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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)

Όταν έρχεται η ώρα για το ντέρμπι του 
Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, τα πολλά 
λόγια είναι φτώχεια. Οι αναλύσεις, οι 
δηλώσεις, η παράδοση, τα στατιστικά, η 
φόρμα των ομάδων, οι απουσίες και τα 
προβλήματα, όλα παραμερίζονται. Το πριν 
δεν έχει σημασία. Το μόνο που μετράει είναι 
η στιγμή. Η στιγμή που οι ομάδες θα μπουν 
στο γήπεδο και ο διαιτητής θα σφυρίξει την 
έναρξη…

Εκεί κρίνονται όλα, μέσα στο γήπεδο. 
Το πάθος, η ένταση, η ομαδικότητα, ο 
τσαμπουκάς, η αυτοσυγκέντρωση, το πνεύμα 
του νικητή, η αυταπάρνηση, η δίψα για 
επικράτηση, είναι στοιχεία που καθορίζουν 
την έκβαση των ντέρμπι όταν βεβαίως δεν 
παρεμβαίνει η… διαιτησία (όπως δυστυχώς 
πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει την 
τελευταία 25ετία).
Έφτασε λοιπόν η ώρα για την ποδοσφαιρική 
μάχη με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και 
παράλληλα ήρθε η ώρα των απαντήσεων που 
ψάχνει και που θέλει να δώσει το Τριφύλλι. 

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μεταβατικό 
στάδιο και δείχνει ότι βελτιώνεται, ότι 
ανεβαίνει, ότι γίνεται καλύτερος. Μέχρι 
στιγμής όμως έχει αδικήσει τον εαυτό του. 
Έχει πετάξει βαθμούς σε πολλά παιχνίδια, 
γεγονός που αδικεί τη μεγάλη και σημαντική 
προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά 
στο γήπεδο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι 
ποδοσφαιριστές του.

Η τελευταία ήττα στον Βόλο αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα καθώς 
ουσιαστικά η ομάδα έπαιξε κι έχασε… μόνη 
της «χαρίζοντας» εύκολα γκολ και κατ’ 
επέκταση τη νίκη στον αντίπαλο. Είπαμε 
όμως, όταν έρχεται η ώρα για ντέρμπι, δεν 
μετράει το πριν. Όλα παίζονται εκείνη τη 
στιγμή. Και οι παίκτες της ομάδας μας έχουν 
μια ευκαιρία μπροστά τους για να νικήσουν 
τον μεγάλο τους αντίπαλο και να θέσουν τις 
βάσεις για ένα καλύτερο 2022…

Πάμε γερά Τριφυλλάρα μου!

Ώρα για ντέρμπι, 
ώρα για νίκη!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD

Bar t 
Is Back

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD

Ο Μπαρτ επέστρεψε! Είναι γερός, δυνατός, 
αποφασισμένος κι είναι εδώ για να προσφέρει ξανά 
τις πολύτιμες υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό. 
Ταλαιπωρήθηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Του έλειψε η ομάδα αλλά κι εκείνος έλειψε πολύ απ’ 
το Τριφύλλι. Πλέον όμως οι κακές μέρες ανήκουν στο 
παρελθόν. Ο Σένκεφελντ είναι πίσω στη δράση και 
υπόσχεται να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη και τον 
σεβασμό που λαμβάνει στον Παναθηναϊκό.

Ο Ολλανδός αμυντικός άνοιξε την καρδιά του και 
μίλησε για όλα: από το ντέρμπι της Λεωφόρου με τον 
Ολυμπιακό, τη δύσκολη περίοδο της απουσίας του 
και την πολλά υποσχόμενη ομάδα που χτίζει ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς, μέχρι τα μελλοντικά του σχέδια εκτός 
ποδοσφαίρου, την αγαπημένη του τηλεοπτική σειρά 
και τον συμπατριώτη του πρωταθλητή της Formula 1 
Μαξ Φερστάπεν…

BART SCHENKEVELD
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Μπαρτ, έφτασε η ώρα για ντέρμπι! Πώς νιώθετε; Σε τι 
κατάσταση βρίσκεται η ομάδα;
Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Έχουμε ένα δυνατό 
σύνολο και νιώθουμε καλά. Είναι σημαντικό ότι αυτή 
την εβδομάδα επέστρεψαν όλοι, γιατί είχαμε κι εμείς 
προβλήματα με τον κορονοϊό. Όμως τα ξεπεράσαμε κι 
έχουμε δουλέψει καλά γι’ αυτο το ντέρμπι. Θα δώσουμε τα 
πάντα για να νικήσουμε. Προερχόμαστε από μια ήττα που 
δεν μας άρεσε καθόλου και θέλουμε να ανακάμψουμε. 
Ξέρουμε ότι αν κερδίζεις αυτά τα μεγάλα ματς, σου δίνεται 
ώθηση για να ανεβαίνεις ολοένα και ψηλότερα. Κι αυτό θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε.

Γνωρίζεις πια την ψυχοσύνθεση των ελληνικών 
ντέρμπι. Πού εκτιμάς ότι θα κριθεί το ματς;
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. 
Πρέπει να πρεσάρουμε καλά, να είμαστε αποτελεσματικοί 
αμυντικά, κι όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας θα 
πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και να παίξουμε το δικό 
μας παιχνίδι. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα καλά μας 
στοιχεία και να τα βγάλουμε το γήπεδο. Εκεί πρέπει να 
στηριχτούμε.

