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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)

Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι τελευταίες δύο 
εβδομάδες για τον Παναθηναϊκό. Ήττα απ’ 
τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο, ήττα 
απ’ τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο και ήττα απ’ τον 
ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήττες σκληρές, ήττες 
επώδυνες, ήττες άδικες. Και στα τρία ματς 
το Τριφύλλι βρισκόταν εντός στόχου μέχρι 
και τα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, ένα γκολ 
του Μπαράλες με πέναλτι στο 84’ έφερε την 
πρώτη ήττα στη Λεωφόρο μετά από μήνες, 
δύο γκολ στο 85’ και το 95’ του Φελίπε 
και του Τσιλιανίδη μετέτρεψαν το 1-2 σε 
3-2 υπέρ των Κρητικών και δύο γκολ του 
Ίνγκασον και του Σάστρε στο 77’ και το 88’, 
αντίστοιχα, γύρισαν το 0-1 σε 2-1 στο ματς με 
τον Δικέφαλο.

Από εκεί που ο Παναθηναϊκός κρατούσε επτά 
βαθμούς στα χέρια του, έφυγε με το απόλυτο 
μηδέν σε παιχνίδια που σε καμία περίπτωση 
δεν άξιζε την ήττα. Έργο για πολλοστή φορά… 
παιγμένο εφέτος. Όπως για ακόμη μια φορά, 
οι Πράσινοι βρήκαν απέναντί τους εχθρικές 
διαιτησίες. Σε κανένα απ’ αυτά τα τρία ματς 
δεν τηρήθηκε το 50-50. Ουδέποτε άλλωστε 
ο Παναθηναϊκός ζητούσε κάτι παραπάνω απ’ 
το αυτονόητο και το δίκαιο. Ούτε χάρες, ούτε 

εύνοιες, παρά μόνο ισονομία, δικαιοσύνη και 
50-50 μέσα στο γήπεδο. Η συνθήκη αυτή δεν 
τηρήθηκε, ιδίως στα παιχνίδια με τον ΟΦΗ 
και τον ΠΑΟΚ, γεγονός που έκανε ακόμη πιο 
δύσκολο το έργο της ομάδας…

Οι Πράσινοι όμως δεν έχουν χρόνο για 
να κοιτούν πίσω, καθώς έρχονται πολλά, 
συνεχόμενα και κρίσιμα παιχνίδια μέχρι το 
φινάλε της κανονικής περιόδου, προτού 
αρχίσουν τα πλέι οφ. Ήδη μεσοβδόμαδα 
ολοκληρώθηκε η… δουλειά και η 
ομάδα επικράτησε για δεύτερη φορά της 
Αναγέννησης Καρδίτσας παίρνοντας την 
πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ήταν 
το πρώτο βήμα για να αρχίσει η αντεπίθεση 
που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ενόψει 
του φινάλε. Έπεται το σημερινό παιχνίδι με 
τη Λαμία, όπου η νίκη είναι μονόδρομος. 
Το τρίποντο είναι υπεραπαραίτητο και για 
βαθμολογικούς αλλά και για ψυχολογικούς 
λόγους. Οι Πράσινοι το γνωρίζουν καλύτερα 
απ’ όλους και το θέλουν περισσότερο απ’ 
όλους…

Πάμε γερά Παναθηναϊκέ…

Ώρα για αντεπίθεση…
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC

«Η καλύτερη 
επιλογή ο 
Παναθηναϊκός 
για εμένα»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς τα έκανε όλα μικρός. Κατέκτησε 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων με την Εθνική Σερβίας 
στα 18 του, Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων στα 20 του 
και αμέσως μετά έκανε τη μεγάλη μεταγραφή για το 
κορυφαίο πρωτάθλημα της Bundesliga παίρνοντας 
φανέλα βασικού στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Αν 
και είναι μόλις 26 ετών, είναι γεμάτος εμπειρίες, 
παραστάσεις και παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων και 
πλέον βρίσκεται στον Παναθηναϊκό προκειμένου να 
ωφεληθεί ο ίδιος αλλά και να ωφελήσει το Τριφύλλι 
σε μια win-win συνεργασία...

Ο Μιγιάτ αποκαλύπτεται και μιλάει για όλα. Αναλύει 
τους λόγους που άφησε την Bundesliga και απέρριψε 
προτάσεις από Γερμανία, Ιταλία και MLS για να έρθει 
στον Παναθηναϊκό, αναφέρεται στα καθοριστικά λόγια 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τον έπεισε να επιλέξει 
το Τριφύλλι και οριοθετεί τους προσωπικούς και 
ομαδικούς στόχους για το φινάλε της σεζόν.

Mijat Gaćinović
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Δεν έχεις συμπληρώσει παρά λίγες ημέρες στην Ελλάδα 
και τον Παναθηναϊκό. Πώς είναι η προσαρμογή σου;
Βρίσκομαι πολύ λίγο καιρό στην Ελλάδα και στην 
ομάδα αλλά όλα τα παιδιά με βοήθησαν για να 
προσαρμοστώ γρήγορα. Νιώθω χαρούμενος και 
ήρεμος. Άρχισα να παίρνω χρόνο συμμετοχής μετά 
από καιρό κι αυτό είναι θετικό για να αποκτήσω πάλι 
τον ρυθμό των αγώνων και να νιώσω καλύτερα στο 
γήπεδο.

Έχεις βρει στον Παναθηναϊκό αυτά που περίμενες;
Γνώριζα το μέγεθος του συλλόγου και πλέον το 
διαπιστώνω κι από κοντά. Μια μεγάλη ομάδα με πάρα 
πολλούς φιλάθλους. Αλλά παράλληλα και μεγάλη 
πίεση και ευθύνη για μένα. Η αλήθεια είναι όμως ότι 
γι’ αυτό επέλεξα να έρθω στον Παναθηναϊκό. Ήθελα 
έναν τέτοιου είδους μεγάλο σύλλογο, με απαιτήσεις 
και πίεση προκειμένου να πιέσω κι εγώ τον εαυτό 
μου για το καλύτερο.

