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19.00
Ανζί - Γκενκ
20.00

Γιουβέντους - Τραµπζοσπόρ
Εσµπιεργκ - Φιορεντίνα

Σλόβαν Λίµπερετς - ΑΖ Αλκµααρ
Ντνίπρο - Τότεναµ

Τσερνοµόρετς - Λυόν
Ντιναµό Κιέβου - Βαλένθια

22.05
Σουόνσι - Νάπολι

Πόρτο - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Μπέτις - Ρούµπιν Καζάν

Μάριµπορ - Σεβίλλη
Βικτόρια Πλσεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ

Λάτσιο - Λουντογκόρετς
Αγιαξ - Σάλτσµπουργκ

Μακάµπι Τελ Αβίβ - Βασιλεία

M
J

S

B Α

(GK) Sanz Ovejero JACOBO 1

Sekou OLISEH 99
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Giorgos KATSIKAS 4

Giorgos GEORGIADIS 7
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Zvonimir VUKIC 9

Perez LUCAS 10

Miroslav STOCH 11

Dimitris SALPINGIDIS 14

Miguel VITOR 15

Alves Maciel LINO 16

Danny HOESEN 20

Nikos SPYROPOULOS 21

Efthimios KOULOURIS 18

Costin LAZAR 25

Ergys KACE 26

Kostas KATSOURANIS 28

Juan INSAURRALDE 29

Stefanos ATHANASIADIS 33

Maarten MARTENS 40

(GK) Asterios GIAKOUMIS 50
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1 Artur MORAES (GK)

3 Steven VITORIA
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5 Ljubomir FEJSA
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8 Miralem SULEJMANI

9 Rogelio MORI FUNES

10 Filip DJURICIC

11 LIMA

13 Paulo LOPES (GK)

14 Maxi PEREIRA

16 Siqueira GUILHERME

17 Carlos MARTINS

18 Eduardo SALVIO

19 RODRIGO

20 Nicolas GAITAN

24 Ezequiel GARAY

28 SILVIO

30 Andre GOMES

33 JARDEL

34 Andre ALMEIRA
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AGENDA

Let the games
begin...

φάση των οµίλων είναι το απαραίτητο πρόγευµα. 
Ανοίγει την όρεξη για ό,τι πρόκειται να επακο- 
λουθήσει και κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ως… 

σουρωτήρι. Οποιος δεν έχει τα στοιχεία που χρειάζονται 
για να περάσει στο κυρίως πιάτο ή δεν έχει δώσει τη 
δέουσα προσοχή στη διοργάνωση, απλώς κάθεται απ’ 
έξω και παρακολουθεί τους υπόλοιπους να παίζουν 
ποδόσφαιρο. 
Διότι, το πραγµατικό ποδόσφαιρο, η αληθινή δράση που 
εκτοξεύει την αδρεναλίνη στα ύψη, τώρα ξεκινά. Τώρα 
που έχουν µείνει οι 32 καλύτερες οµάδες και… κοντρά- 
ρονται µεταξύ τους σε νοκ άουτ αγώνες.
Το UEFA Europa League µπορεί να είναι το... µικρό αδερ- 
φάκι του Champions League, ωστόσο δεν παύει να αποτελεί 
µια διοργάνωση κορυφαίου επιπέδου στην οποία µετέχουν 
µεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, 
η Μπενφίκα, η Γιουβέντους, η Τότεναµ, η Βαλένθια, ο Αγιαξ, 
η Πόρτο, η Σεβίλλη, η Λάτσιο, η Νάπολι. 
Οµάδες µε βαριά φανέλα και ιστορία που εγγυώνται 
θέαµα και δυνατές συγκινήσεις στο δρόµο προς τον 
τελικό στο Τορίνο. Η κλήρωση του Δεκεµβρίου έβγαλε 
πολλά αµφίρροπα ζευγάρια µε αυτό του ΠΑΟΚ να 
θεωρείται ένα από τα κορυφαία. Δεν είναι τυχαίο πως 
στις εξέδρες της Τούµπας σήµερα βρίσκεται ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Μισέλ 
Πλατινί. 
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Από τις υπόλοιπες αναµετρήσεις ξεχωρίζει το Ντιναµό 
Κιέβου -Βαλένθια και το Σουόνσι- Νάπολι, ενώ δύσκολο 
έργο αναµένεται να έχει το φαβορί για την κατάκτηση του 
τροπαίου, η Γιουβέντους απέναντι στους δυσκολοκα- 
τάβλητους Τούρκους της Τραµπζοσπόρ. Αναλυτικά όλα τα 
ζευγάρια της φάσης των 32 του UEFA Europa League.

19.00
Ανζί – Γκενκ

22.05
Σουόνσι - Νάπολι
Πόρτο - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Μπέτις - Ρούµπιν Καζάν
Μάριµπορ - Σεβίλλη
Βικτόρια Πλσεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ
Λάτσιο - Λουντογκόρετς
Αγιαξ - Σάλτσµπουργκ
Μακάµπι Τελ Αβίβ - Βασιλεία

20.00
Γιουβέντους - Τραµπζοσπόρ
Εσµπιεργκ - Φιορεντίνα
Σλόβαν Λίµπερετς - ΑΖ Αλκµααρ
Ντνίπρο - Τότεναµ
Τσερνοµόρετς - Λυόν
Ντιναµό Κιέβου - Βαλένθια
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ΣΤΕΦΕΝΣ
«Τον σηµερινό αγώνα τον δίνουµε

όλοι µαζί, oµάδα και κόσµος»

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

αλωσορίζω τους φίλους του

ΠΑΟΚ που σήμερα γεμίζουν το

γήπεδο για να παρακολουθή-

σουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Για

εμάς αυτές οι στιγμές μέσα σε

μια σεζόν είναι ιδιαίτερες, το ευρωπαϊκό πο-

δόσφαιρο είναι μια «αρένα» στην οποία ο

ΠΑΟΚ οφείλει να διαπρέπει.

Γνωρίζω πολύ καλά και έζησα και ο ίδιος

από το καλοκαίρι, το «μέταλλο» της ομάδας

μου στους αγώνες υψηλών απαιτήσεων

στην Ευρώπη. Είναι μια παράδοση που η

ομάδα έχτισε πριν από μένα και σέβομαι

απόλυτα. Ο ΠΑΟΚ είναι γνωστή ομάδα στην

Ευρώπη, δύσκολος σύλλογος, κανείς δεν

χαίρεται να κληρωθεί μαζί του.

Είμαστε ένας σύλλογος που ό,τι κέρδισε, το

κέρδισε με το σπαθί του. Μέσα από δύσκο-

λες κληρώσεις, μεγάλες βραδιές, η ομάδα

κέρδισε το δικαίωμα να απολαμβάνει στιγ-

μές σαν τη σημερινή. Και φυσικά δική μας

δουλειά δεν είναι απλά να απολαύσουμε τον

αγώνα, αλλά να παλέψουμε με όλη μας την

ποιότητα, την καρδιά, το πάθος και την αυ-

τοσυγκέντρωση για να κάνουμε τον κόσμο

μας περήφανο.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες της αναμέ-

τρησης και την ποιότητα του αντιπάλου.

Όμως αυτά τα παιχνίδια είναι ιδιαίτερα. Η

ομορφιά του ποδοσφαίρου έγκειται στο γε-

γονός ότι ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις

το αποτέλεσμα, άσχετα με τους αντιπάλους

ενός αγώνα. Θεωρώ ότι θα παρουσιαστούμε

όπως πρέπει και όπως έχουμε προετοιμα-

στεί.

Είμαστε σε κομβικό σημείο στη χρονιά, στην

τελική ευθεία επίτευξης των στόχων που

έχουμε. Θα έλεγα ότι τα ευρωπαϊκά παιχνί-

δια μπορούν να αποτελέσουν μια ευκαιρία -

ας το πούμε έτσι- επανεκκίνησης, μετά από

ένα δύσκολο διάστημα με αλλαγές και

σκαμπανεβάσματα. Απέναντι σε έναν με-

γάλο αντίπαλο, με εξαιρετικό επίπεδο ποδο-

σφαιριστών, με εμπειρία στην Ευρώπη και

με στόχο την κατάκτηση του Europa

League, ήρθε η ώρα να δείξουμε τη δική

μας πίστη στις δυνάμεις μας. Να παλέψουμε

για κάθε μπαλιά, να κυνηγήσουμε κάθε ευ-

καιρία, να δείξουμε στον κόσμο μας ότι εί-

μαστε... ΠΑΟΚ!

Σήμερα είναι η πρώτη πράξη μιας μάχης,

που ελπίζω στο τέλος της να βρει εμάς χα-

μογελαστούς. Θα είναι σπουδαίο για όλους

μας και έχω την πίστη ότι δεν είναι ακατόρ-

θωτο. Είμαστε αφοσιωμένοι στο έργο μας

και θα ήθελα -αν έχω αυτό το δικαίωμα- να

ζητήσω από τον κόσμο μας τον μέγιστο

βαθμό υποστήριξης, όπως τόσες φορές

έχουν κάνει. Τον σημερινό αγώνα τον δί-

νουμε όλοι μαζί!

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

K



ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
«Έχω πίστη και ελπίζω

να τα ξαναπούµε στη φάση των 16»

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
24 Δεκεµβρίου 1988
Λάκκωµα Χαλκιδικής

ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ
1996

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ 
24 Φεβρουαρίου 2006
ΠΑΟΚ - Λάρισα 1-3

ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΑΟΚ
20 Απριλίου 2009

Λάρισα – ΠΑΟΚ 4-3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
145

ΓΚΟΛ
54

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ
Κλάους

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ
33

Στέφανος

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ρθε η στιγμή την οποία όλοι πε-

ριμέναμε, από τη στιγμή που μά-

θαμε ότι αντίπαλός μας θα είναι

η Μπενφίκα. Όλοι οι ποδοσφαι-

ριστές του ΠΑΟΚ, ειδικά όσοι

έχουμε συμμετοχή στα ευρωπαϊκά ματς της

τελευταίας τετραετίας, ανυπομονούμε για

παιχνίδια αυτού του επιπέδου. Είναι μεγάλη

η ανάγκη μας να ξεφεύγουμε από τα όρια του

ελληνικού πρωταθλήματος, να αντιμετωπί-

ζουμε μεγάλους αντιπάλους και είναι μεγάλη

ευκαιρία να δείξουμε κι εμείς σε υψηλό επί-

πεδο τις δυνατότητές μας.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι έχουμε το δι-

καίωμα να... επιλέγουμε ματς και να δεί-

χνουμε το κακό μας πρόσωπο στις εγχώριες

διοργανώσεις. Προερχόμαστε από ένα κακό

αγωνιστικό διάστημα και είμαστε όλοι απο-

φασισμένοι να αλλάξουμε αυτή την εικόνα.

Και το ματς με τη Μπενφίκα είναι μιας πρώ-

της τάξεως ευκαιρία. 

Ξέρω ότι για πολύ κόσμο η εικόνα μας δεν

ήταν ικανοποιητική και δεν ψάχνουμε να

βρούμε δικαιολογίες για τις κακές μας εμ-

φανίσεις. Δουλεύουμε καθημερινά με στόχο

να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει για να

κατακτήσουμε αυτά που μας αξίζουν. Για τέ-

τοια παιχνίδια όμως σαν το σημερινό, ακόμη

και χωρίς απαραίτητα να το θέλεις, προκα-

λούν το 100% της αυτοσυγκέντρωσης, σου

δίνουν τεράστιο κίνητρο. 

Αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια,

είναι η αυτοπεποίθηση με την οποία αντιμε-

τωπίζουμε μεγάλους αντιπάλους. Μπορεί να

μην κερδίζουμε ή να μην προκρινόμαστε

πάντα, αλλά ποτέ δεν «πέσαμε» με κάτω τα

χέρια, ποτέ δεν μπήκαμε με κόμπλεξ κατω-

τερότητας και πολλές φορές φύγαμε απο-

γοητευμένοι επειδή ήμασταν καλύτεροι

αλλά δεν προκριθήκαμε, όπως φέτος με τη

Σάλκε ή παλιότερα με την ΤΣΣΚΑ και τον

Άγιαξ. Και φυσικά πολλές φορές μπήκαμε

στο γήπεδο ως αουτσάιντερ, αλλά αγωνιστή-

καμε ως φαβορί!

Μπορεί η Μπενφίκα να είναι μεγαθήριο

πλέον στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, μην ξε-

χνάμε ότι πέρσι έφτασε ως τον τελικό του

Europa League και προέρχεται από το φε-

τινό Champions League, ωστόσο όλα αυτά

έχουν σημασία μόνο μέχρι τη στιγμή που οι

δυο ομάδες θα μπουν στο γήπεδο. Ελπίζω

να μας βγουν στο ματς όλα όσα έχουμε δου-

λέψει. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα είναι

σε όλη τη διάρκεια δίπλα μας και θα μας

δώσει την δύναμη να ανταπεξέλθουμε σε

ένα πολύ δύσκολο ματς.

Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή δεν θα

είναι η τελευταία ευρωπαϊκή βραδιά της

Τούμπας για τη φετινή σεζόν. Όσο δύσκολο

κι αν ακούγεται, έχω την πίστη ότι η ομάδα

μπορεί να τα καταφέρει. Εύχομαι λοιπόν με

αυτό το μήνυμα απ’ αυτό το περιοδικό να τα

ξαναπούμε στην φάση των «16»!

Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας!

H
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BIG PICTURE

Μεράκι, αγάπη για την οµάδα και µπόλικη τρέλα είναι 
τα χαρακτηριστικά που... αναγκάζουν τα µέλη του 
συνδέσµου φίλων ΠΑΟΚ Μηχανιώνας να ξοδεύουν 
πολύ χρόνο, αλλά και χρήµα για να οµορφαίνουν µε 
τις δηµιουργίες τους το γήπεδο της Τούµπας. Απόψε 
στις εξέδρες θα κάνει ντεµπούτο το νέο τους πανό 
που ξεκίνησε να φτιάχνεται πριν από περίπου δύο 
χρόνια! Ενα από τα µεγαλύτερα που έχουν δηµιουρ- 
γηθεί ποτέ στον κόσµο µε διαστάσεις 126 επί 33 µέ- 
τρα, το οποίο θα καλύψει τις εξέδρες 5-6.

