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EDITORIAL

καταλογισμός ενός ανύπαρκτου πέναλτι στην εντός 
έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ελπίζοντας, λοιπόν, πως σε αυτό το ντέρμπι οι διαι-
τητές θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ο Πα-
ναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ και πρέπει να πάρει 
ψυχολογική ώθηση και από τα αποτελέσματα μετα-
ξύ των δύο ομάδων στα τρία ματς που έχουν δώσει 
φέτος και στα οποία οι Πράσινοι έχουν παραμείνει 
αήττητοι. Σε εκείνο του πρώτου γύρου της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ, ο Παναθη-
ναϊκός επικράτησε με σκορ 2-1, ενώ στα δύο επό-
μενα Πράσινοι και κιτρινόμαυροι αναδείχθηκαν ισό-
παλοι με το ίδιο σκορ (1-1). Μάλιστα, σε εκείνο στο 
πλαίσιο των play offs το Τριφύλλι έφτασε μία ανάσα 
από τη νίκη, την οποία και έχασε στην εκπνοή με το 
γκολ της ισοφάρισης από τον Λιβάι Γκαρσία.

Ο Παναθηναϊκός τρεις στροφές πριν το φινάλε συνε-
χίζει να έχει την τύχη στα χέρια του και οφείλει να μην 
αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Χαρακτήρα τελικού έχει η αναμέτρηση του Παναθη-
ναϊκού με αντίπαλο την ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική 
των play offs του πρωταθλήματος. Οι Πράσινοι παρά 
το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει να παρουσια-
στούν όπως θα έπρεπε σε αρκετά από τα έως τώρα 
παιχνίδια τους, παραμένουν ζωντανοί στο κόλπο της 
διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για τα Κύπελλα Ευρώ-
πης της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Για να συνεχίσει η ομάδα του Λάζλο Μπόλονι να 
ελπίζει πως στο φινάλε του μίνι πρωταθλήματος θα 
βρίσκεται σε μία από τις τέσσερις πρώτες προνομιού-
χες θέσεις του ταμπλό θα πρέπει να πανηγυρίσει το 
τρίποντο απέναντι στους κιτρινόμαυρους που για την 
ώρα δείχνουν να είναι ο άμεσος ανταγωνιστής.

Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί πως για να βρεθεί το 
Τριφύλλι σε αυτή τη δύσκολη θέση καθοριστικό ρόλο 
έχουν παίξει οι αποφάσεις των διαιτητών στα τελευ-
ταία ματς. Αρχής γενομένης από εκείνον κόντρα στον 
Άρη, οι διαιτητές έχουν διαμορφώσει με τις αποφά-
σεις τους το τελικό αποτέλεσμα των αγώνων. Ακο-
λούθησε η σκανδαλώδης ακύρωση ενός κανονικού 
γκολ στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αλλά και ο 
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Τελευταία ευκαιρία!
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«Σε υψηλό επίπεδο  
με την Πράσινη φανέλα»
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ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΜΑΪΟΥ 2021

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΕΝΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Ο Φεντερίκο Μακέντα είχε την ευκαιρία να κάνει τα πρώτα του βήματα στο 

ποδόσφαιρο υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον φορώντας τη φα-

νέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμα και αν, όπως ο ίδιος παραδέχεται, 

έκανε λάθη, η εμπειρία που αποκόμισε τον συνοδεύει. Στη συνέντευξη που 

ακολουθεί ο Ιταλός επιθετικός μιλάει για την μετακίνησή του στον Παναθη-

ναϊκό, αλλά και για τη δυνατότητα που του έδωσε το Τριφύλλι να βρει και 

πάλι τον καλό του εαυτό. Για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η επιθυμία 

του Γιάννη Αλαφούζου στην παραμονή του στην ομάδα το περσινό καλο-

καίρι, αλλά και για τις σκέψεις του για το μέλλον.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Φεντερίκο Μακέντα

Τι πιστεύεις ότι ευθύνεται για το ότι ο Πανα-
θηναϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση ανα-
φορικά με το στόχο της εξόδου στα Κύπελλα 
Ευρώπης της επόμενης σεζόν;

Είμαστε μεν σε δύσκολη θέση, όμως αυτή τη στιγμή 
δεν έχουμε ακόμα χάσει τις ελπίδες μας. Υπήρξαν 
κάποιες κακές διαιτητικές αποφάσεις εναντίον μας 
και αυτό σίγουρα έχει παίξει ρόλο. Εμείς, όμως, είμα-
στε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές 
μας ως το τέλος στα ματς που απομένουν.

