
1



2 33

Οι Κυριακές μας επιστρέφουν. Όπως τις θέλουμε. Δίνουμε 

ραντεβού στη Λεωφόρο, φοράμε το κασκόλ μας και πάμε να 

δούμε την Παναθηναϊκάρα! Πιάνουμε θέση στην εξέδρα και 

φωνάζουμε με πάθος για το Τριφύλλι. Οι Πράσινοι ξαναμπαίνουν 

στο γήπεδο για να κάνουν το #StepUp στη Super League.

Το φινάλε της περασμένης σεζόν άφησε υποσχέσεις και 

δημιούργησε προσδοκίες. Η κατάκτηση του Κυπέλλου 

Ελλάδας υπήρξε το αποκορύφωμα μιας σεζόν κατά την οποία 

ο Παναθηναϊκός ανέβηκε επίπεδο. Και δεν ήταν μόνο ο τίτλος. 

Ήταν η αίσθηση -στο δεύτερο μισό της σεζόν και κυρίως στα 

play off- ότι η ομάδα πατάει καλά μέσα στο γήπεδο, παίρνει τα 

αποτελέσματα που θέλει, παίζει κυριαρχικό και παραγωγικό 

ποδόσφαιρο, αγωνίζεται για τη νίκη αλλά και για την καλή μπάλα.

Πάνω σ’ αυτή τη βάση χτίστηκε (και χτίζεται) και ο νέος 

Παναθηναϊκός. Η παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο 

αποτελεί τη σταθερά στο αγωνιστικό πλάνο και στο ποδοσφαιρικό 

μοντέλο που εφαρμόζεται στο Τριφύλλι. Οι Πράσινοι συνεχίζουν 

να πατούν σε στέρεες βάσεις και στοχεύουν ακόμα πιο ψηλά…

Πάμε Τριφυλλάρα μου!

Ραντεβού στη Λεωφόρο!
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HORDUR 
MAGNUSSON

ΛΑΒΑ 
Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Ο Icelander του Παναθηναϊκού ήρθε για να 

ανεβάσει το επίπεδο της άμυνας των Πρασίνων 

συνεισφέροντας όμως και δημιουργικά με την 

απαράμιλλη τεχνική και την εξαιρετική ικανότητα 

που διαθέτει στο build up. Ο 29χρονος στόπερ 

αποκαλύπτεται και μιλάει για τις πρώτες του ημέρες 

στο Τριφύλλι, για τους στόχους και τα όνειρά του, 

για το «ηφαίστειο» της Λεωφόρου αλλά και για τον 

πικρό αποκλεισμό απ’ τη Σλάβια Πράγας που όμως 

γέννησε την ανάγκη για αντίδραση και ξέσπασμα 

μέσα στο γήπεδο…

“ “
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Έφτασε η ώρα της πρεμιέρας 
του πρωταθλήματος με αντίπαλο 
τον Ιωνικό. Νιώθεις ότι η ομάδα 
βρίσκεται σε καλό επίπεδο 
ετοιμότητας;
Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας 
στην ομάδα να παρουσιαστούμε 
έτοιμοι στο πρώτο παιχνίδι του 
πρωταθλήματος και να κερδίσουμε. 
Θέλουμε να κάνουμε μια καλή αρχή 
διότι ξέρουμε πως όλοι οι βαθμοί 
έχουν σημασία.

Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός 
ρίχνεται στη Super League έχοντας 
ήδη δώσει δύο δύσκολα υψηλών 
απαιτήσεων ματς, όπως ήταν αυτά 
με τη Σλάβια Πράγας, θα φέρει την 
ομάδα πιο έτοιμη και με καλύτερο 
αγωνιστικό ρυθμό στο γήπεδο;
Πράγματι, είναι πολύ θετικό για εμάς 
ότι ήδη, πριν από την έναρξη του 
πρωταθλήματος, έχουμε στα πόδια 
μας δύο πολύ δυνατά παιχνίδια με τη 
Σλάβια. Νιώθουμε καλά και είμαστε 
έτοιμοι για το ματς με τον Ιωνικό.

