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EDITORIAL

δεν παίζει τόσο σημαίνοντα ρόλο. Σίγουρα, πάντως, 
ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία απόψε να συνεχί-
σει την ανοδική πορεία του. Στόχος στο πρωτάθλημα 
παραμένει η είσοδος στην πρώτη τετράδα, όμως το 
Τριφύλλι με την πορεία του στο δεύτερο γύρο δείχνει 
ότι μπορεί να στοχεύσει τη δεύτερη θέση. 

Όλοι σκέφτονται βέβαια πόσο πολύ αδικείται η ομά-
δα εφέτος από το τραγικό -από πλευράς συγκομιδής 
βαθμών- πρώτο τρίμηνο της σεζόν. Γιατί τώρα θα… 
μιλούσαμε αλλιώς για το αποψινό παιχνίδι. Ας όψεται. 
Τα κίνητρα για τον Παναθηναϊκό είναι εδώ, ένα προς 
ένα αραδιασμένα. Νίκη για να παραμείνει σε απόστα-
ση βολής για τη δεύτερη θέση, νίκη για τα εκατομμύ-
ρια φιλάθλων του Τριφυλλιού, νίκη γιατί είναι βαριά η 
φανέλα, νίκη για να χαθεί το αήττητο του αντιπάλου.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Κλασικό ντέρμπι στην Ελλάδα είναι ένα. Με όλες τις 
εννοιολογικές σημασίες της αγγλικής λέξης. Τίτλους, 
ιστορία, βάρος φανέλας και φυσικά λαοφιλίας. Πανα-
θηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται απόψε στο 
«Απόστολος Νικολαΐδης», σε ένα γήπεδο δηλαδή 
όπου έχουν γίνει… μάχες και μάχες. Κλισέ μεν, αλλά 
στα ντέρμπι «αιωνίων» αντιπάλων δεν υπερισχύει η 
λογική και τα μαθηματικά, αλλά η θέληση, η μαχητι-
κότητα, το πάθος, οι λεπτομέρειες. 

Χρονικά, όμως, προκύπτει τούτο δω το ντέρμπι να 
αφορά τις δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες του δεύ-
τερου γύρου. Ο Παναθηναϊκός μετράει 6 νίκες και 2 
ισοπαλίες, ενώ ο ΟΣΦΠ έχει το απόλυτο. Η βαθμο-
λογική διαφορά των δύο ομάδων στον πίνακα είναι 
μεγάλη, αλλά η φόρμα τους μαρτυράει ότι στην πα-
ρούσα φάση όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες. 

Η παραδοξότητα στην πορεία πρωταθλητισμού του 
Παναθηναϊκού στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήμα-
τος είναι ότι τα δύο στραβοπατήματα αφορούν εντός 
έδρας παιχνίδια. Ασφαλώς ελέω πανδημίας, η έδρα 
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«Ο Λυκειάρχης  
και η πενταήμερη!»
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Καμπετσής
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Όπως ο ίδιος λέει περίμενε αυτή 

την ευκαιρία τρία χρόνια. Το 

2021 ξεκίνησε για τον Αργύρη 

Καμπετσή με τρόπο ιδανικό. 

Όντας στις βασικές επιλογές 

του Λάζλο Μπόλονι, σκόραρε 

σε τρία συνεχόμενα παιχνί-

δια χαρίζοντας βαθμούς στην 

ομάδα του. Στη συνέντευξη που 

ακολουθεί γυρίζει το χρόνο 

πίσω, θυμάται πως βρέθηκε σε 

νεαρή ηλικία στις ακαδημίες 

ενός σπουδαίου κλαμπ όπως ο 

Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εξιστο-

ρεί γεγονότα άγνωστα ως τώρα 

στο ευρύ κοινό και μιλάει για 

όσα δεν πήγαν καλά για εκεί-

νον στα δύο πρώτα χρόνια της 

παρουσίας του στον Παναθηνα-

ϊκό. Από τον Λυκειάρχη που δεν 

τον άφηνε να προπονηθεί και 

την πενταήμερη που αποφάσισε 

να μην πάει και αυτή η επιλογή 

έμελλε να αποτελέσει την αρχή 

ενός σπουδαίου ταξιδιού.
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Ένα πολύ καλό διάστημα για τον Παναθηναϊκό 
με έξι νίκες σε οκτώ ματς στο πρωτάθλημα 
μέσα στο 2021. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει 
τόσο πολύ σε σχέση με το πρώτο μέρος της 
σεζόν;

Βρίσκουμε τρόπο να κερδίζουμε χωρίς να παίζουμε 
φοβερό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο 
για μία ομάδα να μπορεί να παίρνει τα αποτελέσματα 
που θέλει εκμεταλλευόμενη τις όποιες ευκαιρίες της 
παρουσιάζονται. Είτε μέσα από στημένες φάσεις, είτε 
μέσα από αντεπιθέσεις. Είναι αυτό που λέμε νοοτρο-
πία νικητή.

