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Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κό-
σμο του ΠΑΟΚ στις κερκίδες του 
γηπέδου της Τούμπας για ακόμα μια 
σημαντική ευρωπαϊκή βραδιά στην 
ιστορία του συλλόγου. Τέτοιοι αγώ-
νες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για το 
πρεστίζ του ΠΑΟΚ μακριά από την 
Ελλάδα και αναμφίβολα βοηθούν 
ιδιαίτερα στην προσπάθεια που 
καταβάλλουμε όλοι, προκειμένου η 
ομάδα ν’ ανεβάζει συνεχώς τον πήχη 
μέσα κι έξω από το γήπεδο. 

Στον σημερινό, αλλά και σε κάθε 
αγώνα εκπροσωπούμε την ιστορία 
του ΠΑΟΚ και οφείλουμε όλοι μαζί 
να σταθούμε στο ύψος μας, να (απο)
δείξουμε τη δυναμική μας. Κάτι 
τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσα από την καθημερινή σκληρή 
δουλειά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. 
Πρέπει όλοι μας να είμαστε απόλυτα 
συγκεντρωμένοι και να προσπαθού-
με κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτε-
ροι, έτσι ώστε το τέλος της σεζόν να 
μας βρει ικανοποιημένους. Εχουμε 
ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια 
για να φτιάξουμε μια ομάδα που 
θα ζει από τα δικά της παιδιά, θα 
λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το 
καλό του συλλόγου και στο σήμερα 
και μελλοντικά και δε θα προχωρά 
σε αλόγιστες παρορμητικές κινήσεις.

Όλα τα παιδιά στην ομάδα δουλεύ-
ουν σκληρά και έχουν διανύσει πολύ 
δρόμο από την αρχή της σεζόν μέχρι 
σήμερα, αλλά η απόσταση μέχρι 
να συναντήσουμε τα θέλω μας είναι 
μεγάλη.  Αντίπαλος μας απόψε είναι 
μια μεγάλη ιταλική ομάδα, με παρά-
δοση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, 
ιδιαίτερα ποιοτικούς ποδοσφαιρι-
στές και έναν προπονητή άνθρωπο 
του ποδοσφαίρου με σημαντική κα-
ριέρα.  Μετά το άσχημο αποτέλεσμα 
στη Γαλλία πρέπει να κερδίσουμε 
το παιχνίδι εάν θέλουμε να προχω-
ρήσουμε στην Ευρώπη που είναι ο 
δεύτερος μεγάλος μας στόχος μετά 
το πρωτάθλημα. 

Πιστεύω στην Τούμπα θα γίνει για 
μια ακόμη φορά το αυτονόητο από 
τον κόσμο. Παρακαλώ την Παναγιά 
κι ελπίζω το τέλος να μας βρει όλους 
χαρούμενους. 

Άγγελος Αναστασιάδης

HM. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
08.03.1953
Νέοι Επιβάτες,
Θεσσαλονίκη

ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, 
Διαγόρας

ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ
ΠΡΟΝΟΝΗΤΗΣ
Διαγόρας, Παναργεια-
κός,Καβάλα, Ιαλυσός 
Ρόδου, Εδεσσαϊκός, 
ΠΑΟΚ, Ηρακλής, 
Παναθηναϊκός, 
Εθνική Κύπρου, 
ΠΑΣ Γιάννινα, Πλατανιάς

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ
Α’ ΕΘΝΙΚΗ
183

ΔΙΕΘΝEIΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
12

ΓΚΟΛ
1

ΤΙΤΛΟΙ ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Πρωτάθλημα Ελλάδας 
1976, 1984
Κύπελλο Ελλάδας
1974, 1982, 1984

ΤΙΤΛΟΙ ΩΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Κύπελλο Ελλάδας
2001

ΣΤΗΡΙΞΗ, 
ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ 
ΜΥΑΛΟ
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δείξαμε το καλό μας αγωνιστικό 
πρόσωπο, υστερήσαμε σε σύγκριση 
με τον αντίπαλο και μοιραία φύγαμε 
από το γήπεδο ηττημένοι.  Σήμερα 
οφείλουμε να δείξουμε πως το ματς 
της Γαλλίας ήταν μια κακή παρένθε-
ση. Είμαστε υποχρεωμένοι να καλύ-
ψουμε το χαμένο έδαφος απέναντι 
σε μια πολύ καλή ομάδα. 

