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Ποιοι είναι οι 21 πιτσιρικάδες, που μαζί με
τους λίγους μεγαλύτερους οδηγούν τους
«πράσινους» σε νίκες ;
Του Αργύρη Ευθυμιάδη
Στην αρχή αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία, δίχως να φταίνε
αυτοί φυσικά. Στη συνέχεια ο κόσμος τους είδε με συμπάθεια
και τώρα μπορεί βάσιμα να ποντάρει πάνω τους. Ο Παναθηναϊκός
πορεύεται φέτος με ένα σωρό νεαρά παιδιά στο ελληνικό
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όχι από… άποψη ή πλάνο, αλλά επειδή
αναγκάστηκε.
Η μη συμπλήρωση σωστού φακέλου αδειοδότησης έφεραν
απαγόρευση μεταγραφών (πλην μίας για παίκτη άνω των 23) και
μείον έξι βαθμούς. Αφού μάλιστα οι περικοπές της διοίκησης
Αλαφούζου συνεχίστηκαν και έφυγαν παίκτες που θα μπορούσαν
να προσφέρουν, σαν τον Λουντ και τον Λουτσιάνο, ο Γιώργος
Δώνης ανέλαβε να φτιάξει μια ομάδα με λίγους έμπειρους και
πολλούς άπειρους πιτσιρικάδες.
Έπειτα από πέντε αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός μετρά ισάριθμες
νίκες, βασιζόμενος σε μεγάλο βαθμό στα νεαρά παιδιά του.
Σίγουρα στο μέλλον θα έρθουν και κακές βραδιές, θα έρθουν
και αποτυχίες, αλλά οι «πράσινοι» μπορούν να χτίσουν πάνω
τους τις βάσεις για μια ομάδα που θα μπορέσει να απογειωθεί
με τον κατάλληλο ιδιοκτήτη και τα χρήματά του φυσικά.
Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά –κατά… σειρά θέσηςποιοι είναι αυτοί που τρελαίνουν την ποδοσφαιρική Ελλάδα,
αλλά και ποιοι μπορούν να μας απασχολήσουν σύντομα, όταν
πάρουν τις δικές τους ευκαιρίες.

ΚΟΤΣΑΡΗΣ-ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
Οι τρεις τερματοφύλακες του «τριφυλλιού» πίσω από τον βασικό
Σωκράτη Διούδη. Ο Κότσαρης είναι 22 ετών και πολλές
συμμετοχές σε όλες τις μικρές Εθνικές ομάδες, ο Ξενόπουλος
20 και ο Χριστογεώργος μόλις 18. Ένας εξ αυτών (μάλλον ο
Κότσαρης) θα παίξει στο ματς Κυπέλλου της Τρίτης με τον
Παναιτωλικό.
ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ανήκει εδώ και τρία χρόνια στον σύλλογο προερχόμενος από τον
Παναργειακό. Εκεί που δεν τον περίμενε κανείς, έγινε βασικός
στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής με τη Λαμία. Δεν
λείπουν τα λάθη, αλλά είναι αναμενόμενο για έναν 21χρονο
στόπερ με τόσες λίγες εμπειρίες. Ο Μαυρομμάτης δείχνει πολύ
καλά στοιχεία, ενώ ξέρει να παίζει με την μπάλα στα πόδια.
Οι διοικούντες τον ΠΑΟ έδειξαν να τον πιστεύουν από πέρυσι,
ανανεώνοντας το συμβόλαιό του ως το 2021.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ
Με 1.87 ύψος και βαρύ σκαρί, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός
δεν είναι ο πιο γρήγορος στον κόσμο, αλλά δείχνει να
γνωρίζει καλά τη θέση. Από τα αζήτητα του ΠΑΟΚ, βρήκε ρόλο
στον Παναθηναϊκό, ειδικά όταν ο Δώνης προτιμά άμυνα με τρεις
στόπερ.
Είναι από τους πιο έμπειρους νέους, έχοντας θητεία στη
Σούπερ Λιγκ με τη Βέροια και στην Α’ κατηγορία Πολωνίας, με
την Άρκα Γκντίνια.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αυτός είναι αρκετά πιο άτυχος, διότι είναι εδώ και καιρό
τραυματίας, άρα δεν μπορεί να πάρει κάποια ευκαιρία από τον
Δώνη. Κι αυτός στα 21, αγωνίζεται ως στόπερ.
ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Στα 17 του έφυγε από τον Καλλιθεακό Κατερίνης για τις
ακαδημίες της Άρσεναλ. Μπορεί να μην ικανοποίησε τους
Άγγλους του Βενγκέρ μέσα σε δύο χρόνια, αλλά συνέχισε σε
Μπρέντφορντ και Τσέλτεναμ, παίρνοντας σημαντικές εμπειρίες

