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ΣΤΕΦΕΝΣ
Περιμένω να βγούμε στο γήπεδο

και να είμαστε ξανά ΠΑΟΚ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
29 Νοεμβρίου 1953, 

Σιτάρντ, Ολλανδία
ΟΜΑΔΕΣ 

ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Φορτούνα Σιτάρντ, 

Αϊντχόβεν
ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ρόντα, Σάλκε, Χέρτα, 
Κολωνία, Αμβούργο, 

Αϊντχόβεν,
Σάλτσμπουργκ

ΡΕΚΟΡ ΩΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
680 αγώνες
316 νίκες

169 ισοπαλίες
195 ήττες

ΤΙΤΛΟΙ
Κύπελλο UEFA 1997

Κύπελλο Γερμανίας 2001
Πρωτ. Αυστρίας 2010

Χουμπ

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

άντα έχει ενδιαφέρον να δει κα-
νείς την αντίδραση της ομάδας
μετά από μια δύσκολη ήττα και
από μια διακοπή δύο εβδομά-
δων. Σίγουρα, δεν περάσαμε το

πιο ευχάριστο διάστημα. Η προηγούμενη εμ-
φάνισή μας στην Αθήνα, μας έφερε προβλη-
ματισμό και πίκρα. Αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο
συνέβη και στους οπαδούς μας και τους δι-
καιολογώ απόλυτα. Όμως είμαστε ακόμη
μαζί, ο ένας δίπλα στον άλλον και αποτελούμε
την μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι
το όπλο μας. Ξέρω ότι σήμερα ο κόσμος θα
είναι και πάλι δίπλα μας για να μας στηρίξει,
να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε.
Η εμπειρία μου και η κοινή λογική λένε, ότι η
συσπείρωση πάντα είναι πιο απαραίτητη στις
δύσκολες στιγμές. Ευελπιστώ ότι δεν θα
έχουμε πολλές τέτοιες στη διάρκεια της σεζόν.
Πρέπει τώρα όλοι να προτάξουμε την αγάπη
μας, την αφοσίωσή μας στην ομάδα και
θεωρώ ότι θα βρούμε την θετική μας ενέργεια
και θα την επαναφέρουμε στον αγωνιστικό
χώρο. Πάντα με τη βοήθεια των οπαδών μας.
Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε εμείς
ως ομάδα, είναι ότι ξέρουμε τι έφταιξε. Απο-
τελούμαστε από χαρακτήρες που συναισθά-
νονται την ευθύνη τους, έχουν εμπειρίες και
ικανότητες προκειμένου να διαχειριστούν
την κατάσταση με τον καταλληλότερο τρόπο.
Μας έλειψαν για ένα μεγάλο διάστημα οι
διεθνείς, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δούλεψαν
σκληρά προκειμένου να βελτιώσουν το
προφίλ το δικό τους και της ομάδας.
Περιμένω σήμερα να βγούμε στο γήπεδο

και να είμαστε ξανά ΠΑΟΚ. Η ομάδα αυτή
χτίζεται για να έχει μεγάλους στόχους, απο-
τελείται από μεγάλους ποδοσφαιριστές και
δεν σταματάει. Η πρόοδός της δε θα σταμα-
τήσει. Από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα
έχουν αλλάξει πολλά. Ενα από αυτά είναι η
εικόνα του ΠΑΟΚ σε σχέση με τα προηγού-
μενα χρόνια. Μαζί με την εικόνα αλλάζουν
και οι απαιτήσεις του κόσμου. Καλό θα είναι,
όμως, πρόοδος και απαιτήσεις, να συμβαδί-
ζουν. Κάτι τέτοιο θα κάνει την εξέλιξη πιο
γρήγορη και ομαλή.
Εμείς είμαστε οι πρώτοι που έχουμε απαι-
τήσεις από τους εαυτούς μας. Εγώ, οι συ-
νεργάτες μου, οι παίκτες, οι άνθρωποι της
ομάδας. Το σημερινό ματς είναι μιας πρώτης
τάξης ευκαιρία να επανέλθουμε στις νίκες
και τις καλές εμφανίσεις.
Η βαθμολογική θέση του Άρη στη Super
League δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν
κάνει το έργο μας εύκολο. Ίσα ίσα που αν
δεν επιβάλλουμε τα χαρακτηριστικά μας
στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν κάνουμε το
παιχνίδι μας, αν δεν δείξουμε την ποιότητά
μας, αν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι σε όσα
έχουμε δουλέψει, δεν θα έχουμε εύκολο
βράδυ. Σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι η κα-
τάσταση της κάθε ομάδας δεν έχει σημασία.
Ένα ντέρμπι (πρέπει να) αποτελεί κίνητρο
από μόνο του. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι τα
παιδιά είναι κατάλληλα προετοιμασμένα,
βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και θα
τα καταφέρουν.
Ας απολαύσουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι κι
άλλη μια πολύτιμη νίκη για την ομάδα μας!

Π
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ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ
Οι άσχημες στιγμές θα είναι η εξαίρεση

στην πρόοδο αυτής της ομάδας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
18 Αυγούστου 1981,

Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ

1995-2006
και 2010

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ 
30 Σεπτεμβρίου 1999
ΠΑΟΚ - Λοκ. Τιφλίδας

2-0
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΑΟΚ
30 Σεπτεμβρίου 1999
ΠΑΟΚ - Λοκ. Τιφλίδας

2-0
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

292
ΓΚΟΛ
101

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜ. 
72

ΓΚΟΛ
13

∆ημήτρης

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

σημερινός αγώνας είναι μιας
πρώτης τάξεως ευκαιρία μετά
από αρκετές μέρες να επανα-
φέρουμε τον ΠΑΟΚ στις νίκες.
Και η ευκαιρία μας δίνεται

σ΄ένα κλασικό παιχνίδι, σ΄ένα ματς με ιδιαί-
τερη ιστορία. Για όλους εμάς δεν επιτρέπεται
να ξεχωρίζουμε παιχνίδια ή να υποτιμούμε
αντιπάλους.
Σίγουρα στην Τούμπα, σε όλα τα ματς είμαστε
υποχρεωμένοι να κυνηγούμε τη νίκη. Μέχρι
σήμερα, εύκολα ή δύσκολα τα καταφέρνουμε
και η έδρα μας είναι η μεγάλη μας δύναμη. Αν
θέλουμε να προοδεύσουμε, να βελτιωθούμε
και να παρουσιάσουμε ακόμη καλύτερο πρό-
σωπο στο πρωτάθλημα, ματς σαν το σημερινό
εναντίον του Άρη θα πρέπει να τα αντιμετωπί-
ζουμε σοβαρά και δυνατά από το πρώτο λεπτό.
Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας, παρότι μας στηρί-
ζουν μαζικά, αρκετές φορές περιμένουν πε-
ρισσότερα πράγματα από την ομάδα. Αφού
διευκρινίσω ότι μια ομάδα με νέο προπο-
νητή και τόσους καινούριους παίκτες είναι
αδύνατο να βρίσκεται στο 100% της απόδο-
σής της μετά από 4-5 μήνες, θέλω να τονίσω
ότι πρώτοι εμείς έχουμε απαιτήσεις από τον
εαυτό μας και δεν αναζητούμε δικαιολογίες.
Στον ΠΑΟΚ βρίσκονται πολλοί διεθνείς πο-
δοσφαιριστές, αρκετοί με σπουδαία εμπει-
ρία, αλλά και νέα παιδιά γεμάτα ταλέντο και
όρεξη. Θα έρθουν και άσχημες στιγμές, αλλά
θα είναι η εξαίρεση στην πρόοδο αυτής της
ομάδας. Είμαστε δεύτεροι στο πρωτάθλημα,
μέσα στο Κύπελλο και πρώτοι στον όμιλό
μας στο Europa League, χωρίς να έχουμε

πιάσει ταβάνι στην απόδοσή μας. Θα πρέπει,
λοιπόν, να κοιτάξουμε το μέλλον με μεγαλύ-
τερη αισιοδοξία, εφόσον, βέβαια, είμαστε
συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας και αποφα-
σισμένοι να το υλοποιήσουμε.
Σήμερα φιλοδοξούμε να κάνουμε μια καινού-
ρια αρχή. Οι ποδοσφαιριστές είμαστε δεμένοι
μεταξύ μας, έχουμε τον τρόπο να ξεπερνάμε
τα προβλήματα που παρουσιάζονται και γνω-
ρίζουμε πολύ καλά ποιές απαιτήσεις υπάρ-
χουν από εμάς. Στη γεμάτη Τούμπα θέλουμε
να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να επιβάλουμε
την αγωνιστική μας φιλοσοφία και να κατα-
κτήσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης. Δεν
περιμένουμε να είναι εύκολο το παιχνίδι.
Αυτά τα ματς έχουν ειδικό βαθμό δυσκολίας
και ιδιαιτερότητες σε ό,τι κατάσταση και να
είναι ο αντίπαλος.
Τέλος, γνωρίζω πως όλοι οι Έλληνες χάρηκαν
την πρόκριση της Εθνικής στο Μουντιάλ. Η
νέα επιτυχία του αντιπροσωπευτικού μας
συγκροτήματος δείχνει τη δύναμη του Έλληνα
όταν αποφασίσει να παλέψει με πίστη και
όραμα. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και
στον ΠΑΟΚ, που έχει πολλούς διεθνείς. Είμαι
σίγουρος ότι όλοι μαζί έχουμε τα φόντα να
οδηγήσουμε την ομάδα μας σε αντίστοιχα
αποτελέσματα, σε επιτυχίες. Επειδή οι επιτυ-
χίες, όμως, δεν έρχονται σε μια μέρα, θα πρέ-
πει να διατηρήσουμε την πίστη μας στην
ομάδα. Αυτός ο ΠΑΟΚ έχει πολλά περιθώρια
βελτίωσης και τα καλύτερα θα έρθουν το συν-
τομότερο δυνατό.
Απολαύστε το παιχνίδι και εύχομαι στο τέλος
να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια μεγάλη νίκη!

O
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Pride and Glory
Μια πόλη, μια αθλητική αντιπαλότητα δεκαετιών, ένα 

μεγάλο ντέρμπι. Όταν ο ΠΑΟΚ παίζει κόντρα στον Αρη, 
τα πάντα στη Θεσσαλονίκη νεκρώνουν. Τίποτα άλλο δεν 

έχει την παραμικρή σημασία. Μόνο το ποδόσφαιρο.
Η «μάχη», η αδρεναλίνη. Το ΠΑΟΚ - Αρης 

συγκαταλέγεται στα κορυφαία ντέρμπι πόλεων στον 
κόσμο και προσελκύει ενδιαφέρον από τα διεθνή ΜΜΕ. 

Στην Τούμπα σήμερα βρίσκονται δημοσιογράφοι
από τη Γερμανία και το κανάλι TIFO TV.

BIG PICTURE

8
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ΠΑΟΚ 2 - 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

SUPER LEAGUE • ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Θάνος

ΣΚΟΡΕΡ: 26’ Στοχ (πεν.), 47’ Αθανασιάδης - 20’ Μπεργκ

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,

Λίνο, Κίτσιου,
Κατσουράνης,
Βίτορ, Τζιόλης,
Λάζαρ, Νίνης
(81 Λούκας),

Στοχ, Αθανασιάδης
(89 Νέτσιντ),
Σαλπιγγίδης

(76 Κωνσταντινίδης)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Τζιόλης, Κατσουράνης,
Κωνσταντινίδης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

4
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

11/37
ΛΑΘΗ

48

SHOTS ON/OFF

14

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Καπίνο,

Τριανταφυλλόπουλος,
Μέντεζ (58 Ατζαγκούν),

Κλωναρίδης
(24 Ντίνας,

78 Φιγκερόα),
Λαγός, Μπεργκ,

Ζέκα, Νάνο,
Σίλντενφελντ,

Ρισβάνης, Πράνιτς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Ρισβάνης, Μπεργκ,
Φιγκερόα, Ατζαγκούν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

4
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

6/17
ΛΑΘΗ

62

SHOTS ON/OFF

4

MATCH ACTION

Χακόμπο

Καπίνο

Κίτσιου Κατσουράνης Βίτορ Λίνο

Νάνο Ρισβάνης Σίλντενφελντ

Κλωναρίδης

Μέντεζ

Λαγός

ΖέκαΠράνιτς

Μπεργκ

Τριανταφυλλόπουλος

Νίνης Λάζαρ Τζιόλης

Σαλπιγγίδης Αθανασιάδης

Στοχ

27

ΑΣΙΣΤ

1 1

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

46 46

ΚΕΦΑΛΙΕΣ

3 6

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

13 25

ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ

3 12

ΦΑΟΥΛ

13 18

1

70 28 15 16

77 25 06

14

32

7

21 24 23 5

6

1

8

9
10

33

11
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ΠΑΟΚ 2 - 0 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

SUPER LEAGUE – ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

ΣΚΟΡΕΡ: 40’, 57’ Μιγκέλ Βίτορ

ΠΑΟΚ
Χακόμπο, Κίτσιου

(69 Τζαβέλλας)
Λίνο, Κατσουράνης,

Βίτορ, Τζιόλης,
Λάζαρ, Νίνης,

Στοχ, Σαλπιγγίδης
(72 Λούκας),
Αθανασιάδης
(85 Νέτσιντ)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Αθανασιάδης,

Λούκας
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

-

ΚΟΡΝΕΡ

6
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

5/20
ΦΑΟΥΛ

18

SHOTS ON/OFF

8

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ερνάντεζ, Ναβάρο,

Κουρμπέλης
(59 Κάφα),

Γκοϊάν, Πιπίνης,
Σέτι, Εντό

(74 Ντελγκάδο),
Ουσέρο, Ντε Μπλάσις,

Ουρτάδο
(68 Καράσκο),

Μπαράλες
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Κουρμπέλης, Εντό,
Σέτι, Πιπίνης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

6
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

12/27
ΦΑΟΥΛ

22

SHOTS ON/OFF

9

MATCH ACTION

Χακόμπο

Ερνάντεζ

Κίτσιου Κατσουράνης Βίτορ Λίνο

Πιπίνης Γκοϊάν Κουρμπέλης

Ντε Μπλάσις

Σέτι

Ουσέρο

ΕντόΟυρτάδο

Μπαράλες

Ναβάρο

Σαλπιγγίδης

Λάζαρ Τζιόλης
Νίνης

Αθανασιάδης

Στοχ

75

ΑΣΙΣΤ

2 0

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

24 25

ΚΕΦΑΛΙΕΣ

3 3

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

12 13

ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ

4 6

ΛΑΘΗ

50 44

1

70 28 15 16

14

25 0677

21

32

3 30 25 23

7

1

8

9
88

33

11
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Ενστάσεις, κόντρες,
τα πρώτα ντέρμπι και

η αρχή μιας μεγάλης ιστορίας

RETRO STORIES

14

είσοδος του ΠΑΟΚ στα ποδοσφαιρικά δεδο-
μένα της Θεσσαλονίκης δεν έγινε δεκτή με τον
καλύτερο τρόπο, ιδιαίτερα λόγω της διάσπασης
που είχε δημιουργηθεί με την ΑΕΚ
Θεσσαλονίκης από την οποία προ-
ήλθαν οι αθλητές και οι παράγον-

τες του. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια κόντρα με
την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδο-
νίας Θράκης (ΕΠΣΜΘ) που έφτασε μέχρι τα άκρα,
αλλά ο ΠΑΟΚ «κέρδισε» μέσα στο γήπεδο όσα
προσπάθησαν να του στερήσουν με τεχνάσματα
και κανονισμούς. 
Στις 26 Απριλίου 1926 εγκρίνεται η δημιουργία της
ομάδας από το Πρωτοδικείο και τον Ιούλιο του 1926 γίνεται η
συνεδρίαση της ΕΠΣΜΘ για την εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου.  Υπάρχουν 20 ομάδες, από τις οποίες οι 13 εμφανί-
ζονται για πρώτη φορά και η Ένωση δεν δίνει δικαίωμα ψήφου
στους «νέους», με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις από

τους παλιούς (Άρης και  Θερμαϊκός) που δεν το δέχονται και το
νέο διοικητικό συμβούλιο να προκύψει με πέντε ψήφους. 
Από τα πρώτα θέματα ήταν η δημιουργία της Μικτής Θεσσα-

λονίκης για τις αναμετρήσεις με τις αντίστοιχες της
Αθήνας και του Πειραιά. Η επιλογή εννέα ποδο-
σφαιριστών του Άρη, οκτώ του Ηρακλή, τριών του
ΠΑΟΚ και ενός του Άτλαντα φέρνει αντίδραση από
τον ΠΑΟΚ που αποσύρει τους ποδοσφαιριστές του
και σε συνεννόηση με τους ανθρώπους όλων των
ομάδων της Θεσσαλονίκης ζητά να προχωρήσουν
στη δημιουργία Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωμα-
τείων Θεσσαλονίκης και να καταργηθεί η ΕΠΣΜΘ.
Αυτό επιφέρει τιμωρία έξι μηνών από οποιαδήποτε

επίσημη ή φιλική αναμέτρηση,  τιμωρία που στα τέλη Αυγού-
στου επανεξετάζεται  και γίνεται τετράμηνος αποκλεισμός και
εξάμηνη αναστολή. 
Το  Νοέμβριο του 1926 γίνεται ο καταρτισμός των πρωταθλη-
μάτων και ο ΠΑΟΚ, όπως και η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης για την

Το καινούριο είθισται να αντιμετωπίζεται ως κακό. Ειδικά όταν διαφοροποιεί δεδομένα και
καθιερωμένες αντιλήψεις. Η δημιουργία του ΠΑΟΚ άλλαξε για πάντα το ποδοσφαιρικό
σκηνικό της Θεσσαλονίκης, έστω κι αν χρειάστηκε να πολεμήσει για ισονομία και να ξε-
περάσει πολλά εμπόδια που έβαζαν στο δρόμο του.

