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EDITORIAL
σαλονίκης με σκορ 2-1, αποδίδοντας, μάλιστα, καλό 
ποδόσφαιρο κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Τα γκολ 
των Μακέντα και Ιωαννίδη είχαν αποδειχθεί καθορι-
στικά και είχαν δώσει στον Παναθηναϊκό τη δυνατό-
τητα να επιστρέψει στις νίκες μετά από ένα δύσκολο 
διάστημα με σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων.

Ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει κόντρα στον Δικέφα-
λο του Βορρά και στα δύο ματς της τρέχουσας σεζόν 
πως έχει τον τρόπο να δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις για να σκοράρει αλλά και να περιορίσει τα επιθε-
τικά ατού του αντιπάλου του. Άλλωστε, ακόμα και σε 
εκείνο του πρώτου γύρου στην Τούμπα, θα μπορού-
σε να έχει φύγει με βαθμολογικό όφελος.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει στη 
νίκη θα κάνει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια 
του για κατάληψη μίας από τις πρώτες τέσσερις θέ-
σεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επό-
μενης αγωνιστικής περιόδου. Η διαδικασία των play 
offs δεν θα είναι εύκολη για καμία ομάδα, αφού είναι 
σαφές πως το ενδιαφέρον θα διατηρηθεί ζωντανό ως 
και το φινάλε. Κάθε απώλεια βαθμών, ειδικά εντός 
έδρας, θα είναι καθοριστική.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Την πρώτη του νίκη στο μίνι πρωτάθλημα των play 
offs της Super League Interwetten επιζητά ο Πανα-
θηναϊκός στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. 
Οι Πράσινοι μπορεί να άξιζαν βάσει απόδοσης να 
φύγουν με το τρίποντο από την Τρίπολη στην πρε-
μιέρα κόντρα στον Αστέρα, ωστόσο, ένα γκολ στην 
τελευταία φάση του αγώνα από τον αντίπαλο τερμα-
τοφύλακα τους το στέρησε. Έτσι, περιορίστηκαν στον 
έναν βαθμό και δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις 
απώλειες βαθμών των ομάδων που βρίσκονται πάνω 
από αυτούς στον βαθμολογικό πίνακα.

Φυσικά, οδηγό για αυτό το ματς αποτελεί εκείνο της 
τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του 
πρωταθλήματος απέναντι στον ίδιο αντίπαλο. Τότε 
που το Τριφύλλι επιβλήθηκε της ομάδας της Θεσ-
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Για την πρώτη νίκη!
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«Έκανα τα πάντα 
για να επιστρέψω»
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ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Επέστρεψε στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι με στόχο να ανε-

βάσει επίπεδο το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πάνω που είχε βρει τα 

πατήματά του, νόσησε από Covid-19. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, 

ο Λούκας Βιγιαφάνιες, συγκλονίζει μιλώντας για τον αντίκτυπο που 

είχε στον οργανισμό του ο κορωνοϊός και στέλνει μήνυμα σε όλο τον 

κόσμο. Ξετυλίγει το κουβάρι της επιστροφής του στους  Πράσινους 

και αποκαλύπτει όλα όσα συνέβησαν το περσινό καλοκαίρι. Ακόμα, 

γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται στιγμές από το πρώτο του πέρα-

σμα από το Τριφύλλι, ενώ μεταφέρει και ένα άρωμα… Αργεντινής! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Λούκας Βιγιαφάνιες

Ξεκινώντας με την αναμέτρηση κόντρα στον 
ΠΑΟΚ, πόσο σημαντική είναι ενόψει της προ-
σπάθειας που κάνετε να πάρετε ένα εισιτήριο 
για τα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν;

Θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα καλό ματς, 
θα πάρουμε τη νίκη και στο τέλος θα καταφέρουμε 
να βγούμε στην Ευρώπη. Οι αγώνες απέναντι στον 
ΠΑΟΚ είναι πάντοτε δύσκολοι, είναι ντέρμπι. Θεω-
ρώ, όμως, ότι δείχνουμε μια καλή εικόνα μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο. Τον αγώνα κόντρα στον Αστέρα 
Τρίπολης θα έπρεπε να τον έχουμε κερδίσει εύκο-
λα. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο και γι’ αυτό είναι 
και όμορφο. Λάθη δικά μας, τύχη δική τους έφεραν 
την ισοφάριση. Απέναντι στον ΠΑΟΚ αποδείξαμε και 
πριν από τρεις εβδομάδες πως έχουμε τον τρόπο να 
κερδίσουμε.