από τα σκληροτράχηλα πρωταθλήματα της Γ’ και Δ’ Αγγλίας.
Παίζει αριστερό μπακ, αλλά στις τρεις συμμετοχές του στον
Παναθηναϊκό, τον έχουμε δει κυρίως ως αριστερό εξτρέμ, αλλά
και αμυντικό χαφ. Σκόραρε κόντρα στον Λεβαδειακό.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αμυντικός μέσος που ξέρει να σκοράρει, ο 20χρονος εδώ και
αρκετά χρόνια έμενε εσώκλειστος στις εγκαταστάσεις της
Παιανίας και του Κορωπίου, αφού κατάγεται από τη Λιβαδειά.
Θεωρείται δύσκολο να πάρει ευκαιρίες, λόγω των πολλών
επιλογών στον άξονα από τον Γιώργο Δώνη.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Το επίθετό του παραπέμπει σε αυτό ακριβώς που καταλαβαίνουν
οι φίλοι του ποδοσφαίρου. Είναι γιος του Στράτου Αποστολάκη,
του παλιού διεθνούς αμυντικού του Παναθηναϊκού. Ο πατέρας
του έπαιξε δεξί μπακ και αμυντικό χαφ, αλλά ο 19χρονος
Κωνσταντίνος είναι ένας πιο προωθημένος μέσος. Ακούγονται
πολλά καλά λόγια γι’ αυτόν και αργά ή γρήγορα θα πάρει χρόνο
συμμετοχής.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ

Το νέο μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού. Έχει πετύχει δύο
γκολ, έχει βγάλει ασίστ και γενικά οι επιθέσεις της ομάδας
του περνάνε από τα δικά του πόδια. Ο τεχνικός διευθυντής της
ΑΕΚ, Νίκος Λυμπερόπουλος τον ξέρει καλά από τη θητεία του
στο «τριφύλλι» και έχει πει γι’ αυτόν ότι «μπορεί να κάνει
την μπάλα κομπολόι». Όμως δεν έκανε κίνηση να τον πάρει

«Ένωση», φοβούμενος τη σωματοδομή του. Έκανε λάθος ξεκάθαρα,
ενώ ο Μπουζούκης φαίνεται πως έπραξε σωστά, όταν προ
τετραμήνου απέρριψε πρόταση του Αστέρα Τρίπολης. «Θέλω να
μείνω στον Παναθηναϊκό για να δείξω τι αξίζω» φέρεται να
είπε και δείχνει να δικαιώνεται. Ήρθε στα 14 του από την
Πρέβεζα, αλλά δεν έμεινε στους κοιτώνες της Ακαδημίας, καθώς
η μητέρα του –καθηγήτρια στο επάγγελμα- πήρε απόσπαση για
την Αθήνας ώστε να είναι κοντά του.
ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΝΗΣ

Ο 21χρονος εξτρέμ είναι από τους… παλιότερους στην πρώτη
ομάδα. Έκανε ντεμπούτο πριν από 23 μήνες σε ευρωπαϊκό ματς
με τη Σταντάρ Λιέγης, ενώ ήδη μετρά 43 εμφανίσεις με το
«τριφύλλι».
Τα ποδοσφαιρικά του προσόντα είναι αδιαμφισβήτητα κι έχουν
φανεί από τις προηγούμενες χρονιές. Μάλιστα, φαίνεται φέτος
να βρίσκει ωριμότητα στο παιχνίδι του, κάτι που έλειπε
πέρυσι και πρόπερσι.
Αντίθετα, σαν χαρακτήρας ίσως θέλει κι άλλη δουλειά. Όχι
γιατί είναι κακό παιδί, αλλά επειδή δύο φορές σε ισάριθμα
ματς ζήτησε από τον Δώνη να εκτελέσει πέναλτι, λες και είναι
σε.. αλάνα και όχι σε έναν μεγάλο σύλλογο. Τελικά σκόραρε
στη Λάρισα και… ηρέμησε, ενώ χθες με τον ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε
δίχτυα με κεφαλιά.

Έκανε tattoo πριν καν παίξει με την πρώτη ομάδα, μια μπάλα
ποδοσφαίρου στον λαιμό. Γι’ αυτό και ο Μαρίνος Ουζουνίδης
τον φώναζε «μπαλαδόρο”.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Λίγο έλειψε να κάνει μαγικό ντεμπούτο πέρυσι. Μπήκε αλλαγή
στο 89’ του αγώνα Ξάνθη-Παναθηναϊκός και στο επόμενο λεπτό
έβγαλε ασίστ στον Χίλιεμαρκ, αλλά ο Σουηδός αστόχησε. Ο
20χρονος μεσοεπιθετικός δεν πήρε πολλές ευκαιρίες έκτοτε,
όμως παραμένει στα πλάνα του Δώνη.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Σε 25 μέρες θα ενηλικιωθεί ο βραχύσωμος επιθετικός, ο οποίος
έβαλε τα κλάματα στην πρεμιέρα με την Ξάνθη, καθώς έχασε δύο
τετ α τετ. Ο Δώνης του μίλησε, αυτός δεν πτοήθηκε και την
επόμενη αγωνιστική πέτυχε το κρίσιμο γκολ στο 3-1 επί της
Λαμίας. Πιο πολύ παίζει στα πλάγια της επίθεσης και είναι
βέβαιο ότι θα τον δούμε πολλές φορές φέτος.
ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, της αγαπημένης
του ομάδας. Πήγε πέρυσι στην Ντόρτμουντ, όμως δεν έπαιζε
συχνά στη Β’ ομάδα της, καθώς είχαν προτεραιότητα σέντερ φορ
μεγαλύτερης ηλικίας. Έτσι γύρισε για χάρη του Παναθηναϊκού,
δείχνοντας πως είναι
ένας επιθετικός που έχει τεχνική.
Απέναντι στον Λεβαδειακό πέτυχε και το παρθενικό του τέρμα.
Οι παραπάνω 14 ποδοσφαιριστές δεν είναι οι μοναδικοί
«μπέμπηδες» του Παναθηναϊκού. Υπάρχει ο δεξιός μπακ Βαλμάς,
ο στόπερ Παντελάκης και οι επιθετικοί Σιφναίος-Σέχου, που

πάντως δεν είναι στα τωρινά πλάνα του Γ. Δώνη.
Φυσικά, σε ηλικίες 22-23 είναι και οι Χρήστος Δώνης, Στάικος
και Βέργος, αλλά αυτοί θεωρούνται πιο έτοιμοι παίκτες. Ο
γιος του κόουτς παίζει εδώ και χρόνια στην ανδρική ομάδα, ο
Στάικος έχει μπόλικες παραστάσεις, ενώ ο επιθετικός Βέργος
μετρά παρουσίες με τον Ολυμπιακό ακόμα και σε παιχνίδια
Τσάμπιονς Λιγκ, έχει θητεία στην ισπανική Έλτσε και την
ουγγρική Βάσας, ενώ πρόπερσι ανήκε στη Ρεάλ Μαδρίτης Β,
κάνοντας και προπονήσεις παρέα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
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