Πρεµιέρα για το νέο πανόΠρεµιέρα για το νέο πανό

12
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

       
    
   

    
     

    
     

  
   

    
     
     

       
   

   
      

     
   

      
   

ΕΝΤΕΥΞΗ



ΙΝΣΑΟΥΡΑΛΔΕ
«Θέλουµε να δώσουµε στον κόσµο ευκαιρίες να πανηγυρίσει»

ΧΟΥΑΝ
ΜΑΝΟΥΕΛ

29

Αποκτήθηκε στο 90’ της 
µεταγραφικής περιόδου του 

Ιανουαρίου. Μια κίνηση ουσίας 
που λόγω του ξαφνικού του 

πράγµατος δεν προβλήθηκε όπως 
της άρµοζε. Ο Χουάν Μανουέλ 

Ινσαουράλδε, ένας 
ποδοσφαιριστής µε… βαρέα 
ένσηµα στη µεγάλη Μπόκα 

Τζούνιορς άφησε -µετά χαράς- την 
παγωµένη Μόσχα και τη Σπαρτάκ 

για τον ΠΑΟΚ. Αρχικά µε τη µορφή 
δανεισµού. Ο Αργεντινός 

κεντρικός αµυντικός βρήκε 
σχεδόν άµεσα τη θέση του στην 
ενδεκάδα κι έδωσε ένα πρώτο 

δείγµα γραφής, επιβεβαιώνοντας 
τη φήµη του σταθερού και δυνατού 

αµυντικού που τον συνοδεύει.



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

    
    
    
    

    

Πόσο εύκολη ήταν η απόφαση να έρθεις στον ΠΑΟΚ;
Δεν δυσκολεύτηκα καθόλου η αλήθεια είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν

μου ήταν άγνωστος σύλλογος και η πρόταση μου έγινε σε

μια στιγμή που το μυαλό μου ήταν να αποχωρήσω από τη

Σπαρτάκ. Ο ΠΑΟΚ μου πρόσφερε όλα όσα ήθελα για να επι-

στρέψω σε υψηλό επίπεδο και σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Η συμφωνία κάνει λόγο για 6μηνο δανεισμό. Βλέπεις τη

σχέση σου με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει παραπέρα;
Θα το ήθελα, αλλά δεν επιτρέπω στο μυαλό μου να είναι

εκεί. Πρέπει να αποδείξω στους ανθρώπους της ομάδας ότι

είμαι χρήσιμος για τον ΠΑΟΚ, πρέπει οι φίλαθλοι να αισθαν-

θούν εμπιστοσύνη και φυσικά ο προπονητής και οι συμπαί-

κτες μου να είναι ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι αν συμβούν

όλα αυτά θα έχουμε μέλλον.

Εσύ προσωπικά πως είδες το πρώτο διάστημα παραμονής

σου στη Θεσσαλονίκη;
Είμαι ενθουσιασμένος από την πόλη και το σύλλογο και το

λέω ειλικρινά. Η οργάνωση του ΠΑΟΚ είναι σε υψηλό επί-

πεδο, ο ποδοσφαιριστής της ομάδας δουλεύει απερίσπα-

στος και η στήριξη από τον κόσμο είναι μοναδική. Φυσικά

η Θεσσαλονίκη είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις που

έχω επισκεφθεί και επιτέλους ζω σε ένα κλίμα μακριά από

τα χιόνια της Μόσχας (γέλια)!

Είσαι «φρέσκος» στην ομάδα, αλλά θα μπορούσες

να δώσεις μια εξήγηση γιατί, ενώ ο ΠΑΟΚ

ενισχύθηκε τον χειμώνα, έχει τέτοια σκαμπανε-

βάσματα στην απόδοσή του στο πρωτάθλημα;
Είναι όντως νωρίς για μένα να έχω ολοκλη-

ρωμένη άποψη. Εγώ ήρθα εδώ και βρήκα

ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου και αυ-

τούς που βρίσκονταν στην ομάδα και τους

καινούριους που ήρθαν. Ίσως χρειαζό-

μαστε χρόνο να βρεθούμε, αλλά ο χρό-

νος στο ποδόσφαιρο είναι αμείλικτος

και θα πρέπει να επισπεύσουμε τις δια-

δικασίες. Όλοι θέλουμε να κερδίζουμε,

σας διαβεβαιώ γι΄αυτό.

Πρόλαβες να ζήσεις μέχρι και επίσκεψη των 

οπαδών... Τι αποκόμισες από αυτή;
Πρέπει να ξέρετε ότι στην Αργεντινή αυτό είναι κάτι

πολύ συνηθισμένο και μπορώ να πω ότι με εξέπληξε θε-

τικά το επίπεδο των μηνυμάτων που μας έστειλαν οι οπαδοί

μας. Δεν διαφωνεί κανείς μας ότι πρέπει να ανεβάσουμε

την απόδοση και την αποτελεσματικότητά μας! Έχω κατα-

λάβει ότι η σχέση του κόσμου του ΠΑΟΚ με την ομάδα είναι

πιο στενή απ’ το κανονικό κι αυτό είναι

κάτι που προσωπικά μ΄αρέσει. Τώρα

απομένει να τους δώσουμε τις ευκαι-

ρίες να πανηγυρίσουν!

Είναι αυτονόητο να σου ζητάνε όλοι μια

σύγκριση Τούμπας και Λα Μπομπο-

νέρα!
Είναι ευλογία να αγωνίζεσαι σε τέ-

τοια γήπεδα. Τουλάχιστον για εμάς

τους Αργεντινούς, η καυτή ατμό-

σφαιρα είναι απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για ένα καλό ματς. Η

Τούμπα είναι ένα εκπλη-

κτικό και ιστορικό γή-

πεδο και δεν την

έμαθα τώρα. Η

α τ μ ό -
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Έχω καταλάβει ότι η σχέσηΈχω καταλάβει ότι η σχέση
του κόσµου του ΠΑΟΚ µετου κόσµου του ΠΑΟΚ µε
την οµάδα είναι πιο στενήτην οµάδα είναι πιο στενή
απ’ το κανονικό κι αυτόαπ’ το κανονικό κι αυτό
είναι κάτι που µου αρέσειείναι κάτι που µου αρέσει

σφαιρα είναι καυτή και ανυπομονώ να

τη δω γεμάτη, όπως μαθαίνω ότι θα

είναι στο ματς με τη Μπενφίκα!

Σήμερα αντιμετωπίζετε μια μεγάλη πρό-

κληση, ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ματς, απέ-

ναντι σ’ έναν μεγάλο αντίπαλο. Οι σκέψεις

σου;
Όλοι οι ποδοσφαιριστές ανυπομονούν για

τέτοια μεγάλα ματς. Η πορεία του ΠΑΟΚ

στα ευρωπαϊκά κύπελλα τα τελευταία χρό-

νια είναι πολύ σημαντική και απέναντι σε

μεγάλες ομάδες, αυτό το ήξερα πριν καν έρθω.

Σίγουρα αντιμετωπίζουμε μια από τις κορυφαίες

ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά έχουμε την αυτοπεποί-

θηση ότι μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια.

Είναι ο καλύτερος τρόπος να εξιλεωθούμε για τις μέ-

τριες εμφανίσεις μας στο πρωτάθλημα.

Τι γνωρίζεις για την Μπενφίκα;
Είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να συνεχίζει

στο Champions League αν δεν ήταν πραγματικά

άτυχη. Είναι ομάδα με επιθετικό πνεύμα, που

στη βραδιά της αποδίδει πολύ καλό ποδόσφαιρο.

Έχει φυσικά και τρωτά σημεία, πάνω στα οποία

θα προσπαθήσουμε να τη «χτυπήσουμε».

Έχουμε προετοιμαστεί καλά και θέλουμε να βγά-

λουμε την ποιότητά μας στο γήπεδο και στα δυο ματς και

να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο.

Εσύ βρίσκεσαι στην καλύτερή σου κατάσταση αυτό τον

καιρό;
Έκανα μεγάλη προσπάθεια να φτάσω γρήγορα στα επι-

θυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης καθώς προήλθα

από διακοπές στην ουσία, λόγω της χειμερινής διακοπής

του ρωσικού πρωταθλήματος. Με βοήθησαν οι γυμνα-

στές και οι συμπαίκτες μου και παιχνίδι με το παιχνίδι

αισθανόμουν καλύτερα. Νομίζω ότι σε παιχνίδια σαν

αυτά με τη Μπενφίκα, κανείς δεν σκέφτεται την κού-

ραση, όλοι θέλουν να καταθέσουν όλα τους τα αποθέ-

ματα μέσα στο γήπεδο.

Τι να περιμένουμε να δούμε ακόμη από τον Χουάν, που

δεν έχουμε δει ακόμη;
Δεν μου αρέσουν οι υποσχέσεις. Είναι λογικό όμως να

περιμένετε να με δείτε να βελτιώνομαι, να βρίσκω

ρυθμό, να βρίσκομαι καλύτερα με τους συμπαίκτες μου.

Έχω παίξει δυο ματς με τον ΠΑΟΚ και με τον καιρό σί-

γουρα όλοι μας θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, με

στόχο να φτάσουμε στο καλύτερό μας επίπεδο σύντομα,

καθώς τώρα κρίνονται όλοι οι στόχοι.

Τι πιστεύεις ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει φέτος;
Αν αφήσουμε στην άκρη τις αναμετρήσεις με τη Μπεν-

φίκα, που πολύ σύντομα θα έχουμε μια εικόνα για το

πόσες ελπίδες πρόκρισης έχουμε, νομίζω ότι το Κύ-

πελλο είναι ένας μεγάλος στόχος, όπως και η πρώτη

θέση στα πλέι οφ. Η ποιότητα και το ταλέντο υπάρχουν,

πρέπει να δείξουμε μέσα στο γήπεδο πόσο πολύ θέ-

λουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας.

Έχει πάντα ενδιαφέρον η οπτική ενός νεοφερμένου για

το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρόλαβες να σχηματίσεις

γνώμη;
Ήξερα κάποια πράγματα, απο φίλους που αγωνίστηκαν

εδώ. Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει ένα καλύτερο

επίπεδο απ΄αυτό που πιστεύει κάποιος στο εξωτερικό.

Υπάρχουν δουλεμένες ομάδες και καλοί παίκτες, ένα

καλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πρώτη μου

άποψη... Και φυσικά θεωρώ ότι ο σημερινός ΠΑΟΚ έχει

πολύ μεγάλες δυνατότητες που ίσως δεν τις έβγαλε

ακόμη στο γήπεδο γιατί πρόκειται για μια νέα ομάδα, με

πολλές προσθήκες, μια ομάδα που χτίζεται. Αλλά η πα-

ρουσία του κυρίου Σαββίδη δίνει τις εγγυήσεις ότι σύν-

τομα ο ΠΑΟΚ θα παλεύει επί ίσοις όροις για όλους τους

τίτλους στην Ελλάδα.



ΠΑΟΚ 2 - 2 ΑΛΚΜΑΑΡ

EUROPA LEAGUE • ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Όλιβερ (ENG)

ΣΚΟΡΕΡ: 37’ Λούκας, 94’ Πόζογλου – 31’ Λάµ, 71’ Γκόρτερ

ΠΑΟΚ
Γλύκος, Λίνο,

Βίτορ, Κατσουράνης,
Κίτσιου,

Κωνσταντινίδης
(56’ Σκόνδρας),
Τζιόλης, Λάζαρ,

Στοχ (74’ Πόζογλου),
Λούκας, Αθανασιάδης 

(64’ Νέτσιντ)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

ΚΟΡΝΕΡ

7
ΦΑΟΥΛ ΥΠΕΡ 

17
ΦΑΟΥΛ ΚΑΤΑ

10

SHOTS ON/OFF

9

 ΑΛΚΜΑΑΡ
Ντε Βίντερ,

Ράινεν, Λαµ,
Χουντ, Γκέρτερ,

Γκούντέλι, Μπέρχουις,
Όβερτοοµ

(74’ Γιόχανσον),
Χαπς

(89’ Βαν Οβερεµ),
Λιούις

(54’ Γκούντµουντσον),
Άβντιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Γκούντελι, Λιούις,
Γιόχανσον, Γκόρτερ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

-

ΚΟΡΝΕΡ

2
ΦΑΟΥΛ ΥΠΕΡ

9
ΦΑΟΥΛ ΚΑΤΑ

19

SHOTS ON/OFF
3

MATCH ACTION

Γλύκος

Ντε Βίνερ

Κίτσιου
Βίτορ Κατσουράνης

Λίνο

Λούκας

Λάζαρ Τζιόλης

Κων/νίδης

Αθανασιάδης

Στοχ

45

ΟΦΣΑΪΝΤ

3 2

ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ

46 54

ΟΛΟΚΛΗΡ. ΠΑΣΕΣ

321 390

ΠΑΣΕΣ

397 481

∆ΟΚΑΡΙΑ

0 0

71

70
15 28

16

10

25 06

22

Λιούις

40
Γκόρτερ

05

Χαπς

30

Χεντ

34

Λαµ

28

Ρέινεν

06

Όβερτουµ

10

16

Γκούντελι

08

Άβντιτς

44
Μπέργλουις

22

33

11



    

        

  

         

 
 

 
 

  
  
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΛΥΓΙΣΕ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ

RETRO STORIES

«Η οµάδα µου έκανε τα πάντα σωστά εκτός
«Η οµάδα µου έκανε τα πάντα σωστά εκτός

από το γκολ. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια
από το γκολ. Είναι δύσκολο να βρεις λόγια

για ένα τέτοιο παιχνίδι. Μέχρι την κόκκινη
για ένα τέτοιο παιχνίδι. Μέχρι την κόκκινη

µόνο µια οµάδα υπήρχε στο γήπεδο.
µόνο µια οµάδα υπήρχε στο γήπεδο.

Μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω και
Μετά την αποβολή ήρθαν τα πάνω κάτω και

δεχθήκαµε το γκολ». 
δεχθήκαµε το γκολ». 