Τι ήταν εκείνο που σε ώθησε να φύγεις από την 
Bundesliga για να έρθεις στο ελληνικό πρωτάθλημα;
Για να είμαι ειλικρινής ήταν πολλοί εκείνοι στη 
Γερμανία που εξεπλάγησαν με την απόφασή μου να 
φύγω από εκεί και να έρθω στην Ελλάδα, κυρίως 
γιατί είχα προτάσεις από την Bundesliga αλλά 
και την Ιταλία, ακόμη και από τις ΗΠΑ. Αυτό που 
ήθελα όμως, ήταν ένας μεγάλος σύλλογος, έστω 

και σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερου επιπέδου 
απ’ το γερμανικό ή το ιταλικό, που θα μου έδινε τη 
δυνατότητα να παίξω και να διεκδικήσω τίτλους. 
Τα μεγάλα ματς είναι ένα επιπλέον κίνητρο για 
εμένα γιατί θέλω να δείξω ότι μπορώ και πάλι να 
βρίσκομαι στο υψηλότερο επίπεδο με μια ομάδα που 
πρωταγωνιστεί.

Οι πρώτες σου εντυπώσεις απ’ το ελληνικό πρωτάθλημα;

Οι μεγάλες ομάδες δεν είναι πολλές αλλά όλα 
τα παιχνίδια είναι δύσκολα και αμφίρροπα. Έχει 
ενδιαφέρον, μου αρέσει…

Γιατί επέλεξες τον Παναθηναϊκό;

Ο κόουτς έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο για να 
έρθω. Μου εξήγησε το πλάνο και τον ρόλο που θέλει 
να έχω στην ομάδα και γενικά το όραμά του για τον 
Παναθηναϊκό. Κι ήταν κάτι που μου άρεσε. Ήξερα 
για τον Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως, ότι είναι μια 
μεγάλη ομάδα, όπως επίσης κι ότι η Αθήνα είναι 
μια εξαιρετική πόλη που δεν θα είχα το παραμικρό 
πρόβλημα. Είναι αυτό ακριβώς που ήθελα. Μίλησα 
με την οικογένειά μου, με τους μάνατζέρ μου και με 
την ομάδα μου τη Χοφενχάιμ και καταλήξαμε ότι ο 
Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη επιλογή.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC
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Η επιστροφή στην Εθνική Σερβίας αποτελεί ένα 
επιπλέον κίνητρο για εσένα;
Ναι σίγουρα. Ήμουν καιρό μέλος της Εθνικής 
ομάδας. Φυσικά όταν δεν αγωνίζεσαι δεν μπορείς 
να περιμένεις ότι θα κληθείς ξανά. Είναι κι αυτός 
ένας λόγος που ήρθα. Να παίξω, να πάρω παιχνίδια, 
να βοηθήσω την ομάδα να έχει καλά αποτελέσματα 
ώστε να προκαλέσω και πάλι ενδιαφέρον για εμένα. 
Κι αν το αξίζω, να κληθώ και πάλι στην Εθνική.

Τι σκέφτεσαι όταν ακούς το όνομα Παναθηναϊκός;
Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το 
γνωρίζω απ’ την εποχή που ήμουν μικρός. Έχουν 
περάσει σπουδαίοι παίκτες όπως ο Τζιμπρίλ Σισέ, 
ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο 
Πράνιτς, ο Πέτριτς, ο Ζέκα, πάρα πολλοί μεγάλοι 
παίκτες. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό να παίζει στα 
Κύπελλα Ευρώπης και στο Champions League, 
να κερδίζει τίτλους και φυσικά έβλεπα τα γεμάτα 
γήπεδα με τους «τρελούς» οπαδούς. Αυτές τις 
εικόνες έχω…

Πλησιάζει η στιγμή που θα παίξεις στη Λεωφόρο. 
Έχεις ακούσει για το πάθος κι έχεις δει εικόνες. 
Ανυπομονείς; Βεβαίως ακόμη τα γήπεδα είναι 
σχεδόν άδεια λόγω περιορισμών για τον 
κορονοϊό…
Πραγματικά, ανυπομονώ να παίξω στη Λεωφόρο 
μπροστά στον κόσμο μας το επόμενο διάστημα. 
Είναι ένας ακόμη λόγος που επέλεξα να έρθω. 
Περιμένω πώς και πώς τα μεγάλα παιχνίδια που θα 
ακολουθήσουν.

Η πίεση των ντέρμπι σε… γοητεύει περισσότερο;
Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό. Είναι κάτι το 
ιδιαίτερο. Γι’ αυτού του είδους τα παιχνίδια ζεις και 
αναπνέεις. Προφανώς ως μεγάλη ομάδα πρέπει 
να κερδίζεις όλα τα ματς αλλά τα ντέρμπι είναι το 
ποδόσφαιρο. Η πίεση, η ατμόσφαιρα, το πάθος, σε 
κάνουν να θέλεις όσο τίποτα άλλο τη νίκη.

Πού οριοθετείς τους στόχους του Παναθηναϊκού 
εφέτος;
Διανύουμε μια σεζόν που ο Παναθηναϊκός δίνει, και 
θα δώσει μάχη, για την κατάκτηση του Κυπέλλου. 
Αυτός είναι ένας βασικός στόχος, να βοηθήσουμε 
δηλαδή την ομάδα να κερδίσει έναν τίτλο μετά 
από καιρό. Παράλληλα, θα δώσουμε μάχη για τα 
πλέι οφ και την επιστροφή του κλαμπ στα Κύπελλα 
Ευρώπης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ RUBEN PEREZ

Τι γνώμη έχεις αποκομίσει για το στυλ παιχνιδιού της 
ομάδας;
Είναι το στυλ που μου αρέσει. Έχουμε δείξει ότι 
μπορούμε να κυριαρχήσουμε στο γήπεδο και να 
παίξουμε επιθετικό ποδόσφαιρο ανεξάρτητα απ’ τον 
αντίπαλο. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες…

Τι ατμόσφαιρα έχεις συναντήσει στα αποδυτήρια;
Ειλικρινά ένιωσα απ’ την πρώτη ημέρα πώς όλοι 
έσπευσαν να με υποδεχτούν, να με βοηθήσουν και 
να μου προσφέρουν οτιδήποτε χρειάζομαι για να 
προσαρμοστώ πιο γρήγορα και καλύτερα. Βρήκα 
καταπληκτική ατμόσφαιρα. Ήταν πολύ σημαντικό για 
μένα που βρέθηκα σε μια νέα χώρα και σε νέα ομάδα 
κι όμως ένιωσα αμέσως τόσο οικεία και φιλικά. Κι 
αυτό συνέβη για όλα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. 
Για το διαμέρισμα, για το αυτοκίνητο, ακόμη και για 
το κούρεμα (γέλια). Όλοι βοηθούν κι αυτό δείχνει 
πολλά για το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.

