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EDITORIAL

της ήττας από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Κύπελλο, αγνο-

ούν τη χαρά της νίκης και στα δύο τελευταία παιχνίδια 

πρωταθλήματος κόντρα σε Παναιτωλικό εκτός έδρας 

και ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Έτσι, θα πρέπει να σηκώσουν 

κεφάλι, να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και 

να φτάσουν σε ένα σκορ που θα τους οδηγήσει στην 

κλήρωση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού απέδειξαν 

στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος πως έχουν 

βρει τον τρόπο να παίρνουν αποτελέσματα και πως 

έχουν διαμορφώσει χαρακτήρα νικητή. Συν τις άλ-

λοις, το γκολ που δέχθηκαν από τον Ολυμπιακό στο 

αιώνιο ντέρμπι ήταν μόλις το πρώτο από την ημέρα 

της επιστροφής τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης». 

Στηριζόμενοι, λοιπόν, στην καλή τους αμυντική λει-

τουργία αλλά και βρίσκοντας τις απαιτούμενες λύσεις 

στο σκοράρισμα, είναι η ώρα για το σκορ νίκης που 

θα στείλει τον Παναθηναϊκό στους «τέσσερις».

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Είναι από τα παιχνίδια εκείνα που υπάρχει ένα και 
μοναδικό ζητούμενο. Η πρόκριση! Ο Παναθηναϊκός 
μετά την ήττα του με 2-1 από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο 
Αγρίνιο, στο πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων ματς για 
την προημιτελική φάση, έκανε το έργο του δύσκολο 
ενόψει της ρεβάνς. Έτσι, πλέον πρέπει οι ποδοσφαι-
ριστές του Λάζλο Μπόλονι να βρουν τον τρόπο, να 
ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να 
πάρουν αυτοί το εισιτήριο για την επόμενη φάση του 
θεσμού.

Το Κύπελλο, από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, 
αποτελεί βασικό στόχο για το Τριφύλλι και σίγουρα 
ένα πρόωρος αποκλεισμός θα συνιστούσε αποτυχία. 
Δεν πρέπει, άλλωστε, να λησμονείται πως ο δεύτε-
ρος τη τάξει θεσμός του ελληνικού ποδοσφαίρου 
αποτελεί έναν εναλλακτικό δρόμο που οδηγεί στα 
Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης αγωνιστικής περι-
όδου. Και σημειώνεται αυτό διότι με την εικόνα που 
έχει τούτη τη χρονική στιγμή ο βαθμολογικός πίνακας 
του πρωταθλήματος της Super League Interwetten, 
αντιλαμβάνεται κανείς πως η μάχη αναφορικά με τον 
συγκεκριμένο στόχο θα κριθεί πιθανότατα στις λεπτο-
μέρειες.

Οι Πράσινοι που ξεκίνησαν με τρόπο ιδανικό τις αγω-
νιστικές τους υποχρεώσεις μέσα στο 2021, καταγρά-
φοντας ένα εξαιρετικό σερί αποτελεσμάτων, πέραν 
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Η εξομολόγηση 
των τριών!
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Γουνούς Σανκαρέ, Γενί Ενγκμακοτό και Σεχ 

Νιάς έχουν λίγες εβδομάδες στην Ελλάδα και 

στον Παναθηναϊκό. Οι τρεις ποδοσφαιριστές 

που αποκτήθηκαν κατά την μεταγραφική πε-

ρίοδο του Ιανουαρίου μιλούν στη συνέντευξη 

που ακολουθεί για τις πρώτες τους εντυ-

πώσεις, την απόφασή του να φορέσουν την 

Πράσινη φανέλα αλλά και για το πως περ-

νούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Όπως μπο-

ρεί κανείς να διαπιστώσει στις γραμμές που 

ακολουθούν αρκετές τους ατάκες στέκονται 

αφορμή για μεταξύ τους πειράγματα αλλά 

και… πολύ γέλιο!



ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

7

Π
Α

Ε
 Π

Α
Ν

Α
Θ

Η
Ν

Α
ΪΚ

Ο
Σ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

6

Σανκαρέ - Ενγκμπακοτό - Νιάς

6

Ξεκινώντας, ποιες είναι οι πρώτες σας εντυ-
πώσεις από τον Παναθηναϊκό; Έχετε προσαρ-
μοστεί καλά;

Σανκαρέ: Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πολύ 
καλές, ο σύλλογος έχει καλή δομή και η πόλη είναι 
πολύ όμορφη. Οι εντυπώσεις μου είναι θετικές.