Όταν ο ΠΑΟΚ…

Πέρασαν 15 χρόνια από την πρώτη και µοναδική ευρωπαϊκή διασταύρωση 
του ΠΑΟΚ µε τη Μπενφίκα. Ο Δικέφαλος του Ολλανδού Αρι Χάαν ήταν 
εµφανώς καλύτερος από τους Πορτογάλους, αλλά πλήρωσε την ατυχία του 
στην Τούµπα και την αστοχία του από τα 11 µέτρα στο Ντα Λουζ. Ετσι, η 
Μπενφίκα ήταν αυτή που πήρε την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ του Χουµπ Στέφενς 
ελπίζει να αντιστρέψει τα δεδοµένα! 

Την περίοδο 1999-00 ο ΠΑΟΚ απέκλεισε στον πρώτο γύρο 
του Κυπέλλου UEFA την Λοκοµοτίβ Τιφλίδας µε την ευρύ- 
τερη εκτός έδρας νίκη ελληνικής οµάδας στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. Το 7-0 της Τιφλίδας για το πρώτο µατς, ακο- 
λούθησε η νίκη µε 2-0 στην Τούµπα και η κλήρωση για τον 
δεύτερο γύρο που έφερε για πρώτη φορά οµάδα από την 
Πορτογαλία στο δρόµο του Δικεφάλου.  
Ο ΠΑΟΚ κρατούσε το αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις 
εντός και εκτός έδρας µέχρι τις 21 Οκτωβρίου 1999 που 
υποδέχθηκε την Μπενφίκα στην Τούµπα. Είχε βγάλει τις 
υποχρεώσεις του οµίλου στο κύπελλο Ελλάδος χωρίς 
απώλειες µε τις οµάδες των µικρότερων κατηγοριών, ενώ 
στο πρωτάθληµα το εντυπωσιακό 4-4 της Τούµπας µε την 
ΑΕΚ ακολούθησε το εκτός έδρας 1-1 µε τον Παναθηναϊκό 
και οι νίκες εντός µε Καλαµάτα, Βέροια και Εθνικό Αστέρα. 
Το βράδυ της Πέµπτης 21 Οκτωβρίου 1999 η Τούµπα ήταν 
γεµάτη και ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του από την αρχή της 
αναµέτρησης. Πίεσε σε µεγάλο βαθµό την Μπενφίκα, 
έκανε πολλές ευκαιρίες µε τον Μαραγκό (5'), τον Τετράτζε 
(24'), Νάγκµπε (27'), Φρούσο (28'), αλλά το γκολ δεν ήρθε. 
Στο δεύτερο ηµίχρονο η εικόνα άλλαξε µε την κόκκινη 
κάρτα που είδε ο Γιώργος Γεωργιάδης στο 64ο λεπτό και 
την αποχώρηση του Οµάρ Τετράτζε (74') λόγω τραυµατι- 

σµού. Ο Νούνο Γκόµεζ στο τρία λεπτά µετά την αποβολή του 
Γεωργιάδη άνοιξε το σκορ µε σουτ µετά από ωραία πάσα µε 
τακουνάκι από τον Ρονάλντο. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να 
επιστρέψει στο µατς παρά το αριθµητικό µειονέκτηµα. Στο 
83’ η κεφαλιά του Ντόλµπεργκ στο 83’βρήκε το δοκάρι και 
στο 89’ ο Κώστας Φραντζέσκος που είχε περάσει ως αλλα- 
γή έδωσε τη λύση µε απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Δικέ- 
φαλος, όµως, δεν µπόρεσε να το κρατήσει το 1-1 ως το τέ- 
λος. Στο 93’ ο Ρονάλντο Γκιάρο έδωσε τη νίκη στην Μπενφί- 
κα µε σουτ έπειτα από λάθος της άµυνας του ΠΑΟΚ. 

Άρι Χαάν
προπονητής ΠΑΟΚ
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RETRO STORIES

Στον επαναληπτικό ο ΠΑΟΚ µπήκε µε το ντεσαβαντάζ του 
πρώτου αγώνα και την άσχηµη ψυχολογία από τις δύο σερί 
ήττες στο πρωτάθληµα από Ηρακλή, Πανηλειακό. Η αµφι- 
σβήτηση είχε επιστρέψει και ο Κώστας Φραντζέσκος είχε 
ξεκαθαρίσει πως ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν και την εύνοια της 
τύχης για να ελπίζει στην πρόκριση: «Αν έχουµε την τύχη που 
είχε η Μπενφίκα στη Θεσσαλονίκη µπορούµε να ελπίζουµε».  
Οι πολλές απουσίες έκαναν ακόµη πιο δύσκολο το έργο του 
ΠΑΟΚ, αφού εκτός από τον τιµωρηµένο Γεωργιάδη, ο Άρι 
Χαάν δεν υπολόγιζε τους τραυµατίες Τετράτζε, Χασιώτη, 
Κατσιαµπή. Ο Κανταούροφ στο 25’ άνοιξε το σκορ, αλλά ο 
Δικέφαλος απάντησε άµεσα. Ο Μαραγκός µε απευθείας 
εκτέλεση φάουλ που είχε κερδίσει ο Ζήσης Βρύζας έξω από 
την περιοχή έστειλε την µπάλα στα δίχτυα (28') και από εκεί 
και πέρα η υπεροχή του ΠΑΟΚ ήταν καθολική. Στο 44’ ο 
Σάµπρι έκανε το 2-1 ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου 
αγώνα. Η µεσαία γραµµή και η άµυνα δεν άφησαν περιθώρια 
στην Μπενφίκα και η πίεση ήταν στην περιοχή των Πορτογά- 
λων. Ο Μαραγκός έχασε την σηµαντικότερη ευκαιρία (57') και 
το 2-1 έµεινε µέχρι το τέλος. 
Η αναµέτρηση πήγε στα πέναλτι, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ήταν 
ψύχραιµος. Φρούσος, Μαχαιρίδης αστόχησαν, δίχτυα βρήκε 
µόνο ο Μπάντοβιτς και η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση µε 4-1 
µε τα πέναλτι των Ρονάλντο, Μανίς, Τσάνο και Μαδέιρα. 
Παράλληλα, οι Πορτογάλοι µαζί µε την πρόκριση πήραν πα- 
κέτο και τους Αµπντελσατάρ Σάµπρι, Τριαντάφυλλο Μαχαιρί- 
δη που κέρδισαν την εκτίµηση του Γιουπ Χάινκες και µαζί τη 
µεταγραφή τους στο Ντα Λουζ. 

«Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, αλλά η οµάδα
«Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος, αλλά η οµάδα

µου πήρε τη νίκη. Είναι η πρώτη φορά που
µου πήρε τη νίκη. Είναι η πρώτη φορά που

παίζουµε τόσο άσχηµα και κερδίζουµε.
παίζουµε τόσο άσχηµα και κερδίζουµε.

Με εντυπωσίασε ο κόσµος και ο Σάµπρι που
Με εντυπωσίασε ο κόσµος και ο Σάµπρι που

ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.

Πάντως, µε αυτό τον ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται
Πάντως, µε αυτό τον ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται

να έχουµε προβλήµατα στην Πορτογαλία»
να έχουµε προβλήµατα στην Πορτογαλία»

Γιουπ Χάινκες

προπονητής Μπενφίκα

ΜΠΕΝΦΙΚΑ - ΠΑΟΚ 1-2 (4-1 πεν.)
ΓΚΟΛ: 25' Κανταούροφ • 28' Μαραγκός, 44' Σάµπρι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λούνγκε (Ολλανδία)

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Ένκε, Μαδέιρα, Ρονάλντο, Ρόχας, Γκαλάντο,
Μπούρνο Μάστο (64' Μανίς), Ζοάο Πίντο, Κανταούροφ, Γκόµεζ,

Ποµπόρσκι (72' Τσάνο), Αντράντε (85' Ταχάρ)

ΠΑΟΚ: Κόβιτς, Μπάντοβιτς, Μαχαιρίδης, Ντόλµπεργκ, Βενετίδης,
Μαραγκός, Νάγκµπε, Καφές, Σάµπρι (80' Κωνσταντινίδης),

Βαλένσια (97' Φρούσος), Βρύζας (75' Καραδήµος).

ΠΑΟΚ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ 1-2
ΓΚΟΛ: 89' Φραντζέσκος • 70' Νούνο Γκόµεζ, 93' Ρονάλντο
ΚΟΚΚΙΝΗ: 64' Γεωργιάδης • ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πίτερ Σοκ (Ελβετία)

ΠΑΟΚ: Κόβιτς, Τετράντζε (74' Μπάντοβιτς), Βενετίδης,
Ντόλµπεργκ, Κατσιαµπής, Μαχαιρίδης, Μαραγκός, Νάγκµπε,

Γεωργιάδης, Φρούσος (73' Βρύζας), Σάµπρι (82' Φραντζέσκος)

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Ένκε, Οκινόβο (46' Ολιβέιρα), Μαδέιρα, Ρονάλντο,
Νουνεσέρτζιο, Σίλβα Κανταούρο, Πίντο (65' Φερνάντεζ),

Ποµπόρσκι (46' Πάσκο), Ρισέιρο, Νούνο Γκόµεζ 



 

         
          

        
        

         
           

         
          

         
       

          
       

          
           
           

         
          

          
         

      
          

      
           

         
         

       
           

     

       

        

    

       

     

      

    
 
 

     
       

  

     
       

     

     
     

     

   
        

       

     
    

      

      
     
      



PAOK ACADEMY

Η NOUVELLE VAGUE ΤΟΥ ΠΑΟΚ
Η πρώτη φορά είναι συνήθως γλυκιά. Στην περίπτωση δε, ενός ποδοσφαιριστή που 
υπογράφει το πρώτο του επαγγελµατικό συµβόλαιο είναι τρόπον τινά και µια δικαίωση. 
Μια πρώτη επίσηµη ανταµοιβή των κόπων ετών. Για τους παίκτες της Κ20 του ΠΑΟΚ 
Ραφαήλ Σολεϊµέζογλου, Γιάννη Τσολακίδη, Νίκο Βασαϊτη, Στέφανο Πολύζο και Μάνο 
Πατράλη το 2014 µπήκε µε τον καλύτερο τρόπο.

Ραφαήλ ΣΟΛΕΪΜΕΖΟΓΛΟΥ
Συνειδητοποιημένος για το… απαιτητικό και το περίεργο της θέσης του, ο τερμα-

τοφύλακας της Κ20, Ραφαήλ Σολεϊμέζογλου έγινε επαγγελματίας στις 14 Ια-

νουαρίου του 2014. «Πήγα το πρωί στην προπόνηση και μου είπαν να μη φύγω

διότι το απόγευμα θα υπέγραφα επαγγελματικό συμβόλαιο», λέει και συνεχί-

ζει: «Το γιόρτασα οικογενειακά, αν και μέσα μου ξέρω ότι τα δύσκολα ξεκι-

νούν από εδώ και πέρα».

Ο Ραφαήλ Σολεϊμέζογλου είναι «παλιός» στον ΠΑΟΚ. Ηρθε από τη Γερμανία,

όπου έζησε από τα πέντε μέχρι τα δέκα του χρόνια, στη Θεσσαλονίκη και από

το 2006 είναι στον ΠΑΟΚ. Τι τον έχει σημαδέψει; «Υπέγραψα επαγγελματικό

συμβόλαιο στις 14 Ιανουαρίου. Στις 14 Ιανουαρίου, έφυγε από τη ζωή ένας

καλός μου φίλος, ο παίκτης της Κ17 του Αρη Αγγελος Τσιπούρας. Είναι αδύνατο

να μην το συνδέσω. Αυτός με βοήθησε».



 

    
            

            
              

          
       

Γιάννης ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
Είναι ακραίος μεσοεπιθετικός, αγωνίζεται και στις δύο πλευρές και ήρθε στον

ΠΑΟΚ το 2011 από τον Αλέξανδρο Κιλκίς. Μέλος της Κ20 του ΠΑΟΚ και τα τε-

λευταία δύο χρόνια της Εθνικής ομάδας Νέων, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο κάπου

στα πέντε του χρόνια. Ο πατέρας του έκανε τα αδύνατα δυνατά για να τον στη-

ρίξει και μέχρι στιγμής δικαιώνεται. «Το ποδόσφαιρο για μένα είναι τα πάντα,

είναι έρωτας», λέει ο Γιάννης Τσολακίδης που πιτσιρικάς τραυματίστηκε σο-

βαρά, αλλά με την επιμονή και την υπομονή που τον χαρακτηρίζει επανήλθε

γρήγορα. «Το σημαντικότερο είναι να είσαι γερός», λέει «και να δουλεύεις γι'

αυτό που πιστεύεις». Στόχος του πια είναι να προπονηθεί αρχικά με την πρώτη

ομάδα του ΠΑΟΚ και να γίνει κάποια στιγμή μέλος της βεβαίως.  Αγαπημένος του

παίκτης; Ο Βιερίνια, φυσικά...

Νίκος ΒΑΣΑΪΤΗΣ
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ώρες πριν μπει το 2014, τον πήραν τηλέφωνο από τον ΠΑΟΚ.

«Εντελώς ξαφνικά υπέγραψα επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν το περίμενα, λέει ο Νίκος

Βασαϊτης, που αμέσως  το γιόρτασε με τους γονείς του, τα δύο μικρά αδέλφια του, αλλά

κυρίως με τον παππού του Νίκο. «Επί 13 χρόνια που παίζω ποδόσφαιρο, αυτός με

τρέχει στα γήπεδα. Αυτός με πηγαίνει στην προπόνηση, αυτός με γυρίζει στο σπίτι,

αυτός έρχεται σε όλα τα ματς, σε όλα τα τουρνουά, από την Γερμανία, μέχρι την Ολ-

λανδία», λέει. «Να γράψεις για τον παππού», τονίζει. «Τώρα πρέπει να συγκεντρωθώ

στη δουλειά μου, να προσπαθώ ακόμα περισσότερο», τονίζει ο κεντρικός αμυντικός

του ΠΑΟΚ, που ήρθε στην ομάδα το 2008 από τις Ελπίδες Συκεών. Αγαπημένος του

παίκτης είναι ο Τιάγκο Σίλβα και διαχρονικά ο Εντγκαρ Ντάβιντς και «ένα πράγμα θέλω

να πω σε όλα τα παιδιά», καταλήγει. «Να μην απογοητεύονται, να μην σταματούν και οι

κόποι τους κάποια στιγμή θα ανταμειφθούν».

