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Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Έτος ίδρυσης: 1908
Χρώματα: Πράσινο - Λευκό
Έμβλημα: Τριφύλλι

ΤΙΤΛΟΙ
20 Πρωταθλήματα(1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 
1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010)
18 Κύπελλα (1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988,1989, 
1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014)
4 Super Cup (1970, 1988, 1993, 1994)

Η Λεωφόρος φιλοξενεί το πρώτο ντέρμπι 
για τη νέα σεζόν. Αντίπαλό μας είναι ο ΠΑΟΚ 
και η νίκη είναι αυτονόητα το ζητούμενο 
για τον Παναθηναϊκό. Είναι απ’ τα παιχνίδια 
που οι ποδοσφαιριστές δεν χρειάζονται 
κάποιο επιπλέον κίνητρο για να βγουν στο 
γήπεδο συγκεντρωμένοι στο 100% και 
προσηλωμένοι στον στόχο τους. Και μόνο η 
ιστορία και η μακρά παράδοση που υπάρχει 
στις αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων 
από καταβολής ελληνικού ποδοσφαίρου, 
αρκούν για να καταδείξουν τη σημασία του 
αγώνα. Πόσο μάλλον που τα τελευταία 
χρόνια ο Δικέφαλος του Βορρά, πέραν των 
τίτλων που έχει κατακτήσει, διαθέτει μεγάλη 
δυναμική και ποιότητα.

Η ομάδα μας βρίσκεται σε μια φάση 
αναμόρφωσης, με ριζική αλλαγή 
ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας υπό την 
καθοδήγηση του κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
Η στόχευση είναι ξεκάθαρη για τον νέο 
Παναθηναϊκό: πιο επιθετικός, πιο κυριαρχικός, 
πιο ομάδα μέσα στο γήπεδο. Κι αν κάποιες 
φορές τα αποτελέσματα δεν είναι εκείνα που 
όλοι θα ήθελαν μέσα στο κλαμπ, δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία πως ο Παναθηναϊκός 
αλλάζει, βελτιώνεται, προοδεύει. Ακόμη και 
σε αγώνες που δεν παίρνει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, ακόμη και σε παιχνίδια που η 
απόδοσή του έχει σκαμπανεβάσματα, η γενική 
εικόνα δείχνει ένα σύνολο που δουλεύει και 
τρέχει πολύ μέσα στο γήπεδο, που παίζει με 
σταθερές και συγκεκριμένο πλάνο, που έχει 
αρχή, μέση και τέλος. Τα καλά παιχνίδια 
του Τριφυλλιού ή τα διαστήματα που 
κυριαρχεί ολοκληρωτικά μέσα στο γήπεδο, 
φανερώνουν τις δυνατότητες που έχει η 
ομάδα. Δείχνουν το καλό ποδόσφαιρο που 
μπορεί να παίξει. Προφανώς η διάρκεια και 
η σταθερότητα είναι το ζητούμενο και προς 
αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν όλοι στο 
ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ο Παναθηναϊκός μας προέρχεται από δύο 
αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και 
η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει 
το έναυσμα και να αποτελέσει το εφαλτήριο 
για ένα σερί νικών. Κάθε άλλο παρά εύκολη 
θα είναι η αποστολή των Πράσινων απέναντι 
στον Δικέφαλο του Βορρά, αλλά η ομάδα μας 
δείχνει ότι στα δύσκολα και στα κρίσιμα βγάζει 
χαρακτήρα. Πολύ δε περισσότερο παίρνοντας 
δύναμη από τη Λεωφόρο και ώθηση από τους 
πιστούς οπαδούς του Τριφυλλιού που έχουν 
μετατρέψει το ιστορικό σπίτι μας σε απόρθητο 
κάστρο...

Πάμε Παναθηναϊκέ!

Για τη νίκη με 
αύρα Λεωφόρου
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

«Έχουμε 
εμπιστοσύνη 
στην ομάδα και 
στο πλάνο μας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

Αποτέλεσε την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή για τον 
Παναθηναϊκό και διανύει την πιο ώριμη περίοδο της 
καριέρας του. Ο Γιάννης Κώτσιρας, ο οποίος είναι μια 
σταθερά στη δεξιά πτέρυγα της ομάδας προσφέροντας 
ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, μίλησε για το 
επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο αλλά 
και για τη συνολική παρουσία του Τριφυλλιού - από τα 
φιλικά μέχρι σήμερα - τονίζοντας την πρόοδο που έχει 
κάνει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα αλλά και την προοπτική 
που έχει για καλύτερα αποτελέσματα.

Παράλληλα όμως, ο 29χρονος άσος των Πρασίνων 
σε μια εξομολόγηση ζωής, άνοιξε την καρδιά του και 
μίλησε για όλα: για την απώλεια του πατέρα του και την 
πολύτιμη συνεισφορά της μητέρας του που του… έσωσε 
την καριέρα, για τις σπουδές του αλλά και την αγάπη του 
για το ποδόσφαιρο και το βιβλίο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ
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Έφτασε η ώρα για το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι στη 
Λεωφόρο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα;
Η ομάδα προετοιμάζεται καλά. Είμαστε σε καλή κατάσταση. 
Σίγουρα θα θέλαμε να έχουμε νικήσει στο τελευταίο 
παιχνίδι για να έχουμε ακόμη καλύτερη ψυχολογία αλλά 
έχουμε δουλέψει καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η καλή εικόνα που έχει δείξει ο Παναθηναϊκός στα 
περισσότερα ματς στη Λεωφόρο παίζει ρόλο, έστω κι ως 
προς την πνευματική προετοιμασία σας, ή ακόμη και για 
τον αντίπαλο που διαπιστώνει ότι έχει να αντιμετωπίσει 
μια επικίνδυνη ομάδα; Ή επειδή πρόκειται για ντέρμπι, 
αυτά δεν έχουν σημασία και είναι απλώς ζήτημα 
90λεπτου;
Όλα έχουν σημασία. Σίγουρα όμως σε αυτά τα παιχνίδια 
πρέπει να μπεις στο γήπεδο απ’ την αρχή δυνατά, να 
κερδίσεις όλες τις μονομαχίες. Παίζουν σημαντικό ρόλο 
η δύναμη και το πάθος, δεν φτάνουν μόνο η τακτική και 
τα τρεξίματα για να κερδίσεις ένα ντέρμπι. Θα πρέπει να 
είμαστε συγκεντρωμένοι απ’ την αρχή γιατί αν μια ομάδα 
προηγηθεί νωρίς και βρει κάποιο γρήγορο γκολ, σίγουρα 
αλλάζει η ισορροπία του αγώνα...

Νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έχοντας δει ότι 
μπορείτε να παίξετε καλά και να είστε επικίνδυνοι στη 
Λεωφόρο;
Ναι, πιστεύω πολύ στην ομάδα και στην προσπάθεια που 
έχει ξεκινήσει φέτος. Έχουμε βελτιώσει πολλά πράγματα 
στο παιχνίδι μας. Ξέρουμε τι ζητάμε μέσα στο γήπεδο, έστω 
κι αν σε κάποια παιχνίδια δεν μας έχουν βγει αυτά που 
θέλουμε κι αυτά στα οποία δουλεύουμε και που θέλει ο 
προπονητής μας. Σίγουρα υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα 

και στο πλάνο μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε 
και στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Τι γνώμη έχεις σχηματίσει μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ; 
Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός και που πρέπει 
να χτυπήσει;
Ο ΠΑΟΚ έχει τη σφραγίδα του προπονητή του, ο οποίος 
ξέρει πολύ καλά την ομάδα του. Βρισκόταν εκεί τα 
προηγούμενα χρόνια, ξέρει τα αποδυτήρια και τους 
περισσότερους παίκτες που είχε και στην προηγούμενη 
θητεία του. Είναι σίγουρο πως θα έρθει διαβασμένος 
στο ντέρμπι. Αλλά κι εμείς θα πάμε καλά διαβασμένοι. Ο 
ΠΑΟΚ διαθέτει παίκτες με ποιότητα και χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή από εμάς, ιδίως στο μεσοεπιθετικό κομμάτι του 
αντιπάλου. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι καθόλη 
τη διάρκεια του αγώνα προκειμένου να περιορίσουμε τις 
φάσεις και τους κινδύνους στην περιοχή μας.

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το πρώτο μεγάλο ματς 
της σεζόν, η ομάδα έδειξε εντυπωσιακή προσήλωση 
στην ανασταλτική λειτουργία. Ήταν σχεδόν αλάνθαστη 
και αποτελεσματική. Θεωρείς ότι στα ντέρμπι προέχει η 
άμυνα και το μηδέν παθητικό;
Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο. Η ομάδα πρέπει να μπει 
στο γήπεδο πολύ προσηλωμένη στον στόχο της. Κάθε 
παίκτης θα πρέπει να δώσει το κάτι παραπάνω τόσο στην 
άμυνα όσο και στην επίθεση ούτως ώστε η ομάδα να 
είναι συμπαγής και οι γραμμές κοντά. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αποφευχθούν οι χώροι που μπορεί να δώσουν στον 
αντίπαλο ευκαιρίες. Το να είμαστε συμπαγείς είναι πολύ 
σημαντικό για να έχουμε καλή αμυντική συμπεριφορά αλλά 
και για αναπτυχθούμε καλύτερα στην επίθεση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ 
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Η ομάδα προέρχεται από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο 
πρωτάθλημα. Αυτό σας δημιουργεί μια επιπλέον πίεση ή 
αποτελεί επιπρόσθετο κίνητρο;
Και μόνο ο αντίπαλος και το ότι πρόκειται για ματς-ντέρμπι σίγουρα 
αρκεί για να έχεις επιπλέον κίνητρο. Από εκεί και πέρα όμως, από 
τη στιγμή που βρισκόμαστε στον Παναθηναϊκό γνωρίζουμε καλά 
ότι η πίεση υπάρχει σε όλα τα ματς, αφού στόχος είναι πάντοτε 
η νίκη.

Η δύναμη της Λεωφόρου αποτελεί ένα επιπλέον όπλο για 
εσάς;
Ναι, η Λεωφόρος μας δίνει πολύ μεγάλη ψυχολογία. Είναι ένα 
μεγάλο όπλο για εμάς. Η αλήθεια είναι ότι παίρνουμε μεγάλη 
ώθηση στη διάρκεια των αγώνων από την εξέδρα. Και γι’ αυτό 
θέλουμε δίπλα μας τον κόσμο για να μας βοηθήσει να φτάσουμε 
στη νίκη.

Από το 4-1 επί του Ιωνικού, η ομάδα πήγε στην ήττα στην 
Τρίπολη, μετά στην πρόκριση επί του Ατρομήτου και στην 
γκέλα με τον ΟΦΗ. Μία κρύο, μία ζέστη. Πώς μπορεί να 
επέλθει η σταθερότητα;
Κάθε νίκη δίνει ψυχολογία και ηρεμία στην ομάδα και χρόνο στον 
προπονητή για να δουλέψει στις αδυναμίες που υπάρχουν. Όταν 
μία κερδίζεις, μία χάνεις, μία φέρνεις ισοπαλία, αυτό προκαλεί 
ανισορροπία στην ομάδα και σκαμπανεβάσματα στην απόδοση, 
κάτι που κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο της βελτίωσης. Το 
σημαντικότερο για να χτίζεις ψυχολογία αλλά και για να αρχίσεις 
να ανεβαίνεις βαθμολογικά, είναι οι νίκες και το σερί καλών 
αποτελεσμάτων.

Τι εξήγηση δίνεις γι’ αυτές τις μεταπτώσεις που έχει η ομάδα 
στην απόδοση και στην αποτελεσματικότητά της;
Έχουμε κάποια σημεία που είναι πολύ δυνατά στο παιχνίδι μας. 
Στο καλό μας διάστημα μπορούμε να σκοράρουμε εύκολα και να 
δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν όμως και τομείς, 
είτε επιθετικά είτε αμυντικά, όπου πρέπει να βελτιώσουμε πολλά 
ως προς τον τρόπο σκέψης μας για να γίνουμε καλύτεροι. Παίζει 
ρόλο ότι είμαστε καινούργια ομάδα. Εμείς όμως ακολουθούμε 
το πλάνο μας και παίζουμε το ποδόσφαιρό μας. Δεν θέλουμε το 
αντιποδόσφαιρο, ούτε το να μην έχουμε πειθαρχία στο παιχνίδι 
μας. Είναι λογικό ακόμη να υπάρχουν μεταπτώσεις επειδή 
είμαστε νέα ομάδα με νέο προπονητή. Χρειαζόμαστε χρόνο για να 
αφομοιώσουμε αυτή την αλλαγή αλλά δουλεύουμε σκληρά.

Ήσουν ο πρώτος που ήρθες, από τις συνολικά επτά 
μεταγραφές που έκανε η ομάδα το καλοκαίρι, και βιώσες απ’ 
την πρώτη μέρα το νέο ξεκίνημα που επιχειρείται απ’ τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Βλέπεις πρόοδο και εξέλιξη στην ομάδα;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η βελτίωση είναι μεγάλη σε πολλά 
κομμάτια του παιχνιδιού μας και σύμφωνα με αυτά που ζητάει ο 
προπονητής μας. Θυμάμαι φιλικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού που με το ζόρι περνούσαμε το κέντρο, δεν κάναμε 
ευκαιρία, δεν δημιουργούσαμε ούτε προϋποθέσεις για ευκαιρία. 
Έχουμε βελτιωθεί πολύ αλλά συνεχίζουμε καθημερινά στην 
προπόνηση να προσπαθούμε ώστε εκεί που υπάρχει πρόβλημα να 
βρούμε τις λύσεις και να γίνουμε καλύτεροι.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

Εσύ προσωπικά πόσο ικανοποιημένος είσαι με την 
απόδοσή σου; Θεωρείς ότι έχεις προσαρμοστεί, 
βρίσκεσαι στο επίπεδο που θες;
Όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο και σίγουρα 
νιώθω ότι έχω να δώσω περισσότερα, όπως και 
όλη η ομάδα. Είμαστε ένα σύνολο που έχει μεγάλες 
δυνατότητες και παίκτες καλούς, με ποιότητα και 
με στοιχεία που λείπουν από άλλες ομάδες. Οπότε 
θεωρώ ότι είναι θέμα δουλειάς και αφομοίωσης 
όσων κάνουμε στην προπόνηση ώστε να βγουν και 
στο γήπεδο.