Ενγκμπακοτό: Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο 
με πολλούς φιλάθλους που βρίσκονται γύρω του. 
Πρόκειται για έναν σύλλογο με φιλοδοξίες, θέλουμε 
να βγούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε συ-
νεχίζουμε την πολλή δουλειά και κοιτάμε να κάνουμε 
το μάξιμουμ για να πετύχουμε τους στόχους μας αλλά 
και για την ιστορία του συλλόγου. Τύχαμε μίας πολύ 
όμορφης υποδοχής και από τους συμπαίκτες μας και 
από τον σύλλογο και από τους φιλάθλους. Είναι σειρά 
μας να δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητά 
μας αλλά και όσα μπορούμε να κάνουμε για να πετύ-
χουμε τους στόχους μας.

Νιάς: Η προσαρμογής μας ήταν πολύ καλή. Τύχαμε 
μιας θερμής υποδοχής από τους συμπαίκτες μας, 
τον προπονητή αλλά και όλους τους ιθύνοντες του 
κλαμπ. Η ομάδα θέλει να φτάσει μακριά και είμαστε 

εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτό το στόχο. Πρόκειται 
για μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και εμείς με τη σειρά 
μας φωνάζουμε παρών για να τη βοηθήσουμε στην 
επίτευξη των στόχων της.

Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει περισσότερο 
εντύπωση από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά στη 
ζωή εκτός αγωνιστικού χώρου και προπονη-
τικού κέντρου;

Σανκαρέ: Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά. Ακόμα δεν 
έχω βρει σπίτι. Το τι γίνεται εκτός αγωνιστικού χώ-
ρου δεν μπορώ να το διηγηθώ αλλά φαντάζομαι πως 
υπάρχει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Ενγκμπακοτό: Θα πρέπει σιγά – σιγά να ανακαλύ-
ψουμε την πόλη. Εγώ πριν λίγο βρήκα σπίτι. Αυτό 
που θα ήθελα είναι κάποια στιγμή να επισκεφθώ τα 
ελληνικά νησιά. Αυτή τη στιγμή όμως είμαι συγκε-
ντρωμένος στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας έχει βοη-
θήσει στην προσαρμογή. Βεβαίως, εμείς ήρθαμε τον 
Ιανουάριο και ήδη όλα είχαν μπει σε ένα δρόμο. Στην 
Αθήνα βρίσκεται και η οικογένειά μου και ο σύλλογος 
μας βοηθάει να προσαρμοστούμε όλοι μαζί.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Νιάς: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πολύ χρόνο για 
να αρχίσω να εξερευνώ την πόλη, ωστόσο, βλέπω 
ότι είναι πολύ όμορφη. Είμαι συγκεντρωμένος στους 
στόχους του συλλόγου, αυτή είναι η πρωταρχική μου 
σκέψη. Ελπίζω στη συνέχεια να έχω την ευκαιρία να 
γνωρίσω καλύτερα και την πόλη.

 

Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε την 
απόφαση και να αποδεχθείτε την πρόταση 
του Παναθηναϊκού;

Σανκαρέ: Όλοι γνωρίζουμε τον Παναθηναϊκό, πρό-
κειται για έναν πολύ μεγάλο σύλλογο της Ευρώπης. 
Είναι γνωστή και η θέρμη που έχουν οι φίλαθλοί του. 
Με το σκεπτικό ότι εδώ θα μπορέσω να ζήσω μεγάλες 
στιγμές ήρθα για να βιώσω αυτή την πραγματικότητα.

Eνγκμπακοτό: Πρόκειται για μία πολύ μεγάλη ομά-
δα με τεράστια αναγνώριση και στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Θα ήταν τρέλα να αρνηθώ, κανείς δεν 
μπορεί να αρνηθεί τη συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη 
ομάδα. Είναι για μένα χαρά και περηφάνια που βρί-
σκομαι εδώ. Ασπάστηκα το πρότζεκτ του Παναθηνα-
ϊκού και στόχος είναι να βγούμε στην Ευρώπη και να 
γράψουμε και πάλι ιστορία.

Νιάς: Εγώ έχω έρθει δανεικός για έξι μήνες, ως το 
τέλος της σεζόν. Πρέπει να πω ότι από όσες προτά-

σεις δέχθηκα, είτε για μεταγραφή είτε για δανεισμό, 
εκείνη του Παναθηναϊκού υπήρξε η καλύτερη. Εδώ, 
λοιπόν, θέλω να πάρω χρόνο συμμετοχής και να 
αποκτήσω εμπειρία. Είμαι περήφανος που φοράω τη 
φανέλα του Παναθηναϊκού και φυσικά δεν μπορώ να 
γνωρίζω τι θα συμβεί στο μέλλον.

