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PAOK FC AZ ALKMAAR

SEASON 2013-14
GROUP STAGE

6
MATCHDAY

12.12.2013
TOUMBA STADIUM

THESSALONIKI, 22.05
REFEREE

Michael OLIVER (ENG)
ASISSTANT REFEREES

Stuart BURT (ENG), Darren ENGLAND (ENG)
ADDITIONAL REFEREES

Anthony TAYLOR (ENG), Jonathan MOSS (ENG)
FOURTH OFFICIAL
Gary BESWICK (ENG)

PAOK FC AZ ALKMAAR

FINAL SCORE

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

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

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

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

Σε περίπτωση ισοπαλίας 0-0 και 1-1
ο ΠΑΟΚ τερματίζει πρώτος. Με ισοπαλίες
από 2-2 και πάνω η Αλκμααρ υπερτερεί

στην ισοβαθμία.

              GROUP L

    STANDING                     G       P

1. PAOK FC.............5....11
2. AZ Alkmaar.......5....11
3. M. Haifa.............5......2
4. Shakhter...........5......2

B Α

(GK) Sanz Ovejero JACOBO 1

Giannis SKONDRAS 2

Giorgos TZAVELLAS 3

Giorgos KATSIKAS 4

Pablo GARCIA 5

Alexandros TZIOLIS 6

Giorgos GEORGIADIS 7

Zvonimir VUKIC 9

Perez LUCAS 10

Miroslav STOCH 11

Inigo LOPEZ 13

Dimitris SALPINGIDIS 14

Miguel VITOR 15

Alves Maciel LINO 16

Liam LAWRENCE 20

Nikos SPYROPOULOS 21

Dimitris KONSTANTINIDIS 22

Costin LAZAR 25

Ergys KACE 26

Kostas KATSOURANIS 28

Theofanis TZANDARIS 32

Stefanos ATHANASIADIS 33

(GK) Asterios GIAKOUMIS 50

Tomas NECID 61

Stelios KITSIOU 70

GK) Panagiotis GLYKOS 71

Sotiris NINIS 77

Sekou OLISEH 99

B Α

1. Alvarado ESTEBAN (GK)

2. Mattias JOHANSSON

3. Dirk MARCELLIS

4. Nick VIERGEVER

5. Donny GORTER

6. Etienne REIJNEM

7. Johann GUDMUNDSSON

8. Nemanja GUDELJ

9. Eli BABALJ

10. Willie OVERTOOM

11. Maarten MARTENS

12. Viktor ELM

16. Yves DE WINTER (GK)

19. Markus HENRIKSEN

20. Aron JOHANSSON

21. Erik HEIJBLOK (GK)

22. Steven BERGHUIS

23. Roy BEERENS

24. Jeffrey GOUWELEEUW

25. Jonas HEYMANS

26. Celso ORTIZ

28. Thomas LAM

29. Jan WUYTENS

30. Ridgeciano HAPS

31. Joris van OVEREEM

33. Thom HAYE

34. Wesley HOETD

35. Raymond GYASI

37. Hobie VERHULST (GK)

40. Fernando LEWIS

44. Denni AVDIC
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στορία του 
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Μαδρίτης, 

ι και ρεκόρ 
ς. Ως τώρα 
νη 
ξι εκτός 

Βαλέρέγκα - ΠΑΟΚ 1-2

1 2 330/07/09

Χέρενφεν - ΠΑΟΚ 0-0 

27/08/09

Αγιαξ - ΠΑΟΚ 1-1

29/08/10

Μπριζ - ΠΑΟΚ 1-1

Βιγιαρεάλ - ΠΑΟΚ 1-0 

21/10/10

Ντ. Ζάγκρεπ - ΠΑΟΚ 0-1

15/12/10

Καρπάντι - ΠΑΟΚ 1-1 

25/08/11

Ρουμπίν Καζάν - ΠΑΟΚ 2-2

29/09/11

Σάλκε - ΠΑΟΚ 1-1

Σάλκε - ΠΑΟΚ 1-1

Μακάμπι Χάιφα - ΠΑΟΚ 0-0 Αλκμααρ - ΠΑΟΚ 1-1

21/08/2013 

21/08/2013 

16/09/10

Η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή 
στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ. 
Το 0-0 ήταν καταδικαστικό 
για την πρόκριση του στους 
ομίλους. Το 1-1 της Τούμπας 
διαφυλάχθηκε από τους 
γηπεδούχους που έπαιξαν 
φουλ άμυνα κι έκαναν την 
πρώτη τους ευκαιρία στο 58’.

Η ήττα μέσα στην Τούμπα με 
1-0 με γκολ του Νέτσιντ, δεν 
άφηνε περιθώρια στον 
ΠΑΟΚ. Φουλ επίθεση, λοιπόν 
για την ανατροπή. Ο 
Μουσλίμοβιτς είχε δοκάρι 
στο 36’, ενώ στο 67' 
εκμεταλλεύθηκε την λάθος 
συνεννόηση της άμυνας και 
με σουτ έκανε το 1-0. Η 
ισοφάριση ήρθε με πέναλτι.

Το ντεμπούτο του Λάζαρ στον 
ΠΑΟΚ. Από τα πόδια του 
Ρουμάνου ξεκίνησε το πρώτο 
γκολ του Βιεϊρίνια και 
ακολούθησε το 0-2 με εκτέλεση 
φάουλ του Πάμπλο Γκαρσία.

Οι Ιταλοί είχαν ένα πολύ πιεστικό 
πρώτο 20λεπτο, όπου ο ΠΑΟΚ 

άντεξε με τον Κρέσιτς να σώζει 
πολλές φορές την εστία του.  Η 

συνέχεια ήταν σαφώς πιο ήρεμη 
και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, 

αλλά ο ΠΑΟΚ με ήττα 3-0 στην 
Τούμπα αποκλείστηκε. 

Ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη – πρόκριση μέσα 
στην Αγγλία και την πήρε απέναντι και στη 

δαιτησία. Ο Σαλπιγγίδης άνοιξε το σκορ 
στο 6’  και ο Κλάους έκανε το 0-2 μόλις 

στο 14’. Η Τότεναμ μείωσε με ανύπαρκτο 
πέναλτι και αποβολή του Σταφυλλίδη.

Το 2-1, όμως, έμεινε μέχρι το τέλος και
ο ΠΑΟΚ πέρασε στους 32 του

Europa League.

Ο Αθανασιάδης έβαλε τον ΠΑΟΚ 
μπροστά στο σκορ στο Καζάν, αλλά 
η Ρούμπιν αντέδρασε στο δεύτερο 

ημίχρονο με τους Βαλντέζ (52’), 
Ντιαντιούν (66’). Ο ΠΑΟΚ 

ισοφάρισε στο 80’ με τον Φωτάκη 
και θα μπορούσε να είχε πάρει τη 

νίκη στο τέλος με τον Ιβιτς.

Το γκολ που δέχθηκε στο 61’ από τον Κουεμάχα... ξύπνησε
τον ΠΑΟΚ που είχε εγκλωβιστεί στο παιχνίδι κέντρου της Μπριζ.
Ο Μαλεζάς στο 78' με κεφαλιά έκανε το 1-1, ενώ ο Βιεϊρίνια (80”) 

και ο Φωτάκης (90') έχασαν ευκαιρίες για τη νίκη μέσα στο Βέλγιο. 

Ο Εμρέ στο 50’ με σουτ έξω από την περιοχή ισοφάρισε το σκορ της 
Τούμπας, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε την απάντηση στην παράταση. Με γκολ 
του Μουσλίμοβιτς που είχε μπει ως αλλαγη, ισοφάρισε 1-1 στο 102’ 

και ο Δικέφαλος προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League.

4

5

56
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - ΠΑΟΚ 1-1

22/02/11 7

Σάμροκ Ρόβερς - ΠΑΟΚ 1-3

3/11/11 11
Τότεναμ - ΠΑΟΚ 1-2

30/11/11 12
Ουντινέζε - ΠΑΟΚ 0-0

16/02/12 13

Ουντινέζε - ΠΑΟΚ 0-0

16/02/12 13
Ραπίντ Βιέννης - ΠΑΟΚ 3-0 

30/08/2012 14
Μέταλιστ - ΠΑΟΚ 1-1

07/07/2013

07/11/201303/10/2013

1516

17

18 19
Σαχτέρ - ΠΑΟΚ 0-2

28/11/13 13

Μπνέι Γεχούντα - ΠΑ

2/08/12
1

Βαλερέγκα - ΠΑΟΚ 0-2

28/07/11 8

9

10

26/08/10

Φενέρμπαχτσέ - ΠΑΟΚ 1-1

INDEX
ΠΑΟΚ

Μικράς Ασίας 1
Γήπεδο Τούμπας,

Θεσσαλονίκη
ΤΙΤΛΟΙ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ: 1976, 1985
ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:
1972, 1974, 2001, 2003

ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΣ
Ιβάν Σαββίδης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζήσης Βρύζας
ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Μαρία Γκοντσαρόβα
Ηλίας Γεροντίδης

Δημ. Παπαδόπουλος
Παν. Ποικιλίδης 
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Γιώτης Παναγιωτάς
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κυριάκος Κυριάκος
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Σταύρος Πετρακόπουλος
Κώστας Πάλλης

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Κατερίνα Σιαφάκα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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AGENDA 04
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Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει όνομα
και μέταλλο στην Ευρώπη

PAOK ACADEMY 26
Μια μαγική διαδρομή στη
Βαρκελώνη μέσω Μόσχας

NEXT GENERATION 28
Ο Κρίστι Κιόσε λέει πως «πρέπει

οπωσδήποτε να παίξω στον ΠΑΟΚ»

30 HEAD TO HEAD
Όταν ο ΠΑΟΚ συναντά τις τουλίπες

36 THE MANAGER
Συμπτώσεις και ιστορίες
ενός μεγάλου ρεκόρ

44 UNBEATEN RECORD
ΠΑΟΚ είσαι και στην Ευρώπη 

56 FLASH BACK
H πρώτη γνωριμία της 
Τούμπας με την ΑΖ Αλκμααρ

62 TIME MACHINE
Ξέρω τι έκανες το 2004… 

50 ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ
Η ομάδα που έσπασε το κατεστημένο
του ολλανδικού ποδοσφαίρου

56 ARON JOHANSSON
Παντού και πάντα παίζουμε για τη νίκη

64 INFOGRAPHICS 
The stats corner…
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AGENDA

Group A
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Βαλένθια 11-6 12
2 Σουόνσι 6-3 8
3 Κούμπαν 6-6 5
4 Σεντ Γκάλεν 5-13 3

Matchday 6
Σεντ Γκάλεν - Σουόνσι
Βαλένθια - Κούμπαν

Group D
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Ρούμπιν Καζάν 12-4 11
2 Ζούλτε Βάρεγκεμ    4-8 7
3 Γουίγκαν 5-5 5
4 Μάριμπορ 7-11 4

Matchday 6
Ζούλτε Βάρεγκεμ - Ρούμπιν Καζάν

Μάριμπορ - Γουίγκαν

Group B
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Λουντογκόρετς 9-1 13
2 Τσερνομόρετς 5-6 7
3 Αϊντχόβεν 4-4 7
4 Ντ. Ζάγκρεμπ 2-9 1

Matchday 6
Ντ. Ζάγκρεμπ - Λουντογκόρετς

Αϊντχόβεν - Τσερνομόρετς

Group E
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Φιορεντίνα 10-2 13
2 Ντνίπρο 10-3 12
3 Πάσος Φερέιρα 1-8 2
4 Παντούρι 3-11 1

Matchday 6
Φιορεντίνα – Ντνίπρο

Παντούρι – Πάσος Φερέιρα

Group C
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Σάλτσμπουργκ 12-3 15
2 Εσμπιεργκ 8-5 12
3 Ελφσμποργκ 2-9 1
4 Σταντάρ Λιέγης 5-10 1

Μatchday 6
Σάλτσμπουργκ – Εσμπιεργκ

Σαντάρ Λιέγης – Ελφσμποργκ

Group F
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Αϊντραχτ Φρανκ. 11-4 12
2 Μακάμπι Τ.Α. 6-5 8
3 ΑΠΟΕΛ 3-6 5
4 Μπορντό 4-9 3

Matchday 6
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης – ΑΠΟΕΛ

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπορντό

UEFA Europa League
Αυλαία γεμάτη σασπένς

για τους ομίλους

4
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Group G
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Γκενκ 9-5 11
2 Ντιναμό Κιέβου 8-6 7
3 Ραπίντ Βιέννης 7-7 6
4 Τουν 3-9 3

Matchday 6
Ντιναμό Κιέβου - Ραπίντ Βιέννης

Τουν - Γκενκ

Group H
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Σεβίλλη 7-4 9
2 Φράιμπουργκ 5-6 6
3 Σ. Λίμπερετς 7-7 6
4 Εστορίλ 4-6 3

Matchday 6
Φράιμπουργκ - Σεβίλλη

Εστορίλ - Λίμπερετς

Group I
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Λιόν 4-2 9
2 Μπέτις 3-2 8
3 Γκιμαράες 5-3 5
4 Ριέκα 2-7 3

Matchday 6
Μπέτις - Ριέκα

Γκιμαράες - Λιόν

Group J
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Τραμπζοσπόρ 13-6 13
2 Λάτσιο 8-4 11
3 Απ. Λεμεσού 5-8 4
4 Λέγκια Βαρσοβίας  0-8 0

Matchday 6
Απ. Λεμεσού - Λέγκια Βαρσοβίας

Λάτσιο - Τραμπζοσπόρ

Group K
Ομάδα Γκολ Βαθμοί

1 Τότεναμ 11-1 15
2 Α. Μαχάτσκαλα 3-3 8
3 Σερίφ 3-6 3
4 Τρόμσο 1-8 1

Matchday 6
Σερίφ - Τρόμσο

Τότεναμ - Ανζί Μαχάτσκαλα

ια κάποιους - όπως η γνώριμη πλέον Σαχτέρ Καραγκαντί - το ευρωπαϊκό ταξίδι ξεκίνησε τον Ιούλιο και κάπου 
εδώ τελειώνει. Για άλλους όπως ο ΠΑΟΚ η περιπέτεια συνεχίζεται. Ο προορισμός αλλάζει. Και οι στόχοι. Επειτα 
από 60 ματς και 5.400 αγωνιστικά λεπτά, οι 48 ομάδες που συμμετείχαν στους ομίλους του Europa League 

μπαίνουν στο γήπεδο για να… ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Να σφραγίσουν το εισιτήριο για την επόμενη 
φάση ή να γυρίσουν πίσω στα εγχώρια πρωταθλήματά τους. Σίγουρες για τη συνέχεια μπορούν να αισθάνονται 15 
ομάδες. Οι Βαλένθια, Λουντογκόρετς, Ρούμπιν Καζάν, Αϊντραχτ, Γκενκ, Τότεναμ είναι σίγουρα πρώτες, ενώ ΠΑΟΚ, 
Αλκμααρ, Σάλτσμπουργκ, Εσμπιεργκ, Φιορεντίνα, Ντνίπρο, Λιόν, Τραμπζοσπόρ, Λάτσιο ξέρουν ότι θα συνεχίσουν στην 
επόμενη φάση και διεκδικούν ακόμα την κορυφή του ομίλου τους. Μετά τα αποψινά αποτελέσματα θα ξεκαθαρίσουν 
και οι 24 ομάδες που μαζί με τους οκτώ συλλόγους που θα έρθουν από το Champions League θα μπουν στην κλήρωση 
της επόμενης φάσης. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου. Οι ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες 
στον όμιλό τους αποφεύγουν τις υπόλοιπες πρώτες καθώς και τις τέσσερις καλύτερες ομάδες από το Champions 
League, ενώ παίζουν τον επαναληπτικό στην έδρα τους.

Γ

5
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ΣΤΕΦΕΝΣ
Μας αξίζει η πρώτη θέση!