Μάνος ΠΑΤΡΑΛΗΣ
«Εγώ ζω για το ποδόσφαιρο», ξεκαθαρίζει εξ αρχής ο Μάνος Πατράλης, που στις 23

Δεκεμβρίου του 2013 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Το αμυν-

τικό χαφ της Κ20, που ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2008 από τη Νέα Ραιδεστό. Εκεί μένει.

Ξεκινάει από το σπίτι του στις 7 το πρωί και γυρίζει αργά το βράδυ. «Είναι δύ-

σκολο και κουραστικό, γι' αυτό και δεν προλαβαίνω να διαβάσω για το σχολείο»,

παραδέχεται (είναι μαθητής της Β' Λυκείου), «αλλά ξέρω ότι ο στόχος μου ήταν

και είναι να παίξω ποδόσφαιρο». «Υπογράφοντας συμβόλαιο, αυτό που άλλαξε

ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το ότι νιώθω μεγαλύτερη ευθύνη απέ-

ναντι σε όσους αποφάσισαν να με κάνουν επαγγελματία», λέει ο μικρός που αγαπάει

τον Αντρέα Πίρλο, ζει με δύο αδέλφια, στα οποία δεν αρέσει καθόλου το ποδόσφαιρο

και περιμένει εναγωνίως να προπονηθεί με την πρώτη ομάδα.

Στέφανος ΠΟΛΥΖΟΣ
O Στέφανος Πολύζος υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στις 7 Ιανουαρίου του

2014 και γι' αυτόν είναι η «αναγνώριση των κόπων του και ένα έναυσμα για να

προσπαθήσει ακόμα περισσότερο». Ηρθε στον ΠΑΟΚ το 2009 από την Σιάτιστα

Κοζάνης και την πρώτη χρονιά έκανε το ταξίδι Κοζάνη - Θεσσαλονίκη τέσσερις

φορές την εβδομάδα για να προπονηθεί με τον ΠΑΟΚ. Μικρός έκανε στίβο,

1.000μ. και 400μ., αλλά επέλεξε και τον επέλεξε το ποδόσφαιρο. Είναι κεντρικό

χαφ, θαυμάζει τον Τζέραρντ, φοιτεί στα ΤΕΦΑΑ, στον λιγοστό ελεύθερο χρόνο του

παίζει μπάσκετ και έχει έναν μικρότερο αδελφό που αγωνίζεται με την Κ15 του

ΠΑΟΚ. «Υπάρχει ανταγωνισμός;» τον ρωτάμε. «Ευγενής άμιλλα, θα έλεγα» απαντά

χαριτολογώντας. Δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι το 2012 έσπασε τον αστράγαλό του και έμεινε

2,5 μήνες εκτός, αν κι ένα πράγμα συνηθίζει να λέει: «Δεν τα παρατάω ποτέ».
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ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
«Το σηµαντικό είναι ότι είµαι γερός 

και µπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω»

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
2 Μαρτίου 1996

ΘΕΣΗ
Αµυντικό χαφ 

ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Πάµπλο Γκαρσία

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
Ζινεντίν Ζιντάν

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Για διάβασµα

ΣΤΟΧΟΣ
Ο ΠΑΟΚ

και το Πολυτεχνείο

Σάββας
NEXT GENERATION

«Στο κέντρο
του γηπέδου

τα ελέγχεις όλα,
νιώθεις

αρχηγός»

ρχηγός της Εθνικής Παίδων, 
αρχηγός την περασµένη σεζόν της 
πρωταθλήτριας Κ17 του ΠΑΟΚ, 
άριστος µαθητής. Εξαιρετικό βιο- 

γραφικό για κάποιον που στα 17 του, στην 
καλύτερη του φάση και στην πιο δύσκολη 
συνάµα ηλικία -αυτή που βασανίζει έναν 
έφηβο για τις µελλοντικές του αποφάσεις- 
είδε το πέµπτο του µετατάρσιο να γίνεται 
κοµµάτια. Μια οδυνηρή επέµβαση, δυό- 
µιση µήνες εκτός, σκέψεις πολλές. Ο Σάββας 
Τουµανίδης ωστόσο, επέστρεψε. Πιο δυνα- 
τός, περισσότερο συνειδητοποιηµένος, ωρι- 
µότερος από ποτέ.

Ψηλός, 1,84µ., δυνατός µε σωµατότυπο σύγ- 
χρονου αµυντικού χαφ και µε την δυνατότητα 
να αγωνιστεί ως αµυντικός, από αυτούς που 
λόγω της καλής τεχνικής τους κατάρτισης 
είναι σε θέση να «µοιράζουν» από πίσω το 
παιχνίδι, ο Τουµανίδης επανήλθε µετά το 
κάταγµα στο πόδι του. «Δεν σκέφτηκα ποτέ 
ότι αυτός ο τραυµατισµός θα µε αποµακρύνει 
απ’ αυτό που αγαπάω. Σοκαρίστηκα, ήταν 
δύσκολα, αλλά ήξερα ότι θα γυρίσω και θα 
είµαι καλά», ξεκαθαρίζει ο Σάββας Τουµα- 
νίδης που νιώθει πια απολύτως καλά και 
δυνατός για να συνεχίσει.

Αυτό που άλλαξε είναι η κοσµοθεωρία του, 
ένδειξη του συγκροτηµένου χαρακτήρα του. 
«Πριν τον τραυµατισµό µου σκεφτόµουν και 
προσευχόµουν για πράγµατα που πλέον 
θεωρώ λιγότερο σηµαντικά», λέει. «Αγχωνό- 
µουν για το αν θα παίξω, αν θα είµαι καλός. 
Τώρα πια µου αρκεί το ότι είµαι γερός, ώστε 
να προσπαθώ όσο περισσότερο µπορώ 
γι΄αυτό που αγαπάω. Κι αυτό είναι κάτι που 
νιώθω την ανάγκη να το πω σε όλους, στους 
συµπαίκτες µου, στους ανθρώ- πους που 

καταφέρνουν να ζουν αξιοπρεπώς µε πολύ 
κόπο και µόχθο».

Ο Σάββας Τουµανίδης του Χρήστου και της 
Κυριακής γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 
1996 στην Καβάλα. Από το 2010 ανήκει στον 
ΠΑΟΚ, ήρθε από τις Ελπίδες Καβάλας. Τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια ζει στην Θεσσαλο- 
νίκη µε τους γονείς του και την αδελφή του 
Γραµµατική. «Μετακοµίσαµε οικογενειακώς 
από την Καβάλα, για τον ΠΑΟΚ και µόνο», 
λέει ο Σάββας που δεν κρύβει ότι όταν ζούσε 
στην Καβάλα ήταν εξαιρετικό δύσκολο να 
έρχεται στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.  Για πε- 
ρίπου ένα εξάµηνο, από τη στιγµή που ο, τότε 
προπονητής της Κ17, Αγγελος Ζαζόπουλος 
τον εντόπισε, ο µπαµπάς έτρεχε. «Ήταν δύ- 
σκολο, αλλά έκανε πάντα ό,τι καλύτερο µπο- 
ρούσε», λέει ο Σάββας για τον πατέρα του.

Η λογική λέει ότι για κάποιον που φεύγει από 
το σπίτι του στις 7 π.µ. και γυρίζει στις 8 µ.µ. 
κατάκοπος από σχολείο και προπονήσεις, 
ούτε χρόνος, ούτε κουράγιο, ούτε διάθεση 
υπάρχει. Για τον Σάββα Τουµανίδη, ωστόσο 
«πάντα υπάρχει χρόνος και διάθεση». Ετσι 
εξηγείται το ότι είναι εξαιρετικός µαθητής και  
στοχεύει ψηλά, στο Πολυτεχνείο, στο Τµήµα 
Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

«Πως θα συνδυάσεις πρωταθλητισµό και 
σπουδές, όταν µε το καλό πετύχεις;», τον 
ρωτάµε. «Το θέλω πολύ και θα το κάνω», 
είναι η... αποστοµωτική απάντηση. «Και για 
καφέ µπορώ να πάω και σινεµά και τα βιβλία 
που θέλω να διαβάσω προλαβαίνω και την 
καλή µου να δω. Γενικά όταν θα βρω χρόνο, 
έστω και λίγο, µπορώ να περάσω καλά», λέει 
ο Σάββας. Αυτό δεν είναι το νόηµα της ζωής, 
άλλωστε;...

A
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ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα δίπλα στα παιδιά

PAOK ACTION

ταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ο

ΠΑΟΚ για ένα δικό του παιδί που η ζωή το δο-

κιμάζει αδίκως. Το έργο του συλλόγου, όμως,

δεν είχε ολοκληρωθεί. «Να είναι καλά και οι

δύο που ήρθαν να με δουν, για να συνεχί-

σουμε να τους βλέπουμε να παίζουν μπάλα. Σίγουρα θα

πάω μια μέρα να τους δω στο γήπεδο. Θα πάω σε έναν

αγώνα και σε μια προπόνηση, να με περιμένουν», ήταν τα

αποχαιρετιστήρια λόγια του Απόστολου στα δύο του ινδάλ-

ματα.

Η ευχή του δεν θα μπορούσε να μην πραγματοποιηθεί. Ο

ΠΑΟΚ περίμενε τον Απόστολο και τον φιλοξένησε τόσο σε

προπόνηση όσο και στην Τούμπα. Ηταν μια ιδιαίτερη στιγμή

καθώς σε συνεργασία με το Make a Wish Ελλάδας, ο Από-

στολος βρέθηκε παραμονές του αγώνα με τη Βέροια στη

Νέα Μεσημβρία, γνώρισε όλους τους παίκτες, όπως ήθελε

και μάλιστα τους είδε να του κάνουν ακόμα μια έκπληξη.

Να του τραγουδούν όλοι μαζί για τα γενέθλιά του στον αγω-

νιστικό χώρο και να τον προσκαλούν – μαζί με τους φίλους

του – στα επίσημα της Τούμπας για την αναμέτρηση με την

Βέροια.

Πλέον ο Απόστολος αποτελεί ενεργό μέλος της οικογένειας

του ΠΑΟΚ που φρόντισε να του χαρίσει αξέχαστες στιγμές,

να ζωγραφίσει το χαμόγελο στο πρόσωπό του σε μια δύ-

σκολη περίοδο της ζωής του, όπου η ψυχολογία παίζει ση-

μαντικό ρόλο στην υγεία του. Ο σύλλογος μέσω της δράσης

PAOK Action, άλλωστε φροντίζει συνεχώς να βοηθά παιδιά

όπου η μοίρα δεν ήταν φιλική μαζί τους και χρειάζονται τη

στήριξή μας. 

Όπως η μικρή Πηγή που ήταν μόλις τεσσάρων μηνών όταν

άρχισε να εμφανίζει προβλήματα στην ανάπτυξη.  Βαριά

επιληπτική εγκεφαλοπάθεια ήταν η διάγνωση των γιατρών

που δεν έδιναν ελπίδες επιβίωσης. Το κοριτσάκι από τη

Θεσσαλονίκη, όμως, έχει πολύ δυνατή καρδιά και ως τώρα

κερδίζει τη μάχη της επιβίωσης. 

Όπως ο μικρός Ιωάννης που πάσχει από μιας σπάνιας μορ-

φής καρκίνου στο μάτι. Μια ασθένεια που προσβάλλει ένα

στα 20.000 παιδιά και απαιτεί θεραπείες και ειδική αγωγή

στο εξωτερικό. 

Όπως όλα τα παιδιά που κατά καιρούς νοσηλεύονται στο

παιδογκολογικό τμήμα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου

ΑΧΕΠΑ. Γι αυτό ο κ. Ιβαν Σαββίδης, ο μεγαλομέτοχος της

ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσέφερε μέσω του συλλόγου «Λάμψη» το

ποσό των 27.000 προκειμένου να προσληφθούν δύο ακόμα

γιατροί για τις ανάγκες των μικρών. 

Όπως τα παιδιά από τους φορείς Παιδικό Χωριό SOS, Χα-

μόγελο του Παιδιού, Μέλισσα και Παιδικό Χωριό στο Φί-

λυρο που είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν στην αφιερωμένη

σ’ εκείνα  χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΠΑΟΚ. Ολοι μαζί

μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο.

H

Ηταν Σεπτέμβριος όταν ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης και ο Στέφανος Αθανασιάδης συναν-

τούσαν ένα από τα χιλιάδες μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Τον μικρό Απόστολο. Το

χαμόγελο του εννιάχρονου, όταν τους είδε να μπαίνουν στο δωμάτιό του φώτισε την παι-

δογκολογική πτέρυγα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου.





H Artemis Pet Food προσφέρει 
προιόντα υψηλής ποιότητας
για σκύλους και γάτες όπως 
σκυλοτροφές, συµπληρώµατα 
τροφών για σκύλους και γάτες, 
συµπληρώµατα διατροφής από 
Βότανα. Ο επισκέπτης µπορεί
να αγοράσει όλα τα προιόντα µας 
online και να τα παραλάβει στην 
πόρτα του.