Συνήθως οι συζητήσεις περί στόχων είναι άβολες 
για τους ποδοσφαιριστές. Εσύ με τι θα ήσουν 
ικανοποιημένος στο φινάλε της σεζόν;
Σίγουρα η ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην Ευρώπη, 
όπως επίσης και να διεκδικήσει το Κύπελλο. Και στο 
πρωτάθλημα όσο πιο ψηλά...
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Η Εθνική ομάδα αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο; Παίζεις 
έχοντας κι αυτόν τον στόχο στο μυαλό σου;
Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για εμένα η Εθνική. Θέλω να βρεθώ 
εκεί και προσπαθώ μέσα απ’ την απόδοσή μου και συνολικά απ’ 
την εικόνα της ομάδας να κερδίσω μια θέση στις επιλογές του 
προπονητή.

Το όνομα Παναθηναϊκός τις περισσότερες φορές αρκεί από 
μόνο του για να δελεάσει κάποιον παίκτη. Εσένα τι ήταν 
εκείνο που σε έφερε στην ομάδα;
Όταν δέχεσαι μια πρόταση από μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο 
Παναθηναϊκός αποτελεί κίνητρο, τιμή και σίγουρα δεν μπορείς 
να αρνηθείς με τέτοια προοπτική. Ήθελα να έρθω εδώ για 
να δουλέψω με ένα καλό τεχνικό επιτελείο και με καλούς 
συμπαίκτες για να εξελιχθώ προσωπικά αλλά και για να 
βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Τι αναμνήσεις έχεις από τον Παναθηναϊκό ως παιδί;
Οι πολλοί τίτλοι που έχει κατακτήσει η ομάδα, οι μεγάλες 
ευρωπαϊκές πορείες και οι μεγάλες νίκες. Ήταν εποχές που 
μόνο ο Παναθηναϊκός, απ’ τις ελληνικές ομάδες, έκανε μεγάλες 
ευρωπαϊκές πορείες.

Λένε ότι είναι δύσκολο να σπουδάζεις και παράλληλα να 
παίζεις ποδόσφαιρο. Εσύ τα έκανες με επιτυχία και τα δύο. 
Ήταν δύσκολη περίοδος; Πώς τα συνδύασες;
Σίγουρα δεν είναι εύκολο να συνδυάσεις επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο και πανεπιστήμιο. Εκείνη την εποχή έβαλα σε 
δεύτερη μοίρα το ποδόσφαιρο γιατί έριξα βάρος κυρίως 
στο να τελειώσω το πανεπιστήμιο και να πάρω το πτυχίο 
μου. Δεν άφησα όμως και πρόσεχα τον εαυτό μου. Ήμουν και 
τυχερός όμως καθώς το τάιμινγκ ήρθε έτσι για να βρεθώ σε 
επαγγελματική ομάδα...

Θα μπορούσες πάντως να έχεις ακολουθήσει και τον 
αντίθετο δρόμο, δηλαδή μόνο ποδόσφαιρο, όπως κάνουν οι 
περισσότεροι παίκτες. Τι σε ώθησε προς τις σπουδές ενώ 
υπήρχε το δέλεαρ του επαγγελματικού ποδοσφαίρου;
Ήταν μια δύσκολη εποχή και γενικώς ήταν μια δύσκολη επιλογή. 
Είχαν περάσει πολλά απ’ το μυαλό μου. Δεν ήμουν σίγουρος ότι 
θα μπορούσα να καταξιωθώ επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο 
και προτίμησα να δώσω βάση ώστε να περάσω στη σχολή που 
ήθελα στο πανεπιστήμιο. Τελικά όμως ήρθαν έτσι τα πράγματα 
κι ήμουν τυχερός που μπόρεσα να τα συνδυάσω.

Τι θα συμβούλευες ένα παιδί που βρίσκεται στο ξεκίνημα κι 
έχει στο μυαλό και την μπάλα και τις σπουδές αλλά φοβάται 
ότι δεν θα τα καταφέρει;
Θα του έλεγα ότι απ’ τη στιγμή που του αρέσει το ποδόσφαιρο να 
μην το αφήσει. Το ίδιο και για τα μαθήματα στο σχολείο και τις 
σπουδές. Υπάρχει χρόνος και για τα δύο αν πραγματικά το θέλεις 
πολύ. Δεν είναι εύκολο αλλά γίνεται. Αρκεί να υπάρχει θέληση

.Έχεις πάρει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μετά 
το ποδόσφαιρο θα ακολουθήσεις αυτό τον δρόμο ή 
πλέον στη ζωή και στο μυαλό σου υπάρχει μόνο η μπάλα;
Επειδή τα χρόνια περνάνε, έχω αρχίσει και το βάζω στο 
μυαλό μου. Και η αλήθεια είναι πως θα με ενδιέφερε πολύ 
να ασχοληθώ με τον τομέα που σπούδασα.

Στο μυαλό σου υπάρχει μελλοντικά και η πολιτική, έστω 
και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης; Διότι στις τελευταίες 
αυτοδιοικητικές εκλογές εκλέχθηκες δημοτικός 
σύμβουλος στον δήμο Μεγαλόπολης...
Δεν υπάρχει στο μυαλό μου πια. Το έκανα περισσότερο γιατί 
ήθελα να βοηθήσω έναν δικό μου άνθρωπο που μου το 
ζήτησε μήπως και βελτιωθούν τα πράγματα στην πόλη μας.

Έχεις μεγαλώσει στη Μεγαλόπολη, μετά Τρίπολη, 
σπούδασες Πάτρα, ξανά πίσω στην Τρίπολη και τώρα 
Αθήνα; Πώς σου φαίνεται η ζωή στην πρωτεύουσα;
Πραγματικά είναι άλλοι οι ρυθμοί εδώ. Ειδικά τις πρώτες 
ημέρες δεν πίστευα πόσο γρήγορα περνούσαν οι ώρες 
και η μέρα, ενώ δεν είχα προλάβει να κάνω τίποτα. Τώρα 
όμως έχω συνηθίσει πια. Προσαρμόζομαι. Κάθε μέρα και 
καλύτερα.

Τι σου αρέσει και τι σε χαλάει;
Σίγουρα οι αποστάσεις που είναι μεγάλες, η κίνηση στον 
δρόμο και το ότι πρέπει να ξεκινάς πολύ νωρίτερα για να 
φτάσεις στην ώρα σου. Το καλό είναι πως στην Αθήνα έχεις 
πολλές επιλογές σε όλα. Επίσης, στην Τρίπολη επειδή 
είναι μικρή κοινωνία, όπου κι αν πήγαινα μου μιλούσαν για 
μπάλα όλη την ώρα, ενώ εδώ είναι διαφορετικά.

