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Ο Ιανουάριος ήταν δύσκολος μήνας και έφερε τον Παναθηναϊκό 

απέναντι όχι μόνο στους αντιπάλους του αλλά και στον ίδιο του 

τον εαυτό. Τα τέσσερα σερί ματς δίχως νίκη ήταν πολλά για τους 

Πράσινους του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ κι ο αποκλεισμός απ’ το Κύπελλο, 

όπως και η πτώση απ’ την κορυφή της Super League βάρυναν ακόμα 

περισσότερο το κλίμα. Δεν ήταν εύκολη η συνθήκη για το Τριφύλλι. Κι 

όμως ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση μετατράπηκε σε πάθος, 

πείσμα και δίψα για επιστροφή στις νίκες. Η αρχή έγινε με τη Λαμία 

στη Λεωφόρο και η συνέχεια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή με μια 

σπουδαία επικράτηση στην έδρα του Άρη και μάλιστα με ανατροπή. 

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε δυναμικά δείχνοντας το μέταλλο που 

διαθέτει ως ομάδα. Και τώρα θέλει να συνεχίσει χτίζοντας ένα νέο 

μεγάλο νικηφόρο σερί για να παραμείνει στην κορυφή μέχρι τέλους…

Πάμε Τριφυλλάρα μου!

Χτίζοντας νέο σερί
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Ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν το σκέφτηκε στιγμή όταν 

έφτασε στα χέρια του η πρόταση του Παναθηναϊκού. 

«Ήρθα με κλειστά μάτια» δηλώνει χαρακτηριστικά 

και προσθέτει πως θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του 

για να γράψει ιστορία με το Τριφύλλι προκειμένου να 

μπει κι αυτός στη λίστα των σπουδαίων Αργεντινών 

παικτών, οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στην 

ομάδα. Άνοιξε ήδη λογαριασμό σκοράροντας στην 

κομβική εκτός έδρας νίκη επί του Άρη και έπεται 

συνέχεια…

“ “Θα δώσω τα πάντα
για να γράψουμε 

ιστορία
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Ήρθες στον Παναθηναϊκό σε μια 
περίοδο κατά την οποία η ομάδα 
άρχισε την προσπάθεια ανάκαμψης 
και ήδη χτίζεται ένα νέο νικηφόρο 
σερί. Πώς βιώνεις τις πρώτες στιγμές 
φορώντας τα πράσινα;
Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος 
που βρίσκομαι εδώ. Είναι κάτι που 
επιθυμούσα πολύ και περίμενα πώς 
και πώς. Από εκεί και πέρα, πρέπει 
να πω ότι στη διάρκεια του 
πρωταθλήματος κάθε ομάδα 
έχει σκαμπανεβάσματα 
στην απόδοσή της. 
Θεωρώ όμως ότι 
η δική μας ομάδα 
είναι πολύ δυνατή 
και πιστεύω ότι 
θα ξεπεράσουμε 
την κατάσταση 
και θα γυρίσουμε 
σελίδα όπως ήδη 
συμβαίνει…

Μετά την αναγκαία 
νίκη επί της Λαμίας στη 
Λεωφόρο, ακολούθησε 
μια σπουδαία επικράτηση στην 
έδρα του Άρη. Ήταν μια μεγάλη νίκη 
με ανατροπή κι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι 
για εσένα που επέστρεψες στο Κλ. 
Βικελίδης σκοράροντας μάλιστα εις 
βάρος της παλιάς σου ομάδας. Πώς 
ήταν τα συναισθήματα;
Σίγουρα ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι 
για εμένα απέναντι στην ομάδα όπου 
αναδείχθηκα και που μου πρόσφερε 
πολλά. Τώρα όμως βρίσκομαι στον 
Παναθηναϊκό και χαίρομαι πολύ που 
σκόραρα και βοήθησα την ομάδα μου γι’ 
αυτή τη σημαντική νίκη. Τη χρειαζόμαστε 
και τη θέλαμε πολύ. Ήταν η αλλαγή που 
ζητούσαμε για να γυρίσουμε σελίδα, να 

δείξουμε ένα καινούργιο πρόσωπο 
και να συνεχίσουμε τη μάχη μας 
για το πρωτάθλημα. Ήταν μια πολύ 
σημαντική νίκη που μπορεί να μας 
δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Δεδομένου ότι γνωρίζεις καλά το 
πρωτάθλημα αλλά και τις ομάδες 
που το διεκδικούν, θεωρείς ότι η 
μάχη για τον τίτλο θα είναι ανοιχτή 