Μέσα από αυτές τις νίκες και την αλλαγή της 
ψυχολογίας έχετε αρχίσει να αναθεωρείτε 
σχετικά με στόχους που έμοιαζαν να έχουν 
δυσκολέψει πολύ στο ξεκίνημα της σεζόν;

Έχουμε μπει πολύ στη νοοτροπία του να κάνουμε 
κάτι καλό στο Κύπελλο, είναι ένας πολύ σημαντικός 
στόχος για εμάς. Ειδικά από τη στιγμή που το πρωτά-
θλημα έχει χαθεί.

Για σένα προσωπικά το 2021 έχει ξεκινήσει 
με τρόπο ιδανικό. Πως βλέπεις την κατάσταση 

που διαμορφώνεται και τι είναι αυτό που έχει 
αλλάξει;

Την περίμενα καιρό αυτή την ευκαιρία. Το παν είναι 
να σου δείχνει εμπιστοσύνη ο προπονητής. Με δεκά-
λεπτα και τέταρτα δεν γίνεται ένας επιθετικός να βρει 
ρυθμό. Αυτήν ακριβώς την εμπιστοσύνη έχω αισθαν-
θεί από τον Λάζλο Μπόλονι.

Σου είπε κάτι ο προπονητής που να σε έκανε 
να σκεφτείς διαφορετικά και να λυθείς ψυ-
χολογικά;

Όχι τόσο ο Λάζλο Μπόλονι όσο ο άμεσος συνεργάτης 
του. Με έχει βοηθήσει πολύ να αποκτήσω αυτοπεποί-
θηση. Ο προπονητής μου μίλησε πρώτη φορά πριν 
το ματς με τον Άρη, μου είπε πως θα ξεκινήσω. Μου 
εξήγησε πως με βλέπει συγκεντρωμένο στο τακτικό 
κομμάτι και πως πιστεύει ότι η ταχύτητα και η δύναμή 
μου θα βοηθήσει πολύ το παιχνίδι της ομάδας.

Αισθάνεσαι μέσα σε όλα τα υπόλοιπα να σου 
έχει χαμογελάσει και η τύχη το τελευταίο δι-
άστημα;

Πέρσι έβαλα τρία γκολ και μου τα ακύρωσε το VAR, 
αυτό ήταν ατυχία. Οι φάσεις που είχα χάσει δεν ήταν 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Καμπετσής
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ατυχία. Ήταν θέμα συγκέντρωσης, ίσως και αρνητικής 

ενέργειας που αισθανόμουν ότι υπήρχε σε κάποιους 

επιθετικούς που είχαν έρθει. Τόσο από τον κόσμο 

όσο και από τον προπονητή. Θεωρώ πως δεν το είχαν 

πιστέψει εκείνοι και μετά αυτό βγήκε και σε εμάς.

Ας πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Το καλοκαίρι 
του 2018 ήρθες στον Παναθηναϊκό μετά από 
ένα μικρό σίριαλ. Πως πήρες αυτή την από-
φαση;

Στην Μπορούσια Ντόρτμουντ είχα τετραετές συμβό-

λαιο. Στο πρώτο εξάμηνο είχα πάει πολύ καλά. Εκεί 

έκανα ένα σημαντικό λάθος, είχα αρνηθεί να παίξω 

με την Κ19. Έτσι, δεν έπαιξα πολλά ματς. Όταν απο-

κλειστήκαμε από το Youth League, δεν πήγαινα να 

παίξω με την Κ19, ενώ στην Κ23 δεν με έβαζε ο 

προπονητής γιατί είχαμε κάποια θέματα μεταξύ μας. 

Το καλοκαίρι ήρθα διακοπές, κάναμε κάποιες συζη-

τήσεις για να φύγω δανεικός. Έμεινα εκτός ομάδας, 

όμως στη συνέχεια πήγα για προετοιμασία. Παρά 

το ότι τα πράγματα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, με 
έπιασε ο προπονητής και μου είπε πως θα ήταν καλό 
να πάω κάπου δανεικός. Αρχικά ήρθε ο ΟΦΗ, αλλά 
δεν ήθελα να πάω. Έψαξα στη Γερμανία και είχα κά-
ποιες προτάσεις. Μετά όμως ήρθε ο Παναθηναϊκός 
και μου είπε ο Νίκος Νταμπίζας πως θα έχω αρκετές 
ευκαιρίες. Πράγματι στην αρχή είχα, μετά όμως τα 
πράγματα άλλαξαν. Ενώ πηγαίναμε καλά και είχαμε 
καλά αποτελέσματα, η ομάδα άλλαξε πολύ στον δεύ-
τερο γύρο.