H
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�        Μπροστά σε 8.000
θεατές ο ΠΑΟΚ κέρδισε
την πρώτη επίσημη
αναμέτρηση με τον Αρη
με σκορ 2-1 με γκολ
των Βεντουρέλη, Τσολακίδη
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RETRO STORIES

σεζόν 1926-27 τοποθετούνται  στην δεύτερη κα-
τηγορία και πρέπει  να παλέψουν για την άνοδο
τους. Με επτά νίκες και μία ήττα ισοβαθμεί στην
πρώτη θέση με τον Μέγα Αλέξανδρο και δίνουν
αγώνα μπαράζ για το ποιος θα ανέβει απευθείας
και ποιος θα δώσει αγώνες κατάταξης. Ο ΠΑΟΚ
είναι  μπροστά στο σκορ με 4-0 στο 60', όταν ο αν-
τίπαλος του αποχωρεί  από το γήπεδο επειδή θε-
ωρεί  άδικη τη διαιτησία του  Δούσκα. 
Η ΕΠΣΜΘ δίνει την απευθείας άνοδο στον Μέγα
Αλέξανδρο και «αναγκάζει» τον ΠΑΟΚ να δώσει
αγώνες κατάταξης με όλες τις ομάδες της πρώτης
κατηγορίας και αναφέρει πως πρέπει να τις κερ-
δίσει και τις τέσσερις για να συμμετάσχει τη νέα
σεζόν στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.
Οι αναμετρήσεις ξεκινούν με τον τελευταίο της
βαθμολογίας Θερμαϊκό, τον οποίο κερδίζει 4-1,
ακολουθεί ο Άρης (2-1), ο Άτλαντας (1-0) και ο
πρωταθλητής Ηρακλής, τον οποίο νικά  την ημέρα
που γίνονται οι απονομές των Κυπέλλων με 1-0.

Το πρώτο ντέρμπι
Η αναμέτρηση της ιστορίας κόντρα στον Αρη γί-
νεται στις 12 Ιουνίου 1927. Οι εφημερίδες της
εποχής αναφέρουν πως ο 'Αρης που είχε τελει-
ώσει το πρωτάθλημα στην προτελευταία θέση, σε
εκείνη την αναμέτρηση χρησιμοποίησε την δεύ-
τερη ομάδα του και ηττήθηκε με 2-1. Μπροστά σε
οκτώ χιλιάδες θεατές, ο ΠΑΟΚ προηγείται στο 31’
με πέναλτι του Βεντουρέλη σε χέρι του Βικελίδη,
ο Αρης ισοφαρίζει στο 65’ με τον Κώστα Βικελίδη,
αλλά στο 75’ ο Τσολακίδης με σουτ διαμορφώνει
το τελικό 2-1.    
Την επόμενη σεζόν οι δύο ομάδες βρίσκονται
για πρώτη φορά αντιμέτωπες στο ίδιο πρωτά-
θλημα και διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν 1927-
28. Οι αναμετρήσεις ξεκινούν  τον Ιανουάριο
με πρώτο αντίπαλο του ΠΑΟΚ τον Ηρακλή που
κέρδισε 2-0. Ακολουθεί  μια ισοπαλία με τον
Άτλαντα και στη συνέχεια η αναμέτρηση με τον
Άρη. Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 1928 οι δύο
ομάδες συναντώνται στο γήπεδο του Άρη, με

«γηπεδούχο» τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο ημίχρονο
τελειώνει ισόπαλο 0-0. Στα πρώτα λεπτά της
επανάληψης ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με εκτέ-
λεση πέναλτι του Μαλαξόπουλου στο 50’ σε
χέρι που έκανε ο Οπλοποιός και ο ίδιος ποδο-
σφαιριστής σημειώνει και το δεύτερο γκολ με
σουτ από 15 μέτρα. Ο Άρης μειώνει στο 75’ με
τον Ιωαννίδη κι έτσι γράφεται  το τελικό 2-1. Η
δεύτερη σερί νίκη του  ΠΑΟΚ. 

Η νίκη αυτή δεν γίνεται δεκτή από τους αν-
θρώπους του Άρη που θέλουν  να έχουν μια
δεύτερη ευκαιρία και καταθέτουν  ένσταση
στην ΕΠΣΜΘ γιατί ο διαιτητής  Αρμάς σφύριξε
το τέλος ένα λεπτό νωρίτερα, αλλά και για διά-
φορα άλλα τεχνικά σφάλματα του. Λόγω της
αντιπαλότητας που υπήρχε ανάμεσα στον
ΠΑΟΚ και την ΕΠΣΜΘ η ένσταση γίνεται δεκτή
και ορίζεται νέος αγώνας. 
Ο ΠΑΟΚ, όμως, προσφεύγει στην ΕΠΟ που δύο
μέρες πριν τη διεξαγωγή του αγώνα στέλνει τη-
λεγράφημα και τελικά το ματς δεν γίνεται.  Στο
δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ
κρατά το 0-0 μέχρι τα τελευταία λεπτά, αλλά ητ-
τάται με 3-0 (Κ. Βικελίδης - Βογιατζής - Ζαρέν).

Στην παρθενική
κόντρα για το πρωτάθλημα
Θεσ/νίκης, ο Αρης δεν
δέχτηκε την ήττα με 2-1
και κατέθεσε ένσταση
επειδή ο διαιτητής το
έληξε ένα λεπτό νωρίτερα

“ “
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ΣΤΟΧ
«Από μικρός έχω μάθει

να ζω με την πίεση»

Μίροσλαβ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ως τώρα μιλούν άλλοι εξ ονόματός του. Και του καταλογίζουν διάφορα με 
την ψυχολογία του όχλου. Ξενύχτια, αδιαφορία, κακή νοοτροπία. Ο λόγος, 
όμως, περνά στον ίδιο. Δίχως δισταγμούς ή καθωσπρεπισμούς ο Μίροσλαβ 
Στοχ παραδέχεται το ντεφορμάρισμά του και απαντά στις φήμες.
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Ως τώρα μιλούν άλλοι εξ ονόματός του. Και του καταλογίζουν διάφορα με Ως τώρα μιλούν άλλοι εξ ονόματός του. Και του καταλογίζουν διάφορα με 
την ψυχολογία του όχλου. Ξενύχτια, αδιαφορία, κακή νοοτροπία. Ο λόγος, την ψυχολογία του όχλου. Ξενύχτια, αδιαφορία, κακή νοοτροπία. Ο λόγος, 
όμως, περνά στον ίδιο. Δίχως δισταγμούς ή καθωσπρεπισμούς ο Μίροσλαβ όμως, περνά στον ίδιο. Δίχως δισταγμούς ή καθωσπρεπισμούς ο Μίροσλαβ 
Στοχ παραδέχεται το ντεφορμάρισμά του και απαντά στις φήμες.Στοχ παραδέχεται το ντεφορμάρισμά του και απαντά στις φήμες.

Στη Θεσσαλονίκη βγήκα μόλις
μια φορά. Στα γενέθλιά μου,
μετά από νίκη μας και πριν
από ρεπό. Δεν μπορώ να
καταλάβω, λοιπόν, γιατί
με ακολουθεί αυτή η φήμη..

Σ
μ

19

Ο Μίροσλαβ Στοχ ήταν αναμφισβήτητα η μεταγραφή
του καλοκαιριού, τόσο στον ΠΑΟΚ, όσο –κατά πάσα
πιθανότητα- και στο ελληνικό πρωτάθλημα στο σύ-
νολό του. Πρώην ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, της
Τβέντε, της Φενέρμπαχτσε, πρωταθλητής σε Ολλανδία
και Τουρκία, με συμμετοχές στην Premier League και
είναι μόλις 24 ετών. Με τις πρώτες εμφανίσεις του,
πολλοί είδαν αυτόν που θα «ξερίζωνε» από τις καρ-
διές των ΠΑΟΚτσήδων τον μεγάλο Βιεϊρίνια. Υπερ-
βολή. Επειτα από 2-3 άσχημα παιχνίδια πολλοί,
επίσης, είπαν ότι ο Στοχ τελείωσε. Επίσης, υπερβολή.
Τι λέει ο ίδιος για τις φήμες που τον ακολουθούν, τον
κακό αγωνιστικά τελευταίο μήνα, τα ξενύχτια;

Ας αρχίσουμε με την επικαιρότητα. Οι Τούρκοι θυμήθηκαν
ότι ξενυχτάς και μάλιστα οι «σκάουτερ» που έχουν στην
νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης, αποφάνθηκαν ότι
ξεκίνησες κι εδώ να ξεφεύγεις...
Αυτά είναι τα ΜΜΕ της Τουρκίας! Όλοι ξέρουν ότι αρέ-
σκονται σε μυθεύματα, τα οποία μάλιστα δεν καλούνται
ποτέ να αποδείξουν. Το έκαναν στα τρία χρόνια που
ήμουν εκεί, κατά τα οποία θα είναι ζήτημα αν βγήκα, μετά
από ματς, πέντε φορές συνολικά, με ξαναθυμήθηκαν και
τώρα, δεν ξέρω με ποιό ερέθισμα! Ειδικά στη Θεσσαλο-
νίκη, στην οποία βρίσκομαι τέσσερις μήνες, βγήκα μόλις
μια φορά. Στα γενέθλιά μου, μετά από νίκη μας και πριν
από ρεπό. Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, γιατί με ακο-
λουθεί αυτή η φήμη...
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μήπως επειδή παλιότερα έδωσες ερεθίσματα στην Τουρκία
ή τη Σλοβακία;
Έχουν μια συνήθεια οι Τούρκοι παπαράτσι. Κάθονται έξω από
τα κλαμπ και περιμένουν με τις ώρες. Επί τρία χρόνια δεν έχουν
ούτε μια φωτογραφία μου! Ίσως έχουν θυμώσει γι΄αυτό! Ίσως
επειδή δεν ασχολούμαι να τους κυνηγήσω εγώ, είμαι εύκολο
θύμα για τα παραμύθια τους. Δεν ξέρω και δε με αφορά.

Ίσως υπάρχει και ζήλια για έναν 24χρονο που οδηγεί
Bentley και έχει ήδη κάποια εκατομμύρια στην τράπεζα;
Στην Σλοβακία σίγουρα υπάρχει και αυτό, είναι συνηθισμένο
φαινόμενο να προσπαθούν να σε αποκαθηλώσουν εξαιτίας της
επιτυχίας σου.

Δεν είναι, όμως, εύκολο να χάσει το κίνητρό του ένας
νεαρός ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει τόσα πολλά και
μπορεί, αν θέλει, να ζήσει άνετα την υπόλοιπη ζωή του;
Δεν παίζεις ποδόσφαιρο αν χάνεις τόσο εύκολα το κίνητρό σου.
Σίγουρα είμαι χαρούμενος για την καριέρα μου, έχω κερδίσει
πολλά από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο υλικά. Ο τραπεζικός λο-
γαριασμός και τα αυτοκίνητα, όμως, δεν μπαίνουν στο γήπεδο.
Όπου πήγα κέρδισα κάτι, έναν τίτλο. Το ίδιο θέλω να κάνω κι
εδώ! Θέλω να είμαι μέλος της μεγάλης ομάδας που θέλει να
φτιάξει ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, μιας ομάδας που θα έρθει η
ώρα να κερδίσει ό,τι της αξίζει. Ασφαλώς και δεν έχω χάσει την
όρεξή μου, όχι μόνο για τα ματς, αλλά και για τις προπονήσεις!

Θεωρείς πως η ανακίνηση του θέματος περί κακής
εξωγηπεδικής ζωής κι αδιαφορίας είναι μια απλοϊκή
«εξήγηση» για την αγωνιστική σου πτώση; 
Αν ισχύει αυτό, μιλάμε για έναν χαζό τρόπο εξήγησης. Ξέρω
πολύ καλά πότε είμαι καλός και πότε όχι. Ήρθα στον ΠΑΟΚ με
πολύ μεγάλη όρεξη, μπήκα αμέσως στην ομάδα και τα παιχνίδια
της και όντως έτυχε να είμαι σε τοπ φόρμα και τα πρώτα ματς
να μου βγουν πολύ καλά! Ξέρω, επίσης, ότι ο κόσμος περιμένει
από εμένα να είμαι μόνιμα και σταθερά σε πολύ καλή κατά-
σταση και το ίδιο προσπαθώ κι εγώ, την ίδια απαίτηση έχω από
τον εαυτό μου! Επειτα από μια σεζόν στην οποία δε βρήκα ποτέ
ρυθμό, σε μια σεζόν με τόσα πολλά και συνεχόμενα ματς, ίσως
να μην έχω ακόμη την κατάλληλη προσαρμογή. Δεν ψάχνω δι-
καιολογίες φυσικά. 

Μήπως η συγκεκριμένη απαίτηση, να είσαι δηλαδή
συνεχώς αυτός που θα ξεχωρίζει, σου δημιουργεί
μεγαλύτερη πίεση;
Από μικρός ζω με την πίεση. Στην Τσέλσι κατάλαβα για πρώτη
φορά τι εστί πίεση, αμέσως μετά στην Τβέντε μας προέκυψε η
πίεση του πρωταθλητισμού και στη Φενέρ, εκεί να δεις τι ση-

μαίνει πίεση! Στον ΠΑΟΚ οι άνθρωποι με πίστεψαν αμέσως,
έκαναν την προσαρμογή μου ακόμη πιο εύκολη, παρέχοντάς
μου πολλά. Εγώ ο ίδιος πιέζω παραπάνω τον εαυτό μου για να
τους τα ανταποδώσω. Πολλές φορές δεν προλαβαίνεις να ξε-
κουραστείς από το προηγούμενο παιχνίδι και έχεις το επόμενο.
Ίσως αυτό θα πρέπει να βελτιώσω. Την αποκατάστασή μου μετά
τα ματς. Ξέρω ότι η εικόνα μου δεν είναι καλή στα τελευταία
ματς και προσπάθησα πρώτα να βρω τι φταίει, να το συζητήσω
και με τους συμπαίκτες και με τους προπονητές μου. Δεν άλ-
λαξα τρόπο δουλειάς, αλλά δε μου βγήκε τίποτα και πρέπει να
το διορθώσω αυτό.