Δηλαδή η προσαρμογή στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό 
ήταν πιο εύκολη απ’ ό,τι στη Γερμανία;
Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήμουν και νεότερος 
τότε. Στη Γερμανία όλα πήγαιναν πιο αργά, κι όλα 
ήταν τελείως καινούργια για μένα. Η κουλτούρα, οι 
άνθρωποι, ακόμη και οι διαδικασίες για να μείνεις 
σε ένα σπίτι, να πάρεις αυτοκίνητο ή έπιπλα είναι 
πιο χρονοβόρες. Σε χώρες όμως όπως η Ελλάδα 
και η Σερβία, όλα κινούνται πιο γρήγορα, πιο έντονα. 

Εδώ, ήδη, μέσα σε ελάχιστες μέρες, έφυγα απ’ το 
ξενοδοχείο και μετακόμισα σε νέο σπίτι, ενώ στη 
Γερμανία η αντίστοιχη διαδικασία πήρε χρόνο. 
Πρώτα να βρεις το διαμέρισμα, μετά τα έπιπλα, μετά 
το wifi. Κι εδώ ήδη έχουν προχωρήσει όλα! 

Γνώριζες κάποιον στον Παναθηναϊκό ή όλα είναι νέα 
για εσένα;
Όλοι μα όλοι στην ομάδα είναι καινούργιοι για μένα. 
Δεν είχα καμία γνωριμία. Ήξερα μόνο κάποιους 
απλώς σαν ποδοσφαιριστές, σαν ονόματα που έχουν 
παίξει σε μερικά μεγάλα κλαμπ αλλά ποτέ δεν είχα 
γνωριστεί με κανέναν.

Πέραν του κόουτς, μίλησες με κάποιον άλλον προτού 
πάρεις την απόφαση; «Γκούγκλαρες» για να αντλήσεις 
πληροφορίες;
Χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιους παίκτες που 
παίζουν στην Ελλάδα. Όχι όμως απ’ τον Παναθηναϊκό 
γιατί, όπως είπα, δεν είχαν προσωπική επαφή με 
κανέναν στην ομάδα. Όλοι όσοι συνομίλησα όμως 
μου είπαν το ίδιο πράγμα: ότι ο Παναθηναϊκός παίζει 
ωραίο ποδόσφαιρο, ότι κυριαρχεί στο γήπεδο κι 
ότι δεν θα χάσω αν έρθω. Έψαξα στο ίντερνετ για 
να δω την κατάσταση της ομάδας, πού βρίσκεται 
στη βαθμολογία. Μίλησα με κόσμο για να πάρω 
πληροφορίες και φυσικά ο κόουτς μου εξήγησε όλη 
την κατάσταση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC
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Υπάρχει κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση;
Εδώ πίνουν τρεις, τέσσερις ακόμη και πέντε φορές τη μέρα φρέντο εσπρέσο (γέλια)! Εγώ 
δεν πίνω τόσο καφέ. Δοκίμασα όμως κι είναι οκέι.

Πώς περνάς τις ώρες σου έξω απ’ το γήπεδο, μακριά απ’ την προπόνηση;
Την περισσότερη ώρα είμαι με την οικογένειά μου. Επίσης, βλέπω ποδόσφαιρο. Αρέσει 
και στον γιο μου και βλέπουμε μαζί.

Λες να γίνει κι αυτός ποδοσφαιριστής; Το έχετε οικογενειακή παράδοση άλλωστε, 
αφού κι ο πατέρας σου έπαιζε επαγγελματικά ποδόσφαιρο κι αργότερα ακολούθησε 
καριέρα προπονητή…
Η αλήθεια είναι ότι έχει αρχίσει και κλωτσάει την μπάλα, του αρέσει. Αλλά δεν θέλω να 
του βάλω πίεση ότι πρέπει να γίνει κι αυτός ποδοσφαιριστής (γέλια). Όπως και σε μένα, 
δεν χρειάστηκε κάποιος για να με πείσει να γίνω ποδοσφαιριστής. Δεν μπορούσα να με 
φανταστώ να κάνω κάτι άλλο.

Το γεγονός ότι ο πατέρας σου ήταν ποδοσφαιριστής σου έκανε πιο εύκολο το να μπεις 
στο ποδόσφαιρο ή μήπως σου προκάλεσε περισσότερη πίεση;
Σίγουρα με βοήθησε γιατί είχα πάντοτε κάποιον να μου δίνει συμβουλές σε όλους τους 
τομείς του παιχνιδιού. Απ’ την άλλη πλευρά όμως, ήταν δύσκολο διότι ο πατέρας μου 
ήταν και ο προπονητής μου και πάντοτε ένιωθα ότι πρέπει να είμαι πολύ πολύ καλύτερος 
από τους υπόλοιπους για να αποδείξω ότι δεν έπαιζα λόγω του πατέρα μου. Επίσης, κι η 
μητέρα μου έπαιζε χάντμπολ και γνώριζε από τέτοιες καταστάσεις και εκείνη επίσης με 
βοήθησε πολύ.