Σε εκείνο το διάστημα που πηγαίνατε καλά, 
ποιες ήταν οι δικές σου σκέψεις;

Ήταν ένα τρομερό συναίσθημα, ήμασταν πράγματι 
πολλά παιδιά νέα σε ηλικία. Ήταν η πρώτη μου φορά 
που ένιωσα οικεία με τον κόσμο. Άκουγα τα συνθή-
ματα και μου άρεσε πραγματικά πολύ. Ήταν η πρώτη 
μου εμπειρία σε ανδρική ομάδα, η πρώτη φορά που 
αισθάνθηκα πίεση.

Η ζωή σου στο Ντόρτμουντ πως ήταν;

Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, μέχρι να βρω σπί-
τι. Μετά ήρθε η μητέρα μου και η ζωή έγινε κάπως 
πιο εύκολη. Ήταν όμως δύσκολα και πάλι γιατί για 
ένα παιδί που δεν μιλάει γερμανικά δεν είναι απλό 
να προσαρμοστεί. Εγώ πιστεύω πως στο εξωτερικό 
όπου έχει Έλληνες, είναι όμορφα για να ζεις. Έτσι εί-
ναι για παράδειγμα στο Ντίσελντορφ. Στο Ντόρτμουντ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Καμπετσής
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θυμάμαι υπήρχε μία ελληνική καφετέρια και ήμουν 
συνέχεια εκεί. Με παιδιά όπως ο Παυλίδης, ο Διαμα-
ντάκος και ο Σωκράτης.

Πως προέκυψε το ενδιαφέρον της Μπορού-
σια όταν ακόμα ήσουν στον Ολυμπιακό;

Στην Κ20 του Ολυμπιακού έπαιζα εξτρέμ και θα πω 
την ιστορία που έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο. 
Είχα αποφασίσει πως δεν θα πάω πενταήμερη με 
τους συμμαθητές μου γιατί ήξερα πως σε ένα ματς 
με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο Ρέντη θα έπαι-
ζα βασικός. Σε εκείνο το ματς σκόραρα και η ομά-
δα νίκησε. Στη συνέχεια πήγαμε στη Ρωσία σε ένα 
τουρνουά με την Εθνική, έπαιξα σέντερ φορ. Είχα 
πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Ήξερα 
τότε πως υπήρχε πλέον ενδιαφέρον από ομάδες της 
Γερμανίας. Είχα βάλει πολλά γκολ και με τον Ολυ-
μπιακό και με την Εθνική εκείνη τη σεζόν. Και φτάνει 
ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Κορωπί. Ήταν 

τότε να γίνει Elite Round και στις κλήσεις δεν ήμουν 
μέσα. Στο ματς στο Κορωπί τραυματίζεται ο Πίσπας 
και στη θέση του καλεί εμένα ο Γιάννης Γκούμας. 
Πάω αντί του Σωτήρη και βάζω δύο γκολ κόντρα στη 
Φινλανδία. Μου κάνει πρόταση τότε ο Ολυμπιακός 
για συμβόλαιο, ενώ πλέον έκανα προπονήσεις με 
την πρώτη ομάδα. Είχα σταματήσει εν τω μεταξύ το 
σχολείο γιατί ο λυκειάρχης δεν με άφηνε να πηγαίνω 
στις προπονήσεις και μου είχε πει πως θα με αφήσει 
στην ίδια τάξη λόγω απουσιών. Γράφτηκα τότε σε ένα 
ιδιωτικό σχολείο στο Περιστέρι. Μάλιστα, ο λυκειάρ-
χης δεν με άφηνε γιατί ήταν Παναθηναϊκός! Πλέον 
είχα μάθει για το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ και δεν 
ήθελα να υπογράψω στον Ολυμπιακό. Έπρεπε όμως 
να γίνω 18 χρονών για να υπογράψω. Την επόμενη 
μέρα των γενεθλίων μου έφυγα και πήγα στη Γερ-
μανία. Γυρίζω πίσω και με ζητάει ο Τάκης Λεμονής 
για να κάνω μόνιμα προπονήσεις στην πρώτη ομάδα. 
Έφυγα στη Γερμανία, υπέγραψα και όταν γύρισα τους 
ενημέρωσα στον Ολυμπιακό πως δεν πρόκειται να 
συνεχίσω στην ομάδα.

