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Απ’ το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας είχε φανεί ότι ο Παναθηναϊκός του Ιβάν 

Γιοβάνοβιτς πατάει σε στέρεες βάσεις. Οι Πράσινοι μπορεί να μην πήραν την πολυπόθητη 

πρόκριση, όμως έβγαλαν στο γήπεδο στοιχεία του χαρακτήρα και της ποιότητας που διαθέτει η 

ομάδα.

Η πρεμιέρα της Super League απέναντι στον Ιωνικό στο «Απ. Νικολαΐδης» έφερε την πρώτη 

νίκη υπενθυμίζοντας ότι το Τριφύλλι θα είναι κυρίαρχο στην έδρα του για άλλη μια σεζόν, ενώ 

η επικίνδυνη έξοδος στο Ηράκλειο και η κυριαρχική νίκη επί του ΟΦΗ για τη 2η αγωνιστική 

φανέρωσε ότι ο φετινός Παναθηναϊκός είναι πιο σκληραγωγημένος και πιο έτοιμος για να κάνει 

το #StepUp.

Οι Πράσινοι υποδέχονται τον Λεβαδειακό και θέλουν να κάνουν το τρίτο νικηφόρο βήμα στον 

δρόμο για την επιστροφή…

Πάμε Τριφυλλάρα μου!

Να… τριτώσει το καλό
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Πουκάμισο
Παντελόνι

Funky Buddha

Adam Gnezda 
Cerin

Ο πρώτος Σλοβένος παίκτης στην ιστορία του 

Παναθηναϊκού γρήγορα απέκτησε παρέα καθώς πλέον 

τον συντροφεύουν στο Τριφύλλι οι συμπατριώτες 

του Άντραζ Σπόραρ και Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Κι όπως 

δηλώνει, θέλει, όλοι μαζί, να γράψουν ιστορία με τους 

Πράσινους. Ο 23χρονος μέσος μιλάει για τις πρώτες 

του εντυπώσεις απ’ το Τριφύλλι, την πεποίθησή του 

ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει τους στόχους της αλλά 

και τη μαγική ατμόσφαιρα της Λεωφόρου.

“ “Προνόμιο να παίζεις στον
 Παναθηναϊκό
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Η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο δυνατό 
ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με δύο 
νίκες και προέρχεται και από μια καλή 
εμφάνιση στο Ηράκλειο με τον ΟΦΗ. 
Νιώθετε αυτοπεποίθηση ενόψει του 
αγώνα με τον Λεβαδειακό;
Πετύχαμε μια σημαντική νίκη στην Κρήτη 
σε μια έδρα που στο παρελθόν μάς 
είχε δυσκολέψει. Όμως η ομάδα ήταν 
εξαιρετική, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, 
και πήραμε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη 
μας. Τώρα επιστρέφουμε στο σπίτι μας 
μπροστά στους φιλάθλους μας για το 
ματς με τον Λεβαδειακό, έχουμε καλή 
ψυχολογία και θέλουμε να συνεχίσουμε 
το νικηφόρο σερί μας.

Έχοντας ήδη παίξει δύο επίσημους 
αγώνες στη Λεωφόρο με Σλάβια 
Πράγας και Ιωνικό, ποιες είναι οι 
πρώτες εντυπώσεις σου;
Προτού έρθω, όλοι μιλούσαν για αυτή την 
ξεχωριστή ατμόσφαιρα που δημιουργούν 
οι οπαδοί μας. Το είχα ήδη νιώσει ακόμα 
και στα φιλικά. Ωστόσο, στο ματς με τη 
Σλάβια, όσα ζήσαμε πριν απ’ το παιχνίδι 
στο ξενοδοχείο που ήρθαν οι οπαδοί 
μας και αργότερα στο γήπεδο, αλλά και 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με 
τον Ιωνικό, είναι κάτι που δεν μπορείς να 
περιγράψεις με λόγια. Είναι δύσκολο να 
το εξηγήσεις στους ανθρώπους που δεν 
έχουν βιώσει αυτή την εμπειρία. Είναι 
μια ατμόσφαιρα που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ. Ειδικά στο παιχνίδι με τη Σλάβια, 
η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, μαγική! Είμαι 
πραγματικά πολύ χαρούμενος που παίζω 
σε μια ομάδα με τέτοιους οπαδούς κι είμαι 
ευγνώμων που έχουμε τέτοια στήριξη. 
Αυτή η ατμόσφαιρα μας ωθεί για να τα 
δώσουμε όλα, ακόμα και στις δύσκολες 
στιγμές στη διάρκεια ενός αγώνα. 