Το κοινό σας στοιχείο είναι η σημαντική σας 
εμπειρία από το γαλλικό ποδόσφαιρο. Πως 
θα συγκρίνατε το γαλλικό ποδόσφαιρο με το 
ελληνικό;

Σανκαρέ: Αρχικά θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα το 
ποδόσφαιρο είναι κυρίως box to box και με γρήγο-
ρες αντεπιθέσεις. Εν αντιθέσει με τη Γαλλία, όπου το 
ποδόσφαιρο βασίζεται περισσότερο στην τακτική. Θα 
έλεγα όμως ότι και στις δύο χώρες το ποδόσφαιρο 
έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ενγκμπακοτό: Θα έλεγα ότι αυτό που αλλάζει είναι 
η τακτική. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα δύσκολο πρω-
τάθλημα που χρειάζεται πολύ περισσότερη προ-
σπάθεια. Οι ομάδες που αγωνίζονται στο ελληνικό 
πρωτάθλημα είναι καλά δομημένες, ιδιαίτερα όταν 
παίζουν απέναντι σε μεγάλους και ισχυρούς αντι-
πάλους. Οι παίκτες και στα δύο πρωταθλήματα είναι 
καλοί και εμείς έχουμε έρθει εδώ για να δείξουμε τι 
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μπορούμε να κάνουμε και να τα πάμε όσο καλύτερα 
γίνεται.

Νιάς: Το ποδόσφαιρο στις δύο χώρες είναι πολύ δι-
αφορετικό. Το γαλλικό ποδόσφαιρο απαιτεί περισσό-
τερη τακτική και περισσότερη σκέψη. Σε αντίθεση με 
την Ελλάδα όπου το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο δυ-
νατό. Και στις δύο χώρες το ποδόσφαιρο είναι καλό 
αλλά μετά είναι και θέμα προσαρμογής στο ένα ή στο 
άλλο στιλ.

 

Πως ξεκίνησε η πορεία σας στο ποδόσφαιρο; 
Ποιο ήταν το πρώτο σας ερέθισμα που σας 
οδήγησε στο να γίνετε επαγγελματίες ποδο-
σφαιριστές;

Σανκαρέ: Αρχικά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι 

δεν ξεκίνησα σε κάποια παραλία στην Αφρική να παί-
ζω ποδόσφαιρο ξυπόλητος. Ξεκίνησα το ποδόσφαιρο 
στη Γαλλία και από εκεί και μετά πήρα το δρόμο μου. 
Ξεκίνησα όπως όλα τα παιδιά ανά τον κόσμο. Είχα με-
γαλύτερα αδέρφια που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Πρέπει 
να πω ότι στην περιοχή που μεγάλωσα δεν είχαμε 
βιβλιοθήκες ή διάφορα κέντρα. Το μόνο που είχαμε 
ήταν μια αλάνα και μια μπάλα. Έτσι, μπήκα κι εγώ στο 
συρμό και ξεκίνησα να παίζω.

Ενγκμπακοτό: Εμείς ούτε ή άλλως ήμασταν μια πο-
δοσφαιρική οικογένεια. Τόσο ο πατέρας μου όσο και 
τα αδέρφια μου έπαιζαν από μικροί ποδόσφαιρο. Θυ-
μάμαι από μικρό παιδί μέσα στο σπίτι μου να σουτάρω 
ό,τι έβρισκα. Η μάνα μου με κυνηγούσε για τις ζημιές 
που έκανα. Κάποια στιγμή ο μεγάλος αδερφός μου με 
έγραψε σε μια τοπική ομάδα, την Κλεμανσώ και εκεί 

Σανκαρέ - Ενγκμπακοτό - Νιάς
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παίζαμε με τα άλλα γειτονόπουλα. Αυτό μου άρεσε 
πάρα πολύ, άρχισε να γίνεται κάτι σαν το ναρκωτικό 
μου. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι όλη μου η ζωή 
και είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος για το 
σημείο στο οποίο έφτασα. Για το ότι μπόρεσα να κάνω 
αυτήν μου την αγάπη επάγγελμα και να πάω καλά.

