφέρει πλέον να καθιερωθεί στο Τριφύλλι 
και να λογίζεται ως ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας που 
στο ξεκίνημα του 2021, έχει πετύχει ένα σερί θετικών αποτελε-
σμάτων. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Χουάνκαρ ξετυλίγει 
το κουβάρι της καριέρας του, μιλάει για την απόφασή του να 
φορέσει το Τριφύλλι στο στήθος και δίνει στον κόσμο τη δική 
του υπόσχεση για τη συνέχεια της σεζόν.

ΧΟΥΑΝΚΑΡ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
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Χουάνκαρ
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Μετά από ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων 
μέσα στο 2021, ποια η σημασία του αγώνα κό-
ντρα στη Λαμία για τον Παναθηναϊκό; 

Όλοι οι αγώνες είναι το ίδιο σημαντικοί. Η αλήθεια 
είναι ότι έχουμε κάνει ένα καλό σερί αποτελεσμάτων 
μετά την Πρωτοχρονιά και είμαστε ιδιαίτερα χαρού-
μενοι για αυτό. Το πιο βασικό είναι να συνεχίσουμε 
να αμυνόμαστε το ίδιο αποτελεσματικά και να διατη-
ρούμε ανέπαφη την εστία μας. 

Αυτό είναι το στοιχείο με το οποίο πορεύεται 
ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια. Εί-
ναι η μόνη ομάδα που δεν έχει δεχθεί γκολ 
στον δεύτερο γύρο. Πως έχετε καταφέρει και 

έχετε βελτιώσει τόσο πολύ την ανασταλτική 
σας λειτουργία; 

Έχουμε μία ομάδα που δουλεύει πάρα πολύ. Επι-
κεντρωνόμαστε και προσπαθούμε να βελτιώνουμε 
μέρα με την ημέρα τα λάθη που πιθανώς κάνουμε. 
Παίζουμε τον κάθε αγώνα σαν να πρόκειται για έναν 
τελικό. Αυτό θεωρώ πως είναι και το πιο καθοριστικό 
στοιχείο. 

Βλέπουμε και εσένα προσωπικά να έχεις βελ-
τιωθεί σημαντικά και να πατάς πολύ καλύτερα 
στον αγωνιστικό χώρο όσο περνούν οι αγώ-
νες. Τι αισθάνεσαι να σε έχει βοηθήσει; 

Η πιο σημαντική διαφορά σε σχέση με το πρώτο διά-
στημα είναι πως πλέον έχω αγωνιστεί σε συνεχόμενα 
παιχνίδια. Στο ξεκίνημα είχα την ατυχία να τραυμα-
τιστώ και αυτό, σίγουρα, με πήγε πίσω και δεν μου 
επέτρεψε να βρω ρυθμό. Θέλω να συνεχίσω να 
αγωνίζομαι, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να 
μάχομαι για την ομάδα. 

Ας πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και συγκεκριμέ-
να στο προηγούμενο καλοκαίρι. Τι ήταν αυτό 
που σε οδήγησε να πάρεις την απόφαση να 
αγωνιστείς για πρώτη φορά μακριά από την 
πατρίδα σου; 

Ήταν όντως η πρώτη φορά που έπαιξα εκτός Ισπανί-
ας γιατί μπορεί να άνηκα στην Μπράγκα για κάποιο 
διάστημα, αλλά ποτέ δεν πήγα στην Πορτογαλία. Σί-
γουρα καθοριστικό ρόλο έπαιξε από εκεί και πέρα, 
η πρόταση που είχα στα χέρια μου. Αν υπάρχει πο-
δοσφαιριστής που του προσφέρουν τη δυνατότητα 
να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό και εκείνος αρνηθεί, 
πάει να πει ότι είναι τρελός! Ο Παναθηναϊκός είναι 
μια ιστορική ομάδα με εξαιρετικούς φιλάθλους, σε 
μία πανέμορφη πόλη. Δεν χρειάζεται να το σκεφτεί 
κανείς παραπάνω. 