Τι γεύση σου άφησαν τα παιχνίδια 
με τη Σλάβια; Νιώθεις ότι άξιζε κάτι 
περισσότερο ο Παναθηναϊκός;
Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι 
ακόμη έχω αίμα μέσα στο στόμα 
μου μετά απ’ αυτά τα ματς. Το πρώτο 
παιχνίδι μας δεν ήταν καλό, στο 
δεύτερο όμως τα αλλάξαμε όλα και 
μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. 
Είχαμε τις ευκαιρίες μας αλλά 
δεν ήρθε η ανατροπή. Η αλήθεια 
όμως είναι ότι έχει μείνει αυτή η 
γεύση στο στόμα μου που μου δίνει 
κίνητρο για ένα «ξέσπασμα» στον 
επόμενο αντίπαλο. Και νομίζω ότι 
αυτό υπάρχει στο μυαλό όλων των 
παικτών μέσα στην ομάδα.

Πώς κρίνεις το επίπεδο του εφετινού 
Παναθηναϊκού στο διάστημα που 
βρίσκεσαι στην ομάδα; 
Δεν θέλω να πω μεγάλα πράγματα 
αλλά καθημερινά απ’ τη μέρα που ήρθα, 
βλέπω βελτίωση και πρόοδο στην ομάδα.
Έχουμε δουλέψει καλά και ιδίως στο 
δεύτερο παιχνίδι με τη Σλάβια δείξαμε ότι 
βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο. Ωστόσο, 
δεν πρέπει να κοιτάμε μακριά. Πρέπει να 
έχουμε το μυαλό μας μόνο στον επόμενο 
αγώνα και στο πώς θα νικήσουμε. 
Ιδίως στην αρχή, είναι πολύ σημαντικό 
να ξεκινήσουμε με νίκες. Δεν θέλω να 
υποσχεθώ κάτι αλλά προφανώς ήρθα 
στον Παναθηναϊκό για να διεκδικήσω και 
να κερδίσω τίτλους.

Τι ήταν εκείνο που σε ώθησε να έρθεις 
στον Παναθηναϊκό;
Να σας πω την αλήθεια, χρειάστηκα 
μόνο μερικά δευτερόλεπτα για να το 
αποφασίσω όταν έφτασε η πρόταση 
του Παναθηναϊκού. Πρόκειται για έναν 
τεράστιο σύλλογο με μεγάλη ιστορία, 
με τίτλους, με παρουσία στο Champions 

League, στα Κύπελλα Ευρώπης. Βεβαίως 
δεν γνώριζα πολλά για το πρωτάθλημα 
αλλά είχα φίλους εδώ που το απόλαυσαν. 
Επίσης, τσέκαρα την πορεία της ομάδας, 
είδα ότι κέρδισε το Κύπελλο κι ότι είχε 
καλή πορεία το προηγούμενο διάστημα 
και διαπίστωσα ότι είναι ένα σύνολο με 
ανοδική πορεία. Είμαι πανευτυχής που 
ανέβηκα σ’ ένα τρένο που θέλει να πάει 
μπροστά…

Τι μπορείς να προσφέρεις με την εμπειρία 
σου στην ομάδα;
Ξέρω πώς είναι να κερδίζεις τίτλους. Όταν 
ήμουν στη Γιουβέντους βίωσα την αλλαγή 
με τον ερχομό του Αντόνιο Κόντε. Ανέλαβε 
την ομάδα όταν ήταν στη μέση της 
βαθμολογίας και άλλαξε ολοκληρωτικά 
την ψυχολογία τού γκρουπ. Μετέτρεψε τη 
Γιουβέντους ξανά σε νικήτρια κατακτώντας 
συνεχόμενους τίτλους. Έκανα προπόνηση 
μαζί τους κάθε μέρα και γνωρίζω αυτή τη 
νοοτροπία του νικητή. Θέλω να βοηθήσω 
την ομάδα με όλες μου τις δυνάμεις για να 
πετύχει τους στόχους της.