Ας πάμε αρκετά πίσω στο χρόνο. Πως πήρες 
την απόφαση να γίνεις ποδοσφαιριστής;

Από τότε που ξεκίνησα να θυμάμαι τον εαυτό μου, 
ήμουν με μια μπάλα. Εγώ το περιγράφω τώρα αλλά 
είναι κάτι που μου διηγήθηκε ο πατέρας μου. Στα γε-
νέθλιά μου, μου χάριζαν αυτοκινητάκια και άλλα παι-
χνίδια που όμως έμεναν στα κουτιά τους. Εγώ ήθελα 
μόνο μια μπάλα να παίζω όλη μέρα. Έτσι, ξεκίνησα 
όταν ήμουν τριών χρονών να παίζω σε μια ομάδα.

Ποιες εικόνες θα μετέφερες σε κάποιον από 
τα πρώτα σου βήματα στο ποδόσφαιρο;

Είναι κάτι οικογενειακό μας και ταυτόχρονα κάτι πα-
ραδοσιακό. Στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο είναι το 
εθνικό μας άθλημα, είναι το πάθος μας. Ίσως ακού-
γεται άσχημα αλλά ο Αργεντίνος δεν ξέρει να κάνει 
τίποτα άλλο, πέραν του να παίζει ποδόσφαιρο. Ξε-
κινάμε στα τρία ή στα πέντε μας να παίζουμε ποδό-
σφαιρο. Από τα δέκα παιδιά που θα ρωτήσει κανείς, 
τα εννέα θα απαντήσουν ότι θέλουν να γίνουν ποδο-
σφαιριστές.

Πάμε στον Γενάρη του 2016. Ποιο ήταν το 
story της μετακίνησής σου στον Παναθηναϊκό 
την πρώτη φορά;

Εγώ έκανα πολύ καλή δουλειά στον Παναιτωλικό. 
Μου είχαν μιλήσει τόσο για την ΑΕΚ όσο και για τον 
ΠΑΟΚ, εκτός του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί αλλά 
είχα το προαίσθημα να προχωρήσει η διαδικασία για 
τον Παναθηναϊκό. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2016 μετά 
την πώληση του Νίκου Καρέλη είχε ανοίξει μία θέση 
στην ομάδα και εγώ ήμουν υποψήφιος για αυτήν. Πα-
ράλληλα, η ΑΕΚ μου είχε ζητήσει να περιμένω πέντε 
μήνες έως τον Ιούλιο. Πήρα, έτσι, μια απόφαση για 
την οποία ήμουν πολύ χαρούμενος. Το feeling της 
οικογένειας και των ανθρώπινων σχέσεων που έχει 
ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο να το βρεις σε 
άλλη ομάδα.

Αν σου ζητούσα να ξεχωρίσεις μία στιγμή 
από την πρώτη σου θητεία στον Παναθηναϊκό, 
ποια θα ήταν αυτή;