Τι ήταν αυτό που σου έκανε ιδιαίτερη εντύ-
πωση στο πρώτο του διάστημα στον Παναθη-
ναϊκό; 

Αρχικά πρέπει να πω ότι μου άρεσε πάντα πολύ ο κα-
φές! Και εδώ στην Ελλάδα έγινα ακόμα μεγαλύτερος 
θαυμαστής του καφέ. Το δεύτερο στοιχείο που μου 
έκανε εντύπωση είναι το πόσο μοιάζουν οι Έλληνες 
με τους Ισπανούς. Θα έλεγα πως δεν μπορούσα να 
φανταστώ πως θα συναντούσα τόσες ομοιότητες ανά-
μεσα στους δύο λαούς. 

Προσαρμόστηκες εύκολα στην Ελλάδα; Υπήρ-
ξε κάτι που να αποτέλεσε εμπόδιο για σένα 
στο να βρεις τα πατήματά του σε αυτό το νέο 
ξεκίνημα; 
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Η προσαρμογή μου ήταν γρήγορη και πολύ καλή. Ση-
μαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η βοήθεια των συμπαι-
κτών μου αλλά και όσων εργάζονται στο σύλλογο. 
Ακόμα και από τον απλό κόσμο που με συναντούσε 
στο δρόμο και με υποδεχόταν με τον πιο ζεστό τρόπο. 
Έτσι, μπορώ να πω πως δεν αντιμετώπισα το παρα-
μικρό πρόβλημα και νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος 
που βρίσκομαι στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. 
Το μόνο που προσδοκώ είναι να ομαλοποιηθεί η κα-
τάσταση, να αφήσουμε πίσω μας τον κορωνοϊό και 
να επιστρέψει το ποδόσφαιρο στους κανονικούς του 
ρυθμούς. 

Νωρίς στη σεζόν αποχώρησαν από τον Πανα-
θηναϊκό ο Τσάβι Ρόκα και ο Ντάνι Πογιάτος. 
Σε εκείνο το χρονικό σημείο προβληματίστη-
κες πως ίσως κάτι για σένα δεν πάει όπως εν-

δεχομένως να ήθελες όταν υπέγραψες στην 
ομάδα; 

Αποχώρησαν ο Τσάβι Ρόκα και ο Ντάνι Πογιάτος 
αλλά το πρότζεκτ είναι ακόμα εδώ, όπως και οι ποδο-
σφαιριστές. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε παίκτες που 
αξίζουμε και είμαστε ποδοσφαιριστές του Παναθηνα-
ϊκού. Πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα που φοράμε 
και να πεθάνουμε για αυτό το έμβλημα. 

Έχεις αποκτήσει εικόνα για το μέγεθος του 
Παναθηναϊκού στο διάστημα της παραμονής 
σου στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι στο γήπε-
δο δεν μπορείς να αισθανθείς την ίδια ένταση 
από τη στιγμή που λείπει ο κόσμος από τις 
εξέδρες; 

Η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει πάρα 
πολύ όταν υπάρχουν οπαδοί στις εξέδρες σε σχέση 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Χουάνκαρ
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με όταν απουσιάζουν. Όμως με φιλάθλους είναι πολύ 
πιο εύκολα τα πράγματα, το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη 
τον κόσμο. 

Υπάρχει στο μυαλό σου η σκέψη να αγωνι-
στείς με τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις; 

Αυτός είναι ο στόχος μας, η σκέψη μας κάθε μέρα. 
Έχουμε ομάδα που θα μπορούσε να κερδίσει το πρω-
τάθλημα, αλλά είχαμε ένα σερί αρνητικών αποτελε-
σμάτων που μας άφησε πίσω στη βαθμολογία. Είμαι 
βέβαιος, όμως, πως μπορούμε να τερματίσουμε σε 
μία από τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώ-
πης της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. 

Τι πιστεύεις ότι έφταιξε στο πρώτο διάστημα 
της σεζόν και δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτε-
λέσματα; 

Μιλάμε για ποδόσφαιρο και στο ποδόσφαιρο δεν 
υπάρχει πάντα λογική εξήγηση για όσα συμβαίνουν. 