μέχρι τέλους;
Αυτή τη στιγμή όλοι οι 

διεκδικητές είναι κοντά 
στη βαθμολογία και 

νομίζω ότι μέχρι 
και την τελευταία 
αγωνιστική 
των πλέι οφ θα 
περιμένουμε 
για τον 
πρωταθλητή. 
Το εφετινό 

πρωτάθλημα 
είναι πολύ 

ανταγωνιστικό και 
όλες οι ομάδες είναι 

δυνατές και ικανές για να 
το διεκδικήσουν. Ελπίζω όμως 

ότι εμείς θα είμαστε εκείνοι που στο 
τέλος θα το σηκώσουμε…

Είναι απ’ τις περιπτώσεις που 
κυριολεκτικά κάθε βαθμός μετράει 
και κάθε απώλεια κοστίζει  γιατί 
μπορεί να φέρει ανατροπή στη 
βαθμολογία. Πώς αντιμετωπίζετε τα 
παιχνίδια που απομένουν;
Ναι, οι ομάδες είναι κοντά. Κάθε 
βαθμός είναι σημαντικός και κάθε 
αγώνας θεωρείται σαν τελικός. Γι’ αυτό 
και πρέπει να βλέπουμε σαν τελικό 
κάθε ματς, είτε απέναντι σε μια ομάδα 
που βρίσκεται χαμηλά, είτε ψηλότερα. 
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με βοήθησε πολύ το ότι ήξερα τη 
γλώσσα, αφού ήδη βρισκόμουν στην 
Ελλάδα για τρεισήμισι χρόνια. Επίσης 
και η παρουσία ισπανόφωνων παικτών 
με βοηθά πολύ. Αλλά με δεδομένο ότι 
μιλάω ελληνικά και αγγλικά, όλα έγιναν 
πολύ πιο εύκολα. Αυτό που μου έχει 
κάνει πολύ θετική εντύπωση είναι πως 
όλοι όσοι εργάζονται στον σύλλογο, 
απ’ την κουζίνα μέχρι και το τεχνικό 
επιτελείο, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι…

Προτού αποφασίσεις να έρθεις στον 
Παναθηναϊκό, θέλησες να πάρεις τη 
γνώμη κάποιου μέσα απ’ την ομάδα;
Η αλήθεια είναι ότι δεν ρώτησα και 
δεν μίλησα με κανέναν. Όχι διότι δεν 
θέλησα, αλλά διότι ήταν μια κάπως 
ασυνήθιστη μεταγραφή. Δεν ήθελα να 
πω το παραμικρό μέχρι να υπογραφούν 
τα πάντα. Ήθελα να κρατήσω χαμηλό 
προφίλ. Γνώριζα όμως ήδη τον σύλλογο 
από παίκτες που είχαν περάσει απ’ τον 
Παναθηναϊκό και ήξερα ήδη πολλά. 
Προτού έρθω όμως δεν ρώτησα τίποτα 

Μέχρι και την τελευταία μέρα. Για εμάς 
κάθε αγώνας πρέπει να είναι τελικός αν 
θέλουμε να βγούμε πρωταθλητές.

Επόμενος αντίπαλος είναι ο Βόλος, μια 
επικίνδυνη ομάδα την οποία όμως έχει 
νικήσει τρεις φορές ο Παναθηναϊκός στη 
διάρκεια της σεζόν. Είσαι αισιόδοξος ότι 
θα συνεχιστεί αυτό το σερί;
Νομίζω ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί 
και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε 
τους τρεις βαθμούς στο σπίτι μας. Ο 
Βόλος ήταν πάντα μια ομάδα με δύο 
πρόσωπα. Μπορεί να του βγουν όλα καλά 
αλλά και όλα μέτρια. Οπότε εμείς πρέπει 
να είμαστε προετοιμασμένοι. Πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το ματς με μεγάλη 
σοβαρότητα και επαγγελματισμό ώστε 
να φτάσουμε στη νίκη.