Αγωνιστικά δείχνεις να 
έχει προσαρμοστεί γρήγορα. 
Νιώθεις ότι ταίριαξες άμεσα 
στο ποδοσφαιρικό στυλ της 
ομάδας;

Αυτό που μπορώ να πω με 
σιγουριά είναι ότι γενικά 
προσαρμόζομαι εύκολα. Και 
στην Ιταλία και στη Ρωσία τα 
κατάφερα. Μου αρέσει να 
δοκιμάζω καινούργια πράγματα, 
νέες χώρες, άλλες κουλτούρες. 
Κι η αλήθεια είναι ότι ταίριαξα 
γρήγορα με τον Παναθηναϊκό, 
με τους συμπαίκτες μου, 
με τον προπονητή. Όλοι με 
υποδέχθηκαν θερμά, όπως και 
οι οπαδοί μας, με μια ανοιχτή 
αγκαλιά και με διάθεση για να 
βοηθήσουν. Γενικά είμαι ανοιχτός 
άνθρωπος, μου αρέσει να μιλάω 
και να επικοινωνώ με τους 
άλλους. Κι ήδη νιώθω σαν να 
είμαι 1-2 χρόνια στην Ελλάδα.

«Όλοι στον 
Παναθηναϊκό 

με υποδέχθηκαν 
με μια ανοιχτή 

αγκαλιά»
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Είσαι ένας αμυντικός που ξεχωρίζει 
με την μπάλα στα πόδια και που του 
αρέσει να συμμετέχει ενεργά στο 
build up της ομάδας. Ήταν κάτι που 
το είχες έμφυτο από μικρός όταν 
πρωτοξεκίνησες το ποδόσφαιρο;
Η ιστορία μου έχει ως εξής: Άρχισα 
ως δεκάρι, πίσω απ’ τον στράικερ! 
Ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο 
Φραντσέσκο Τότι. Ήταν ήρεμος με 
την μπάλα κι έβλεπε γήπεδο…

Και πώς προέκυψε η οπισθοχώρηση 
στην άμυνα;
Ήταν την εποχή που αγωνιζόμουν 
στην Κ-17 ή Κ18 της Ισλανδίας και 
χρειάζονταν έναν κεντρικό αμυντικό 
γιατί υπήρχαν τραυματισμοί κι 
είχαμε ξεμείνει από στόπερ. Έτσι μου 
ζήτησαν να παίξω στο κέντρο της 
άμυνας για δύο ματς: Ήμουν ψηλός, 
γρήγορος και μάρκαρα…

Μάλλον τα πήγες καλά για να πάρεις 
μεταγραφή στη Γιουβέντους…
Μετά απ’ αυτά τα δύο ματς με κάλεσαν 
απ’ τη Γιουβέντους, την οποία και 
ευγνωμονώ για την μεταστροφή μου 
στην άμυνα. Δεν ήταν εύκολο βέβαια 
να αλλάξεις απ’ το νούμερο 10 και να 
γυρίσεις στην άμυνα. Έμαθα όμως να 
αμύνομαι δίπλα στους καλύτερους και 
παράλληλα έμαθα πώς κάνουμε build 
up από πίσω. Ήταν μεγάλο σχολείο 
για μένα. Μου αρέσει να παίρνω 
την μπάλα ψηλά και να δημιουργώ, 
ακόμη και να σουτάρω. Δεν φοβάμαι 
να δοκιμάσω κάτι δύσκολο. Είναι μια 
πρόκληση για μένα. Είμαι ένας πλέι 
μέικερ από την άμυνα…

«Άρχισα 
ως δεκάρι»