Σε όλες τις ομάδες τυχαίνει να έχουν ένα άσχημο δι-

άστημα μέσα σε μία σεζόν. Σε εμάς έτυχε αυτό το δι-

άστημα να έρθει στο ξεκίνημα της χρονιάς και να μας 

αφήσει αρκετά πίσω στο βαθμολογικό πίνακα. 

Έπαιξε ρόλο το γεγονός πως ήρθαν αρκετοί 
νέοι ποδοσφαιριστές στην ομάδα και δεν 
προλάβατε να βρείτε την απαραίτητη χημεία 
μεταξύ σας; 

Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς ποτέ να το γνωρίζεις. 

Μπορεί όντως τα πράγματα να ήταν καλύτερα αν εί-

χαμε χρόνο για να δέσουμε, όμως μπορεί και να ήταν 

χειρότερα. Ένα είναι το σίγουρο. Εμείς που είμαστε 

τώρα στην ομάδα, πρέπει να δουλέψουμε. Να δώ-

σουμε τα πάντα και όπως είπα και πριν, να πεθάνουμε 

για αυτή τη φανέλα. 

Σε έχουμε δει να αγωνίζεσαι τόσο στο αρι-
στερό άκρο της άμυνας, όσο και ως αριστερό 
εξτρέμ. Ποια είναι κατά τη γνώμη σου η θέση 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Χουάνκαρ
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που ταιριάζει καλύτερα στα αγωνιστικά σου 
χαρακτηριστικά; 

Πάντοτε έπαιζα στα άκρα. Τα πέντε τελευταία χρόνια 
παίζω ως αμυντικός. Θα μπορούσα πλέον να πω πως 
αισθάνομαι καλύτερα όταν παίζω στην άμυνα. Είμαι 

όμως από εκείνους τους αμυντικούς που τους αρέσει 

πολύ να επιτίθενται. Είμαι ένας επιθετικός αμυντικός! 

Ένας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη 
θέση σου αποχώρησε από την ομάδα, ένας 
άλλος επέστρεψε από έναν σοβαρό τραυμα-
τισμό. Αισθάνεσαι ένα επιπλέον βάρος, μία 
μεγαλύτερη ευθύνη τώρα; 

Εγώ είμαι επαγγελματίας και έχω την ίδια ακριβώς 

ευθύνη είτε είναι έτοιμος ο Ηλίας, είτε όχι. Προπο-

νούμαι καθημερινά για να είμαι έτοιμος να προσφέ-
ρω τις υπηρεσίες μου και να παίζω. 

Έχεις κάνει τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βή-
ματα σε έναν από τους μεγαλύτερους συλ-
λόγους του πλανήτη. Ποια είναι τα στοιχεία 
εκείνα που έχεις κρατήσει από το διάστημα 

που έζησες στο περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρί-
της; 

Είναι σίγουρα δύσκολο. Όταν όμως σου δίνεται η 
ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Εγώ έπαιξα 
περισσότερο στη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια που συμ-
μετείχε στην τρίτη κατηγορία του ισπανικού πρωτα-
θλήματος. Είχα όμως την ευκαιρία και τη δυνατότητα 
να προπονηθώ και υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρί-
νιο. Μετά μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ ακόμα 
και στην Πριμέρα Ντιβιζιόν με την πρώτη ομάδα της 
Ρεάλ Μαδρίτης. Το να παίζεις σε αυτόν τον σύλλο-
γο σου δίνει αδιαμφησβήτητα μία σπουδαία διέξοδο 
στον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Πως ήταν η εμπειρία σου από τις προπονήσεις 
υπό τις οδηγίες του Ζοζέ Μουρίνιο;

Ήταν, σίγουρα, μία απίθανη εμπειρία. Είναι αδιαμφη-
σβήτητα ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον 
κόσμο. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην έχει 
μάθει πράγματα από τον Μουρίνιο. Θα έλεγα πως αι-
σθάνομαι υπερήφανος που είχα αυτή την ευκαιρία, 
να δουλέψω υπό την καθοδήγησή του. Ήταν ευλογία.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Χουάνκαρ
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Πως αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής που 
φορά για πρώτη φορά στην καριέρα του τη 
φανέλα με το έμβλημα της Ρεάλ Μαδρίτης;