Πως αισθάνθηκες μετά το γκολ σου κόντρα 
στον ΠΑΟΚ που λανθασμένα δεν μέτρησε από 
τον διαιτητή;

Ήταν πραγματικά πολύ περίεργο. Αυτό το ματς ήταν 
πολύ σημαντικό και ο τρόπος που σφυρίχτηκε αυτό 
το φάουλ υπέρ μας, ήταν τρελός. Μετά το παιχνίδι 
πολύς κόσμος είπε ότι οι αντίπαλοι είχαν σταματήσει, 
όμως αν αυτοί είχαν βρεθεί στη θέση μας, θα αντι-
δρούσαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, το καλοκαίρι 
του 2018 πήρες την απόφαση να έρθεις στην 
Ελλάδα. Ποιο ήταν το κλειδί αυτής της από-
φασης;

Προερχόμουν από μια σεζόν που δεν τα είχα πάει 
τόσο καλά, για τα δικά μου στάνταρ. Οι προτάσεις 
που είχα μέσα στο καλοκαίρι δεν με ικανοποιούσαν 
και έτσι προτίμησα να περιμένω. Όταν με προσέγγισε 
ο Παναθηναϊκός, ήταν σαν να είχα ήδη πάρει την από-
φασή μου. Όταν μίλησα με τον Νίκο Νταμπίζα, άφη-
σα στην άκρη οτιδήποτε άλλο υπήρχε στον ορίζοντα 
εκείνη τη στιγμή.

Ήρθες υπό άκρα μυστικότητα στην Αθήνα, 
ελάχιστοι γνώριζαν πως ήσουν στην Ελλάδα. 
Πως ήταν οι πρώτες σου ημέρες εδώ;

Ήταν λίγο τρελό όλο αυτό. Ήμουν εδώ τέσσερις ημέ-
ρες πριν υπογράψω, πέρασα όλα τα ιατρικά τεστ και 
γενικά ο Νίκος Νταμπίζας ήθελε να τσεκάρει τα πάντα 
ότι ήταν εντάξει. Οι πρώτες ημέρες ήταν λίγο βαρε-
τές αλλά το πρώτο μου σαββατοκύριακο στην πόλη 
αποφάσισα να κάνω κάποιες βόλτες και να γνωρίσω 
καλύτερα την Αθήνα.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Φεντερίκο Μακέντα

Δεν σε είχε δει κάποιος που να σε αναγνω-
ρίσει;

Μόνο ένα παιδί με κατάλαβε. Ήμουν στο Κολωνάκι 
με τον ατζέντη μου και ένα παιδί με αναγνώρισε. Του 
ζήτησα να μην μιλήσει σε κανέναν γιατί αυτή ήταν η 
οδηγία του κλαμπ και πράγματι έτσι έκανε. Δεν διέρ-
ρευσε τίποτα.

Στο ξεκίνημα της περιπέτειάς σου στον Πανα-
θηναϊκό ανησύχησες λόγω της κατάστασης 
στο σύλλογο με τους πολλούς νεαρούς σε 
ηλικία ποδοσφαιριστές;

Όχι δεν φοβήθηκα, είδα όλο αυτό σαν μια πρόκληση. 
Μου άρεσε ο τρόπος που ήθελε ο σύλλογος να δου-
λέψει με τους νέους παίκτες. Προσαρμόστηκα πολύ 
γρήγορα και αυτό είχε να κάνει και με το ότι συνάντη-
σα πολύ καλούς ανθρώπους. Ένιωσα από την πρώτη 
στιγμή σαν στο σπίτι μου. Αυτό με βοήθησε να απο-
κτήσω ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, ακόμα μεγαλύτε-
ρη δίψα για να πετύχω. Ήμουν πολύ σίγουρος για τον 
εαυτό μου αλλά και για την ομάδα.