Είναι δύσκολο για ένα παιδί σε αυτή την ηλι-
κία να φύγει στο εξωτερικό και να αφήσει το 
σπίτι του;

Θεωρώ πως είναι πιο δύσκολο για παιδιά σε πιο μι-
κρή ηλικία. Που θα πρέπει να πάνε σχολείο στο εξω-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Καμπετσής
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τερικό και να αφήσουν οριστικά πίσω τους 
φίλους τους και τον τρόπο ζωής τους. 
Έχω ακούσει, δηλαδή, ιστορίες από παι-
διά που πέρασαν πολύ πιο δύσκολα. Για 
παράδειγμα κάποια παιδιά χρειάστηκε να 
ζήσουν σε σπίτια άλλων οικογενειών.

Τις δύο προηγούμενες σεζόν τι αι-
σθάνεσαι ότι δεν πήγε τόσο καλά 
για σένα;

Θεωρώ ότι αδίκως δεν πήρα όσες ευκαι-
ρίες θα μπορούσα να πάρω. Ακόμα και 
ως αλλαγή αισθάνομαι ότι δεν ήμουν στο 
ροτέισον στη θέση που θα έπρεπε.

Έφτασες κάποια στιγμή πραγματικά 
κοντά στο να αποχωρήσεις από την 
ομάδα;

Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις και το 
καλοκαίρι με τον Τσάβι Ρόκα. Μου είχε 
πει κάποια πράγματα που δεν καταλά-
βαινα τότε. Μου είχε πει πως ζητούσε για 
μένα ένα σεβαστό ποσό γιατί ήμουν παί-
κτης που τους άρεσα. Και τότε το ερώτημα 
είναι γιατί δεν μου έδωσαν καμία ευκαι-
ρία; Θα έλεγα πως δεν υπήρχε λογική σε 
αυτό.

Αν σου ζητούσα να μου πεις κάτι 
για το οποίο έχεις μετανιώσει ως 
τώρα στην καριέρα σου; 

Γενικά δεν μου αρέσει να μετανιώνω για 
τίποτα. Παρ’ όλα αυτά θα έλεγα πως το 
μεγαλύτερό μου λάθος ήταν αυτό που 
ανέφερα προηγουμένως. Ότι, δηλαδή, 
δεν έπαιξα τα ματς με την Κ19 της Ντόρ-
τμουντ.

Είσαι ένα παιδί που στα 21 του χρό-
νια έχει δει πολλά στο ποδόσφαιρο. 
Αισθάνεσαι πλέον πιο ώριμος και 
πιο συνειδητοποιημένος;

Οι παραστάσεις σίγουρα είναι πολλές 
αλλά πιστεύω πως μέσα από τα παιχνίδια 
μόνο μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Όχι 
από τις προπονήσεις. Φυσικά το να είσαι 
δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως ο Μακέ-
ντα είναι κάτι που σε βοηθάει. Του συ-
γκεκριμένου του βγάζω το καπέλο για τη 
βοήθεια που μας δίνει μέσα στο γήπεδο.

Είναι η ζωή του επιθετικού μία λε-
πτή ισορροπία; Με την έννοια ότι με 
ένα γκολ μπορείς να γίνεις ήρωας 

αν όμως η μπάλα βγει λίγα εκατο-
στά άουτ μπορεί και να χαθείς;

Ο επιθετικός πρέπει να πετύχει αυτό που 
ζητάει όλη η ομάδα. Μπορεί από την μία 
τα λάθη μας να μην κρίνουν παιχνίδια 
αλλά με ένα γκολ μπορείς να γίνεις ήρω-
ας.

Έξω από το γήπεδο πως είσαι;

Χαλαρός πολύ. Με την παρέα μου θα έλε-
γα πως αισθάνομαι πάντα άνετα. Είμαι η 
ψυχή της παρέας.

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύ-
θερο σου χρόνο;

Γενικά δεν βγαίνω έξω πολύ τη νύχτα. 
Ποτέ δεν έβγαινα. Ζω για τον καφέ! Μου 
αρέσουν πάρα πολύ τα Escape Rooms 
και παίζω πολύ στον υπολογιστή. Από 
μικρός έπαιζα πολύ Call of Duty. Αναγκά-
στηκα να το κόψω γιατί θα μου προκαλού-
σε πρόβλημα στα μάτια. Όταν πήγα στη 
Γερμανία όμως το ξεκίνησα πάλι και έτσι 
ξανακόλλησα! Με έπεισε ο Βασίλης Ξε-
νόπουλος να φτιάξω και τον υπολογιστή 
για να μπορεί να ανταποκριθεί σε ακόμα 
μεγαλύτερες απαιτήσεις. Παίζω πολύ με 
τον Φάνη Μαυρομμάτη.