Η ήττα απ’ τον Βόλο αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για 
να ανακάμψετε ή το ντέρμπι αρκεί από μόνο του ως 
κίνητρο;
Είναι ξεκάθαρο πως για ένα τέτοιο ντέρμπι δεν χρειάζεσαι 
επιπλέον κίνητρο. Το ντέρμπι και ο αντίπαλος αρκούν για 
να έχεις το κίνητρο που πρέπει. Σίγουρα όμως μια ήττα σε 
κάνει να είσαι πιο αποφασισμένος και πιο νευριασμένος 
στο επόμενο ματς γιατί θέλεις να ανακάμψεις.

Δυστυχώς, σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι δεν θα έχετε 
την ώθηση που θα θέλατε απ’ την εξέδρα καθώς θα 
υπάρχουν μόνο 1.000 οπαδοί λόγω των μέτρων για τον 
κορονοϊό. Σας επηρεάζει η απουσία του κόσμου;
Πάντοτε θέλουμε τους οπαδούς στο πλευρό μας, ιδίως σε 
ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Μας δίνουν μεγάλη ώθηση. 
Ωστόσο, η δουλειά μας είναι να είμαστε επαγγελματίες και 
να μην επηρεαστούμε από το γεγονός ότι οι εξέδρες δεν 
θα είναι γεμάτες. Εμείς θα πρέπει να παίξουμε σαν να είναι 
γεμάτο το γήπεδο.

Ο κορονοϊός πλέον κάνει πιο απρόβλεπτα τα παιχνίδια 
καθώς δεν είναι μόνο η απουσία των οπαδών. Μέχρι την 
τελευταία στιγμή μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα 
με νέα κρούσματα, υπάρχουν παίκτες που έχουν 
νοσήσει, που έχουν χάσει προπονήσεις ή που στερούνται 
αγωνιστικού ρυθμού. Γενικά διαφοροποιούνται οι 
συνθήκες ενός αγώνα. Έχετε προσαρμοστεί σ’ αυτή τη 
νέα τάξη πραγμάτων;
Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πω ότι ο σύλλογος κάνει τα πάντα 
για να τους κρατήσει όλους υγιείς και προστατευμένους απ’ 
τον κορονοϊό. Γίνεται ό,τι πρέπει προκειμένου η ομάδα και 
οι παίκτες να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. 
Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό στην εποχή του κορονοϊού. 
Έχουμε προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, αλλά δυστυχώς 
έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση, που πολλές 
φορές δεν είναι εύκολο να ελέγξεις. Βλέπουμε τι γίνεται 
σε όλο τον κόσμο. Αυτό που μπορείς να ελέγξεις, είναι να 
κάνεις τεστ καθημερινά, όπως εμείς, και να προσέχεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD
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Όταν έρχεται η Κυριακή πώς νιώθει ο παίκτης πριν από ένα 
μεγάλο ντέρμπι; Υπάρχει ενθουσιασμός; Ένας κόμπος στο 
στομάχι; Αγωνία;
Είναι πάντοτε μια ξεχωριστή κατάσταση. Έρχεται ένα μεγάλο 
ντέρμπι και ξέρεις τι σημαίνει για όλους τους ανθρώπους. Για 
τους οπαδούς, για την ομάδα, για σένα τον ίδιο. Είναι ωραίο το 
συναίσθημα κι έχεις πάντα την αίσθηση και την ελπίδα ότι θα 
γυρίσεις στο σπίτι έχοντας πανηγυρίσει τη νίκη.

Εσύ πως το αντιμετωπίζεις;
Έχω παίξει τόσο πολλά παιχνίδια στην καριέρα μου, που προσπαθώ 
να το κρατήσω σε φυσιολογικά επίπεδα. Πηγαίνοντας όμως προς 
το γήπεδο δύο ώρες πριν, το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Είναι κάτι 
ιδιαίτερο.

Πάντως και να θες να το βγάλεις απ’ το μυαλό σου, παντού θα 
βρεις κάποιον που θα στο… θυμίσει. Είτε στο σούπερ μάρκετ, 
είτε στο βενζινάδικο, είτε στον δρόμο, όλο και κάποιος θα σου 
πει «νικήστε τους». Πώς τα υποδέχεσαι όλα αυτά;
Είναι ωραία! Μου αρέσουν γιατί αποτελούν καλό σημάδι. Δείχνουν 
ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται και νοιάζεται γι’ αυτό που συμβαίνει. 
Άλλωστε, στο τέλος της ημέρας αυτά τα ντέρμπι υφίστανται κι 
έχουν μεγάλο νόημα λόγω των οπαδών κι όσων αισθάνονται. 
Γι’ αυτό και οφείλουμε να τα αποδεχόμαστε όλα αυτά και να τα 
αγκαλιάζουμε. Είναι κάτι όμορφο στο ποδόσφαιρο.

Γνωρίζεις καλά από ντέρμπι και αντιπαλότητες. Τα έχεις 
βιώσει και στην Ολλανδία, όπου επίσης υπάρχει μεγάλη 
κόντρα Φέγενορντ και Άγιαξ. Υπάρχει σύγκριση; Ή οι Έλληνες 
είναι πιο… τρελοί;
Είναι περίεργο, αλλά στο διάστημα που βρίσκομαι στην Ελλάδα, 
δεν έχω ζήσει ένα ντέρμπι με κόσμο! Μόνο το πρώτο μου, αλλά 
ήταν στο ΟΑΚΑ που είναι αχανές. Σίγουρα όμως το πάθος και η 
ένταση που επικρατούν είναι μοναδικά.