Οι οπαδοί μάς δίνουν φτερά. 
Ανυπομονώ για το επόμενο παιχνίδι 
μπροστά στο κοινό μας..

Έχοντας συμπληρώσει δύο μήνες 
παρουσίας στον Παναθηναϊκό πώς 
κρίνεις το επίπεδο της ομάδας. 
Θεωρείς ότι υπάρχει βελτίωση και 
πρόοδος;
Έχουμε αναπτυχθεί ως ομάδα. Αυτό 
που βλέπω απ’ το ξεκίνημα της 
προετοιμασίας μέχρι τώρα είναι 
ένα σύνολο που έχει βελτιωθεί 
σημαντικά. Είναι λογικό στο ξεκίνημα 
να χρειαστεί χρόνος προκειμένου 
να δέσει μια ομάδα για να βγουν 
στο γήπεδο αυτά που θέλεις και 
που δουλεύεις στις προπονήσεις. 
Θεωρώ όμως ότι βρισκόμαστε 
σε ένα καλό ποδοσφαιρικό 
επίπεδο. Έχουμε μια καλή βάση 
και συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
σκληρά για βελτιωθούμε ακόμα 
περισσότερο.

Αν και νέος προσαρμόστηκες 
γρήγορα στο καινούργιο 
περιβάλλον. Τι βοήθησε σε αυτό;
Πάντοτε είναι δύσκολο για έναν 
νέο παίκτη να προσαρμοστεί σε μια 
καινούργια ομάδα και σε ένα νέο 
περιβάλλον. Χρειάζεται λίγος χρόνος 
για να ενσωματωθείς. Νομίζω όμως 
ότι εδώ όλα έγιναν πιο γρήγορα και 
η προσαρμογή μου ήταν άμεση. 
Οι συμπαίκτες μου, το staff, όλοι 
οι άνθρωποι που βρίσκονται στην 
ομάδα, με υποδέχθηκαν με ωραίο 
τρόπο, πολύ φιλικά και με διάθεση 
να με βοηθήσουν απ’ την πρώτη 
ημέρα. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο 
να προσαρμοστώ πολύ πιο γρήγορα 
απ’ ό,τι συνηθίζεται.

Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω πολύ 
άνετα στην ομάδα.

Φαίνεται πάντως ότι παράλληλα 
ταίριαξες άμεσα και στο ποδοσφαιρικό 
στυλ της ομάδας…
Νομίζω ότι το παιχνίδι της ομάδας 
ταιριάζει πολύ στο στυλ παιχνιδιού μου. 
Προφανώς ήταν ένας απ’ τους λόγους για 
τους οποίους ο κόουτς και οι άνθρωποι της 
ομάδας με επέλεξαν. Αμέσως μόλις ήρθα 
διαπίστωσα ότι το πρότζεκτ της ομάδας 
είναι πολύ καλό, αλλά κι ότι το στυλ 
παιχνιδιού μου ταιριάζει. Ο τρόπος που 
παίζουμε, είναι το ποδόσφαιρο που 
μου αρέσει. Αυτός είναι ένας ακόμα 
λόγος που με κάνει να νιώθω άνετα 
στο γήπεδο.