Τηλ. εξυπηρέτησης πελατών

800 11 15 15 0
Παραγγελίες δεκτές και µέσω
τηλεφώνου. Αποστολή σε όλη
την Ελλάδα χωρίς χρέωση.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑΣ Εµπορειού 492 Καρδαµαδα,
Χίος 82100, Τηλ.: 22710.77325-6, Fax: 22710.77336

ΣΚΑΝΑΡΟΝΤΑΣ ΤΟ QRCODE
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ SITE ΜΑΣ

Νοιαζόµαστε για
το κατοικίδιο σας!!!

www.artemispetfood.gr/



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

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

21

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

11

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

14

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

10

Zvonimir VUKIC
Υ: 1,82µ. Β: 78κ. 
Η.Γ.: 19.07.1979
Εθν.: Σέρβος

09

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

Hedwiges MADURO
Υ: 1,86µ. Β: 79κ.
Η.Γ.: 13.02.1985
Εθν.: Ολλανδός

08

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

07

Danny HOESEN
Υ: 1,86µ. Β: 75κ.
Η.Γ.: 15.01.1991
Εθν.: Ολλανδός

20



 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

  
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

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

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

33

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

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

Juan INSAURRALDE
Υ: 1.87µ. Β: 83κ.
Η.Γ.: 03.10.1984
Εθν.: Αργεντινός

29

Michael GSPURNING
Υ: 1,95µ. Β: 84κ.
Η.Γ.: 02.05.1981
Εθν.: Αυστριακός

81

Stelios POZOGLOU
Υ: 1.76µ. Β: 69κ.
Η.Γ.: 22.01.1996
Εθν.: Έλληνας

96

 
   

 
 

 
    

 
 

Bibras NATCHO
Υ: 1,75µ. Β: 73κ.
Η.Γ.: 18.02.1988
Εθν.: Ισραηλινός

66

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

50

Maarten MARTENS
Υ: 1,76µ. Β: 62κ.
Η.Γ.: 02.07.1984
Εθν.: Βέλγος

40
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Η. Γ.: 
Εθν.: Ο

H
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Η ιστορία γράφεται στο γήπεδο 
και χαράσσεται στο µυαλό, 

ωστόσο είναι η απεικόνισή της 
που την καθιστά παντοδύναµη. 
Διότι όσο καλή κι αν είναι µια 

διήγηση, δίχως το κατάλληλο… 
αποδεικτικό στοιχείο παραµένει 
ηµιτελής. Το PAOK FC Official 

Matchday Magazine περιγράφει 
την εξέλιξη της ευρωπαϊκής 

ιστορίας του συλλόγου µέσα από 
χαρακτηριστικές φωτογραφίες 

και δηµοσιεύµατα εποχής.

HALL
OF FAME

της ευρωπαϊκής
ιστορίας του ΠΑΟΚ

Το
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30 Σεπτεµβρίου 1970

Άρωµα Ευρώπης
στην Τούµπα 

Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται για πρώτη φορά σε επί- 
σηµο ευρωπαϊκό αγώνα στο γήπεδο της 
Τούµπας, έπειτα από δύο µατς που διεξάγο- 
νται στο Καυταντζόγλειο. Η ήττα µε 5-0 στο 
Βουκουρέστι από τη Ντιναµό δεν αφήνει πολ- 
λές ελπίδες πρόκρισης στην δεύτερη φάση 
του Κυπέλλου Εκθέσεων. Ο ΠΑΟΚ επικρατεί 
µε 1-0 παρότι οι Ρουµάνοι... απειλούν πως θα 
προσφέρουν θέαµα και στην Θεσσαλονίκη. Ο 
Γιώργος Κούδας είναι ο σκόρερ της αναµέ- 
τρησης. Στο 81’ τελειώνει µε ωραίο τρόπο την 
αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, όπου ο Σαράφης µε 
τον Ασλανίδη κόβουν την επίθεση της Ντινα- 
µό και ο Μαντζουράκης περνά γρήγορα στον 
Κούδα για το γκολ. 

13 Σεπτεµβρίου 1972 

Αποτέλεσµα µακριά 
από τη Θεσσαλονίκη 

Στην πρώτη του συµµετοχή στο Κύπελλο Κυ- 
πελλούχων ο ΠΑΟΚ κληρώνεται µε την Ρα- 
πίντ Βιέννης και το πρώτο ραντεβού τους εί- 
ναι στο Πράτερ. Εκεί βρίσκονται 5.000 φίλοι 
του Δικεφάλου για να υποστηρίξουν την προ- 
σπάθεια των ποδοσφαιριστών. Η συµπαρά- 
στασή τους βοηθά τον ΠΑΟΚ να αποσπάσει το 
πρώτο του εκτός έδρας θετικό αποτέλεσµα. 
Λευκή ισοπαλία που θα µπορούσε να είναι 
και νίκη αν στο 82’ η εκτέλεση φάουλ του 
Μπέλλη δεν χτυπούσε στο δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ, 
πάντως δεν εκµεταλλεύεται το αποτέλεσµα, 
αφού στην ρεβάνς της Τούµπας η Ραπίντ Βιέν- 
νης πετυχαίνει δύο γκολ, αποσπά ισοπαλία 2-2 
και προκρίνεται µε βάση τα εκτός έδρας γκολ.

15 Σεπτεµβρίου 1965 

Η πρώτη συµµετοχή 
Ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα της ιστορίας 
του στην Ευρώπη. Στις εννέα το βράδυ - υπό 
το φως των προβολέων - υποδέχεται την 
Βίλνερ στο Καυταντζόγλειο στάδιο της Θεσ- 
σαλονίκης. Βρίσκεται πίσω στο σκορ στο 52’ 
από κεφαλιά του Χοφ, αλλά ο Κούδας ισοφα- 
ρίζει στο 62΄ και ο Μυρατίδης υπογράφει την 
παρθενική ευρωπαϊκή νίκη του συλλόγου. 
Στα παράδοξα της αναµέτρησης πως οι παί- 
κτες της Βίλνερ δεν προπονήθηκαν στο Καυ- 
ταντζόγλειο, αλλά στην Τούµπα επειδή δεν 
µπορούσαν να βρουν τον υπάλληλο του γη- 
πέδου για να τους ανοίξει!
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3 Οκτωβρίου 1973

Στους «8» του 
Κυπελλούχων 

Το 1-1 στην Βαρσοβία µε την Λέγκια στις 19 
Σεπτεµβρίου 1973 βάζει τις βάσεις για την 
πρώτη πρόκριση του ΠΑΟΚ στην επόµενη 
φάση του Κυπέλλου Κυπελλούχων, στο ο- 
ποίο συµµετέχει για δεύτερη διαδοχική χρο- 
νιά. Ο Δηµήτρης Παρίδης στο 79’ µετά από 
συνδυασµό των Τερζανίδη - Ασλανίδη παίρ- 
νει την µπάλα στην περιοχή και προλαβαίνει 
την επέµβαση του τερµατοφύλακα της Λέ- 
γκια, Μάβλικ που βλέπει την µπάλα να περνά 
κάτω από τα πόδια του και να καταλήγει στα 
δίχτυα. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ αποκλείει την 
Λιόν µε 3-3 στην Γαλλία και 4-0 στη Τούµπα 
και για τα προηµιτελικά του θεσµού αντιµε- 
τωπίζει τη µεγάλη Μίλαν. Χάνει 3-0 στο Μι- 
λάνο και παίρνει ισοπαλία 2-2 στην Τούµπα 
αποχωρώντας µε ψηλά το κεφάλι.  

16 Σεπτεµβρίου 1975

Με Μπαρτσελόνα στο UEFA 
Η πρώτη συµµετοχή του ΠΑΟΚ στο Κύπελλο UEFA, που αντικαθιστά το 
Κύπελλο Εκθέ- σεων, είναι µε αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στο γήπεδο 
της Τούµπας. Ο Δικέφαλος πραγµα- τοποιεί µια από τις µεγαλύτερες 
νίκες της ιστορίας του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με γκολ του Γιώργου 
Κούδα κατορθώνει να επιβληθεί της οµάδας του τεράστιου Γιόχαν 
Κρόιφ 1-0. Στον επαναληπτικό οι Καταλανοί ανατρέπουν το εις βάρος 
τους σκορ και παίρνουν την πρόκριση, αλλά η ιστορία γράφει πως στην 
πρεµιέρα του στο Κύπελλο UEFA, ο ΠΑΟΚ νικά την Μπαρτσελόνα. 
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Την προτίµηση τους στα 
ελληνικά... προϊόντα οι 
Πορτογάλοι και δη οι «Αετοί»
την είχαν δείξει πριν ακόµα 
πληγωθούν τόσο βάναυσα από
την Εθνική Ελλάδας το 2004.
Η κόντρα του ΠΑΟΚ µε την 
Μπενφίκα δίνει την αφορµή
να θυµηθούµε πολλές κοινές 
διαδροµές και να σκεφτούµε
ότι ο  «Δικέφαλος» και οι «Αετοί» 
θα είχαν ουκ ολίγους κοινούς 
φίλους στο Facebook.

ΟI ΕΛΛΗΝΕΣ KAI... OI «ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΤΗΣ ΜΠΕΝΦΙΚΑ
NEXT STOP DA LUZ

Την προτίµηση τους στα 
ελληνικά... προϊόντα οι 
Πορτογάλοι και δη οι «Αετοί»
την είχαν δείξει πριν ακόµα 
πληγωθούν τόσο βάναυσα από
την Εθνική Ελλάδας το 2004.
Η κόντρα του ΠΑΟΚ µε την 
Μπενφίκα δίνει την αφορµή
να θυµηθούµε πολλές κοινές 
διαδροµές και να σκεφτούµε
ότι ο  «Δικέφαλος» και οι «Αετοί» 
θα είχαν ουκ ολίγους κοινούς 
φίλους στο Facebook.
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Αν δεν μπορείς να τον κερδίσεις, αγόρασέ τον!
Φαίνεται λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που αποκτά

ποδοσφαιριστές που βρίσκει πρώτα ως αντιπάλους στις

ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Μπενφίκα έκανε το ίδιο και

μάλιστα 15 χρόνια πριν. Αλησμόνητες θα μείνουν οι ανα-

μετρήσεις του 1999 ανάμεσα στους σημερινούς δύο μο-

νομάχους. Η νίκη των Πορτογάλων στην Τούμπα

προμήνυε μια εύκολη πρόκριση γι΄αυτούς, αλλά στον

επαναληπτικό οι γκολάρες Μαραγκού και Σάμπρι, έδω-

σαν το ματς στην παράταση κι από κει στα πέναλτι (πρώτο

γκολ για την Μπενφίκα ο γνωστός μας από το πέρασμά

του στον Άρη, Ρονάλντο Γκιάρο)... Στη «ρώσικη» ρουλέτα,

έπρεπε να αστοχήσουν οι Φρούσος και Μαχαιρίδης για

να αποκλειστεί άδοξα ο Δικέφαλος, σε μια εμφάνιση που

έδωσε «πόντους» στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αποτέλεσμα; Η Μπενφίκα ψάχνεται για τον Μαχαιρίδη λί-

γους μήνες μετά και την πρόταση των 200.000 δολαρίων

την αποδέχεται ο Γιώργος Μπατατούδης, που βρίσκει κα-

λούς αγοραστές και για τον Αμπντελσατάρ Σάμπρι, για τον

οποίο οι Πορτογάλοι πληρώνουν 800.000 δολάρια!

Ο Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης, γίνεται λοιπόν ο πρώτος

Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των Αετών, σε μια

από τις πιο αθόρυβες μετακινήσεις της εποχής. O

«Ντάφυ» στους έξι μήνες που έμεινε στη Λισαβόνα έκανε

16 εμφανίσεις συνολικά, αλλά τον φαινομενικά σκληρό

αμυντικό μέσο, νίκησε η νοσταλγία... Έστω κι αν θεώρησε

την Μπενφίκα το μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα

του, το καλοκαίρι ζήτησε να παραχωρηθεί.

Και ο Σάμπρι είχε σύντομο μεν, αλλά αποτελεσματικό

σχετικά πέρασμα από την σημερινή αντίπαλο του ΠΑΟΚ,

με τους Πορτογάλους φιλάθλους να θυμούνται το γκολ-

φάουλ και τη νίκη που αυτό έδωσε επί της... μισητής

Σπόρτινγκ και ανέβαλε τα σχέδιά της για απονομή του

πρωταθλήματος μέσα στο Ντα Λουζ. Συνολικά ο δεξιοτέ-

χνης Αιγύπτιος έμεινε 1,5 χρόνο στη Μπενφίκα και πραγ-

ματοποίησε 37 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας και 8 γκολ.

Επόμενος Έλληνας στη Λισαβόνα, έμελλε να είναι ο

Τάκης Φύσσας, που εξαργύρωσε τις καλές του εμφανί-

σεις με τον Παναθηναϊκό με μια μεταγραφή στους φημι-

σμένους Πορτογάλους. Ο αριστερός μπακ της Εθνικής θα

προετοιμάσει το έδαφος για τον θρίαμβο με τους επόμε-

νους διεθνείς επί λίγους μήνες... Έγινε κάτοικος Ντα

Λουζ τον Ιανουάριο του 2004 και αποχώρησε το 2005,

αφού προηγουμένως συμμετείχε στο ίδιο γήπεδο στο

θρίαμβο της Εθνικής. Με τη Μπενφίκα πραγματοποίησε

συνολικά 22 συμμετοχές.

Κατσουράνης, ο πιο πετυχημένος 
Τα σχέδια των Πορτογάλων για κατάκτηση του EURO

2004 από την ομάδα τους ανακόπηκαν από την ομάδα των

Ελλήνων. Βασικοί συντελεστές της δικής μας Εθνικής -

μεταξύ άλλων- οι Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Κα-

ραγκούνης. Και οι δυο μετέπειτα κάτοικοι Λισαβόνας...

Πρώτος πάτησε το πόδι του Ντα Λουζ ο Γιώργος Καραγ-

κούνης, το καλοκαίρι του 2005 με ελεύθερη μεταγραφή

από την Ίντερ. Στη Μπενφίκα ο νυν αρχηγός της Εθνικής

παρέμεινε για δύο χρόνια, πραγματοποιώντας 61 συμμε-

τοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ. Στη δεύτερή του χρονιά θα

αποκτήσει συγκάτοικο τον Κώστα Κατσου-

ράνη, που θα αποκτηθεί από τους Αε-

τούς, οι οποίοι πλήρωσαν περίπου 3,5

εκατομμύρια στην ΑΕΚ κάνοντας το

χατήρι του νεοπροσληφθέντος

Φερνάντο Σάντος, το καλοκαίρι

του 2006...

Ο Κατσουράνης είναι ο πιο

πετυχημένος Έλληνας πο-

δοσφαιριστής στην Πορτο-

γαλία και από τους πιο

αγαπητούς γενικά πο-

δοσφαιριστές της τε-

λευταίας δεκαετίας

από τους οπα-

δούς της

Μπενφίκα.

Στο Ντα

Λουζ θα



NEXT STOP DA LUZ

 

    

μείνει συνολικά τρία χρόνια, πραγματοποιώντας 114 εμ-

φανίσεις, με 14 γκολ και 13 ασίστ. Τη σεζόν 2008-09 μά-

λιστα θα ανακηρυχθεί ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της

Μπενφίκα στην ετήσια μεγάλη ψηφοφορία στην Πορτο-

γαλία. Θα αποχωρήσει από τη Λισαβόνα ως Κυπελλούχος

και πολλοί λένε ότι ακόμη εκεί θα ήταν αν δεν τον δυσκό-

λευε η απόσταση από την οικογένειά του και τον -νεογέν-

νητο τότε- Τσίλια...