Σκόραρες στο πρώτο ματς που αγωνίστηκες 
ως βασικός. Θεώρησες τότε πως αυτό ήταν 
ένα σημάδι πως ο Παναθηναϊκός θα είναι ο 
ιδανικός για σένα προορισμός;

Μην με ρωτήσετε γιατί, αλλά ήμουν πολύ σίγουρος 

από την πρώτη στιγμή που ήρθα. Ήξερα τι έπρεπε 
να κάνω στην Ελλάδα και όλο αυτό εξελίχθηκε πολύ 
καλά για εμένα. Ήρθα με τη νοοτροπία πως αυτή την 
ευκαιρία θα την αρπάξω από τα μαλλιά.

Τα νέα παιδιά σε ρωτούσαν για τα όσα έζησες 
στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Προσπαθού-
σαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία σου από το 
κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου;

Το κάνουν ακόμα και τώρα! Όταν ήρθα με ρωτούσαν 
όλοι πως ήταν να παίζεις στην ίδια ομάδα με τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο ή τον Ρούνεϊ αλλά και πως είναι να 
δουλεύεις υπό τις οδηγίες του Σερ Άλεξ Φέργκιου-
σον. Αυτό είναι λογικό γιατί αυτή η περίοδος που 
ήμουν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν μία από τις 
καλύτερες στην ιστορία του κλαμπ. Εγώ όμως αισθά-
νομαι αμήχανα όταν μου ζητάνε να μιλάω για το θέμα 
αυτό, δεν μου αρέσει να παρουσιάζομαι ως ο πιο 
έμπειρος ή αυτός που έχει πετύχει κάτι το ξεχωριστό.

Ποια είναι, όμως, η πιο συνηθισμένη απάντη-
ση που δίνεις σε ερωτήσεις σχετικές με αυτό 
το θέμα;

Ήταν μία εκπληκτική εμπειρία για εμένα τόσο ως πο-
δοσφαιριστής, όσο και ως άνθρωπος. Για όλους τους 
ποδοσφαιριστές αποτελεί όνειρο να βρεθούν σε ένα 
τόσο μεγάλο κλαμπ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολ-
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λές ομάδες που να προσφέρουν καλύτερο «πακέτο». 
Όταν πήγα εκεί, στα 16 μου, πήγα για να ζήσω την 
εμπειρία. Δεν ήξερα πως θα εξελιχθούν τα πράγμα-
τα. Άλλωστε, είναι πολλοί εκείνοι οι παίκτες που δεν 
καταφέρνουν ποτέ να φτάσουν στην πρώτη ομάδα.

Έχεις μιλήσει πολλές φορές για λάθη που 
έκανες σε εκείνη τη φάση της ζωής σου και 
τα οποία συνειδητοποίησες στη συνέχεια. 
Ποια είναι τα βασικότερα που τώρα αναγνω-
ρίζεις;

Όταν είσαι νέος, δεν σκέφτεσαι πολύ. Βλέπεις μόνο 
το όμορφο κομμάτι αυτής της εμπειρίας, το ότι παίζεις 
σε ένα σπουδαίο κλαμπ και αμείβεσαι πολύ καλά. 
Όταν, όμως, αρχίζεις να συναντάς τις δυσκολίες, που 
είναι πάντα στη γωνία, πρέπει να αντιδράσεις. Εγώ 
δεν ήμουν έτοιμος να τις αντιμετωπίσω όπως έπρεπε. 
Χρειαζόταν να παλέψω περισσότερο και δεν το έκα-
να. Τώρα είναι όλα διαφορετικά για εμένα στη ζωή 
μου. Δίνω προσοχή σε όλες εκείνες τις λεπτομέρειες 
που με κάνουν να αισθάνομαι όσο καλύτερα γίνεται.