Το μεγαλύτερό σου όνειρο ποιο εί-
ναι;

Πέραν της Εθνικής ομάδας, να παίξω στο 
Τσάμπιονς Λιγκ.

Αν σου ζητούσα να μου πεις τρεις 
λέξεις που σε χαρακτηρίζουν ποιες 
θα ήταν αυτές;

Αγαθός, ειλικρινής και εγωιστής!

Κλείνοντας πήρες την απόφαση να 
ανανεώσεις το συμβόλαιό σου με 
τον Παναθηναϊκό. Τι σε οδήγησε σε 
αυτή την απόφαση;

Η εμπιστοσύνη του προπονητή. Ήθελα να 
εκμεταλλευτώ αυτό το μομέντουμ, περί-
μενα τρία χρόνια αυτή τη στιγμή. Θέλω 
πολύ να αγωνιστώ με την ομάδα στην Ευ-
ρώπη. Είχα απογοητευτεί πάρα πολύ πρό-
περσι που δεν καταφέραμε να σβήσουμε 
την ποινή για να παίξουμε φέτος. Φυσικά, 
σκέφτομαι και την επιστροφή του κόσμου 
στα γήπεδα. Πιστεύω πως η Λεωφόρος με 
κόσμο είναι το πιο όμορφο γήπεδο!

Καμπετσής



Το λογότυπο του  
«Έτους Wembley»
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Το 2021 είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στο έτος 
συμπληρώνονται 50 χρόνια από το Έπος του Wembley, όπως ορθώς αποκα-
λείται το ανεπανάληπτο επίτευγμα του Τριφυλλιού στη μακράν σπουδαιότερη 
διάκριση του ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό επίπεδο: τη συμμετοχή 
του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών με αντίπαλο 
τον Άγιαξ. Μισός αιώνας πέρασε από τις 2 Ιουνίου 1971 όταν οι Πράσινοι υπό 
την καθοδήγηση του Φέρεντς Πούσκας κόντραραν στα ίσα τους «ιπτάμε-
νους» Ολλανδούς του Γιόχαν Κρόιφ.
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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.

Ένα από τα πρώτα στάδια ήταν ο διαγωνισμός που 

έτρεξε μέχρι την 1η Φεβρουαρίου για το λογότυπο 

του «Έτους Wembley»! Ο διαγωνισμός ολοκληρώ-

θηκε με αθρόα συμμετοχή. Μετά από μια δύσκολη 

διαδικασία λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών, 

επιλέχθηκε το λογότυπο που φιλοτέχνησε ο Πέτρος 

Μπάλτας, ο οποίος είναι και ο νικητής του διαγωνι-

σμού! Σε αυτό αποτυπώνεται με σύγχρονη ματιά το 

έμβλημα του συλλόγου μας, το Τριφύλλι, ο αριθμός 

«50» όσα και τα χρόνια που συμπληρώνονται εφέτος 

από την κορυφαία πορεία ελληνικής ομάδας στα ευ-

ρωπαϊκά κύπελλα, και βέβαια η λεκτική αποτύπωση 

«1971-2021 Wembley».

Το «Έτος Wembley» έχει πλέον το δικό του λογό-

τυπο σε πράσινο, αλλά και παραλλαγές σε λευκό 

και χρυσό. Το συγκεκριμένο λογότυπο θα «ντύσει» 

όλες τις περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της τιμής 

της προσπάθειας εκείνης της ομάδας και βέβαια θα 

δημιουργήσει μια ολόκληρη συλλογή από ρούχα και 

αξεσουάρ, τα οποία σύντομα θα είναι διαθέσιμα προς 

πώληση.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιθυμεί να ευχαριστήσει 

όλους όσους με αγάπη και μεράκι συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό.

Αυτό το έτος – σταθμός θα γιορτασθεί, 
όπως του αρμόζει. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αφι-

ερώνει το 2021 στην ομάδα που δόξασε όσο κα-

μία άλλη το σύλλογο! Το 2021 θα είναι το «Έτος 

Wembley» για όλη την οικογένεια 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 

ενδοξότερης περιόδου του συλλόγου, οι δράσεις της 
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ΔΙΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 3/2/1993

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

10

LOPEZ HUESCA CARLOS DANIEL

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 12/06/1990

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΛΊΚΑΝΤΕ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

6

YOUNOUSSE SANKHARÉ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/9/1989

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΣΑΡΣΕΛ 

(ΓΑΛΛΊΑ)