Από εκείνη την περίοδο θυμάμαι ότι όταν είχαμε προ-
κριθεί στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, είχα κάνει 
κάποια πολύ καλά παιχνίδια. Ενδεχομένως αυτά να 
μην τα θυμάται πολύς κόσμος γιατί η ομάδα δεν είχε 
κερδίσει. Η Ευρώπη είναι δύσκολη. Μιλώ συγκεκρι-
μένα για τα τρία πρώτα ματς με Άγιαξ, Θέλτα και Στα-
ντάρ Λιέγης. Υπήρξαν στιγμές που αισθάνθηκα πολύ 
καλά σε αυτά τα παιχνίδια και ένιωσα ότι έκανα ένα 
άλμα.
Το να πάω στο τουρκικό πρωτάθλημα ήταν σαν να 
πηγαίνω σε μια λίγκα ένα ή δύο κλικ καλύτερη από το 
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πρωτάθλημα της Ελλάδας. Με αυτόν τον τρόπο ο Πα-
ναθηναϊκός εισέπραξε ένα καλό οικονομικό αντάλ-
λαγμα. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε η ομάδα βρισκόταν 
σε ένα πάρα πολύ δύσκολο οικονομικό στάδιο, σε μία 
πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Έτσι, θεωρήσαμε με 
τον ατζέντη μου και τους ανθρώπους του Παναθηνα-
ϊκού ότι ήταν μια καλή στιγμή για να γίνει αυτή η με-
ταγραφή. Ποτέ δεν θα έφευγα από αυτήν την ομάδα 
χωρίς να εξασφαλίσω ότι ο Παναθηναϊκός θα κέρδιζε 
από την μεταγραφή. Είναι σημαντικό αυτό που λέω 
γιατί ήξερα ότι κάποια στιγμή ήθελα να επιστρέψω 
στον Παναθηναϊκό. Ακόμα σκέφτομαι το ίδιο. Ακόμα 
και αν ξαναφύγω από τον Παναθηναϊκό, θα σκέφτο-
μαι πως κάποια στιγμή θα επιστρέψω.

Στο διάστημα που έλειψες από την ομάδα είχε 
προσπαθήσει κάποιος άλλος ελληνικός σύλ-
λογος να σε αποκτήσει;

Η ΑΕΚ είχε προσπαθήσει πάλι να με αποκτήσει, ενώ 
είχαν υπάρξει και συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Καμία, 
όμως, από αυτές τις επαφές δεν τελεσφόρησε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Λούκας Βιγιαφάνιες

Και φτάνουμε στο φετινό καλοκαίρι. Ποιο 
ήταν το story της επιστροφής σου στον Πα-
ναθηναϊκό;

Η μεξικάνικη ομάδα στην οποία και άνηκα είχε προ-
βλήματα με τους διοικούντες. Εκείνη τη στιγμή ο Πα-
ναθηναϊκός ήταν σε αναζήτηση ενός επιθετικού, ενός 
παίκτη δημιουργικού. Φυσικά, υπήρχε και η προοπτι-
κή κατάληψης μίας θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη. 
Πρέπει να σας πω ότι οι Μεξικάνοι προσπάθησαν να 
βάλουν πολλά εμπόδια στην επιστροφή μου στον 
Παναθηναϊκό. Ήταν δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. 
Δεν θα πω ότι όλα τα έκανα εγώ, αλλά σίγουρα έβα-
λα πολύ από τον εαυτό μου για να επιστρέψω. Όπως 
ξέρετε εδώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.

Πόσο καθοριστική ήταν η παρέμβαση του κ. 
Αλαφούζου στην επιστροφή σου στον Πανα-
θηναϊκό;

Η παρέμβαση του κ. Αλαφούζου ήταν εξαιρετικά 
σημαντική. Κάποια στιγμή εγώ έπρεπε να πάρω μία 
απόφαση για τη ζωή μου. Τότε μίλησα με τον κ. Αλα-
φούζο και μου εξήγησε πως ήθελε να βασιστεί στις 
υπηρεσίες μου και στις δυνατότητές μου για αυτή τη 
χρονιά. Όταν ο ιδιοκτήτης που έχει όλη τη δύναμη, 
λέει κάτι τέτοιο, αποκτάς μεγάλο κίνητρο. Έτσι, έκανα 
τα πάντα για να επιστρέψω.