Πέραν του ποδοσφαίρου σου αρέσουν άλλα σπορ; Τι παρακολουθείς;
Ναι, μου αρέσουν πολλά σπορ: το μπάσκετ, το τένις γενικά μου αρέσει ο αθλητισμός…

Οι Σέρβοι έχετε και μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό…
Πράγματι, η Σερβία είναι μια χώρα με ταλέντο σε πολλά σπορ. Και θεωρώ ότι με τη σωστή 
νοοτροπία μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το δείξαμε και στα πρόσφατα προκριματικά του 
Μουντιάλ. Νομίζω ότι μοιάζουμε σ’ αυτό με την Ελλάδα. Δεν είμαστε μεγάλες χώρες αλλά 
διαθέτουμε ταλέντο. Και με τη σωστή νοοτροπία και καθοδήγηση μπορούμε να επιτύχουμε.

Αν μη τι άλλο, εσύ και η γενιά σου, είχατε σπουδαίες επιτυχίες στο ποδόσφαιρο. Τις 
μεγαλύτερες που είχε ποτέ η Σερβία σε επίπεδο εθνικών ομάδων… 
Αυτό που πετύχαμε ήταν πολύ μεγάλο για το σερβικό ποδόσφαιρο. Κατακτήσαμε το 
Ευρωπαϊκό κάτω των 19 ετών και το Παγκόσμιο Κύπελλο κάτω των 20 ετών. Σπουδαίες 
επιτυχίες, αξέχαστες στιγμές. Θυμάμαι, τρία χρόνια πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όταν 
πρωτοσυναντηθήκαμε με τον τότε προπονητή μας τον Παούνοβιτς, μας έδειξε ένα βίντεο 
απ’ το Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του ‘87 στη Χιλή που το σήκωσε η Γιουγκοσλαβία. Και 
μας είπε: «Σε τρία χρόνια θα το κάνουμε κι εμείς αυτό». Κοιταζόμασταν μεταξύ μας τότε 
με απορία. Αλλά τελικά είχε δίκιο και τα καταφέραμε. Έφτιαξε μια ομάδα που με όποιον 
κι αν έπαιζε, δεν φοβόταν τίποτα κι έμπαινε στο γήπεδο λέγοντας «σήμερα εμείς θα 
κερδίσουμε». Τρομερή νοοτροπία…

Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού;
Θέλουμε δίπλα μας τους φιλάθλους μας, ιδίως τώρα στα δύσκολα. Η ομάδα χρειάζεται τη 
στήριξή τους. Κι εμείς απ’ την πλευρά μας θα δώσουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο για να 
φέρουμε την πίστη στους οπαδούς μας ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό.

Ήρθες, πάντως, σε μια περίοδο δύσκολη για την ομάδα με τρεις 
διαδοχικές ήττες αλλά και σε ένα κομβικό σημείο καθώς όλα θα 
κριθούν από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος της σεζόν…
Ναι πράγματι. Το περιμένα όμως ότι θα είχαμε και δύσκολες στιγμές. 
Το θετικό είναι πως η ομάδα, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα και 
την πίεση, παραμένει ενωμένη. Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο μπορούμε να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, να ανακάμψουμε και να κερδίσουμε τα 
επόμενα παιχνίδια αρχής γενομένης απ’ το ματς με τη Λαμία. Θέλουμε 
να αρχίσουμε να χτίζουμε ένα νικηφόρο σερί από εδώ και στο εξής. 
Κι ελπίζω απ’ την πλευρά μου να βρεθώ σύντομα στο 100% για να 
βοηθήσω κι εγώ.

Η αγαπημένη σου θέση μέσα στο γήπεδο;
Στο νούμερο 10 σαν επιθετικός μέσος ή στην αριστερή πλευρά…

Πώς σου φαίνεται η Αθήνα; Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σου;
Προφανώς δεν έχω δει πολλά πράγματα αλλά μου αρέσει. Έχω 
περπατήσει σε κάποια μέρη, έχω επισκεφτεί μερικά εστιατόρια, γενικά 
μου αρέσει. Μου είχαν πει απ’ την αρχή ότι είναι απίθανο να μην μου 
αρέσει η πόλη.

Ήρθες μόνος ή με την οικογένειά σου;
Ήρθα μόνος αλλά ελπίζω να βρίσκονται μαζί μου περίπου σε έναν 
μήνα. Η σύζυγός μου είναι έγκυος και θα γεννήσει άμεσα το επόμενο 
διάστημα, γι’ αυτό και δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί απ’ την αρχή. 
Περιμένουμε ξανά αγοράκι…

Αυτά είναι ευχάριστα νέα. Με το καλό! Τι ηλικία έχει ο γιος σου;
Είναι λίγο μεγαλύτερος από δύο ετών… Στην ηλικία που βρίσκεται, 
μπορείς πλέον να παίξεις, να μιλήσεις. Υπάρχει η επικοινωνία, η 
ανταπόκριση, η διάδραση. Πραγματικά το απολαμβάνω…

Αντιλαμβάνομαι ότι η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
ζωή σου…
Για να είμαι ειλικρινής το κομμάτι της οικογένειας είναι πολύ σημαντικό 
για εμένα. Θεωρώ ότι πλέον είναι σημαντικό να έχω ζωή και πέρα απ’ 
το ποδόσφαιρο. Προηγουμένως το ποδόσφαιρο ήταν τα πάντα για μένα. 
Όλη μέρα υπήρχε μόνο το ποδόσφαιρο, είτε έπαιζα, είτε έβλεπα μπάλα. 
Απ’ τη στιγμή που γνώρισα τη γυναίκα μου αυτό άλλαξε. Και νομίζω ότι 
το χρειαζόμουν κιόλας για να έχω και χρόνο έξω απ’ το ποδόσφαιρο.

Είχες επισκεφτεί ποτέ ξανά την Ελλάδα;
Έχω έρθει άλλες τρεις φορές κατά το παρελθόν για διακοπές στη 
Μύκονο με φίλους και με τη γυναίκα μου. Μας αρέσει πολύ. Δεν είναι 
μόνο νησί για πάρτι. Έχει πολλά ωραία και ήσυχα μέρη. Νομίζω ότι τα 
προσφέρει όλα.