Ο Μπαρτ σε τι κατάσταση βρίσκεται; Επέστρεψες, πήρες 
παιχνίδια, είσαι βασικός ξανά. Πώς νιώθεις;
Είμαι καλά! Είμαι υγιής κι αυτό είναι το σημαντικότερο. Πλέον 
μέσα απ’ την καθημερινή δουλειά προσπαθώ να γίνομαι ολοένα 
και καλύτερος. Είναι μια ωραία διαδικασία που σου δίνει κίνητρο 
για να συνεχίσεις τη σκληρή δουλειά.

Η επιστροφή έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό αποτελεί 
μια ανακούφιση; Πώς αισθάνεσαι;
Είναι πράγματι μια ανακούφιση. Στο τέλος της ημέρας όμως, 
εκείνο που θέλεις, είναι να ανταποδώσεις την εμπιστοσύνη 
που σου δείχνει το κλαμπ. Ένας τραυματισμός ή κάποιο άλλο 
πρόβλημα που δεν σου επιτρέπει να παίξεις, είναι απογοητευτικό 
γιατί δεν μπορείς να προσφέρεις αυτό για το οποίο σε θέλει η 
ομάδα. Είναι πολύ ωραία λοιπόν η αίσθηση του να επιστρέφεις 
και να προσπαθείς να ανταποδώσεις την εμπιστοσύνη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ RUBEN PEREZ

Πώς ήταν το διάστημα μακριά απ’ τα γήπεδα;
Σίγουρα είναι μια δύσκολη περίοδος. Αλλά ακολουθώ 
κάτι που πάντα λέει ο πατέρας μου: «Ό,τι κι αν συμβεί, 
θα περάσει». Έτσι πρέπει να το βλέπεις. Διότι αν μείνεις 
στο πρόβλημα, ιδίως σε έναν τραυματισμό, θα τρελαθείς. 
Πρέπει να δουλεύεις καθημερινά και να κοιτάζεις λίγο 
πιο μακριά, στην επόμενη μέρα, στο επόμενο βήμα. Αυτό 
προσπάθησα να κάνω, βγάζοντας απ’ το μυαλό μου τι μου 
είχε συμβεί.

Διανύεις την τρίτη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Έχεις 
δει ομάδες, καταστάσεις, προπονητές, προετοιμασίες, 
παίκτες, αγώνες. Τι βλέπεις εφέτος με την ομάδα που 
έχει δημιουργήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς;
Βλέπω ότι η ομάδα είναι δυνατή και μου αρέσει αυτό. Πρέπει 
να κρατήσουμε το επίπεδο υψηλά και να συνεχίσουμε την 
προσπάθεια διότι θεωρώ ότι είμαστε ικανοί για πολλά 
πράγματα αν μείνουμε σ’ αυτό τον δρόμο. Η ομάδα κάνει 
βήματα προόδου.

Πώς εξηγείς την αναποτελεσματικότητα της ομάδας σε 
παιχνίδια που δεν άξιζε να χάσει όπως συνέβη με ΠΑΣ 
Γιάννινα, Άρη, Αστέρα Τρίπολης, ΑΕΚ, Βόλο;
Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Να 
ορίζουμε εμείς την τύχη μας. Και σίγουρα, πρέπει να είμαστε 
συγκεντρωμένοι κάθε στιγμή. Όταν δίνουμε τη δυνατότητα 
στον αντίπαλο να σκοράρει πρώτος, τότε γίνεται πιο 
δύσκολο στη συνέχεια για να επιστρέψουμε, ενώ αν είμαστε 

προσηλωμένοι και κρατήσουμε το μηδέν στην άμυνα, θα 
έχουμε τις ευκαιρίες για να φτάσουμε στη νίκη.

Τρίτη χρονιά στην Αθήνα! Πώς είναι η ζωή εδώ;
Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Οι άνθρωποι είναι καλοί, το 
φαγητό επίσης, ο καιρός το ίδιο! Προφανώς δεν μπορώ να 
ζήσω την κανονική ζωή της πόλης λόγω κορονοϊού ή και 
των υποχρεώσεων με την ομάδα αλλά το απολαμβάνω.

Τι είναι εκείνο που σου αρέσει περισσότερο;
Οι άνθρωποι! Είστε πιο συναισθηματικοί και πιο 
εκδηλωτικοί απ’ ό,τι έχω συνηθίσει στην πατρίδα μου. Είστε 
ή όλα ή τίποτα (γέλια). Στα μέρη μου οι άνθρωποι έχουν 
μια ισορροπία σε όλα τα πράγματα στη ζωή τους, είτε στα 
καλά, είτε στα άσχημα. Πολλές φορές όμως δεν μπορούν 
να απολαύσουν τη στιγμή. Εδώ οι άνθρωποι, πραγματικά 
απολαμβάνουν τη στιγμή κι αυτό είναι υπέροχο.

Ελληνικά έχεις καταφέρει να μάθεις;
Ξέρω πολλές κακές λέξεις (γέλια). Με τα υπόλοιπα όμως 
δυστυχώς δυσκολεύομαι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη 
γλώσσα. Βλέπω για παράδειγμα τον Αγιούμπ που μιλάει 
ολλανδικά αλλά και αραβικά, και του είναι πιο εύκολο να 
μάθει ελληνικά. Το ίδιο νομίζω ισχύει και για όσους είναι 
από μεσογειακές χώρες ή από τα Βαλκάνια. Δεν ξέρω γιατί, 
αν δηλαδή ταιριάζουν περισσότερο αυτές οι γλώσσες, 
αλλά για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ευτυχώς που όλοι 
μιλούν αγγλικά (γέλια).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD
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Πώς περνάς τις ώρες σου μακριά απ’ το ποδόσφαιρο;
Κάνω παρέα με συμπαίκτες μου και με φίλους. Προσπαθώ να 
χαλαρώνω, βλέπω σειρές. Ήρεμη ζωή γενικά. Επίσης, μου 
αρέσει να διαβάζω, να μαθαίνω νέα πράγματα, να εξελίσσομαι…

Αγαπημένη σειρά;
Το Peaky Blinders!