Η φετινή χρονιά είχε πολλά σκαμπανεβάσμα-
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τα. Τι δεν πήγε καλά και ήρθαν αρκετά αρνη-
τικά αποτελέσματα;

Τους πρώτους τρεις μήνες είχα τραυματισμούς. Μετά 
ακολούθησαν και άλλοι παίκτες με προβλήματα όπως 
ο Κουρμπέλης, ο Σαβιέρ, ο Βέλεθ και ο Μαουρίτσιο. 
Δεν είχαμε όλη την ομάδα συμπληρωμένη. Νομίζω 
πως το μόνο ματς στο οποίο ήμασταν πλήρεις ήταν 
αυτό κόντρα στην ΑΕΚ.

Τη δική σου παρουσία πως θα την έκρινες;

Όπως είπα πριν τους πρώτους τρεις μήνες ήμουν 
τραυματίας. Στη συνέχεια έγινα καλά και έφτασα σε 
ψηλό επίπεδο. Μετά όμως νόσησα από κορωνοϊό. 
Έκανα «κοιλιά» εξαιτίας της ασθένειας και των προ-
βλημάτων που προέκυψαν από αυτήν.

Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Πολλοί 

πιστεύουν πως οι ποδοσφαιριστές επειδή εί-
ναι ισχυροί οργανισμοί δεν επηρεάζονται από 
τον κορωνοϊό. Εσύ πως το βίωσες αυτό;

Ο κορωνοϊός τον παίκτη τον επηρεάζει πάρα πολύ. 
Στην Αργεντινή είχα αρκετούς φίλους που υπέφεραν 
από αυτή την ασθένεια. Αυτό που μου είπαν είναι ότι 
όταν βγαίνεις από τον ιό, το μυαλό δεν σχετίζεται με 
το υπόλοιπο σώμα. Εγώ δεν τους πίστευα και έλεγα 
ότι επειδή προσέχω τον εαυτό μου και προπονούμαι, 
δεν θα έχω προβλήματα. Όταν επέστρεψα στις προ-
πονήσεις τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Το 
μυαλό δεν συνδέεται με τα πόδια. Θέλεις να κάνεις 
μία πάσα δέκα μέτρων και αντί αυτού σου βγαίνει 
μία πάσα πέντε μέτρων. Δεν έχεις δύναμη για τους 
αγώνες, δεν αντέχεις τον χρόνο του τρεξίματος που 
απαιτείται. Αισθάνεσαι ότι το σώμα σου βάζει το ίδιο 
φρένο. Αν προσπαθήσεις να κάνεις το παραπάνω, 
νιώθεις ότι το σώμα σου θα σπάσει. Αυτά τα προ-
βλήματα αντιμετώπισα εγώ κατά τη διάρκεια των 
παιχνιδιών. Θέλω να αποκαλύψω ότι ο κόσμος στην 
Ελλάδα δεν ξέρει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ο Αρ-
γεντινός, βέβαια, είναι ακόμα χειρότερος γιατί μόνο 
απαιτεί. Δεν ξέρει όμως ο κόσμος τα προβλήματα που 
αντιμετώπισα.

Ποια είναι η θέση που προτιμάς να αγωνίζεσαι;

Στα αριστερά! Από εκεί μπορώ να έχω όλο τον αγωνι-
στικό χώρο στο πιάτο. Μου αρέσει, επίσης, να παίζω 
ως δεκάρι. Αλλά εκεί είναι πιο δύσκολα γιατί στο ελ-
ληνικό πρωτάθλημα πολλές ομάδες συγκεντρώνουν 
πολλούς παίκτες. Έτσι, έχεις πολλούς αντιπάλους 
μπροστά σου.

Ας περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, κάτι 
εκτός ποδοσφαίρου. Τι είναι αυτό το Μάτε 
που κρατάτε όλοι οι Αργεντινοί και γιατί σας 
αρέσει τόσο πολύ;

Είναι ένα παραδοσιακό ρόφημα της Αργεντινής το 
οποίο από μικρά παιδιά βλέπαμε τους παππούδες 
μας να κρατάνε και να πίνουνε. Πρέπει να σας πω 
ότι έχει βιταμίνες, βοηθάει την πέψη αλλά πάνω από 
όλα είναι κάτι το παραδοσιακό. Συναντιούνται μαζί 
οικογένεια και φίλοι μόνο για να μοιραστούν στιγμές 
πίνοντας Μάτε.