Ανησυχείς ότι ίσως δεν διαχειρίστηκες καλά τον εαυτό σου
μέχρι σήμερα κι αυτό μπορεί να σου κάνει κακό στη
συνέχεια της σεζόν;
Όχι, σε καμία περίπτωση. Προπονούμαι καλά, ζω καλά και το
σημαντικότερο...παίζω! Ήρθα εδώ για να παίξω, μου έλειψαν
τα συνεχόμενα ματς, οι στόχοι, το «άρωμα» των μεγάλων αγώ-
νων, εγχώριων και ευρωπαϊκών. Ίσως κουράστηκα από τα συ-
νεχόμενα ματς κι έδειξα ένα κακό πρόσωπο στα τελευταία
παιχνίδια, αλλά η διακοπή με βοήθησε πολύ. Πήγα στην εθνική,
εκεί οι προπονήσεις ήταν πιο χαλαρές και κάναμε ένα φαντα-
στικό ματς με την Πολωνία. Αισθάνομαι ήδη ξεκούραστος και
μακάρι από το σημερινό ματς κιόλας να δείξω και πάλι το καλό
μου πρόσωπο και εγώ και η ομάδα.

Ποιός Στοχ πιστεύεις ότι θα εμφανιστεί; Θα ξαναδούμε
τον παίκτη του πρώτου διμήνου;
Αισθάνομαι τιμή που με θεωρούν σημαντικό, όμως, είμαι ένας
παίκτης της ομάδας. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα και
ασφαλώς και οι υπόλοιποι παίκτες βοηθούν εμένα! Θέλω να
πιστεύω ότι η ξεκούραση μου έκανε καλό κι ότι επιστρέφω στην
κατάσταση που ήμουν. Μαζί και όλη η ομάδα. Πραγματικά πι-
στεύω ότι το επίπεδό μας είναι υψηλό κι αυτό θα βγει και πάλι
σύντομα στο γήπεδο.
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Ο τραπεζικός λογαριασμός και
τα αυτοκίνητα δεν μπαίνουν
στο γήπεδο. Όπου πήγα κέρδισα
κάτι, έναν τίτλο. Το ίδιο θέλω να
κάνω κι εδώ

Τι γνωρίζεις για τα ματς εναντίον του Άρη;
Ξέρω ότι είναι οι παραδοσιακοί μας αντίπαλοι και ότι τα παι-
χνίδια έχουν μεγάλη ιστορία. Στην Αγγλία έμαθα ότι στα το-
πικά ντέρμπι δεν υπάρχει φαβορί, σε οποιαδήποτε
κατάσταση και αν είναι οι αντίπαλοι. Εμείς θέλουμε να κερ-
δίσουμε, για να αποδείξουμε ότι το τελευταίο ματς ήταν μια
πολύ κακή παρένθεση και να επιστρέψουμε και πάλι στις
νίκες. Δεν θα είναι εύκολο, απαιτεί συγκέντρωση και ενέρ-
γεια απ΄όλους μας!

Λένε ότι το καλύτερο φάρμακο μετά μια δύσκολη ήττα, είναι
να υπάρχει αμέσως μετά παιχνίδι. Εκεί φαίνονται οι
μεγάλες ομάδες...
Ισχύει απόλυτα. Όλοι μας θέλουμε να μπούμε μέσα στο γή-
πεδο και να δείξουμε στον κόσμο -και κυρίως στους φιλά-
θλους μας- ότι βρεθήκαμε σαφώς σε μια πολύ κακή μέρα
στο προηγούμενο ματς, αλλά δεν σταματάμε την πρόοδό
μας, δεν ξεχάσαμε να παίζουμε και να κερδίζουμε, δεν
έχουμε στερέψει από ενέργεια. Είμαστε τυχεροί κατά μια
άποψη, που σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να το αποδεί-
ξουμε αυτό σε ένα τοπικό ντέρμπι.

Παρότι νέος, έχεις εμπειρία μεγάλων συλλόγων. Ποια είναι
η άποψή σου συνολικά για τον ΠΑΟΚ σήμερα;
Είναι εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια τροχιά προς την
κορυφή. Ήρθαμε πολλοί παίκτες, όλοι καλοί θεωρώ, αλλά
κι ένας πολύ γνωστός προπονητής! Ο κ. Σαββίδης θέλει να
χτίσει μια νέα ομάδα, να αναγεννήσει ολόκληρο το Σύλλογο.
Τέτοια εγχειρήματα δεν φτάνουν στο τέλος τους από τη μια
μέρα στην άλλη, χρειάζονται χρόνο. Ελπίζω ότι θα συντο-
μεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και θα φτάσουμε
στο τοπ επίπεδό μας σύντομα ως ομάδα. Έχουμε πολλά πε-
ριθώρια και ο χρόνος κυλάει υπέρ μας.

Αν αφήναμε τα, ξένα κυρίως, ΜΜΕ να χτίσουν το προφίλ
του Μίροσλαβ Στοχ, ξέρουμε τι εικόνα θα είχαμε. Θα ήθελες
εσύ να μας παρουσιάσεις τον εαυτό σου;
Η αλήθεια είναι πως πρώτη φορά μου ζητάει κάποιος κάτι
τέτοιο! Όσοι με ξέρουν, όσοι με συναντούν στο δρόμο, ξέ-
ρουν ότι είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος, μιλάω με τον οποι-
ονδήποτε με πλησιάσει και είμαι γενικά εξωστρεφής και
συνήθως χαμογελαστός. Θέλω να πιστεύω ότι η συμπάθεια
που μου δείχνουν είναι ειλικρινής, αλλά γενικά ο κόσμος
φαίνεται να με συμπαθεί. Έχω μεγάλο δέσιμο με την οικο-
γένειά μου και τους φίλους μου, είμαι δίπλα τους και είναι
δίπλα μου. Δεν μου αρέσει να προκαλώ, δεν μου αρέσει να
ξενυχτάω! Όποιος θέλει ας το πιστέψει! Κατά τ΄άλλα, είμαι
ένας άνθρωπος 24 ετών, που προσπαθεί να ζήσει το όνειρό
του και να ανταποδώσει την εμπιστοσύνη που του έδειξαν...

SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:21 μ.μ.  Page 21



SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:21 μ.μ.  Page 22



SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:21 μ.μ.  Page 23



PAOK ACADEMY

ι παλμοί είναι πιο δυνατοί για κάθε ποδοσφαιριστή όταν φορά τα 
γαλανόλευκα. Και στον ΠΑΟΚ, οι... μικροί των Τμημάτων Υποδομής 
έχουν συνηθίσει τρόπον τινά να νιώθουν τους χτύπους της καρδιάς 
τους να αυξάνονται. Διότι δεν είναι δα λίγες οι φορές, ούτε ευκαταφρό- 
νητος ο αριθμός των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που καλούνται κατά 

καιρούς στις Εθνικές ομάδες των ηλικιών τους, είτε για προπονήσεις, είτε για φιλικά 
τουρνουά, είτε για επίσημα παιχνίδια.
Είναι σαφές πια ότι η επαγγελματική δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ 
αποδίδει καρπούς σε πολλά επίπεδα. Υψιστη τιμή και πρόσθετο «βάρος» για την 
επιβεβαίωση της σκληρής προσπάθειας για ένα παιδί είναι η κλήση στην Εθνική 
Ελλάδας. 
Κι αυτοί που κατά διαστήματα αφήνουν για λίγο στην άκρη την ασπρόμαυρη φανέλα και 
φορούν την γαλανόλευκη είναι, για τη χρονιά που διανύουμε, 38! Συνολικά 38 
ποδοσφαιριστές των ομάδων Κ20, Κ17 και Κ15 του ΠΑΟΚ καλούνται ανά διαστήματα, 
την σεζόν 2012-13 στις Εθνικές Ομάδες. Ο αριθμός είναι ικανός από μόνος του να 
αναδείξει το μέγεθος της αναγνώρισης που χαίρει η προσπάθεια όλων στις Ακαδημίες.

O
O «αιμοδότης» των
Μικρών Εθνικών Ομάδων

Παίκτες από κάθε
γωνιά της Ελλάδας

Το τμήμα σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ λειτουργεί
υποδειγματικά. Από πέρυσι μάλιστα ξεκί-
νησε ένα «παιδομάζωμα» από κάθε γωνιά
της Ελλάδας στις ηλικίες των 14 και 15 ετών
κυρίως, μέσω παρακολούθησης αγώνων
μικτών ομάδων και περιφερειακών πρωτα-
θλημάτων. 
Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή στην καθ’
όλα επιτυχημένη πορεία της ομάδας Κ15 του
ΠΑΟΚ να συνεισφέρουν 15 παιδιά που έρ-
χονται από την επαρχία. Σε σύνολο 26 ποδο-
σφαιριστών. Τα περισσότερα από αυτά
διαβιούν στους ξενώνες. Αναλυτικά...

Αγαθοκλής Πολύζος
(Σιάτιστα)

Δημήτριος Αναγνώστου
(Αλόννησος)

Γιώργος Νουκάρης
(Επανομή) 

Χαράλαμπος Υφαντίδης
(Γιαννιτσά)

Βασίλειος Φιλιππίδης
(Ξάνθη)

Δημήτρης Κοντοθανάσης
(Λάρισα)

Γιώργος Παπαθανασίου
(Μάδυτος)

Στράτος Λάμπογλου
(Καλλικράτεια) 

Δημήτρης Αλωπούδης
(Βασιλικά)

Μελέτιος Μίσκοβιτς
(Γιαννιτσά) 

Κωνσταντίνος Χατζηδίμπας
(Κατερίνη)

Λάζαρος Ευθυμιάδης
(Κοζάνη)

Θωμάς Μακούσης
(Σέρρες)

Ζήσης Χατζηστράβος
(Σέρρες) 

Κωνσταντίνος Δημητρίου
(Γιαννιτσά) 

Βασίλης Ευθυμίου Γαρδίκι
(Θεσπρωτίας)

ΟΜΑΔΑ Κ15
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Δεν είναι αλαζονικό, μα  ρεαλιστικό να 
ειπωθεί ότι για αρκετούς από τους 
πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ η κλήση δεν 
αποτελεί έκπληξη. Ειδικά στις 
μεγαλύτερες ηλικίες οι ομοσπονδιακοί 
προπονητές έχουν κατά κάποιο τρόπο 
καταλήξει σε κάποιους. Πως αλλιώς θα 
μπορούσε να είναι άλλωστε, από τη 
στιγμή που, για παράδειγμα, η ομάδα Κ
17 του ΠΑΟΚ παραμένει αήττητη επί 
δύο σεζόν. Οι μικρότεροι, από την άλλη, 
καλούνται εναλλάξ ή, ανανεώνονται.

Κ20
(1995) 
Αχιλλέας Πούγγουρας
Βασίλης Παπαδόπουλος
Κρίστι Κιόσε
Στέφανος Πολύζος
Κυριάκος Σαββίδης
Αναστάσιος Ταουσιάνης
(1996)
Ιωάννης Τσολακίδης
Στυλιανός Πόζογλου
Ανδρέας Κατσούμπας
Ραφαήλ Σολεϊμέζογλου
Παναγιώτης Δεληγιαννίδης
Ευθύμης Κουλούρης
Σάββας Τουμανίδης 
Κ17
(1997)
Αναστάσιος Δημητριάδης
Γρηγόρης Κασαπίδης
Φώτης Παντεκίδης
Κλέων Πούφλης
Αριστοτέλης Παναγιωτίδης
Εμμανουήλ Πατράλης
Νικόλαος Δεληγιάννης
(1998)
Βασίλης Αργυρίου
Σταύρος Χαραλαμπίδης
Στέργιος Δοδοντσάκης
Ακης Νέστωρας
Μπάμπης Καρασαββίδης
Μιχάλης Χαζαρίδης
Αστέριος Τοτολίδης
Αλέξανδρος Καπρέτσος
Σωκράτης Κυριλλίδης
Κ15
(1999)
Λάζαρος Ευθυμιάδης
Δημήτρης Κοντοθανάσης
Κωνσταντίνος Χατζηδίμπας
Χαράλαμπος Υφαντίδης
Κωνσταντίνος Φιλιππίδης
Μάριος Σιαπάνης
Κωνσταντίνος Δημητρίου
Γιώργος Νουκάρης
Βασίλειος Ευθυμίου

Οι 38 διεθνείς του Δικεφάλου

Η διαχείριση της
επιτυχίας

Πόσο διαμορφώνει ή, αλλάζει το χαρα-
κτήρα και την συμπεριφορά ενός έφη-
βου η πρωτιά; Διότι είναι κάτι άλλο η
στόφα του νικητή από αυτή του αλα-
ζόνα. Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι οι συ-
νεχόμενες επιτυχίες δεν είναι ποτέ
τυχαίες. Είναι αποτέλεσμα σκληρής
προσπάθειας και συνεχούς δουλειάς. 
Ο προπονητής της ομάδας Κ17 του
ΠΑΟΚ Αλέκος Θεοδωρίδης είναι
σαφής. «Σκοπός, μόνος και κυρίαρχος,
είναι η εκπαίδευση σ’ αυτές τις ηλικίες,
κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από
συνεχή προσπάθεια», λέει. Δεν αρνείται
βεβαίως ότι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για
έναν προπονητή να διαχειριστεί εφή-
βους που παραμένουν πρώτοι στην Ελ-
λάδα δύο χρόνια και που για κάποιους
υπάρχει και έπαρση. 
«Ενα πράγμα επαναλαμβάνω συνέχεια.
Κάποια βηματάκια έχουμε κάνει μόνο
και τίποτα περισσότερο, τα ματς ποτέ
δεν κερδίζει μόνο η φανέλα κι ακόμα
και ο καλύτερος από σας έχει αδυνα-
μίες που μόνο με πολλή δουλειά και με
το κεφάλι χαμηλά διορθώνονται», τονί-
ζει ο κ. Θεοδωρίδης που τους επανα-
λαμβάνει κάτι πολύ απλό. «Ο στόχος
είναι να παίξετε ποδόσφαιρο στον
ΠΑΟΚ». 
Ο προπονητής της Κ17, εξάλλου, τονίζει
και κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Οτι παρά
το βαρύ και πολύ φορτωμένο πρό-
γραμμα αυτών των παιδιών, που ξεκι-
νούν από τις 7 π.μ. για να πάνε  στο
σχολείο και γυρίζουν στο σπίτι τους στις
8.30 μ.μ., φροντίζουν να αντεπεξέρχον-
ται με τον καλύτερο τρόπο στα μαθή-
ματά τους. «Διαβάζουν στο λεωφορείο,
πηγαίνοντας ή, γυρίζοντας από την
προπόνηση ή τα παιχνίδια και πολλοί
από αυτούς είναι αριστούχοι», λέει με
δικαιολογημένη περηφάνεια ο Αλέκος
Θεοδωρίδης.