Αν δεν ήσουν ποδοσφαιριστής τι θα ήθελες να κάνεις;
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Έχω αρχίσει όμως να 
σκέφτομαι το real estate. Μου αρέσει αυτός ο κλάδος.

Ασχολείσαι με άλλα σπορ πέραν του ποδοσφαίρου;
Στη διάρκεια του χειμώνα όχι γιατί προσπαθώ να διατηρώ το 
σώμα μου ξεκούραστο όταν έχουμε ρεπό. Τα καλοκαίρια όμως 
μου αρέσει για παράδειγμα να ασχολούμαι με την πυγμαχία.

Σου αρέσουν και τα αυτοκίνητα… Είμαι σίγουρος ότι 
ασχολείσαι με τη Formula 1. Ειδικά την τελευταία σεζόν δεν 
μπορεί να την έχασες με Ολλανδό πρωταθλητή…
Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει η Formula 1 και 
παρακολουθώ λόγω του Μαξ Φερστάπεν. Τα προηγούμενα 
χρόνια, προτού εμφανιστεί ο Μαξ, δεν μου άρεσε το γεγονός ότι 
πάντοτε κέρδιζε το γρηγορότερο αυτοκίνητο. Είμαι από εκείνους 
που τους αρέσει να βλέπουν τους οδηγούς να συναγωνίζονται 
έχοντας τα ίδια χαρακτηριστικά στο μονοθέσιό τους. Διότι τότε 
μπορείς να δεις ποιος είναι πραγματικά ο καλύτερος. Αυτό ήταν 
κάτι που δεν μου άρεσε τα προηγούμενα χρόνια στη Formula 1.

Η τελευταία σεζόν όμως;
Πραγματικά την απόλαυσα. Ολλανδός ο Μαξ, Ολλανδοί στις 
εξέδρες να τον υποστηρίζουν και να δημιουργούν ατμόσφαιρα. 
Ήταν απολαυστική… 

Δίκαια αναδείχθηκε πρωταθλητής;
Στο τέλος της ημέρας, αν δεις όλους τους αγώνες, έστω 
κι αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, θεωρώ ότι άξιζε 
το πρωτάθλημα. Επικεντρώνονται πολλοί και μένουν στον 
τελευταίο αγώνα και πραγματικά καταλαβαίνω όσους 
μπορεί να ενοχλήθηκαν γιατί ο Μαξ πήρε αβαντάζ έχοντας 
καλύτερα ελαστικά. Βλέποντας όμως όλη τη σεζόν, είναι άξιος 
πρωταθλητής. 

Είχες ποδοσφαιρικό είδωλο όταν ήσουν μικρός; Ποιον 
θαύμαζες;
Δεν είχα κάποιο ποδοσφαιρικό είδωλο. Είχα τον πατέρα μου. 
Δεν ήταν ποδοσφαιριστής αλλά σαν άνθρωπος αυτός ήταν το 
είδωλό μου…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ BART SCHENKEVELD
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Από καταβολής ποδοσφαίρου, όταν ακόμη η μπάλα 

παιζόταν στα χωμάτινα γήπεδα, κάθε ντέρμπι 

«αιωνίων» έγραψε τη δική του ιστορία. Καθένα 

τους ήταν κάτι διαφορετικό και όλα μαζί ουσιαστικά 

αποτελούν την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Πρόκειται άλλωστε για το δικό μας clasico…

Κι αν τα ντέρμπι «αιωνίων» αποτελούν το 

αποκορύφωμα της αέναης «μάχης» των δύο 

συλλόγων, οι νίκες επί του Ολυμπιακού είναι 

πάντοτε οι πιο… γλυκές. Κάθε μια απ’ τις 19 που έχει 

πανηγυρίσει το Τριφύλλι στην έδρα του, αποτελεί 

και μια ξεχωριστή ιστορία. Κάθε μία αποτελεί κι ένα 

λιθαράκι στο μεγαλείο του Παναθηναϊκού. Ας τις 

θυμηθούμε μία προς μία.

Green 
Glory Days
Θυμόμαστε με 
περηφάνια κάθε μια απ’ 
τις 19 εντός έδρας νίκες 
του Παναθηναϊκού επί 
του Ολυμπιακού
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25 Ιουνίου 1961
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Πράσινος θρίαμβος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για 
την 30ή και τελευταία αγωνιστική που σφράγισε με τον 
καλύτερο τρόπο τον τίτλο που κατέκτησε η ομάδα του 
Χάρι Γκέιμ. Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 με γκολ του 
Μπενάρδου στις 25 Ιουνίου 1961.

17 Μαρτίου 1963
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0

Κυρίαρχος ήταν στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός επί του 
«αιώνιου» αντιπάλου Ολυμπιακού. Οι Πράσινοι ήταν 
ανώτεροι κι έφτασαν σε μια μεγάλη νίκη με 2-0 με τα γκολ 
του Δομάζου και του Πανάκη.