Έχεις κρατήσει κάτι από την Αργεντινή που να 
σου θυμίζει τη χώρα σου;

Ναι, βεβαίως. Στα τέλη της εβδομάδας συναντιόμα-
στε με φίλους και κάνουμε ένα μπάρμπεκιου. Αυτό 
είναι κάτι το παραδοσιακό. Μοιραζόμαστε την ημέρα, 
μοιραζόμαστε τη στιγμή. Και όπως έλεγε και ο παπ-
πούς μου, αυτό είναι μια δικαιολογία, ένα πρόσχημα. 
Αυτό που στην ουσία κοιτάμε είναι να μοιραστούμε 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Λούκας Βιγιαφάνιες
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στιγμές με τους φίλους μας και να ανταλλάξουμε μαζί 
τους κάποια καλή στιγμή.

Τι σου έχει λείψει περισσότερο από την πα-
τρίδα σου στα χρόνια που βρίσκεσαι μακριά 
από αυτήν;

Αρχικά η οικογένεια. Οι παππούδες μου, οι φίλοι μου. 
Αυτοί είναι που δεν μπορούν να έρθουν και που πε-
ρισσότερο μου λείπουν.

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, 
αισθάνεσαι κάπως «Έλληνας»;

Πιστεύω ότι η καρδιά κάποιου ανήκει στο μέρος που 
αισθάνεται κομμάτι του. Είμαι συνολικά πέντε χρό-
νια στην Ελλάδα. Με υποδέχθηκαν πολύ όμορφα 
και μου έχουν συμπεριφερθεί πολύ ωραία εντός και 
εκτός ποδοσφαίρου. Στο ποδόσφαιρο γίνονται λάθη 
και δημιουργούνται δύσκολες καταστάσεις. Ο κό-
σμος, ωστόσο, πάντοτε μου συμπεριφέρθηκε πολύ 
καλά. Αυτό που έλεγα με τη σύζυγό μου χθες είναι ότι 
και άτομα από άλλες ομάδες με σταματούν στο δρόμο 
για να μου μιλήσουν. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμε-
νο. Όταν συμπεριφέρεσαι με σεβασμό στους ανθρώ-
πους, αυτοί σε αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο.

Φανταζόσουν όταν ήρθες για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα πως η πορεία σου θα έχει αυτή 
την εξέλιξη;

Όπως αρκετοί γνωρίζουν, ο παππούς από την πλευρά 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
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της μητέρας μου ήταν Έλληνας. Έτσι, από την πρώτη 

στιγμή που ήρθα είχα την αίσθηση πως θα τα καταφέ-

ρω. Αισθανόμουν ότι τα πράγματα θα έβγαιναν καλά.

Είχες φτάσει πολύ κοντά στο να παίξεις στην 
Εθνική ομάδα. Συνεχίζει αυτό να αποτελεί 
επιθυμία σου;

Ήδη πριν φύγω για να πάω στην Τουρκία είχαν προ-

χωρήσει τα σχετικά έγγραφα για την ελληνική υπηκο-

ότητα. Μετά σταμάτησαν οι διαδικασίες γιατί βρέθηκα 

εκτός Ελλάδος. Τώρα που γύρισα η διαδικασία προ-

χωράει και πάλι. Έχουμε συγκεντρώσει όλα τα έγγρα-

φα και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 

μήνες θα προχωρήσουμε.

Οπότε αισθάνεσαι έτοιμος να αγωνιστείς και 
με την Εθνική ομάδα εφόσον ο προπονητής 
σε επιλέξει;

Προσωπικά είμαι έτοιμος. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για 

εμένα. Όμως υπάρχει μια διαδικασία γραφειοκρα-

τίας που πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί. Θα ήταν, 

πάντως, ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια για μένα και 

την οικογένειά μου να αποτελέσω μέλος της Εθνικής 

ομάδας της Ελλάδας.