ΟΜΑΔΑ Κ17
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ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Η καλοκαιρινή ληστεία 

που τον έφερε στον ΠΑΟΚ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
29 Αυγούστου 1996, 

Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΗ
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Δημήτρης Σαλπιγγίδης

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ
Το πρωτάθλημα 2013

με την ομάδα Κ17

ΣΤΟΧΟΣ
Να φορέσει τη 

φανέλα του ΠΑΟΚ

Παναγιώτης
NEXT GENERATION

«Εχει σημειώσει δύο
γκολ με την πρώτη
ομάδα σε φιλικά,

το 2012 με την Ξάνθη
και το 2013 με τον
Εθνικό Γαζώρου»

λα έμοιαζαν ιδανικά. Το ενδιαφέρον
από το εξωτερικό, η προοπτική της
ποδοσφαιρικής, αλλά και γενικής εκ-
παίδευσης μακριά από τις ελληνικές
παθογένειες, το όνειρο για μια μεγάλη

καριέρα. Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης στην τρυ-
φερή ηλικία των 16 ετών, το καλοκαίρι του 2012
ετοίμαζε βαλίτσες για Αυστρία. Η μοίρα είχε διαφο-
ρετική γνώμη. Λίγες μέρες πριν την αναχώρηση του
μικρού, ληστές μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας
Δεληγιαννίδη και το έκαναν φύλλο και φτερό. Ανα-
λογιζόμενος τη σημειολογία του γεγονότος, ο μικρός
το θεώρησε ως κακό σημάδι για τη νέα σελίδα που
θα άνοιγε στη ζωή του κι έμεινε Θεσσαλονίκη. «Δεν
ήθελα ν’ αφήσω την οικογένειά μου», μας είπε.
Η επιλογή του μόνο σε κακό δεν του βγήκε. Αντί
για την Αυστρία, κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Ως πρωτα-
θλητής με τους Μπέμπηδες, μέλος της Μικτής
Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Νέων. Ο Δικέφα-
λος εκτίμησε το φυσικό ταλέντο του νεαρού με-
σοεπιθετικού και τον έστειλε νωρίς, νωρίς να
προπονηθεί με την πρώτη ομάδα για να... ψηθεί.
Φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε φιλικά προετοι-
μασίας, το κοντέρ του κατέγραψε τα πρώτα χιλιό-
μετρα κι έπειτα επέστρεψε στις Ακαδημίες για να
στεφθεί πρωταθλητής με την Κ17 και πλέον να
διεκδικεί κι άλλο τίτλο με την Κ20. Μέχρι τότε, ο
τίτλος με την Κ17 αποτελεί μια από τις ευτυχέστε-
ρες στιγμές της ζωής του. Μαζί με την πρώτη
κλήση του στην Εθνική και την προ ολίγων ημε-
ρών πρόκριση με την Εθνική K19 στην elite round
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Οι διεθνείς υποχρεώσεις, πάντως, δεν τον απο-
προσανατολίζουν από τον πρώτο του στόχο που
«εννοείται πως είναι η φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά
αυτό που έχω πάντα στο μυαλό μου είναι να είμαι
σε θέση να παίζω ποδόσφαιρο όσο πιο πολλά
χρόνια γίνεται». 
Για να το πετύχει αυτό προσέχει τον εαυτό του
και προσπαθεί σκληρά. Από τη μέρα που απο-

κτήθηκε από τον ΠΑΟΚ -προς... απογοήτευση
της μαμάς που είναι Άρης- δεν έχει χάσει ούτε
μία προπόνηση παρά το, απάνθρωπα βαρύ για
έναν έφηβο, πρόγραμμα όπου περιλαμβάνει το
πρωί σχολείο και το απόγευμα προπόνηση.
«Δουλεύω πολύ, ακόμα και τα πρωινά γυμνά-
ζομαι στο σπίτι», λέει κι αναγνωρίζει ότι στο
σχολείο του είναι διαλλακτικοί, καθώς ειδικά
με τα συνεχή ταξίδια με την Εθνική, «το έχω
αφήσει σε δεύτερη μοίρα». Και να φανταστεί
κανείς πως το ποδόσφαιρο μπήκε στη ζωή του
από ένα παιδικό καπρίτσιο αντίδρασης. Ο πα-
τέρας του ήθελε να τον γράψει στο τένις, εκεί-
νος δεν ήθελε και για να τον... πικάρει του
ζήτησε να γίνει ποδοσφαιριστής. Όπως κάθε
πατέρας που σέβεται τον εαυτό του ο πρεσβύ-
τερος Δεληγιαννίδης ικανοποίησε την επιθυμία
του γιου του. Ποδόσφαιρο, λοιπόν. Αρχικά στην
Ακαδημία του Κερμανίδη, έπειτα στους Μπέμ-
πηδες και πλέον στον ΠΑΟΚ με ενδιάμεσες
στάσεις για προπονήσεις στην Καϊζερσλάου-
τερν.
Το ποδόσφαιρο, πια, δεν είναι ένα καπρίτσιο
για τον Παναγιώτη. Ούτε επάγγελμα, όμως.
Είναι, απλώς, η ζωή του. Εχει αφιερωθεί σ’
αυτό μην έχοντας χρόνο να σπαταλήσει για
άλλα ενδιαφέροντα. Η αφοσίωση στο ποδό-
σφαιρο, όμως, συχνά... κερνά πίκρες. Όπως ο
αποκλεισμός από τον επόμενο γύρο του ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος με την Εθνική Νέων.
Το μέλλον ανήκει στον 17χρονο ποδοσφαιριστή
του ΠΑΟΚ που όταν μεγαλώσει θα ήθελε να
γίνει σαν τον αγαπημένο του Βιεϊρίνια και να
μοιάσει στον Δημήτρη Σαλπιγγίδη, ο οποίος
από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην
ομάδα τον βοηθά και τον συμβουλεύει.
Κρατήστε το όνομά του, θα σας χρειαστεί. Κι από
πίσω έρχεται κι ακόμα πιο μικρός Δεληγιαννίδης.
Ο μικρός αδερφός που στα 10 του θεωρείται με-
γάλο ταλέντο…
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ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΗΣ
Ο αρχισκόρερ της «μαγικής»

τριπλέτας της δεκαετίας του ‘50

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
1931

Σιταγροί Δράμας
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ

1952-1960
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ

ΜΕ ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ – Μαραθώνας 6-0

ΤΙΤΛΟΙ
4 πρωταθλήματα
Θεσσαλονίκης
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

160

ΓΚΟΛ
91

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

6

ΓΚΟΛ
1

Λάμπης
HALL OF FAME

ις δύσκολες εποχές μετά
τον εμφύλιο οι φίλοι του
ΠΑΟΚ είχαν μια διπλή...
προσευχή προκειμένου να
πάνε τα πράγματα λίγο κα-

λύτερα: «Ο Θεός να βάλει το χέρι του και
ο Κουϊρουκίδης το πόδι του» έλεγαν δεί-
χνοντας τον μέγιστο για την εποχή σεβα-
σμό στον άνθρωπο και ποδοσφαιριστή
που φορούσε τη φανέλα με το Νο9.
Όπως τα περισσότερα κομμάτια του παζλ
που συνέθεσαν την πρώτη πραγματικά
μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτή που με-
σουράνησε τη δεκαετία του ’50 κατα-
κτώντας τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλή 
ματα Μακεδονίας (1954, ‘55, ‘56 και ‘57),
έτσι και αυτό το «κομμάτι» που λέγεται
Λάμπης Κουϊρουκίδης είχε ξεχωριστή
σημασία και τις δικές του ιδιαιτερότητες. 
Ο γεννημένος το 1931 στους Σιταγρούς
της Δράμας, ποντιακής καταγωγής, «γη-
τευτής» της μπάλας δεν άργησε να δείξει
το ταλέντο του στα ποδοσφαιρικά γήπεδα
και σε ηλικία 16 ετών αναρριχήθηκε
στην πρώτη ομάδα της Δόξας Δράμας.
Επειτα από ένα καλοκαιρινό φιλικό παι-
χνίδι με τον ΠΑΟΚ το 1952, οι άνθρωποι
του Δικέφαλου του Βορρά τον έπεισαν
να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη αντί ν’
αναχωρήσει από τη Δράμα με προορι-
σμό την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.
Βάσει των κανονισμών της εποχής,
ωστόσο, ο Κουϊρουκίδης τιμωρήθηκε με
μονοετή αποκλεισμό και σε αυτό το διά-
στημα συμμετείχε μόνο σε φιλικά ματς.
Το ντεμπούτο του επιθετικού με την κοφτή
ντρίμπλα, που αρεσκόταν στις πλαγιοκο-
πήσεις και στο να ξετινάζει τα αντίπαλα δί-
χτυα με ασύλληπτα διαγώνια σουτ, έγινε
στις 18 Οκτωβρίου του 1953 στον αγώνα
Κυπέλλου απέναντι στον Μαραθώνα. Η
πρώτη του εμφάνιση συνδυάστηκε με

δικό του γκολ και νίκη 6-0. Το ντεμπούτο
του στο πρωτάθλημα ήταν ακόμα καλύ-
τερο. Πέτυχε δύο γκολ στο τοπικό ντέρμπι
με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς (3-1).
Ο Κουϊρουκίδης δεν άργησε να «δέσει»
μαζί με τους Φόρη Γιεντζή και Λευτέρη
Παπαδάκη, οι οποίοι συνέθεσαν τη «μα-
γική» επιθετική τριπλέτα του ΠΑΟΚ που
τη δεκαετία του ’50 έσπερνε τον τρόμο
στις αντίπαλες άμυνες. Σε 160 συμμετο-
χές ο Κουϊρουκίδης πανηγύρισε 91 γκολ. 
Παράλληλα, ήταν ο πρώτος ποδοσφαιρι-
στής του ΠΑΟΚ που φόρεσε τη φανέλα
της Εθνικής Ελλάδας μετά τον Γιώργο
Μουρατίδη συντελώντας έτσι στο σπά-
σιμο ένος ταμπού δεκαετιών! Εννοείται
πως στην πρώτη του εμφάνιση με το
εθνόσημο στο στήθος σκόραρε.
Ηταν τον Νοέμβριο του 1954 στην αναμέ-
τρηση για τους Μεσογειακούς Αγώνες
εναντίον της Αιγύπτου και η Εθνική ήταν
πίσω στο σκορ από τα πρώτα λεπτά. Ο
Λάμπης Κουϊρουκίδης μπήκε στο ημί-
χρονο αντικαθιστώντας τον Γιώργο Κα-
μάρα και ισοφάρισε στο 50’ ξεσηκώ-
νοντας τους 25.000 φίλους της Εθνικής Ελ-
λάδας που είχαν κατακλύσει το γήπεδο της
«Λεωφόρου Αλεξάνδρας» στην Αθήνα.
Η ομάδα της δεκαετίας του ’50 ήταν
εκείνη που καταξίωσε τον ΠΑΟΚ στις συ-
νειδήσεις των φιλάθλων, ενώ ο Κουϊ-
ρουκίδης ήταν εκείνος που συνέδεσε το
όνομά του με το γκολ! Ενας σοβαρός
τραυματισμός όμως, τον ανάγκασε να εγ-
καταλείψει τους αγωνιστικούς χώρους
σε ηλικία 28 ετών. Επιχείρησε να επι-
στρέψει τον Ιούνιο του 1960 σε ένα ματς
με τον Πανιώνιο, αλλά συνειδητοποίησε
ότι δεν μπορούσε να προσφέρει πια. Δεν
του έμεινε καμία πικρία, καθώς χρόνια
αργότερα δήλωσε ότι «πραγματοποίησα
τα παιδικά μου όνειρα».
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ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0 - 3 ΠΑΟΚ

SUPER LEAGUE • ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Παππάς 

ΣΚΟΡΕΡ: 11’, 47’ Λούκας, 72’ Εμπόου (αυτ.)

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
Σέρεμετ,

Παπαγεωργίου,
Ντιόγκο (61 Ιγκορ),
Μίκουλιτς, Ζεκίνια,

Λαδάκης
(87 Πόποβιτς),
Σαρακατσάνος,

Κάσες
(56 Τζάνης),
Μπαϊκαρά,

Εμποου, Ρομέου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Σερεμέτ, Ντιόγκο

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

1
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

4/21
ΛΑΘΗ

52

SHOTS ON/OFF

5

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,
Σκόνδρας,
Τζαβέλας,

Κατσουράνης
(83 Κατσικάς),
Βίτορ, Λάζαρ,
Τζιόλης, Νίνης

(66 Βούκιτς), Στοχ,
Λούκας,

Αθανασιάδης
(75 Νέτσιντ)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Αθανασιάδης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

8
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

6/24
ΛΑΘΗ

52

SHOTS ON/OFF

5

MATCH ACTION

Σέρεμετ

Χακόμπο

Παπαγεωργίου Μίκουλιτς

Ντιόγκο

Τζαβέλλας Βίτορ Κατσουράνης

Τζιόλης Λάζαρ

ΛούκαςΣτοχ

Αθανασιάδης

Σκόνδρας

ΛαδάκηςΜπαϊκαρά Ρομέου

Κάσες

Εμπόου

Ζεκίνια

2
11

ΑΣΙΣΤ

0 3

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

37 31

ΚΕΦΑΛΙΕΣ

1 3

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

13 15

ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ

2 2

ΦΑΟΥΛ

8 18

1

3 15 28 2

6

77

11

33

25

10

16

2

20 84 15 23 3

910

33 5
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ΗΤΑΝ BALL BOY...
Όταν ο Γιάννης Σκόνδρας

FLASH BACK

η φανέλα του ΠΑΟΚ τη φό-
ρεσε το καλοκαίρι όταν και
αποκτήθηκε από τον Ατρό-
μητο. Η πρώτη του επαφή με
τον Δικέφαλο, όμως, χάνεται

πίσω στο χρόνο. Πριν καν αποφασίσει
πως θ’ ασχοληθεί επαγγελματικά με το
ποδόσφαιρο. Ένα από τα πολλά περίεργα
παιχνίδια της μοίρας. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται
πως ήταν το κάρμα του Γιάννη Σκόνδρα. 
Ήταν τη σεζόν 2002-03 όταν ο Δικέφαλος
υποδεχόταν τον Άρη στο Δημοτικό Στά-
διο των Τρικάλων λόγω τιμωρίας. Στην
τοπική κοινωνία είχε σημάνει συναγερ-
μός κι ένας πιτσιρικάς «κολλημένος» με
τη μπάλα δεν θα μπορούσε να απουσιά-
ζει από το γήπεδο. Όχι από τις εξέδρες.
Από τον αγωνιστικό χώρο. Ως ball boy με
την... σφραγίδα του ΠΑΟΚ που είχε την
υποχρέωση να κανονίσει όλα τα διαδι-
καστικά του αγώνα. 
«Θυμάμαι ακόμη τον Σάκη, τον φροντιστή
- χαρακτηριστική φυσιογνωμία λόγω
ύψους - που μας έδωσε τα φανελάκια
για να ξεχωρίζουμε γύρω από τον αγω-
νιστικό χώρο», αναπολεί ο Σκόνδρας και
προσθέτει: «Θυμάμαι τα γκολ και το χαμό
που ακολούθησε, θυμάμαι τις κερκίδες

να βράζουν και τους ΠΑΟΚτσήδες ιδιαί-
τερα... αγριεμένους να έχουν κατακλύσει
το γήπεδο! Ήταν ξεχωριστή μέρα για τα
Τρίκαλα, για την πόλη ολόκληρη. Από το
πρωί ως το βράδυ όλη κινούνταν στους
ρυθμούς του ντέρμπι. Μαζί κι εμείς που
περιμέναμε τη στιγμή που θα μπούμε
μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια
στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν
τέτοια η ατμόσφαιρα στο γήπεδο που δεν
δίναμε σημασία στο ματς και χαζεύαμε
την κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει σχε-
τικά εύκολα παρότι ο Άρης δεν είχε
άσχημη ομάδα τότε. Αν δεν κάνω λάθος
οι ομάδες ξαναβρέθηκαν μετά στον τε-
λικό του Κυπέλλου»...
Στο αγωνιστικό σκέλος ο ΠΑΟΚ πήρε μια
σχετικά άνετη νίκη με δύο γκολ στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Στο 50’ ο Γιασεμάκης
άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αγγε-
λου Αναστασιάδη και στο 69’ ο Γιώργος
Θεοδωρίδης έκανε το τελικό 2-0. Στην
εξέδρα όπου ήταν και η προσοχή του μι-
κρού Σκόνδρα είχε στηθεί ένα εκρηκτικό
σκηνικό από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
και δύο κόκορες σε δεύτερο ρόλο να
μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να
«πικάρουν» τους αντιπάλους του Άρη.