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)
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ΣΕΡΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 14/03/2001

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

20

5

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 20/05/1998

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

15

CHEIKH NIASSE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/9/1989

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΓΚΟΣΑΣ 

(ΣΕΝΕΓΑΛΗ)
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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 
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7

XAVIER ANTONIO

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 06/07/1992

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΓΚΊΜΑΡΑΕΣ 

(ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ)

AYOUB YASSINE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 06/03/1994 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΟΛΛΑΝΔΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

(ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

8

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 
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CANTALAPIEDRA AITOR

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/02/1996 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

22

YENI NGBAKOTO

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 23/1/1992  

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΚΟΝΓΚΟΛΕΖΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΡΟΥΑ 

(ΓΑΛΛΊΑ)

23

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

WHO IS WHO  

2120

Π
Α

Ε
 Π

Α
Ν

Α
Θ

Η
Ν

Α
ΪΚ

Ο
Σ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021



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

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΝΝΗΣ 

ΓΊΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ

ΣΥΝΤ. ΠΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΏΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ 

ΕΠΊΚΕΦΑΛΗΣ ΊΑΤΡ. ΤΊΜ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΓΙΑΣ 

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ  

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ   

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΦΥΣΊΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΣΕΡ

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΣΕΡΓΚΕΙ ΚΟΥΖΝΙΕΤΣΟΦ 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 

ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΏΝ

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

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 01/03/2000 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΤΡΊΑ
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ΘΕΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Το αρτικόλεξο
και η τούρτα
των γενεθλίων!
Το αρτικόλεξο με όλα όσα πρεσβεύει  
ο Παναθηναϊκός, που συμπλήρωσε  
προ ημερών 113 χρόνια ζωής και η σχετική 
τούρτα των γενεθλίων στο «Γ. Καλαφάτης».
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ΘΕΜΑ  

Σύλλογος μεγάλος, 113 ετών! Ο Παναθη-
ναϊκός συμπλήρωσε πριν λίγες ημέρες 113 χρόνια 
ζωής. Από εκείνο το απόγευμα της 3ης Φεβρουα-
ρίου του 1908, μπορεί στη χώρα να έχουν αλλάξει 
πολλά. Ένα όμως παραμένει αναλλοίωτο μέσα στον 
χρόνο. 

Όσες δυσκολίες και αν έχουν μεσολαβήσει, όσα 
εμπόδια και αν έχει κληθεί να ξεπεράσει, ο Παναθη-
ναϊκός συνεχίζει στο δρόμο που τον έβαλε ο ιδρυτής 
του, ο Γεώργιος Καλαφάτης. Με αφορμή την ημέ-
ρα των γενεθλίων της μεγάλης και παντοτινής μας 
αγάπης, συντάχθηκε το αρτικόλεξο των 113ων γε-
νεθλίων του Παναθηναϊκού. Ένα αρτικόλεξο με όλα 
όσα πρεσβεύει ο Σύλλογος Μεγάλος, με όλα όσα 
συμβολίζει και τον χαρακτηρίζουν.

Παναθηναϊκός 113 ετών θα πει:

ΠΙΣΤΟΣ – Αιώνια, δεν γίνεται αλλιώς!

ΑΘΗΝΑ – Η πόλη του

ΝΙΚΕΣ – Αυτές είναι «καταδικασμέ-
νος» να κυνηγάει πάντα ο Παναθηναϊκός

ΑΓΑΠΗ – Αληθινή αγάπη από κάθε 
φίλο του, σε κάθε μήκος και πλάτος της 
Γης 

ΘΥΡΑ 13 – Ο πρώτος οργανωμένος 
σύνδεσμος οπαδών στην Ελλάδα και μό-
νιμο στήριγμα της ομάδας

ΗΘΙΚΟ – Ακμαιότατο, όπως αυτό που 
καλείται να έχει κάθε φίλος του Τριφυλ-
λιού

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ – Νικητή, όπως αυτή που 
οφείλει να έχει κάθε αθλητής του Πανα-
θηναϊκού

ΑΞΙΕΣ – Αυτές που πρεσβεύει ο σύλλο-
γος και που τον χαρακτηρίζουν μέσα στο 
πέρασμα του χρόνου.