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
29 Νοεμβρίου 1953, 

Σιτάρντ, Ολλανδία
ΟΜΑΔΕΣ 

ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Φορτούνα Σιτάρντ, 

Αϊντχόβεν
ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ρόντα, Σάλκε, Χέρτα, 
Κολωνία, Αμβούργο, 

Αϊντχόβεν,
Σάλτσμπουργκ

ΤΙΤΛΟΙ ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Πρωτάθλημα Ολλανδίας

1976, 1978, 1986
Κύπελλο Ολλανδίας

1976
Κύπελλο UEFA

1978
ΤΙΤΛΟΙ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Κύπελλο UEFA 
1997

Κύπελλο Γερμανίας
2001, 2002

Πρωτάθλημα  Αυστρίας
2010

Χουμπ

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ο σημερινό ματς είναι έτσι κι αλ-
λιώς γιορτινό για μας. Ο ΠΑΟΚ
βρίσκεται ήδη στην επόμενη
φάση του Europa League, κάτι
που αποτελούσε έναν από τους

βασικούς μας φετινούς στόχους. Η προσπά-
θειά μας ήταν μεγάλη στα πρώτα πέντε ματς.
Είχαμε να αντιμετωπίσουμε ειδικές συνθήκες
και δύσκολα ταξίδια.
Η δουλειά φυσικά δεν έχει τελειώσει. Εξ΄αρχής
θέλαμε την πρόκριση και την πρώτη θέση αν
ήταν δυνατό. Σήμερα λοιπόν, απέναντι σε μια
πολύ καλή ομάδα από τη χώρα μου το διακύ-
βευμα είναι ακριβώς αυτό. Η πλήρης υπεροχή
στον όμιλο, πράγμα καθόλου μικρό ή ασήμαντο
για πολλούς λόγους. Το Europa League είναι
μια σπουδαία διοργάνωση, με μεγάλα ευρω-
παϊκά κλαμπ και το να κατακτά μια ελληνική
ομάδα την πρώτη θέση, αφενός δεν είναι συ-
νηθισμένο και αφετέρου δίνει πολλούς πόντους
στο πρεστίζ.
Από κει και πέρα φυσικά μια καλύτερη όσο το
δυνατόν κλήρωση στην επόμενη φάση, θα
μας επιτρέψει να σκεφτούμε πιο αισιόδοξα
ακόμη για το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ έχει μέταλλο ως
ομάδα στο εξωτερικό και χαίρομαι που
βλέπω τους ποδοσφαιριστές μου να διασκε-
δάζουν τέτοιου είδους παιχνίδια, να έχουν
συνήθως καλή απόδοση και να πετυχαίνουν
τους στόχους που βάζουμε.
Είχα πει από εδώ, ότι περιμένω από την ομάδα
να δώσει σωστές απαντήσεις, στο δυσκολό-
τερο ίσως σημείο της σεζόν, μετά την ήττα από
τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες μου έδωσαν πραγ-
ματικά σπουδαίες απαντήσεις, έδωσαν ηχηρό

παρόν, κέρδισαν  τα επόμενα παιχνίδια, μα το
κυριότερο, λειτούργησαν ως γκρουπ. Αυτή
ήταν η επιδίωξή μας από την αρχή της σεζόν
και ίσως οι δύσκολες στιγμές αντί να μας απο-
δυναμώσουν μας ένωσαν περισσότερο.
Είχα πει, επίσης, ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ
μια ομάδα που θα κερδίσει όλα τα ματς.
Μπορώ όμως να υποσχεθώ μια ομάδα που
θα παλεύει να επιβληθεί σε όλα τα ματς. Αυτή
ήταν η εικόνα που δείξαμε στα προηγούμενα
τέσσερα παιχνίδια κι αν χρησιμοποιήσουμε
αυτό το δείγμα ως βάση, προβλέπω το μέλλον
πιο ευοίωνο.
Θα προέτρεπα τον κόσμο μας να χαρεί το σημε-
ρινό ματς, να χειροκροτήσει τους ποδοσφαιρι-
στές για τη νέα επιτυχία που έφεραν στον ΠΑΟΚ
με την πρόκριση. Νομίζω ότι το αξίζουν. Όπως
κι εκείνοι αξίζουν ένα θερμό χειροκρότημα από
μας για την συμπαράστασή τους στον όμιλο, από
το Ισραήλ και την Ολλανδία, μέχρι την μακρινή
Αστάνα.  Όταν βλέπεις ανθρώπους να κάνουν
τόσα πολλά πράγματα για την ομάδα τους, αισθά-
νεσαι ένα κίνητρο παραπάνω να τους δώσεις
όση περισσότερη χαρά μπορείς.
Σήμερα, λοιπόν, μπορείτε να χαρείτε την πρό-
κριση στην επόμενη φάση, ότι ο ΠΑΟΚ θα
δώσει το παρών σε σπουδαίους νοκ άουτ
αγώνες, πως θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει
την ευρωπαϊκή πρόκληση. Εγώ και οι ποδο-
σφαιριστές μου θα πανηγυρίσουμε μετά τη
λήξη του σημερινού ματς. Αφού τα έχουμε
δώσει όλα για την πρωτιά, αφού αποδείξουμε
ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου,
αφού πάρουμε ό,τι μας αξίζει. Και μας αξίζει
να λέμε ότι ήμασταν οι καλύτεροι!

T
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ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ
Υπολογισιμη δύναμη στο 

ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
21 Ιουνίου 1979, 

Πάτρα
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ

2013
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ 

06 Ιανουαρίου 2013 
Πανθρακικός - ΠΑΟΚ

1-4
ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΑΟΚ
24 Ιανουαρίου 2013
ΠΑΟΚ - Καλλιθέα

6-0
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
94

ΓΚΟΛ
10

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜ. 
108

ΓΚΟΛ
9

Κώστας

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

σημερινή αναμέτρηση είναι για
μας μεγάλη πρόκληση. Δεν
είναι και το πιο συχνό φαινό-
μενο μια ελληνική ομάδα να κα-
τακτά την πρώτη θέση σε όμιλο

ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και πολύ περισ-
σότερο την πρόκριση 1-2 αγωνιστικές πριν
ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις του ομίλου.

Η ίδια η πρόκριση ήταν το βασικό ζητούμενο
για τον ΠΑΟΚ. Φέτος προσπαθήσαμε να πε-
τύχουμε την πρόκριση στους ομίλους του
Champions League και όταν τελικά απο-
κλειστήκαμε από τη Σάλκε, θέλαμε να ξανα-
παίξουμε μεγάλους νοκ αουτ αγώνες και για
να το πετύχουμε αυτό θέλαμε να περάσουμε
στους 32 του Europa League.

Οι ευρωπαϊκές προκρίσεις είναι από μόνες
τους ζητούμενο. Όταν καταφέρνεις να κερδί-
ζεις στην Ευρώπη αφενός πανηγυρίζεις την
επιτυχία στο υψηλότερο επίπεδο του ποδο-
σφαίρου, αφετέρου προεξοφλείς καλύτερες
κληρώσεις στο μέλλον...

Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ με τις ευρωπαϊ-
κές του πορείες έχει δημιουργήσει και καλό
όνομα, αλλα να κατακτήσει και καλή θέση
ανάμεσα στις ομάδες που συμμετέχουν στα
ευρωπαϊκά κύπελλα. Έτσι έρχονται και πιο
βατές κληρώσεις, όλα είναι συνδυασμός
πραγμάτων.

Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε κι εμείς. Οι
φετινοί μας βαθμοί και όσοι ενδεχομένως

έρθουν στη συνέχεια, μπορούν να μας κά-
νουν να ονειρευόμαστε καλύτερες κληρώ-
σεις σε οποιαδήποτε διοργάνωση και όλοι
ξέρουν που πραγματικά θέλουμε να φτά-
σουμε...

Σήμερα διεκδικούμε την πρώτη θέση, δίχως
να αισθανόμαστε πως έχουμε ήδη πετύχει το
στόχο μας. Απέναντι στην καλύτερη - μαζί με
μας - ομάδα του ομίλου θέλουμε να πάρουμε
τη νίκη και να εξασφαλίσουμε μια όσο το δυ-
νατόν καλύτερη συνέχεια στη διοργάνωση. 

Οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην
Ευρώπη έχουν, επίσης, στόχο τη συλλογή
όσων περισσότερων βαθμών γίνεται για το
ποδόσφαιρό μας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει
προσφέρει πολλά σ’ αυτόν τον τομέα και θα
συνεχίσει να το κάνει κάθε φορά που περνά
τα σύνορα. 

Είμαστε μια ομάδα που αποδείξαμε ότι δεν
υποτιμούμε τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώ-
σεις. Αντιθέτως μας αρέσει, σε κάθε ευκαι-
ρία, να αποδεικνύουμε πόσο υπολογίσιμη
δύναμη είναι ο ΠΑΟΚ στο ευρωπαϊκό ποδό-
σφαιρο.

Ελπίζω οι φίλαθλοι να αισθάνονται ικανο-
ποιημένοι από την πορεία μας και να μας
βοηθήσουν σήμερα να κατακτήσουμε την
πρώτη θέση στον όμιλο. Εξάλλου σ’ αυτό το
ταξίδι ήταν μαζί μας παντού, ακόμη και
6.000 χιλιόμετρα μακριά, στην Αστάνα, που
ήρθαν οδικώς! 

H
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BIG PICTURE

Η Ευρώπη, ένα ενδιαφέρον ταξίδι, η συναναστροφή 
με πολιτισμούς διαφορετικούς, ένα όμορφο γήπεδο, 
μια καλή πορεία μοιάζουν η ιδανική ψυχοθεραπεία 
για να διαχειριστείς ή ν’ αντέξεις την εν πολλοίς αρ- 
ρωστημένη ελληνική ποδοσφαιρική (και μη) κουλ- 
τούρα. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Europa League, κατέ- 
χει το ρεκόρ αήττητου εκτός έδρας σερί στην ιστο- 
ρία της διοργάνωσης κι έχει δικαίωμα στην ελπίδα. 

Το ταξΤο ταξίδιίδι συνεχ συνεχίζεταιίζεται…

10
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Το ταξίδι συνεχίζεται…

11
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ΠΑΟΚ 2 - 1 ΣΑΧΤΕΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ

EUROPA LEAGUE • ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φοτρέλ (FRA)

ΣΚΟΡΕΡ: 75’ Αθανασιάδης, 90+ Βούκιτς – 50’ Κάνιας (πεν.)

ΠΑΟΚ
Χακόμπο, Κίτσιου,

Τζαβέλλας (65 Λίνο),
Βίτορ, Κατσουράνης,

Τζιόλης, Λάζαρ
(58 Σαλπιγγίδης),

Νίνης (85 Βούκιτς),
Λούκας, Στοχ,
Αθανασιάδης

 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Τζιόλης

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

18
ΚΟΡΝΕΡ

11
ΦΑΟΥΛ

17

SHOTS ON/OFF

8

ΣΑΧΤΕΡ
Μόκιν, Ποριβάεφ,

Σίμτσεβιτς,
Μαλί, Ταράσοφ,

Ντζίντιτς, Κάνιας,
Βίτσιους, Φινοτσένκο

(81 Μπαϊζάνοφ),
Γκαζαριάν,
Χιζνιτσένκο

(88 Ζένκοβιτς)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Ποριβάεβ, Ταρασόφ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Ποριβάεφ

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

8
ΚΟΡΝΕΡ

2
ΦΑΟΥΛ

4

SHOTS ON/OFF

8

MATCH ACTION

Χακόμπο

Μόκιν

Κίτσιου
Κατσουράνης Βίτορ

Τζαβέλλας

Βίτσιους

Ταράσοφ Ντζίτζιτς

Ποριβάεφ Κάνιας Σίμτσεβιτς

ΦινοτσένκοΓκαζαριάν Χιζνιτσένκο

Μαλί

Λούκας

Λάζαρ Τζιόλης

Αθανασιάδης Νίνης

Στοχ

44

ΟΦΣΑΪΝΤ

4 0

ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ

67 33

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΣΕΣ

463 179

ΠΑΣΕΣ

557 273

∆ΟΚΑΡΙΑ

1 0

1

70
28 15

3

10

25 06

33

28

17 3

19 20 25

88

35

87

91 14

77

11
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ΑΛΚΜΑΑΡ 1 - 1 ΠΑΟΚ

EUROPA LEAGUE • ΠΕΜΠΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ • AFAS STADION

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπάντι (ITA)

ΣΚΟΡΕΡ: 82’ Γκουβελέου - 90’+3 Σαλπιγγίδης

ΑΛΚΜΑΑΡ
Εστέμπαν, Γιόχανσον,

Γκουβελέου,
Βιεργκέβερ,

Βούιτενς, Γκούντελι,
Ελμ (80 Οφερτούμ),

Ορτίθ, Μπέερενς
(69 Γκούντμουντσον),

Γιόχανσον
(90+ Αβντιτς),

Μάρτενς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

2
ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

16
ΦΑΟΥΛ

7

SHOTS ON/OFF

5

 ΠΑΟΚ
Χακόμπο, Κίτσιου,

Τζαβέλλας,
Κατσουράνης, Βίτορ,

Τζιόλης, Λάζαρ
(84 Σαλπιγγίδης),

Στοχ, Λούκας
(72  Ολίσε), Νίνης,

(76 Λόρενς),
Αθανασιάδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

6
ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

13
ΦΑΟΥΛ

3

SHOTS ON/OFF

8

MATCH ACTION

Χακόμπο

Εστέμπαν

Κίτσιου
Κατσουράνης Βίτορ

Τζαβέλλας

Βιεργκέβερ

Βούιτενς Γκουβελέου

Ελμ

Ορτίζ

Γκουντέλι

ΜπέερενςΜάρτενς

Γιόχανσον

Γιόχανσον

Λούκας

Λάζαρ Τζιόλης

Νίνης

Αθανασιάδης

Στοχ

75

ΟΦΣΑΪΝΤ

4 0

ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ

59 41

ΟΛΟΚΛΗΡ. ΠΑΣΕΣ

449 279

ΠΑΣΕΣ

552 367

∆ΟΚΑΡΙΑ

1 2

1

70
28 15

3

10

25 06

77

11

12

4

29 24

2

26

1

8

20
23

33

11
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ΟΝΕΙΡΕΜΕΝΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

Η υπόκλιση της Μπαρτσελόνα

RETRO STORIES

Ο αγώνας έγινε Τρίτη (16.09.1975)

και την Τετάρτη στην Τούμπα αγωνίστηκε

ο Ολυμπιακός με τη Ντιναμο Κιέβου.

Η ομάδα του Πειραιά ήταν τιμωρημένη

λόγω επεισοδίων και είχε δηλώσει

ως δεύτερη έδρα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. 

στην Τούμπα

16

κτός από τα αγωνιστικά τους καθήκοντα, οι
Ισπανοί είχαν να αντιμετωπίσουν και τις πολιτι-
κές προεκτάσεις της ταύτισης της ομάδας με την
Καταλονία και την έμπρακτη αντίδραση της από
τις πρώτες ημέρες της δικτατορίας του Φράνκο
που ξεκίνησε το 1936 και τελείωσε με τον θά-

νατο του, δύο μήνες μετά το ματς της Μπαρτσελόνα στην
Θεσσαλονίκη.
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν υψώσει πανό πριν την έναρξη
της αναμέτρησης των δύο ομάδων, με το οποίο δήλωναν
την συμπαράσταση τους στον αγώνα των Καταλανών για
την ανεξαρτησία της περιοχής τους. Ο αρχηγός της Μπαρ-
τσελόνα, ο «Ιπτάμενος Ολλανδός», Γιόχαν Κρόιφ, μάλιστα,
έγινε ο πρώτος που φόρεσε το ειδικό περιβραχιόνιο με τα
χρώματα της σημαίας της Καταλονίας. 
Η αναμέτρηση στην Τούμπα με μια τόσο μεγάλη ομάδα ήταν το
γεγονός της χρονιάς για τον κόσμο. Το αποδεικνύουν τα 45.200
εισιτήρια που κόπηκαν και αποτελούν ρεκόρ για ευρωπαϊκό
ματς του ΠΑΟΚ, ενώ είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην
Τούμπα για όλες τις διοργανώσεις μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ
για το πρωτάθλημα της σεζόν 1976-77 (45.252).