T
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Sanz JACOBO
Υ: 1,96μ. Β: 87κ.
Η.Γ.: 10.07.1983
Εθν.: Ισπανός

01

Γιάννης ΣΚΟΝΔΡΑΣ
Υ: 1,82μ. Β: 81κ.
Η.Γ.: 21.02.1990
Εθν.: Έλληνας

02

Γιώρ. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Υ: 1,83μ. Β: 81κ.
Η.Γ.: 26.11.1987
Εθν.: Έλληνας

03

Γιώργος ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Υ: 1,90μ. Β: 86κ.
Η.Γ.: 14.06.1990
Εθν.: Έλληνας

04

Μiguel VITOR
Υ: 1,86μ. Β: 85κ.
Η.Γ: 30.06.1989
Εθν.: Πορτογάλος

15

Alves Maciel LINO
Υ: 1,88μ. Β: 74κ.
Η.Γ.: 01.07.1977
Εθν.: Βραζιλιάνος

16

Liam LAWRENCE
Υ: 1,81μ. Β: 83κ.
Η.Γ.: 14.12.1981
Εθν.: Ιρλανδός

20

Νίκος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υ: 1,74μ. Β: 68κ.
Η.Γ.: 10.10.1983
Εθν.: Έλληνας

21

Perez LUCAS
Υ: 1,83μ. Β: 81κ.
Η.Γ.: 10.09.1988
Εθν.: Ισπανός

10

Miroslav STOCH
Υ: 1,69μ. Β: 66κ.
Η.Γ.: 19.10.1989
Εθν.: Σλοβάκος

11

Inigo LOPEZ
Υ: 1,87μ. Β: 79κ.
Η. Γ.: 23.07.1982
Εθν.: Ισπανός

13

Δημ. ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ
Υ: 1,73μ. Β: 76κ.
Η.Γ.: 18.08.1981
Εθν.: Έλληνας

14

Pablo GARCIA
Υ: 1,87μ. Β: 82κ.
Η.Γ.: 11.05.1977
Εθν.: Ουρουγουανός

05

Αλ. ΤΖΙΟΛΗΣ
Υ: 1,92μ. Β: 93κ.
Η.Γ.: 13.02.1985
Εθν.:  Έλληνας

06

Γιώρ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υ: 1,78μ. Β: 67κ.
Η.Γ.: 14.11.1987
Εθν.: Έλληνας

07

Zvonimir VUKIC
Υ: 1,82μ. Β: 78κ. 
Η.Γ.: 19.07.1979
Εθν.: Σέρβος
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Δημ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Υ: 1,75μ. Β: 68κ.
Η.Γ.: 02.06.1994
Εθν.: Έλληνας

22

Costin LAZAR
Υ: 1,81μ. Β: 69κ.
Η.Γ.: 24.04.1981
Εθν.: Ρουμάνος

25

Ergys KACE
Υ: 1,70μ. Β: 59κ.
Η.Γ: 08.07.1993
Εθν.: Αλβανός

26

Κώστας ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ
Υ: 1,86μ. Β: 86κ.
Η.Γ.: 21.06.1979
Εθν.: Έλληνας

28

Στέλιος ΚΙΤΣΙΟΥ
Υ: 1,76μ. Β: 69κ.
Η.Γ.: 28.09.1993
Εθν.: Έλληνας

70

Παναγ. ΓΛΥΚΟΣ
Υ: 1,89μ. Β: 82κ.
Η.Γ.:10.10.1986
Εθν.: Έλληνας

71

Σωτήρης ΝΙΝΗΣ
Υ: 1,73μ. Β: 69κ.
Η.Γ.: 03.04.1990
Εθν.: Έλληνας

77

Sekou OLISEH
Υ: 1,80μ. Β: 72κ.
Η.Γ.: 05.06.1990
Εθν.: Νιγηριανός

99

Θεοφ. ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ
Υ: 1,80μ. Β: 80κ.
Η.Γ.: 13.06.1993
Εθν.: Έλληνας

32

Στ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Υ: 1,86μ. Β: 76κ.
Η.Γ.: 24.12.1988
Εθν.: Έλληνας

33

Αστ. ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Υ: 1,86μ. Β: 84κ.
Η.Γ.: 03.05.1988
Εθν.: Έλληνας

50

Tomas NECID
Υ: 1,92μ. Β: 86κ.
Η.Γ.: 13.08.1989
Εθν.: Τσέχος

61

Προπονητής
Η. Γ.: 29/11/1953
Εθν.: Ολλανδός
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Την πρώτη χρονιά της Α' Εθνικής έγιναν 
τρεις αναμετρήσεις ανάμεσα στους δύο 

αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ που είχε επικρατήσει εκτός 
έδρας του 'Αρη με 1-0 και εντός έδρας είχε 

παραχωρήσει λευκή ισοπαλία, έπρεπε να δώσει 
ακόμη ένα ματς επειδή υπήρξε ισοβαθμία στην 7η 
θέση του πρωταθλήματος. Το ματς ήταν εντελώς 

τυπικό, όπως και ο λόγος που έγινε και τελικά το 
νέο 0-0 έδωσε την 7η θέση στον ΠΑΟΚ λόγω της 

πρώτης νίκης στο πρωτάθλημα.

Στις 16 Οκτωβρίου 1960 σημειώθηκε η 
παρθενική νίκη του ΠΑΟΚ ως γηπεδούχου επί 

του Άρη, αφού το πρώτο ματς είχε τελειώσει με 
ισοπαλία 0-0. Οι νέες μεταγραφές που είχε κάνει το 
καλοκαίρι ο Δικέφαλος ήταν αυτές που έβαλαν τις 
βάσεις της νίκης, με τον Βασιλειάδη να ανοίγει το σκορ 
στο 11’ με σουτ και τον Σιδηρόπουλο να γράφει το 
τελικό 3-0 πάλι με σουτ στο 74’ και 83’. Ο επιθετικός 
του ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία για χατ τρικ, αφού στο 
81’ είχε δοκάρι. Με το κεφάλι αυτή τη φορά.       

το 
ός 
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ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ... 
Πέρασαν 86 χρόνια από την πρώτη κόντρα του ΠΑΟΚ με τον Αρη. Από εκείνο το 
ματς στις 12 Ιουνίου 1927. Οι πρώτες... μάχες δόθηκαν για το τοπικό 
πρωτάθλημα Μακεδονίας - Θράκης. Εκεί άναψε η σπίθα της 
αντιπαλότητας, σημειώθηκαν οι πρώτες κόντρες, όταν ο 
καθιερωμένος Αρης είδε την πρωτοκαθεδρία του να απειλείται 
από την, τότε νέα, μεγάλη δύναμη της Θεσσαλονίκης. Στη 
συνέχεια η κόντρα είχε ως έπαθλο τη συμμετοχή στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα της ΕΠΟ. Από το μέσα της 
δεκαετίας του '50 ξεκίνησε δειλά, δειλά από την 
Ελληνική Ομοσπονδία η δημιουργία Εθνικού 
πρωταθλήματος για να φτάσουμε στον Οκτώβριο 
του 1959 και την δημιουργία της Α' Εθνικής 
κατηγορίας. Από τότε μετρούν 54 ματς με 
γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, μέσα στα οποία είναι 
το μπαράζ του 1959-60 και οι αγώνες για 
τα play off του πρωταθλήματος που 
έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. 
Ο Δικέφαλος μετρά 30 νίκες και 15 
ισοπαλίες, ενώ στο διάστημα αυτών 
των χρόνων ο Άρης κατάφερε να 
φύγει νικητής εννέα φορές με 
γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ. 
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22/10/67
Μία πόλη,

Χρειάστηκαν εννιά ματς πρωταθλήματος Α' Εθνικής στις 
δύο έδρες για να ηττηθεί ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Στις 

πρώτες οκτώ αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ είχε πέντε νίκες και τρεις 
ισοπαλίες και ο Άρης επικράτησε στην ένατη μεταξύ τους κόντρα που 

έγινε στο γήπεδο της Τούμπας και τελείωσε με 1-0 υπέρ του. Στα 
τέσσερα πρώτα ματς, μάλιστα, ο Άρης πέτυχε μόλις ένα γκολ.   

Ο αγώνας 
στις 31.07.60 είναι ο 

μοναδικός που καταγράφεται με 
γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ και έδρα τέλεσης 

του αγώνα το γήπεδο Χαριλάου. Πρόκειται 
για αγώνα κατάταξης των δύο ομάδων, έπειτα από 

ισοβαθμία στην τελική βαθμολογία,  για το ποια από τις 
δύο θα τερματίσει στην έβδομη και ποια στην όγδοη θέση. 

Το Χαριλάου ουσιαστικά ορίστηκε ως ουδέτερη έδρα κι ως 
γηπεδούχος φαινόταν ο ΠΑΟΚ.
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Στις 16 Φεβρουαρίου 1975 σημειώθηκε η 
ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη. Το 5-0 

μέσα στην Τούμπα με μαέστρο της ορχήστρας τον 
Γιώργο Κούδα έφερε τη απόλυση του τεχνικού του 
Άρη, Μπράνκο Στάνκοβιτς, ο οποίος πλήρωσε την 
θέληση του να «ανατρέψει» το σκορ και την επιλογή 
του να βάλει δύο επιθετικούς μετά το 2-0 με 
αποτέλεσμα η ομάδα του να δεχτεί ακόμη τρία γκολ. 
Μετά το ματς περίπου 200  οπαδοί του Άρη τον 
περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο.  Ενάμιση χρόνο 
μετά, ο Βόσνιος ανέλαβε τον ΠΑΟΚ.

Την σεζόν 1962-63 ο ΠΑΟΚ επικράτησε την 
27η αγωνιστική του Άρη με 3-0 και τον έριξε 

στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, εκεί 
που έμεινε μέχρι το τέλος, αλλά σώθηκε σε 

αγώνες μπαράζ που έγιναν και συμμετείχαν ο 
Παναγιάλειος, ο Απόλλων Καλαμαριάς και η 

Προοδευτική, η οποία ήταν τελικά η ομάδα 
που ακολούθησε τον τελευταίο Φωστήρα 

στην δεύτερη κατηγορία. Το πρώτο γκολ 
σε εκείνη την αναμέτρηση το σημείω- 

σε ο Λέανδρος Συμεωνίδης, ο Παπα- 
δόπουλος έκανε το 2-0 και ο 
Μαβράκης έκλεισε το σκορ.

Ο Γιώργος Κούδας έχει 
σημειώσει πέντε γκολ σε 

ντέρμπι με τον  Άρη εντός και 
εκτός έδρας. Το πρώτο ήταν στις 27 

Φεβρουαρίου 1966 μέσα στο 
γήπεδο του Άρη, όταν είχε μειώσει 

σε 2-1 στο 42’  σε ένα παιχνίδι που ο 
ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 5-1. Από τότε 

σκόραρε ακόμη τέσσερις φορές και 
είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ 

μαζί με τον Γιώργο Σκαρτάδο.
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Ο Γιώργος 
Χαβανίδης, μόλις 

στο δεύτερο λεπτό της πρώτης 
αναμέτρησης για το πρωτάθλημα 
της Α' Εθνικής ανάμεσα στις δύο 
ομάδες σημείωσε το πρώτο γκολ του 
ΠΑΟΚ. Αυτή η νίκη με 1-0 που έγινε στο γήπεδο 
του Άρη ήταν αυτή με την οποία άνοιξε ο χορός 
των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες.

«Η δυνατή βροχή 
που έπεφτε από τα 

χαράματα στην 
Θεσσαλονίκη δεν 

δημιούργησε καν την 
σκέψη στους φιλάθλους 

να μείνουν στα σπίτια 
τους και να μην δουν το 

μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας 
ΠΑΟΚ - Άρης 1-0. Έτσι, μέχρι 

και την τελευταία στιγμή 
εκατοντάδες ήταν αυτοί που 

εκλιπαρούσαν για ένα εισιτήριο 
και όταν οι παίκτες βγήκαν στο 

γήπεδο είδαν 45.000 ομπρέλες να καλύπτουν 
ισάριθμους καρτερικούς φιλάθλους». Ο ΠΑΟΚ 
στις 28 Ιανουαρίου 1973 επικράτησε με 1-0 στο 
ντέρμπι με ένα γκολ του Σταύρου Σαράφη που 

κρέμασε τον Χρηστίδη που είχε βγει από την εστία 
του και έτσι έμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας 

μπροστά από τον Ολυμπιακό. 

39

SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:26 μ.μ.  Page 39



ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ προέρχεται από 
«ψυχρολουσία» στην Αθήνα πριν από το εντός έδρας ντέρμπι 

με τον Άρη. Η αντίδραση του, όμως, στις τρεις προηγούμενες 
περιπτώσεις ήταν θετική και πήρε τη νίκη. Το 1962-63 είχε ηττηθεί 
μια αγωνιστική πριν από την ΑΕΚ με 5-1 και επικράτησε του Άρη 
3-0, το 1985-86 ηττήθηκε με 5-0 από τον Παναθηναϊκό και κέρδισε 
τον Άρη 1-0 και η τελευταία ήταν το 2002-03, όταν μετά το 4-0 από 
τον Ιωνικό επικράτησε 2-0 των «κιτρινόμαυρων». 
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Ο Γιώργος Κωστίκος 
ήταν αυτός που 

άνοιξε τον χορό των γκολ 
στα ματς μεταξύ του ΠΑΟΚ 
και του Άρη με το πέρασμα 
στην επαγγελματική εποχή. 
Η νίκη με 2-0 στις 3 
Φεβρουαρίου 1980 ήταν η 
πρώτη στην Τούμπα και το 
εντυπωσιακό είναι πως το 
2-0 είναι το “αγαπημένο” 
σκορ του ΠΑΟΚ στις μάχες 
με τους “κιτρινόμαυρους”, 
αφού έχουν κάνει δέκα και 
ακολουθούν οι επτά με 1-0. 

Η ανανέωση 
στο υλικό του 

ΠΑΟΚ το καλοκαίρι
του 1987 δεν τον εμπό-

δισε να περάσει «χαρούμε-
νη Πρωτοχρονιά», αφού στις

27 Δεκεμβρίου 1987 επικράτησε
με 3-1 του Άρη και έμεινε στο κυνήγι

της Λάρισας και του ΟΦΗ που οδηγού-
σαν την κούρσα του πρωταθλήματος. Τα γκολ 

είχαν σημειώσει οι Μπάνον (9'), Μπορμπό- 
κης (42') και Ιορδανίδης (86').

Την χρονιά που ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής 
υποδέχθηκε στο πρώτο του ματς στην Τούμπα τον 

Άρη. Είχε προηγηθεί η νίκη με 3-1 στο «Νίκος 
Γκούμας» κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης και 
μπροστά σε 35.000 κόσμο στις 30 Σεπτεμβρίου 
1984 ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ 
του Σκαρτάδου (68') και του Πάπριτσα (89'). 
Ισοβαθμούσε στην πρώτη θέση με τον 
Ολυμπιακό, μέχρι το μεταξύ τους ματς στην 
Τούμπα και τη νίκη με 1-0 με το γκολ 
πέναλτι του Γιώργου Κωστίκου στο 86’.
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Το τρίτο του γκολ 
μέσα στην Τούμπα 

είχε σημειώσει ο Στέφανος 
Αθανασιάδης στο ματς με τον 
Άρη, αφού είχαν προηγηθεί 
αυτά κόντρα στον Πανθρακικό 
και τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή 
τη σεζόν έχει πάλι δύο γκολ σε 
εντός έδρας αναμετρήσεις του 
ΠΑΟΚ με αυτά που σημείωσε 
κόντρα στην Ξάνθη και τον 
Παναθηναϊκό. Η μόνη 
διαφορά με πέρσι, πως είχε 
βρει δίχτυα και εκτός έδρας 
με αντίπαλο την Ξάνθη που 
φέτος σκόραρε εντός.  

Το 5-0 της σεζόν 
1974-75 είναι η 

μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί του 
Άρη στην ιστορία των αναμετρήσεων των 
δύο ομάδων, αλλά μέσα στα πέντε τελευταία 
χρόνια έχει σημειώσει δύο φορές νίκες με 4-1. 
Στις 22 Νοεμβρίου 2009 και στις 30 
Σεπτεμβρίου 2012. Στην τελευταία 
σημείωσαν τέσσερις διαφορετικοί 

παίκτες τα γκολ, ενώ το 2009 είχε 
σκοράρει δύο φορές ο 

Μουσλίμοβιτς.

          Στις 17 Μαρτίου 1997 ο Άρης ήταν στην προτελευταία θέση 
της βαθμολογίας και ο πρώτος υποβιβασμός στην ιστορία 

του ήταν πιο κοντά από όσο θα μπορούσε να 
φανταστεί τότε. Ο Ζήσης Βρύζας με δύο γκολ 

(70', 75') στη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 ήταν 
αυτός που τον έφερε ακόμη πιο κοντά 

στον γκρεμό και το γκολ του 
Δημήτρη Μαυρογενίδη (83') 

απλά έδωσε κάποιες 
ελπίδες για το τέλος.