Ετσι όπως έχει διαμορφωθεί η κα-
τάσταση στον όμιλό μας, οι δύο ανα-
μετρήσεις με τη Φιορεντίνα είναι 
κομβικής σημασίας για την πρόκρι-
ση στην επόμενη φάση του Europa 
League.  Μπροστά μας σήμερα είναι 
ο αγώνας της Τούμπας. Ενας δύσκο-
λος και ιδιαίτερα κρίσιμος αγώνας. 

Ξέρουμε πως έχουμε ν’ αντιμετω-
πίσουμε μια από τις παραδοσιακές 
δυνάμεις του ιταλικού ποδοσφαίρου, 
το οποίο τα τελευταία χρόνια μπορεί 
να βρίσκεται σε κάμψη, ωστόσο πα-
ραμένει ένα από τα κορυφαία στην 
Ευρώπη. Η Φιορεντίνα έχει πολλούς 
ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ένα 
καλοδουλεμένο σύνολο, γεγονός 
που έχει φανεί στα δύο πρώτα παι-
χνίδια του ομίλου. Μέσα στο γήπεδό 
μας, όμως και με τη δική σας πολύ 
σημαντική βοήθεια από τις εξέδρες 
εμείς είμαστε αυτοί που ορίζουμε 
τον αγώνα. Πρέπει να είμαστε 100% 
συγκεντρωμένοι, να έχουμε υπομονή 
και καθαρό μυαλό στο παιχνίδι μας 
για να φτάσουμε στη νίκη που είναι 
και το ζητούμενο.

Ολο αυτό το διάστημα παρά τη 
διακοπή του πρωταθλήματος και 
την απουσία αρκετών ποδοσφαιρι-
στών λόγω Εθνικών ομάδων, έχουμε 
δουλέψει σκληρά προκειμένου να 
είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε 
στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
αγώνα, αλλά κι εκείνων που ακολου-
θούν. 

Θέλουμε να πάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά 
και όλοι μαζί μπορούμε να το κατα-
φέρουμε. Ελπίζω να γίνει ένα πολύ 
όμορφο παιχνίδι και ν’ αποχωρήσου-
με από την Τούμπα έχοντας πρω-
ταγωνιστήσει σε άλλη μια μεγάλη 
ευρωπαϊκή βραδιά για το σύλλογο. 

Στο ποδόσφαιρο περιθώρια για 
λάθη δεν υπάρχουν και ως τερματο-
φύλακας είμαι σε θέση να γνωρίζω 
πολύ καλά αυτή την ιδιαιτερότητα 
του αθλήματος που όλοι αγαπάμε. 
Δυστυχώς, όμως, κανείς ποτέ δεν 
μπόρεσε να τα αποφύγει κι έτσι τη 
διαφορά την κάνει εκείνος που έχει 
τη ικανότητα να διαχειριστεί τα λάθη 
του και να βγει πιο δυνατός μέσα 
από κάθε δοκιμασία. 
Στον αγώνα με την Γκινγκάμπ δεν 
ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Δεν 

Παναγιώτης Γλύκος
71
C

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΗΣ
10.10.1986, Βόλος 

ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ 
2007

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ 
22.03.2009
ΠΑΟΚ – Θρασύβουλος 
2-1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
56

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ
05.03.2014
Ελλάδα – Νότιος Κορέα 
0-2

ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
3

ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΠΑΜΕ
ΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΨΗΛΑ
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Φόρεσε τη φανέλα 
παιδάκι. Ηταν μόλις οκτώ 
χρονών. Συνδύασε τη ζωή 
του με το ποδόσφαιρο 
και τη συνέδεσε με 
τον ΠΑΟΚ. Συνειδητά. 
Τα χρόνια πέρασαν 
κι ο μικρός Στέφανος 
από ταλαντούχος 
πιτσιρικάς μετατράπηκε 
σε αρχηγό και σημαία 
του Δικεφάλου. Μια 
διαδρομή όχι εύκολη. 
Πέρασε πολλά ο 
Αθανασιάδης μέχρι να 
φτάσει να απολαμβάνει 
την αναγνώριση 
του κόσμου και την 
απόλυτη εμπιστοσύνη 
του συλλόγου. Ενιωσε 
στο πετσί του την 
ελαφρότητα με την 
οποία κρίνονται ενίοτε 
οι γηγενείς, αλλά δεν 
λύγισε και συνέχισε να 
κάνει καλά τη δουλειά 
του. Να στέλνει τη μπάλα 
στα δίχτυα. Το νέο 
τετραετές συμβόλαιο 
που τον δένει με την 
ομάδα της καρδιάς του 
μέχρι το 2018 είναι η 
καλύτερη απόδειξη πως 
η δικαίωση έρχεται μέσα 
από την ταπεινότητα 
και την επιμονή. Ο νέος 
ΠΑΟΚ χτίζεται γύρω 
ένα δικό του παιδί. Τον 
Στέφανο Αθανασιάδη. 

Oh captain,33
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19.09.1973 
ΛΕΓΚΙΑ – ΠΑΟΚ

1-1
 
59’ Πιέσκο
51’ Τερζανίδης

3.10.1973
ΠΑΟΚ – ΛΕΓΚΙΑ 

1-0 
80’ Παρίδης

ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί στις 13 Μαρτίου 1974 από την Μί-
λαν στην Ιταλία με 3-0, αλλά οι δυνατότητες της ομάδας 
εκείνης της εποχής, η εμφάνιση μέσα στο Σαν Σίρο και οι 
προηγούμενες προκρίσεις της μέχρι τα προημιτελικά του 
Κυπέλλου Κυπελλούχων έδιναν πολλές πιθανότητες στην 
ανατροπή. 

Ο τρόπος με τον οποίο είχε διαμορφωθεί το 3-0 της 
πρώτης αναμέτρησης στην Ιταλία και οι αποφάσεις του 
Μαλτέζου διαιτητή είχαν πεισμώσει τόσο τους ποδοσφαι-
ριστές, όσο και τον κόσμο του ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα να 
εξαντληθούν όλα τα εισιτήρια δύο ημέρες πριν την διεξα-
γωγή του αγώνα και την παραμονή της αναμέτρησης να 
υπάρξουν αρκετά κρούσματα «μαύρης αγοράς». Η διοίκη-

ση του ΠΑΟΚ, όμως, θέλησε να δώσει 
την ευκαιρία σε όλη τη χώρα να απο-
λαύσει το ματς του ΠΑΟΚ με την Μίλαν 
και έτσι συμφώνησε για την τηλεοπτική 
του κάλυψη. 

Ο ΠΑΟΚ «πλήρωσε» με το ίδιο νό-
μισμα τους Ιταλούς αφού δεν πήραν το 
γήπεδο της Τούμπας για την τελευταία 
τους προπόνηση που έγινε στο «Χαρι-
λάου», όπως και του Δικεφάλου που εί-
χε αποσυρθεί στο Κόμο την παραμονή 
του πρώτου ματς.

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 1974 οι 

O

ΠΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΛΑΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ 
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΜΕ 3-0 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΑ 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Α’ ΓΥΡΟΣ

Ο Παρίδης σε μία 
από τις πολλές 
επιθετικές 
προσπάθειες
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δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο για την 
ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ να ξεκινά πολύ 
δυνατά και να παίζει μονότερμα την 
Μίλαν, αφού μέχρι το ημίωρο είχε ένα 
ξαφνικό σουτ του Τερζανίδη (7’) που 
έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας 
των Ιταλών, ένα δοκάρι στην εσωτερ-
κή πλευρά με τον Παρίδη (19’) και ένα 
γκολ με κεφαλιά του Σαράφη (29’). Στο 
51’ ο Γιώργος Κούδας πλάσαρε τον 
τερματοφύλακα της Μίλαν, αλλά πρό-
λαβαν οι αμυντικοί στην γραμμή. 