Πώς είναι η συνεργασία σου με 
τον κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς;
Ο προπονητής μας έχει πολλές εμπειρίες 
κάτι που θεωρώ ότι είναι κομβικό για να 
προπονείς. Με όλα όσα έχει ζήσει στο 
ποδόσφαιρο, μας συμβουλεύει, μας δίνει 
τις ιδέες του: πώς βλέπει το ποδόσφαιρο, 
πώς θέλει να παίζουμε. Εμείς αυτό που 
έχουμε να κάνουμε είναι να τον ακούμε, να 
μαθαίνουμε από εκείνον, να ακολουθούμε 
το πλάνο του και να προσαρμοζόμαστε 
στο πώς βλέπει το παιχνίδι. Και στη 
συνέχεια αυτά που δουλεύουμε στην 
προπόνηση και τις ιδέες που έχει για 
το παιχνίδι, πρέπει να τα βγάζουμε 
στο γήπεδο. Έχουμε καλή επικοινωνία 
κι είμαι πραγματικά χαρούμενος που τον 
έχω για προπονητή. Ελπίζω να έχουμε 
επιτυχίες μαζί.

«Η ατμόσφαιρα στη 
Λεωφόρο είναι τρελή, 

μαγική»
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Είσαι 23 ετών αλλά βγάζεις 
ωριμότητα στο παιχνίδι σου. 
Συνετέλεσε σ’ αυτό το γεγονός ότι 
έφυγες από μικρός απ’ τη Σλοβενία;
Αρχικά με βοήθησε πολύ το γεγονός 
πώς από μικρός έπαιζα συνήθως με 
μεγαλύτερους παίκτες. Επίσης, έφυγα 
απ’ τη Σλοβενία για να αγωνιστώ 
εκτός συνόρων νωρίς, στα 20 χρόνια 
μου. Βασικά ήμουν παιδί ακόμα και 
έφυγα μακριά απ’ τη χώρα μου, απ’ το 
σπίτι μου. Δεν είναι εύκολο για έναν 
ποδοσφαιριστή, ειδικά αν είναι νέος. 
Αυτή η διαδικασία με δυνάμωσε και 
με γέμισε εμπειρίες. Η τριετία που 
βρέθηκα μακριά απ’ τη Σλοβενία με 
έκανε καλύτερο σε όλους τους τομείς, 
τόσο εντός γηπέδου στο παιχνίδι μου 
όσο και εκτός.Αν περάσεις αυτή τη 
διαδικασία σε νεαρή ηλικία μετά όλα 
είναι πιο εύκολα.

Ήταν δύσκολη η προσαρμογή και 
η εμπειρία της Γερμανίας σε τόσο 
νεαρή ηλικία;
Ναι δεν ήταν εύκολα. Αλλά θεωρώ 
ότι μέσα απ’ τις δύσκολες στιγμές 
κερδίζεις και μαθαίνεις περισσότερα. 
Βγήκα πιο δυνατός.

Σε βλέπουμε να συμμετέχεις 
ενεργά και στις δύο πλευρές του 
γηπέδου σε άμυνα και επίθεση. Θα 
χαρακτήριζες τον εαυτό σου παίκτη 
box to box;
Ναι, είμαι παίκτης box to box. Κατά τη 
διάρκεια της καριέρας μου έχω παίξει 
σε όλες τις θέσεις στα χαφ και έχω 
την ικανότητα να αγωνίζομαι και πιο 
ψηλά στο γήπεδο αλλά και πιο πίσω. 
Τα βασικά στοιχεία για εμένα όμως 
παραμένουν το να απολαμβάνω το 

ποδόσφαιρο και να βοηθάω την 
ομάδα μου με κάθε τρόπο για να 
κερδίζει. Φυσικά και μου αρέσει 
λίγο περισσότερο να παίζω πιο 
προωθημένος γιατί εκεί έχεις λίγο 
μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά πάντοτε η 
προτεραιότητά μου είναι η ομάδα.

Σε ποιους τομείς θέλεις να βελτιωθείς 
ποδοσφαιρικά;
Μου αρέσει να σκοράρω και θέλω να 
εξελιχθώ σ’ αυτόν τον τομέα. Ένας απ’ 
τους στόχους μου στη διάρκεια της 
σεζόν είναι να γίνω πιο επιδραστικός 
στο σκοράρισμα και στις ασίστ. 
Πιστεύω ότι με τη σκληρή δουλειά θα 
έρθουν και τα δύο.