Τέσσερα στα 
τέσσερα για τον 

ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με 
τον συμπολίτη Άρη 
όταν οι δυο τους 
βρίσκονται 
αντιμέτωποι τον 
Νοέμβριο. Το 1961 ο 
ΠΑΟΚ επικράτησε 2-1, 
το 1978 1-0, το 1989 
2-0 και πριν από 
τέσσερα χρόνια στις 
22 Νοεμβρίου του 
2009 ο Δικέφαλος 
πανηγύρισε τη νίκη με 
το εμφατικό 4-1.
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Σεπτεμβρίο
σημείωσαν
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Τέσσε
τέσσε

ΠΑΟΚ στα
τον συμπο
όταν οι δυ
βρίσκοντα
αντιμέτω
Νοέμβριο
ΠΑΟΚ επ
το 1978 1
2-0 και π
τέσσερα χ
22 Νοεμβ
2009 ο Δι
πανηγύρι
το εμφατι
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ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
∆ιηγήσεις μιας

ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Τα παιχνίδια ΠΑΟΚ - Άρης και Άρης - ΠΑΟΚ 
έχουν ένα ιδιαίτερο «χρώμα», μια ιδιαίτερη 
παράδοση στη Θεσσαλονίκη. Δυο ομάδες, που 
τα γήπεδά τους βρίσκονται πολύ κοντά, σπάνια 
τα τελευταία χρόνια παλεύουν για τους ίδιους 
στόχους, όμως πάντα οι μεταξύ τους αγώνες 
έχουν ενδιαφέρον. Ζητήσαμε από μερικούς 
ξένους ποδοσφαιριστές να θυμηθούν πως 
βίωσαν τα δικά τους ντέρμπι καθώς και την 
ψυχολογική προετοιμασία τις μέρες πριν από 
τον αγώνα. Γκλεν Σάλμον, Ραζαγκί Καμαρά, 
Ρουντ Κνολ και Σλάτζαν Σπάσιτς μιλούν στο 
Matchday Magazine του ΠΑΟΚ.

1. Τι θυμάσαι από
     την εβδομάδα
     πριν τα ματς
     ΠΑΟΚ - Άρης;
2. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου
    στη διάρκεια του αγώνα, μετά τα
    γκολ, μετά το ματς;
3. Τι θυμάσαι από εκείνη την ομάδα;
4. Τι είναι ο ΠΑΟΚ για σένα;
5. Με τι ασχολείσαι τώρα;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γκλεν ΣΑΛΜΟΝ
Ο Νοτιοαφρικανός στράικερ ήταν παρόν σε μια από τις μεγαλύτερες 

σε έκταση νίκες των τελευταίων ετών, στο 3-0 της σεζόν 2007-08 και 
μάλιστα πέτυχε το ένα από τα τρία γκολ της ομάδας του. Ο Σάλμον έμεινε 

μόνο για μια σεζόν στον ΠΑΟΚ και αποχώρησε λόγω οικογενειακού 
προβλήματος, παρότι ο Σάντος προσπάθησε να τον μεταπείσει και να τον 

διατηρήσει και στο αναβαθμισμένο ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Σήμερα 
βρίσκεται στο Γιοχάνεσμπουργκ και μας απαντά.

τον αγώνα. Γκλεν Σάλμον, Ραζαγκί Καμαρά, 
Ρουντ Κνολ και Σλάτζαν Σπάσιτς μιλούν στο 
Matchday Magazine του ΠΑΟΚ.

3. Τι θυμ
4. Τι είνα
5. Με τι 

Ο Νοτιοαφρικανός στράικε
σε έκταση νίκες των τελευταί

μάλιστα πέτυχε το ένα από τα τρί
μόνο για μια σεζόν στον ΠΑΟΚ

προβλήματος, παρότι ο Σάντος πρ
διατηρήσει και στο αναβαθμισμέν

βρίσκεται στο Γιοχάνεσμπουργκ κα

1. Την εβδομάδα πριν από το ματς
κάναμε πολύ καλή προετοιμασία

και μας έκαναν ανυπόμονους τα
λόγια ανθρώπων μέσα από την ομάδα

και φυσικά των οπαδών! Είχαμε δημι-
ουργήσει μέσα μας μια απίστευτη πα-

ρόρμηση να παίξουμε καλά και να
κερδίσουμε εκείνη τη μέρα! Τη λάτρεψα

την ατμόσφαιρα εκείνης της εβδομάδας!

2. Τα συναισθήματά μου ακόμη και στην προ-
θέρμανση ήταν ιδιαίτερα! Οι οπαδοί ήταν
φανταστικοί και ακόμη και μέσα από το λε-

ωφορείο της ομάδας η πόλη φαινόταν εκπλη-
κτική, στολισμένη στα χρώματα του ΠΑΟΚ
κατά τη διαδρομή μας! Στο ματς αισθανόμουν
ότι θα μπορούσα να τρέχω για δύο μέρες
ασταμάτητα, τα επίπεδα της αδρεναλίνης ήταν
στο κόκκινο! Σ΄εκείνο το ματς έβαλα γκολ και
ολόκληρη η ομάδα έκανε ένα σπουδαίο παι-
χνίδι. Αυτό το έκανε ακόμη πιο ιδιαίτερο.

3.. Εκείνο το ματς ήταν πολύ σπουδαίο για εμάς,
γιατί είχαμε μια πολύ νεανική ομάδα και η σεζόν
δεν πήγαινε καθόλου καλά. Η νίκη επί του Άρη
και κυρίως η εμφάνισή μας βοήθησε να αυξή-
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Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήρθε πέρυσι τον Ιανουάριο στην 
ομάδα και με λίγες μόνο προπονήσεις, έπεσε στα βαθιά, σε 
Άρης - ΠΑΟΚ στο Χαριλάου. Είχε πολύ καλή απόδοση και 
μάλιστα πέτυχε ένα φανταστικό γκολ - highlight για το 1-0. Ας 
δούμε τι θυμάται ο ίδιος.

Ραζαγκί ΚΑΜΑΡΑ

1. Φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι το ντεμπούτο μου σε εμφα-
νίσεις και γκολ με τον ΠΑΟΚ, έγινε σε ένα τέτοιο ματς εκτός
έδρας! Θυμάμαι πολλούς να μας ζητάνε να «σκοτώσουμε» τον
Άρη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε του
ματς. Η προετοιμασία μας ήταν η ίδια όπως όλων των αγώνων,
όμως όλοι είχαμε καταλάβει καλά ότι είχαμε υποχρέωση να
κερδίσουμε για τους φιλάθλους μας. Αυτό είναι ματς
κυρίως για τους οπαδούς μας, ο Άρης δεν είναι ομάδα
που διεκδικεί τίτλους. Είχα δυο Έλληνες φίλους, τον
Στέφανο και τον Κώστα, που μου έλεγαν ότι αν χά-

σουμε, καλύτερα να μείνουμε
στο γήπεδο!!!

2.. Ήταν το
πρώτο μου ματς,
σε ένα γήπεδο γεμάτο με εχ-
θρικούς απέναντί μας οπαδούς! Το
ότι δεν καταλάβαινα λέξη στα ε λληνικά με
βοήθησε. Ο Ρομπέρ μου είπε να μην ανησυχώ
και να παίξω το ματς σαν όλοι αυτοί οι οπαδοί
να φωνάζουν για μένα, εφόσον δεν καταλάβαινα
τίποτα! Στο ματς ήμουν ήρεμος, έπαιξα καλά και
όταν έβαλα το γκολ, γέμισα με συναισθήματα.
Εκείνη τη στιγμή είπα μέσα μου: «Τώρα είσαι
ΠΑΟΚ για τα καλά» κι αυτό ήθελα να δείξω με
τον πανηγυρισμό μου, φιλούσα το σήμα για την
οικογένεια του ΠΑΟΚ, την καινούρια μου οι-
κογένεια, για τους οπαδούς! Όταν τελείωσε το
ματς ήμουν πολύ κουρασμένος και εκνευρι-
σμένος, γιατί τελικά δεν κερδίσαμε... Όταν επι-
στρέψαμε στην Τούμπα μας περίμεναν
απογοητευμένοι οπαδοί μας και διαμαρτύρον-
ταν. Τότε ο Ιτάνζ μου είπε ότι στον ΠΑΟΚ πρέπει

να μάθεις να κερδίζεις όλα τα μεγάλα ματς, γιατί αλλιώς τρε-
λαίνονται!

3. Θυμάμαι κάθε μέρα που πέρασα στον ΠΑΟΚ και αναπολώ
εκείνες τις στιγμές και θα ήθελα σίγουρα να επιστρέψω κάποια
μέρα στον ΠΑΟΚ! Όλες οι στιγμές είναι έντονες, χαίρεσαι να

παίζεις στην Τούμπα. Οι άν-
θρωποι στην ομάδα και οι

συμπαίκτες μου ήταν
καταπληκτικοί!

4. Ο ΠΑΟΚ για
μένα παραμένει οικογέ-

νεια! Είναι καλή ομάδα, η
Θεσσαλονίκη πολύ όμορφη πόλη

και στην πόλη η ομάδα είναι θρη-
σκεία! Απίστευτοι φίλαθλοι... Δεν θα το ξε-

χάσω ποτέ στη ζωή μου! Είμαι μόνο ΠΑΟΚ
πλέον κι εύχομαι όταν επιστρέψω να κερδί-
σουμε τρόπαια!

5.. Σήμερα αγωνίζομαι στο Σαμπιονά με τη
Σοσό. Είμαι 23 και είναι καλό για μένα να βρί-
σκομαι σε υψηλό επίπεδο, να βελτιώνομαι
και να κερδίζω αγώνες και τίτλους. Ελπίζω
να παίξω σε ακόμη μεγαλύτερο πρωτάθλημα
κι αν μια μέρα γυρίσω στην Ελλάδα να είναι
μόνο για τον ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι σήμερα μόνο
ο Ολυμπιακός ενδιαφέρθηκε να με φέρει
στην Ελλάδα πάλι!

σουμε την αυτοπεποίθησή μας. Αναπολώ όλους τους «μαλ...ες»
(στα ελληνικά), ένα πολύ ωραίο γκρουπ ανθρώπων!

4. Ο ΠΑΟΚ για μένα σήμερα είναι μια πολύ όμορφη ανά-
μνηση. Είμαι περήφανος που έπαιξα σε ένα τόσο ιστορικό
κλαμπ, με τόσο φανταστικούς φιλάθλους και σε ένα γήπεδο
όπως η Τούμπα! Είμαι ευτυχισμένος που είχα την ευκαιρία

να ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πάντοτε κομ-
μάτι μου και γι΄αυτό είμαι τόσο χαρούμενος που βλέπω που
βρίσκεται η ομάδα σήμερα, στα επίπεδα που ανήκει!

5. Όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο, έμεινα ανενεργός για 1,5
χρόνο. Πρόσφατα ξεκίνησα ως υπεύθυνος Ακαδημιών στην
επαγγελματική ομάδα του Γιοχάνεσμπουργκ!
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός συνέδεσε το 
όνομά του με μια από τις χειρότερες σεζόν στην 
σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, που τελικά τερμά- 
τισε ένατος, το 2008. Ποδοσφαιριστής με χαρακτη- 
ριστικά της σχολής από την οποία προέρχεται, 
έμεινε μια σεζόν στη Θεσσαλονίκη, αλλά θυμάται 
πολλά πράγματα από την εμπειρία του.

Ρουντ ΚΝΟΛ

1. Θυμάμαι ότι είχαμε χάσει τρία παιχνίδια στη
σειρά πριν τον εντός έδρας αγώνα εναντίον του
Άρη και είχαμε πάρα πολλή πίεση να διαχειρι-
στούμε. Είχαμε κάνει όμως μια πολύ καλή προ-
ετοιμασία και αισθανόμασταν όλοι ότι είχαμε
υποχρέωση να κερδίσουμε. Στην τελευταία προ-
πόνηση στην Τούμπα πριν το ματς, είχαν έρθει
5000 οπαδοί να μας ενθαρρύνουν με συνθήματα,
πυρσούς, βεγγαλικά. Τρέλα!!

2. Στο παιχνίδι το γήπεδο ήταν γεμάτο με 30.000
οπαδούς μας που δεν σταμάτησαν να μας παρο-

τρύνουν, μας έδωσαν ένα πραγματικά πολύ όμορφο συναί-
σθημα. Παίξαμε ίσως το καλύτερό μας παιχνίδι και κερδί-
σαμε 3-0. Και για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, βλέπαμε μόνο
χαρούμενα πρόσωπα.

3. Είχαμε προπονητή τον κύριο Σάντος, έναν σπουδαίο προ-
πονητή, που δεν είναι έκπληξη ότι τα πηγαίνει πολύ καλά και
στην Εθνική ομάδα. Ήμασταν ένα μείγμα έμπειρων και νέων
παικτών. Θυμάμαι πολύ καλά, τον Βρύζα, τον Γεωργιάδη, τον
Κωνσταντινίδη, τον Σάλμον, τον Γλύκο, τον Αθανασιάδη και
άλλους. Δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε και η
βαθμολογική μας θέση στο τέλος ήταν απογοητευτική.

4. Ο ΠΑΟΚ ήταν σπουδαία εμπειρία στη ζωή μου, ήταν η
πρώτη φορά που βγήκα έξω από την Ολλανδία. Νέα κουλ-
τούρα, νέο στυλ ποδοσφαίρου και φανταστική ατμόσφαιρα
για να παίζεις. Θα ήθελα πολύ να έρθω σε έναν αγώνα του
ΠΑΟΚ αν βρω χρόνο.

5.. Αυτή τη στιγμή προπονώ μια ομάδα νέων της Βίτεσε, της
παλιάς μου ομάδας. Την προηγούμενη χρονιά σπούδασα στη
σχολή προπονητών για τα διπλώματα 2 και 3 της UEFA. Την
επόμενη χρονιά θα πάω στη σχολή για το UEFA Α. Προ-
σπαθώ να εξελίσσομαι και προετοιμάζομαι να γίνω ένας
καλός προπονητής.
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ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ο Σέρβος ακραίος, ήρθε στον ΠΑΟΚ από την Όμπιλιτς του περιβόητου Αρκάν και αγαπήθηκε αμέσως από τους 
φιλάθλους για τις ντρίμπλες του, την αίσθηση του γκολ, την αγάπη που έδειξε για τον ΠΑΟΚ...Έμεινε για πέντε 
χρόνια στην ομάδα, από το 2000 ως το 2005. Ακόμη και σήμερα επισκέπτεται συχνά πυκνά τη Θεσσαλονίκη, μιλάει 
άπταιστα ελληνικά και αισθάνεται μισός Έλληνας. Τι θυμάται από τα ντέρμπι.

Σλάτζαν ΣΠΑΣΙΤΣ

1. Όλη η βδομάδα πριν το ματς ήταν ξεχω-
ριστή. Εκείνη την εποχή το παιχνίδι είχε
την έννοια του ντέρμπι και όλοι ξέραμε,
χωρίς να πούμε πολλά πολλά ότι όλη την
εβδομάδα πρέπει να είμαστε σοβαροί, στις
προπονήσεις, στη ζωή μας. Όλοι θέλαμε να
δείξουμε ποιός είναι το αφεντικό στην
πόλη! Οι φίλαθλοι είχαν για όλη την
εβδομάδα στενή σχέση με την ομάδα,
είτε έρχονταν στις προπονήσεις, είτε μας
περίμεναν μετά για να μας παροτρύ-
νουν. Και όλοι οι παίκτες, ειδικά εκεί-
νες τις μέρες, ήμασταν
συνεχώς μαζί, μιλού-
σαμε για το ματς. Δεν
είχαμε τον παραμικρό
φόβο, παρά μόνο ανυ-
πομονησία να μπούμε
στο γήπεδο!