Οι Ιταλοί σε μια από τις λίγες φά-

σεις που έκαναν κατάφεραν να ισο-
φαρίσουν με σουτ του Μπιγκόν που 
ξεγέλασε και οδήγησε σε λάθος τον 
Χατζηϊωάννου. «Μας γονάτισε το γκολ 
της ισοφάρισης», δήλωσε μετά το ματς 
ο Γιώργος Κούδας. Ο στόχος, έστω 
του 3-0 της παράτασης έμοιαζε πλέον 
να είναι μακριά. Ο Σταύρος Σαράφης 
έδωσε πάλι προβάδισμα με 2-1 στο 
74’ με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του 
Τερζανίδη, αλλά πάλι με λάθος του Χα-
τζηϊωάννου ήρθε το 2-2 στο 78΄ με τον 
Κιαρούρτζι. Ο Λες Σάνον ήταν εκνευρι-

σμένος μετά το τέλος του ματς και το 
τελικό 2-2 τον έκανε να μιλήσει για την 
προσπάθεια που είχαν κάνει οι δέκα πο-
σφαιριστές του. Δεν θέλησε να μιλήσει 
για τα λάθη του Σάββα Χατζηϊωάννου, 
αλλά κανείς δεν αμφέβαλε, αφού και 
οι οπαδοί, όπως ανέφερε η εφημερίδα 
«Μακεδονία», καθώς δεν μπορούσαν 
να καταλογίσουν ευθύνες στον διαιτητή 
της αναμέτρησης αποδοκίμασαν στο 
τέλος τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέ-
τρησης ντύθηκε και κάθισε στα σκαλά-
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κια έξω από τα αποδυτήρια με μια πορτοκαλάδα στο χέρι 
και μιλούσε για την μοίρα του τερματοφύλακα. Στα ματς 
του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου δεν ήταν η πρώτη 
επιλογή του Λες Σάνον, αλλά ο Γιάννης Στέφας δεν αγωνί-
στηκε κόντρα στην Μίλαν.  Τα λάθη του Στέφα στο ματς με 
την Ραπίντ Βιέννης την προηγούμενη σεζόν είχαν στερήσει 
την πρόκριση στον ΠΑΟΚ στο πρώτο γύρο του Κυπέλλου 
Κυπελλούχων με την Ραπίντ και παρά το 0-0 της Βιέννης, 
ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε μετά το 2-2. Ο Λες Σάνον είδε για 
δεύτερη φορά να καθορίζουν το αποτέλεσμα τα λάθη σε 
μια θέση που πονούσε η ομάδα στα χρόνια της παραμονής 
του στον πάγκο. 

Στα τέσσερα προηγούμενα ματς για το Κύπελλο 
Κυπελλούχων του 1973-74 κάτω από τα δοκάρια ήταν ο 
Γιάννης Στέφας και μάλιστα είχε κρατήσει το μηδέν μέσα 
στην Τούμπα, τόσο με την Λέγκια, όσο και την Λιόν στο 
εκπληκτικό 4-0 του ΠΑΟΚ μετά το 3-3 της Γαλλίας.          

ΠΡΟΣΦΟΡEΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
Εκτός από το μεγάλο χρηματικό 

πριμ που είχε υποσχεθεί η διοίκηση 
του ΠΑΟΚ στους ποδοσφαιριστές 
της ομάδας σε περίπτωση πρόκρισης, 
υπήρχαν και άλλες από οπαδούς που 
προσέφεραν κρουαζιέρα για όλους 
τους παίκτες, 12 ηλεκτρικές σκούπες, 
από έναν ηλεκτρονικό τηλεφωνητή και 
σετ εσωρούχων για κάθε παίκτη που 
θα αγωνιζόταν. Η αναμέτρηση ήταν 
προγραμματισμένο να έχει ζωντανή 
τηλεοπτική κάλυψη την Τετάρτη το 
βράδυ (21:30) από την ΕΙΡΤ, αλλά 
οι υψηλές απαιτήσεις της Μίλαν δεν 
επέτρεψαν να συμβεί αυτό και το συ-
νεργείο της ΥΕΝΕΔ που ταξίδεψε στο 
Μιλάνο κάλυψε τον αγώνα που οι Έλ-
ληνες φίλαθλοι παρακολούθησαν την 
επόμενη μέρα σε μαγνητοσκόπηση 
στις 10 μ.μ. Υπήρξε, πάντως, ραδιο-
φωνική μετάδοση. Η αναμέτρηση δεν 
καλύφθηκε ζωντανά ούτε στην Ιταλία 
για τον ίδιο λόγο. 

ΚΟΡΙΕΡΕ ΝΤΕ ΛΑ ΣΕΡΑ
Η Μίλαν δεν επέτρεψε στον ΠΑ-

ΟΚ να κάνει προπόνηση στο Σαν Σί-
ρο τις παραμονές του αγώνα και έτσι 
η ομάδα αποσύρθηκε στο Κόμο για 
να προετοιμαστεί. Οι Ιταλοί θέλησαν 
να παίξουν με την ψυχολογία, αφού οι 
ίδιοι είχαν ηττηθεί λίγες μέρες νωρί-
τερα μέσα στο γήπεδο τους από την 
Βιντσέντσα και ήθελαν να μειώσουν 
και το ηθικό του ΠΑΟΚ. Η προπόνηση 
έγινε μετά από την βόλτα για περίπατο 
στο Λουγκάνο και ο ΠΑΟΚ βρέθηκε 
με ξαφνικό πρόβλημα, αφού ο Κούλης 
Αποστολίδης δεν κατάφερε να προπο-
νηθεί δεδομένου ότι από το βράδυ της 
Δευτέρας είχε 38 πυρετό. 

Τo ρεπορτάζ της Κοριέρε Ντε Λα 
Σέρα ανέφερε: «Η ομάδα του ΠΑΟΚ 
μένει στο αριστοκρατικό προάστιο 
Τζερνόμπιο. Μαζί με τον προπονητή 
Σάνον έχουν έρθει οι πιο γεροί και επι-
κίνδυνοι παίκτες τους, οι επτά διεθνείς 
Ασλανίδης, Γούναρης, Ιωσηφίδης, Απο-
στολίδης, Σαράφης, Τερζανίδης και 
Κούδας που αποκαλείται ο Έλληνας 
Ριβέρα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στην Αθήνα 
την Κυριακή με την ομάδα του Πού-
σκας, τον Παναθηναϊκό και έχασε με 
3-2 σε ένα ματς που «έστειλε» επτά 
αναπληρωματικούς για οικονομία δυ-
νάμεων για το ματς με την Μίλαν». 

24.10.1973 
ΛΥΩΝ – ΠΑΟΚ

3-3
10’ Λακόμπ
51’ Ντι Νάλο
65’ Ραβιέ
44’ Ασλανίδης
50’ Τερζανίδης
81’ Σαράφης

7.11.1973
ΠΑΟΚ – ΛΥΩΝ 

4-0 
25’ Παρίδης
37’ Ασλανίδης
61’ Παρίδης
79’ Σαράφης 

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

13.03.1974
ΜΙΛΑΝ – ΠΑΟΚ 

3-0
12’ Μπιγκόν
38’ Μπενέτι
87’ Καρούτζι 

20 .03.1974
ΠΑΟΚ – ΜΙΛΑΝ 

2-2
29’, 71’ Σαράφης
54’ Μπιγκόν
77’ Τρεζόλντι 

ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΑ 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Β’ ΓΥΡΟΣ 
 