Τώρα τι έχεις αλλάξει στη ζωή σου;

Κοιτάω μόνο τον εαυτό μου. Δεν υπάρχουν πλέον δι-
καιολογίες και ξέρω πως για ό,τι δεν πήγε καλά, ευ-
θύνομαι εγώ. Από τη στιγμή που το συνειδητοποίησα 
αυτό, όλα είναι όπως πρέπει.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  Φεντερίκο Μακέντα

Η πρώτη σου σεζόν στον Παναθηναϊκό κύλη-
σε πολύ καλά και προσέλκυσες το ενδιαφέ-
ρον αρκετών ομάδων. Σκέφτηκες σε κάποια 
φάση εκείνου του καλοκαιριού να αποχωρή-
σεις;

Το πρώτο καλοκαίρι δεν σκέφτηκα να φύγω. Το 
δεύτερο που το σκέφτηκα, ήταν γιατί έτσι μου μετα-
φέρθηκε από το κλαμπ. Μου εξήγησαν ότι έπρεπε να 
πωληθεί ένας ποδοσφαιριστής και αυτός ήμουν εγώ 
γιατί τα είχα πάει καλά. Δεν ένιωθα ωραία γιατί ήξερα 
πως δεν είχε κλείσει ο κύκλος μου στην ομάδα. Θα 
ήμουν απογοητευμένος αν είχα αποχωρήσει τότε από 
τον Παναθηναϊκό. Πέρασα το δεύτερο μισό της περ-
σινής σεζόν γνωρίζοντας πως ίσως φύγω. Μέσα σε 
δέκα μέρες, όμως, όλα άλλαξαν. Μόλις μου είπαν ότι 
υπήρχε πρόθεση να ανανεωθεί το συμβόλαιό μου, 
απέρριψα οτιδήποτε άλλο υπήρχε στο τραπέζι.

Πόσο σημαντικό ήταν για σένα το γεγονός 
πως η ανανέωση του συμβολαίου σου αποτέ-
λεσε επιθυμία του ίδιου του κ. Αλαφούζου;

Αν δεν ήταν ο κ. Αλαφούζος, θα είχα φύγει. Όλα ήταν 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

12

Καρλίτος

σχεδόν συμφωνημένα. Η ομάδα, τα χρήματα και κάθε 
λεπτομέρεια γύρω από την μεταγραφή. Όταν ο ιδιο-
κτήτης είπε πως θέλει να ανανεωθεί το συμβόλαιό 
μου, η απόφαση ήταν πολύ εύκολη. Ήθελα ξεκάθαρα 
να μείνω.

Έχεις αρχίσει να μαθαίνεις ελληνικά;

Έχω ξεκινήσει φέτος μαθήματα ελληνικών. Τα δύο 
πρώτα χρόνια επικεντρώθηκα περισσότερο στο πο-
δόσφαιρο. Θέλω, όμως, να αρχίζω να καταλαβαίνω 
ακόμα περισσότερα από όσα ακούω.

Η ζωή στην Αθήνα πως σου φαίνεται;

Η Αθήνα είναι μία υπέροχη πόλη, αλλά η αλήθεια 
είναι πως δεν βγαίνω πολύ με την οικογένειά μου 
έξω. Είμαι προσηλωμένος στις υποχρεώσεις μου. Το 
βέβαιο είναι πως πρόκειται για μία πόλη στην οποία 
είναι υπέροχο να ζει κανείς.

Εκτός αγωνιστικών χώρων πως είσαι;

Είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να περνάει χρό-
νο με την οικογένειά του. Κάνουμε τα πάντα μαζί με 
τη σύζυγό μου και τον γιό μου. Είμαι πολύ ήρεμος και 
μου αρέσει να απολαμβάνω κάθε στιγμή.