Ο πατέρας μου αλλά και όλη η οικογένειά μου αγα-
πούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, το ίδιο κι εγώ. Σκεφτείτε πως 
είναι να είσαι παιδί, να βλέπεις όλους τους ποδοσφαι-
ριστές της Ρεάλ Μαδρίτης και να τους θαυμάζεις και 
μία μέρα να φοράς αυτή τη φανέλα. Να στέκεσαι 
δίπλα τους, να κάνεις προπόνηση και να αγωνίζεσαι 
μαζί τους. Είναι απίστευτο συναίσθημα, σε ακολουθεί 
σε όλη σου τη ζωή.

Έχεις αγωνιστεί τόσο στο Ολυμπιακό Στάδιο 
της Αθήνας όσο και στη Λεωφόρο. Ποιο από 
τα δύο προτιμάς;

Προτιμώ τη Λεωφόρο γιατί είναι μικρότερο γήπεδο 
και θα έλεγα ότι είναι καλύτερο για εμάς.  Σίγουρα 
περιμένουμε και τους οπαδούς μας να επιστρέψουν 
στις εξέδρες για να τους έχουμε στο πλευρό μας.

Πως θα περιέγραφες τον εαυτό σου έξω από 
τους αγωνιστικούς χώρους;

Θα έλεγα πως είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος. Μου 
αρέσει να περνάω όσο ελεύθερο χρόνο έχω με την 
οικογένειά μου. Ακόμα μου αρέσει πολύ να παίζω 
PlayStation, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν αρέσει κα-
θόλου στη γυναίκα μου! Μου αρέσει φυσικά πολύ να 
παίζω με την μικρή μου κόρη.

Έχεις προλάβει να πας σε κάποια μέρη της 
Αθήνας που να έχεις ξεχωρίσει;

Η αλήθεια είναι πως όχι, λόγω του τραυματισμού που 
είχα στην αρχή δεν μπορούσα να περπατήσω πολύ. 
Έτσι δεν έχω προλάβει να κάνω κάποιες βόλτες που 
θα ήθελα, εκτός από κάποιους περιπάτους στο κέ-
ντρο της πόλης.

Έχεις να στείλεις κάποιο μήνυμα προς τον κό-
σμο του Παναθηναϊκού;

Ελπίζουμε σύντομα να είναι και εκείνοι κοντά μας. 
Έχουν το λόγο μου πως θα δώσω τον καλύτερό μου 
εαυτό για αυτό το κλαμπ. Για να καταφέρουμε να 
πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε για τη 
φετινή σεζόν.

Κλείνοντας, θα μας πεις αν εσύ πήρες αυτή τη 
φανέλα στην κόρη σου; Είναι πλέον και εκεί-
νη μία μικρή φίλη του Παναθηναϊκού;

Της την αγόρασα εγώ γιατί από την πρώτη ημέρα που 
ήρθαμε, ήθελε να φορέσει τη φανέλα του Παναθηνα-
ϊκού. Φυσικά, επέλεξα στην πλάτη να έχει τον αριθμό 
«3». Πλέον και εκείνη αγαπάει τον Παναθηναϊκό και 
βλέπει όλα τα παιχνίδια του στην τηλεόραση!

Χουάνκαρ



Το ρεκόρ του Σωκράτη!
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677 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να δεχθεί γκολ συμπλήρωσε στην αναμέτρηση 
με αντίπαλο τον Βόλο ο Σωκράτης Διούδης.
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τελεσμάτων που έχει καταγράψει ο Παναθηναϊκός 

στο ξεκίνημα του 2021 και που τον έχει φέρει σε 

απόσταση αναπνοής από τις ομάδες που βρίσκονται 

στις θέσεις του βαθμολογικού πίνακα που οδηγούν 

στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης αγωνιστικής 

περιόδου.