Ελληνική κουζίνα δοκίμασες;
Δοκίμασα γύρο! Έχουμε και στη Σερβία βέβαια αλλά έπρεπε να 
δοκιμάσω κι εδώ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MIJAT GACINOVIC
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ΘΕΜΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΘΕΜΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ

Τι πιο δύσκολο για έναν παίκτη απ’ το να 
μην παίζει ποδόσφαιρο. Να βλέπει τους 
συμπαίκτες στο γήπεδο κι εκείνος να μην 
μπορεί να βοηθήσει, να σταθεί στο πλευρό 
τους, να κάνει αυτό που αγαπά. Ο Δημήτρης 
Κουρμπέλης το έζησε στο πετσί του επί 
μήνες. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήθελε 
αλλά το πρόβλημα τραυματισμού που τόσο 
τον ταλαιπώρησε, δεν τον άφηνε.

Έπαιξε για τελευταία φορά στις 12 
Δεκεμβρίου 2020 στη νίκη επί του 
ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0. Δεν ήξερε τι θα 
ακολουθούσε. Κανείς δεν μπορούσε να 
φανταστεί. Πέρασε μια περίοδο εξαιρετικά 
δύσκολη μην μπορώντας να αγωνιστεί, να 
κλοτσήσει μπάλα, να τρέξει μέσα στο γήπεδο 
με όλες του τις δυνάμεις, να συμμετάσχει 
στα ταξίδια της ομάδας και τις αποστολές. Οι 
πιο δύσκολες ώρες για έναν ποδοσφαιριστή, 
πόσο μάλλον για τον αρχηγό.

Ο ίδιος όμως δεν τα παράτησε έδωσε μάχη, 
καθημερινή, σκληρή με τον εαυτό του και 
με το σώμα του. Κάθε μέρα που έβγαινε 
στο γήπεδο για να τρέξει ή που έμπαινε στο 
γυμναστήριο είχε έναν και μοναδικό στόχο: 
την επιστροφή. Η διαδικασία ήταν επίπονη 
σωματικά αλλά κυρίως ψυχολογικά. Ο 

Κούρμπε δεν τα παράτησε και βγήκε νικητής.

14 μήνες μετά το τελευταίο του παιχνίδι με 
τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο αρχηγός 
πάτησε ξανά χορτάρι στη ρεβάνς με την 
Αναγέννηση Καρδίτσας, έπαιξε τα πρώτα 
του αγωνιστικά λεπτά και παρά την έλλειψη 
ρυθμού έδειξε μεμιάς την προσωπικότητα 
και την ποιότητα που διαθέτει ως παίκτης. 
Οι κακές ημέρες ανήκουν στο παρελθόν και 
ο Δημήτρης μπορεί πια να βλέπει με ακόμη 
μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.

«Ήταν δύσκολος αυτός ο καιρός. Δεν θέλω 
να κλαφτώ. Πέρασε, κοιτάω μπροστά. Θέλω 
να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομάδα που 
μου στάθηκε στη δύσκολη περίοδο που 
πέρασα. Δεύτερον στον φυσικοθεραπευτή 
της ομάδας, Ξενοφώντα Κωνσταντάκη, 
αυτός ήταν από πάνω μου πολλές ώρες τη 
μέρα, με είδε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, 
αλλά μου έδινε το χέρι για να σηκωθώ» είπε 
ο «Κούρμπε» φανερά συγκινημένος μετά το 
ματς και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα χρειαστώ 
χρόνο, είναι μεγάλο διάστημα που λείπω. 
Όλο αυτό το διάστημα σκεφτόμουν αυτή τη 
στιγμή, να πατήσω πάλι το γήπεδο. Είμαι 
πολύ χαρούμενος και συνεχίζουμε»…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ
O Captain! My Captain!
Ο αρχηγός επέστρεψε στην αγωνιστική 

δράση έπειτα από 14 μήνες
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ΘΕΜΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η δολοφονία του 19χρονου Άλκη 

Καμπανού έχει σοκάρει τον κόσμο 

του αθλητισμού και την ελληνική 

κοινωνία γενικότερα. Πρόκειται για 

ένα περιστατικό που μας πληγώνει 

βαθύτατα καθώς ένας νέος 

άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον 

βωμό του τυφλού οπαδισμού και της 

βίας. Ο Παναθηναϊκός επ’ ευκαιρία 

της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη 

για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ 

στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής 

του πρωταθλήματος Super League 

Interwetten, τίμησε τη μνήμη του 

αδικοχαμένου νεαρού.

Το πρωί της Κυριακής αντιπροσωπεία 

των ποδοσφαιριστών του 

Παναθηναϊκού αποτελούμενη 

από τους αρχηγούς Δημήτρη 

Κουρμπέλη, Σωκράτη Διούδη και 

τους Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, 

Τάσο Χατζηγιοβάνη βρέθηκε στο 

σημείο όπου δολοφονήθηκε ο 

Άλκης και απέτισε φόρο τιμής. Οι 

Πράσινοι άφησαν μια μπλούζα του 

Παναθηναϊκού με το μήνυμα: «Ποτέ 

ξανά. Καλό Ταξίδι Άλκη»…

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!
Αντιπροσωπεία των παικτών του Παναθηναϊκού 
βρέθηκε στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 
19χρονος Άλκης Καμπανός και άφησε μία 
φανέλα με το μήνυμα: «Ποτέ Ξανά»
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Η ομάδα

Πέντε χρόνια μετά την άνοδό της για πρώτη φορά στη Super 

League, η Λαμία έχει γίνει ένα σταθερό μέλος της μεγάλης 

κατηγορίας καθώς κάθε χρόνο, εύκολα ή πιο δύσκολα, 

κερδίζει τη μάχη για την παραμονή. Έτσι και εφέτος η ομάδα 

της Φθιώτιδας προσπαθεί να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή 

βαθμολογική συγκομιδή ενόψει των πλέι άουτ.