Πώς είναι η προσαρμογή σου στην 
ομάδα; Τι κλίμα συνάντησες στα 
αποδυτήρια;
Βρήκα μια πολύ καλή ομάδα και ένα 
εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Σίγουρα, 
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και κανέναν διότι δεν ήθελα να διαρρεύσει 
το παραμικρό μέχρι την πλήρη συμφωνία. Το 
σίγουρο είναι πως ήρθα με κλειστά μάτια στον 
Παναθηναϊκό. Το ήθελα πολύ, γνώριζα τον 
σύλλογο και γι’ αυτό διάλεξα Παναθηναϊκό.

Το γεγονός ότι έπαιζες ήδη στην Ελλάδα, 
έκανε πιο εύκολη την απόφασή σου για τη 
μεταγραφή στον Παναθηναϊκό;
Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να 
φύγεις από μια ομάδα για να πας σε μια άλλη 
της ίδιας χώρας. Γνωρίζω το πρωτάθλημα, 
τις ομάδες, τους αντιπάλους. Επίσης, ξέρω 
τους ανθρώπους και πώς συμπεριφέρονται 
διότι πλέον αισθάνομαι ότι βρίσκομαι αρκετό 
καιρό στην Ελλάδα. Μου έχει γίνει συνήθεια. 
Με την οικογένειά μου ζούμε πολύ όμορφα 
εδώ. Μας αρέσει η Ελλάδα και ελπίζω να 
μείνουμε  για πολλά χρόνια.

Ο Ιανουάριος πάντως δεν είναι εύκολος 
μήνας για μεταγραφή. Δεν έχεις τον χρόνο 
προσαρμογής του καλοκαιριού. Αντιθέτως, 
υπάρχει η προσδοκία-απαίτηση για άμεσα 
αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Πώς 
αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση;
Πράγματι δεν είναι εύκολη περίοδος για να 
ενταχθείς σε μια ομάδα αλλά εγώ ήμουν 
έτοιμος διότι ήδη έπαιζα εδώ. Οπότε τα 
πράγματα ήταν πιο εύκολα για εμένα που 
γνώριζα πρόσωπα και πράγματα. Μόλις δύο 
μέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου 
μου ήδη έπαιξα για ένα ημίχρονο και 
αισθάνθηκα καλα. Βέβαια έχω ακόμα 
πολλά να κάνω για να βελτιωθώ, αλλά είμαι 
χαρούμενος και ευχαριστημένος εδώ.
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εαυτό μου, όπως κάνω πάντα. Θεωρώ 
ότι μου συμβαίνει κάτι όμορφο και θα 
το ζήσω στο μάξιμουμ. Το να βρίσκομαι 
μέσα στη Λεωφόρο με τους οπαδούς 
του Παναθηναϊκού στο πλευρό 
μου, νομίζω ότι αποτελεί ακόμα ένα 
πλεονέκτημα για εμένα.

Την αγάπη του κόσμου την ένιωσες 
προτού καν υπογράψεις στον 
Παναθηναϊκό όταν άρχισαν να 
κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες. Πώς 
ήταν εκείνη η περίοδος;
Πράγματι, έλαβα πάρα πολλά 
μηνύματα αγάπης και καλωσορίσματα 
που με έσπρωχναν στο να έρθω. 
Υπήρχε και το θέμα με τον Ολυμπιακό, 
αλλά όταν έμαθα για τον Παναθηναϊκό 
τα άφησα όλα στην άκρη για να έρθω 
εδώ. Και αποφάσισα το καλύτερο!

Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά 
για τη μεταγραφή σου και για 
τις ομάδες που σε ήθελαν το 
προηγούμενο διάστημα. Τελικά γιατί 
επέλεξες τον Παναθηναϊκό;
Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολλές 
φήμες καθώς και προτάσεις από άλλες 
ομάδες. Όμως το αθλητικό κομμάτι και 
η ομάδα, όπως επίσης και η ιστορία του 

συλλόγου έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
και με ώθησαν να έρθω. Με την 
οικογένειά μου αισθανόμασταν ότι 
πραγματικά θα ήταν ό,τι καλύτερο 
για μένα και την καριέρα μου…

Έχεις την ικανότητα να παίζεις 
σε πολλές θέσεις μεσοεπιθετικά. 