Λες Σάνον προπονητής ΠΑΟΚ

«ΜOΝΟ ΣΕ ΔYΟ ΣΗΜΕIΑ Η EΛΛΕΙΨΗ 
ΣΥΓΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΗΣΕ ΔΥΟ ΓΚΟΛ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΒΛΑΚΕΙΕΣ. 
ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΚΑ 

ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ» 
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1 Villarreal CF 2 5-1  4
2 Apollon Limassol FC 2 3-6  3
3 VfL Borussia  2 2-2  2
4 Mönchengladbach 2 3-4  1

1 Asteras Tripolis FC 2 3-1  4
2 Beşiktaş JK 2 2-2  2
3 Tottenham Hotspur FC 2 1-1  2
4 FK Partizan 2 0-2  1

1 FC Dinamo Moskva 2 3-1  6
2 Estoril Praia 2 2-1  3
3 PSV Eindhoven 2 1-1  3
4 Panathinaikos FC 2 1-4  0

1 Club Brugge KV 2 3-0  4
2 Torino FC 2 1-0  4
3 FC København 2 2-1  3
4 HJK Helsinki 2 0-5  3

1 Celtic FC 2 3-2  4
2 FC Salzburg 2 4-3  4
3 GNK Dinamo Zagreb 2 5-2  3
4 FC Astra Giurgiu 2 2-7  0

1 FC Internazionale  2 3-0  6
2 AS Saint-Étienne 2 0-0  2
3 FC Dnipro 2 0-1  1
4 Qarabağ FK 2 0-2  1

Villarreal CF — VfL Borussia
Mönchengladbach — Apollon Limassol FC

Tottenham Hotspur FC — Asteras Tripolis FC
FK Partizan — Beşiktaş JK 

Estoril Praia — FC Dinamo Moskva
PSV Eindhoven — Panathinaikos FC 

Torino FC — HJK Helsinki
Club Brugge KV — FC København 

Celtic FC — FC Astra Giurgiu
FC Salzburg — GNK Dinamo Zagreb 

FC Internazionale — AS Saint-Étienne
FC Dnipro — Qarabağ FK 

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

Group A

Group C

Group E

Group B

Group D

Group F
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1 Sevilla FC 2 4-2  4
2 Feyenoord 2 2-3  3
3 R. Standard de Liège 2 3-2  3
4 HNK Rijeka 2 2-4  1

1 SSC Napoli 2 5-1  6
2 AC Sparta Praha 2 4-4  3
3 BSC Young Boys 2 6-3  3
4 ŠK Slovan Bratislava 2 0-7  0

1 ACF Fiorentina 2 6-0  6
2 EA Guingamp 2 2-3  3
3 PAOK FC 2 6-3  3
4 FC Dinamo Minsk 2 1-9  0

1 Everton FC 2 5-2  4
2 FC Krasnodar 2 2-2  2
3 LOSC Lille 2 2-2  2
4 VfL Wolfsburg 2 2-5  1

1 FC Dynamo Kyiv 2 6-1  6
2 Aalborg BK 2 1-6  3
3 FC Steaua Bucureşti 2 7-3  3
4 Rio Ave FC 2 0-4  0

1 Legia Warszawa 2 2-0  6
2 KSC Lokeren OV 2 1-1  3
3 Trabzonspor AŞ 2 2-2  3
4 FC Metalist Kharkiv 2 1-3  0

HNK Rijeka — Feyenoord
R. Standard de Liège — Sevilla FC 

ŠK Slovan Bratislava —  AC Sparta Praha
BSC Young Boys — SSC Napoli  

FC Dinamo Minsk — EA Guingamp
PAOK FC — ACF Fiorentina

FC Krasnodar — VfL Wolfsburg
LOSC Lille — Everton FC 

Aalborg BK — Dynamo Kyiv
FC Steaua Bucureşti — Rio Ave FC 

Trabzonspor AŞ — KSC Lokeren OV
FC Metalist Kharkiv — Legia Warszawa 

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

 Club P Goals Pts

Group G

Group I

Group K

Group H

Group J

Group L

Season 2014-15
Group stage Matchday 3
23.10.2014
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ένα παραμένει ζητούμενο. «Εγώ ζω για 
το ποδόσφαιρο, στόχος μου ήταν και 
είναι να παίζω ποδόσφαιρο».