ΙΣΤΟΡΙΑ – Τεράστια, με σελίδες χρυσές 
μέσα σε αυτά τα 113 χρόνια ζωής

ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ – Τροπαίων, αυτές για 
τις οποίες είναι υποχρεωμένος να παλεύ-
ει πάντα

ΟΡΑΜΑ – Αυτό του ιδρυτή του Γεώργι-
ου Καλαφάτη, για έναν Σύλλογο Μεγάλο 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ – Στους αντιπάλους, ιδανι-
κό που πάντοτε πρέσβευε ο σύλλογος

101 – Νίκες έχει πετύχει στις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις 

1971, 2  Ιουνίου – Η πιο χρυσή σελίδα 
στην ιστορία του, η ημέρα του τελικού 
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών κόντρα 
στον Άγιαξ

3 Φεβρουαρίου 1908 – Η ημέρα που 
όλα ξεκίνησαν, η ημέρα της ίδρυσής του 



e-card: Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. Visa
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ΘΕΜΑ  

Η τούρτα γενεθλίων  
στο «Γ. Καλαφάτης»
Φυσικά, η ημέρα δεν θα μπορούσε να 
μην γιορταστεί και στο προπονητικό κέ-
ντρο της ομάδας από το ποδοσφαιρικό 
τμήμα. Παίκτες και προπονητικό τιμ συ-
γκεντρώθηκαν αμέσως μετά το τέλος 
της προπόνησης και έκοψαν την τούρτα 
γενεθλίων της ομάδας.

Η τούρτα πήρε θέση στο τραπέζι και 
υπό τους ήχους του ύμνου της ομάδας, 
ο εκ των αρχηγών, Σωκράτης Διούδης 
έσβησε τα κεράκια. Φυσικά, δεν θα μπο-
ρούσε να λείψει και η σχετική αναμνη-
στική φωτογραφία των ποδοσφαιριστών 
με τον προπονητή της ομάδας, Λάζλο 
Μπόλονι. Σημειώνεται πως για τον 
«Batman» η ημέρα ήταν ξεχωριστή και 
για έναν ακόμα λόγο. Είχε τα γενέθλιά 
του και φυσικά έγινε αποδέκτης ευχών 
από όλους!



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  

30

18 νίκες μετρούν οι δύο ομάδες στα ντέρμπι «αι-
ωνίων» με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι 
26 αγώνες έληξαν χωρίς νικητή.

8 χρόνια έχει να σκοράρει Έλληνας ποδοσφαιρι-
στής του Παναθηναϊκού σε ντέρμπι με γηπεδούχους 
τους Πράσινους. Τελευταίος σκόρερ ήταν ο Χάρης Μαυ-
ρίας στις 9 Δεκεμβρίου 2012 στο ισόπαλο 2-2.

5 αγώνες έχει δώσει στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός 
στο εφετινό πρωτάθλημα και έχει διατηρήσει ανέπαφη 
την εστία του. Με τον Λάζλο Μπόλονι στον πάγκο του 
το Τριφύλλι έχει δεχθεί ένα γκολ σε ροή παιχνιδιού και 
ένα με πέναλτι σε 9 εντός έδρας αγώνες.

3 χρόνια και 4 μήνες πέρασαν για να φιλοξενηθεί 
ντέρμπι στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Εκείνο το ντέρμπι 
είχε βρει νικήτρια την ομάδα μας με γκολ του Λούκας 
Βιγιαφάνιες! Είναι και ο μοναδικός διαθέσιμος αγωνι-
στικά που είχε παίξει σε εκείνο το ματς (συμμετείχε και 
ο Δημήτρης Κουρμπέλης αλλά στην παρούσα φάση εί-
ναι τραυματίας).

3 παιχνίδια δεν ολοκληρώθηκαν στον αγωνιστικό 
χώρο αλλά στα… δικαστήρια. Το ένα μάλιστα δεν ξε-
κίνησε ποτέ. Και στις τρεις περιπτώσεις ο γηπεδούχος 
Παναθηναϊκός έχασε τον αγώνα στα χαρτιά.



ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
Σ.Φ.Π.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Γιάννης Μώραλης

• Έτος ίδρυσης: 1925
• Χρώματα: Κόκκινο - Λευκό
• Γήπεδο: «Γ. Καραϊσκάκης»
• Διεύθυνση: Πλατεία Αλεξάνδρας  
 – Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς
• Τηλέφωνο: 210 4143000

• Website: www.olympiacos.org

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα 
βρίσκεται ο Ολυμπιακός και μάλιστα με σημα-
ντική διαφορά από τους διώκτες του. Η ομάδα 
του Πέδρο Μαρτίνς που πέρσι κατέκτησε τον 
τίτλο, φιλοδοξεί να παραμείνει στην κορυφή 
του ελληνικού πρωταθλήματος.