Υπάρχει μια θέση που σε κάνει να 
νιώθεις πιο άνετα μέσα στο γήπεδο;
Είμαι ποδοσφαιριστής που μπορώ 
να παίξω σε διάφορες θέσεις από τη 
μέση και μπροστά. Η αλήθεια είναι πως 

Παιζοντας απέναντι στον Παναθηναϊκό τα 
προηγούμενα χρόνια πώς αντιμετώπιζες 
τα ματς με τους σημερινούς σου 
συμπαίκτες;
Πάντοτε έβλεπα τα παιχνίδια αυτά 
με διαφορετικό πρόσωπο διότι ο 
Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη 
ομάδα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, 
ο Παναθηναϊκός ήταν στο μυαλό μου ως 
μια πολύ μεγάλη ομάδα, ανεξάρτητα απ’ 
τη θέση που βρισκόταν, και πάντα ήταν 
ένας δύσκολος αντίπαλος διότι ξέραμε την 
ποιότητα των παικτών που διέθετε. Ήταν 
πάντοτε κάτι το διαφορετικό! Ανέκαθεν 
μου άρεσε αυτή η ομάδα και όταν μου 
δόθηκε η ευκαιρία για να έρθω και να 
παίξω εδώ, δεν είχα κανένα δίλημμα.

Πώς νιώθεις που πλέον δεν παίζεις ως 
αντίπαλος στη Λεωφόρο;
Είναι τεράστια η χαρά μου που σήμερα 
μπορώ να παίζω απ’ την άλλη πλευρά. 
Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος και θα 
προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο 

Πληροφορίες & όροι: www.piraeusbank.gr 

Δες τα play off στη Λεωφόρο 
από VIP θέσεις, 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

Τώρα, χρησιμοποιώντας για τις αγορές σου την πιστωτική 
κάρτα Panathinaikos F.C. Visa & Gold της Τράπεζας Πειραιώς 
μπαίνεις σε κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα παρακολουθήσουν, 
μαζί με έναν φίλο τους, έναν αγώνα της ομάδας από VIP θέσεις 
του γηπέδου. 

Κάθε αγορά, από 03/02/2023 έως και 05/03/2023, αντιστοιχεί 
σε μία συμμετοχή στην κλήρωση.

4511 89
12 3456

 7890

A.B. KA
TOXOS

00/00
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βρίσκομαι εκεί που ονειρευόμουν να είμαι. 
Νομίζω ότι κάθε παιδί απ’ τον τόπο μου, απ’ 
την πόλη μου, απ’ τη χώρα μου την Αργεντινή, 
θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση μου, οπότε 
κι εγώ το απολαμβάνω και προσπαθώ 
να φανώ αντάξιος των προσδοκιών που 
υπάρχουν από εμένα.

Υπήρχε ποδοσφαιρική παράδοση στην 
οικογένειά σας;
Ο πατέρας μου είναι άρρωστος, τρελός με το 
ποδόσφαιρο. Οπαδός της Μπόκα Τζούνιορς. 
Με συνόδευε σε κάθε ποδοσφαιρική μου 
στιγμή. Με πήγαινε παντού. Αλλά απ’ την 
οικογένεια Μαντσίνι εγώ ήμουν ο πρώτος 
που βγήκα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. 
Τώρα κι ο αδερφός μου, ο Βαλεντίν, είναι 
επίσης εδώ στον Παναθηναϊκό. Κι είμαι πολύ 
χαρούμενος για εκείνον…

Ποια είναι η γνώμη σου για τον 
Βαλεντίν που υπέγραψε πρόσφατα στον 
Παναθηναϊκό Β;
Νομίζω ότι ο αδερφός μου είναι πολύ καλός 
παίκτης. Έχει καλές δεξιότητες. Σίγουρα, 

δεν έχω κάποια προτίμηση. Ίσως 
αισθάνομαι κάπως καλύτερα στα 
δεξιά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει 
ότι το προτιμώ. Εξαρτάται απ’ τον 
αγώνα και την περίσταση…

Ξεκινώντας την καριέρα σου 
ποια ήταν η πρώτη θέση που 
καθιερώθηκες;
Όταν ήρθα στην Ευρώπη έπαιζα ως 
8άρι. Στη Γαλλία με χρησιμοποίησαν 
προς τα δεξιά. Η αρχική μου θέση 
όμως ήταν στο κέντρο κυρίως στο 
«8».