«Η Μπαρτσελόνα χρειάζεται την τύχη»
Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στους Μπλαουγκράνα
ολοκληρώθηκε πριν το ματς. Στην Τούμπα ο Γκιούλα Λό-
ραντ με το αρχικό του σχήμα έδειξε πως ο ΠΑΟΚ έψαχνε
τη νίκη. Οι διαθέσεις του Ούγγρου προπονητή φάνηκαν από
την παραμονή, όταν ένας φίλος του Δικεφάλου του ευχή-
θηκε καλή τύχη για το ματς με τους Ισπανούς κι εκείνος
έγινε... έξαλλος. «Καλή τύχη χρειάζεται η Μπαρτσελόνα, όχι
εμείς!», απάντησε. Στις επίσημες δηλώσεις του πριν το ματς,
πάντως, ήταν αρκετά πιο συγκρατημένος: «Είναι μια μεγάλη
ομάδα που την κάνει ακόμη μεγαλύτερη η παρουσία του
Γιόχαν Κρόιφ. Διαθέτει άψογη τεχνική κατάρτιση, αλλά τί-
ποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον ΠΑΟΚ». 
Ο Ούγγρος προπονητής έβαλε όλους τους επιθετικογενείς
ποδοσφαιριστές που διέθετε η ομάδα και δικαιώθηκε.  Στην
αναμέτρηση η Μπαρτσελόνα δεν θέλησε να πάρει πολλές
πρωτοβουλίες, ο Γιόχαν Κρόιφ τα άκουσε από τους οπα-
δούς του ΠΑΟΚ λόγω των συχνών διαμαρτυριών προς τον
διαιτητή και οι ατομικές ενέργειες που έκανε ήταν ελάχι-
στες. Ο Ολλανδός μαζί με τον Γιόχαν Νέεσκενς δεν ήταν η
πρώτη φορά που πατούσαν το χορτάρι του γηπέδου του
ΠΑΟΚ. Είχαν εμπειρία από την Εθνική Ολλανδίας, αλλά ο
Γιώργος Κούδας δεν έδειχνε να φοβάται. «Θα τους παί-

Tο Κύπελλο UEFA διένυε μόλις την τρίτη του σεζόν και ο ΠΑΟΚ ετοιμαζόταν για το ντεμ-
πούτο στη διοργάνωση. Η κλήρωση δεν ήταν και πολύ φιλική μαζί του, ωστόσο, συνέβαλε
στο να γραφτεί ιστορία. Πρώτος αντίπαλος του Δικέφαλου στο UEFA ήταν η μεγάλη Μπαρ-
τσελόνα του Γιόχαν Κρόιφ και των 11 διεθνών ποδοσφαιριστών.

E
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Ο αγώνας έγινε Τρίτη (16.09.1975)
Ο αγώνας έγινε Τρίτη (16.09.1975)

και την Τετάρτη στην Τούμπα αγωνίστηκε
και την Τετάρτη στην Τούμπα αγωνίστηκε

ο Ολυμπιακός με τη Ντιναμ
ο Ολυμπιακός με τη Ντιναμό Κιέβου. Κιέβου.

Η ομάδα του Πειραιά ήταν τιμωρημένη
Η ομάδα του Πειραιά ήταν τιμωρημένη

λόγω επεισοδίων και είχε δηλώσει
λόγω επεισοδίων και είχε δηλώσει

ως δεύτερη έδρα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. 
ως δεύτερη έδρα το γήπεδο του ΠΑΟΚ. 
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RETRO STORIES

ξουμε σαν ίσοι προς ίσους. Έχουμε αντιμετωπίσει ξανά
τους Κρόιφ και Νέεσκενς και τους γνωρίζουμε κάπως».

Το γκολ του Κούδα
Η αναμέτρηση που ξεκίνησε στις 20:30 μεταδόθηκε από
την τηλεόραση της ΕΙΡΤ με ένα ημίχρονο καθυστέρηση.
Στον σχολιασμό ήταν ο Γιάννης Διακογιάννης. Ο Δικέφαλος
πίεσε αρκετά την άμυνα των Καταλανών, είχε ευκαιρίες
που δεν έγιναν γκολ και επειδή ήθελε να πάρει το προβά-
δισμα ενόψει της ρεβάνς πέρασε τον Γιώργο Κούδα σε
θέση κεντρικού επιθετικού.
Στο 58’ ο Ασλανίδης εκτέλεσε απευθείας έμμεσο φάουλ
που κατέληξε στα δίχτυα χωρίς να μετρήσει. Στο 73’, όμως,
ο Αποστολίδης έκανε την μπαλιά προς την περιοχή, ο Ασ-
λανίδης την κεφαλιά πάσα στον Κούδα που με σουτ την

έστειλε στα δίχτυα της Μπαρτσελόνα. Ο Κούδας είχε ακόμη
μια σημαντική ευκαιρία στο 80’, αλλά το διαγώνιο σουτ που
έκανε απέκρουσε ο Μόρα.
Οι Ισπανοί μετά το γκολ αντέδρασαν, είχαν δύο καλές ευκαιρίες
σε κόρνερ του Κρόιφ και κεφαλιά του Μιγκέλι που πέρασε λίγο
έξω, ενώ στο 58’ ο Ερέδια είχε οριζόντιο δοκάρι.
Η ρεβάνς αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για την Μπαρτσελόνα
με τον ΠΑΟΚ να κρατά μέχρι το ημίχρονο το σκορ στο 2-0, αλλά
τελικά να γνωρίζει βαριά ήττα με 6-1 και τον Αναστασιάδη να
σημειώνει το μοναδικό γκολ του Δικεφάλου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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«Πολυβόλο» ντόπιας παραγωγής, ΠΑΟΚτσάκι τσιμέντου, γαλουχημένο 
από οικογένεια ασπρόμαυρη μέχρι κόκκαλο, βρίσκεται να είναι ο 
βασικός φορ στον αγαπημένο του ΠΑΟΚ. Όχι λίγες οι δυσκολίες, όμως 
ο ήρωας με ζωγραφισμένο το χαμόγελο στο πρόσωπό του και μερικές 
ζωγραφιές παραπάνω στο κορμί του, τις προσπερνάει. Ζωή σαν 
παραμύθι, είναι αυτή του Στέφανου -Κλάους- Αθανασιάδη. Είναι;

33
Klaus
αθανασιάδης

Ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει

στην Ευρώπηόνομα και μέταλλο

21

SWMA_Layout 1  12/10/13  3:28 PM  Page 21



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Να παίζεις στον ΠΑΟΚ, σε υψηλό
επίπεδο, με μεγάλους συμπαίκτες
και να είσαι σημαντικό κομμάτι
στη μηχανή της ομάδας, είναι
σίγουρα μια δικαίωση

Το παραμύθι έχει δράκο;
Όλα τα ωραία παραμύθια έχουν δράκους! Όταν προσπερνάς
δυσκολίες, αναποδιές, χωρίς να χάνεις την αισιοδοξία σου,
αισθάνεσαι στο τέλος δικαιωμένος και ευτυχισμένος. Στη
δική μου περίπτωση όλα πάνε κατ΄ευχήν… Όταν σκέφτομαι
τι ονειρευόμουν και που βρίσκομαι, νομίζω ότι είμαι τυχε-
ρός άνθρωπος.

Είναι θέμα τύχης να πετύχεις το όνειρό σου;
Είναι θέμα δουλειάς και πίστης περισσότερο, αλλά και η τύχη
παίζει το ρόλο της. Πρέπει να σου δοθεί η ευκαιρία κι από κει
και πέρα είναι στο χέρι σου να την αρπάξεις. Πόσα παιδιά έχουν
το ταλέντο να παίξουν, αλλά δεν βρίσκουν ποτέ την ευκαιρία;
Ευτυχώς σε μένα δόθηκε και μάλιστα νωρίς.
Αισθάνεσαι ότι έχεις αρπάξει αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά
ή νιώθεις ότι θα μπορούσες να είσαι σε καλύτερο επίπεδο;
Να παίζεις στον ΠΑΟΚ, σε υψηλό επίπεδο, με μεγάλους συμ-
παίκτες και να είσαι σημαντικό κομμάτι στη μηχανή της ομάδας,
είναι σίγουρα μια δικαίωση. Έχω κερδίσει πολλά από την
ομάδα, έφτασα μέχρι την πόρτα της Εθνικής. Πέτυχα και προ-
σωπικούς στόχους που είχα βάλει, με τον αριθμό των γκολ μου.
Αλλά ξέρω κι εγώ ότι όταν φτάνεις εδώ, δεν έχεις άλλη επιλογή
από το να είσαι κάθε μέρα και καλύτερος. Πρέπει να βρίσκεις
συνεχώς τρόπους να καλύπτεις τις προσδοκίες του κόσμου.
Όσο καλύτερος γίνεσαι, τόσο πιο πολλά περιμένουν από σένα.
Κι αυτή η σχέση δεν σταματάει ποτέ.

Κάποια στιγμή την περασμένη σεζόν αυτή η σχέση με
μερίδα του κόσμου έφτασε σε οριακό σημείο. Την πλήρωσε
κυρίως το αμάξι σου. Αισθάνεσαι πικρία γι’ αυτό;
Ξέρω πολύ καλά την ιδιοσυγκρασία του ΠΑΟΚτσή, ξέρω ότι δεν
μπορεί να ηρεμήσει όταν η ομάδα δεν παλεύει, δεν «σκίζεται»
στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο θέμα νίκης, είναι και θέμα προσπά-
θειας. Η αλήθεια είναι ότι παραδοσιακά οι Έλληνες παίκτες γί-
νονται οι δέκτες της αντίδρασης. Ίσως επειδή καταλαβαίνουν
καλύτερα τα μηνύματα. Εγώ το έχω ξεπεράσει, όμως ήταν ένα
σοκ κυρίως για τον πατέρα μου που έβλεπε το σκηνικό.

Σου χρεώνουν αδιαφορία, έλλειψη προσπάθειας, ροπή
προς τη νυχτερινή ζωή και τα τατουάζ…
Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια που έχω αποκτήσει ρόλο μέσα
στον ΠΑΟΚ, αφού γύρισα από τον δανεισμό στον Πανσερραϊκό,
προσπαθώ κάθε χρόνο να βελτιώνω τις επιδόσεις μου και το
παιχνίδι μου. Δεν με αποσπούν ούτε τα εγκωμιαστικά σχόλια
όταν η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα, ούτε η κριτική με αγχώνει.
Ναι, τσαντίζομαι ορισμένες φορές όταν για την κακή απόδοση
«φταίνε» τα τατουάζ, τρελαίνομαι όταν κυκλοφορούν ψέμματα
για τη ζωή που κάνω, για δήθεν εξόδους. Σε άλλα παιχνίδια
μπορεί να είμαι καλός, σε άλλα να μη... βλέπομαι, αλλά δε νο-
μίζω ότι πρέπει να ψάχνουμε τις αιτίες στα τατουάζ!

Τα οποία πλέον δεν έχεις άλλο διαθέσιμο χώρο να τα
χωρέσεις…
Δεν θέλω να ξαναμιλήσω γι’ αυτό αλήθεια. Είναι κάτι που
μ΄αρέσει, συμβολίζει πράγματα για μένα και με ηρεμεί όταν
το κάνω. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι, δεν έχει σημασία
να το συζητάμε άλλο!

Πάμε σε πιο δύσκολα τότε. Οι αριθμοί αυτή τη σεζόν δεν
σε κολακεύουν όσο πέρυσι και πρόπερσι. Τα γκολ είναι
λιγότερα. Σε αγχώνει;
Θα με άγχωνε αν δεν έρχονταν οι ευκαιρίες. Ως ομάδα τις
δημιουργούμε, όμως. Το γκολ είναι ζήτημα και τύχης και
συγκέντρωσης και ικανότητας. Πιστεύω ότι εξαρτάται και
από το στυλ ποδοσφαίρου που θέλει ο προπονητής μας να
παίξουμε. Με τιμάει με την εμπιστοσύνη του και θέλω να
του ανταποδώσω. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μου ζητάει κι
αυτό δεν είναι μόνο το σκοράρισμα. Σε αρκετά ματς έπαιξα
πιο πίσω, σε άλλα είχα υποχρέωση να βοηθάω στην κυ-
κλοφορία της μπάλας. Πιστεύω όμως ότι θα ξαναέρθουν τα
γκολ, δε αγχώνομαι.

Πέρυσι και πρόπερσι, πέτυχες τους προσωπικούς
στόχους που έβαλες. Φέτος έχεις βάλει κανέναν;
Γενικά ισχύει ότι κάθε χρόνο θέλω να πηγαίνω καλύτερα.
Θα ήμουν ευχαριστημένος αν έβαζα περισσότερα γκολ από
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Να παίζεις στον ΠΑΟΚ, σε υψηλόΝα παίζεις στον ΠΑΟΚ, σε υψηλό
επίπεδο, με μεγάλους συμπαίκτεςεπίπεδο, με μεγάλους συμπαίκτες
και να είσαι σημαντικό κομμάτικαι να είσαι σημαντικό κομμάτι
στη μηχανή της ομάδας, είναιστη μηχανή της ομάδας, είναι
σίγουρα μια δικαίωσησίγουρα μια δικαίωση

πέρυσι. Η εκκίνηση δεν ήταν τόσο παραγωγική, αλλά υπάρ-
χουν πολλά παιχνίδια μπροστά μας, υπάρχει το περιθώριο
να το πετύχω.

Η ομάδα μπορεί να έχει ως ρεαλιστικό στόχο την 
πρώτη θέση;
Γιατί όχι; Όταν μια χρονιά τερματίζεις δεύτερος, την επόμενη
πρέπει να έχεις ως στόχο την πρώτη θέση. Έχουμε διαφορά
ποιότητας από τις υπόλοιπες ομάδες, μπορούμε να κερδί-
σουμε όλα τα παιχνίδια και αυτός είναι ο στόχος μας. Σί-
γουρα όμως μια νέα ομάδα, με πολλά νέα πρόσωπα και με
καινούριο προπονητή, δεν μπορεί να είναι 100% έτοιμη σε
4-5 μήνες. Το καλό είναι ότι παρουσιάζουμε βελτίωση μέρα
με τη μέρα, έχουμε πολύ λίγες απώλειες και η διαφορά των
έξι πόντων από τον πρώτο δεν είναι τέτοια που δεν μπορεί
να καλυφθεί.

Είσαι άνθρωπος που ζεις τον ΠΑΟΚ από μέσα σε
διάφορες καταστάσεις. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει
περισσότερο σήμερα;

Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά πράγματα είμαστε πάρα πολύ
βελτιωμένοι. Υπάρχουν άνθρωποι που φροντίζουν την κάθε
λεπτομέρεια στην καθημερινότητά μας, οι συνθήκες έχουν
αλλάξει προς το καλύτερο, τα γήπεδα, οι εγκαταστάσεις. Η
παρουσία του κυρίου Σαββίδη έχει φέρει πολύ μεγάλη σι-
γουριά και προοπτικές στον ΠΑΟΚ. Σκεφτόμαστε μόνο το
ποδόσφαιρο.

Εναντίον της ΑΖ ο ΠΑΟΚ παίζει για την πρωτιά στον
όμιλο του Europa League. Έχεις ζήσει μεγάλες  προκρί- 
σεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια...
Ο ΠΑΟΚ όντως κατάφερε μέσα από μεγάλες προκρίσεις να
φτιάξει όνομα και μέταλλο στην Ευρώπη. Αυτό έχει πολλά
οφέλη. Και στην αυτοπεποίθησή μας και στην βαθμολογία
συνολικά της Ελλάδας και στις τωρινές μας κληρώσεις,
όπου ανήκουμε στον πυρήνα των ισχυρών ομάδων του Eu-
ropa League. Περισσότερο, όμως, είναι η δίψα για επιτυχίες

που έχει ολόκληρη η ομάδα. Μακάρι σή-
μερα να πάνε όλα καλά και να εξασφαλί-
σουμε την πρώτη θέση. Μας αξίζει
νομίζω βάσει της συνολικής εικόνα μας
στον όμιλο. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο
ματς, η ΑΖ είναι βελτιωμένη με τον και-
νούριο προπονητή και είναι ένα ματς που
θα παίξει χωρίς άγχος, καθώς έχει και
εκείνη εξασφαλίσει την πρόκριση.