Στην άκρη του πάγκου:
O Πέδρο Μαρτίνς βρίσκεται στην άκρη του πά-
γκου της ομάδας του Πειραιά για τρίτη συνε-
χόμενη σεζόν. Ανέλαβε τους ερυθρόλευκους 
το καλοκαίρι του 2018, ενώ στο παρελθόν ο 
Πορτογάλος τεχνικός έχει περάσει μεταξύ άλ-
λων ακόμα από τον πάγκο της Μαρίτιμο, της 
Ρίο Άβε και της Βιτόρια Γκιμαράες.  
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Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Ζοσέ Σα ΠΟΡ 17.1.1993

31. Εγκμουντούρ Κρίστινσον ΙΣΛ 19.06.1989

44. Ηλίας Καραργύρης ΕΛΛ 29.06.2002

88. Κωνσταντίνος Τζολάκης ΕΛΛ 08.11.2002

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

3. Ρούμπεν Σεμέδο ΠΟΡ 04.04.1994

15. Σωκράτης Παπασταθόπουλος ΕΛΛ 09.06.1988

21. Μοχάμεντ Ντρέγκερ ΤΥΝ 25.06.1996

24. Ουσεϊνού Μπα ΣΕΝ 11.11.1995

25. Χοσέ Χολέβας ΕΛΛ 27.06.1984

34. Αβράαμ Παπαδόπουλος ΕΛΛ 03.12.1984

45. Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ ΜΟΛ 16.01.1998

72. Κένι Λαλά ΓΑΛ 03.10.1991

ΜΕΣΟΙ

4. Μαντί Καμαρά ΓΟΥ 28.02.1997

5. Ανδρέας Μπουχαλάκης ΕΛΛ 05.04.1993

6. Γιαν Εμβιλά ΓΑΛ 29.06.2000

7. Κώστας Φορτούνης ΕΛΛ 16.10.1992

8. Τιάγκο Σίλβα ΠΟΡ 02.06.1993

14. Αθανάσιος Ανδρούτσος ΕΛΛ 06.05.1997

17. Μάριος Βρουσάι ΕΛΛ 02.07.1998

19. Γιώργος Μασούρας ΕΛΛ 01.01.1994

22. Μαξιμιλιάνο Λοβέρα ΑΡΓ 09.03.1999

27. Αρμίντο Μπρούμα ΠΟΡ 24.10.1994

28. Ματιέ Βαλμπουενά ΓΑΛ 28.09.1984

90. Βασίλης Σουρλής ΕΛΛ 16.11.2002

97. Λάζαρ Ραντζέλοβιτς ΣΕΡ 05.08.1997

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Αχμέντ Χασάν ΑΙΓ 05.03.1993

11. Γιουσέφ Ελ Αραμπί ΜΑΡ 03.02.1987

20. Ούγκο Κάιπερς ΒΕΛ 07.02.1997
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Ο αρχηγός μπορεί να μην είναι  σε θέση ακόμα να αγωνιστεί όμως είναι πάντα στο πλευρό  των συμπαικτών του.

Ready to go!

Το εντυπωσιακό φεγγάρι πίσω από τις 

εξέδρες του γηπέδου της Λεωφόρου.

Σωκράτη, ένα μπουκάλι!

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Έχοντας μόλις πετύχει το πρώτο του γκολ με το Τριφύλλι ο Βέλεθ στράφηκε προς τον πάγκο και  έναν καλό του φίλο!

Ποιος είναι ο παίκτης μπροστά στο σκορ της νίκης; Hint: IC12



nova.gr13831
(0,2500€/κλήση, από δίκτυο Forthnet.) 

# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 57 18 3 0 54 8 +46

2 ΑΡΗΣ 21 42 13 3 5 27 13 +14

3 Π.Α.Ο.Κ. 21 40 11 7 3 39 20 +19

4 Α.Ε.Κ. 21 40 12 4 5 32 23 +9

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 38 11 5 5 25 14 +11

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 21 36 10 6 5 22 20 +2

7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 21 25 6 7 8 21 28 -7

8 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 24 5 9 7 20 28 -8

9 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 21 21 5 6 10 20 24 -4

10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 20 19 5 4 11 21 28 -7

11 Ο.Φ.Η. 21 19 5 4 12 18 34 -16

12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 13 2 7 12 11 30 -19

13 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 18 11 2 5 11 10 30 -20

14 Α.Ε.Λ. 19 9 1 6 12 9 29 -20

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 19:30 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

ΑΡΗΣ 15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Α.Ε.Λ. 17:15 A.E.K.

Ο.Φ.Η. 17:15 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19:30 Π.Α.Ο.Κ.

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17:15 Α.Ε.Λ.

A.E.K. 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

Π.Α.Ο.Κ. 15:00 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 Ο.Φ.Η.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30 ΑΡΗΣ

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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