Πώς μπήκε το ποδόσφαιρο στη 
ζωή σου;
Ξεκίνησα από πολύ μικρός, στα 
5-6 μου χρόνια παίζοντας στον 
δρόμο μπροστά απ’ το σπίτι μου. 
Με θυμάμαι συνεχώς με μια μπάλα. 
Ήταν για μένα σαν ένας έρωτας με 
την μπάλα. Και μετά τα πράγματα 
άρχισαν να εξελίσσονται ολοένα και 
πιο επαγγελματικά. Δόξα τω Θεώ 
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είναι δύσκολο να φύγεις απ’ την 
Αργεντινή για να έρθεις τόσο μικρός 
στην Ευρώπη. Πρέπει να το δεις πολύ 
σοβαρά και επαγγελματικά. Πιστεύω 
όμως ότι θα τα πάει πολύ καλά. Είναι 
πολύ καλός παίκτης και αγαπάει το 
ποδόσφαιρο.

Κι εσύ έφυγες μικρός από την 
Αργεντινή για να έρθεις στην Ευρώπη. 
Ήταν δύσκολη η προσαρμογή στη 
Γαλλία για έναν 18χρονο; 
Ναι, όταν έφυγα απ’ την Αργεντινή ήμουν 
θυμάμαι 18 ετών. Πήγα στη Γαλλία 
και ήταν πολύ δύσκολο. Καινούργια 

χώρα, άνθρωποι που δεν τους ήξερα, 
γλώσσα άγνωστη. Όμως το θετικό 

ήταν πως ήμουν συνηθισμένος 
διότι απ’ τα 11 έφυγα απ’ το σπίτι 
μου για να παίξω ποδόσφαιρο, 
οπότε ήμουν πιο έτοιμος γι’ αυτή 
την πρόκληση.

Είχες κάποιο ποδοσφαιρικό 
είδωλο όταν ήσουν μικρός;

Δεν έχω κάποιο είδωλο, ούτε 
και έλεγα ότι θέλω να μοιάσω σε 

κάποιον. Παρακολουθούσα πάντα τους 
μεγάλους παίκτες προσπαθώντας να 
πάρω στοιχεία από εκείνους. Εντάξει, 
εμείς στην Αργεντινή έχουμε πιο ψηλά 
τον Μαραντόνα και τον Μέσι, αλλά 

αυτοί αποτελούν είδωλο για όλο τον 
πλανήτη…

Τον περασμένο Δεκέμβριο η 
Αργεντινή έζησε ιστορικές στιγμές 
με την κατάκτηση του Μουντιάλ. 
Πώς αισθάνθηκες μετά το τελευταίο 
πέναλτι όταν η μπάλα μπήκε στα 
δίχτυα;
Ήταν μια τρέλα διότι υποφέραμε 
στη διάρκεια του αγώνα. Ήμασταν 
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Συνήθισες την αλλαγή απ’ τη Θεσσαλονίκη 
στην Αθήνα; 
Ήξερα ότι η αλλαγή θα είναι μεγάλη λόγω του 
μεγέθους των δύο πόλεων. Η Αθήνα είναι μια 
θεαματική και ωραία πόλη για να ζει κανείς. 
Μου το είχαν πει και τώρα το διαπιστώνουμε 
και το απολαμβάνουμε οικογενειακώς. Όποτε 
μπορούμε την γνωρίζουμε καλύτερα. Μακάρι 
να μείνουμε για πολλά χρόνια εδώ.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου ελληνικό 
φαγητό;
Το παστίτσιο!

ήρεμοι στο 2-0. Το αποτέλεσμα όμως 
ανατράπηκε, οπότε μετά τα πέναλτι 
η χάρα έγινε ακόμα πιο μεγάλη. Ήταν 
απέραντη χαρά γιατί πίσω απ’ αυτό 
υπάρχει μια ολόκληρη χώρα. Κι αυτοί οι 
παίκτες μας πρόσφεραν τόσα πολλά…

Τι απολαμβάνεις στην Ελλάδα;
Τον καφέ σίγουρα, την ποιότητα 
του κόσμου, το κλίμα, το φαγητό, τις 
ταβέρνες. Είναι μια χώρα που μ’ αρέσει 
πολύ. Μοιάζει με την Αργεντινή αν και 
βρισκόμαστε στην Ευρώπη… 
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Μόνο ποδόσφαιρο λοιπόν!