22 Νοεμβρίου 1967
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Ντέρμπι σκληρό και δύσκολο στη Λεωφόρο με τον 
Παναθηναϊκό του Λάκη Πετρόπουλου να αναμετράται 
με τον Ολυμπιακό του Μάρτον Μπούκοβι. Οι Πράσινοι 
θριάμβευσαν τελικά και πέτυχαν μια σπουδαία νίκη με 
1-0 χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λουκανίδη, ο 
οποίος σκόραρε με όλους τους τρόπους!

10 Οκτωβρίου 1971
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2

Ακόμη ένα μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο 
για τη σεζόν 1971-72. Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με 
πέναλτι του Καραβίτη στο 19’ αλλά ο Παναθηναϊκός του 
Φέρεντς Πούσκας με ένα εξάλεπτο ξέσπασμα έκανε την 
ανατροπή με δύο γκολ του Αντωνιάδη στο 59’ και το 65’. Οι 
Ερυθρόλευκοι ισοφάρισαν άμεσα με τον Παμπουλή με τον 
68’ αλλά ο Κουβάς οδήγησε τους Πράσινους στον θρίαμβο 
με το νικητήριο γκολ που πέτυχε στο 78’.

11 Απριλίου 1977
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0

Μεγάλο ντέρμπι στη Λεωφόρο με τον Ολυμπιακό και 
θρίαμβος των Πρασίνων του Κάζιμιρ Γκόρσκι στο δρόμο 
προς τον τίτλο. Ο Δομάζος σκόραρε ξανά εις βάρος των 
Ερυθρόλευκων με ένα φανταστικό βολέ και ο Αλβαρές με 
κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

12 Φεβρουαρίου 1978
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Μεσημέρι Κυριακής στη Λεωφόρο με ντέρμπι «αιωνίων» 
και έπειτα από ένα κλειστό και δυνατό παιχνίδι ο 
Παναθηναϊκός κυριαρχεί με το γκολ του Βαλλίδη στο 79’ 
που διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

13 Ιανουαρίου 1980
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο 
για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος και τον 
φιλοδώρησε δύο γκολ στη μεγάλη νίκη με 2-0. Ο Υφαντίδης 
άνοιξε το σκορ στο 19’ και ο Αλβαρές έγραψε το 2-0 στο 85’ 
εν μέσω αποθέωσης.

5 Νοεμβρίου 1988
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-1

Μεγάλο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ παρουσία 52.679 θεατών και 
ο Παναθηναϊκός θριαμβεύει με 2-1. Το σκορ άνοιξε για 
τους ανώτερους Πράσινους του Γκίντερ Μπένγκστον με 
αυτογκόλ του Μπανιώτη στο 37’. Ο Αλεξίου ισοφάρισε (1-1) 
προσωρινά στο 78’ με κεφαλιά αλλά το Τριφύλλι είχε άμεση 
απάντηση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σαραβάκου στο 
80’.

26 Ιανουαρίου 1992
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-0

Εκείνο το μεσημέρι του Γενάρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός 
του Βασίλη Δανιήλ πραγματοποίησε μια απ’ τις καλύτερες 
εμφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ σε ελληνικό ντέρμπι. Οι 
Πράσινοι κυριάρχησαν ολοκληρωτικά στο γήπεδο και το 
τελικό 3-0 ήταν… λίγο σε ένα ματς, στο οποίο θα μπορούσε 
να έχει γραφτεί ιστορία. Ο Μαραγκός σκόραρε στο 18’, ο 
Σαραβάκος στο 30’ και ο Βαζέχα έγραψε το 3-0 στο 78’.

28 Απριλίου 1996
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Ένα και να… καίει απ’ τον Παναθηναϊκό του Χουάν Ραμόν 
Ρότσα που ήταν ασταμάτητος εκείνη την περίοδο. Οι 
Πράσινοι ήταν αισθητά ανώτεροι στο γήπεδο, πήραν 
νωρίς το προβάδισμα στο σκορ με ένα πέναλτι-κεραυνό 
του Αποστολάκη κι έφτασαν σε μια σημαντική νίκη επί του 
Ολυμπιακού.

21 Νοεμβρίου 1999
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-0

Σπουδαίο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ και μεγάλη εμφάνιση απ’ 
τον Παναθηναϊκό του Γιάννη Κυράστα. Οι Πράσινοι ήταν 
κυρίαρχοι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς κι έφτασαν 
σε μια πανάξια και καθαρή νίκη σε εποχές που το ελληνικό 
ποδόσφαιρο ανέδυε τη δυσοσμία της «παράγκας». Σε ένα 
εκρηκτικό εξάλεπτο ο Ολιβάρες στο 58’ και ο Βαζέχα στο 
64’, αμφότεροι με κεφαλιά, οδήγησαν το Τριφύλλι στον 
θρίαμβο με 2-0
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12 Ιανουαρίου 2003
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2

Ένα απ’ τα καλύτερα ντέρμπι «αιωνίων» όλων των 
εποχών. Για τη 14η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός του 
Σέρχιο Μαρκαριάν υποδέχθηκε στη Λεωφόρο τον 
Ολυμπιακό που προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ με 
αυτογκόλ (!) του Χένρικσεν και του Κυργιάκου στο 
9’ και το 55’. Ο Ολισαντέμπε στο 18’, ο Μπασινάς με 
φάουλ στο 72’ και ο Κόλκα στο 77’ διαμόρφωσαν τη 
μεγάλη ανατροπή για το Τριφύλλι!

