
   

· Στις 2 Ιουνίου του 1971, ο 
Παναθηναϊκός φτάνει στον τελικό του 
στον τελικό του Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών στο Wembley 
εναντίον του Ajax. Οι Ολλανδοί 
κερδίζουν µε 2-0 αλλά η επιτυχία του 
Παναθηναϊκού είναι µοναδική και 
σαφώς η κορυφαία στιγµή του 
ελληνικού ποδοσφαίρου σε συλλογικό 
πίπεδο. 

 1972 ο Παναθηναϊκός εκπροσώπησε 
την Ευρώπη στο ∆ιηπειρωτικό 
Κύπελλο ενάντια στην πρωταθλήτρια 
της Νότιας Αµερικής, Nacional του 
Μοντεβίδεο. Στον πρώτο αγώνα στην 
Αθήνα το σκορ ήταν 1-1, αλλά στο 
δεύτερο αγώνα Οι Ουρουγουανοί 
κέρδισαν µε 2-1 και κατέκτησαν το 
τρόπαιο. Και τα δύο τέρµατα του 
Παναθηναϊκού πέτυχε ο Παναγιώτης 
(Τότης) Φυλακούρης. 

To 1996, o Παναθηναϊκός έφτασε στον 
ηµιτελικό του Champions League, 
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όπου αντιµετώπισε τον Αjax, 
πετυχαίνοντας ιστορική νίκη στο 
τελευταίο µατς του Ολυµπιακού 
Σταδίου του Αµστερνταµ µε σκορ 1-0. 
Το Μάιο του 2004 ο Παναθηναϊκός 
κατακτά το νταµπλ (πρωτάθληµα και 
κύπελλο) για έβδοµη φορά. Η 
µεγαλύτερη οµάδα της χώρας 
κέρδισε το πρωτάθληµα και το 
κύπελλο µετά από νίκη 3-1 επί του 
Ολυµπιακού. Στις 29 Απριλίου του 
2001 ο Krzystzof Warzycha βάζει το 
233ο γκολ της καριέρας του σε 
αγώνα µε τον Ιωνικό και µέχρι το 
τέλος της καριέρας του στην χώρα 
µας (2004) θα φτάσει τα 244 γκολ και 
θα γίνει ο δεύτερος σκόρερ όλων των 

 

 

 Είν' ένα χόοοοοοοοοοοοοοοοοοοορτο 

µαγικόοοοοοοοοοοοοοοο, δώστε µου λίγο 

για να πιωωωωωωωωωωωωωωωωωω, τον 

Πάο µου να ονειρευτώ και να φωνάξω στο 

Θεό, Πανάθα µου σε αγαπώ, σαν ηρωίνη σα 

σκληρό ναρκωτικό, σαν το χασίς, το lsd, για 

σένα Πάο µαστουρώνει όλη η γη,  

Πανάθα µου, σε αγαπώ, όπου κι αν παίζεις 

πάντα θα σ' ακολουθώ, Πάο εδώ, Πάο εκεί, 

όπου κι αν παίζεις πάντα θά 'µαστε µαζί 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ!!!!!!! 

 
 



 

         H PIO KALH PENTADA THS 

EYROPHS KAI O PIO KALOS                     

            !!!!COATCH!!!!! 

    ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ OMPRANTOVITS 

 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 
 ΑΛΒΕΡΤΗΣ 

   ΦΩΤΣΗΣ    ΣΑΡΟΥΝΑΣ 

«Σύλλογος µεγάλος δεν υπάρχει άλλος!» 
  
Εκατό χρόνια µετά την πρώτη µέρα της ίδρυσής του ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει πράγµατα που άλλες 

οµάδες δεν θα µπορέσουν να ζήσουν ποτέ. Η µεγαλύτερη και ιστορικότερη οµάδα της Ελλάδας έχει καταφέρει εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια να ξεφύγει από τα στενά σύνορα της χώρας µας και να γίνει πρωταγωνίστρια όχι µόνο στην Ευρώπη, 

αλλά και στην Αµερική και σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγεται στην ελίτ του παγκοσµίου µπάσκετ και έχει τύχει της καθολικής αναγνώρισης όλων των 

φιλάθλων ανά την υφήλιο. 

Τα 29 πρωταθλήµατα Ελλάδας, τα 11 Κύπελλα Ελλάδας, τα 4 Ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα και το 1 ∆ιηπειρωτικό 

Κύπελλο που κοσµούν την τροπαιοθήκη του συλλόγου «µιλούν» από µόνα τους. Ο Παναθηναϊκός «γεννήθηκε» 

καταδικασµένος να συλλέγει τίτλους και κάνει αυτός ακριβώς για το οποίο…ιδρύθηκε. Για να δίνει χαρά στα εκατοµµύρια 

των οπαδών του σε όλο τον κόσµο. Ελλήνων αλλά και ξένων. 

Άλλωστε το «µεγαλείο» του Παναθηναϊκού έχει αναγνωριστεί και από τους µεγάλους πρωταγωνιστές του 

µπάσκετ, που δεν είναι άλλοι από τους παίκτες. Παίκτες «Θρύλοι» που έχουν γράψει την δική τους ιστορία στο 

παγκόσµιο µπάσκετ «ντύθηκαν» µε τα χρώµατα του «τριφυλλιού» και έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους 

στο βιβλίο της ιστορίας του Παναθηναϊκού. 