Κλείνοντας με ποιες τρεις λέξεις θα περιέ-
γραφες τον εαυτό σου;

Ένας καλός φίλος!



ΠΑΕ Π.Α.Ο.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Ιωάννης Σαββίδης

• Έτος ίδρυσης: 1926
• Χρώματα: Άσπρο - Μαύρο
• Γήπεδο: Γήπεδο Τούμπας
• Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 1, 543 51,   
 Θεσσαλονίκη
• Τηλέφωνο: 210 6855150
• Website: www.paokfc.gr

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκίνησε με διαφορετικές 
προσδοκίες τη σεζόν, ωστόσο, βρίσκεται στο 
γκρουπ των ομάδων που θα παλέψουν για μια 
θέση στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης πε-
ριόδου. Η νίκη του Δικεφάλου του Βορρά επί 
της ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play offs έδωσε 
έξτρα ώθηση στην ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο Πάμπλο Γκαρσία διαδέχθηκε τον Αμπέλ 
Φερέιρα στον πάγκο της ομάδας της Θεσσα-
λονίκης. Αυτά είναι και τα πρώτα βήματα του 
43χρονου τεχνικού σε επαγγελματική ομάδα 
αφού προηγουμένως είχε τα ηνία της της Κ19 
αλλά και της Κ17 του Δικεφάλου του Βορρά. 
Μάλιστα, έχει κατακτήσει και τέσσερις τίτλους 
με τις δύο αυτές ομάδες.
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Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

31. Αλέξανδρος Πασχαλάκης ΕΛΛ 28.07.1989

64. Χρήστος Ταλιχμανίδης ΕΛΛ 16.03.2001

88. Ζίβκο Ζίβκοβιτς ΕΛΛ 14.04.1989

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2. Ροντρίγκο ΒΡΑ 26.12.1992

4. Ίνγκι Ίνγκασον ΙΣΛ 05.08.1993

5. Φερνάντο Βαρέλα ΠΟΡ 26.11.1987

6. Ενέα Μιχάι ΕΛΛ 05.07.1998

15. Χοσέ Άνχελ Κρέσπο ΙΣΠ 09.02.1987

16. Αντριάν Περέιρα ΝΟΡ 31.08.1999

18. Μούσα Ουαγκέ ΣΕΝ 04.10.1998

19. Λευτέρης Λύρατζης ΕΛΛ 22.02.2000

21. Ραχμάν Μπάμπα ΓΚΑ 02.07.1994

49. Γιάννης Μιχαηλίδης ΕΛΛ 18.02.2000

ΜΕΣΟΙ

7. Ομάρ Ελ Καντουρί ΒΕΛ 21.08.1990

8. Αμρ Ουάρντα ΑΙΓ 17.09.1993

10. Τόμας Μουργκ ΑΥΣ 14.11.1994

20. Αντρέ Βιεϊρίνια ΠΟΡ 24.01.1986

22. Στέφαν Σβαμπ ΑΥΣ 27.09.1990

23. Σίντζι Καγκάβα ΙΑΠ 17.03.1989

29. Γιώργος Βρακάς ΕΛΛ 28.04.2001

32. Νίκα Νινούα ΓΕΩ 22.06.1999

33. Ντάγκλας Αουγκούστο ΒΡΑ 13.01.1997

51. Θεοχάρης Τσιγγάρας ΕΛΛ 20.08.2000

65. Γιάννης Κωνσταντέλιας ΕΛΛ 05.03.2003

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Κάρολ Σφιντέρσκι ΠΟΛ 23.01.1997

11. Χρήστος Τζόλης ΕΛΛ 30.01.2002

14. Αντρίγια Ζίβκοβιτς ΣΕΡ 11.07.1996

27. Μίκαελ Κρμέντσικ ΤΣΕ 15.03.1993

70. Γιώργος Κούτσιας ΕΛΛ 08.02.2004

97. Λάζαρος Λάμπρου ΕΛΛ 19.12.1997

98. Λεό Ζαμπά ΒΡΑ 02.08.1998

99. Βλάντιμιρ Μπράντονιτς ΒΟΣ 11.12.1999
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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
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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