Πώς είναι η μετάβαση απ’ τη Ρωσία 
στην Ελλάδα;
Όλα είναι θαυμάσια. Και πλέον 
ανυπομονώ να έρθει και η οικογένειά 
μου: η σύζυγός μου και τα δύο 
παιδιά μας. Ήθελα ένα μέρος με 
καλύτερο καιρό απ’ τη Ρωσία για να 
κυκλοφορούν πιο άνετα όλο το χρόνο, 
με κοντομάνικα και σορτς (γέλια). Ήταν 
ένας επιπλέον λόγος για μένα η επιλογή 
του Παναθηναϊκού και της Ελλάδας. 
Κι είμαι βέβαιος ότι θα απολαύσουν 
τη ζωή εδώ. Αυτό θα κάνει ακόμη 
πιο εύκολη και τη δική μου ζωή. Αν 
αισθάνονται καλά θα είμαι και εγώ 
καλύτερα.

Είχες ξαναέρθει στην Ελλάδα;
Είχαμε έρθει για διακοπές με τη γυναίκα 
μου στη Μύκονο και άλλη μια φορά 
ήρθα με την Εθνική ομάδα για ένα 
παιχνίδι με την Ελλάδα στο Ολυμπιακό 
Στάδιο.

Τι έχεις να θυμάσαι από εκείνες τις 
επισκέψεις σου;
Όταν ήμασταν στη Μύκονο με τη 
γυναίκα μου, μας φάνηκε τρομερά 
αστεία αυτή την παράδοση που έχετε με 
το σπάσιμο πιάτων όταν διασκεδάζετε 
με μουσική! Ήταν πραγματικά αστείο 
να παίρνεις πιάτα και να τα πετάς στο 
πάτωμα (γέλια).

Ήταν 
πραγματικά κάτι 

σπέσιαλ η πρώτη μου 
φορά στη Λεωφόρο. Τη στιγμή 
που βγήκα στο γήπεδο για την 

προθέρμανση και ένιωσα αυτή την 
τρομερή υποστήριξη απ’ τους οπαδούς 
μας, κατάλαβα τη διαφορά που υπάρχει 

εδώ συγκριτικά με τις άλλες ομάδες. Αυτό 
που ένιωσα στο γήπεδο, αυτή η ανεπανάληπτη 

ώθηση που μας πρόσφεραν οι φίλαθλοι στη 
διάρκεια του αγώνα, προσωπικά, μου δίνει 

επιπλέον ενέργεια και κίνητρο για να τα δώσω 
όλα γι’ αυτή την ομάδα, γι’ αυτό τον κόσμο, γι’ 

αυτή τη φανέλα. Το έμβλημα του Παναθηναϊκού 
που υπάρχει πάνω στη φανέλα είναι βαρύ 

και οφείλουμε να δίνουμε τα πάντα. Η 
Λεωφόρος είναι σαν λάβα. Σαν ένα 
ηφαίστειο που εκρήγνυται κάθε 2-3 
λεπτά. Με αποκαλούν βουνό, μπορώ 

να τους αποκαλώ ηφαίστειο. 
Νομίζω θα ταιριάξουμε…

“

“
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Είσαι football maniac ή μετά τους 
αγώνες και την προπόνηση θέλεις 
αποτοξίνωση απ’ το ποδόσφαιρο;
Όταν ήμουν νεότερος έβλεπα και 
μιλούσα για ποδόσφαιρο όλη την ώρα. 
Ακόμη κι όταν δεν έπαιζα κανονικούς 
αγώνες, έπαιζα στο Playstation. Τώρα δεν 
παρακολουθώ μανιωδώς. Προφανώς θα 
δω ένα μεγάλο ματς ή κάτι που θα δείχνει 
εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση αλλά 
δεν ψάχνω όλη την ώρα για ποδόσφαιρο. 
Είμαι σε μια φάση που θέλω το 
ποδόσφαιρο όταν είμαι εγώ στο γήπεδο 
και στην προπόνηση. Στη συνέχεια όμως, 
γυρίζοντας σπίτι μου, θέλω να φεύγει 
απ’ το μυαλό μου η μπάλα. Προσπαθώ 
να αποφεύγω τις ποδοσφαιρικές 
συζητήσεις.