Έπαιζες απ’ την αρχή της καριέρας 
σου στα χαφ;
Πολύ μικρός όταν πρωτοξεκίνησα το 
ποδόσφαιρο έπαιζα επιθετικός. Ήμουν 
στράικερ αλλά μιλάμε για την ηλικία 
των 9-10 ετών. Σταδιακά όμως πήγα 
στα χαφ, όπου αγωνίζομαι σταθερά 
περίπου απ’ τα 12. Είναι η θέση που μου 
ταιριάζει περισσότερο.

Πώς προέκυψε το ποδόσφαιρο στη 
ζωή σου; 
Άρχισα να παίζω από πολύ μικρή ηλικία. 
Περίπου 5-6 ετών. Κι η αγάπη για το 
ποδόσφαιρο ήταν πάντα εκεί. Έκανα 
καθημερινά προπονήσεις αλλά ακόμα 
κι όταν δεν ήμουν στην προπόνηση, 
έπαιζα διαρκώς με μια μπάλα.

«Οι δυσκολίες 
με έκαναν πιο 

έμπειρο»

“Δεν συμβαίνει συχνά τρεις 
παίκτες απ’ την ίδια χώρα να 
αγωνίζονται στην ίδια ομάδα 
εκτός συνόρων και μάλιστα 
να έρχονται την ίδια περίοδο. 
Για μένα προσωπικά είναι κάτι 
θαυμάσιο να είμαι μαζί με 
τον Άντραζ (Σπόραρ) και τον 
Μπένιαμιν (Βέρμπιτς) γιατί, 
μπορεί να είναι μεγαλύτεροι, 
αλλά τον προηγούμενο χρόνο 
ήμασταν στην Εθνική ομάδα και 
γνωριζόμαστε καλά. Βοηθάμε 
ο ένας τον άλλον. Κυρίως 
όμως θέλουμε να βοηθήσουμε 
τον Παναθηναϊκό. Δεν ήρθαμε 
για διακοπές. Ήρθαμε για να 
προσφέρουμε, να κερδίσουμε 
τίτλους και να γίνουμε μέρος της 
ιστορίας του κλαμπ. Έχουμε πολύ 
μεγάλο κίνητρο και δουλεύουμε 
σκληρά για τον κοινό μας στόχο, 
όπως και όλοι στην ομάδα. Όλοι μαζί, 
παίκτες, οπαδοί και όλοι οι άνθρωποι 
του συλλόγου, θεωρώ ότι μπορούμε να 
πετύχουμε καλά πράγματα

“
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Είχες κάποιο ποδοσφαιρικό είδωλο;
Είμαι φαν της Μπαρτσελόνα απ’ τα νεανικά 
μου χρόνια και κατά τη γνώμη μου ο 
Μέσι είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής. 
Ωστόσο, αν υπάρχει ένα είδωλο ως προς 
τη θέση μου, αυτός είναι ο Αντρές Ινιέστα. 
Ένας ποδοσφαιριστής που θαύμαζα 
και παρακολουθούσα, ένας απ’ τους 
καλύτερους στον κόσμο σε αυτή τη θέση.

Πώς είναι η ζωή σου στην Ελλάδα 
μακριά απ’ το γήπεδο;
Αισθάνομαι πολύ ωραία. Το απολαμβάνω. 
Δεν είχα έρθει ξανά στο παρελθόν πέρα 
απ’ τις δύο φορές που έπαιξα εδώ με την 
Εθνική και με τη Ριέκα εναντίον του ΠΑΟΚ. 
Ούτε είχα επισκεφθεί την Ελλάδα για 
διακοπές. Δεν ήξερα τι να περιμένω αλλά 
απ’ την πρώτη στιγμή ένιωσα όμορφα 
στην Αθήνα. Είναι απόλαυση να ζεις και 
να παίζεις ποδόσφαιρο εδώ. Μένω σε μια 
ήσυχη γειτονιά κοντά στη θάλασσα, έχω 
ό,τι χρειάζομαι. Πραγματικά όλα είναι 
τέλεια.