10 Απριλίου 2005
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Μεγάλο ντέρμπι και μεγάλη εμφάνιση για τους 
Πράσινους του Αλμπέρτο Μαλεζάνι που «πάτησαν» 
τον Ολυμπιακό. Το γκολ του Κωνσταντίνου στο 43’ 
διαμόρφωσε το τελικό 1-0 που όμως ήταν πολύ 
φτωχό με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέσα 
στο γήπεδο…

5 Νοεμβρίου 2006
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Σε μια περίοδο μεταβατική και δύσκολη για 
τον Παναθηναϊκό, οι Πράσινοι πανηγύρισαν μια 
σημαντική νίκη επί του Ολυμπιακού. Το Τριφύλλι 
με τον Βίκτορ Μουνιόθ στον πάγκο επικράτησε 1-0 
στο ΟΑΚΑ χάρη σε μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ 
του Βίκτορ Σάντσεθ, που ανάγκασε τον Κωστούλα να 
στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 48’.

30 Οκτωβρίου 2010
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-1

Ο Τζιμπρίλ Σισέ έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή 
του στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του 
Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Κόντρα στη ροή του αγώνα 
οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με τον Μιραλάς στο 37’ 
αλλά το Τριφύλλι του Νίκου Νιόπλια με δύο γκολ του 
Γάλλου κανονιέρη σε έξι λεπτά (57’, 63’) μετέτρεψε 
το 0-1 σε 2-1.

22 Φεβρουαρίου 2015
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-1

Ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Αναστασίου διεκδικεί το 
πρωτάθλημα και στο ντέρμπι της Λεωφόρου κυριαρχεί 
του Ολυμπιακού με 2-1. Το αυτογκόλ του Μαζουακού 
στο 49’ και το τέρμα του Πέτριτς στο 78’ βάζουν τους 
Πράσινους σε θέση οδηγού (2-0) προτού μειώσουν στο 
90’ οι Πειραιώτες. Λίγο αργότερα όμως ουσιαστικά οι 
τρεις βαθμοί απ’ αυτή τη μεγάλη νίκη θα κάνουν φτερά 
καθώς για άλλη μια φορά η αθλητική δικαιοσύνη 
εξάντλησε την αυστηρότητά της στο Τριφύλλι.

19 Μαρτίου 2017
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Στις 19 Μαρτίου 2017 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε 
στο γήπεδο της Λεωφόρου τον μεγάλο του αντίπαλο 
Ολυμπιακό και ο Μπεργκ έβαλε φαρδιά πλατιά την 
υπογραφή του καθώς το φανταστικό γκολ με γυριστό 
βολέ που πέτυχε στο 15’ έξω απ’ την περιοχή έκρινε την 
αναμέτρηση που είχε για θριαμβευτές τους Πράσινους 
του Μαρίνου Ουζουνίδη.

28 Οκτωβρίου 2017
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0

Ακόμη ένα ντέρμπι στη Λεωφόρο με νικητή τον 
Παναθηναϊκό. Στις 28 Οκτωβρίου 2017 οι Πράσινοι του 
Ουζουνίδη επικράτησαν και πάλι 1-0 στη Λεωφόρο με 
τον Βιγιαφάνιες να σκοράρει το νικητήριο τέρμα στο 56’ 
έπειτα από θαυμάσια ενέργεια του Λουντ και συνεργασία 
με τον Μολίνς.

14 Φεβρουαρίου 2021
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 2-1

Παρά τα προβλήματά του ο Παναθηναϊκός κυριαρχεί στη 
Λεωφόρο του Ολυμπιακού στις 14 Φεβρουαρίου 2021. 
Οι Πράσινοι του Λάζλο Μπόλονι προηγήθηκαν νωρίς στο 
6’ με την κεφαλιά του Μαουρίσιο και πέτυχαν το 2-0 στο 
73’ με τον Σανκαρέ (ο Ελ Αραμπί μείωσε στο 82’).
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Η ομάδα

Ο Ολυμπιακός αποτελεί παραδοσιακά τον μεγάλο αντίπαλο 
του Παναθηναϊκού. Έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία 
πρωταθλήματα, ενώ την τρέχουσα σεζόν βρίσκεται στην 
κορυφή της βαθμολογίας έχοντας διαφορά εννέα βαθμών 
απ’ τη δεύτερη ΑΕΚ. Παραμένει αήττητος έπειτα από 16 
αγώνες και μακριά απ’ το Γ. Καραϊσκάκης έχει απολογισμό 
επτά νίκες και μια ισοπαλία.

Ο coach

Ο Πέδρο Μαρτίνς διανύει την τέταρτη σεζόν στο ελληνικό 
πρωτάθλημα ως κόουτς του Ολυμπιακού. Έχει κατακτήσει 
δύο πρωταθλήματα και σε σύνολο 118 αγώνων στη Super 
League έχει απολογισμό 93 νίκες, 19 ισοπαλίες και 6 
ήττες. Προτού έρθει στην Ελλάδα εργάστηκε στις Ουνιάο 
Λάμας, Λουζιτάνια, Εσπίνιο, Μαρίτιμο, Ρίο Άβε και Βιτόρια 
Γκιμαράες.