Όλα δείχνουν ότι η φετινή αγωνιστική περίοδος 

ντέρμπι του δευτέρου γύρου με αντίπαλο τον Ολυ-

μπιακό στο Φάληρο, χρειάστηκε να περάσουν 501 

αγωνιστικά λεπτά για να παραβιαστεί ξανά η εστία 

του. Τότε, τα είχε καταφέρει ο Σέρχιο Αραούχο στην 

αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 23ης αγωνι-

στικής του πρωταθλήματος.

Πρόκειται, σίγουρα, για ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ 

του έμπειρου τερματοφύλακα, που με τη σειρά του 

έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο σερί θετικών απο-

θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό του Σωκράτη Διούδη 

μιας και δείχνει πιο ώριμος από κάθε άλλη στιγμή και 

αποτελεί σταθερά στο ρόστερ του Τριφυλλιού. Όλα 

αυτά και ενώ πριν από λίγους μήνες πραγματοποίησε 

και το ντεμπούτο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας, 

όντας πλέον από τις βασικές επιλογές του Ομοσπον-

διακού προπονητή για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Έναν λόγο παραπάνω να αισθανθεί χαρούμε-
νος είχε μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τον Βόλο 
ο Σωκράτης Διούδης. Ο Έλληνας τερματοφύλακας 
βρίσκεται στην καλύτερη ίσως φάση της καριέρας του 
και τα νούμερα αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 
Στο ματς με αντίπαλο την ομάδα της Μαγνησίας, το 
μεσημέρι της Τετάρτης, συμπλήρωσε 677 αγωνιστικά 
λεπτά χωρίς να έχει δεχθεί γκολ.

Τελευταία φορά που αντίπαλος ποδοσφαιριστής 
κατάφερε να αναγκάσει τον Διούδη να μαζέψει την 
μπάλα από τα δίχτυα του, ήταν στις 6 Δεκεμβρίου του 
2020, όταν ο Νέλσον Ολιβέιρα της ΑΕΚ δύο λεπτά 
πριν τη συμπλήρωση των 90’ είχε μειώσει στο τελικό 
2-1 για τους τότε τυπικά γηπεδούχους. Έκτοτε, έχουν 
περάσει επτά συνεχόμενα παιχνίδια στα οποία ο πορ-
τιέρε του Παναθηναϊκού έχει κρατήσει απαραβίαστη 
την εστία του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ματς κόντρα σε 
ΠΑΣ Γιάννινα στη Λεωφόρο (νίκη με 2-0), Αστέρα 
Τρίπολης στη Λεωφόρο (0-0), Απόλλωνα Σμύρνης 
στη Ριζούπολη (νίκη με 1-0), ΑΕΛ στη Λεωφόρο (νίκη 
με 2-0), Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (νίκη με 1-0), 
ΟΦΗ στη Λεωφόρο (νίκη με 1-0) και Βόλο στη Μα-
γνησία (νίκη με 2-0). Σημειώνεται πως ενδιάμεσα 
είχε μεσολαβήσει ο αγώνας κόντρα στον ΠΑΟΚ στην 
Τούμπα όπου μπορεί ο Παναθηναϊκός να ηττήθηκε 
με σκορ 2-1, ωστόσο, είχε αγωνιστεί στον «άσσο» ο 
Βασίλης Ξενόπουλος.

Η αμέσως προηγούμενη καλύτερη επίδοση 
του «Batman» είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της 
περσινής σεζόν όταν από το γκολ του Ελ Αραμπί στο 
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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

ΣΕΡΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 14/03/2001

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

205 19

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

17 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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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
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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 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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Σένκεφελντ 
ο 10ος!