Η ομάδα έδειξε πολύ καλή αντίδραση
μετά την τελευταία της ήττα στο Καραϊ-
σκάκη. Πρέπει να πληγωθείτε για να
δείξετε το καλό σας πρόσωπο;
Όλοι ταρακουνηθήκαμε μετά από
εκείνο το ματς. Δεν μας βγήκε τίποτα,
υπεστήκαμε μια δύσκολη ήττα που δεν
αντικατοπτρίζει τη διαφορά των δυο
ομάδων. Φυσικά πάντα μαθαίνεις από
μια ήττα και νομίζω ότι καταφέραμε και
αλλάξαμε άμεσα πράγματα στη λειτουρ-

γία μας, όχι μόνο στα ματς, αλλά και στην
καθημερινότητά μας. Το θέμα είναι

ότι πρέπει να τα διατηρή-
σουμε και να βασιστούμε
σ’ αυτά για να βελτιω-

θούμε κι άλλο. Ελπίζω να
μη χρειαστεί άλλη ήττα!
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PAOK ACADEMY

σως πέρυσι, τέτοιες μέρες, να έγραφαν στον παππού με τη 
γενειάδα για ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη. Ισως ονειρεύονταν 
μια ξενάγηση στη Λα Μασία, ποιος ξέρει, ίσως ζητούσαν για 
δώρο ένα ματς με την Μπαρτσελόνα.
Του χρόνου πια, τον Ιανουάριο του 2014, μια παρέα ταλα- 

ντούχων πιτσιρικάδων του ΠΑΟΚ, 19 τον αριθμό, που τον περα- 
σμένο Αύγουστο δεν ίδρωνε σε μια παραλία, αλλά σε γήπεδα της 
Μόσχας, εξαργυρώνει την κατάκτηση του μεγάλου διεθνούς 
τουρνουά Lokoball 2013 με ένα εισιτήριο για Καταλονία, για ένα 
φιλικό ματς με την Μπαρτσελόνα. Στη Βαρκελώνη, στις 12 Ιανουα- 
ρίου 2014, η ομάδα Κ12 του ΠΑΟΚ (Κ11 όταν κέρδισε το τουρνουά) 
θα γευτεί το ταξίδι, θα κερδίσει εμπειρίες, θα γεμίσει εικόνες, 
μεταξύ άλλων από τον συγχρωτισμό με την ομάδα σύμβολο του 
ρόλου των Ακαδημιών στο ποδόσφαιρο, την Μπαρτσελόνα.
Και δεν θα μπορούσαν παρά να είναι όλοι τους ενθουσιασμένοι και 
ανυπόμονοι. Ανυπόμονοι «για να κερδίσουν την Μπαρτσελόνα, 
αυτά λένε μεταξύ τους», λέει ο προπονητής της ομάδας Αγγελος 
Ζαζόπουλος. Αγχος σε καμία περίπτωση, λοιπόν. Μόνο χαρά.  
Το ταξίδι για τους μικρούς του ΠΑΟΚ είχε σημαντικό σταθμό την 
Μόσχα, την περασμένη αγωνιστική σεζόν. Το παράσημο ήταν  η 
κατάκτηση του μεγάλου διεθνούς τουρνουά Lokoball 2013. Στον 
τελικό της διοργάνωσης αντίπαλος ήταν η Μπάλτικα Καλίνιγκραντ 
που -έπειτα από το τελικό 1-1- υποκλίθηκε στα πέναλτι στην 
ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Για να φτάσει μέχρι εκεί ο Δικέφαλος, 
βέβαια, χρειάστηκε να ιδρώσει.

I
Να κερδίσει με εμφατικό τρόπο τον δύσκολο προκριματικό όμιλο 
κόντρα σε Γαλατάσαραϊ (7-1), Ραντνίσκι Νις (2-0), Στεάουα (4-0), 
Ντινάμο Κιέβου (2-0), Λέφσκι Σόφιας (8-0) προκειμένου να περά- 
σει στα τελικά, να αφήσει πίσω του στον όμιλο τις Σπαρτάκ Ναλχίκ 
(4-1), Σιμπίρ Νοβοσιμπίρσκ (2-1), Ντιναμό Μπριάνσκ (1-1) στον 
όμιλο, να αποκλείσει τη Σαμάρα στα προημιτελικά, και τη Ντιναμό 
Μόσχας στον ημιτελικό, να αποσπάσει και δύο σημαντικά ατομικά 
βραβεία.
Ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος αναδείχτηκε ο καλύτερος τερματο- 
φύλακας του τουρνουά, ενώ MVP της διοργάνωσης ψηφίστηκε ο 
Δημήτρης Θεοδωρίδης.

 Το «Οχι» των Ρώσων και η παρέμβαση του Ιβάν Σαββίδη
Ο ΠΑΟΚ είναι η δεύτερη ομάδα εκτός Ρωσίας που κατέκτησε το 
τουρνουά Lokoball. Κι αυτό μάλλον εξέπληξε τους διοργανωτές, 
που είδαν μια ελληνική ομάδα να κερδίζει την αφρόκρεμα του 
ρωσικού ποδοσφαίρου. Αφρόκρεμα διότι, οι ομάδες που συμμε- 
τείχαν στο τουρνουά είχαν περάσει τα προκριματικά τεστ που 
διεξήχθησαν σε 78 περιοχές και 11 πόλεις της χώρας.
Εξ ου, λοιπόν, παρότι αρχικά οι διοργανωτές είχαν υποσχεθεί στη 
νικήτρια ομάδα ένα ταξίδι για φιλικό αγώνα με μία από τις 
μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές σχολές της Ευρώπης, μετά το τέλος 
του τουρνουά διευκρίνισαν πως το έπαθλο αφορούσε μόνο τις 
ρώσικες ομάδες και το δώρο πήγε στην Μπάλτικα Καλίνιγκραντ.
Για το θέμα ενημερώθηκε ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν 

Το όνειρο της Μπαρτσελόνα
γίνεται αληθινό

ΜΙΑ ΜΑΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΩ ΜΟΣΧΑΣ
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Tον Ιούνιο του 2014 τα πιτσιρίκια των Τμημάτων Υποδο- 
μής του ΠΑΟΚ θα ετοιμάζουν βαλίτσες. Χωρίς μαγιό και 
αντιηλιακά. Μόνο με τη... στολή εργασίας, καθότι έχουν 
προσκληθεί σε επτά ευρωπαϊκά τουρνουά. Τα παιδιά που 
γεννήθηκαν από το 2005 μέχρι και το 1999 θα έχουν την 
μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν, να αγωνιστούν κόντρα 
σε Ακαδημίες μεγάλων διεθνών συλλόγων, να κερδί- 
σουν εμπειρίες και παραστάσεις.
Η Κ9 θα ταξιδέψει στο Λεβερκούζεν στις 7 και 8 Ιουνίου 
για να συμμετάσχει στο Pfingst Cup μαζί με 35 ομάδες. 
Εχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, εκτός από 
τη Λεβερκούζεν φυσικά, η Μάιντς,  Κάϊζερσλάουτερν, η 
Φορτούνα Ντίσελντορφ, η Ντούισμπουργκ, η Μπόχουμ.
Η Κ10 θα βρεθεί, επίσης στη Γερμανία, στο χωριό Ράιντ 
κοντά στο Ντίσελντορφ, στις 7 και 8 Ιουνίου για να συμ- 
μετάσχει, επίσης, στο τουρνουά Pfingst Cup. Θα συναγω- 
νιστεί ομάδες, όπως η Στουτγκάρδη, η Σάλκε, η Φορτού- 
να Ντίσελντορφ, η Κολωνία, η Καϊζερσλάουτερν, η Μπό- 
χουμ, η Ντούισμπουργκ, η Φρανκφούρτη, η Μπίλεφελντ, 
η Ομπερχάουζεν.
Στη Γερμανία και η Κ11, πάλι για το Pfingst Cup στις 7 και 
8 Ιουνίου, αλλά στο Μεχενγκλάντμπαχ αυτή τη φορά. Εκεί 
θα συμμετάσχουν 40 ομάδες! Αναφέρουμε ενδεικτικά την 
Μάιντς, το Ανόβερο, την Φορτούνα Ντίσελντορφ, την Κάϊ- 
ζερσλαουτερν, την Ντούισμπουργκ, την Σαν Πάουλι, τη 
Ρόντα, την Ααχεν. 
Στη Βουλγαρία, στην πόλη Μπλαόγκεβραντ, για το 
τουρνουά LUKOIL Children Cup θα βρεθεί η ομάδα Κ12 
του ΠΑΟΚ από τις 30 Μαϊου έως τις 2 Ιουνίου. Σπουδαίοι 
σύλλογοι συμμετέχουν, όπως η  Τότεναμ, η Γαλατασαράι, 
η Στεάουα, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο νικητής του τουρνουά 
μάλιστα, εκτός από τη «δόξα» κερδίζει κι ένα ταξίδι για την 
Βαρκελώνη, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός τον Σεπτέμβριο 
του 2014. Απλά να σημειωθεί ότι από την τοπική Ακαδη- 
μία… βγήκε ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ.
Συνέχεια με την Κ13 και το ταξίδι της στην Ολλανδία. Στο 
χωριό Σαπέλ κοντά στο Ρότερνταμ διεξάγεται στις 8 και 9 
Ιουνίου το τουρνουά CVV Zwervers με την συμμετοχή 12 
ομάδων. Φέγενορντ, Αγιαξ Κέιπ Τάουν, Μπρόντμπι, Σπά- 
ρτα Ρότερνταμ, Ναϊμέγκεν, Αλκμααρ, Τβέντε, Στουτγκάρ- 
δη, Ντόρτμουντ, Σάλκε, Μάλμε, Αούστρια, Εβερτον, Τότε- 
ναμ, Λεβερκούζεν. 
Η Κ14 θα ταξιδέψει στη Σουηδία, όπου η Ακαδημία της 
ΑΙΚ Στοκχόλμης διοργανώνει το τουρνουά Λέναρντ 
Γιόχανσον. Από τις  30 Μαϊου έως την 1η Ιουνίου.
Τέλος, η Κ15 θα πάει στη Γερμανία στο RIMINI Cup, το 
οποίο διεξάγεται από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου με την 
συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της Χόφενχαϊμ, της Ζενίτ, της 
Νυρεμβέργης, της Χέλσινμποργκ.

Σε 7 διεθνή τουρνουά τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ
Σαββίδης, ο οποίος θέλησε να επιβραβεύσει το μέλλον του συλλόγου και 
ανέλαβε εκείνος να υλοποιήσει την υπόσχεση που αθέτησαν οι διοργανωτές 
του Lokoball.
Ετσι η ομάδα Κ12 του ΠΑΟΚ αρχές του χρόνου θα βρεθεί στη Βαρκελώνη για 
να ξεναγηθεί στη Λα Μασία και ν' αντιμετωπίσει την ομάδα σύμβολο του ρόλου 
των Ακαδημιών στο ποδόσφαιρο, την Μπαρτσελόνα.
Διότι, τα δώρα κερδίζονται και τα γράμματα στον Αγιο Βασίλη κάποιες φορές 
φτάνουν στον προορισμό τους...
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ΚΙΟΣΕ
«Πρέπει οπωσδήποτε
να παίξω στον ΠΑΟΚ»

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
10 Ιουνίου 1995

ΘΕΣΗ
Κεντρικός αμυντικός

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ

Ροναλντίνιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ
Ματς Χούμελς

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ
Η δεύτερη θέση
με τον ΠΑΟΚ σε

διεθνές τουρνουά
στην Ιταλία

Κρίστι
NEXT GENERATION

«Αυτό που μου μένει
πια  είναι να πετύχω

στο ποδόσφαιρο.
 Ξέρω πως έχω

πολύ δρόμο μπροστά
μου και δουλεύω

κάθε μέρα»

ταν επτά χρονών. Στη Χαλάστρα,
έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου εγ-
καταστάθηκε με την οικογένειά του
από την Αλβανία, έφευγε μόνος από
το σπίτι και πήγαινε στο γήπεδο της

ομάδας του χωριού. Επρεπε να δει τον μεγαλύ-
τερο αδελφό του να παίζει μπάλα. «Καθόμουν με
τις ώρες, τον παρακολουθούσα και ζήλευα πολύ.
Μα τώρα εκείνος με καμαρώνει», λέει ο Κρίστι
Κιόσε. Πρωταγωνιστής μιας ιστορίας από τις πολ-
λές που έχουν να διηγηθούν μετανάστες στην Ελ-
λάδα, ο 18χρονος Κρίστι δηλώνει αυθορμήτως
και με την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει
την ηλικία του ότι «πρέπει οπωσδήποτε να παίξω
στον ΠΑΟΚ».
Αυτό είναι το όνειρό του από τη στιγμή που άρχισε
να κλωτσάει το τόπι στην ομάδα του χωριού, στον
Αξιό Ανατολικού. Τότε, όμως, δεν φανταζόταν ότι
κάποτε ο Δικέφαλος θα του χτυπούσε την πόρτα.
Λάθος. Οταν τον είδε ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπου-
λος, στον Ηρακλή, έπαιζε ως αμυντικό χαφ.  Είχε
ακολουθήσει με προσήλωση όλα τα απαραίτητα
βήματα στα τμήματα υποδομής.
Ο αδελφός του, 20 χρονών πια, είχε σταματήσει το
ποδόσφαιρο γιατί έπρεπε να δουλέψει. «Ο πατέ-
ρας μου είναι οικοδόμος και η μητέρα μου καθα-
ρίστρια και τα οικονομικά μας όχι σε καλή
κατάσταση», εξηγεί ο Κρίστι που είχε την... πολυ-
τέλεια να συνεχίσει.
Είχε ήδη περάσει τρία χρόνια στον Ηρακλή όταν
τον εντόπισε ο ΠΑΟΚ. Ηταν το 2011 κι ο 16χρονος
τότε Κρίστι βίωνε μία από τις πιο ευτυχισμένες
μέρες του. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος
ΕΠΣΜ. Τροπαιούχος εντάχθηκε στην Κ17 του Δι-
κεφάλου και αυτομάτως πέρασε στην ομάδα Κ20.

Δύο χρόνια μετά ο Κρίστι έχοντας ολοκληρώσει
τις υποχρεώσεις του ως μαθητής έχει μόνο ένα
πράγμα στο μυαλό του. «Αυτό μου μένει πια, να
πετύχω στο ποδόσφαιρο», λέει δίχως δεύτερες
σκέψεις.
Δυνατό, έξυπνο στόπερ, κι ας ήθελε μικρός να
γίνει επιθετικός - εξ ου και η λατρεία του για τον
Ροναλντίνιο.
Η επαφή του με την πρώτη ομάδα μέχρι στιγμής
είναι σε φιλικά -πρώτο το 5-1 επί της Καλαμαριάς
επί Μπόλονι- και προπονήσεις. Ο Χουμπ Στέφενς
όποτε έχει τη δυνατότητα καλεί νέα παιδιά από την
Κ20 και ο Κρίστι Κιόσε είναι μέσα στους επίλε-
κτους. Δίχως να… κοκορεύεται. Με αυτογνωσία
πως «έχω πολύ δρόμο μπροστά μου και δου-
λεύω κάθε μέρα. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να
παίξω στον ΠΑΟΚ». Το θέλει πολύ και το πιστεύει.
Στο χέρι του είναι...
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην παρούσα φάση
είναι πως η ομάδα Κ20 του ΠΑΟΚ… παραείναι
καλή ομάδα. Και γιατί κάτι τέτοιο είναι «εμπόδιο»
για ένα βασικό στέλεχος της συγκεκριμένης ομά-
δας; Επειδή ο Κιόσε είναι αμυντικός, αλλά στα πε-
ρισσότερα παιχνίδια έχει ρόλο θεατή, αφού οι
αντίπαλοι δύσκολα φτάνουν μέχρι την περιοχή
του Δικεφάλου. 
Ο Κρίστι αναγνωρίζει πως η… τριβή και η εμπει-
ρία έρχονται μέσα από τις δυσκολίες και τις φάσεις,
ωστόσο αντιμετωπίζει την κατάσταση με ωριμό-
τητα και εξασκεί ένα άλλο – απαραίτητο - συστα-
τικό της επιτυχίας ενός στόπερ, την απόλυτη
συγκέντρωση μέσα στον αγωνιστικό χώρο έτσι
ώστε ακόμα και μία φάση να συμβεί σε όλο το
90λεπτο να είναι σε θέση να την ξεχωρίσει, να την
διαβάσει και να την καθαρίσει πριν αυτή εξελιχθεί.