Και σήμερα πάντως η Μπενφίκα διαθέτει στις τάξεις της

ένα σχεδόν ελληνικό ποδοσφαιρικό προϊόν. Πολλοί εξε-

πλάγησαν όταν οι Αετοί αποκτούσαν πέρυσι από τον Ολυμ-

πιακό τον Βλάντιμιρ Φέισα, πληρώνοντας μάλιστα περίπου

4,5 εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή που δεν βρήκε

πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πα-

ρόλα αυτά είναι από τους βασικούς στην Μπενφίκα του Χε-

σούς.

Το αντίστροφο δρομολόγιο
Από τους κοινούς φίλους των δυο ομάδων, δεν θα μπο-

ρούσε να λείπει το όνομα του Φερνάντο Σάντος. Ο Πορ-

τογάλος προπονητής (και παλιός αμυντικός των Αετών)

κάθισε στον πάγκο της Μπενφίκα από το καλοκαίρι του

2006 ως τον Αύγουστο του 2007, όταν και απομακρύν-

θηκε. Ο ΠΑΟΚ που αναζητούσε προπονητή, τον έπεισε

να...επαναπατριστεί στην δεύτερη πατρίδα του (σύμφωνα

με δική του ομολογία) και να καθίσει στον πάγκο του ως

το καλοκαίρι του 2010 και για 112 παιχνίδια. Στη Λισα-

βόνα ο Σάντος κοουτσάρισε τη Μπενφίκα σε 46 ματς.

Το προηγούμενο καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ μετά από προσπά-

θεια ενός χρόνου, απέκτησε τον Μιγκέλ Βίτορ, που έμεινε

ελεύθερος από την Μπενφίκα. Ο Πορτογάλος κεντρικός

αμυντικός αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών των Πορτο-

γάλων, στις οποίες «φοίτησε» από τα 17 του, πριν πάρει

προαγωγή για την πρώτη ομάδα και συναντήσει τον

Κώστα Κατσουράνη. Ο Βίτορ έχει φορέσει 44 φορές τη

φανέλα της Μπενφίκα και άλλες 11 της Μπενφίκα Β΄.
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Μαχαιρίδης και Σάμπρι

μετά τα ματς του ΠΑΟΚ με τους

Αετούς μετακόμισαν στη

Λισαβόνα με εισήγηση

του Γιουπ Χάινκες

“ “



   

ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ

14Γκολ 13Ασίστ

2008-09
League Cup

2008-09
Player of the year 

114
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ

Ασίστ

Player of the year 

ΧΕΣ



Για τον αµυντικό του ΠΑΟΚ, οι αναµετρήσεις µε την πρώην οµάδα του και η 
επιστροφή στην πατρίδα του έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Ο Μιγκέλ Βίτορ γίνεται… 
ξεναγός για τους αναγνώστες του PAOK FC Matchday Magazine, τους προσκαλεί 
στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας και τους οδηγεί σε γνωστές και άγνωστες 
γειτονιές της Λισαβόνας.

Η δική µου 
ΛΙΣΑΒΟΝΑ

TRAVEL

Μιγκέλ ΒΙΤΟΡ



              
           

           
           

  

   
 

«Είναι πολύ όμορφη πόλη η Λισαβόνα. Στην πραγμα-

τικότητα τη γνώρισα στα 17 μου, όταν άφησα το Ποντ

ντο Ρολ, το χωριό μου, για να εγκατασταθώ εκεί, στο

προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα για ένα χρόνο. Μου

φάνηκε τεράστια η διαφορά και σπάνια έβγαινα από τα

σύνορα του προπονητικού και των ξενώνων.

Το δεύτερο χρόνο αγόρασα το σπίτι μου, στην καινούρια

περιοχή του Parque das Nacoes, μια εντελώς νεόκτιστη

περιοχή που παλιά στέγαζε την διεθνή έκθεση στην πόλη.

Στη θέση αυτού του εκθεσιακού κέντρου, έχει γίνει μια νέα

πολιτεία, με σύγχρονες οικοδομές, μεγάλα πάρκα για βόλτες,

μαγαζιά για ψώνια ή καφέ. Εκεί έμεινα με την μετέπειτα σύ-

ζυγό μου...

Οι πρώτες μου βόλτες και το αγαπημένο μου μέρος στην πόλη,

ήταν το Baixa ή Chiado, περιοχή στο κέντρο της πρωτεύουσας,

λίγο υπερυψωμένο, με καταπληκτική θέα και διαδρομές για

περπάτημα. Ακριβώς δίπλα είναι το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου,

στην περιοχή Alfama, που στην κορυφή της μπορεί κάποιος να

θαυμάσει την πόλη και τη θάλασσα και που προσελκύει πολλούς

τουρίστες.

Γαστριμαργικές απολαύσεις
Όταν ήμουν μικρός, αισθανόμουν λίγο περίεργα στο Docas, στο

μικρό δρόμο στο λιμάνι που έχει διαμορφωθεί σαν μαρίνα, με τα

ωραία εστιατόρια και καφέ... Ο κόσμος μου φαινόταν περίεργος,

όπως φαντάζομαι σε όλες τις αποβάθρες του κόσμου! Όμως περ-

νώντας από εκεί κατέληγες στο Belem, για να απολαύσεις το πα-
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ραδοσιακό γλυκό Pasteis de Belem, είναι σαν τάρτα

και σίγουρα αξίζει όλη τη διαδρομή!

Άλλες φορές πάλι μπορούσες να καταλήξεις στο

Cristo Rei, μια μικρογραφία του μνημείου του Ιησού

στο Ρίο ντε Τζανέιρο... Και εκεί δίπλα στο κύμα να

απολαύσεις σε μια από τις ταβέρνες τον μπακαλιάρο

σε κρούστα αλατιού, παραδοσιακό πιάτο της Πορτο-

γαλίας, το υγρό τυρί Queijo da serra και την κλασική

πιατέλα με τα θαλασσινά στον πάγο και το αλάτι, μια

μίξη όστρακων, γαρίδων και καβουριών. Η Πορτο-

γαλία φημίζεται για την κουζίνα της, με κύριο συστα-

τικό τα προϊόντα τουAτλαντικού, αλλά και την

κτηνοτροφία.

Μουσικές περιπλανήσεις
Φημίζεται όμως και για τη μουσική της! Το παραδο-

σιακό είδος...καντάδας, το Fado, προσελκύει ντόπι-

ους αλλά και τουρίστες στα πολλά μικρά μαγαζιά,

όπου συναντά κανείς καταπληκτικούς τραγουδιστές

που τραγουδούν τα ερωτικά αυτά τραγούδια με τη

συνοδεία κιθάρας. Αγαπημένη μου είναι η Marisa.

Τα καλύτερα μαγαζιά του είδους είναι στο Bairro

Alto, έναν λόφο με πολλά μικρά μαγαζιά και κίνηση

από ενδιαφέροντες ανθρώπους, λίγο μποέμ! Ακούς

Fado ακόμη και στους δρόμους, από περιπλανώμε-

νους καλλιτέχνες και σερβίρεσαι τη σούπα Caldo

Verde, που παραδοσιακά ακολουθεί αυτού του εί-

δους τη διασκέδαση.

Θα συνιστούσα σε όλους να επισκεφθούν κάποια

στιγμή τη Λισαβόνα, μια πόλη με χρώμα και με δική

της κουλτούρα. Μια πόλη με ζεστούς ανθρώπους

που προσφέρεται για βόλτες και περιπλανήσεις.

Όπως έχω προσκαλέσει όλους τους φίλους μου να

έρθουν στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, έτσι

προσκαλώ και τους Ελληνες στην πατρίδα μου.

Πιστεύω ότι είμαστε δυο λαοί που ταιριάζουν και

που μοιράζονται κοινές εικόνες, αρώματα και

γεύσεις. Δυο λαοί ζεστοί και «ψημένοι» από τον

ήλιο και τη θάλασσα! Ανυπομονώ για τα ματς

ΠΑΟΚ - Μπενφίκα και την μίξη των δύο αγα-

πημένων μου πολιτισμών, πέρα από το αθλη-

τικό κομμάτι»!





ΕΟΥΣΕΜΠΙΟ
Ένας αληθινά σπουδαίος

του ποδοσφαίρου

ΙΝ ΜΕΜΟRΙΑΜ

Yπάρχουν άνθρωποι οι ιστορίες των οποίων είναι µεγαλύτερες από τη ζωή. 
Και είναι τόσο δύσκολο να τις διηγηθεί κανείς, γιατί απλά οι λέξεις δεν 
φτάνουν. Δεν µπορούν να πουν και για το βάσανο και για το µεγαλείο και 
για το µόχθο και για την αξιοπρέπεια µε την οποία απολαµβάνει κανείς τον 
µύθο του εν ζωή. Ο Εουσέµπιο είναι τόσο σπουδαίος, όσο όλοι οι µελοδρα- 
µατισµοί και τα κλισέ µαζί. Που και πάλι είναι λίγα...

Πάνθηρας, Διαµάντι, Κύριος, Ταπεινός,
Σεβάσµιος, Αιώνιος

εννήθηκε σε µια λασπογειτονιά της Μοζαµβίκης και 
αποχαιρέτησε τα εγκόσµια πάνω σε χρυσό βωµό 
ενώπιον 15.000 ανθρώπων. Από τις αυτοσχέδιες 
µπάλες µε κάλτσες κι εφηµερίδες που έφτιαχνε 

πιτσιρικάς στις αλάνες της πατρίδας του, έφτασε στη Χρυσή 
Μπάλα το 1965. Από την απόρριψη στα πρώτα δύσκολα 
χρόνια, έγινε πρωτοσέλιδο στη L' Equipe το 1961. Ο Εουσέ- 
µπιο ντα Σίλβα Φερέιρα πάτησε στην Πορτογαλία στις 17 
Δεκεµβρίου του 1960 ως κάποιος άλλος. Ως Ρουθ Μαλόσο η 
Μπενφίκα τον φυγάδευσε στο Αλγκάβρε, όπου έµεινε επί 
µέρες κρυµµένος και κυνηγηµένος από την Σπόρτινγκ. Στις 5 
Ιανουρίου του 2014, έφυγε από την γη της Πορτογαλίας, µε 
δόξα και τιµή, σκεπασµένος µε την σηµαία της λατρεµένης του 
Μπενφίκα, πάνω στο χορτάρι που µεγαλούργησε. Σπουδαίος, 
κύριος, σεβάσµιος, θρύλος.
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Από τη Μοζαµβίκη στη δόξα
ΟÊ Εουσέµπιο Ντα Σίλβα ΦερέιραÊ ήρθε στη ζωή στις 25 
Ιανουρίου 1942 στο σηµερινόÊ Μαπούτο της Μοζαµβίκης 
(πρώην πορτογαλική αποικία), στη στη γειτονιά Μαφαλάλα, 
στις 25 Ιανουαρίου 1942. Ο πατέρας του ήταν ένας λευκός 
εργάτης σιδηροδρόµων από την Ανγκόλα και η µητέρα του, η 
Ελίζα, µια µαύρη ντόπια. Μεγάλωσε εξαιρετικά φτωχικά, 
έµεινε ορφανός στα οκτώ του όταν ο πατέρας του πέθανε από 
τέτανο και µεγάλωσε µε τη µητέρα και τα τρία αδέλφια του. 
Μόνη διέξοδος ήταν η αλάνα και µια τοπική ερασιτεχνική 
οµάδα ποδοσφαίρου που έφτιαξε µε φίλους και ονόµασανÊOs 
BrasileirosÊ(Οι Βραζιλιάνοι), προς τιµήν της µεγάλης Εθνική 
Βραζιλίας της δεκαετίας του '50.
Απευθύνθηκε, πιτσιρικάς, στην Γκρούπο Ντεπορτίβο ντε Λο- 
ουρένσο ντε Μάρκες, την αγαπηµένη του οµάδα που τροφο- 
δοτούσε µε ταλέντα τη Μπενφίκα 9ο Μάριο Κολούνα ήταν ένας 
απ' αυτούς), όµως απορρίφθηκε πάραυτα. Επέµεινε αλλού και 
µπήκε τελικά, στην Σπόρτινγκ Κλουµπ ντε Λοουρένσο Μάρκες. 
Κάπου στα 15 του.
Τρία χρόνια µετά τον είδε ο Χοσέ Κάρλος Μπάουερ που τον 
συνέστησε στη Σάο Πάολο. Ούτε αυτοί τον ήθελαν. ΟÊ Μπά- 
ουερ µίλησε στον Μπέλα Γκούτµαν, που ήταν τότε στη Μπεν- 
φίκα και η µεταγραφή έγινε το 1960 έναντι 350.000Êεσκούδο 
Πορτογαλίας.
Κατά τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όµως, επρόκειτο για απαγωγή, 
διότι η Σπόρτινγκ Λοουρένσο Μάρκες ήταν θυγατρική τηςÊκι 
έτσι αµφισβήτησε τη νοµιµότητα της µεταγραφής της 
Μπενφίκα. Ο ίδιος έχει πει γι' αυτό: «Έπαιζα στην οµάδα 
τροφοδότη της Σπόρτινγκ στη Μοζαµβίκη, η Μπενφίκα ήθελε 
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να µε πληρώσει µε ένα συµβόλαιο για να πάω, ενώ η 
Σπόρτινγκ ήθελε να µε πάρει ως ταλέντο για να αποκτήσω 
εµπειρία χωρίς χρηµατική ανταµοιβή. Η Μπενφίκα έκανε 
µια καλή προσέγγιση. Πήγαν να µιλήσουν µε τη µητέρα 
µου, τον αδελφό µου και προσέφεραν 1.000 πέσος για τρία 
χρόνια. Ο αδελφός µου ζήτησε τα διπλά και αυτοί τα 
κατέβαλαν. Υπέγραψαν συµβόλαιο µε την µητέρα µου και 
πήρε τα χρήµατα». Τόσο απλά.
Ο Εσουέµπιο ήταν επιθετικός. Ετρεχε τα 100 µέτρα σε 11 
δευτερόλεπτα. Ηταν αέρινος, δεινός µπαλαδόρος και 
σκόρερ, µε κοφτή ντρίµπλα και δυνατό σουτ. Σε πολλούς 
θύµιζε τον Πελέ. Εκανε ντεµπούτο µε χατ τρικ. Στον τελικό 
της διοργάνωσης Tournoi de Paris ενάντια στηÊΣάντος τουÊ
Πελέ, η Μπενφίκα έχανε 0-4 στο ηµίχρονο. Ο Γκούτµαν 
βγάζει τον Σαντάνα και ρίχνει στο µατς τον Εουσέµπιο κι 
αµέσως µετά την αλλαγή η Σάντος πετυχαίνει και πέµπτο 
γκολ. Είναι µεταξύ του 63’ και του 80’ όταν ο «πάνθηρας» 
αρχίζει τη επέλαση. Σκοράρει τρεις φορές και κερδίζει ένα 
πέναλτι. Η Σάντος κερδίζει 6-3, αλλά την επόµενη στο 
εξώφυλλο της L' Equipe φιγουράρει ο Εουσέµπιο.