Ολυμπιακός
Έτος: ίδρυσης: 1925
Χρώματα: Κόκκινο-Άσπρο
Γήπεδο: «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
Διεύθυνση: Πλατεία Αλεξάνδρας - Λιμένας Ζέας, 
185 34, Πειραιάς
Τηλέφωνο: +30 210 4143000
Website: www.olympiacos.org

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

ΤΕΡΜΑΤΟΦYΛΑΚΕΣ

1  Βατσλίκ Τόμας Τσεχία 32 16 -

31 Κρίστινσον Έγκμουντουρ Ισλανδία 32 64 -

88 Τζολάκης Κώστας Ελλάδα 19 6 -

No OΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

ΑΜΥΝΤΙΚΟI

3 Σεμέδο Ρούμπεν Πορτογαλία 27 57 2

15 
Παπασταθόπουλος 

Σωκράτης 
Ελλάδα 33 68 2

24 Μπα Ουσεϊνού Σενεγάλη 26 48 1

25 Μάρκοβιτς Σβέτοζαρ Σερβία 21 8 -

27 Λαλά Κενί Γαλλία 30 16 -

33 Καρμπόβνικ Μίχαλ Πολωνία 20 5 -

34 Παπαδόπουλος Αβραάμ Ελλάδα 37 245 11

40 Μανωλάς Κώστας Ελλάδα 30 121 7

45 Ρέαμπτσιουκ Όλεγκ Μολδαβία 23 35 -

66 Σισέ Παπέ Σενεγάλη 26 76 9

ΜΕΣΟΙ

4 Καμαρά Μαντί Γουινέα 24 100 15

5 Μπουχαλάκης Ανδράς Ελλάδα 28 149 11

6 Εμβιλά Γιαν Γαλλία 31 46 4

8 Κουντέ Μαλόνγκ Πιερ Καμερούν  26  8  - -
14 Ανδρούτσος Θανάσης Ελλάδα 24 86 6

19 Μασούρας Γιώργος Ελλάδα 29 210 46

22 Καμαρά Αγκιμπού Γουινέα 20 14 4

28 Βαλμπουενά Ματιέ Γαλλία 37 61 9

90 Σουρλής Βασίλης Ελλάδα 19 7 -

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

7 Ονιεκούρου Χένρι Νιγηρία 24 11 -

10 Ρόνι Λόπες Πορτογαλία 26 11 1

11 Ελ Αραμπί Γιουσέφ Μαρόκο 34 81 51

17 Βρουσάι Μάριος Ελλάδα 21 25 4

29 Τικίνιο Σοάρες Βραζιλία 31 16 4

53 Μιλιντσεάνου Νικολάε Μολδαβία 29 21 3

77 Γκάρι Ροντρίγκες Πράσινο Ακρωτήρι 31 45 9
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Match stats 
Facts & history

Η ιστορία τους σε Α’ Εθνική/Super League

Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον 
Ολυμπιακό για 131η φορά από καταβολής Α’ 
Εθνικής (1959-60), πλέον Super League. Ο αριθμός 
των μεταξύ τους αγώνων στο πρωτάθλημα είναι 
μονός καθώς πέραν των (ζυγών) αναμετρήσεων 
είτε στη regular season είτε στα πλέι οφ, υπάρχει κι 
ένα μπαράζ τίτλου το 1982.

Έχουν πραγματοποιηθεί 64 ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό στην έδρα του Παναθηναϊκού, όπου 
οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει ισορροπία στα 
αποτελέσματα. Οι «αιώνιοι» έχουν πανηγυρίσει από 
19 νίκες, ενώ 26 ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

Ωστόσο, τρεις νίκες των Ερυθρόλευκων δεν 
έχουν κριθεί στο γήπεδο καθώς αποτελούν προϊόν 
μηδενισμού του Τριφυλλιού. Ιδίως στο διαβόητο 
ντέρμπι της 21ης Νοεμβρίου 2015 δεν παίχτηκε 
ούτε λεπτό εξαιτίας του διαιτητή Παππά.

Η παράδοση του Παναθηναϊκού στα εντός έδρας 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια είναι 
θετική με εξαίρεση τη «μαύρη» μέρα του περυσινού 
1-4 στη Λεωφόρο για την τελευταία αγωνιστική των 
πλέι οφ. Στα επτά παιχνίδια που έχουν παιχτεί στο 
γήπεδο οι Πράσινοι έχουν τέσσερις νίκες και δυο 
ισοπαλίες.

Ο Μαουρίσιο είναι ο παίκτης που έχει 
σκοράρει συνεχόμενα στα δύο τελευταία ντέρμπι 
στη Λεωφόρο εις βάρος των Πειραιωτών, ενώ 
γκολ σε ντέρμπι «αιωνίων» έχουν σκοράρει απ’ το 

υπάρχον ρόστερ, ο Μακέντα στο Καραϊσκάκη και ο 
Βιγιαφάνιες στην εντός έδρας νίκη με 1-0 το 2018. 
Από την άλλη πλευρά, ο Ελ Αραμπί έχει πετύχει 
πέντε γκολ εις βάρος των Πρασίνων.

Ο Βιγιαφάνιες είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού 
με την παλαιότερη παρουσία σε ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό καθώς είχε παίξει για πρώτη φορά πριν 
από έξι χρόνια, στις 13 Δεκεμβρίου 2015. Συνολικά 
έχει δώσει το παρών σε επτά ντέρμπι καθώς 
μεσολάβησε η αποχώρησή του απ’ την ομάδα.

Ο Κουρμπέλης και ο Μακέντα είναι οι 
δύο παίκτες του Τριφυλλιού με τις περισσότερες 
συμμετοχές (10) σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 
Ακολουθούν ο Χατζηγιοβάνης και ο Διούδης που 
έχουν από εννέα. Από πλευράς Ολυμπιακού, ο 
Μπουχαλάκης είναι ο πλέον έμπειρος, έχοντας 
μάλιστα τα περισσότερα ντέρμπι (11) απ’ 
οποιονδήποτε άλλον στα ρόστερ των δύο ομάδων. 
Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος όμως είναι ο παλαιότερος 
όλων σε ντέρμπι έχοντας παίξει για πρώτη φορά στο 
0-0 του ΟΑΚΑ στις 9 Νοεμβρίου 2008, πριν από 13 
χρόνια!