Η προσαρμογή στην ομάδα πώς ήταν; Τι κλίμα βρήκες;
Κάποια παιδιά τα ήξερα ήδη από τις αναμετρήσεις μας 
στο πρωτάθλημα. Είχα μιλήσει και με τον Δημήτρη (σ.σ. 
Κουρμπέλη) για την ομάδα. Γενικότερα δεν είχα κανένα 
πρόβλημα προσαρμογής. Όλα τα παιδιά με υποδέχθηκαν 
καλά και όλα έγιναν πιο εύκολα.

Πώς είναι οι επόμενες ώρες μετά από ένα δύσκολο ματς; 
Γυρίζω σπίτι μου και προσπαθώ να ηρεμήσω. Πάντοτε 
μετά απ’ τα παιχνίδια έχω υπερένταση και δεν μπορώ να 
κοιμηθώ, είτε έχουμε χάσει, είτε έχουμε κερδίσει. Ιδίως 
όμως αν έχουμε χάσει, σκέφτομαι το ματς: τι θα μπορούσα 
να έχω κάνει καλύτερα, τι δεν πήγε καλά. Περνούν απ’ το 
μυαλό μου εικόνες από το παιχνίδι και γενικότερα η βραδιά 
περιστρέφεται γύρω απ’ αυτό.

Βλέπεις τα παιχνίδια ξανά ή περιμένεις την ανάλυση του 
κόουτς;
Τα βλέπω ναι. Όχι όμως το ίδιο βράδυ. Συνήθως την 
επόμενη μέρα που έχω πιο καθαρό μυαλό. Θέλω να δω τα 
λάθη μου και τι έγινε γενικότερα στο ματς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ
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Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που θες να μιλήσεις 
μετά τους αγώνες;
Σίγουρα η κοπέλα μου είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα 
μιλήσω, είτε έχουμε χάσει, είτε έχουμε κερδίσει. Αυτή είναι 
που θα απορροφήσει την ενέργειά μου, είτε είναι θετική, 
είτε αρνητική. Με την οικογένειά μου συνήθως μιλάω την 
επόμενη ημέρα. Κι έχω και 2-3 φίλους κολλητούς, που είναι 
και Παναθηναϊκοί, οπότε μπορώ να μιλήσω μαζί τους και πιο 
ποδοσφαιρικά (γέλια).

Πώς περνάς τις ελεύθερες ώρες σου;
Κυρίως σπίτι ή κάποιες κοντινές βόλτες για να καθαρίσει 
το μυαλό. Ένας καφές, λίγο περπάτημα για να σκεφτώ και 
να ηρεμήσω. Επίσης, βλέπω ταινίες και στις αποστολές 
διαβάζω βιβλία. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Δεν ήμουν 
ποτέ του Playstation...

Τι διαβάζεις;
Τα πάντα! Από κλασικούς μέχρι και πιο χαλαρά βιβλία...

Είσαι football maniac; Βλέπεις ποδόσφαιρο πέρα απ’ το 
να παίζεις;
Μου αρέσει πολύ να βλέπω ποδόσφαιρο. Είτε τα 
πρωταθλήματα, είτε τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όλα τα 
παρακολουθώ. Μπορεί απ’ τις οχτώ μέχρι και τις δώδεκα 
το βράδυ να βλέπω μπάλα. Μου αρέσει. Προσπαθώ να δω 
πράγματα και για τη θέση μου, από παίκτες επιπέδου. Πώς 
συμπεριφέρονται, πώς κινούνται, στοιχεία που μπορούν να 
βελτιώσουν το παιχνίδι μου.

Υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή σου ή ασχολείσαι 
και με άλλα σπορ;
Όχι, μόνο ποδόσφαιρο. Το καλοκαίρι μπορεί να πάω για 
μπάσκετ με τους φίλους μου και ρακέτες στην παραλία 
(γέλια).

Το κατέχεις το μπάσκετ;
Μέχρι την Ε’ Δημοτικού πήγαινα μπάσκετ, παράλληλα με το 
ποδόσφαιρο. Αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο...

Πώς μπήκε στη ζωή σου το ποδόσφαιρο;
Από μικρό παιδί με θυμάμαι να κλοτσάω ό,τι έβρισκα μπροστά 
μου. Σε ηλικία εννέα ετών γράφτηκα στην τοπική ομάδα, τη 
Δόξα Μεγαλόπολης. Είχα πολλούς συμμαθητές και φίλους 
που παίζαμε στη γειτονιά και θέλαμε να συμμετέχουμε και 
σε αγώνες με άλλα παιδιά. Κι έτσι ξεκινήσαμε...

Τότε όμως έπαιζες μπροστά. Σκόραρες κιόλας αρκετά 
γκολ. Πώς έγινε η στροφή και γύρισες μπακ;
Πράγματι, έπαιζα εξτρέμ και έβαζα γκολ. Άλλο το επίπεδο 
όμως στις μικρότερες κατηγορίες. Στον Αστέρα πήγα 
ως εξτρέμ αλλά η πρώτη χρονιά στην ομάδα δεν άρχισε 
καλά κι αλλάξαμε προπονητή. Τότε ήρθε ο Δημήτρης 
Ελευθερόπουλος, είχαμε και κάποιες απουσίες εκείνη την 
εποχή με τον τραυματισμό του Μπέρτου και του Ίγκορ. Με 
έβαλε σε κάποια παιχνίδια να παίξω ως δεξί μπακ. Μου 
είπε “αυτή είναι η θέση σου. Με τα στοιχεία που έχεις, εκεί 
μπορείς να καταξιωθείς στο ποδόσφαιρο”. Το ακολούθησα 
αφού μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και εκ των υστέρων 
αποδεικνύεται σωστή επιλογή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ



14 15

Έχεις περάσει απ’ όλες τις βαθμίδες. Μικρές κατηγορίες, 
τοπικά, Γ’ Εθνική. Είσαι «ψημένος». Τι θυμάσαι από 
εκείνα τα χρόνια;
Είναι αλήθεια πως έχω πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. 
Πάντοτε κρατούσα τα θετικά στοιχεία και προσπαθούσα 
χρόνο με τον χρόνο να ανεβαίνω κατηγορία. Δεν έχω 
μετανιώσει ούτε στιγμή που έπαιξα Α’ και Β’ τοπικό 
παρόλο που μπορούσα νωρίτερα να παίξω σε μεγαλύτερη 
κατηγορία.

Υπήρξαν όμως και συμπεριφορές που σε πίκραναν και 
σε έφεραν σε δύσκολη θέση. Ακόμη και για την καριέρα 
σου, όταν μια απ’ τις ομάδες σου, η Φαλαισία, δεν σε 
άφηνε να φύγεις γιατί ήθελε χρήματα. Και τελικά έδωσε 
τη λύση η μητέρα σου...
Είναι απ’ αυτά τα καπρίτσια της παλιάς λογικής ότι σου 
καρφώνω το δελτίο και τέλος. Και να φανταστείτε ότι 
την επόμενη χρονιά αυτή η ομάδα διαλύθηκε και όλα τα 
υπόλοιπα παιδιά πήραν τα δελτία τους χωρίς αντάλλαγμα. 
Εκείνη τη στιγμή αν η μητέρα μου δεν έπαιρνε την απόφαση 
να δώσει τα χρήματα που ζητούσαν ή αν δεν είχε αυτά τα 
χρήματα, μπορεί όλα να είχαν τελειώσει. Εγώ μάλιστα της 
έλεγα εκείνη την εποχή να μην τα δώσει. Εκείνη όμως 
επέμενε. Τι να πω; Ήταν το ένστικτο της μάνας; Σίγουρα 
βγήκε σε καλό και δικαιώθηκε. Σαν να έβλεπε μπροστά. 
Χαίρομαι περισσότερο για τη μητέρα μου γιατί τώρα βλέπει 
ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι και οι θυσίες της.