Δείχνεις πολύ ήρεμος και εντός γηπέδου. Τι 
είναι αυτό που σε βοηθάει να παραμένεις έτσι 
ψύχραιμος;

Έχω νευριάσει κάποιες στιγμές στο διάστημα που 
είμαι στην Ελλάδα! Πέρα από την πλάκα, ξέρω πως 
όταν δεν ελέγχω τα νεύρα μου, αφήνω άσχημα πράγ-

ματα να συμβούν. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ την 
εμπειρία μου και να παραμένω πάντα ήρεμος. Όσο 
και αν δεν είναι εύκολο πάντα να κοντρολάρεις τα 
συναισθήματά σου, πρέπει να το κάνεις για να έχεις 
την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Δείχνεις σαν ένας Ιταλός με στιλ… ευρωπαϊ-
κό. Ίσως όχι τόσο Μεσογειακός τύπος. Τι ευ-
θύνεται για αυτό;

Πήγα στην Αγγλία σε μικρή ηλικία και σίγουρα επη-
ρεάστηκα από τα όσα έζησα εκεί. Η κουλτούρα της 
χώρας πέρασε μέσα μου.

Αν κάποιος σου ζητούσε να επιλέξεις δύο 
στιγμές από αυτά τα 2.5 χρόνια της παρουσίας 
σου στην Ελλάδα, μία όμορφη και μία δύσκο-
λη, ποιες θα ήταν αυτές;

Νομίζω πως την περσινή σεζόν είχαμε πολλές καλές 
στιγμές. Ειδικά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ. Ένιω-
σα τότε την οικογένεια του Παναθηναϊκού να έρχεται 
πιο κοντά. Δώσαμε στον κόσμο την αφορμή για να 
χαμογελάσει. Και ας μην ξεχνάμε πως εμείς οι ποδο-
σφαιριστές έχουμε αυτή τη δύναμη, να κάνουμε τους 
οπαδούς της ομάδας να πηγαίνουν την επόμενη μέρα 
στη δουλειά και να νιώθουν καλά. Όταν κερδίσαμε 
την ΑΕΚ, είμαι βέβαιος πως ο κόσμος πήγε την επό-
μενη μέρα στη δουλειά με καλή διάθεση. Γι’ αυτό το 
σκοπό πρέπει να προσπαθούμε πάντα και να δίνουμε 
τον καλύτερό μας εαυτό. Η βάση των οπαδών μας 
είναι τεράστια και ο σύλλογος πρέπει να επιστρέψει 
εκεί που του αξίζει.

Ο κόσμος βλέπει πλέον στο πρόσωπό σου τον 
διάδοχο επιθετικών όπως ο Τζιμπρίλ Σισέ ή ο 
Μάρκους Μπεργκ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό;

Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι μου αρέσει πολύ που ει-
σπράττω τον σεβασμό από τον κόσμο της ομάδας. 
Ξέρω όμως ότι έχω να διανύσω πολύ δρόμο ακόμα 
για να πετύχω όσα πέτυχαν ποδοσφαιριστές όπως ο 
Σισέ ή ο Μπεργκ. Φυσικά, παίζει ρόλο σε κάθε μου 
απόφαση για το μέλλον μου το ότι βλέπω τους οπα-
δούς του Παναθηναϊκού να μην θέλουν να αποχω-
ρήσω.

Πλέον, μετά και την ανανέωση του συμβο-
λαίου σου, ποιες είναι οι σκέψεις σου για το 
μέλλον;

Ανανέωσα γιατί θέλω να δω τον εαυτό μου να επι-
στρέφει σε υψηλό επίπεδο με την Πράσινη φανέλα. 
Να παίζει σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτή η σεζόν 
ήταν περίεργη όμως για μένα είναι ξεκάθαρο πως 
θέλω να μείνω εδώ και να πετύχω πολλά περισσό-
τερα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ  

ΠΑΕ Α.Ε.Κ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος: Ευάγγελος Ασλανίδης

• Έτος ίδρυσης: 1924
• Χρώματα: Κίτρινο - Μαύρο
• Γήπεδο: Ολυμπιακό Στάδιο
• Διεύθυνση: Πάτμου και Ολύμπου, 