ΘΕΜΑ  
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Ο Μπαρτ Σένκεφελντ με το γκολ που πέ-
τυχε στην αναμέτρηση του περασμένου 
Σαββάτου με αντίπαλο τον ΟΦΗ, έγινε ο 
δέκατος διαφορετικός σκόρερ του Πανα-
θηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα.
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Πλουραλισμός στο σκοράρισμα για τον Πα-
ναθηναϊκό τη φετινή σεζόν και αυτό διότι στην εντός 
έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΟΦΗ, ο Μπαρτ 
Σένκεφελντ έγινε ο δέκατος διαφορετικός ποδο-
σφαιριστής της ομάδας που βρίσκει τον δρόμο προς 
τα αντίπαλα δίχτυα. Ο Ολλανδός αμυντικός με ωραία 
κεφαλιά μετά από σέντρα του Δημήτρη Εμμανουηλί-
δη άνοιξε τον δρόμο για να έρθει η τέταρτη συνεχό-
μενη νίκη του Τριφυλλιού στο φετινό πρωτάθλημα. 
Έτσι, πέτυχε το πρώτο του γκολ κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Κόντρα στον Άρη, τη νίκη στην ομάδα του είχε χαρίσει 
με το πρώτο του γκολ στη σεζόν ο Αργύρης Καμπε-
τσής, που απέναντι στον ΟΦΗ σκόραρε για δεύτερο 
συνεχόμενο παιχνίδι. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί 
ότι στα δύο παιχνίδια που είχαν προηγηθεί κόντρα σε 
Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη και ΑΕΛ στη Λεω-
φόρο, ήταν καθοριστικά για την εξέλιξη του αγώνα τα 
τέρματα των Ιωαννίδη και Εμμανουηλίδη. Μάλιστα, 
ο πρώτος κόντρα στο Βόλο, πέτυχε το δεύτερο του 
γκολ με την Πράσινη φανέλα.

Γίνεται, λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι αυτό το σερί 
νικών που πέτυχε η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι, στην 
ανατολή του 2021, είχε ως βάση του γκολ από ποδο-
σφαιριστές που δεν είχαν καταφέρει να σκοράρουν 
κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου. Ο Παναθηναϊ-
κός σε αυτό το δύσκολο διάστημα με συνεχόμενες 
αγωνιστικές υποχρεώσεις, βρίσκει λύσεις από πο-
δοσφαιριστές που στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είχαν 
πολύ χρόνο συμμετοχής.

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  

Πρώτος στη λίστα των σκόρερ του Παναθηναϊκού για 
την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο είναι ο Καρλίτος 
με 5 τέρματα, ενώ ακολουθεί ο Φεντερίκο Μακέντα 
με 4. Δύο φορές έχει βρει δίχτυα ο Αϊτόρ, ενώ από 
ένα έχουν ακόμα οι Χατζηγιοβάνης, Βιγιαφάνιες και 
Κουρμπέλης.

Σε ό,τι αφορά στα γκολ ανά τελικές προσπάθειες, 
στην κορυφή της σχετικής λίστας για τον Παναθη-
ναϊκό βρίσκεται ο Αργύρης Καμπετσής με 1 ανά 2.7 
και ακολουθεί ο Φεντερίκο Μακέντα με 1 ανά 3.5. 
Στην τρίτη θέση βρίσκονται ο Δημήτρης Εμμανουηλί-
δης και ο Φώτης Ιωαννίδης με 1 γκολ ανά 4 τελικές 
προσπάθειες και ακολουθούν οι Λούκας Βιγιαφάνιες, 
Δημήτρης Κουρμπέλης, Μπαρτ Σένκεφελντ και Αϊτόρ 
με 1 ανά 5.

Με μία γρήγορη ματιά στα στατιστικά στοιχεία της 
περσινής σεζόν, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως ο 
Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα έχοντας 
13 συνολικά διαφορετικούς σκόρερ. Σε 34, δηλαδή, 
αγώνες το Τριφύλλι βρήκε γκολ από 13 διαφορετι-
κούς ποδοσφαιριστές, ενώ φέτος και καθώς βρισκό-
μαστε ακόμα στα μισά του δευτέρου γύρου έχει βρει 
από 10.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  
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16 βαθμούς από τους 18 που διεκδίκησε στο 
δεύτερο γύρο έχει κερδίσει έως τώρα ο Παναθηναϊ-
κός. Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση, μαζί με τον 
«αιώνιο» αντίπαλο. Κοινώς το 2021 οι Πράσινοι κάνουν 
πορεία πρωταθλητισμού. Ας όψεται το καταστροφικό 
πρώτο δίμηνο της σεζόν…

6 χρόνια μετά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά 
στην υλοποίηση της 6 σερί νίκης του στο πρωτάθλημα! 
Από το δεύτερο γύρο της σεζόν 2014-15 όταν η ομάδα 
υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Αναστασίου κέρδισε 
κατά σειρά Καλλονή (1-0), Πλατανιά (3-0), Νίκη Βόλου 
(άνευ αγώνα 0-3), Παναιτωλικό (1-0), ΟΦΗ (2-3), Ολυ-
μπιακό (2-1), ΠΑΟΚ (4-3), Εργοτέλης (0-2). Οκτώ αγώνες 
με νίκη!