H
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ΟΤΑΝ Ο ΠΑΟΚ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΙΣ…τουλίπες

HEAD TO HEAD

#Από τον τρίτο γύρο του Kυπέλλου UEFA της
σεζόν 2000-01 ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις του
ΠΑΟΚ με τις ολλανδικές ομάδες. Η Αϊντχόφεν

επικράτησε και στα δύο παιχνίδια, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν

κατάφερε να σκοράρει. Για να φτάσει μέχρι αυτή τη
φάση είχε αποκλείσει την Μπεϊτάρ με νίκη 3-1 στην
Τούμπα και ισοπαλία στην Ιερουσαλήμ, ενώ στο δεύ-
τερο γύρο άφησε εκτός την Ουντινέζε με νίκη 3-0

Οι πρώτες 36 σεζόν στα Κύπελλα Ευρώπης κύλησαν δίχως ποτέ ο ΠΑΟΚ
να ταξιδέψει προς τις Κάτω Χώρες. Από τον Νοέμβριο του 2000 και μετά,
όμως, τα δεδομένα άλλαξαν. Ο Δικέφαλος έχει «καλύψει» το χαμένο έδα-
φος με 11 αναμετρήσεις σε 13 χρόνια. Η μερίδα του λέοντος των συγκεκρι-
μένων ματς ανήκει στην Αϊντχόβεν, με την οποία ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί
τέσσερις φορές. Η PSV είναι και η μοναδική ολλανδική ομάδα που ηττήθηκε
από τον Δικέφαλο σ’ εκείνο το 3-2 της σεζόν 2001-02. Με το σημερινό ματς,
η ΑΖ πιάνει την Αϊντχόβεν στην πρώτη θέση των… αγαπημένων αντιπάλων
του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, αφού αυτή θα είναι η τέταρτη φορά που αντι-
μετωπίζει τον Δικέφαλο.
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ΕΝΤΟΣ
5 αγώνες
(1-2-2)

ΤΕΡΜΑΤΑ
9-10

ΕΚΤΟΣ
6 αγώνες
(0-3-3)

ΤΕΡΜΑΤΑ
4-11 

ΣΥΝΟΛΟ
11 αγώνες

(1-5-5)
ΤΕΡΜΑΤΑ

13-21 

ΣΚΟΡΕΡ 
4 ΓΚΟΛ: Σαλπιγγίδης
2 ΓΚΟΛ: Γιασεμάκης,
Βιεϊρίνια, Βλάνταν,

Ιβιτς
1 ΓΚΟΛ: Ουντέζε,

Λουτσιάνο, Βόκολος

ΕΝΤΟΣ

23.11.2000
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΠΑΟΚ

1-1
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

07.12.2000 
ΠΑΟΚ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

0-1
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

22.11.2001
ΠΑΟΚ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

3-2
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

06.12.2001
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΠΑΟΚ

4-1 
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

16.09.2004
ΠΑΟΚ - ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ

2-3 
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

30.09.2004
ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ - ΠΑΟΚ

2-1 
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

20.08.2009
ΠΑΟΚ - ΧΕΡΕΝΦΕΪΝ

1-1
EUROPA LEAGUE

27.08.2009
ΧΕΡΕΝΦΕΪΝ - ΠΑΟΚ

0-0
EUROPA LEAGUE

03.10.2013
ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ - ΠΑΟΚ

1-1 
EUROPA LEAGUE

29.11.2007
ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ - ΛΑΡΙΣΑ

1-0 
ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

16.09.2009
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ

1-0 
CHAMPIONS

LEAGUE

30.08.2013
ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

0-2 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

EUROPA
LEAGUE

24.11.2009
ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

0-0 
CHAMPIONS

LEAGUE

22.08.2013
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ

1-3 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

EUROPA
LEAGUE

28.07.2010
ΑΓΙΑΞ - ΠΑΟΚ

1-1  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

CHAMPIONS
LEAGUE

04.08.2010
ΠΑΟΚ - ΑΓΙΑΞ

3-3  
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

CHAMPIONS
LEAGUE

ΑΛΚΜΑΑΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΑΛΚΜΑΑΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

EUROPA LEAGUE

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ CHAMPIONS LEAGUE

ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA

CHAMPIONS LEAGUE

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EUROPA LEAGUE 31

στην Θεσσαλονίκη που κάλυψε την ήττα
με 1-0 στην Ιταλία.

# Μόλις ένα χρόνο μετά το πρώτο
τους ραντεβού για το Κύπελλο
UEFA, ΠΑΟΚ και Αϊντχόφεν συ-

ναντήθηκαν πάλι στον τρίτο γύρο του θε-
σμού για την σεζόν 2001-02. Ο Γιασεμής
Γιασεμάκης σημείωσε το πρώτο γκολ του
Δικεφάλου απέναντι σε ομάδα της Ολ-
λανδίας και ήταν η ισοφάριση του σκορ
σε 1-1 στο 35’ της αναμέτρησης μέσα
στην Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε
3-2 χάρη σε ένα ακόμη γκολ του Γιασε-
μάκη και ένα του Ουντέζε, αλλά απο-
κλείστηκε μετά την ήττα 4-1 στο Philips
Stadion. Σκόρερ σ’ εκείνο το ματς ήταν
ο Λουτσιάνο. 

#Τέσσερα γκολ εναντίον ολλανδικών
ομάδων έχει σημειώσει ο Δημή-
τρης Σαλπιγγίδης με τα χρώματα

του ΠΑΟΚ. Τα τρία απ’ αυτά είναι κατά της
Αλκμάαρ, με την οποία άνοιξε και τον λο-
γαριασμό του το 2004-05 που σκόραρε και
στα δύο ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο
Σάλπι ήταν αυτός που χάρισε στον ΠΑΟΚ
την ισοπαλία στο πρώτο ματς των δύο
ομάδων την τρέχουσα σεζόν, ενώ έχει
σκοράρει και εναντίον του Αγιαξ. 

#Το ένατό της ματς κόντρα σε ελλη-
νική ομάδα δίνει απόψε η Αλκμααρ.
Εκτός από τις τρεις αναμετρήσεις με

τον ΠΑΟΚ έχει παίξει και με τον Ολυμ-
πιακό, τη Λάρισα και στην αρχή της σεζόν
με τον Ατρόμητο.
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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

09

ROSTER

Ν
Υ
Η
Ε

SWMA_Layout 1  12/10/13  3:30 PM  Page 34



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

Huub Stevens
www.paokfc.gr

Γεν. Αρχηγός:
Κώστας Ιωσηφίδης
Βοηθοί προπονητή:
Ton Lokhoff
Γιώργος Γεωργιάδης
Γυμναστές:
Onyeike Chima
Γρηγ. Καβαλιεράτος

Προπ. Τερματοφυλάκων:
Δημήτρης Μούσιαρης
Γιατρός:
Γιάννης Ράλλης
Εργοφυσιολόγος:
Γιώργος Ζιώγας
Scouter Ανάλυση:
Κυριάκος Τσιτιρίδης

Φυσιοθεραπευτές:
Νίκος Τσιρέλας
Κώστας Μιχαηλίδης
Θανάσης Καπούλας
Υπεύθυνοι ιματισμού:
Θανάσης Σαραπάνης
Bαλάντης Βαρλάμης
Υπ. τεχν. εξοπλισμού:
Αν. Κουτσουλιώτης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Προπ
Η. Γ.: 
Εθν.: 

H
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ΣΤΕΦΕΝΣ
Συμπτώσεις και ιστορίες

ενός μεγάλου ρεκόρ

THE MANAGER

Στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία… έπεσε σε δύο Ελληνες διαιτητές. Στη 
δεύτερη βρέθηκε αντιμέτωπος με την ομάδα της ζωής του. Τη Σάλκε. 
Αποκλείστηκε, αλλά και στο τέλος πανηγύρισαν παρέα το Κύπελλο UEFA. 
Στο σήμερα, 17 χρόνια αργότερα, έμελλε να συμπληρώσει 100 αγώνες σε 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις κόντρα σε ποιον άλλον; Στη Σάλκε. Μικρές 
λεπτομέρειες που δένουν αρμονικά μεταξύ τους και κάνουν ακόμα πιο 
όμορφη την ιστορία του Ευρωπαίου Χουμπ Στέφενς.  

Χουμπ

36

SWMA_Layout 1  12/10/13  3:30 PM  Page 36



37

SWMA_Layout 1  12/10/13  3:30 PM  Page 37



ο 1995, όπως όλοι, έτσι κι ο Χουμπ Στέφενς ήταν 
ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος κι ένας νέος 
προπονητής. Περισσότερο ορμητικός, αρκετά πιο 
οξύθυμος, αλλά το ίδιο απαιτητικός και ταλαντούχος. 

Μετρώντας ήδη δύο χρόνια στους πάγκους πιστώνονταν την 
αναμόρφωση μιας μικρομεσαίας ομάδας, της Ρόντα σε μια 
από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ολλανδικού ποδοσφαίρου 
και είχε ήδη αποκτήσει το πρώτο του παρατσούκλι. «Ο γκρι- 
νιάρης του Κερκρέιντ». Αιτία; Οι παραξενιές του και τα 
ασυγκράτητα νεύρα του. Είχε απαγορεύσει στους παίκτες να 
έχουν μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια επειδή είναι «επικίν- 
δυνο να παίζεις με σκουλαρίκια ή να μπαίνουν τα μαλλιά στη 
μούρη σου και να χάνεις το οπτικό σου πεδίο», ενώ είχε 
«συνέχεια εκρήξεις σαν ηφαίστειο», όπως παραδέχεται.
Υπό τις οδηγίες του Στέφενς η Ρόντα έζησε ορισμένες από τις 
καλύτερες στιγμές της ιστορίας της. Η τέταρτη θέση της σεζόν 
1994-95 και η δεύτερη το 1995-96 της χάρισαν το εισιτήριο για 
το Κύπελλο UEFA. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολλαν- 
δού τεχνικού ήταν στις 12 Σεπτεμβρίου 1995 και τελείωσε με 
θριαμβευτική νίκη 5-0 επί της Ολύμπια Λιουμπλιάνα. Το 2-2 
του επαναληπτικού στη Σλοβενία απλώς σφράγισε την 
παρθενική πρόκριση του Στέφενς και μοναδική του με τη 
Ρόντα που στον επόμενο γύρο... αυτοκτόνησε κόντρα στην 
Μπενφίκα. Οι Ολλανδοί ανέτρεψαν το εις βάρος τους 1-0 του 
Ντα Λουζ, νικούσαν 2-0 στο δεύτερο ματς, ωστόσο κατέρ- 
ρευσαν τρία λεπτά πριν το τέλος δεχόμενοι δύο γκολ από τον 
Ναντέρ Χασάν.
 

Το κεφάλαιο Σάλκε 
Την επόμενη αγωνιστική περίοδο στη ζωή του Στέφενς μπήκε 
η Σάλκε. Οι Μπλε κληρώθηκαν στον πρώτο γύρο με τη Ρόντα, 
την απέκλεισαν με 3-0 και 2-2 και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είπε 
αντίο Ευρώπη. Προσωρινά, όμως. Η Σάλκε είχε ήδη δει την 
πολύ καλή δουλειά του στη Ρόντα κι έπειτα από τη γνωριμία 
στα μεταξύ τους ματς τον κάλεσε στη Γερμανία και τον έχρισε 
αντικαταστάτη του Γιούργκ Μπέργκερ. 
Η δικαίωση ήταν άμεση. Με τον Στέφενς στον πάγκο, η Σάλκε 
τρέλανε κόσμο στην Ευρώπη. Απέκλεισε διαδοχικά τις 
Μπριζ, Βαλένθια, Τενερίφη και κατέκτησε το Κύπελλο UEFA 
μετά τα διπλά ματς με την Ιντερ. Ο τίτλος κρίθηκε στα πέναλτι. 
Εκεί όπου ένας Ολλανδός (ακόμα μια λεπτομέρεια), ο Ααρον 
Βίντερ, ήταν αυτός που αστόχησε στο κρίσιμο πέναλτι και 
χάρισε την κούπα στη Σάλκε. 
Με τους Μπλε ο Στέφενς έδωσε ακόμα έξι ματς στο Κύπελλο 
UEFA 1997-98 φτάνοντας μέχρι τον προημιτελικό κι άλλα έξι 
στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2001-2 και 
συνέχισε την ευρωπαϊκή του καριέρα ως τεχνικός της Χέρτα 
Βερολίνου, του Αμβούργου, της Αϊντχόβεν και της Ρεντ 
Μπουλ Σάλτσμπουργκ πριν επιστρέψει στην Σάλκε τη σεζόν 
2011-12 για να την οδηγήσει και πάλι στα προημιτελικά του 
Europa League και στο Champions League της επόμενης 

THE MANAGER

χρονιάς. Στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διορ- 
γάνωσης βρέθηκε στη χώρα μας κόντρα στον Ολυμπιακό 
και το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην Ελλάδα για μόνιμη 
εγκατάσταση αναλαμβάνοντας τον ΠΑΟΚ.

Κατοστάρης κόντρα στη πρώην ομάδα του
Η μοίρα, μάλιστα, τα ήθελε έτσι ώστε ένα σημαντικό ματς 
της ευρωπαϊκής του καριέρας να το δώσει κόντρα στην 
ομάδα που σημάδεψε την καριέρα του. Στον επαναληπτικό 
της Τούμπας απέναντι στη Σάλκε, ο Στέφενς συμπλήρωσε 
100 ευρωπαϊκά παιχνίδια στους πάγκους. Μόνο που ο 
επετειακός αγώνας δεν ήταν και τυχερός, καθότι ο ΠΑΟΚ 
δεν κατάφερε να περάσει στους ομίλους του Champions 
League και ο ίδιος ο Στέφενς τιμωρήθηκε με τρία ματς 
επειδή μίλησε στον συμπατριώτη του διαιτητή.  Η ιστορία, 
όμως, συνεχίζει να γράφει και ο Ολλανδός τεχνικός σήμε- 
ρα σφραγίζει και τυπικά άλλη μια πρόκριση που θα του 
επιτρέψει να βελτιώσει το ρεκόρ του. 