Νιάς: Κι εγώ κατάγομαι από μία περιοχή της βόρειας 
Γαλλίας στην οποία δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες. Το 
ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία ήταν κάτι δεδο-
μένο, όλοι έπαιζαν ποδόσφαιρο. Εγώ έπαιζα με τον 
μεγάλο μου αδερφό και κάποια στιγμή ένας φίλος 
του πατέρα μου που ήταν ποδοσφαιριστής και λεγό-
ταν Σανκαρέ (όχι ο κύριος δίπλα), μας έβλεπε σπίτι 
να παίζουμε και αποφάσισε να με γράψει σε έναν 
σύλλογο. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή με το πο-
δόσφαιρο.

Εκτός του ποδοσφαίρου με τι άλλο σας αρέ-
σει να ασχολείστε ή να περνάτε τον ελεύθερο 
σας χρόνο;

Σανκαρέ: Δεν ξέρω αν έχετε στην Ελλάδα συλλό-
γους πάντελ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πάντελ. 
Δεν ξέρω με ακούει κάποιος υπεύθυνος συλλόγου 

πάντελ, να ξέρετε ότι μπροστά σας έχετε έναν πολύ 

καλό χειριστή της ρακέτας. Εδώ είμαι! Αυτό είναι για 

τον ελεύθερο χρόνο μου, ενώ μου αρέσει φυσικά και 

να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου.

Ενγκμπακοτό: Στόχος μου είναι να μπορώ να περ-

νάω τον ελεύθερο χρόνο μου με την οικογένεια. 

Παίζουμε ποδόσφαιρο με τον γιό μου, το αγαπάει και 

εκείνος πολύ και μου θυμίζει εμένα στα πρώτα μου 

βήματα. Όποιος έχει, βέβαια, κορίτσι καταλαβαίνετε 

ότι πρέπει να παίζει και με την Barbie. Μετά, φυσικά, 

έχω και τη γυναίκα μου.

Παρέμβαση Σανκαρέ: Είπαμε τι κάνεις στον ελεύθε-

ρο χρόνο σου, όχι πόσο χρόνο περνάς με τη γυναίκα 

σου.

Βεβαίως μου αρέσουν και άλλα σπορ καλοκαιρινά 

και χειμερινά, όπως το μπάσκετ.

Παρέμβαση Σανκαρέ: Μα το μπάσκετ δεν είναι μόνο 

χειμερινό σπορ

Θέλω να ανακαλύψω τη χώρα και φυσικά θέλω να 

πάω σε εστιατόρια μιας και ο καιρός είναι πολύ κα-

λός. Ο γιος μου αγαπάει πολύ να επισκέπτεται μου-

σεία και η Ελλάδα είναι μια χώρα γεμάτη μουσεία

Σανκαρέ - Ενγκμπακοτό - Νιάς
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Ερώτηση Σανκαρέ: Μα καλά, πότε πήγες 
τελευταία φορά σε μουσείο;

Ναι πράγματι, πάει πολύς καιρός αλλά 
ήμουν και στην Αγγλία. Από εκεί και πέρα, ο 
ελεύθερος χρόνος είναι συνυφασμένος με 
την οικογένειά μου και μαζί θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε την Ελλάδα.

Νιάς: Εμείς βρισκόμαστε εδώ για να παίξου-
με μπάλα

Παρέμβαση Σανκαρέ: Δεν απαντάς στο 
ερώτημα, μου έλεγες ότι σου αρέσει το διά-
βασμα.

Όχι, όχι καθόλου! Μου αρέσει το μπάσκετ, 
μου αρέσει η μουσική και να βρίσκομαι με 
τους φίλους.

Ερώτηση Σανκαρέ: Σου αρέσει, δηλαδή, ο 
διαλογισμός;

Όχι, όχι. Μου αρέσει να βρίσκομαι στην πα-
ραλία με τον ήλιο και αν υπάρχει η δυνατό-
τητα να κάνω τζετ σκι.

Αντί επιλόγου, ο κάθε ένας να πει μία 
λέξη ή φράση που χαρακτηρίζει τον 
κάθε έναν από τους άλλους δύο.

Σανκαρέ: Για τον Γένι θα πω ότι είναι δι-
πλωμάτης, ο τύπος του «Ζήτω η Γαλλία», 
αριστοκράτης και καλή καρδιά. Ο Σεχ είναι 
και αυτός αριστοκράτης, πολύ διακριτικός, 
δεν μιλάει πολύ και έχει και αυτός μια καλή 
καρδιά.