Είσαι μόνο ποδοσφαιρικός τύπος ή σου 
αρέσουν κι άλλα σπορ;
Μου αρέσει να βλέπω αλλά και να παίζω 
όλα τα σπορ. Ειδικά στον ελεύθερο χρόνο 
μου -όχι τώρα αλλά στη διάρκεια των 
διακοπών- παίζω με τους φίλους μου 
μπάσκετ, τένις, βόλεϊ. Παρακολουθώ 
γενικά αθλητισμό. Μου αρέσει το 
μπάσκετ, η Formula 1, όλα τα σπορ κι όχι 
μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό στη 
διάρκεια της ημέρας να φεύγει το μυαλό 
και να καθαρίζει απ’ το ποδόσφαιρο. 
Είμαστε μέσα στο ποδόσφαιρο όλες 
τις ώρες και τις μέρες της εβδομάδας κι 
όταν υπάρχει η ευκαιρία, είναι καλό να 
ξεφεύγεις σε άλλα σπορ ή σε πράγματα 
που σε χαλαρώνουν και σε κάνουν να 
ξεχνιέσαι. Κάποιες φορές παρακολουθώ 
τηλεόραση ή παίζω βιντεοπαιχνίδια. 
Μου αρέσει να παίζω Formula 1 με τους 
φίλους μου.

Πώς είναι ο Άνταμ έξω από το 
γήπεδο;
Είμαι νέος αλλά γενικά είμαι 
ήρεμος τύπος. Μου αρέσουν 
ήσυχα πράγματα. Απολαμβάνω 
να είμαι με την κοπέλα μου και 
την οικογένειά μου. Να πηγαίνω 
σε ένα καλό εστιατόριο για 
φαγητό. Ειδάλλως, απολαμβάνω 
την γαλήνη του σπιτιού μου. Δεν 
έχει σημασία τόσο τι θα κάνω, 
αρκεί να είμαι στην ηρεμία του 
σπιτιού μου.

Όταν σου μίλησαν για το 
ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού 
ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις 
που έκανες;
Τεράστια ομάδα με πλούσια 
ιστορία και τρομερούς οπαδούς. 
Αμέσως είπα στον ατζέντη μου: 
“Αυτή είναι η ομάδα που θέλω 
να παίξω”. Αποτελεί προνόμιο να 
είσαι μέρος του Παναθηναϊκού.

Οι στόχοι σου είναι 
μακροπρόθεσμοι ή βλέπεις 
μόνο το επόμενο παιχνίδι;
Είμαι περισσότερο τύπος που 
κοιτάζει το επόμενο ματς. 
Προφανώς πρέπει να θέτεις 
στόχους αλλά δεν πρέπει να 
έχεις διαρκώς το μυαλό σου 
στον μακροπρόθεσμο στόχο. 
Η προσήλωσή σου πρέπει 
να είναι στην προπόνηση και 
στο να δίνεις το 100%. Αν το 
κάνεις αυτό, θεωρώ ότι το 
αποτέλεσμα θα έρθει. Φυσικά 
και ο στόχος είναι οι νίκες και οι 
τίτλοι αλλά προέχει να είμαστε 
υπομονετικοί και να δουλεύουμε 
σκληρά. Προσωπικά θέλω να 
εξελίσσομαι, να βελτιώνομαι, 
να γίνομαι καλύτερος παίκτης 
αγώνα με τον αγώνα.
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WHO IS WHO CLUB STAFF
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Σαν σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου 

1978 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε 

την Παναχαϊκή στην πρεμιέρα της σεζόν 

1978-79. Η Λεωφόρος ήταν ασφυκτικά γεμάτη και η 

αγχωτική νίκη (2-0) ήλθε με την ώθηση της εξέδρας 

και τα γκολ του Λιβαθηνού στο 71’ και του 

Ελευθεράκη στο 83’.
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