Μαρούσι
• Τηλέφωνο: 210 6855150
• Website: www.aekfc.gr

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Σε μία σεζόν που τα αποτελέσματα της ομάδας 
δεν έχουν δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρ-
χαν στο ξεκίνημα της σεζόν, η ΑΕΚ διεκδικεί ένα 
εισιτήριο για τα Κύπελλα Ευρώπης της επόμε-
νης αγωνιστικής περιόδου. O αποκλεισμός στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος καθιστά το 
πρωτάθλημα ως το μοναδικό μονοπάτι προς 
αυτό το στόχο για τους κιτρινόμαυρους.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο Μανόλο Χιμένεθ διαδέχθηκε τον Μάσιμο 
Καρέρα στον κιτρινόμαυρο πάγκο, ξεκινώντας 
έτσι την τέταρτη θητεία του στον πάγκο της ομά-
δας. Ασφαλώς και σπουδαιότερη επιτυχία του 
Σεβιγιάνου τεχνικού με τα χρώματα της ΑΕΚ, 
αποτελεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 
2018, ενώ μετρά ακόμα ένα Κύπελλο Ελλάδος 
το 2011.  



Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ  

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Παναγιώτης Τσιντώτας ΕΛΛ 04.07.1993

16. Βασίλης Χατζημεμμανουήλ ΕΛΛ 09.08.1999

30. Γιώργος Αθανασιάδης ΕΛΛ 07.04.1993

99. Γιώργος Θεοχάρης ΕΛΛ 30.06.2002

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2. Μιχάλης Μπακάκης ΕΛΛ 18.03.1991

3. Έλντερ Λόπες ΕΛΛ 04.01.1989

5. Ιονούτς Νεντελτσιάρου ΡΟΥ 24.04.1996

15. Ζίγκα Λάτσι ΣΛΟ 20.07.2002

19. Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ΟΥΚ 07.11.1986

24. Στράτος Σβάρνας ΕΛΛ 11.11.1997

26. Νασίμ Χνιντ ΕΛΛ 12.03.1997

33. Όλεγκ Νταντσένκο ΟΥΚ 01.08.1994

37. Βεντάντ Ραντόνια ΒΟΣ 06.09.2001

40. Μάριο Μιτάι ΑΛΒ 06.08.2003

88. Στάυρος Βασιλαντωνόπουλος ΕΛΛ 28.01.1992

ΜΕΣΟΙ

4. Νταμιάν Σιμάνσκι ΠΟΛ 16.06.1995

6. Νέναντ Κρίστιτσιτς ΣΕΡ 03.07.1990

8. Αντρές Σιμόες ΠΟΡ 16.12.1989

20. Πέτρος Μάνταλος ΕΛΛ 31.08.1991

25. Κώστας Γαλανόπουλος ΕΛΛ 28.12.1997

28. Έβγεν Σάκχοφ ΕΛΛ 30.11.1990

44. Ανέλ Σαμπανάτζοβιτς ΒΟΣ 24.05.1999

51. Γιάννης Σαρδέλης ΕΛΛ 30.11.2000

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Λιβάι Γκαρσία ΤΡΙ 20.11.1997

11. Καρίμ Ανσαριφάρντ ΙΡΝ 03.04.1990

14. Χρήστος Αλμπάνης ΕΛΛ 05.11.1994

17 Μουαμέρ Τάνκοβιτς ΣΟΥ 22.02.1995

18. Νέλσον Ολιβέιρα ΠΟΡ 08.08.1991

35. Μιχάλης Κοσίδης ΕΛΛ 06.02.2002

52. Ευθύμιος Χριστόπουλος ΕΛΛ 20.09.2000

53. Θεοδόδης Μαχαίρας ΕΛΛ 09.05.2000



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
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ΘΕΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΜΑΪΟΥ 2021

Όταν «μιλούν»  
οι αριθμοί!
Είναι κάτι που και ο ίδιος επισημαίνει με κάθε ευκαιρία. Ο Φεντερίκο Μα-

κέντα στον Παναθηναϊκό βρήκε και πάλι τον καλό του εαυτό. Άφησε πίσω 

του οριστικά και αμετάκλητα τις δύσκολες μέρες που τον έφεραν από τα… 

σαλόνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα αλώνια της Β’ Ιταλίας. Για έναν 

επιθετικό περισσότερο, ίσως, από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή, οι αριθμοί 

αποτελούν τον απόλυτο καθρέφτη.