Ο coach

Ο Μιχάλης Γρηγορίου άρχισε την προπονητική πορεία του 
απ’ τα… χαμηλά της Γ’ Εθνικής με Άγιο Δημήτριο, Φωστήρα, 
Αιολικό και Κόρινθο και συνέχισε στη Β’ Εθνική με Εθνικό, 
Δόξα Δράμας, Πανσερραϊκό και Κέρκυρα, την οποία 
ανέβασε στη Super League. Έκτοτε είναι… κάτοικος της 
μεγάλης κατηγορίας με παρουσία σε Ατρόμητο, Κέρκυρα, 
Πανιώνιο, ΑΕΛ και Λαμία την τελευταία διετία.

ΛΑΜΙΑ
Έτος: ίδρυσης: 1964
Χρώματα: Μπλε-Άσπρο
Γήπεδο: «Αθανάσιος Διάκος»
Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3, 35100, Λαμία
Τηλέφωνο: +30 22310 46506
Website: www.lamia1964.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

Πληροφορίες & όροι συμμετοχής
Τ. 210 32 88 000, www.piraeusbank.gr 

Σε Σουίτα της Λεωφόρου, 
με την Panathinaikos F.C. Visa!

Panathinaikos F.C.
Visa

4511 8912 3456 7890

A.B. KATOXOS

00/00

4511 8912 3456 7890

A.B. KATOXOS

00/00

Κάνε τις αγορές σου με την πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. 
Visa και μπες στην κλήρωση για να είσαι εσύ ένας από τους 
10 τυχερούς που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
έναν εντός έδρας αγώνα της ομάδας από σουίτα του 
Απόστολος Νικολαΐδης, μαζί με έναν φίλο τους.

Κάθε αγορά από 15/12/2021 έως 31/1/2022 αντιστοιχεί σε 
μία συμμετοχή στην κλήρωση.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ

ΤΕΡΜΑΤΟΦYΛΑΚΕΣ

1 Γκαραβέλης Θανάσης Ελλάδα 29 48 -

13 Πενταράκης Βενιζέλος Ελλάδα 21 - -

21 Τρόπουλος Νίκος Ελλάδα 17 - -

31 Σαράνοφ Μπόγιαν Σερβία 34 40 -

No OΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΜ. ΓΚΟΛ

ΑΜΥΝΤΙΚΟI

2 Προβυδάκης Κώστας Ελλάδα 25 30 -

3 Σαραμαντάς Γιώργος Ελλάδα 29 135 -

4 Αντέτζο Ντανιέλ Νιγηρία 32 161 8

5 Τζανετόπουλος Άνταμ Ελλάδα 26 85 1

12 Μαρτίνεθ Άνχελ Ορτέγκα Ισπανία 31 65 -

14 Μαργαρίτης Θανάσης Ελλάδα 24 - -

15 Σιμόν Νταβίντ Ισπανία 33 - -

23 Σκόνδρας Γιάννης Ελλάδα 31 232 7

24 Βύντρα Λουκάς Ελλάδα 41 290 10

41 Γκόλεμιτς Βλάντιμιρ Σερβία 31 9 1

88 Μαζουλουξής Κυριάκος Ελλάδα 25 11 1

ΜΕΣΟΙ

6 Τζανδάρης Θεοφάνης Ελλάδα 29 87 -

7 Νούνιες Κρίστοφερ Κόστα Ρίκα 25 16 1

16 Μπεχαράνο Ντάνι Βολιβία 28 111 4

19 Μπανγκουρά Αλχασάν Λας Γουινέα 30 3 1

27 Νινούα Νικολόζ Γεωργία 22 9 1

32 Τρούμπουλος Βασίλης Ελλάδα 18 1 -

33 Γκέντσογλου Σάββας Ελλάδα 31 77 2

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

8 Αραμπούλι Μπατσάνα Γεωργία 27 65 14

9 Μανούσος Γιώργος Ελλάδα 34 220 51

10 Τιρόνε Ντελ Πίνο Γκουστάβο Ισπανία 31 45 1

11 Καραμάνος Τάσος Ελλάδα 31 222 23

17 Βλαχομήτρος Ανέστης Ελλάδα 20 6 -

20 Ελευθεριάδης Χρήστος Ελλάδα 30 43 4

22 Νικολόπουλος Κώστας Ελλάδα 19 3 -
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Match stats 
Facts & history

Η ιστορία τους σε Α’ Εθνική/Super League

Ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τη Λαμία 
για δέκατη φορά στην ιστορία της Super League. Το 
Τριφύλλι έχει πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και μια 
ήττα.

Στο ματς του α’ γύρου που έγινε στο 
Πανθεσσαλικό και όχι στο γήπεδο «Αθανάσιος 
Διάκος» οι Πράσινοι επικράτησαν 3-1 χάρη στα γκολ 
των Λούντκβιστ (56’), Μακέντα (86’), Μαουρίσιο (87’), 
ενώ η Λαμία είχε προηγηθεί με τον Αραμπούλι (35’).

Η Λαμία διανύει την πέμπτη σεζόν στη Super 
League. Ανέβηκε για πρώτη φορά τη σεζόν 2017-18 κι 
έκτοτε παραμένει στη μεγάλη κατηγορία. Στην πρώτη 
επίσκεψή της στη Λεωφόρο στις 24 Φεβρουαρίου 
2018 ηττήθηκε 2-0 με γκολ του Μουνιέ και του Ινσούα 
με τους Πράσινους να έχουν στον πάγκο τον Μαρίνο 
Ουζουνίδη.

Στην τελευταία επίσκεψη πάντως στη 
Λεωφόρο για την περασμένη σεζόν, στις 30 
Ιανουαρίου, με τον νυν τεχνικό της Μιχάλη Γρηγορίου 
στον πάγκο απέσπασε ισοπαλία 0-0 απ’ τους 
Πράσινους.

Παναθηναϊκός και Λαμία πάντως θα τα… 
ξαναπούν σύντομα και στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
Ελλάδας, όπου θα αναμετρηθούν σε διπλά ματς για 
μια θέση στον τελικό. Είναι παράδοση τα τελευταία 
χρόνια οι μεταξύ τους συναντήσεις στο Κύπελλο 
καθώς είχαν προηγηθεί τα παιχνίδια της σεζόν 2017-
18 και 2019-20.