5 νίκες εκτός έδρας έφτασε ο Παναθηναϊκός. Έχει 
την ευκαιρία δηλαδή με μία ακόμα να κάνει ρεκόρ πε-
νταετίας και με τέσσερις (συμπεριλαμβανομένων των 
play offs) να ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση της δε-
καετίας που κρατάει από το 2011-12.

4 ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού σημείωσαν το 
παρθενικό γκολ τους με τη φανέλα του Τριφυλλιού σε 
αναμέτρηση με τη Λαμία στην Αθήνα. Πέρυσι συνέβη με 
τον Χουάν Περέα, πρόπερσι με τους Κουρμπέλη, Ινσούα 
και τη σεζόν 2017-18 με τον Εμμανουηλίδη!

3 αγώνες σερί έχει σκοράρει ο Αργύρης Καμπετσής. 
Το ίδιο πέτυχε περίπου στα ίδια παιχνίδια στον πρώτο 
γύρο ο Καρλίτος. Εάν ο Καμπετσής σκοράρει και από-
ψε, τότε θα φτάσει την περσινή επίδοση του Φεντερίκο 
Μακέντα που είχε πετύχει γκολ σε τέσσερα συνεχόμενα 
παιχνίδια. Διόλου αμελητέο επίτευγμα.



ΠΑΕ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 
1964

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Γιώργος Ποντίκας

• Έτος ίδρυσης: 1964
• Χρώματα: Μπλε - Άσπρο
• Γήπεδο: «Αθανάσιος Διάκος»
• Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία
• Τηλέφωνο: 2810 824701

• Website: www.lamia1964.gr

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Σε πολύ δύσκολη βαθμολογικά θέση βρίσκεται 
η Λαμία, που θα παλέψει μέχρι και το τέλος του 
πρωταθλήματος για την παραμονή της στην κα-
τηγορία. Η ομάδα της Φθιώτιδας πραγματοποί-
ησε έναν απογοητευτικό πρώτο γύρο που την 
άφησε στα πολύ χαμηλά πατώματα του πίνακα.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο Μιχάλης Γρηγορίου διαδέχθηκε τον Μπά-
μπη Τεννέ στην άκρη του πάγκου της Λαμίας. 
Έμπειρος στα ελληνικά γήπεδα, έχει ακόμα 
προπονήσει μεταξύ άλλων τον Ατρόμητο, τον 
ΑΟΚ, τον Πανιώνιο, ΑΕΛ, Δόξα Δράμας και 
Πανσερραϊκό.
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Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Ντέβις Επασί ΓΑΛ 02.02.1993

31. Κώστας Θεοδωρόπουλος ΕΛΛ 27.03.1990

99. Παναγιώτης Κατσίκας ΕΛΛ 10.1999

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2. Κωνσταντίνος Προβυδάκης ΕΛΛ 21.05.1996