2. Με το που πάτησα το πόδι μου
στο χορτάρι σε τέτοιο ματς, κατά-
λαβα τι σημαίνει. Από τα αποδυτή-
ρια καταλάβαινες την ένταση, αλλά
όταν βγαίνεις για να αγωνιστείς
παίρνεις τη λατρεία του κόσμου,
βγάζεις ό,τι δεν μπόρεσες να βγά-
λεις σε άλλα ματς επειδή είσαι
120% συγκεντρωμένος! Έβαλα
δύο γκολ και στο Χαριλάου και
θυμάμαι τους οπαδούς μας να πα-
νηγυρίζουν κι εγώ να χάνω τον έλεγχο
στους πανηγυρισμούς. Είχαμε κερδίσει
2-3. Αυτό είναι το ματς που θυμάμαι πε-
ρισσότερο, αλλά και γενικά δεν έχω χάσει
παρά μόνο ένα ματς αν δεν κάνω λάθος
από τον Άρη.

3. Θυμάμαι την καταπληκτική ατμόσφαιρα που εί-
χαμε μεταξύ μας στα αποδυτήρια. Οι περισσότεροι
συμπαίκτες μου τότε είναι και σημερινοί φίλοι,

μιλάω κάθε μέρα σχεδόν με κάποιον απ’ αυτούς!
Φυσικά θυμάμαι τον κόσμο, την Τούμπα... Δεν είναι

μόνο ανάμνηση όμως, γιατί έχω έρθει πολλές φορές
από τότε που σταμάτησα.

4. Ο ΠΑΟΚ ήταν ένα θαύμα στη ζωή μου! Ήταν η
ζωή μου! Τεράστιος σύλλογος, απίστευτοι

οπαδοί. Έπαιξα σε πολλές ομάδες, στη
Σερβία, την Ελλάδα και την Κύπρο,

αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν τα πέντε κα-
λύτερα χρόνια, όχι μόνο

στην καριέρα μου αλλά
και στη ζωή μου!

Δεν νομίζω ότι
συναντάς που-
θενά αλλού στον
κόσμο, έδρα σαν
τη δική μας!

5. Τελείωσα
πρό σφατα τη
σχολή προπο-

νητών και νομίζω
ότι σύντομα θα μπορώ

να δουλέψω σε μια ομάδα.
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ΠΑΟΚ 2 - 1 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

SUPER LEAGUE • ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Κάκος  

ΣΚΟΡΕΡ: 64’ Κατσουράνης, 93’ Βούκιτς – 13’ Βερπακόφσκις

ΠΑΟΚ
Χακόμπο, Κίτσιου,
Λίνο, Κατσικάς,

Βίτορ
(35 λ.τρ. Λόπεθ),

Λάζαρ,
Κατσουράνης,

Νίνης
(53 Βούκιτς),
Στοχ, Λούκας,
Σαλπιγγίδης
(75 Νέτσιντ)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Λίνο

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

14
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

13/49
ΛΑΘΗ

34

SHOTS ON/OFF

7

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
Αθανασίου, Ρέντζας,
Κοιλιάρας, Μεχία,
Γιοβάνοβιτς, Πελέ,

Καρντόζο
(69 λ.τρ. Κοζορώνης),

Μπουχαλάκης
(81 Σαρρής),

Χαντί, Βερπακόφσκις
(74 Ρομάνο),
Διαμαντάκος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Χαντί, Κοιλιάρας,
Καρντόζο, Πελέ,

Μεχία
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Μεχία

ΚΟΡΝΕΡ

2
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

1/8
ΛΑΘΗ

32

SHOTS ON/OFF

12

MATCH ACTION

Χακόμπο

Αθανασίου

Κίτσιου Κατσικάς Βίτορ Λίνο

Κοιλιάρας Μεχία Γιοβάνοβιτς

Μπουχαλάκης

Πελέ

Καρντόζο

ΔιαμαντάκοςΧαντί

Βερπακόφσκις

Ρέντζας

Νίνης

Λάζαρ Κατσουράνης

Λούκας Στοχ

5
3

ΑΣΙΣΤ

1

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

17 23

ΚΕΦΑΛΙΕΣ

4 0

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

6 33

ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ

3 6

ΦΑΟΥΛ

9 11

1
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77

25 28
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11

10

3 6 5 77
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1

12

9
16
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ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε

PAOK ACTION

έσω της κοινωνικής ενέργειας PAOK Action, ο
σύλλογος προσφέρει οικονομική βοήθεια σε
παιδιά που καθημερινά παλεύουν να απαντή-
σουν το ερώτημα «γιατί δεν μπορούν να ζή-
σουν μια φυσιολογική ζωή». Δίνει δύναμη σε

οικογένειες που ψάχνουν να βρουν στηρίγματα σε μια δύσκολη
περίοδο της ζωής τους. 
Από την αρχή της σεζόν ο Δικέφαλος σε κάθε εντός έδρας
παιχνίδι βοηθά ένα παιδί που αντιμετωπίζει προβλήματα
υγείας και χρήζει άμεσης βοήθειας. Μετά τη Γεωργία που
πάσχει από λευχαιμία, τον Λευτέρη, ο οποίος γεννήθηκε με
μια σπάνια δυσλειτουργία μέσω του ΠΑΟΚ υπεβλήθη σε
επέμβαση των κάτω άκρων, τη Μαρίνα Ελένη που χρειαζό-
ταν κοχλιακό εμφύτευμα προκειμένου να αποκτήσει τη δυ-
νατότητα της επικοινωνίας με τους γύρω της, όσοι
αγόρασαν εισιτήριο για το σημερινό ματς βοηθούν τον μικρό
Αρκάδιο που πάσχει από λευχαιμία καθώς μέρος των εσό-
δων θα παραχωρηθούν στην οικογένειά του.
Παράλληλα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στή-
ριξε την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων συμμετέχον-
τας στην ενημερωτική εκδήλωση του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων που ως σκοπό είχε την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης.
Τον σύλλογο εκπροσώπησαν οι ποδοσφαιριστές Μιγκέλ

Βίτορ και ο Λίνο δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη του ΠΑΟΚ
στο έργο του ΕΟΜ. «Είναι πολύ σημαντικό που είμαι εδώ
γιατί ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει το θέμα»,  είπε σχετικά ο
Μιγκέλ Βίτορ και συνέχισε: «Υπάρχει πολύς κόσμος που
έχει μεγάλη ανάγκη για όργανα και όσο περισσότεροι γνω-
ρίζουν ότι υπάρχει μια οργάνωση όπως η ΕΟΜ, τόσο το κα-
λύτερο. Ο στόχος είναι η ενημέρωση. Μπορεί κανείς από
την οικογένειά μου να μην χρειάστηκε μεταμόσχευση, αλλά
γνωρίζω πολύ κόσμο και μάλιστα αρκετά παιδιά, τα οποία
έχουν ανάγκη κάποιου οργάνου και είμαι χαρούμενος που
είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή την προσπάθεια ενημέρω-
σης του κόσμου».
Ο ΠΑΟΚ, επίσης, μοίρασε χαρά και χαμόγελα σε μαθητές
του Κέντρου Αποκατάστασης, Κοινωνικής Στήριξης και Δη-
μιουργικής Απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία «Ο ΣΩΤΗΡ».
Τα παιδιά είχαν εκφράσει την επιθυμία τους να ζήσουν από
κοντά την ατμόσφαιρα του γηπέδου και ο ΠΑΟΚ τους φιλο-
ξένησε στην Τούμπα στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. 
Τέλος, ο Δικέφαλος στηρίζει τις δράσεις της Μη Κυβερ-
νητικής Οργάνωσης PRAKSIS για την 1η Δεκεμβρίου, την
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του HIV/AIDS, μέσω εντυποδια-
νομής που πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη του
αγώνα, στέλνοντας το μήνυμα «ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV -
ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ».

Ορισμένοι αγώνες είναι σημαντικότεροι κι από το μεγαλύτερο, το πιο κρίσιμο ντέρμπι.
Είναι αγώνες ζωής. Ανισοι. Από εκείνους που μας κάνουν όλους να καταλαβαίνουμε τι
πραγματικά έχει σημασία. Το πολύτιμο αγαθό της υγείας, δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να
γίνει αρωγός στην προσπάθεια του ανθρώπου να νικήσει τη μοίρα του. Θέλει και κατα-
βάλλει προσπάθεια να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο. Με τη βοήθεια όλων σας, βέβαια.
Της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ.

M
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Ο Αρης προσπαθεί

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1914

ΧΡΩΜΑΤΑ
Κίτρινο - Μαύρο

OFFICIAL WEBSITΕ
www.arisfc.gr

ΤΙΤΛΟΙ
3 πρωταθλήματα

1 Κύπελλο

ΕΔΡΑ 
Γήπεδο

«Κλεάνθης Βικελίδης»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δημήτρης Ηλιάδης

να βγει από τη δύσκολη θέση

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

αινία τρόμου βγαλμένη από τους
εφιάλτες του φαντάζει, ως τώρα,
η σεζόν για την ομάδα του Αρη. Το
σκηνικό, μάλιστα, έχει μεγάλες
ομοιότητες με τις δύο προηγού-

μενες σεζόν όταν και πάλι ο Αρης είχε πραγ-
ματοποιήσει πολύ κακό ξεκίνημα και μαχόταν
για την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία. 
Τη σεζόν 2011-12, οι Κίτρινοι έπειτα από τις πρώ-
τες 11 αγωνιστικές είχαν πάλι οκτώ βαθμούς
όντας στην προτελευταία θέση του πίνακα, ενώ
το 2012-13 η συγκομιδή τους ήταν 10 βαθμοί. Η
ομάδα του Ζόραν Μιλίνκοβιτς ευελπιστεί πως οι
ομοιότητες δεν θα σταματήσουν εδώ. Πως ίδιο
θα είναι και το happy end της υπόθεσης. Διότι, ο
Αρης παρά τις δυσκολίες και τις δύο φορές κα-
τάφερε να αλλάξει την εις βάρος του κατάσταση
και να σώσει την «παρτίδα» με… ντεμαράζ στον
δεύτερο γύρο. 
Η ουσία, βέβαια, είναι πως ο σύλλογος χτυ-
πημένος από τα οικονομικά προβλήματα δεν
είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στο ελλη-

νικό ποδόσφαιρο κι έχει αναγκαστικά ανα-
προσαρμόσει προς τα κάτω τους στόχους
τους σε μια δύσκολη μεταβατική περίοδο. 
Οι χρηματικοί περιορισμοί του Αρη έχουν
σαφές αντίκτυπο στο βάθος και την ποιότητα
του ρόστερ κι αυτό μέχρι στιγμής αποτυπώ-
νεται μέσα στο γήπεδο. Οι Κίτρινοι (και) το πε-
ρασμένο καλοκαίρι στράφηκαν σε φτηνές
λύσεις από την ελληνική και ξένη αγορά κρα-
τώντας ως… πυλώνες της ομάδας τους ξέ-
νους Νταβίντ Αγκάνθο και Ρούμπεν Πουλίδο.
Τους δύο Ισπανούς στην πρώτη γραμμή πλαι-
σιώνει ο, δανεικός από τον Ολυμπιακό, Αν-
δρέας Τάτος, ο παίκτης που με τις πολύ καλές
εμφανίσεις του συνέβαλε τα μέγιστα στο πολύ
καλό finish της περασμένης σεζόν και ο, κο-
ρυφαίος μέχρι στιγμής, Σαλόζε Ουντότζι. 
Αυτό που έχει στοιχίσει στον Αρη, περισσό-
τερο κι από το οικονομικό, είναι η εμφανής
αδυναμία του να εκμεταλλευτεί ό,τι ως τώρα
ήταν η μεγάλη του δύναμη. Την έδρα του. Ο
αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα
στη Super League που δεν έχει σημειώσει
ακόμα νίκη στο γήπεδό της έπειτα από πέντε
αγώνες (δύο ισοπαλίες, τρεις ήττες).
Το «μάρμαρο» της κακής εκκίνησης, όπως
συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, πλήρωσε
ο προπονητής Γιάννης Χατζηνικολάου, ο
οποίος απομακρύνθηκε μετά την τρίτη αγω-
νιστική, όπου βρήκε τον Αρη να μετρά τρεις
ήττες. Αντικαταστάτης του ανέλαβε ο Ζόραν
Μιλίνκοβιτς, ένας τεχνικός με καλό όνομα στη
Σερβία και τη φήμη του ανθρώπου που μπο-
ρεί να φτιάξει ομάδες σε σύντομο χρονικό
διάστημα κι από το πουθενά. Οντως, ο Μιλίν-
κοβιτς έχει βελτιώσει την εικόνα του Αρη, ει-
δικά με τις εκτός έδρας νίκες επί Πανιωνίου,
Βέροιας, αλλά η ήττα από τον Πλατανιά την
προηγούμενη αγωνιστική αποτέλεσε πισωγύ-
ρισμα στην προσπάθεια των Κιτρίνων.

T
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ΤΟ  ΟΝΟΜΑ

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
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Νταβίντ Αγκάνθο

Όταν ήρθε, το περασμένο καλοκαίρι, ήταν ένας ακόμα από τους δε-
κάδες Ισπανούς που ήρθαν να παίξουν μπάλα στην Ελλάδα ή απλώς
ο παίκτης που… έφαγε την γκόμενα του (κανονικού) Ρονάλντο, τη
Μιλένε Ντομίνγκες γνωστή κι ως Ροναλντίνια.
Ένα χρόνο αργότερα κι αφού έδωσε τα διαπιστευτήριά του στο γή-
πεδο σημειώνοντας εννιά γκολ, ο Αγκάνθο αποτελεί το μεγάλο
όνομα στο νεανικό ρόστερ του Αρη. Ξεκίνησε τη σεζόν με προβλή-
ματα τραυματισμού και δεν έχει βρει ακόμα τον εαυτό του. Έπειτα
από πέντε συμμετοχές στη Super League μετρά περισσότερες κί-
τρινες κάρτες (τρεις) από γκολ (ένα), ωστόσο παραμένει ο πλέον
απειλητικός παίκτης του Αρη στην επίθεση.
Κλασικό σέντερ φορ με ανεπτυγμένη την αίσθηση του γκολ μπορεί
σκοράρει ακόμα και με… μισή ευκαιρία. Στον ένα χρόνο που βρί-
σκεται στην Ελλάδα πρόλαβε να δημιουργήσει παράδοση στα
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Σε δύο παιχνίδια έχει τρία γκολ. Τα δύο τα

πέτυχε στην ισοπαλία (2-2) του δεύτερου γύρου της πε-
ρασμένης σεζόν στο Χαριλάου, ενώ ήταν και ο μοναδι-
κός σκόρερ του Αρη στο 4-1 της Τούμπας.

Σαλόζε Ουντότζι

Αποτελεί, μακράν του δεύτερου τον καλύτερο
παίκτη του Άρη ως τώρα στο πρωτάθλημα. Ο
Νιγηριανός με βουλγάρικη υπηκοότητα ποδο-
σφαιριστής που έχει περάσει από Αστέρα Τρί-
πολης, Πλατανιά, Ατρόμητο δίνει ρεσιτάλ
αποτελεσματικότητας. Εχει σημειώσει τα τέσ-
σερα από τα έξι γκολ του Άρη στη Super
League (ποσοστό 66%) και δείχνει πως οδεύει
για την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας
του, αφού στο προηγούμενο πρωτάθλημα ως
παίκτης του Πλατανιά και του Ατρόμητου Πλα-
τανιά είχε σημειώσει έξι γκολ. Συνολικά στην
Ελλάδα ο Ουντότζι μετρά 92 συμμετοχές και 15
γκολ. Κανένα από αυτά δεν έχει σημειωθεί
κόντρα στον ΠΑΟΚ, τον οποίο ο 27χρονος επι-
θετικός έχει αντιμετωπίσει άλλες πέντε φορές
στο παρελθόν. Ταχύς, με καλό σουτ και τη δυ-
νατότητα να παίξει σε όλες τις θέσεις της επί-
θεσης, ο Ουντότζι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο
στη διάθεση του Ζόραν Μιλίνκοβιτς και μπορεί
να χαρακτηριστεί ως η πιο πετυχημένη μετα-
γραφή του καλοκαιριού.
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Ο «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ»

58

Ρούμπεν Πουλίδο
Στα 34 του πια ο Ισπανός κεντρικός
αμυντικός είναι ο «πατέρας» του ρόστερ
του Αρη. Ο πλέον έμπειρος και ο φυσι-
κός αρχηγός της ομάδας. Ο Πουλίδο
έχει αναλάβει  ίσως το πιο δύσκολο
έργο. Να ηγηθεί της αμυντικής γραμμής
τη στιγμή που ο Αρης δέχεται αρκετές
φάσεις ανά παιχνίδι. 
Πολύ καλός στόπερ με την ικανότητα να
διαβάζει το παιχνίδι και να έχει σωστές
τοποθετήσεις βγαίνοντας πρώτος στη
μπάλα. Ικανός στο ψηλό παιχνίδι, θέλει
προσοχή στις στημένες φάσεις. Ο Αρης
αποτελεί το δεύτερο σταθμό της καριέ-
ρας του στην Ελλάδα. Ηρθε στη χώρα
μας το 2010 για λογαριασμό του Αστέρα
Τρίπολης όπου και παρέμεινε για δύο
σεζόν πριν μετακομίσει στη Θεσσαλο-
νίκη.