Είναι απ’ αυτές τις αποφάσεις που καθορίζουν μια 
ολόκληρη ζωή…
Έτσι είναι. Ο πατέρας μου είχε φύγει απ’ τη ζωή κι η μητέρα 
μου πήρε αυτή την απόφαση. Ήταν μια απόφαση ζωής.

Είσαι ένας άνθρωπος που πέρασε δυσκολίες, αλλά τις 
αντιμετώπισες. Δεν τα παράτησες, δεν παραστράτησες, 
δεν ξέφυγες, δεν έχασες τον δρόμο. Δεν είναι εύκολο 
από τη μια μέρα στην άλλη να ξυπνάς και να μην έχεις 
δίπλα σου τον πατέρα σου. Πώς το αντιμετωπίζει όλο 
αυτό ένα 16χρονο αγόρι; 
Οι γονείς μας από μικρά παιδιά μας είχαν δώσει τα εφόδια και 
τις αρχές για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Η μητέρα μας, 
μετά τον θάνατο του πατέρα μας, ήταν και μάνα και πατέρας 
μαζί. Δεν μας έλειψε τίποτα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και με 
παρακίνησε και η αδερφή μου, την οποία είδα να πετυχαίνει 
στη ζωή της. Από μικρή είχε όνειρο να γίνει γιατρός, πράγμα 
που κατάφερε. Βλέποντάς την να πετυχαίνει μπήκα κι εγώ 
στη διαδικασία και στη σκέψη ότι πρέπει να πετύχω και να 
καταφέρω πράγματα στη ζωή μου. Εκείνη τη στιγμή πρέπει 
να είσαι δυνατός. Κι εγώ είχα κάποια πράγματα στο μυαλό 
μου που με κράτησαν στο σωστό δρόμο...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ
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Το ένα τρίτο της κανονικής περιόδου της Super League ολοκληρώθηκε με το πέρας της 
8ης αγωνιστικής. Δύο μήνες μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι ομάδες έχουν 
βγάλει στο γήπεδο τα δυνατά χαρακτηριστικά τους αλλά και τις αδυναμίες τους, τις οποίες 
προσπαθούν να βελτιώσουν ενόψει της συνέχειας. Ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
δείχνει σημάδια προόδου και οι παίκτες, πολύτιμα «γρανάζια» στη μηχανή που φτιάχνει ο 
κόουτς, εξελίσσονται μέρα με τη μέρα...

Πολύτιμα γρανάζια
στη «μηχανή» του Ιβάν
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Ο φόβος για τον Βιτάλ
Στα κερδισμένα φάουλ ο Βιτάλ είναι εκείνος, ο οποίος έχει τα περισσότερα. 
Ενδεικτικό του ότι οι αντίπαλοι τον φοβούνται και τον… προσέχουν περισσότερο 
λόγω της εξαιρετικής τεχνικής που διαθέτει και της απειλής που αποτελεί στο 
«ένας εναντίον ενός». Από την άλλη πλευρά, ο Καρλίτος είναι ο παίκτης που έχει 
υποπέσει στα περισσότερα φάουλ, στοιχείο που δείχνει ότι πέραν των γκολ, δίνει 
πολλές μάχες με τους αντιπάλους, πρεσάροντας και κυνηγώντας μπάλες ψηλά 
στην πρώτη γραμμή πίεσης

Βελτίωση 
και πρόοδος
Ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει με 
αυξομειώσεις στην απόδοσή του 
πραγματοποιώντας ορισμένες 
σπουδαίες εμφανίσεις αλλά 
κι έχοντας μερικά αρνητικά 
αποτελέσματα. Γεγονός που δείχνει 
ότι η ομάδα ακόμη βρίσκεται στο 
στάδιο της προσαρμογής και του 
χτισίματος ενός νέου συνόλου 
με διαφορετική ποδοσφαιρική 
φιλοσοφία με προηγούμενα χρόνια. 
Κι αν μη τι άλλο, η πρόοδος και η 
βελτίωση που δείχνει το Τριφύλλι 
στο γήπεδο είναι ελπιδοφόρα και 
αποτελεί σημάδι εξέλιξης.

Πέραν όμως του συνόλου, έχει 
ενδιαφέρον και η ατομική επίδοση 
των παικτών του Παναθηναϊκού.

Γκολεαδόρ Καρλίτος
Σε ατομικό επίπεδο ο Καρλίτος είναι, δίχως αμφιβολία, εκείνος που 
ξεχωρίζει και κάνει τη διαφορά στη γραμμή κρούσης. Έχει σκοράρει 
οχτώ γκολ σε οχτώ αγωνιστικές, είναι πρώτος σκόρερ συνολικά στο 
πρωτάθλημα και γενικώς πετάει φωτιές. Από εκεί και πέρα, κανείς 
άλλος Πράσινος δεν έχει σκοράρει περισσότερα του ενός γκολ. 
Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Χατζηγιοβάνης, Παλάσιος, Μαουρίσιο 
και Βιτάλ είναι εκείνοι που έχουν ανοίξει... λογαριασμό.

Ο Ισπανός φορ έχει και τις περισσότερες τελικές προσπάθειες 
(14) συγκριτικά με τους υπόλοιπους Πράσινους αλλά το ποσοστό 
ευστοχίας του είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακό καθώς έχει 
αστοχήσει μόλις σε έξι προσπάθειες!

Το παιχνίδι στα πόδια του Ρούμπεν Πέρεθ
Η παρουσία του Ρούμπεν Πέρεθ εξελίσσεται καταλυτική για τη λειτουργία 
στα χαφ του Παναθηναϊκού τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Ο Ισπανός 
χαφ αν και καινούργιος στην ομάδα, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο. Έχει μακράν 
του δεύτερου τις περισσότερες πάσες καθώς έχει πραγματοποιήσει 87, ενώ ο 
επόμενος στη σχετική λίστα, Αλεξανδρόπουλος, έχει 46. Ο «μικρός» αποτελεί 
ακόμη μια σημαντική παρουσία στον κεντρικό άξονα του Τριφυλλιού με 
τεράστια προοπτική εξέλιξης. Χουάνκαρ, Κώτσιρας και Βίταλ ακολουθούν σε 
πάσες.

Ο Ρούμπεν είναι ο ποδοσφαιριστής και με τα περισσότερα κλεψίματα 
στην ομάδα (29). Έπονται οι Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Πούγγουρας και Βιτάλ. 
Παράλληλα όμως ο Ισπανός χαφ έχει και τα περισσότερα λάθη, στοιχείο 
απόλυτα φυσιολογικό δεδομένου ότι περνούν οι περισσότερες μπάλες από 
τα πόδια του. Πρόκειται άλλωστε για παίκτη που «ψάχνει» την κάθετη πάσα...

ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Επεμβάσεις

Μπρινιόλι  18

Βέλεθ 15

Σάρλια 14

Πούγγουρας 13

Διούδης 12

Φάουλ υπέρ

Βιτάλ 18

Ιωαννίδης 15

Ρούμπεν 14

Χουάνκαρ 13

Χατζηγιοβάνης 12

Φάουλ κατά

Καρλίτος 15

Σάρλια 12

Ρούμπεν 11

Χουάνκαρ 10

Βέλεθ 10

Λάθη

Ρούμπεν 36

Καρλίτος 34

Βιτάλ 34

Χουάνκαρ 29

Παλάσιος 24

Κίτρινες

Χουάνκαρ 3

Σάρλια 3

Καρλίτος 2

Ρούμπεν 2

Γκολ

Καρλίτος 8

Αλεξανδρόπουλος 1

Ιωαννίδης 1

Χατζηγιοβάνης 1

Παλάσιος 1

Μαουρίσιο 1

Βιτάλ 1

Τελικές προσπάθειες

Καρλίτος 14

Ιωαννίδης 9

Βιτάλ 8

Χατζηγιοβάνης 7

Παλάσιος 5

Αϊτόρ 5

Ασίστ

Χουάνκαρ 1

Βέλεθ 1

Αλεξανδρόπουλος 1

Καρλίτος 1

Παλάσιος 1

Βιτάλ 1

Αγώνες & Χρόνος 
Συμμετοχής

Παίκτης  Αγ. Χρ.

Ρούμπεν 8 770’

Χουάνκαρ 8 720’

Βιτάλ 8 650’

Καρλίτος 8 623’

Σάρλια 7 598’

Αλεξανδρόπουλος 7 532’

Κώτσιρας 6 526’

Χατζηγιοβάνης 8 507’

Πούγγουρας 5 475’

Βέλεθ 5 458’

Μπρινιόλι 4 390’

Ιωαννίδης 7 381’

Διούδης 4 380’

Παλάσιος 8 372’

Σάντσες 3 273’

Μαουρίσιο 7 224’

Λούντκβιστ 5 160’

Αϊτόρ 4 153’

Βιγιαφάνιες 4 143’

Μακέντα 4 76’

Μπουζούκης 3 38’

Χατζηθεοδωρίδης 1 21’

 

Πάσες

Ρούμπεν 87

Αλεξανδρόπουλος 46

Χουάνκαρ 42

Κώτσιρας 39

Βιτάλ 36

Κλεψίματα

Ρούμπεν 29

Μπρινιόλι 21

Κώτσιρας 19

Πούγγουρας 16

Βιτάλ 14
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Η ομάδα
Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επανέλθει σε 
τροχιά πρωταθλητισμού. Στο ξεκίνημα της νέας σεζόν όμως 
ο Δικέφαλος παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή 
του. Η εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα, η ισοπαλία 
στην Τούμπα με τον Βόλο και η ήττα στο ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό έχουν φέρει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο 
-4 από την κορυφή.

Ο coach
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχώρησε απ’ τον ΠΑΟΚ το 2019, 
τη χρονιά του νταμπλ, κι επιστρέφει δύο χρόνια αργότερα με 
στόχο ξανά την κορυφή. Πριν απ’ τον Δικέφαλο εργάστηκε 
σε Μπρασόφ, Ραπίντ Βουκουρεστίου, Εθνική Ρουμανίας, 
Ελ Τζαΐς, Πετρολούλ Πλοϊέστι και Skoda Ξάνθη, ενώ στο 
διάστημα 2019-2021 ήταν προπονητής της Αλ Χιλάλ απ’ τη 
Σαουδική Αραβία με την οποία έφτασε στην κατάκτηση του 
Champions League Ασίας.

ΠΑΟΚ
Έτος ίδρυσης: Έτος ίδρυσης: 1926
Χρώματα: Μαύρο - Άσπρο
Γήπεδο: Τούμπα
Διεύθυνση: Γήπεδο Τούμπας, Μικράς Ασίας 1, 
543 51, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: +30 2310 954050
Website: www.paokfc.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

ΤΕΡΜΑΤΟΦYΛΑΚΕΣ

31 Πασχαλάκης Αλέξανδρος Ελλάδα 31 121 -

54  Μπαλωμένος Κώστας Ελλάδα 19 - -

64 Ταλιχμανίδης Χρήστος Ελλάδα 20 -  -

88 Ζίβκοβιτς Ζίβκο Σερβία 31 129 -

No OΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

ΑΜΥΝΤΙΚΟI

2 Ροντρίγκο Σοάρες Βραζιλία 29 41 -

4 Ίνγκασον Σβέριρ Ισλανδία 28 55 9

5 Φερνάντο Βαρέλα Πράσινο Ακρ.  34 134 7

6 Μιχάι Ενέα Αλβανία 23 56 1

13  Τέιλορ Λούκας Βραζιλία 26 5 -

15 Κρέσπο Χοσέ Ισπανία 34 122 7

16  Σίντκλεϊ Φερέιρα Βραζιλία 28 6 1

19 Λύρατζης Λευτέρης Ελλάδα  21 33 1 

49  Μιχαηλίδης Γιάννης Ελλάδα 21 33 2

ΜΕΣΟΙ

7 Ελ Καντουρί Ομάρ Μαρόκο 31 87 5

8 Αουγκούστο Ντόουγκλας Βραζιλία 24 47 5

10  Μουργκ Τόμας Αυστρία 27 31 3

14  Ζίβκοβιτς Αντρίγια Σερβία 25 40 12

20  Βιεϊρίνια Αντρέ Πορτογαλία 35 196 35

21  Μπίσεσβαρ Ντιέγκο Ολλανδία 31 121 17

22  Σβαμπ Στέφαν Αυστρία 31 41 8

23  Καγκάβα Σίτζι Ιαπωνία 31 6 -

27  Κούρτιτς Γιασμίν Σλοβενία 31 6 2

44  Εσίτι Άντερσον Νιγηρία 27 36 -

51  Τσιγγάρας Θεοχάρης Ελλάδα 21 18 -

65 Κωνσταντέλιας Γιάννης Ελλάδα 18 5 -

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9 Σβιντέρσκι Κάρολ Πολωνία 24 88 28

18  Ολιβέιρα Νέλσον Πορτογαλία 30 52 20

28  Μιτρίτσα Αλεξάντρου Ρουμανία 26 7 1

47  Άκπομ Τσούμπα Αγγλία 28 62 15

70  Κούτσιας Γιώργος Ελλάδα 17 2 -
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Match stats 
Facts & history

Η ιστορία τους σε Α’ Εθνική/Super League

Αήττητος είναι ο Παναθηναϊκός στα τρία τελευταία 
παιχνίδια με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Απέσπασε 
ισοπαλία (0-0) στην Τούμπα στις 25 Απριλίου 2021 
και νίκησε δύο φορές στη Λεωφόρο με 3-0 (με γκολ 
των Μακέντα, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ) και 2-1 (με γκολ 
των Μακέντα, Ιωαννίδη και Κρμέντσικ) στα ματς που 
προηγήθηκαν.