Πώς είναι ο Ντάνιελ εκτός γηπέδου;
Είμαι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Μου αρέσει 
να κάνω φίλους, να γνωρίζω κόσμο αλλά 
και να περνάω οικογενειακές στιγμές, να 
είμαι σπιτόγατος. Μέσα στο γήπεδο όμως 
βλέπετε άλλη εικόνα. Μέσα στο γήπεδο 
νιώθω το παιχνίδι, το ποδόσφαιρο και το 
πάθος. Μεταλλάσσομαι. Εκτός γηπέδου 
είμαι ήρεμος και μακάρι να λένε ότι είμαι 
ένας καλός άνθρωπος.

Πώς είναι η ζωή στο σπίτι με το νέο 
μέλος της οικογένειάς σας;
Ο γιος μου είναι 8 μηνών. Κοιμάται καλά 
ευτυχώς (γέλια). Ήρθε για να μας αλλάξει 
τη ζωή. Και πράγματι την άλλαξε εντελώς. 
Είμαστε ευτυχισμένοι μαζί του…

Τι ονειρεύεσαι να πετύχεις στον 
Παναθηναϊκό;
Σε κάθε σύλλογο που πηγαίνω 

προσπαθώ να προσαρμοστώ το 
συντομότερο δυνατό και να 

δώσω το καλύτερο από 
την πρώτη στιγμή. Ήρθα 

στον Παναθηναϊκό 
με άλλη νοοτροπία, 

γνωρίζοντας εκ των 
έσω το πρωτάθλημα. 
Θα δώσω λοιπόν 
τα πάντα για να 
πετύχουμε τους 
στόχους μας και 
να κατακτήσουμε 
τίτλους. Για να 

κάνουμε χαρούμενους 
τους οπαδούς μας, 

για να γράψουμε 
ιστορία. Προβλέπω ότι θα 

παραμείνω για πολλά χρόνια 
στον Παναθηναϊκό…

Τι σου αρέσει να κάνεις στον 
ελεύθερο χρόνο σου;
Μου αρέσει να βρίσκομαι με την 
οικογένειά μου, τον γιο μου που είναι 
οχτώ μηνών, και να χαίρομαι τις 
στιγμές που περνάμε μαζί. Πηγαίνουμε 
βόλτες ή σε κάποιο καλό εστιατόριο 
για φαγητό. Μου αρέσει να γνωρίζω 
πράγματα. Πέραν του ποδοσφαίρου 
δεν μου αρέσει να κάνω κάποιο 
άλλο άθλημα. Θέλω να ηρεμώ και να 
ξεκουράζομαι.

Παρακολουθείς άλλα σπορ ή μόνο 
ποδόσφαιρο;
Μόνο ποδόσφαιρο! Είμαι άρρωστος 
με το να βλέπω παιχνίδια. Από την 
Αργεντινή μέχρι… παντού! Βλέπω 
όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. 
Από την πρώτη μέχρι και την τρίτη 
κατηγορία! Είμαι άρρωστος μ’ αυτό. 
Έχω όλα τα κανάλια για να βλέπω 
τα πάντα. 

“ Γνωρίζω για τους 
Αργεντινούς ποδοσφαιριστές 
που ήρθαν στον Παναθηναϊκό 
και έγραψαν ιστορία. Κι ήδη 
ένιωσα απ’ την πρώτη ημέρα 
την αγάπη των φιλάθλων 
μας τους οποίους ευχαριστώ. 
Ελπίζω να μπορέσω να 
βοηθήσω άμεσα την ομάδα 
για να το ανταποδώσω. Κάθε 
παίκτης θέλει να γράψει 
ιστορία με την ομάδα του 
και μακάρι να καταφέρω να 
βοηθήσω τον Παναθηναϊκό 
με τον καλύτερο τρόπο. Και 
στο τέλος θα δούμε τι θα 
έχω πετύχει. Είμαι μόλις 
στην αρχή και έχω μεγάλα 
όνειρα…

“



24 25

WHO IS WHO
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WHO IS WHO

Follow Us
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Τρεις νίκες έχει ο Παναθηναϊκός σε Τρεις νίκες έχει ο Παναθηναϊκός σε 
ισάριθμα ματς που υποδέχθηκε τον ισάριθμα ματς που υποδέχθηκε τον 
Βόλο στη Λεωφόρο σε Super League Βόλο στη Λεωφόρο σε Super League 
και Κύπελλοκαι Κύπελλο

Τρία γκολ έχει ο Παλάσιος επί του Βόλου στη 

Τρία γκολ έχει ο Παλάσιος επί του Βόλου στη 

Super League, όλα στο Πανθεσσαλικό! Ψάχνει 

Super League, όλα στο Πανθεσσαλικό! Ψάχνει 

το πρώτο στη Λεωφόρο…
το πρώτο στη Λεωφόρο…

33



34 35



36 37

Παίκτης Λεπτά Συμμ. Γκολ Ασίστ Κλεψ. Κίτρ.