Ενγκμπακοτό: Θα ξεκινήσω για τον Σεχ και 
θα πω ότι είναι ένας άνθρωπος διακριτικός 
και ήρεμος. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Για τον 
Γιουνούς θα πω ότι είναι Ζούμπα Καφέ. Και 
το εξηγώ: Ζούμπα γιατί του αρέσει ο χορός 
και καφές γιατί του αρέσει ο παγωμένος ελ-
ληνικός καφές. Πάνω από όλα όμως θα πω 
ότι είναι ένας άνθρωπος ευθύς, στον οποίο 
δεν αρέσει η αδικία.

Νιάς: Για τον Γενί θα πω ότι είναι η χαρά της 
ζωής. Ένας άνθρωπος που πάντα χαμογελά-
ει, ένας άνθρωπος καλός. Μια μεγάλη καρ-
διά. Για τον Γιουνούς θα πω ότι είναι ένας 
άνθρωπος μυστηριώδης. Αρχικά η επαφή 
μαζί του δεν είναι εύκολη, όταν όμως τον 
γνωρίζεις καλύτερα καταλαβαίνεις ότι είναι 
ένας άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Ένας άν-
θρωπος με αξίες.



ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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

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

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

Στην άκρη του πάγκου:
Ο γεννημένος στις 9 Ιουλίου του 1980, Αργύρης 
Γιαννίκης βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της 
ομάδας των Ιωαννίνων από τον Ιούνιο του 2019. 
Ο άνθρωπος που ανέλαβε και έφερε εις πέρας 
με επιτυχία την αποστολή της ανόδου του ΠΑΣ 
την περασμένη αγωνιστική σεζόν, οδηγεί και 
φέτος τον «Αίαντα» στο πρωτάθλημα της Super 
League Interwetten.
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Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

13 Γιούρι Λοντίγκιν ΡΩΣ 26/5/1990

33 Λευτέρης Χουτεσιώτης ΕΛΛ 20/7/1994

99 Βασίλης Αθανασίου ΕΛΛ 24/7/1999

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

4 Επαμεινώνδας Παντελάκης ΕΛΛ 10/2/1995

5 Γιώργος Γώγος ΕΛΛ 9/12/1994

15 Ροντρίγκο Εραμούσπε ΑΡΓ 3/5/1990

23 Σταύρος Πήλιος ΕΛΛ 10/12/2000

24 Αντώνης Οικονομόπουλος ΕΛΛ 9/5/1998

25 Παντελής Πανουργιάς ΒΕΛ 13/4/1998

43 Μάρβιν Πεερσμάν ΕΛΛ 10/2/1991

ΜΕΣΟΙ

2 Μανώλης Σάλιακας ΕΛΛ 12/9/1996

7 Αλέξανδρος Καρτάλης ΕΛΛ 29/1/1995

8 Φαμπρίτσιο Μπρένερ ΑΡΓ 25/6/1998

9 Χρήστος Ελευθεριάδης ΕΛΛ 14/2/1991

10 Χουάν Ντομίνγκεθ ΙΣΠ 8/1/1990

19 Αλέξανδρος Λώλης ΕΛΛ 5/9/2002

21 Φάμπρι Κάστρο ΚΟΛ 21/2/1992

22 Στέφανος Σιόντης ΕΛΛ 4/9/1987

24 Αλέξης Τριάδης ΕΛΛ 16/5/1997

47 Παύλος Γροσδάνης ΕΛΛ 3/4/2002

80 Άγγελος Λιάσος ΕΛΛ 26/5/2000

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

11 Γιώργος Δούμτσης ΕΛΛ 4/3/2000

12 Σάντι Κρίζμαν ΚΡΟ 17/8/1989

14 Γιώργος Παμλίδης ΕΛΛ 13/11/1993

17 Βλάντισλαβ Νάουμετς ΟΥΚ 7/3/1999

20 Νικολάε Μιλιντσεάνου ΡΟΥ 1/5/19992

28 Γιώργος Ξύδας ΕΛΛ 14/4/1997

29 Λέο Μπατίστ ΓΑΛ 3/5/1996

92 Μαξίμ Νατίντσικ ΛΕΥ 29/1/2002
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1

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)

3 4

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.: 10/9/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΓΚΟΣΑΣ 

(ΣΕΝΕΓΑΛΗ)

17 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 

18

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 

21

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
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ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 6/5/1999 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

99

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

MAURÍCIO JOSÉ DA 
SILVEIRA JÚNIOR

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 21/10/1988 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΒΡΑΖΊΛΊΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 