Ο Καρλίτος και ο Μακέντα έχουν σκοράρει 
από δύο τέρματα εις βάρος της Λαμίας και είναι οι 
πρώτοι σκόρερ στις αναμετρήσεις των δύο συλλόγων.

Στο ρόστερ της Λαμίας υπάρχουν δύο παίκτες 

με «πράσινο» παρελθόν. Πιο πρόσφατα ο Φάνης 
Τζανδάρης που έπαιξε για δυόμισι σεζόν στο Τριφύλλι 
(2017-2019) κάνοντας 29 συμμετοχές και φυσικά 
ο αειθαλής και αγέραστος Λουκάς Βύντρα, ο οποίος 
αγωνίστηκε για μια δεκαετία στην ομάδα κι ήταν 
μέλος στα δύο τελευταία νταμπλ του 2004 και του 
2010. Φόρεσε τη φανέλα με το Τριφύλλι 327 φορές 
σε όλες τις διοργανώσεις και σκόραρε 15 γκολ.

Ο Καρλίτος είναι ο πρώτος σκόρερ του Τριφυλλιού 

στο πρωτάθλημα με εννέα γκολ. Ακολουθεί με έξι ο 
Παλάσιος, ο οποίος έχει σκοράρει στα δύο τελευταία 
ματς πρωταθλήματος με ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, ενώ βρήκε 
δίχτυα και στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με 
την Αναγέννηση Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα, ο 
Μαουρίσιο έχει τέσσερα τέρματα, ο Μακέντα τρία και 
ο Αϊτόρ δύο. 

Ο Παλάσιος και ο Βιτάλ παραμένουν οι δυο 
παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν αγωνιστεί 
σε όλα τα ματς (21) στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο 
Χουάνκαρ, ο Ρούμπεν και ο Βέλεθ έχουν μεγαλύτερο 
χρόνο συμμετοχής. Οι τρεις Ισπανοί ξεπερνούν 
τα 1.700 αγωνιστικά λεπτά στη Super League. Ο 
Χουάνκαρ έχει 1.772’ σε 19 ματς, ο Ρούμπεν 1.746 σε 
ίδιους αγώνες και ο Βέλεθ 1.709 σε 18 παιχνίδια.

MATCH HISTORY MATCH HISTORY

Σύνολο Aγώνων
στην έδρα του Παναθηναϊκού

Σύνολο Aγώνων

5

3

Παναθηναϊκός Ισοπαλίες Λαμία

3

2

1

Παναθηναϊκός Ισοπαλίες Λαμία

04

9
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
13 Φεβρουαρίου 2000
Ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Κυράστα προελαύνει στο 
πρωτάθλημα. Στις 13 Φεβρουαρίου 2000 υποδέχεται την ΑΕΚ 
στο ΟΑΚΑ σε ένα δύσκολο και αμφίρροπο παιχνίδι. Οι Πράσινοι 
είναι καλύτεροι αλλά δυσκολεύονται να βρουν το γκολ. Η λύση 
έρχεται από… αέρος στο 90’! Ο Αλιόσα Ασάνοβιτς εκτελεί 
το κόρνερ από τα δεξιά, ο Μπλένταρ Κόλα απογειώνεται 
προλαβαίνοντας την έξοδο του Ατματσίδη και ο Παναθηναϊκός 
πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη στο φινάλε…

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

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

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

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

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

44

MIJAT GACINOVIC

ΜΕΣΟΣ

Hμ. Γέν.: 08/02/1995 • Eθν.: ΣΕΡΒΟΣ 
• Τόπος Γεν.: NOVI SAD

50
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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

UFFE BECH

ΜΕΣΟΣ

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

57
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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
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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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Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 0-1
Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, 15.00
Γήπεδο «Απ. Νικολαΐδης»
Super League, 20η αγωνιστική
Γκολ: 84’ Μπαράλες πέν.
Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, Κώτσιρας (46’ Σάντσες), Χουάνκαρ, 
Βέλεθ, Σένκεφελντ, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (87’ Λούντκβιστ), 
Αλεξανδρόπουλος (65’ Βιτάλ), Αϊτόρ, Παλάσιος (76’ 
Ιωαννίδης), Καρλίτος.

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός 3-2
Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, 17.15
Γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης»
Super League, 21η αγωνιστική
Γκολ: 25’ Σελίμοβιτς, 85’ Φελίπε, 95’ Τσιλιανίδης - 18’ 
Μεγιάδο αυτ., 42’ Παλάσιος
Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, 
Σάντσες, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (60’ Αλεξανδρόπουλος), 
Βιγιαφάνιες, Βιτάλ (88’ Λούντκβιστ), Παλάσιος (69’ Αϊτόρ), 
Καρλίτος (69’ Ιωαννίδης).

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022, 19.30
Γήπεδο Τούμπας
Super League, 22η αγωνιστική
Γκολ: 77’ Ίνγκασον, 88’ Σάστρε - 6’ Παλάσιος
Παναθηναϊκός: Μπρινιόλι, Σάντσες, Χουάνκαρ, Βέλεθ, 
Σένκεφελντ, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος (68’ Αγιούμπ), 
Λούντκβιστ (41’ Βιτάλ), Αϊτόρ (80’ Χατζηγιοβάνης), Παλάσιος 
(80’ Καρλίτος), Ιωαννίδης (68’ Γκατσίνοβιτς).

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΩΝΩΝ

Super League Interwetten

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 5-1
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022
Αθλητικό Κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης»
Super League Κ17, 15η αγωνιστική
Γκολ: 63’ Νότας, 69’, 73’ Ναλιτζής, 84’ Κάτρης, 93’ Τόμπρας 
- 3’ Φανουράκης
Παναθηναϊκός Β: Παπανικολόπουλος, Κοκκάκης, 
Διαμάντης, Πιτσώτης, Κάτρης, Νικολετόπουλος (80’ Δάμης), 
Γεωργουλάκης (57’ Νότας), Παπατριανταφύλλου (67’ 
Χασανάγκο), Ναλιτζής (80’ Τόμπρας), Σπαθάρης, Ρομάνο (80’ 
Βαγιαννίδης).