Brignoli 2151’ 22 - 1 64 2

Ruben 1906’ 21 - 2 64 5

Cerin 1777’ 20 1 1 35 4

Bernard 1593’ 19 1 3 18 3

Schenkeveld 1587’ 17 - - 46 5

Juankar 1555’ 19 1 - 37 3

Palacios 1525’ 19 5 - 22 2

Sporar 1349’ 20 7 2 5 2

Κουρμπέλης 1264’ 18 - - 46 6

Magnusson 1226’ 13 1 - 20 2

Κώτσιρας 1034’ 13 - - 26 -

Verbic 983’ 18 2 1 17 1

Ιωαννίδης 974’ 22 3 2 5 1

Sarlija 858’ 11 - 1 23 4

Βαγιαννίδης 674’ 17 - - 20 -

Aitor 672’ 9 8 2 8 -

Sanchez 653’ 10 1 - 10 -

Πούγγουρας 635’ 7 - - 18 -

Ganea 327’ 9 - - 7 -

Puchacz 269’ 6 - - 3 -

Cokaj 246’ 12 - - 8 -

Mancini 184’ 3 1 - 7 -
Kleinheisler 100’ 3 1 - 2 -

Αλεξανδρόπουλος 13’ 1 - - - -
Truillet 11’ 1 - - - -
Φρόκου 9’ 1 - - - -

PLAYER STATS

*Τα στατιστικά αφορούν το πρωτάθλημα Super League

Νιώθεις 

Green Import ltd | Όθωνος 133, 17343 Αγ. Δημήτριος, Αθήνα | T. +30 210 9329 139 | lamberts@greenimport.gr | www.lamberts.gr |

καλύτερα!
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Σαν σήμερα, στις 18 Φεβρουαρίου 2010, ο 
Παναθηναϊκός πανηγύρισε μια σπουδαία 
ευρωπαϊκή νίκη επί της Ρόμα με 3-2 στο 
ΟΑΚΑ (παρουσία 55.000 θεατών) βάζοντας 
βάσεις πρόκρισης για τους 16 του Europa 
League. Οι Ρωμαίοι προηγήθηκαν δύο φορές 
με Βούτσινιτς (0-1 στο 29’) και Πιζάρο (1-2 
στο 81’) αλλά οι Πράσινοι είχαν τρομερή 
ψυχή και έκαναν την ολική ανατροπή. Ο 
Σαλπιγγίδης αρχικά ισοφάρισε (1-1) στο 
64’ λίγο μετά την είσοδό του, το ίδιο και ο 
Χριστοδουλόπουλος στο 84’ για το 2-2. Ο 
Σισέ με τρομερή κεφαλιά διαμόρφωσε το 
πανηγυρικό 3-2 στο 89’.

Παναθηναϊκός: Τζόρβας, Βύντρα, 
Σπυρόπουλος, Σαριέγκι, Καντέ, Σιμάο, 
Κατσουράνης (64’ Σαλπιγγίδης), 
Καραγκούνης, Νίνης (83’ Χριστοδουλόπουλος), 
Λέτο (84’ Μαρίνος), Σισέ.
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Θ. ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Ν. Ι. Η. ΒΑΘΜ.

1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 16 3 3 51

2 AEK 21 16 2 3 50

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 13 7 2 46

4 ΠΑΟΚ 22 12 8 2 44

5  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 22 10 5 7 35

6  ΑΡΗΣ 22 9 4 9 31

7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 21 6 7 8 25

8 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 6 6 10 24

9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22 4 11 7 23

10 ΟΦΗ 22 5 8 9 23

11 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 4 9 9 21

12 ΙΩΝΙΚΟΣ 22 3 6 13 15

13 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 2 7 13 13

14 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 22 1 9 12 12
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