ΘΕΜΑ  

Αυτός ο κανόνας επιβεβαιώνεται και στην 
περίπτωση του Ιταλού σέντερ φορ αφού με τις επιδό-
σεις του στο διάστημα που φορά την Πράσινη φανέ-
λα αποδεικνύει πως αισθάνεται καλύτερα από ποτέ! 
Συγκεκριμένα, ο Φεντερίκο Μακέντα έχει ως τώρα 
καταγράψει 95 επίσημες συμμετοχές με το Τριφύλλι 
στο στήθος στις οποίες έχει πετύχει συνολικά 36 γκολ 
σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο σύνολο των προ-
ηγούμενων ομάδων του είχε σκοράρει 38 φορές σε 
195 αγώνες. Μεταφράζοντας τους αγώνες σε λεπτά 
συμμετοχής, ο Μακέντα έχει έως τώρα συμπληρώσει 
7067 με την Πράσινη φανέλα, ενώ συνολικά με τις 
προηγούμενες ομάδες του είχε 9339.

Με απλά μαθηματικά προκύπτει ότι οι τρεις 
σεζόν που αισίως συμπληρώνονται για τον 29χρονο 
σέντερ φορ στο Τριφύλλι αποτελούν τις μακράν πιο 
παραγωγικές στην καριέρα του. Και αυτό διότι σκορά-
ρει ένα γκολ ανά 2.63 αγώνες, ενώ στο σύνολο των 
υπολοίπων συλλόγων στους οποίους έχει παίξει έχει 
πετύχει ένα τέρμα ανά 5.13 ματς.

Σημειώνεται πως ο Ιταλός επιθετικός πριν τον 
Παναθηναϊκό είχε αγωνιστεί ακόμα σε Νοβάρα, Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κάρντιφ Σίτι, Μπέρμιγχαμ Σίτι, 

Στουτγκάρδη, Σαμπντόρια, Ντονκάστερ, Κουίνς Παρκ 

Ρέιντζερς και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σε καμία από τις εννέα προαναφερθείσες ομάδες 

ο Φεντερίκο Μακέντα δεν αγωνίστηκε για περισσό-

τερα από 50 παιχνίδια, αριθμό που «έπιασε» μονάχα 

με την Νοβάρα. Αντίθετα, στο Τριφύλλι βρίσκεται μία 

«ανάσα» από τις 100 επίσημες συμμετοχές. Δείγμα 

και αυτό ότι η Ιθάκη του είναι εδώ! Στο χέρι του ή 

αν προτιμάτε… στα πόδια του είναι να πετύχει ακόμα 

περισσότερα γκολ και να βελτιώσει κι άλλο τις στατι-

στικές του επιδόσεις. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως 

μόλις το περσινό καλοκαίρι ανανέωσε τη συνεργασία 

του με την ομάδα!
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# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 33 83 26 5 2 77 18 +59

2 Π.Α.Ο.Κ. 33 61 17 10 6 58 32 +26

3 ΑΡΗΣ 33 59 17 8 8 41 24 +17

4 Α.Ε.Κ. 33 55 16 7 10 51 44 +7

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 33 52 14 10 9 40 29 +11

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 33 46 11 13 9 34 37 -3

PLAYOFFS, 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 09 Μαΐου 2021

Π.Α.Ο.Κ. 15:00 ΑΡΗΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 17:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 19:30 A.E.K.

PLAYOFFS, 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 12 Μαΐου 2021

ΑΡΗΣ 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19:30 A.E.K.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30 Π.Α.Ο.Κ.

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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