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021



Αήττητος!
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ΘΕΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Σύμμαχό τους την παράδοση θα έχουν οι ποδοσφαιριστές του Τρι-
φυλλιού στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 2ης 
αγωνιστικής των play offs του πρωταθλήματος. Οι Πράσινοι θα υποδε-
χθούν την ομάδα της Θεσσαλονίκης και θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη 
στο μίνι πρωτάθλημα που θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση ενόψει 
της απαιτητικής συνέχειας. Οι «αριθμοί» δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός 
τα καταφέρνει αρκετά καλά απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά αφού 
ουδέποτε στο παρελθόν έχει ηττηθεί από τον αντίπαλό του σε ματς που 
έχει γίνει για το θεσμό των play offs.



ΘΕΜΑ  
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Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση της Κυριακής θα 

είναι η ένατη μεταξύ των δύο ομάδων για τη διορ-

γάνωση αυτή. Οι παίκτες του Τριφυλλιού δεν έχουν 

φύγει ποτέ με σκυμμένο το κεφάλι από το γήπεδο, 

είτε έχουν αγωνιστεί ως γηπεδούχοι στη Λεωφόρο 

είτε στο Ολυμπιακό της Αθήνας. Η πρώτη σεζόν που 

καθιερώθηκαν αγώνες play offs στο ελληνικό πρω-

τάθλημα, ανεξαρτήτου μορφής αυτών, ήταν την πε-

ρίοδο 2008/09.

Έκτοτε ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 4 νίκες, ενώ 

τρία ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 

στα χαρτιά μία νίκη, την περίοδο 2016/17 λόγω του 

ότι ο αγώνας διακόπηκε. Να σημειωθεί, πάντως, ότι 

ακόμα και σε εκείνο το ματς, όταν ο διαιτητής πήρε 

την απόφαση να διακόψει το ματς, το Τριφύλλι είχε 

το προβάδισμα στο σκορ με 1-0 χάρη σε γκολ του 

Μάρκους Μπεργκ.

Στα τέσσερα ματς που οι Πράσινοι έχουν επικρατήσει 

έχουν δεχθεί μόλις ένα τέρμα, στη νίκη τους με 4-1 

τη σεζόν 2008/09. Από την άλλη, σε αυτές τις ανα-

μετρήσεις έχουν σκοράρει συνολικά εννέα τέρματα. 

2008–09 24 Μαΐου 2009 Ο.Α.Κ.Α. 4 - 1

2010–11 22 Μαΐου 2011 Ο.Α.Κ.Α. 1 - 0

2011–12 13 Μαΐου 2012 Ο.Α.Κ.Α. 2 - 0

2013–14 4 Μαΐου 2014 Λεωφόρος 1 - 1

2014–15 31 Μαΐου 2015 Λεωφόρος 2 - 0

2015–16 15 Μαΐου 2016 Λεωφόρος 1 - 1

2016–17 17 Μαΐου 2017 Λεωφόρος 1 – 0 (0 – 3)

2019–20 13 Ίουνίου 2020 Ο.Α.Κ.Α. 0 - 0

Αναλυτικά:



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

# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 27 70 22 4 1 65 13 +52

2 ΑΡΗΣ 27 51 15 6 6 34 17 +17

3 Π.Α.Ο.Κ. 27 50 14 8 5 52 27 +25

4 Α.Ε.Κ. 27 48 14 6 7 42 32 +10

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 46 13 7 7 32 21 +11

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 27 43 11 10 6 29 27 +2

PLAY-OFF, 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 04 Απριλίου 2021

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15:00 Π.Α.Ο.Κ.

ΑΡΗΣ 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

A.E.K. 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

PLAY-OFF, 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 11 Απριλίου 2021

ΑΡΗΣ 15:00 A.E.K.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17:15 Π.Α.Ο.Κ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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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



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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