Παρακολουθείς ή παίζεις άλλα 
αθλήματα;
Βλέπω μπάσκετ, μου αρέσει πολύ. Παίζω 
και κάποιες φορές με φίλους μου. Όσο 
ήμουν στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχα συχνά 
την ευκαιρία να παρακολουθώ από κοντά 
τους αγώνες της και να την υποστηρίζω. 
Πολύ δυνατή ομάδα. Και νιώθω τυχερός 
που ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα 
και στο μπάσκετ. Θα ήθελα να πάω στο 
γήπεδο όταν αρχίσουν οι αγώνες και 
φυσικά να δω κάποια στιγμή από κοντά 
και την ΤΣΣΚΑ. Παρακολουθώ επίσης 
χάντμπολ…

Τι σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερο 
χρόνο σου; Τι σε χαλαρώνει;
Μου αρέσει να παίζω γκολφ. Επίσης 
πηγαίνω για ψάρεμα με τους φίλους 
μου στην Ισλανδία. Είναι ένα ωραίο 
σπορ που ο κόσμος πρέπει να δοκιμάσει. 
Πηγαίνουμε στην ενδοχώρα, βρίσκουμε 
ποτάμια με μεγάλους σολωμούς και 
ψαρεύουμε. Είναι δύο πράγματα που με 
κάνουν να χαλαρώνω.

Ποια είναι η αγαπημένη σου 
τηλεοπτική σειρά;
Το Breaking Bad και το Ozark 
είναι δύο απ’ τις αγαπημένες 
μου σειρές. Παρακολουθώ 
Netflix αρκετά. Νομίζω ότι 
όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν 
μπόλικο χρόνο είτε πριν απ’ τους 
αγώνες στο ξενοδοχείο είτε στις 
προετοιμασίες. Αν υπάρχει κάτι 
καλό θα το δω…

Είσαι και fan των video games 
ή έχουν τελειώσει αυτές οι 
μέρες;
Τώρα πια δεν υπάρχει χρόνος 
και δεν παίζω συχνά. Όταν όμως 
βρίσκω λίγο χρόνο με τους 
φίλους μου παίζουμε στο Play-
station 5 το Call of Duty War 
Zone.

Με τι θα είναι ευχαριστημένος 
ο Χόρντουρ στο τέλος της 
σεζόν;
Δεν μου αρέσει να βλέπω 
το προσωπικό συμφέρον. Το 
ποδόσφαιρο είναι ομαδικό 
άθλημα και προτιμώ να 
επικεντρώνομαι στην ομάδα. 
Μπορεί ατομικά να αποδίδεις 
καλά αλλά να μην νικάει 
η ομάδα σου. Προτιμώ 
λοιπόν να κερδίζουμε τα 
παιχνίδια ως ομάδα κι ας 
έχω μια κανονική απόδοση. 
Τότε είμαι ικανοποιημένος. 
Στον Παναθηναϊκό θα είμαι 
ευχαριστημένος πηγαίνοντας 
για τις διακοπές μου μετά το 
τέλος της σεζόν, αν έχουμε 
κερδίσει τίτλους…
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WHO IS WHO
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WHO IS WHO

TECHNICAL STAFF

CLUB STAFF

ΧΡHΣΤΟΣ ΚOΝΤΗΣ
ΒΟΗΘOΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤH

PREDRAG ERAK
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΔΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΑΚΗΣ ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ
SCOUTING

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
SCOUTING

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΙΝΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΠΙΤΑΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΓΙΑ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
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Στις 21Αυγούστου 2014 

ο Μάρκους Μπεργκ πραγματοποίησε 

μια απ’ τις σπουδαιότερες εμφανίσεις του 

με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στα πλέι οφ του 

Europa League το Τριφύλλι σάρωσε με 4-1 τη Μίντιλαντ 

με τον απίθανο Σουηδό να πετυχαίνει καρέ από γκολ!
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