Ο Καρλίτος κι ο Ελ Αραμπί δίνουν μάχη για 
την πρώτη θέση στους σκόρερ της Super League. 
Αμφότεροι έχουν σκοράρει από εννέα γκολ στη 
διάρκεια της τρέχουσας σεζόν. Όμως ο Ισπανός φορ 
του Παναθηναϊκού είναι πιο αποτελεσματικός καθώς 
σκοράρει ένα γκολ ανά 2,2 τελικές σε αντίθεση με 
τον Μαροκινό που βρίσκει δίχτυα ανά 3,1 τελικές.

MATCH HISTORY MATCH HISTORY

Σύνολο Aγώνων
στην έδρα του Παναθηναϊκού

Σύνολο Aγώνων

31

19

Παναθηναϊκός Ισοπαλίες Ολυμπιακός

49

26

50

Παναθηναϊκός Ισοπαλίες Ολυμπιακός

1964

130



26 27

12 Ιανουαρίου 2003

Τέτοιες μέρες, πίσω στο Γενάρη του 2003, ο Παναθηναϊκός 
υποδεχόταν τον Ολυμπιακό στην «καυτή» Λεωφόρο. Το 
ντέρμπι ήταν συναρπαστικό και οι Πράσινοι κυριαρχικοί. Ήταν 
καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και επικράτησαν 
3-2 με ανατροπή από 1-2 με το νικητήριο γκολ του Γιόνας 
Κόλκα στο 77’. Ο Ολισαντέμπε (18’) και ο Μπασινάς (72’) 
σκόραραν τα άλλα δύο γκολ του Παναθηναϊκού, ενώ τα 
τέρματα των Ερυθρόλευκων προήλθαν από αυτογκόλ του 
Χένρικσεν (9’) και του Κυργιάκου (55’).

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

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

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

SEBASTIAN PALACIOS

ΜΕΣΟΣ

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

34

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
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WHO IS WHO

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

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

68

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

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



32 33

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
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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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Βόλος - Παναθηναϊκός 3-1
Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022, 17.15
Πανθεσσαλικό Στάδιο
Super League, 17η αγωνιστική
Γκολ: 34’, 76’ Φαν Βέερτ, 95’ Ορόζ - 93’ πέν. Παλάσιος
Παναθηναϊκός: Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, Σάντσες, Κώτσιρας, 
Σένκεφελντ, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, Λούντκβιστ (46’ 
Χατζηθεοδωρίδης), Βιγιαφάνιες (84’ Ρούμπεν), Αϊτόρ (70’ 
Βιτάλ), Παλάσιος, Μακέντα (69’ Ιωαννίδης).

Παναθηναϊκός - Άρης 2-0
Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022, 21.30
Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»
Super League, 16η αγωνιστική
Γκολ: 14’ Παλάσιος, 83’ Αϊτόρ
Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, Σάντσες, Χουάνκαρ (85’ 
Κώτσιρας) Σένκεφελντ, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, 
Βιγιαφάνιες, Λούντκβιστ (85’ Βιτάλ), Αϊτόρ, Παλάσιος (92’ 
Χατζηθεοδωρίδης), Μακέντα (79’ Ιωαννίδης).

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΩΝΩΝ

Super League Interwetten

Καλλιθέα - Παναθηναϊκός Β 1-0
Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022
Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης»
Super League 2, 12η αγωνιστική
Γκολ: 2’ Μανθάτης
Παναθηναϊκός Β: Χριστογεώργος, Βαγιαννίδης, Ρόμπι 
(70’ Αντωνίου), Σιδεράς, Μαρτίνης, Ηλιάδης (84’ Μπιλάλ), 
Καρβούνης (46’ Φρόκου), Αθανασακόπουλος, Μαραθωνίτης (70’ 
Τουρκοχωρίτης), Τσιριγώτης, Σαρδέλης (80’ Κούτσιας).

Super League 2 Betsson
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19η Αγωνιστική

Σάββατο 22 Ιανουαρίου

ΟΦΗ - Παναιτωλικός 17.15

Ιωνικός - Παναθηναϊκός  19.30

Κυριακή 23 Ιανουαρίου

Άρης - Λαμία 15.00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 17.15

Βόλος - ΠΑΟΚ 17.15

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 19.30

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου

Αστέρας Τρίπολης - Απόλλων 19.30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

18η Αγωνιστική

Σάββατο 15 Ιανουαρίου

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 17.15

Λαμία - Ιωνικός 17.15

Απόλλων - Άρης 19.30

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 19.30

Κυριακή 16 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 17.15

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός  19.30

ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος 19.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
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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 16 13 3 0 28 9 +19 42

2. ΑΕΚ 16 10 3 3 29 16 +13 33

3. ΠΑΟΚ 16 10 1 5 33 20 +13 31

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17 7 5 5 21 17 +4 26

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16 8 2 6 27 14 +13 26

6. ΟΦΗ 17 6 8 3 21 16 +5 26

7. ΑΡΗΣ 16 8 3 5 17 15 +2 21

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16 5 5 6 16 15 +1 20

9. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 15 5 3 7 27 30 -3 18

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 4 3 9 16 29 -13 15

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 16 3 5 8 13 21 -8 14

12. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 16 2 5 9 13 22 -9 11

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 15 2 3 10 14 32 -18 9

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 14 1 5 8 7 26 -19 8

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
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