Την τελευταία διετία ο Παναθηναϊκός έχει 
απολογισμό στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ 
τρεις νίκες και μια ισοπαλία με 7-1 γκολ! Τελευταία 
φορά που ο Δικέφαλος του Βορρά νίκησε στην έδρα 
του Τριφυλλιού ήταν στις 3 Μαρτίου 2019 με 0-2.

Το μεγαλύτερο αήττητο σερί του 
Παναθηναϊκού απέναντι στον Δικέφαλο κρατάει 
από τα 60s, οπότε οι Πράσινοι στο διάστημα 1962-
1967 έμειναν αήττητοι για δέκα σερί αγώνες. Πιο 
πρόσφατο και εξίσου εντυπωσιακό ήταν το σερί της 
περιόδου 2003-2006 με το Τριφύλλι να έχει επτά 
νίκες και μια ισοπαλία σε οχτώ συνεχόμενα ματς.

Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι ο πρώτος 
σκόρερ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδες απ’ 
τους παίκτες που βρίσκονται στα σημερινά ρόστερ 
τους. Έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε δέκα ματς με 
τον Δικέφαλο. Δύο γκολ έχει κι ο Αϊτόρ εις βάρος 
του ΠΑΟΚ, κι από ένα οι Βιγιαφάνιες, Ιωαννίδης, 
Χατζηγιοβάνης. Για τους Θεσσαλονικείς δύο έχει ο 
Βιεϊρίνια κι από ένα οι Μπίσεσβαρ, Σβιντέρσκι και 
Ίνγκασον.

Ο Μαουρίσιο είναι ο κοινός σύνδεσμος των δύο 
ομάδων. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος αγωνίστηκε για 
δυόμισι χρόνια στον ΠΑΟΚ (2018-2020), παίζει για 
δεύτερη σεζόν στο Τριφύλλι. Σε ματς Παναθηναϊκού 
- ΠΑΟΚ μετρά έξι συμμετοχές ως παίκτης του 
Δικεφάλου έχοντας σκοράρει κι ένα γκολ, κι άλλες 
τέσσερις με την πράσινη φανέλα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου θεωρείται ο πλέον 
επιτυχημένος τεχνικός στην ιστορία του ΠΑΟΚ κι 
είναι ένας απ’ τους προπονητές που προβληματίζουν 
τον Παναθηναϊκό. Έχει νικήσει και τις τέσσερις 
φορές που αντιμετώπισε τους Πράσινους απ’ τον 
πάγκο του Δικεφάλου, κι έχει άλλες τέσσερις νίκες 
με την Ξάνθη σε έξι αγώνες.

Ο Ρούμπεν είναι ο μοναδικός παίκτης του 
Παναθηναϊκού, ο οποίος όχι μόνο έχει αγωνιστεί 
και στα οχτώ παιχνίδια πρωταθλήματος αλλά δεν 
έχει χάσει ούτε λεπτό! Οχτώ συμμετοχές έχουν κι 
οι Χατζηγιοβάνης, Χουάνκαρ, Βιτάλ, Παλάσιος και 
Καρλίτος αλλά άπαντες έχουν γίνει αλλαγή.

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει δυνατά στα 
περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια του. Από τα 13 
γκολ που έχει πετύχει στη Λεωφόρο τα οχτώ είναι 
στο α’ ημίχρονο και τα τρία στο πρώτο δεκάλεπτο! 
Μέχρι το 70’ έχει σκοράρει 11 τέρματα και μόλις δύο 
στο διάστημα 70’-90’.

MATCH HISTORY MATCH HISTORY

Σύνολο Aγώνων
στην έδρα του Παναθηναϊκού

Σύνολο Aγώνων

66

46

Παναθηναϊκός Ισοπαλίες ΠΑΟΚ

33

17

43

Παναθηναϊκός Ισοπαλίες ΠΑΟΚ

871

142
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 1994

Ο Παναθηναϊκός έχτιζε μια μεγάλη ομάδα και το ξεκίνημα της σεζόν 1994-95 
ήταν εξαιρετικό. Οι Πράσινοι στο πρώτο ντέρμπι του πρωταθλήματος επικράτησαν 
1-0 της ΑΕΚ στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με κεφαλιά του Γιάννη 
Καλιτζάκη. Στο 20’ ο Μπορέλι εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση κι ο αρχηγός του 
Παναθηναϊκού με εξαιρετική κεφαλιά, άφησε «άγαλμα» τον Ηλία Ατματσίδη.

RETRO STORY RETRO STORY
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CARLITOS

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 12/06/1990 • Eθν.: ΙΣΠΑΝΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΑΛΙΚΑΝΤΕ

10

ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 31/05/1997 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΛΕΣΒΟΣ

11

FACUNDO SANCHEZ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 03/02/1993 • Eθν.: ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΣΑΝΤΑ ΦΕ

14

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 05/11/1997 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΚΑΤΕΡΙΝΗ

12

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 02/11/1993 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΤΡΙΠΟΛΗ

21

LUCAS VILLAFANEZ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 04/10/1991 • Eθν.: ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΚΟΜΟΔΟΡΟ

19

AITOR CANTALAPIEDRA

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 10/02/1996 • Eθν.: ΙΣΠΑΝΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

22

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΡΠΕΖΗΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 14/03/2001 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ

20

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦYΛΑΚΑΣ

Hμ. Γέν.: 20/05/1998 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ

15

RUBEN PEREZ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 26/04/1989 • Eθν.: ΙΣΠΑΝΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΣΕΒΙΛΛΗ

17

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 27/03/1998 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΠΡΕΒΕΖΑ

18

RAMON PASCAL LUNDQVIST

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 10/05/1997 • Eθν.:  ΣΟΥΗΔΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΑΛΓΚΟΥΤΣΡΟΥΜ

16

JUANKAR

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 30/03/1990 • Eθν.: ΙΣΠΑΝΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΜΑΔΡΙΤΗ

3

BART SCHENKEVELD

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 28/08/1991 • Eθν.: ΟΛΛΑΝΔΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΝΤΕΕΝ ΧΟΡΝ

5

FRAN VELEZ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 23/06/1991 • Eθν.: ΙΣΠΑΝΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΤΑΡΑΓΟΝΑ

4

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦYΛΑΚΑΣ

Hμ. Γέν.: 03/02/1993 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1

WHO IS WHO WHO IS WHO

YENI NGBAKOTO

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 23/01/1992 • Eθν.: 
ΚΟΝΓΚΟΛΕΖΟΣ • Τόπος Γεν.: ΚΡΟΥΑ

23

ZVONIMIR SARLIJA

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 29/08/1996 • Eθν.: ΚΡΟΑΤΗΣ 
• Τόπος Γεν.: ΚΟΠΡΙΒΝΙΤΣΑ

31

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 30/05/2002 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: -

24

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 16/12/1992 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

27

ΣΩΤ. ΑΛΕΞAΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 26/11/2001 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ

6

YASSINE AYOUB

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 06/03/1994 • Eθν. :ΟΛΛΑΝΔΟΣ   
• Τόπος Γεν.: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

8

FEDERICO MACHEDA

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 22/08/1991 • Eθν.: ΙΤΑΛΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΡΩΜΗ

9

ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 10/01/2000 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ  
• Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ

7
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WHO IS WHO

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Hμ. Γέν.: 03/01/2000 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ
 • Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ 

68

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Hμ. Γέν.: 09/03/2002 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ
 • Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ 

61

ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΒΙΔΑΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 21/08/2001 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ
 • Τόπος Γεν.: ΑΘΗΝΑ 

77

MAURICIO

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 21/10/1988 • Eθν. ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ

88

ALBERTO BRIGNOLI

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Hμ. Γέν.: 19/08/1991• Eθν.: ΙΤΑΛΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΤΡΕΣΚΟΡ ΜΠΑΛΝΕΑΡΙΟ

91

MATEUS VITAL

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 12/02/1998 • Eθν.: ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ 
• Τόπος Γεν.: ΡΙΟ ΝΤΕ ΤΖΑΝΕΪΡΟ

98

SEBASTIAN PALACIOS

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 20/01/1992 • Eθν.: ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΣΑΝ ΜΙΓΚΕΛ ΔΕ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ

34

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Hμ. Γέν.: 13/12/1995 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ 
• Τόπος Γεν.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚH

44

UFFE BECH

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 13/01/1993 • Eθν.: ΔΑΝΟΣ  
• Τόπος Γεν.: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

57

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝ/ΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 27/11/2001 • Eθν.: ΕΛΛΗΝΑΣ 
• Τόπος Γεν.: ΠΑΤΡΑ

37
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IVAN JOVANOVIC

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

PEDRAG ERAK

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΠ. ΦΥΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΝΟΤΡYΠΙΔΗΣ

ΓΥΜΝ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΙΑΤΡ. ΤΙΜ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΝΝΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΓΙΑ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤHΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΆΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

WHO IS WHO

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ

ΣΥΝΤ. ΠΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ



34 35

ΝΕΑ ΜΠΟΥΤΙΚ

Επιστροφή στη Λεωφόρο μας,
επιστροφή στη μπουτίκ μας

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο σπίτι του, στην 
ιστορική Λεωφόρο, και μαζί επιστρέφουν και οι 
παλιές αγαπημένες μας γηπεδικές συνήθειες. Στο 
γνώριμο σημείο της οδού Τσόχα 43 επέστρεψε 
και η μπουτίκ της ομάδας. Σε έναν εσωτερικό 
χώρο πλήρως ανακαινισμένο, καλαίσθητο και 
γεμάτο Παναθηναϊκό, οι φίλαθλοι της ομάδας μας 
μπορούν να βρουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. 
Οι φανέλες των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων 
του Τριφυλλιού βρίσκονται ήδη στην μπουτίκ, 
όπως και όλα τα ρούχα που φορούν οι Πράσινοι, 
μαζί με μια πλούσια γκάμα επίσημων προϊόντων 
του Παναθηναϊκού.

Με μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα και τιμές η 
πρόσφατα ανανεώμενη μπουτίκ του Παναθηναϊκού, 
με τη συνεργασία της Kappa που ντύνει την ομάδα 
μας την τελευταία τριετία, περιμένει να την 
επισκεφτείς και να φορέσεις τα πράσινα. Ήδη οι 
ποδοσφαιριστές των Πρασίνων δεν έχασαν την 
ευκαιρία τις προηγούμενες ημέρες και βρέθηκαν 
στην μπουτίκ προκειμένου να περιηγηθούν στον 
χώρο, να δοκιμάσουν τα ρούχα και να κάνουν τις 
πρώτες αγορές τους. Κάντε το ίδιο κι εσείς...

ΝΕΑ ΜΠΟΥΤΙΚ

Ακόμη όμως κι αν δεν μπορείτε να δώσετε το «παρών» στο γήπεδο «Απ. 
Νικολαΐδης», υπάρχει πλέον και η δυνατότητα του PAO e-shop, του ηλεκτρονικού 
καταστήματος της ομάδας, όπου θα δείτε διαθέσιμα online όλα τα επίσημα 
προϊόντα του Παναθηναϊκού. Κάντε κλικ στη διεύθυνση www.paofc.gr
και βρείτε τα ρούχα και τα προϊόντα που ταιριάζουν περισσότερο σε εσάς και 
στους αγαπημένους σας Παναθηναϊκούς.

Η μπουτίκ του Παναθηναϊκού επέστρεψε και γίνεται ξανά σημείο 
συνάντησης για τους φίλους του Τριφυλλιού που θέλουν να 
ντύνονται σε… στυλ Παναθηναϊκό. Λίγο πριν μπεις στο γήπεδο, 
λοιπόν, κάνε μια βόλτα απ’ την πιο πράσινη μπουτίκ του κόσμου. 

Σε περιμένουμε...
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10η Αγωνιστική 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

Βόλος - ΟΦΗ 15.00

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα 19.30

Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης 19.30

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης 15.00

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 19.30

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 19.30

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ  17.15

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9η Αγωνιστική 

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

ΟΦΗ - Ατρόμητος 17.15

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 17.15

Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ 19.30

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Αστέρας Τρίπολης - Λαμία 15.00

Βόλος - Άρης 17.15

Ολυμπιακός - Ιωνικός 19.30

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 19.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2021/2022  SUPER LEAGUE INTERWETTEN

SUPERLEAGUE INTERWETTEN 2021 / 2022

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Ι. Η. ΓΥ ΓΚ ΔΙΑΦ. ΒΑΘ.

Α.Αγώνες Ν.Νίκες Ι. Ισοπαλίες Η.Ήττες ΓΥ.Γκολ Υπερ ΓΚ.Γκολ Κατά ΔΙΑΦ.Διαφορά Γκολ ΒΑΘ.Βαθµοί

ΑΡΗΣ: -6 ΠΟΝΤΟΙ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 6 2 0 14 5 +9 20

2. ΑΕΚ 8 6 1 1 18 8 +10 19

3. ΠΑΟΚ 8 5 1 2 17 10 +7 16

4. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 8 4 2 2 17 16 +1 14

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 3 2 3 14 5 +9 11

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 2 4 2 6 6 0 10

7. ΟΦΗ 8 1 6 1 7 8 -1 9

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8 2 3 3 5 7 -2 9

9. ΙΩΝΙΚΟΣ 8 2 3 3 6 10 -4 9

10. ΑΡΗΣ 8 4 2 2 11 5 +6 8

11. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 8 1 3 4 8 11 -3 6

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 1 2 5 9 17 -8 5

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 1 2 5 4 16 -12 5

14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 8 0 3 5 5 16 -11 3

PANATHINAIKOS FC OFFICIAL WEBSITE / ΑΓΩΝΕΣ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
PANATHINAIKOS FC

ΝΕΑ

ΑΓΩΝΕΣ

ΟΜΑΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β'

ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΟ ΜΟΥ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ONLINE STORE

SUPERLEAGUE INTERWETTEN 2021 / 2022
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