Μια µεγάλη, ανεξίτηλη αγάπη
Με τον Εουσέµπιο η Μπενφίκα σήκωσε το 1962 τη µεγάλη 
κούπα, αυτή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης. 
Στον τελικό στο Ολυµπιακό Στάδιο του Άµστερνταµ, από τη 
µια ήταν η Μπενφίκα του Μπέλα Γκούτµαν µε τους Μάριο

να µε πληρώσει µε ένα συµβόλαιο για να πάω, ενώ η 
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Κολούνα και Εουσέµπιο και από την άλλη η Ρεάλ του Μιγκέλ 
Μουνιόθ µε τους Ντι Στέφανο και Πούσκας. Το µεγαλείο του 
Πούσκας φάνηκε από νωρίς. Χατ-τρικ µε γκολ στο 17', στο 23' 
και στο 39', µε τους Άγκουας, Καβέµ και Κολούνα να απαντούν 
στο 25', στο 33' και στο 50'. Στο 64ο λεπτό ο 18χρονος Εουσέµπιο 
ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε η οµάδα του, 
δίνοντάς της για πρώτη φορά προβάδισµα στον πρώτο τελικό 
της καριέρας του. Η Ρεάλ πίεσε για το 4-4, οι Ντι Στέφανο, 
Πούσκας και Γκέντο ταλαιπωρούσαν την άµυνα των «αετών», 
όµως ο Εουσέµπιο στο 68' έκανε το 5-3.
Ηταν το δεύτερο σερί Πρωταθλητριών για την Μπενφίκα που 
έφτασε µέχρι τους τελικούς του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου και το 
1963, το 1965 και το 1968, χωρίς όµως να καταφέρει να το 
κατακτήσει. Στην ήττα το 1968 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
στο Γουέµπλεϊ και ενώ το σκορ ήταν στο 1-1, έφτασε κοντά στο 
γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, µε τον τερµατοφύλακα της 
Γιουνάιτεντ Αλεξ Στέπνεϊ να διώχνει σε µια απόκρουση high- 
light όσα χρόνια κι αν περάσουν. Η Γιουνάιτεντ κέρδισε τελικά 
στην παράταση µε 4-1 και οι εικόνες της εποχής δείχνουν τον 
Εουσέµπιο να χειροκροτεί τον Στέπνεϊ.
Ηταν ο πρώτος σκόρερ της πρωταθλήµατος Πορτογαλίας ε- 
πτά φορές, βοηθώντας τη Μπενφίκα να κατακτήσει 11 πρω- 
ταθλήµατα, πέντε Κύπελλα Πορτογαλίας και ένα Κύπελλο 
Πρωταθλητριών (1961-1962). Σηµείωσε 638 γκολ σε 614 α- 
γώνες φορώντας τη φανέλα της Μπενφίκα. Το τελευταίο του 
παιχνίδι στην αγαπηµένη του οµάδα, όπου έζησε επί 15 χρό- 
νια, ήταν στις 18 Ιουνίου 1975, κατά της αφρικανικής οµάδας, 
στην Καζαµπλάνκα.

Ο Αγώνας των Δακρύων
Με την εθνική ΠορτογαλίαςÊ  κατέκτησε την τρίτη θέση στοÊ
Παγκόσµιο Κύπελλο του 1966, στηνÊΑγγλία και µέχρι το 2005 
ήταν ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής, όταν 
και οÊΠαουλέταÊέσπασε το ρεκόρ του. Η εικόνα του να κλαίει 
και να φεύγει σχεδόν υποβασταζόµενος από το γήπεδο, µετά 
τον ηµιτελικό µε την Αγγλία στο Μουντιάλ του 1966 είναι 
εικόνα ανθολογίας στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Η πιο µεγάλη εµφάνιση στην καριέρα του Εουσέµπιο είναι 
ίσως ο προηµιτελικός µε τη Βόρεια Κορέα στο Μουντιάλ του 
1966. Οι Ιβηρες παραπατούσαν, έχαναν στο 25' 3-0. Στα 32 
λεπτά που ακολούθησαν ο Εουσέµπιο πέτυχε τέσσερα γκολ. 
Το τελικό 5-3 έστειλε την Πορτογαλία στον ηµιτελικό κόντρα 
στην Αγγλία, στο µατς που έµεινε στην ιστορία ως «Ο Αγώνας 
των Δακρύων» («Jogo das Lagrimas»).
Το παιχνίδι ήταν προγραµµατισµένο να διεξαχθεί στο Λίβερ- 
πουλ (εκεί που διέµενε από την αρχή της διοργάνωσης η 
αποστολή της Πορτογαλίας) µεταφέρθηκε, όµως δίχως πει- 
στική αιτία στοÊ ΛονδίνοÊ και στο Γουέµπλεϊ. Ο σκληροτρά- 
χηλοςÊΝόµπι ΣτάιλςÊανέλαβε το µαρκάρισµα του Εουσέµπιο. 
Μετά από πολύ «ξύλο» ο Εουσέµπιο κατάφερε να σκοράρει 
στο τέλος µεÊ πέναλτιÊ και να διακόψει το σερί τουÊ Γκόρντον 
ΜπανκςÊπου µετρούσεÊεπτά σερί παιχνίδια δίχως να παρα- 
βιαστεί η εστία του. Τα δύο τέρµατα τουÊΜπόµπι ΤσάρλτονÊπου 

είχαν προηγηθεί, έστειλαν τους οικοδεσπότες στον τελικό. Ο 
Εουσέµπιο δεν άντεξε, λύγισε, έκλαιγε σαν παιδί. Σε κείνο 
το Μουντιάλ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ µε εννιά γκολ.
Αποσύρθηκε το 1979 µε σακαταµένα γόνατα κι αφού πέ- 
ρασε από πολλές οµάδες της Βόρειας Αµερικής (έπαιξε σε 
ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό), επιστρέφοντας για ένα διά- 
λειµµα στη Μπέιρα Μαρ.
Ηταν πρέσβης της Μπενφίκα µέχρι την τελευταία ηµέρα 
της ζωής του. Αιώνια δεµένος µαζί της, όπως µαρτυρά και 
η προτοµή του στην είσοδο του «Ντα Λουζ».
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SL BENFICA
Ο µεγαλύτερος σύλλογος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1904

ΧΡΩΜΑΤΑ
Κόκκινο - Άσπρο

OFFICIAL WEBSITΕ
www.slbenfica.pt

ΤΙΤΛΟΙ
32 πρωταθλήµατα

24 Κύπελλα
4 League Cup
4 Super Cup

2 Champions League

ΕΔΡΑ 
Estadio da Luz

Ο

     

ι πιο επιτυχημένες ιστορίες ξε-

κινούν σε μια ανύποπτη στιγμή.

Από πρωταγωνιστές που δεν

μπορούν να συνηδειτοποι-

ήσουν τη σημασία των πράξεών

τους. Ενας από αυτούς ήταν και ο έφηβος

Κόσμε Νταμιάο, η ψυχή του συλλόγου που

στην ιδρυτική συνάντηση των 24 νεαρών με

όνειρο ένα διαφορετικό μέλλον για τα σπορ

της Λισαβόνας από τον ενθουσιασμό του ξέ-

χασε να υπογράψει το πρώτο επίσημο έγ-

γραφο της Μπενφίκα. 

Ηταν 28 Φεβρουαρίου 2004 όταν στην απο-

θήκη του φαρμακείου Φράνκο στην περιοχή

Ρουα ντε Μπελέμ γεννήθηκε η Sport Lisboa,

όπως ήταν το πρώτο όνομα της Μπενφίκα.

Εκεί ορίστηκε πως τα χρώματα τα οποία θα

σηματοδοτούν αυτή την καινούρια προσπά-

θεια θα ήταν το κόκκινο και το λευκό,  σύμ-

βολο ο αετός και μότο το λατινικό «ανάμεσα

στους πολλούς, ένας», φράση την οποία

χρησιμοποιούν και οι Αμερικανικές ειδικές

δυνάμεις. 

Επειδή κάθε αρχή και δύσκολη, η Sport Lis-

boa περίπου τρία χρόνια μετά την ίδρυσή της

πέρασε την πρώτη μεγάλη της κρίση. Λόγω

ακαταλληλότητας του γηπέδου όπου έδινε

τους αγώνες της. Γεγονός που οδήγησε σε

φυγή αρκετούς βασικούς παίκτες που προ-

τίμησαν τις καλύτερες συνθήκες άθλησης

της σαφώς πιο πλούσιας Σπόρτινγκ Λισαβό-

νας. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η έριδα

ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους συλλό-

γους της πορτογαλικής πρωτεύουσας. 

Μια έριδα η οποία αποδείχτηκε προς όφελος

της Μπενφίκα, αφού η ανάγκη της να δυνα-

μώσει για να μπορεί να κοντράρει τη Σπόρ-

τινγκ την οδήγησε στη συγχώνευση με έναν

O
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άλλο νεοσύστατο σύλλογο, τη

Grupo Sport Benfica. Οι δύο

ομάδες ένωσαν τις δυνάμεις

τους το 1908, ως ημερομηνία

ίδρυσης διατηρήθηκε η

28.02.1904 της πιο δημοφιλούς

Sport Lisboa, τα χρώματα και το

σύμβολο έμειναν ίδια, στο λογό-

τυπο προστέθηκε μια ρόδα πο-

δηλάτου προς τιμήν του σήματος

της Grupo Sport Benfica που

ασχολούνταν κυρίως το συγκε-

κριμένο άθλημα και η πλήρης

ονομασία του νέου συλλόγου ήταν Sport Lisboa e Benfica. 

Η αλλαγή βοήθησε τη Μπενφίκα να κυριαρχήσει στα το-

πικά πρωταθλήματα της Λισαβόνας και πρωτοστατήσει –

μαζί με τη Σπόρτινγκ και την Πόρτο – για τη δημιουργία της

εθνικής Λίγκας το 1934. Ο πρώτος τίτλος της Πορτογαλίας

κατέληξε στην Πόρτο, ωστόσο η Μπενφίκα κατέκτησε τα

τρία επόμενα πρωταθλήματα και καθιερώθηκε ως η με-

γάλη δύναμη της χώρας. 

Η ροή της ιστορίας των Αετών, βέβαια άρχισε να αλλάζει

από τη δεκαετία του ’50 όταν έγινε η μετακόμιση στο στάδιο

Ντα Λουζ που αρχικά μπορούσε να φιλοξενήσει 40.000 θε-

ατές και ο σύλλογος άλλαξε επίπεδο μετά την έλευση του

Εουσέμπιο. Γύρω από το Μαύρο Πάνθηρα στήθηκε μια εν-

τυπωσιακή ομάδα, η οποία έσπασε την ευρωπαϊκή παν-

τοκρατορία της Ρεάλ Μαδρί-

της κατακτώντας δύο συνε-

χόμενα Πρωταθλητριών και

μάλιστα κόντρα σε Μπαρ-

τσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Εκείνη η μεγάλη Μπενφίκα

έφτασε άλλες τρεις φορές

στον τελικό δίχως να μπο-

ρέσει να κερδίσει Μίλαν,

Ιντερ και Μάντσεστερ Γιου-

νάιτεντ. Τη δεκαετία του

’60 η Μπενφίκα κέρδισε

οκτώ πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, δύο Πρωταθλητριών

και το βραβείο για την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης του

1968 από το France Football.

Με το πέρασμα των χρόνων η Μπενφίκα παρέμεινε η πιο

ισχυρή ομάδα εντός των συνόρων – το 1973 κατέκτησε

τον τίτλο αήττητη - ωστόσο, η εντυπωσιακή παρουσία της

στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έφθινε όσο μεγάλωνε ο

Εουσέμπιο και έκλεινε ο κύκλος της ομάδας του. 

Μαθημένη να πρωταγωνιστεί και με μόνιμο στόχο την κο-

ρυφή της Ευρώπης, η Μπενφίκα συνέχισε να καταβάλλει

προσπάθειες για επιτυχίες εκτός συνόρων κι εκεί ανέ-

πτυξε το… σύνδρομο να τα χαλάει όλα στο τέλος. Το 1983

έχασε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA από την Αντερλεχτ.