(ΒΡΑΖΊΛΊΑ)

88

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

68

61

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
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ΘΕΜΑ  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Όταν ζητείται 
ανατροπή

Κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την εντέ-

κατη ανατροπή της ιστορίας του σε αγώνα του Κυπέλλου Ελλά-

δος, προκειμένου να πάρει αυτός το εισιτήριο για την ημιτελική 

φάση του θεσμού.
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ΘΕΜΑ  

Η ήττα με 2-1 από τον ΠΑΣ Γιάννινα 
στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, 
αναγκάζει τον Παναθηναϊκό να ψάξει τρόπο να ανα-
τρέψει την εις βάρος του κατάσταση προκειμένου να 
πάρει αυτός το εισιτήριο για την επόμενη φάση του 
θεσμού. Με αφορμή την προσπάθεια αυτήν των πο-
δοσφαιριστών του Λάζλο Μπόλονι, ανατρέχουμε στις 
περιπτώσεις που το Τριφύλλι ηττήθηκε στο πρώτο 
ματς της σειράς στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδος 
και κλήθηκε στη ρεβάνς να κάνει την ανατροπή, ανε-
ξάρτητα του αν το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη στην έδρα 
του ή όχι.
Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει κληθεί να ανατρέψει 
ήττα του στο πρώτο ματς σε 18 περιπτώσεις στο θε-
σμό. Στις δέκα από αυτές τα έχει καταφέρει, ενώ στις 
υπόλοιπες οκτώ έχει γνωρίσει τον αποκλεισμό. Άξιο 
αναφοράς πως μόλις σε τρεις περιπτώσεις η ήττα 

στο πρώτο ματς είχε έρθει εντός έδρας. Στις δύο εξ’ 
αυτών η σειρά δεν είχε αίσια έκβαση για τους Πρά-
σινους, ενώ η μοναδική στην οποία ο Παναθηναϊκός 
προκρίθηκε ήταν το 1995 κόντρα στον αιώνιο αντί-
παλο.

Την περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός κόντρα στον 
ίδιο αντίπαλο με φέτος, τον ΠΑΣ Γιάννινα, ανέτρεψε 
το 1-0 του πρώτου αγώνα στην Ήπειρο και πήρε την 
πρόκριση στο ΟΑΚΑ με νίκη 3-1. Αντίθετα, στην επό-
μενη φάση του θεσμού γνώρισε την ήττα με 2-0 στη 
Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ και στη ρεβάνς δεν κα-
τάφερε να «επιστρέψει» μένοντας εκτός συνέχειας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός έδρας ήττα με 
2-1 στο πρώτο ματς έχει γνωρίσει άλλες τρεις φορές. 
Από αυτές στις δύο ήταν αυτός που τελικώς πήρε στη 
ρεβάνς το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Αρχικά 
κόντρα στην Παναχαϊκή το 1989 και στη συνέχεια κό-
ντρα στον Ηρακλή το 1998. Αντίθετα, αποκλείστηκε 
από τον Ολυμπιακό στην παράταση το 1990.

Με προσθήκη

Q10

Green Import ltd | Όθωνος 133, 17343 Αγ. Δημήτριος, Αθήνα | T. +30 210 9329 139 | www.lamberts.gr

Ιχθυέλαια 5πλης μοριακής απόσταξης 
υψηλής περιεκτικότητας σε Ω3 λιπαρά οξέα, EPA & DHA

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

1982 Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-0 1-3 Παράταση

1982 Καστοριά – Παναθηναϊκός 1-0 0-3

1982 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-0 0-2

1989 Παναχαϊκή – Παναθηναϊκός 2-1 1-8

1990 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 2-1 3-3 Παράταση

1995 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-2 3-2

1996 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 3-1 2-2

1998 Ηρακλής – Παναθηναϊκός 2-1 0-3

2001 Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 1-0 2-7

2002 Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-0 1-2

2003 Παναθηναϊκός – Αιγάλεω 0-1 1-1

2007 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 1-3 Παράταση

2011 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-2 3-2

2014 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 1-0 0-3 Παράταση

2018 Λαμία - Παναθηναϊκός 4-1 0-1

2019 Λαμία – Παναθηναϊκός 1-0 0-1 Πέναλτι

2020 ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 1-0 1-3

2020  ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 1-0

Αναλυτικά όλες οι σειρές στις οποίες ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο πρώτο ματς:

Με κίτρινο χρώμα οι αποκλεισμοί



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