K17 Super League

Ρόδος - Παναθηναϊκός Β 0-0
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022
Δημοτικό Στάδιο Ρόδου
Super League 2, 16η αγωνιστική
Γκολ: -ε
Παναθηναϊκός Β: Ξενόπουλος, Τουρκοχωρίτης, Σιδεράς, 
Αντωνίου, Κούτσιας, Θεοχάρης, Ηλιάδης (76’ Καρβούνης), 
Μαραθωνίτης (76’ Κρυπαράκος), Αθανασακόπουλος, 
Σαρδέλης, Τσιριγώτης.

Παναθηναϊκός Β - Αιγάλεω 0-1
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου
Super League 2, 15η αγωνιστική
Γκολ: 58’ Σέχου
Παναθηναϊκός Β: Ξενόπουλος, Τουρκοχωρίτης, Ρόμπι, 
Αντωνίου (86’ Ματσαδές), Μαρτίνης (75’ Κούτσιας), 
Ηλιάδης (86’ Καραμπάς), Σερπέζης (75’ Καρβούνης), 
Μαραθωνίτης (65’ Αλμπάνης), Αθανασακόπουλος, 
Κρυπαράκος, Τσιριγώτης.

Παναθηναϊκός Β - Επισκοπή 1-2
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022
Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου
Super League 2, 17η αγωνιστική
Γκολ: 44’ Κρυπαράκος - 14’, 38’ Έμποϊ
Παναθηναϊκός Β: Ξενόπουλος, Τουρκοχωρίτης, 
Ρόμπι (83’ Μαραθωνίτης), Σιδεράς, Κούτσιας 
(69’ Μαρτίνης), Θεοχάρης (83’ Ματσαδές), 
Αθανασακόπουλος, Κρυπαράκος (69’ Αλμπάνης), 
Καρβούνης (60’ Σερπέζης), Σαρδέλης, Τσιριγώτης.

Super League 2 Betsson

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022
Γήπεδο Τραχώνων
Super League K15, 12η αγωνιστική
Γκολ: -
Παναθηναϊκός: Γεωργαντάς, Μακρυπίδης, Βενάκης, 
Αναστασάκης (48’ Χαντζάρας), Καλοσκάμης, Λατιφάι, 
Μαρκεζίνης, Ζέκα, Τσίγκας (64’ Μπόκος), Σώκος (75’ 
Ζύγουρας), Τρίκατζης (64’ Θάνος).

K15 Super League
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Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 1-2
Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022
Αθλητικό Κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης»
Super League K19, 20ή αγωνιστική
Γκολ: 92’ Μπιλάλ - 20’ Μιχόπουλος, 64’ Κωστέας
Παναθηναϊκός: Παναγάκος, Ζαφείρης (83’ Τσιάβος), Τσεβάς, 
Καρνέσης, Προδρομίτης, Κωστόπουλος (69’ Νταμπίζας), 
Κυριόπουλος (83’ Παπανικολόπουλος), Λιατίφης, Μπιλάλ, 
Καλοσκάμης (46’ Συμεωνίδης), Βολάκης.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΩΝΩΝ

K19 Super League

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-0
Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022
Αθλητικό Κέντρο Lolas
Super League K19, 22η αγωνιστική
Γκολ: 1’ Τσίκος, 66’, 70’ Σμυρλής
Παναθηναϊκός: Παναγάκος, Ζαφείρης, Τσεβάς (75’ 
Πορφυρόπουλος), Καρνέσης, Κολόμπο, Κωστόπουλος (75’ 
Καμαρός), Λιατίφης, Καλοσκάμης (75’ Ψύλλας), Βολάκης, 
Νταμπίζας, Μπιλάλ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

23η Αγωνιστική

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου

Απόλλων - Παναιτωλικός 19.30

Αστέρας Τρίπολης - Ιωνικός 19.30

Κυριακή 13 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ - Βόλος 15.00

Παναθηναϊκός - Λαμία  15.30

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 17.15

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 19.30

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 19.30

24η Αγωνιστική

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου

Ιωνικός - ΟΦΗ 17.15

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης 19.30

Παναθηναϊκός - Λαμία  19.30

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου

Βόλος - Ολυμπιακός 17.15

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα 19.30

Άρης - ΠΑΟΚ 19.30

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου

Λαμία - Απόλλων 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 21 16 5 0 37 11 +26 53

2. ΠΑΟΚ 21 14 2 5 45 22 +23 44

3. ΑΕΚ 21 12 3 6 37 22 +15 39

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 9 6 7 25 22 +3 33

5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 20 9 5 6 21 15 +6 32

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 9 3 9 31 20 +11 30

7. ΑΡΗΣ 21 10 5 6 21 18 +3 29

8. ΟΦΗ 21 7 8 6 27 27 0 29

9. ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 21 8 4 9 33 37 -4 28

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 6 3 12 23 38 -15 21

11. ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 20 4 6 10 18 27 -9 18

12. ΙΩΝΙΚΟΣ 21 4 6 11 17 29 -12 18

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 19 3 4 12 19 38 -19 13

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 20 1 6 13 7 35 -28 9

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

Αναγ. Καρδίτσας - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022, 16.00
Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας
Κύπελλο Ελλάδας, Προημιτελική φάση, β’ ματς
Γκολ: 81’ Παλάσιος
Παναθηναϊκός: Διούδης, Σάντσες (63’ Σιδεράς), 
Χατζηθεοδωρίδης, Πούγγουρας, Σάρλια, Αγιούμπ (63’ 
Παλάσιος), Βιγιαφάνιες, Γκατσίνοβιτς (63’ Ρούμπεν), 
Χατζηγιοβάνης (74’ Κουρμπέλης), Βιτάλ, Ιωαννίδης (75’ 
Αϊτόρ).

Κύπελλο Ελλάδας
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