Τ
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100matches
Τη σεζόν 1996-97 ως προπονητή
της Ρόντα, η Σάλκε τον απέκλεισε
από το Κύπελλο UEFA,  μετά τον
έχρισε τεχνικό της και μαζί
κατέκτησαν το τρόπαιο 

european
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ΠΑΟΚ 3 - 2 ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ

EUROPA LEAGUE • ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεξέιρα (ESP)

ΣΚΟΡΕΡ: 35’ Βίτορ, 39’ Νίνης, 67’ Σαλπιγγίδης – 13 Ν’ντλόβου, 21’ Γκολάσα

ΠΑΟΚ
Χακόμπο, Κίτσιου,

Λίνο, Κατσουράνης, 
Βίτορ, Τζιόλης,
 Λάζαρ, Νίνης
 (60 Λούκας),

Στοχ (87 Λόρενς),
Σαλπιγγίδης

 (78 Βούκιτς),
Αθανασιάδης 

 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Κίτσιου

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

22
ΚΟΡΝΕΡ

8
ΦΑΟΥΛ

14

SHOTS ON/OFF

11

 ΜΑΚΑΜΠΙ
Σαράνοφ, Τουάθα, 

Μεσούμαρ
(73 Αζουλάι), 

Πιλιάφσκι, Μπόκολι, 
Τσότσαλιτς, Γκολάσα, 
Γιαντλίν (69 Κατάν), 

Εζρά, Ν’ντλόβου 
(46 Αμπουχατζίρα),

Ράγιος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Εζρά, Τσότσαλιτς,

Μεσουμάρ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

8
ΚΟΡΝΕΡ

9
ΦΑΟΥΛ

13

SHOTS ON/OFF

5

MATCH ACTION

Χακόμπο

Σαράνοφ

Κίτσιου
Κατσουράνης Βίτορ

Τζαβέλλας

Γιαντίν

Ταυάθα Πιλιάνσκι

Μπόκολι Γκολάσα

Μεσουμάρ

ΡάγιοΈζρα Ν’ντλοβού

Τσότσαλιτς

Σαλπιγγίδης

Λάζαρ Τζιόλης

Αθανασιάδης

Νίνης Στοχ

2
4

ΟΦΣΑΪΝΤ

3 4

ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ

54 46

ΠΑΣΕΣ

441 373

ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΠΑΣΕΣ

363 300

1

70
28 15

16

14

25 06

33

8

7 26

13 29 25

15

33

27

12 10

77 11

α
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ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ 0 - 0 ΠΑΟΚ

EUROPA LEAGUE • ΠΕΜΠΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ • KIRYIAT ELIEZER

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσβάιερ (GER)

ΣΚΟΡΕΡ: -

 ΜΑΚΑΜΠΙ
Σαράνοφ, Μεσουμάρ, 

Κεϊνάν, Φαλάκ, 
Τουάθα, Μπόκολι,

Αμπουκράτ, Βερέντ 
(57 Ράγιος),

Ν’ντλοβού  (79 Ριάν),
Εζρά, Γκοζλάν

(46 Αμπουχατζίρα)
 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Αμπουκράτ,

Εζρά, Γκοζλάν

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

5
ΚΟΡΝΕΡ

9
ΦΑΟΥΛ

18

SHOTS ON/OFF

1

ΠΑOK
Χακόμπο, Σκόνδρας, 

Κατσικάς,
Κατσουράνης, 

Τζαβέλλας, Τζιόλης, 
Λάζαρ, Νίνης 

(60 Σαλπιγγίδης), 
Λούκας (89 Λίνο), 
Στοχ (67 Ολίσε),

Αθανασιάδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Σκόνδρας,

Κατσικάς, Λίνο

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

5
ΚΟΡΝΕΡ

4
ΦΑΟΥΛ

20

SHOTS ON/OFF

3

MATCH ACTION

Χακόμπο

Σαράνοφ

Σκόνδρας
Κατσουράνης Kατσικάς

Τζαβέλλας

Βερέντ

Φαλάκ

Μπόκολι

Τουάθα

Αμπουκράτ

Μεσουμάρ

Ν’ντλοβούΕζρά Γκοζλάν

Κεϊνάν

Λούκας

Λάζαρ Τζιόλης

Στοχ

23

ΟΦΣΑΪΝΤ

5 2

ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ

50 50

ΠΑΣΕΣ

398 414

ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΠΑΣΕΣ

316 320

1

02
28 04

3

10

25 06

Αθανασιάδης

33

8

13

11

5

7

21

6

33

27

24 12

Νίνης

77

11
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ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ

Γουάιτ Χαρτ Λέιν, Amsterdam Arena, Veltins Arena, 
Ολυμπίνσκι, Φρίουλι, Σουκρού Σαράτσογλου. Ορισμένα 
από τα (πολλά) γήπεδα από τα οποία πέρασε αήττητος
ο ΠΑΟΚ στο δρόμο για τη δημιουργία ενός εντυπωσιακού 
ρεκόρ μακριά από την Τούμπα. Από το καλοκαίρι το 2009 
όταν ο Δικέφαλος επέστρεψε στα Κύπελλα Ευρώπης 
άρχισε με ζηλευτή σταθερότητα να καταρρίπτει το κλισέ 
που τον ήθελε να δυσκολεύεται μακριά από το γήπεδο 
του, ειδικά σε παιχνίδια εκτός Ελλάδας.
Οι μοναδικές ομάδες που κατάφεραν να λυγίσουν την 
αντίσταση του ΠΑΟΚ στο γήπεδό τους όλο αυτό το 
διάστημα ήταν η Βιγιαρεάλ τον Οκτώβριο του 2010 και η 
Ραπίντ Βιέννης τον Αύγουστο του 2012. 
Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή… τρέχει ένα 
αήττητο εκτός έδρας σερί στις διοργανώσεις της UEFA. 

ΠΑΟΚ ΕΙΣΑΙ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ…

ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠO ΤΗ ΤΟΥΜΠΑ

Συγκεκριμένα, ο Δικέφαλος παραμένει 
εννιά ματς αήττητος στη φάση των 
ομίλων του Europa League, επίδοση η 
οποία είναι η καλύτερη στην ιστορία του 
θεσμού. Το προηγούμενο ρεκόρ με επτά 
ματς το μοιράζονταν Ατλέτικο Μαδρίτης, 
Πόρτο και  Φενέρμπαχτσε. 
Τα εννιά ματς δίχως ήττα είναι και ρεκόρ 
για όλες τις ελληνικές ομάδες. Ως τώρα 
τα πρωτεία στην συγκεκριμένη 
κατηγορία τα είχε η ΑΕΚ με έξι εκτός 
έδρας αγώνες δίχως ήττα.  

Βαλερέγκα - ΠΑΟΚ 1-2

1

Καρπάτι - ΠΑΟΚ 1-1

25.08.2011

Ρουμπίν Καζάν - ΠΑΟΚ 2-2

29.09.2011

Αλκμααρ - ΠΑΟΚ 1-1

Μακάμπι Χάιφα - ΠΑΟΚ 0-0 

03.10.2013

UNBEATEN RECORD

Το ντεμπούτο του Λάζαρ στον 
ΠΑΟΚ. Από τα πόδια του 

Ρουμάνου ξεκίνησε το πρώτο 
γκολ του Βιεϊρίνια και 

ακολούθησε το 0-2 με εκτέλεση 
φάουλ του Πάμπλο Γκαρσία.

Ο Αθανασιάδης έβαλε τον ΠΑΟΚ 
μπροστά στο σκορ στο Καζάν, αλλά 
η Ρούμπιν αντέδρασε στο δεύτερο 

ημίχρονο με τους Βαλντέζ (52’), 
Ντιαντιούν (66’). Ο ΠΑΟΚ 

ισοφάρισε στο 80’ με τον Φωτάκη 
και θα μπορούσε να είχε πάρει τη 

νίκη στο τέλος με τον Ιβιτς.

07.11.2013

19

20

Βαλερέγκα - ΠΑΟΚ 0-2

28.07.2011 9

10

11

30.07.2009
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2 3
Χέρενφεϊν - ΠΑΟΚ 0-0  

27.08.2009

Αγιαξ - ΠΑΟΚ 1-1 

29.08.2010

Μπριζ - ΠΑΟΚ 1-1

Βιγιαρεάλ - ΠΑΟΚ 1-0 

21.10.2010

Ντ. Ζάγκρεμπ - ΠΑΟΚ 0-1

15.12.2010

Σαχτέρ - ΠΑΟΚ 0-2

16.09.2010

Η ισοπαλία δεν ήταν αρκετή 
στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ. 
Το 0-0 ήταν καταδικαστικό 
για την πρόκριση του στους 
ομίλους. Το 1-1 της Τούμπας 
διαφυλάχθηκε από τους 
γηπεδούχους που έπαιξαν 
φουλ άμυνα κι έκαναν την 
πρώτη τους ευκαιρία στο 58’.

Η ήττα μέσα στην Τούμπα με 
1-0 με γκολ του Νέτσιντ, δεν 
άφηνε περιθώρια στον 
ΠΑΟΚ. Φουλ επίθεση, λοιπόν 
για την ανατροπή. Ο 
Μουσλίμοβιτς είχε δοκάρι 
στο 36’, ενώ στο 67' 
εκμεταλλεύθηκε την λάθος 
συνεννόηση της άμυνας και 
με σουτ έκανε το 1-0. Η 
ισοφάριση ήρθε με πέναλτι.

Οι Ιταλοί είχαν ένα πολύ πιεστικό 
πρώτο 20λεπτο, όπου ο ΠΑΟΚ 

άντεξε με τον Κρέσιτς να σώζει 
πολλές φορές την εστία του.  Η 

συνέχεια ήταν σαφώς πιο ήρεμη 
και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος, 

αλλά ο ΠΑΟΚ με ήττα 3-0 στην 
Τούμπα αποκλείστηκε. 

Ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη - 
πρόκριση μέσα στην Αγγλία και 

την πήρε απέναντι και στη 
δαιτησία. Ο Σαλπιγγίδης άνοιξε 

το σκορ στο 6’  και ο Κλάους 
έκανε το 0-2 μόλις στο 14’.

Η Τότεναμ μείωσε με ανύπαρκτο 
πέναλτι και αποβολή του 

Σταφυλλίδη. Το 2-1, όμως, 
έμεινε μέχρι το τέλος και

ο ΠΑΟΚ πέρασε στους 32 του
Europa League.

Το γκολ που δέχθηκε στο 61’ από τον Κουεμάχα... ξύπνησε
τον ΠΑΟΚ που είχε εγκλωβιστεί στο παιχνίδι κέντρου της Μπριζ.
Ο Μαλεζάς στο 78' με κεφαλιά έκανε το 1-1, ενώ ο Βιεϊρίνια (80”) 

και ο Φωτάκης (90') έχασαν ευκαιρίες για τη νίκη μέσα στο Βέλγιο. 

Ο Εμρέ στο 50’ με σουτ έξω από την περιοχή ισοφάρισε το σκορ της 
Τούμπας, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε την απάντηση στην παράταση. Με γκολ 
του Μουσλίμοβιτς που είχε μπει ως αλλαγη, ισοφάρισε 1-1 στο 102’ 

και ο Δικέφαλος προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League.

4

5

67
ΤΣΣΚΑ Μόσχας - ΠΑΟΚ 1-1

22.02.2011 8

12
Τότεναμ - ΠΑΟΚ 1-2

30.11.2011 13
Ουντινέζε - ΠΑΟΚ 0-0 

16.02.2012 14

Ραπίντ Βιέννης - ΠΑΟΚ 3-0

30.08.2012 16
Μέταλιστ - ΠΑΟΚ 1-1

07.07.2013 17
Σάλκε - ΠΑΟΚ 1-1

21.08.2013 

28.11.2013

18

21

Μπνέι Γεχούντα  - ΠΑΟΚ 0-2

02.08.2012
15

9

26.08.2010

Φενέρμπαχτσε - ΠΑΟΚ 1-1 

Σάμροκ Ρόβερς - ΠΑΟΚ 1-3

03.11.2011
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FLASH BACK

ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΚΜΑΑΡ
Η πρώτη γνωριμία της

«υποβιβασμός» στο Κύ-
πελλο UEFA για τη συ-
νέχιση της ευρωπαϊκής
προοπτικής του ΠΑΟΚ
τη σεζόν 2004-05, δεν

συγκίνησε κανέναν. Ο πρώτος αγώνας
εναντίον της ΑΖ ήταν ένα σημείο δια-

μαρτυρίας για τους οπαδούς, απέναντι
στη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές,
του πάντες…
Η μέχρι τότε σχεδόν… άσημη ΑΖ του,
επίσης, σχεδόν άσημου Κο Αντριάνσε
δεν έτυχε της προσοχής που έπρεπε
από την ομάδα, που είχε άλλα πράγ-

ματα να της αποσπούν την προσοχή.
Με ποδόσφαιρο τριών ταχυτήτων πιο
γρήγορο, ούτε κατάλαβε κανείς πως οι
Ολλανδοί έκαναν τη δουλειά τους στην
Τούμπα. Αυτό έμελλε να είναι και το
κύκνειο άσμα του Άγγελου Αναστα-
σιάδη στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο πολυ-

O

Το καλοκαίρι του 2004 ήταν από τα πιο επεισοδιακά στην σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ. Μετά
από ένα κερδισμένο EURO της Εθνικής ομάδας και την επιτυχή (παρά τα θρυλούμενα των
απαισιόδοξων) διοργάνωση των Ολυμπιακών αγώνων, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που φάνταζε
φαβορί να πετύχει για πρώτη φορά στην ιστορία του την είσοδο στους ομίλους του Cham-
pions League. Το στραπάτσο από την Μακάμπι Τελ Αβίβ αγωνιστικά και κυρίως εξωαγω-
νιστικά (με την ήττα στα χαρτιά για αντικανονική συμμετοχή του Λιάσου Λουκά)
δημιούργησε δύσκολα διαχειρίσιμη απογοήτευση.
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VS

νίκης Έλληνας τεχνικός έδωσε τη θέση του στον
Ρολφ Φρίνγκερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να ανα-
τρέψει την κατάσταση στον επαναληπτικό.
Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2004, η Τούμπα μύριζε
μπαρούτι, με σφοδρές αντιδράσεις των οπαδών
προς τη Διοίκηση του Γιάννη Γούμενου, που θε-
ωρήθηκε υπεύθυνη για τον αποκλεισμό στα
προκριματικά του Champions League. 
Ο αγώνας ξεκίνησε με κακούς οιωνούς λόγω
της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και συνεχί-
στηκε έτσι. Οι Ολλανδοί σκόραραν πρώτοι με τον
Βαν Γκάλεν, στο 18’ και όλα έμοιαζαν να κρέ-
μονται σε μια κλωστή. Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης,
ισοφάρισε αμέσως σχεδόν, στο 25’ και έδωσε
σύνθημα αντεπίθεσης, το οποίο ολοκλήρωσε ο
Λεωνίδας Βόκολος στο 31’. Ηταν όμως ένα από
τα βράδια που δεν επιφύλασσε happy end. Η
ελπίδα κράτησε μόλις 4 λεπτά... Τότε ισοφάρισε
ο Λάντζαατ και η δεξαμενή πίστης για την πλήρη
ανατροπή είχε μάλλον αδειάσει. Το σκορ
έκλεισε στο 49’ ο Μέερντινκ, που έδωσε στην
ομάδα του το προβάδισμα, με το ματς να λήγει
εκεί.
Οι εξελίξεις μετά τον αγώνα ήταν ραγδαίες, με
τον Άγγελο Αναστασιάδη να αποτελεί παρελθόν,
τον κόσμο να διχάζεται και τους 14.000 που βρέ-
θηκαν εκείνο το βράδυ στην Τούμπα να βλέπουν
από κοντά την ομάδα που εκείνη τη σεζόν
έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA
και διεκδίκησε με αξιώσεις το πρωτάθλημα Ολ-
λανδίας.

Τοχούρογλου
Ανδράλας

(54’ Εγκωμίτης)
Ουντέζε

Χασιώτης
Βόκολος
Χάγκαν

(54’ Σπάσιτς)
Κούτσης

Μαλαδένης
Θεοδωρίδης 

(65’ Σκαρμούτσος)
Σαλπιγγίδης

Γιασεμή

Τίμερ
Ντε Κλερ
Γιάλενς

Κρόμκαμπ
Όπνταμ

Λάντζαατ
Λίντεμπεργκ

Μέερντινκ
(72’ Νελίσε)

Πέρεζ
(88’ Σεκτιουί)
Βαν Γκάλεν 
(66’ Ραμζί)

Χούισεγκεμς
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Λούκας Πέρεθ
Ο 16χρονος τότε επιθετικός μέσος 

αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Αλαβές 
και περίμενε την ευκαιρία που του

έδωσε τρία χρόνια αργότερα
η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στέλιος Κίτσιου
«Εκείνη τη χρονιά αποφάσισα ότι θα γίνω 

ποδοσφαιριστής» παραδέχεται τώρα
ο διεθνής αμυντικός, ο οποίος το 2004 

έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά 
βήματα στους Ιωνες Διαβατών.

Κώστας Κατσουράνης
Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική 
Ελλάδας σε ηλικία 25 ετών φορούσε
τη φανέλα της ΑΕΚ κι εκείνη τη μέρα 

έβρισκε δίχτυα στο Κύπελλο UEFA κόντρα 
στη Νόβα Γκόριτσα.

Χακόμπο Σανθ
Σε ηλικία 21 ετών αγωνιζόταν στην τρίτη 
κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος 

και πιο συγκεκριμένα στην Παλένσια
ως δανεικός απ’ τη δεύτερη ομάδα

της Βαγιαδολίδ.