Ανδρέας Τάτος
Η ιστορία γράφεται από πολλές, μικρές λεπτομέρειες. Ο
Τάτος είχε συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του
στον ΟΦΗ, ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, όταν
ξαφνικά βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και φόρεσε τη
φανέλα του Αρη. Αν ο τελικός προορισμός του τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο δεν είχε αλλάξει στο 90’ οι Κίτρι-
νοι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην βρίσκονταν στη
Super League. 
Πήρε την ομάδα πάνω του και συνεχίζει να το κάνει.
Είναι ο παίκτης από τον οποίο περνούν τα πάντα στην
ανάπτυξη του Άρη κι εκείνος που δημιουργεί τις προ-
ϋποθέσεις για γκολ σε μια ομάδα, η οποία δείχνει να

έχει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα.
Μετρά δέκα συμμετοχές και τρεις ασίστ σε
976 λεπτά συμμετοχής.

SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:29 μ.μ.  Page 58



SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:29 μ.μ.  Page 59



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 - 0 ΠΑΟΚ

SUPER LEAGUE • ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Παππάς  

ΣΚΟΡΕΡ: 36’ Μήτρογλου, 60’ Σαβιόλα, 74’ Φουστέρ, 80’ Κάμπελ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ρομπέρτο,

Σαλίνο,
Μανωλάς, Σιόβας,

Χολέμπας, Μανιάτης
(78 Μασάντο),

Σάμαρης, Φουστέρ,
Κάμπελ, Σαβιόλα
(63 Ντομίνγκες),

Μήτρογλου
(78 Μπονγκ)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Σάμαρης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

3
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

5/19
ΛΑΘΗ

52

SHOTS ON/OFF

8

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,
Σκόνδρας,

Κατσουράνης,
Κατσικάς,

Λίνο, Τζιόλης,
Λάζαρ (74 Νίνης),

Λούκας, Στοχ
(46 Ολίσε),

Αθανασιάδης,
Σαλπιγγίδης
(62 Βούκιτς)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Λάζαρ,

Αθανασιάδης, Νίνης
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

-

ΚΟΡΝΕΡ

3
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

8/23
ΛΑΘΗ

46

SHOTS ON/OFF

4

MATCH ACTION

Ρομπέρτο

Χακόμπο

Σαλίνο Μανωλάς Σιόβας Χολέμπας

Λίνο Κατσικάς Κατσουράνης

Αθανασιάδης

Τζιόλης

Λάζαρ

ΛούκαςΣτοχ

Σαλπιγγίδης

Σκόνδρας

Σαβιόλα

Κάμπελ
Μήτρογλου

Φουστέρ

2
4

ΑΣΙΣΤ

3 0

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

14 22

ΚΕΦΑΛΙΕΣ

2

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

16 15

ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ

0 4

ΦΑΟΥΛ

17 18

30

16

24 23 20

19

0214

26
11

09

11

33

16 4 28 2

6

1

25

14
10

1
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Νίκος Μιχόπουλος
Φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ το 1992 ως το 2000, 

όταν ακολούθησε το «ρεύμα» των καλών Ελλήνων 
παικτών  προς το εξωτερικό και την αγγλική 

Μπέρνλι (85 συμμ.). Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, προπονητής 
τερματοφυλάκων (ΠΑΟΚ, Μακεδονικός, 

Πανθρακικός) και πρόσφατα με τη δική του 
ακαδημία γκολκίπερ!

Νίκος Κολομπούρ
Παιδί μεταναστών ήρθε στην Ελλάδ

ΠΑΟΚ το 1996 και παρέμεινε ως τ
Αγωνίστηκε μόνο τις πρώτες δύο 

(53 συμμετοχές - 1 γκολ), καθώ
τραυματισμός έβαλε φρένο στην κα
Ως προπονητής ανέλαβε πρόσφατα τ

Αχνας με βοηθό τον Γιώτη Εγκω

Τάσος Τασιόπουλος
Αγωνίστηκε δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ (1996-98) 
ζώντας μεταξύ άλλων και τη μεγάλη πρόκριση 

επί της Αρσεναλ.  Εκλεισε την καριέρα του 
επιστρέφοντας στον Αθηναϊκό (2000-01). Ως 
προπονητής αυτή την εποχή είναι στη Θύελλα 

Αγίου Δημητρίου.

Θεόδωρος  Ζαγοράκης
Ο αρχηγός εκείνης της ομάδας τελείωσε την 

τεράστια καριέρα του το 2007 αναλαμβάνοντας  
τη διοίκηση ως το 2012.  Σήμερα 

δραστηριοποιείται ως σύμβουλος του 
μεγαλομετόχου Ιβάν Σαββίδη σε θέματα 
στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης και 

υποδομών του ΠΑΟΚ.

Γιώργος Τουρσουνίδης
Από τους παίκτες - σημαίες του ΠΑΟΚ που με την 
παρουσία τους σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. 
Βασικός στα 18, διεθνής στα 22 του, αστέρι στα  

25. Το 1999 πήγε στην Ξάνθη κι επέστρεψε στον 
Δικέφαλο για να κρεμάσει τα παπούτσια του τη 
σεζόν 2001-02. Εκτοτε ενίσχυσε τον ΠΑΟΚ από 

διάφορες θέσεις.

Ιονέλ Αντονέλ Πίρβου
Ο Ρουμάνος επιθετικός μέσος έμεινε μόλις μ
σεζόν στον ΠΑΟΚ και συνέχισε την ευρωπαϊ
του περιοδεία σε Γερμανία, Ρωσία, Ουκρανί
Επαγγελματικά σταμάτησε να παίζει το 200
ωστόσο  ακόμη και σήμερα στα 43 του είνα

παίκτης – προπονητής στην Ντολόρες Βένο
Κοβάσνα της Δ’ κατηγορίας Ρουμανίας.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
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ομπούρδας
ε στην Ελλάδα και τον 
ρέμεινε ως το 2001. 
πρώτες δύο χρονιές
γκολ), καθώς ένας 
ένο στην καριέρα του.

ε πρόσφατα τον Εθνικό 
ν Γιώτη Εγκωμίτη. 

Ζήσης Βρύζας
Από το 1996 ως το 2000 στην Τούμπα και ακολούθως

η επιτυχημένη περιπέτειά του στα γήπεδα του 
ευρωπαϊκού νότου (Περούτζια, Φιορεντίνα, Θέλτα, 

Τορίνο). Κρέμασε τα παπούτσια του στον ΠΑΟΚ το 2008, 
συστρατεύτηκε στην επιχείρηση σωτηρίας του συλλόγου 
αρχικά ως τεχνικός διευθυντής, ενώ από το 2012 είναι 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ.

Σπύρος Μαραγκός
Ήρθε στον ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο του 1997 από τον 

Παναθηναϊκό κι έμεινε για τέσσερις σεζόν. 
Έκλεισε την καριέρα του το 2002 ως 

πρωταθλητής με τον ΑΠΟΕΛ. Σήμερα είναι 
προπονητής της ομάδας Κ20  του Παναθηναϊκού.

Δημ. Καπετανόπουλος
Εμεινε στον ΠΑΟΚ για εννιά χρόνια (1992-1999). 

Από τους πλέον σταθερούς και αγαπητούς 
ποδοσφαιριστές του συλλόγου κατέγραψε 204 

συμμετοχές με 11 γκολ. Κρεμώντας τα παπούτσια 
του, φόρεσε φόρμα και εργάζεται ως 

προπονητής.

Πίρβου
μεινε μόλις μια 
την ευρωπαϊκή 
σία, Ουκρανία. 
παίζει το 2006, 
α 43 του είναι 
ολόρες Βένους 
Ρουμανίας.

Γιώργος Χατζηζήσης
Ο μόνος που παραμένει επίσημα εν ενεργεία! 
Αγωνίστηκε σε 18 ματς εκείνη τη χρονιά με τη 

φανέλα του ΠΑΟΚ, ωστόσο με εξαίρεση δύο ματς 
Κυπέλλου της επόμενης περιόδου, δεν βρήκε 

ξανά θέση στην 11άδα του Δικέφαλου. Τον 
βρίσκουμε στο ρόστερ του Απόλλωνα Σμύρνης.

Κώστας Φρατζέσκος
Μαζί με Μαραγκό, Τουρσουνίδη, Ζαγοράκη 
αποτελούσαν τον «εγκέφαλο» εκείνης της 

ομάδας. Ο «μίστερ φάουλ» ήρθε στον ΠΑΟΚ τον 
Ιανουάριο του 1997 και ως τη λήξη της περιόδου 
πρόλαβε να πετύχει 16 γκολ σε 20 συμμετοχές. 

Σήμερα είναι προπονητής της Κ17
του Παναθηναϊκού.

16’ Σαμπατίνι, 20’ Βελής
44’ Φρατζέσκος, 56’ Σιδηρόπουλος, 57’ Βρύζας

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -  ΠΑΟΚ 2-3

24.02.1997

SWMA_Layout 1  21/11/2013  2:31 μ.μ.  Page 63



Stats & Facts
INFOGRAPHICS

ΛAΘH

ΑΣΙΣΤ

13
ΠΑΟΚ

4
ΑΡΗΣ

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

257
ΑΡΗΣ

288
ΠΑΟΚ

516
ΑΡΗΣ

545
ΠΑΟΚ

Εχουμε διανύσει το 1/3 του πρωταθλήματος της Super League και ο 
ΠΑΟΚ με τον Αρη μπαίνουν στο σημερινό ντέρμπι έχοντας 17 πόντους 
διαφορά στη βαθμολογία. Το Matchday Magazine κάνει την γραφι- 
στική απεικόνιση της αγωνιστικής παρουσίας των δύο ομάδων ως 
τώρα και σας παρουσιάζει τα head to head στατιστικά των αναμε- 
τρήσεων ΠΑΟΚ - Αρη με γηπεδούχο τον Δικέφαλο.
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ΣΚΟΡΕΡ

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βίτορ.....4
Στοχ.......4
Λούκας...3

ΠΑΟΚΑΡΗΣ
Ουντότζι.......4
Αγκάνθο.......1
Αγγελούδης..1

ΑΣΙΣΤ
ΑΑ

4
Λούκας

3
Στοχ

3
Λίνο

ΠΑΟΚ

3
Τάτος

1
Ουντότζι

ΑΡΗΣ

975’ Τάτος

1029’
Χακόμπο 

925’ Ουντότζι

960’ Στοχ

957’ Διούδης

908’ Τζιόλης

107 136

ΤΕΛΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

ΠΑΟΚ
ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚΑΡΗΣ

ΠΑΣΕΣ

853570

20

6

ΓΚΟΛ
ΑΡΗΣ ΠΑΟK

ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

57ΑΡΗΣ

81ΠΑΟK

ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΠΑΟΚΑΡΗΣ

1/6.81/17.8
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INFOGRAPHICS

Head to head

ΝΙΚΕΣ

ΣΚΟΡ

ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ
30       09

ΠΕΝΑΛΤΙ
ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ

8       5

ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ

ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ
81       37

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

4: Κούδας,
Σκαρτάδος
3: Σαράφης,
Ζουμπούλης

3: Αλεξιάδης,
Πετκάκης

2: Χαριστέας, 
Δημητριάδης

10

7

4 4

3

2
1 1 1 1 1 1

2

5 4

7

2-0 1-0 0-03-0 2-1 1-1 0-12-2 4-1 0-25-0 3-1 3-2 2-3 1-4 1-2

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ

ΑΡΗΣ

ΓΚΟΛ

15

10
22

ΞΕ
ΝΟ

Ι
ΕΛ

ΛΗ
ΝΕ

Σ 10
22

ΞΕ
ΝΟ

Ι
ΕΛ

ΛΗ
ΝΕ

Σ
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PAOK FC
t h e  o f f i c i a l  m a t c h d a y  m a g a z i n e  2 0 1 3  -  2 0 1 4

m a t c h
d a y

12

ARIS FCVS
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
19.30

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χουμπ ΣΤΕΦΕΝΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ζόραν ΜΙΛΙΝΚΟΒΙΤΣ

ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Τάσος ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Δωδ/νησου)
ΒΟΗΘΟΙ

Μιχάλης ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ (Κορίνθου)
Ιορδάνης ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (Καστοριάς)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Σταύρος ΜΑΝΤΑΛΟΣ (Καβάλας)

1 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

24.11.2013
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

19.30

ΠΑΟΚ ΑΡΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΚΟΡ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΣΚΑΝΑΡΟΝΤΑΣ ΤΟ QR CODE
ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 45’ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

SCORERS: .................................................................................................................

.....................................................................................................................................

MVP: ...........................................................................................................................

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΠΑΟΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 08.12.2013

Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
23.11

Απόλλων – ΟΦΗ
Ατρόμητος – Βέροια

Πανθρακικός – Ολυμπιακός
24.11

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα
Skoda Ξάνθη – Παναιτωλικός
ΑΕΛ Καλλονής – Πλατανιάς
Εργοτέλης – Αστ. Τρίπολης

25.11
Λεβαδειακός – Πανιώνιος

B Α

(GK) Sanz Ovejero JACOBO 1

Γιάννης ΣΚΟΝΔΡΑΣ 2

Γιώργος ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 3

Γιώργος ΚΑΤΣΙΚΑΣ 4

Pablo GARCIA 5

Αλέξανδρος ΤΖΙΟΛΗΣ 6

Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 7

Zvonimir VUKIC 9

Perez LUCAS 10

Miroslav STOCH 11

Inigo LOPEZ 13

Δημήτρης ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ 14

Miguel VITOR 15

Alves Maciel LINO 16

Liam LAWRENCE 20

Νίκος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 21

Δημήτρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 22

Costin LAZAR 25

Ergys KACE 26

Κώστας ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ 28

Θεοφάνης ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 32

Στέφανος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 33

(GK) Αστέριος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 50

Tomas NECID 61

Στέλιος ΚΙΤΣΙΟΥ 70

(GK) Παναγιώτης ΓΛΥΚΟΣ 71

Σωτήρης ΝΙΝΗΣ 77

Sekou OLISEH 99

B Α
1 Ντιν ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ (GK)
2 Μιχάλης ΚΥΡΓΙΑΣ
3 Μιχάλης ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
4 Βασίλης ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
5 Ruben PULIDO
6 Χαράλαμπος ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
7 Δημήτρης ΣΟΥΝΑΣ
8 Βασίλης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ
9 David AGANZO
10 Ανδρέας ΤΑΤΟΣ
11 Νίκος ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
12 Κώστας ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ
13 Σωκράτης ΔΙΟΥΔΗΣ (GK)
14 Νίκος ΓΚΟΛΙΑΣ
15 Shikoze UDOJI
18 Νίκος ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
19 Γιάννης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
20 Στέλιος ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ
21 Γιώργος ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
22 Αριστοτέλης ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ
24 Καλούδης ΛΕΜΟΝΗΣ
26 John IBEH
27 Παντελής ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
29 Ηλίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
30 Ερωτόκριτος ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ
32 Μάριος ΓΚΕΛΗΣ (GK)
33 Μιχάλης ΜΑΝΙΑΣ
36 Νίκος ΨΥΧΟΓΙΟΣ
39 Παναγιώτης ΚΟΝΤΟΒΑΣ
44 Ανδρέας ΗΡΑΚΛΗΣ
51 Ζήσης Άγγελος ΝΑΟΥΜ
77 Andi RENJIA
86 Rok ELSNER
93 Αλέξανδρος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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