Το 1988 ηττήθηκε στο Πρωταθλητριών από την Αϊντχόβεν

και το 1990 από τη Μίλαν. 
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Ζόρζε Χεσούς
Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να επαναφέρει την Μπενφίκα σε πλήρη 
ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι στην Πόρτο, την οδήγησε στο 
πρωτάθληµα του 2010 και σε έναν ευρωπαϊκό τελικό έπειτα από 23 
χρόνια. Ο Ζόρζε Χεσούς δικαιούται να λέει πως έχει βάλει τη σφραγίδα 
του στη δηµιουργία µιας πολύ καλής και άκρως επιθετικής οµάδας, 
ωστόσο παρότι βρίσκεται ήδη πέντε χρόνια στην άκρη του πάγκου, δεν 
µπορεί να υποστηρίζει πως είναι επιτυχηµένος. 
Διότι, µια οµάδα όπως η Μπενφίκα έχει υποχρέωση να κερδίζει τίτλους 
πέρα από το να παίζει καλό ποδόσφαιρο κι εκεί ο 60χρονος Πορτογάλος 
δυσκολεύεται λίγο. Το περασµένο καλοκαίρι η διοίκηση του συλλόγου 
παρά το… στραπάτσο µε τις διαδοχικές απώλειες όλων των στόχων του 
έδειξε την εµπιστοσύνη της ανανεώνοντας το συµβόλαιό του για άλλα 
δύο χρόνια.
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Το όνειρο της ευρωπαϊκής επιτυχίας και

οι επενδύσεις για την υπέρβαση προκάλε-

σαν οικονομικά προβλήματα και οδήγη-

σαν μοιραία προς τον αγωνιστικό…

μαρασμό. Από το 1994 μέχρι το 2003 η

Μπενφίκα κέρδισε μόνο ένα Κύπελλο μέ-

νοντας στη σκιά της Πόρτο. Η αλλαγή προ-

έδρου, η έλευση του Λουίς Φελίπε Βιέιρα

και η ανακατασκευή του Ντα Λουζ βοήθη-

σαν την ομάδα να επιστρέψει σταδιακά

στις επιτυχίες. Οι Αετοί πανηγύρισαν δύο

πρωταθλήματα (2005, 2010), ωστόσο οι

Αετοί δεν έχουν καταφέρει ακόμα σπά-

σουν την κυριαρχία της Πόρτο λόγω της

τάσης τους να τα χαλάνε όλα στο τέλος,

όπως συνέβη την περασμένη σεζόν όταν

μέσα σε ένα μήνα έχασαν Πρωτάθλημα,

Κύπελλο και Europa League δεχόμενοι

γκολ στο φινάλε των αγώνων.





 

Παναγιώτης Κερµανίδης
Από το 1973 όταν και ήρθε στην Ελλάδα από 

την Ουγγαρία όπου µεγάλωσε και ανδρώθηκε 
ποδοσφαιρικά, έµεινε στον ΠΑΟΚ ως το 1981. 

Ο άλλοτε επιθετικός του Δικέφαλου µετά το 
πέρας της καριέρας του ασχολήθηκε µε την 
προπονητική και τη δηµιουργία ακαδηµιών 

ποδοσφαίρου!

Φιλώτας Πέλλιος
Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής 
καριέρας του ασχολήθηκε µε το 

εµπόριο. Παράλληλα φροντίζει να 
βρίσκεται κοντά στον ΠΑΟΚ µέσω
του συνδέσµου των παλαιµάχων

της οµάδας.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΝΙΚΗΣΕ
ΤΗ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

07

03
Ο ΠΑΟΚ αντιµετωπίζει απόψε την Μπενφίκα στη φάση των 
«32» του Europa League, όπως µετονοµάστηκε το Κύπελλο UEFA. 
Η πρώτη επίσηµη ευρωπαϊκή εµφάνιση του Δικέφαλου στον 
συγκεκριµένο θεσµό λογίζεται αυτή της 16ης Σεπτεµβρίου
του 1975 όταν στο γήπεδο της Τούµπας περίπου 50.000 θεατές 
απόλαυσαν µια µοναδική ποδοσφαιρική παράσταση της ελληνικής 
οµάδας που δίδασκε εκείνη την εποχή το «ολοκληρωτικό» 
ποδόσφαιρο. Η Μπαρτσελόνα των «ιπτάµενων Ολλανδών»
Γιόχαν Κρόιφ και του Γιόχαν Νέεσκενς υπέκυψε χάνοντας 1-0, 
σκορ που διαµορφώθηκε από γκολ που σηµείωσε µε σουτ
ο «µαέστρος» του Δικέφαλου Γιώργος Κούδας.

A' ΓYΡΟΣ ΚΥΠEΛΛΟΥ UEFA
ΠΑΟΚ - ΜΠΑΡΤΣΕΛOΝΑ 1-0
Γήπεδο Τούµπας, 16/09/1975

ΣΚΟΡΕΡ: ‘72 Κούδας

 
     

     
       

       
    
   

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Νέτο Γκουερίνο
Βιρτουόζους επιθετικός της µεγάλης οµάδας του 
'70 που στο µατς µε τη Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε 

ως δεξιός οπισθοφύλακας. Από τη στιγµή που 
κρέµασε τα παπούτσια του ασχολήθηκε

µε την προπονητική, τις ακαδηµίες και την 
προώθηση ποδοσφαιριστών.

02
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

 
     

     
      
      

       
     

     
      

     

 
       

     
      

        
     
    

Γιώργος Κούδας
Ο «Μεγαλέξανδρος» του ΠΑΟΚ και του 
ελληνικού ποδοσφαίρου ασχολήθηκε 

επιχειρηµατικά µε µια επιτυχηµένη 
βιοτεχνία εσωρούχων, ενώ παραµένει 

κοντά στο ποδόσφαιρο διατηρώντας 
ακαδηµίες για παιδιά.

10
ΜΕΣΟΣ

Σταύρος Σαράφης
Ο «Καίσαρας» του ΠΑΟΚ και πρώτος 
σκόρερ στην ιστορία του Δικεφάλου 

ουσιαστικά δεν έχει φύγει ποτέ από την 
οµάδα, την οποία υπηρέτησε και υπηρετεί 

από διαφορετικά πόστα. Αλλοτε ως 
υπηρεσιακός προπονητής και τώρα ως 

γενικός αρχηγός των τµηµάτων 
υποδοµής του ΠΑΟΚ.

08
ΜΕΣΟΣ

 
    

       
      

        
       

       
     

        
     

 
    

       
     

    
      

      
     

      
      

       
    

 
        

        
       

        
      

ΑΜΥΝΤΙΚΌΣ
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TIME MACHINE

 
         

      
       

       
       

     

 
     

     
    
    

   
 

   
 

         
         

        
      

          
       

        
     

         
        

     

   
   

  

  

Δηµήτρης Παρίδης
Ο αέρινος διεµβολιστής του ΠΑΟΚ 

σταµάτησε την καριέρα του σε ηλικία
32 ετών και ασχολήθηκε µε τη δεύτερη 

µεγάλη αγάπη του που είναι το τραγούδι, 
αλλά και το κατάστηµα ΠΡΟ-ΠΟ

που διατηρεί στην Καβάλα.

11
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

 
      

        
       

    
       

 

Κούλης Αποστολίδης
Ο «επιστήµονας», όπως ήταν το 

προσωνύµιο που απέκτησε λόγω των 
σπουδών του στις ΗΠΑ, αγωνίστηκε ως 
κεντρικός αµυντικός σε εκείνο το µατς. 

Μετά τη λήξη της καριέρας του στα 
γήπεδα ανέπτυξε  έντονη επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, ενώ ποτέ δεν έφυγε 
µακριά από τον ΠΑΟΚ προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του από διάφορα διοικητικά 

πόστα.

05
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Αχιλλέας Ασλανίδης
Χείµαρρος στο γήπεδο και στη ζωή ο 
ακραίος επιθετικός που κατέκτησε το 
πρωτάθληµα Ελλάδας το 1976 και το 

Κύπελλο το 1972 και το 1974. Εκλεισε την 
καριέρα του στον Παναθηναϊκό, ενώ 

αργότερα ασχολήθηκε µε καταστήµατα 
εστίασης.

09
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

 
      

   
    

    
    

  

 
      

     
       

      
     

     
    

  

Κώστας Ιωσηφίδης
Δεύτερος σε συµµετοχές ποδοσφαιριστής 
στην ιστορία του ΠΑΟΚ και µοναδικός που 

µετείχε στις οµάδες που κατέκτησαν το 
Κύπελλο το 1972 και το 1974 και το 

πρωτάθληµα το 1976 και το 1985. Μετά 
το πέρας της καριέρας του εργάστηκε ως 
προπονητής σε διάφορους συλλόγους Α' 

και Β' Εθνικής, ενώ από το 2005 είναι 
γενικός αρχηγός της οµάδας του ΠΑΟΚ.

04
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Αγγελος Αναστασιάδης
Πολυτάλαντος µέσος που συµπλήρωνε 

την τριάδα των Κούδα - Σαράφη - 
Τερζανίδη (στη θέση του τελευταίου 

µάλιστα αγωνίστηκε στο συγκεκριµένο 
µατς εναντίον της Μπαρτσελόνα). Μετά το 
πέρασµά του από τον ΠΑΟΚ, αγωνίστηκε 
στον Παναθηναϊκό, στην Κόρινθο, στον 
Διαγόρα και µια οµάδα οµογενών στις 
ΗΠΑ, ενώ κρεµώντας τα παπούτσια του 
ασχολήθηκε µε την ίδια επιτυχία µε την 

προπονητική. Σήµερα εργάζεται στον 
Πλατανιά.

06
ΜΕΣΟΣ

Μλάντεν Φορτούλα
Το Νο1 του ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε την εστία του 

Δικέφαλου ως το 1984. Mετά το τέλος της 
καριέρας του επανήλθε στον ΠΑΟΚ ως µάνατζερ 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ στη 
συνέχεια ασχολήθηκε και µε το µάνατζµεντ 

ποδοσφαιριστών.

01
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
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It’s all about
INFOGRAPHICS

numbers
Ο ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ 136ΑΓΩΝΕΣ

179
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

183
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

50
νίκες ήττες

45
41
ισοπαλίες

  
 

  

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΚΟΛ

Κρέσιτς
17ΑΓΩΝΕΣ

11
8ΑΓΩΝΕΣ

11

Χακόµπο

9ΑΓΩΝΕΣ

7
ΧαλκιάςΓλύκος

7ΑΓΩΝΕΣ

8

  
   



  

  
 

  

Ο ΠΑΟΚ ΣΤΟ
EUROPA LEAGUE 40ΑΓΩΝΕΣ

51
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

37
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

17
νίκες ήττες

7
16
ισοπαλίες

   
14

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

14 9

8 7 6

Αθανασιάδης Γιασεµής

Βιεϊρίνια Σαράφης Φραντζέσκος

Σαλπιγγίδης



INFOGRAPHICS

ΟΙ ΝΕΑΡΟΤΕΡΟΙ ΣΚΟΡΕΡ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

17
333

Στέλιος Πόζογλου

ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ιος Πόζογλου

ΝΝ

ΠΑΟΚ - ΑΖ ΑΛΚΜΑΑΡ 2-2

18
44
ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ΠΑΟΚ - ΛΟΚ. ΤΙΦΛΙΔΑΣ 2-0

18 18
361
Λ. Χριστοδουλόπουλος

ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ΠΑΟΚ - ΡEN 5-1

Δηµ. Σαλπιγγίδης

18
288

Δηµήτρης Πέλκας

ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ΠΑΟΚ - ΜΠ. ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ 4-1

ήτρης Πέλκας

ΩΝΩΝ

  

Π. ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ 4-1

  

Π. ΓΙΕΧΟΥΝΤΑ 4-1

296
Γιώργος Κούδας

ΕΤΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ

ΠΑΟΚ - ΒΙΝΕΡ 2-1

Δηµή

 

ήτρης Πέ

λ

Γιώργος Κούδας

ΩΝΩΝ

ΜΕΡΩΝΜΕΡΩΝ

ΠΑΟΚ - ΒΙΝΕΡ 2-1ΠΑΟΚ  ΒΙΝΕΡ 2-1

 

τοδουλόπουλος

ΩΝΩΝ

Κ -

 

ΡEN 5-1Κ -

 

ΡEN 5-1

ΩΝΩΝ

  

Ο  

  

Ο   

 Σαλπιγγίδης
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MANAGER
Huub STEVENS

MANAGER 
Jorge JESUS

PAOK FC SL BENFICA

SEASON 2013-14
ROUND OF 32

1st
LEG

20.02.2014
TOUMBA STADIUM

THESSALONIKI, 20:00

PAOK FC SL BENFICA

FINAL SCORE

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

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

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

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

19.00
Ανζί - Γκενκ
20.00

Γιουβέντους - Τραµπζοσπόρ
Εσµπιεργκ - Φιορεντίνα

Σλόβαν Λίµπερετς - ΑΖ Αλκµααρ
Ντνίπρο - Τότεναµ

Τσερνοµόρετς - Λυόν
Ντιναµό Κιέβου - Βαλένθια

22.05
Σουόνσι - Νάπολι

Πόρτο - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης
Μπέτις - Ρούµπιν Καζάν

Μάριµπορ - Σεβίλλη
Βικτόρια Πλσεν - Σαχτάρ Ντόνετσκ

Λάτσιο - Λουντογκόρετς
Αγιαξ - Σάλτσµπουργκ

Μακάµπι Τελ Αβίβ - Βασιλεία

M
J

S

B Α

(GK) Sanz Ovejero JACOBO 1

Sekou OLISEH 99

Giannis SKONDRAS 2

Giorgos TZABELLAS 3

Giorgos KATSIKAS 4

Giorgos GEORGIADIS 7

Hedwiges MADURO 8

Zvonimir VUKIC 9

Perez LUCAS 10

Miroslav STOCH 11

Dimitris SALPINGIDIS 14

Miguel VITOR 15

Alves Maciel LINO 16

Danny HOESEN 20

Nikos SPYROPOULOS 21

Efthimios KOULOURIS 18

Costin LAZAR 25

Ergys KACE 26

Kostas KATSOURANIS 28

Juan INSAURRALDE 29

Stefanos ATHANASIADIS 33

Maarten MARTENS 40

(GK) Asterios GIAKOUMIS 50

Bibras NATCHO 66

Stelios KITSIOU 70

(GK) Panagiotis GLYKOS 71

Sotiris NINIS 77

Stelios POZOGLOU 96

(GK) Michael GSPURNING 81

B Α

1 Artur MORAES (GK)

3 Steven VITORIA

4 LUISAO

5 Ljubomir FEJSA

6 Ruben AMORIM

7 Oscar CARDOZO

8 Miralem SULEJMANI

9 Rogelio MORI FUNES

10 Filip DJURICIC

11 LIMA

13 Paulo LOPES (GK)

14 Maxi PEREIRA

16 Siqueira GUILHERME

17 Carlos MARTINS

18 Eduardo SALVIO

19 RODRIGO

20 Nicolas GAITAN

24 Ezequiel GARAY

28 SILVIO

30 Andre GOMES

33 JARDEL

34 Andre ALMEIRA

35 Enzo PEREZ

41 Jan OBLAK (GK)

50 Lazar MARKOVIC

90 Ivan CAVALEIRO
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