ΞΕΡΩ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ
TO 2004…

01

28 70

10
Τον Σεπτέμβριο του 2004 οι δρόμοι του ΠΑΟΚ και της Αλκμααρ 
είχαν διασταυρωθεί για πρώτη φορά στο Κύπελλο UEFA.
Τότε ο Δικέφαλος προερχόταν απ’ τον επώδυνο αποκλεισμό 
στα προκριματικά του Champions League από τη Μακάμπι
Τελ Αβίβ. Στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο
ομάδων που έγινε στην Τούμπα στις 16/09/2004
η Αλκμααρ έφυγε νικήτρια με 2-3. Το PAOK Matchday 
Magazine έψαξε και βρήκε που βρίσκονταν
τότε οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που αγωνί-
στηκαν στο φετινό ματς  των δύο ομάδων
στο AFAS Stadion.

ΠΑΟΚ - ΑΛΚΜΑΑΡ 2-3
Γήπεδο Τούμπας, 16/09/2004
26’ Σαλπιγγίδης, 31’ Βόκολος
18’ Φαν Χάλεν, 36’ Λάντζαατ,
50’ Μέιρντινκ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΛΑΚΑΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

ΚΕ

ΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

ΔΕΞΙ ΜΠΑΚ

48

SWMA_Layout 1  12/10/13  6:00 PM  Page 48



TIME MACHINETIME MACHINE

Στέφανος Αθανασιάδης
Μικρό κι αμούστακο (κυριολεκτικά) παιδί

16 ετών, έφτιαχνε το όνομά του με σκληρή 
προπόνηση και πολλά γκολ στις ακαδημίες 
του ΠΑΟΚ. Το 2006 και μετά από μία χρονιά
με 24 γκολ στη Β’ ομάδα του Δικέφαλου, 
υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό 

συμβόλαιο.

Μιγκέλ Βίτορ
Προσπαθούσε να χωνέψει την ήττα της

εθνικής Πορτογαλίας από την Ελλάδα - ήταν
ball boy και σε ηλικία 15 ετών έπαιζε μπάλα

στις ακαδημίες της Μπενφίκα.

Αλέξανδρος Τζιόλης
Την ημέρα που ο ΠΑΟΚ υποδεχόταν την Αλκμααρ, 

ο 19χρονος αμυντικός μέσος ήταν ήδη... 
παλιοσειρά στον Πανιώνιο κι ετοιμαζόταν

για την τρίτη του επαγγελματική σεζόν. 

Σωτήρης Νίνης
Ηταν μόλις 14 ετών και είχε μόλις 

μετακομίσει από τις ακαδημίες 
Παθιακάκη στις ακαδημίες

του Παναθηναϊκού.

Μίροσλαβ Στοχ
Μέλος των ακαδημιών της γενέτειράς 

του, της Νίτρα σε ηλικία 15 ετών
ο μικρόσωμος Σλοβάκος πιτσιρικάς

δεν είχε καν κάνει το επίσημο
ντεμπούτο του.

Κοστίν Λαζάρ
Το 2004 ο διεθνής Ρουμάνος αμυντικός 

μέσος του ΠΑΟΚ αγωνιζόταν στη 
Σπορτούλ Σούντεντεσκ, με την οποία 

τερμάτισε στην έκτη θέση του 
πρωταθλήματος Ρουμανίας. 

Γιώργος Τζαβέλλας
Τα πρώτα βήματά του ως ποδοσφαιριστής 
ξεκινούσε το 2004 ο διεθνής αμυντικός, 
αγωνιζόμενος στη Δόξα Βύρωνα, ομάδα 
που αργότερα ενίσχυσε και οικονομικά 

ως μεγαλομέτοχος!

25 11

33

06

03

77

15

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΣ
ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΠΑΚ

ΜΕΣΟΣ

ΚΕ

ΝΤΡΙΚΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
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ο άνθρωπος που δημιούργησε το σύλλογο50
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ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ
Η ομάδα που έσπασε το κατεστημένο

 του ολλανδικού ποδοσφαίρου

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1967

ΧΡΩΜΑΤΑ
Κόκκινο - Ασπρο

OFFICIAL WEBSITΕ
www.az.nl

ΤΙΤΛΟΙ
2 πρωταθλήματα

4 Κύπελλα

ΕΔΡΑ 
AFAS Stadion

Τη δεκαετία του 1960, όταν το
ποδόσφαιρο στην Ολλανδία βρι-
σκόταν σε νηπιακό επίπεδο ανά-
πτυξης, δύο αδέρφια από το
Ζάανσταντ είχαν την προνοητι-

κότητα να δουν και να διαμορφώσουν
την επόμενη μέρα. Ο Σέις και ο Κλάας
Μόλενααρ παλιοί παίκτες της Kooger,
μιας παρηκμασμένης δύναμης της πε-
ριοχής έβλεπαν πως για να μπορέσει η
ομάδα τους να επιστρέψει στο προσκή-
νιο θα έπρεπε να δυναμώσει. Πρότει-
ναν, λοιπόν, συγχώνευση με την άλλη
τοπική ομάδα, τη ZFC, ωστόσο το σχέ-
διο τους… σκόνταψε σε στενά μυαλά. 
Οι Μόλενααρ δεν σταμάτησαν να κυνη-

γούν το πλάνο τους. Τον Μάιο του 1967 συγ-
χώνευσαν την Kooger -τότε πια ονομαζόταν
FC Zaanstreek- με μια ομάδα της γειτονικής
πόλης, την Alkmaar ’54. Το δημιούργημά τους
είναι η σημερινή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η ΑΖ
Alkmaar. 
Η ιστορία της ΑΖ περικλείει όλες τις πτυχές
του ποδοσφαίρου. Και τις παθογένειες και την
προοδευτική φιλοσοφία. Οι πρώτες αφορούν
τα πρώτα χρόνια του συλλόγου. Τότε που ο εν-
θουσιασμός της δημιουργίας κάτι καινούριο
οδήγησε στις σπατάλες για μεταγραφές ξένων
ποδοσφαιριστών και εν συνεχεία σε υπέ-
ρογκα χρέη.

T
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ
14.09.1977 

ΑΖ - Ντιβερντάνζ
11-1

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΤΤΑ
30.08.2012
ΑΖ - Ανζί

0-5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ
EUROPA LEAGUE

10
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Κιου Ζάλιενς 45

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΚΟΛ
Κεες Κιστ 18

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΡΕΚΟΡ

52

Η χρυσή εποχή των Μόλενααρ
Τη λύση έδωσαν και πάλι οι αδερφοί Μόλε-
νααρ. Το 1972, με την ιδιότητα των πετυχημέ-
νων επιχειρηματιών πλέον, κάλυψαν τα χρέη
της ομάδας, έκαναν χρηστές επενδύσεις και η
ΑΖ στα τέλη των 70’s βρέθηκε να πρωταγωνι-
στεί στην Ολλανδία και να διακρίνεται στην Ευ-
ρώπη. 
Η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο το 1978,
έφτασε μια ανάσα από το πρωτάθλημα το 1980
και το 1981 σάρωσε κατακτώντας το νταμπλ
και φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου
UEFA, όπου ηττήθηκε από την Ιπσουϊτς του
Μπόμπι Ρόμπσον. Το πρωτάθλημα του 1981
αποτελεί ένα μεγάλο παράσημο για την ιστορία
της ΑΖ που έγινε η μοναδική ομάδα από το
1965 ως το 2009 που έσπασε την παντοκρατο-
ρία των Αγιαξ, Αϊντχόβεν, Φέγενορντ. 

Πέτρινα χρόνια κι αναγέννηση
Η ροή της ιστορίας άλλαξε όταν το 1985 ο
Κλάας Μόλενααρ αποχώρησε από την ηγεσία
του συλλόγου. Η ΑΖ έχασε τη δυναμική της και
από το 1988 οπότε υποβιβάστηκε
στη δεύτερη κατηγορία μέχρι και
το 1998 όταν επέστρεψε στην Ere-
divisie και σταθεροποιήθηκε εκεί,
έζησε τα δικά της πέτρινα χρόνια.
Ο άνθρωπος που αναγέννησε την
Αλκμααρ ήταν ο επιχειρηματίας
Ντιρκ Σχέρινχα, ο οποίος πήρε το
σύλλογο υπό τον έλεγχό του στα
μέσα της δεκαετίας του ’90 και στα-
διακά τον επανέφερε στο κορυ-
φαίο επίπεδο. 
Αν ψάχνουμε, όμως, τον άνθρωπο
που μετέτρεψε την Αλκμααρ από
μια καλή ομάδα σε μια από τις δυ-
νάμεις του ολλανδικού ποδοσφαί-
ρου, μάλλον πρέπει να στραφούμε
στον Κο Αντριάνσε. Ανέλαβε το
2002, δύο χρόνια αργότερα έβγαλε
και πάλι την ΑΖ στην Ευρώπη και
μάλιστα την οδήγησε μέχρι τον
ημιτελικό του Κυπέλλου UEFA
αποκλείοντας Οσέρ, Ρέιντζερ, Σα-
χτάρ Ντόντεσκ, Βιγιαρεάλ πριν
υποκύψει στην Σπόρτινγκ Λισαβό-
νας. Αυτή η εντυπωσιακή πορεία
σε συνδυασμό με την τρίτη θέση

στο πρωτάθλημα αποτέλεσε το... διαβατήριο
του Αντριάνσε για τη -σαφώς μεγαλύτερη ως
μέγεθος- Πόρτο.

Πρωταθλήτρια ξανά 
Η εξέλιξη αυτή αποδείχτηκε θετική για την
ΑΖ. Ο Λουίς Φαν Γκάαλ πήρε τη δουλειά του
Αντριάνσε, την εξέλιξε και βοήθησε την Αλκ-
μααρ να κάνει το βήμα παραπάνω. Να ξανα-
γίνει πρωταθλήτρια. Εξέλιξη που πέρασε από
40 κύματα. Η ΑΖ τη σεζόν 2006-07 εγκαινίασε
το καινούριο της ιδιόκτητο στάδιο και όδευε
προς το πρωτάθλημα. Πριν την τελευταία
αγωνιστική ήταν πρώτη σε τριπλή ισοβαθμία
με Αγιαξ, Αϊντχόβεν λόγω διαφοράς τερμά-
των, αλλά ηττήθηκε από την ουραγό Εξέλ-
σιορ, έχασε τον τίτλο, έχασε το Champions
League, έχασε και το Κύπελλο από τον Αγιαξ!
Το σοκ αυτό στοίχισε στην ομάδα που την
επόμενη αγωνιστική περίοδο απώλεσε το
εντός έδρας αήττητο ευρωπαϊκό ρεκόρ της
(κρατούσε από το 1977) και παρέπαιε στο
πρωτάθλημα. Οι κακές εμφανίσεις έφεραν
την παραίτηση του Φαν Γκάαλ. Μια παραίτηση

την οποία ανέτρεψαν οι διαμαρτυ-
ρίες των παικτών. Ο Ολλανδός
έμεινε και την περίοδο 2008-09
παρά τις δύο ήττες στις πρώτες
αγωνιστικές έκανε την Αλκμααρ
πρωταθλήτρια με χαρακτηριστική
ευκολία. Ο τίτλος είχε κριθεί τρεις
εβδομάδες πριν το τέλος της Eredi-
visie. Ηταν η δεύτερη φορά που η
Αλκμααρ μετά το 1981 έσπασε το
κατεστημένο της κυριαρχίας των
μεγάλων τριών ομάδων της Ολλαν-
δίας. 
Εκτοτε άρχισε μια αναμενόμενη και
λογική σταδιακή πτώση της Αλκμααρ
που όμως καθιερώθηκε στην ελίτ του
ολλανδικού ποδοσφαίρου και το κα-
λοκαίρι του 2013 πανηγύρισε τον έκτο
της τίτλο, το Κύπελλο Ολλανδίας με
προπονητή τον Γκέρτζαν Βέρμπεεκ
που την ανέδειξε δύο φορές τέταρτη.
Ο Βέρμπεεκ απομακρύνθηκε από την
τεχνική ηγεσία λίγο πριν το πρώτο
παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ λόγω διαφοράς
φιλοσοφίας με τη διοίκηση και των
κακών σχέσεών του με τους παίκτες.
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ

Ντικ Αντβοκατ
Ο φημισμένος Ολλανδός τεχνικός κάθεται για δεύτερη φορά στον 
πάγκο της ΑΖ. Η πρώτη ήταν τον Δεκέμβριο του 2009 όταν είχε 
διαδεχτεί τον Ρόναλντ Κούμαν. Η τότε σχέση του με την Αλκμααρ 
ήταν λίγο ιδιόμορφη, αφού παράλληλα εργαζόταν και στην εθνική 
ομάδα του Βελγίου. Η διπλή του ιδιότητα δεν του επέτρεψε να 
στεριώσει στην ΑΖ, διότι παραιτήθηκε από το Βέλγιο προκειμένου 
ν’ αναλάβει την εθνική Ρωσίας και οι Ρώσοι δεν δέχονταν να το 
έχει… δίπορτο. Ετσι, αποχώρησε μετά το τέλος της σεζόν.  
Το καλοκαίρι του 2013 ο 66χρονος Αντβοκατ ανακοίνωσε την 
απόφασή του να αποσυρθεί από την προπονητική έπειτα από την 
αποτυχία του να κερδίσει το πρωτάθλημα με την Αϊντχόβεν και την 
ήττα στον τελικό Κυπέλλου από την Αλκμααρ! Και τέσσερις μήνες 
αργότερα συμφώνησε να καθίσει στον πάγκο της ΑΖ αντικαθιστώντας 

τον Βέρμπεεκ που τον είχε... εξωθήσει σε σύνταξη. 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

φορά στον
όταν είχε
Αλκμααρ

ην εθνική 
ρεψε να 

κειμένου 
αν να το 
 

ωσε την 
α από την 
εν και την 

ερις μήνες 
θιστώντας 
αξη. 

Ένα ή καλύτερα άλλο ένα από τα πολλά νέα 
ταλέντα που έχουν αναδειχτεί κατά καιρούς από 
την ΑΖ Αλκμααρ. Ο ισλανδικής καταγωγής Αμερι- 
κανός επιθετικός είναι ο παίκτης που ανέλαβε το 
δύσκολο έργο να... γεμίσει τα παπούτσια του συ- 
μπατριώτη του Γιόζι Αλτιντορ, ο οποίος έπειτα από 
μια εντυπωσιακή σεζόν με 23 γκολ στην Eredivi- 
sie πουλήθηκε, έναντι 10 εκατ. ευρώ στην 
Σάντερλαντ. Μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εξίσου 
αποτελεσματικός (δέκα γκολ σε 15 συμμετοχές) 
κάνοντας άπαντες στο AFAS Stadion να τρίβουν 
τα χέρια τους και να φαντασιώνονται ακόμα μία 
μελλοντική ακριβή πώληση. Ο Γιόχανσον αποτε- 
λεί απόδειξη της εύρυθμης λειτουργίας και του 
σωστού προγραμματισμού της ΑΖ. Τον είδε να 
βγάζει μάτια στην Ααρχους, έσπευσε να τον αγο- 
ράσει (πριν της τον κλέψουν) από τον περασμένο 
Ιανουάριο έναντι 1,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να 
του δώσει χρόνο να προετοιμαστεί  για τη διαφαι- 
νόμενη αποχώρηση του Αλτιντορ και τώρα δρέ- 
πει τους καρπούς της επιτυχίας.

Αρον Γιόχανσον

54
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

JOHA
NSSO

NARONARON

 «Παντού και

πάντα παίζουμε

για τη νίκη»

56
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ARON

Το όνομά του σημειώθηκε στα μπλοκάκια των 
ατζέντηδων όταν, (πιο) πιτσιρικάς, αγωνιζόταν 
στη Δανία με τα χρώματα της Ααρχους. Εκεί τον 
είδε Αλκμααρ και πρόλαβε να τον κάνει δικό της 
τον περασμένο Ιανουάριο. Επειτα από ένα χρόνο, 
η ΑΖ αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη για την 
επιλογή της. Ο Αρον Γιόχανσον είναι ο πρώτος 
της σκόρερ και διανύει μια εντυπωσιακή σεζόν 
που αναμένεται να ολοκληρωθεί με συμμετοχή 
στο Μουντιάλ. Διότι η πατρίδα των γονιών του, 
η Ισλανδία μπορεί να μην τα κατάφερε, αλλά η 
χώρα όπου γεννήθηκε, οι ΗΠΑ θα είναι στη 
Βραζιλία και ο 23χρονος επιθετικός είναι βασι- 
κό στέλεχός τους.