3. Γιώργος Σαραμαντάς ΕΛΛ 29.01.1992

4. Ντάνιελ Αντέτζο ΝΙΓ 07.08.1989

5. Άνταμ Τζανετόπουλος ΕΛΛ 10.02.1995

7. Ανδρέας Βασιλόγιαννης ΕΛΛ 21.02.1991

8. Γκούγκα Παλαβαντσβίλι ΕΛΛ 14.08.1993

12. Άνχελ Μαρτίνεθ Ορτέγκα ΙΣΠ 17.05.1991

14. Αθανάσιος Μαργαρίτης ΕΛΛ 17.03.1997

23. Γιάννης Σκόνδρας ΕΛΛ 21.02.1990

24. Λουκάς Βύντρα ΕΛΛ 05.02.1981

29. Πάτρικ Μπαχανάκ ΚΑΜ 03.08.1997

37. Βαλεντίνος Βλάχος ΕΛΛ 14.02.1992

50. Μαρκ Ασίγκμπα ΓΚΑ 07.07.1990

52. Κώστας Σταμούλης ΕΛΛ 29.10.2000

ΜΕΣΟΙ
6. Φάνης Τζανδάρης ΕΛΛ 13.06.1993

10. Ντελ Πίνο Τιρόνε ΙΣΠ 27.01.1991

16. Ντάνι Μπεχεράνο ΒΟΛ 03.01.1994

20. Άγγελος Ζιούλης ΕΛΛ 01.02.1995

25. Θοδωρής Βασιλακάκης ΕΛΛ 20.07.1988

26. Έλμαρ Μπιάρνασον ΙΣΛ 04.03.1987

28. Ζήσης Χατζηστραβός ΕΛΛ 16.12.1999

32. Βασίλης Τρουμπούλος ΕΛΛ 23.12.2003

61. Κωνσταντίνος Μπουλούλης ΕΛΛ 07.12.1993

70. Μίλος Ντέλετιτς ΣΕΡ 14.10.1993

80. Αντάμα Μπα ΜΡΤ 27.08.1993

90. Χριστόφορος Καραγιάννης ΕΛΛ 09.12.1999

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Πίτι ΙΣΠ 26.05.1981

11 Τάσος Καραμάνος ΕΛΛ 21.09.1990

17. Ανέστης Βλαχομήτρος ΕΛΛ 06.11.2001

18. Λάζαρ Ρόμανιτς ΣΕΡ 25.03.1998

19. Μπατσάνα Αραμπούλι ΓΕΩ 05.01.1994

22. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος ΕΛΛ 13.07.2002

45. Νίκος Τσούκαλος ΕΛΛ 23.03.1992

77. Βασίλης Κωστίκα ΕΛΛ 04.09.1999
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Ο Πασχάλης Στάικος πέρασε αρκετά χρόνια στην οικογένεια του Πανα-θηναϊκού και έκανε καλούς φίλους.

Ένα από τα ball boys είχε 

την ευκαιρία να συγχαρεί 

τον Αργύρη Καμπετσή, 

στιγμές μετά την επίτευξη 

του γκολ.

Δύο νέοι προπονητές, παλιοί γνώριμοι, 

είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν πριν 

την πρώτη σέντρα του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Οι χιονισμένες πλαγιές του Πηλί-
ου συνέθεσαν ένα πολύ όμορφο 
τοπίο πριν την πρώτη σέντρα της 
αναμέτρησης με τον Βόλο.

Η απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Χουάνκαρ 
μετά την αποβολή.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, 
ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε σε 
επίσημο παιχνίδι φορώντας την 
τρίτη (γκρι) εμφάνιση.



# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 51 16 3 0 48 7 +41

2 ΑΡΗΣ 19 39 12 3 4 24 11 +13

3 Α.Ε.Κ. 19 37 11 4 4 30 21 +9

4 Π.Α.Ο.Κ. 19 36 10 6 3 32 18 +14

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19 34 10 4 5 22 12 +10

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19 30 8 6 5 19 19 0

7 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 19 23 5 8 6 20 27 -7

8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 19 22 5 7 7 18 25 -7

9 Ο.Φ.Η. 19 19 5 4 10 18 29 -11

10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 18 18 5 3 10 18 23 -5

11 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 18 4 6 9 18 22 -4

12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19 13 2 7 10 10 23 -13

13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 17 10 2 4 11 10 30 -20

14 Α.Ε.Λ. 18 8 1 5 12 9 29 -20

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

Α.Ε.Λ. 15:00 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17:15 ΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

Ο.Φ.Η. 15:00 A.E.K.

Π.Α.Ο.Κ. 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 17:15 Α.Ε.Λ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Κυριακή 07 Φεβρουαρίου 2021

Π.Α.Ο.Κ.  15:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 17:15 Ο.Φ.Η.

A.E.K. 19:30 ΑΡΗΣ

Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:30 Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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