57
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μιλώντας στο Matchday Magazine ο Γιόχανσον παραδέ-
χτηκε ότι η Αλκμααρ έχει ανεβασμένη ψυχολογία με την

αλλαγή προπονητή και την έλευση του Ντικ Αντβοκαατ,
ότι η φιλοσοφία του ίδιου, αλλά και του συλλόγου είναι
να κυνηγάει σε κάθε ματς τη νίκη, ενώ σημείωσε ότι
η Αλκμααρ έχει επισκεφτεί αρκετά εξωτικούς προ-

ορισμούς τα τελευταία χρόνια! 
Δεδομένου μάλιστα ότι ο ίδιος ως εν

ενεργεία διεθνής ποδοσφαιριστής
των ΗΠΑ έχει ταξιδέψει αρκετά

και στην αμερικάνικη ήπειρο και
το προσεχές καλοκαίρι θα επι-

σκεφτεί και τη Βραζιλία, δεν
έκρυψε ότι τα ταξίδια στο Ισ-

ραήλ, στο Καζακστάν και
στην Ελλάδα κάνουν την
ζωή του ως ποδοσφαιριστή
αρκετά πιο ενδιαφέρουσα

μιας και σε κάθε άλλη περί-
πτωση δεν θα μπορούσε να

επισκεφτεί τόσους εξωτικούς
προορισμούς σε τόσο μικρό χρο-

νικό διάστημα. 

Εχοντας διανύσει το ένα τρίτο
της αγωνιστικής περιόδου,
ποιος είναι ο απολογισμός της
Αλκμααρ; 
«Είμαστε στις πρώτες θέσεις
της βαθμολογίας στο πρωτά-
θλημα και αυτό είναι ενδεικτικό
της ποιότητας που έχουμε ως
ομάδα. Επίσης έχουμε προ-
κριθεί στην επόμενη φάση του
Europa League και συνεχί-
ζουμε στο Κύπελλο. Επι-
πλέον οι εμφανίσεις μας
είναι αρκετά καλές»!

Ποιοι είναι οι ρεαλιστικοί
στόχοι της Αλκμααρ σε
Ολλανδία και Ευρώπη; 
«Πρώτος στόχος ήταν να
προκριθούμε στους ομί-

λους του Europa Lea-
gue και τα καταφέ-

ραμε. Από εκεί
και πέρα, ήταν

να συνεχίσουμε στη φάση των νοκ άουτ, κάτι το οποίο επίσης
καταφέραμε. Στο πρωτάθλημα ο στόχος είναι να εξασφαλί-
σουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που σημαίνει ότι πρέπει να
τερματίσουμε στις θέσεις 1-4. Επιπλέον έχοντας κατακτήσει το
Κύπελλο και γνωρίζοντας το συναίσθημα αυτής της επιτυχίας,
θα επιθυμούσαμε να επαναλάβουμε το ίδιο και εφέτος. Μέχρι
στιγμής είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους και ελπίζουμε η
συνέχεια της σεζόν θα είναι ακόμα καλύτερη για εμάς».

Ανάμεσα σε μια διάκριση στην Ευρώπη και στην Ολλανδία
ποια θα επέλεγες και γιατί; 
«Αυτό είναι δύσκολο δίλλημα. Δεν το βλέπω έτσι, αλλά παι-
χνίδι με παιχνίδι και ως χαρακτήρας θέλω τη νίκη σε κάθε
ματς. Ως ομάδα είμαστε αρκετά δυνατή και νιώθουμε ότι
στην καλή μας μέρα μπορούμε να νικήσουμε κάθε αντί-
παλο, σε κάθε διοργάνωση. Πιστεύω ότι θα είναι μια συ-
ναρπαστική αγωνιστική περίοδος και φιλοδοξούμε να
φτάσουμε μακριά σε όλα τα μέτωπα».

Είχες ταξιδέψει ποτέ σε τόσο «εξωτικούς» προορισμούς
σε μια διοργάνωση, δεδομένου ότι η κληρωτίδα έφερε
την Αλκμααρ στον όμιλο με ΠΑΟΚ (Ελλάδα), Μακάμπι
Χάιφα (Ισραήλ) και Σαχτέρ Καραγκαντί (Καζακστάν); 
«Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι συνυφασμένες με τα
ταξίδια, οπότε αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, όπως επίσης
και αρκετές καινοτομίες. Από τη στιγμή μάλιστα που είμαι
μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έχω την ευκαιρία να
ταξιδέψω σε πολλά μέρη του πλανήτη, μολονότι βλέπουμε
μόνο αεροδρόμια, γήπεδα και ξενοδοχεία. Ωστόσο οφείλω
να ομολογήσω ότι τα τελευταία χρόνια η Αλκμααρ όντως
έχει επισκεφτεί εξωτικούς προορισμούς». 

Τι άλλαξε με την έλευση του Ντικ Αντβοκαατ ως νέου
προπονητή; 
«Προσωπικά νιώθω ότι έχει κάνει αρκετά καλά πράγματα.
Εχει τονώσει την αυτοπεποίθησή μου και είναι ο πρώτος
που μου λέει αν έπαιξα καλά ή άσχημα. Με κρατάει σε εγρή-
γορση και νιώθω ότι προσπαθεί να με βελτιώσει. Επιπλέον
το ίδιο προσπαθεί να κάνει με όλη την ομάδα, κάτι που φαί-
νεται από το παιχνίδι μας. Είναι δεδομένο ότι έχει εμπειρία
και μπορεί να προσφέρει αρκετά πράγματα στο σύλλογο».

Επειτα από το 1-1 στο πρώτο ματς, που πιστεύεις ότι είναι
πιθανό να κριθεί ο αγώνας ΠΑΟΚ - Αλκμααρ στη Θεσσα-
λονίκη; 
«Θα είναι εντελώς διαφορετικό ματς, καθώς και οι δύο
ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επό-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

μενη φάση. Ετσι το μόνο έπαθλο είναι η πρωτιά στον
όμιλο, που μεταφράζεται με κάποια έξτρα χρήματα και
καλύτερες πιθανότητες για καλή κλήρωση στην επόμενη
φάση. Εμείς δεν έχουμε μάθει να παίζουμε για άλλο απο-
τέλεσμα πέρα απ’ τη νίκη, επομένως το ίδιο θα κάνουμε
και τώρα. Στο εντός έδρας ματς δημιουργήσαμε αρκετές
ευκαιρίες, αλλά δεν πετύχαμε άλλο γκολ. Ο ΠΑΟΚ περί-
μενε τα λάθη μας και απείλησε σε αντεπιθέσεις ισοφαρί-
ζοντας στο τέλος. Εντός έδρας το πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ
να παρουσιαστεί διαφορετικός, ωστόσο εμείς θα πρέπει
να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το παιχνίδι και
να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του ομίλου».

Πως θα βαθμολογούσες την απόδοση των αμυντικών του
ΠΑΟΚ που αντιμετώπισες στο πρώτο ματς; 

«Ηταν εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ δυνατή και
σφιχτή ομάδα που δυσκόλεψε αρκετά τους μέσους και
τους επιθετικούς της Αλκμααρ. Είναι έμπειροι και δυνα-
τοί αμυντικοί, ωστόσο στη Θεσσαλονίκη ίσως βρούμε πε-
ρισσότερους χώρους για να παίξουμε κι εμείς στις
αντεπιθέσεις. Θα πρέπει να είμαστε ώριμοι και να δυσκο-
λέψουμε εμείς την αντίπαλη άμυνα πιέζοντας για να πε-
τύχουμε το στόχο μας!»
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ΣΑΧΤΕΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ 0 - 2  ΠΑΟΚ

EUROPA LEAGUE • ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ • ASTANA ARENA

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκουμιενί (BEL)

ΣΚΟΡΕΡ: 54’ Ντζίτζιτς (αυτ.), 90+ Κίτσιου

 ΣΑΧΤΕΡ
Μόκιν, Ταρασόφ,
Μάλι, Ντίντιτς,

Σίμσεβιτς, Ποριβάεφ
(82 Μπαϊζάνοφ),
Κάνας, Βίσιους,

Γκαζαριάν (66 Λουνίν),
Φινοτσένκο,
Χιζνιτσένκο

(76 Ζένκοβιτς)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Ποριβάεφ, Κάνιας

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

11
ΚΟΡΝΕΡ

2
ΦΑΟΥΛ

8

SHOTS ON/OFF

3

ΠΑΟΚ
Γλύκος, Κίτσιου,

Τζαβέλλας,
Κατσουράνης, Λίνο,

Τζιόλης, Λάζαρ,
Λούκας (90+ Νέτσιντ),

Στοχ (78 Βούκιτς),
Νίνης

(83 Σαλπιγγίδης),
Αθανασιάδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Λάζαρ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΤΕΛ. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 

18
ΚΟΡΝΕΡ

8
ΦΑΟΥΛ

11

SHOTS ON/OFF

6

MATCH ACTION

Χακόμπο

Μοκίν

Κίτσιου
Κατσουράνης Τζαβέλλας

Λίνο

Ποριβάεφ

Ταράσοφ Μαλί

Κάνιας

Nτίντιτς

Βίτσιους

ΦινοσένκοΓκαζαριάν

Χιζνιτσένκο

Σίμτσεβιτς

Λούκας

Λάζαρ Τζιόλης

Αθανασιάδης

Νίνης

Στοχ

64

ΟΦΣΑΪΝΤ

0 7

ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ

39 61

ΠΑΣΕΣ

310 507

ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΠΑΣΕΣ

208 417

1

70
28 03

16

10

25 06

33

28

88

17
19 25

8720

35

03

91
14

77
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SWMA_Layout 1  12/10/13  6:04 PM  Page 62



SWMA_Layout 1  12/10/13  6:05 PM  Page 63



STATS CORNER
INFOGRAPHICS

SHOTS ON TARGET
PAOKAZ

TOTAL ATTEMPTS
PAOKAZ

SHOTS OFF TARGET
PAOKAZ

POSTS
PAOKAZ

FOULS COMMITED
PAOKAZ

PASSES COMPLETED
PAOKAZ

CORNERS
PAOKAZ

3124 2835 7668

41 3716 5372

18422192

PASSES
PAOKAZ

22802663

FOULS SUFFERED
PAOKAZ

5938
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μμ ρ
Hall of Fame

Γκολ

66
Συμμετοχές

ΓκολΓκολ
23 Δημήτρης Σαλπιγγίδης........30

Ντέμης Νικολαίδης.............26 
Κριστόφ Βαζέχα.................25 
Δημήτρης Σαραβάκος..........25
Νίκος Λυμπερόπουλος........18 
Νίκος Αναστόπουλος..........17 
Αντώνης Αντωνιάδης..........16 
Μιχάλης Κωνσταντίνου.......15 
Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς........15 
Κώστας Μήτρογλου.............12

ΣΚΟΡΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ 

Συμμετοχές με τον
ΠΑΟΚ στα Κύπελλα
Ευρώπης έχει
ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης,
ο οποίος είναι ο πρώτος
στην σχετική λίστα
για τον Δικέφαλο,
όπως και σε αυτή
με τους σκόρερ,
αφού έχει πανηγυρίσει
14 γκολ με τα χρώματα
του ΠΑΟΚ στις διοργανώσεις
της UEFA. 

Συμμετοχές με τονΣυμμετοχές με τον
ΠΑΟΚ Κύ λλΠΑΟΚ Κύ λλ

49

FameFame

ΓΚΟΛ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

30.09.1999  ΠΑΟΚ - Λοκομοτίβ Τιφλίδας......................2-0
03.10.2002 ΠΑΟΚ - Λεϊξόες........................................4-1
16.09.2004  ΠΑΟΚ - ΑΖ Αλκμάαρ.................................2-3
30.09.2004  ΑΖ Αλκμάαρ - ΠΑΟΚ.................................2-1
15.09.2005  ΠΑΟΚ - Μέταλουργκ.................................1-1
29.09.2005  Μέταλουργκ - ΠΑΟΚ.................................2-2
14.12.2005  ΠΑΟΚ - Ρεν..............................................5-1
04.08.2010 ΠΑΟΚ - Αγιαξ...........................................3-3
15.12.2010 Ντιναμό Ζάγκρεμπ - ΠΑΟΚ........................0-1
03.11.2011 Σάμροκ Ρόβερς - ΠΑΟΚ............................1-3
30.11.2011 Τότεναμ - ΠΑΟΚ.......................................1-2
03.10.2013 ΑΖ Αλκμάαρ - ΠΑΟΚ.................................1-1
24.10.2013 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Χάιφα............................3-2
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MANAGER
Huub STEVENS

MANAGER 
Dick ADVOCAAT

PAOK FC AZ ALKMAAR

SEASON 2013-14
GROUP STAGE

6
MATCHDAY

12.12.2013
TOUMBA STADIUM

THESSALONIKI, 22.05
REFEREE

Michael OLIVER (ENG)
ASISSTANT REFEREES

Stuart BURT (ENG), Darren ENGLAND (ENG)
ADDITIONAL REFEREES

Anthony TAYLOR (ENG), Jonathan MOSS (ENG)
FOURTH OFFICIAL
Gary BESWICK (ENG)

PAOK FC AZ ALKMAAR

FINAL SCORE

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

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

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

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

Σε περίπτωση ισοπαλίας 0-0 και 1-1
ο ΠΑΟΚ τερματίζει πρώτος. Με ισοπαλίες
από 2-2 και πάνω η Αλκμααρ υπερτερεί

στην ισοβαθμία.

              GROUP L

    STANDING                     G       P

1. PAOK FC.............5....11
2. AZ Alkmaar.......5....11
3. M. Haifa.............5......2
4. Shakhter...........5......2

B Α

(GK) Sanz Ovejero JACOBO 1

Giannis SKONDRAS 2

Giorgos TZAVELLAS 3

Giorgos KATSIKAS 4

Pablo GARCIA 5

Alexandros TZIOLIS 6

Giorgos GEORGIADIS 7

Zvonimir VUKIC 9

Perez LUCAS 10

Miroslav STOCH 11

Inigo LOPEZ 13

Dimitris SALPINGIDIS 14

Miguel VITOR 15

Alves Maciel LINO 16

Liam LAWRENCE 20

Nikos SPYROPOULOS 21

Dimitris KONSTANTINIDIS 22

Costin LAZAR 25

Ergys KACE 26

Kostas KATSOURANIS 28

Theofanis TZANDARIS 32

Stefanos ATHANASIADIS 33

(GK) Asterios GIAKOUMIS 50

Tomas NECID 61

Stelios KITSIOU 70

GK) Panagiotis GLYKOS 71

Sotiris NINIS 77

Sekou OLISEH 99

B Α

1. Alvarado ESTEBAN (GK)

2. Mattias JOHANSSON

3. Dirk MARCELLIS

4. Nick VIERGEVER

5. Donny GORTER

6. Etienne REIJNEM

7. Johann GUDMUNDSSON

8. Nemanja GUDELJ

9. Eli BABALJ

10. Willie OVERTOOM

11. Maarten MARTENS

12. Viktor ELM

16. Yves DE WINTER (GK)

19. Markus HENRIKSEN

20. Aron JOHANSSON

21. Erik HEIJBLOK (GK)

22. Steven BERGHUIS

23. Roy BEERENS

24. Jeffrey GOUWELEEUW

25. Jonas HEYMANS

26. Celso ORTIZ

28. Thomas LAM

29. Jan WUYTENS

30. Ridgeciano HAPS

31. Joris van OVEREEM

33. Thom HAYE

34. Wesley HOETD

35. Raymond GYASI

37. Hobie VERHULST (GK)

40. Fernando LEWIS

44. Denni AVDIC
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