Ένα χρόνο πριν έλεγε ότι περίμενε 
εναγωνίως να προπονηθεί με την 
πρώτη ομάδα. Φέτος ο Αγγελος 
Αναστασιάδης του έδωσε αυτή την 
ευκαιρία. Ο ίδιος πιστεύει άλλωστε, ότι 
ευκαιρίες για να δουλέψει και να βελ-
τιωθεί του δίνονται  καθημερινά κι από 
τον προπονητή του Βλάνταν Ιβιτς, για 
τον οποίο τονίζει: «Δεν υπάρχει καλύτε-
ρος προπονητής, μάς βοηθάει και μάς 
στηρίζει σε όλα τα επίπεδα».

Παραδέχεται ότι το φετινό ξεκίνημα 
στο πρωτάθλημα είναι μέτριο για τα 
δεδομένα της Κ20 και το αποδίδει 
στο ότι έχουν αλλάξει πολλά, καθώς 
προωθήθηκαν παιδιά από την Κ17. 
«Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο», λέει «και 
είμαστε σίγουροι ότι όλα θ’ αλλάξουν 
προς το καλύτερο».

Μία από τις πιο ευτυχισμένες του 
στιγμές ήταν το final four του πρωτα-
θλήματος τον Μάιο του 2013. Ηταν 
μέλος της Κ17 που έφτασε στα τελικά 
αήττητη, κέρδισε στον ημιτελικό τον 
Παναθηναϊκό και στη συνέχεια τον 
τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ηταν η 
πρώτη μεγάλη χαρά, πριν την επόμενη, 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος με 
την Κ20 την περασμένη σεζόν.

Ο Μάνος Πατράλης έχει δύο μικρότε-
ρα αδέλφια 15 και 5 ετών, στα οποία 
μάλλον δεν αρέσει το ποδόσφαιρο, 
όπως λέει. Είναι μαθητής της Γ’ Λυκεί-
ου, φοιτεί στο Αριστοτέλειο Κολέγιο 
και δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι 
«δεν το ́ χει με το διάβασμα». «Προ-
σπαθώ να βγάλω ένα ικανοποιητικό 
απολυτήριο», λέει.

Φυσικά, ελεύθερο χρόνο δεν έχει. Ο 
λίγος που του απομένει μεταξύ των 
προπονήσεων, αξιοποιείται με φίλους 
- «οι κολλητοί μου φίλοι είναι από τα 
παιδικά μου χρόνια» - για βόλτες, καφέ 
και σινεμά.

ρχηγός της Κ20, αρχηγός της Εθνικής ομάδας 
παίδων, πρωταθλητής την περασμένη σεζόν με την 
Κ20, όπως και ένα χρόνο πριν με την Κ17, κι όμως 
τόσο προσγειωμένος, τόσο συνεσταλμένος, τόσο 
συνεπής. Ο Μάνος Πατράλης προτιμά να επιδει-
κνύει το τσαγανό και την ευφυία του στο γήπεδο. 
Αμυντικό χαφ, καθαρά εγκεφαλικό, που βλέπει και 
αναλύει το παιχνίδι, ορίζει το ρυθμό της ομάδας και 
προσπαθεί να κυκλοφορήσει τη μπάλα  με τη μία, 
όπως επιτάσσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

 Ο Μάνος Πατράλης υπέγραψε επαγγελματικό 
συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ στις 23 Δεκεμβρίου του 
2013. Ηταν ωραία τα περσινά Χριστούγεννα, αν κι ο 
ίδιος δεν παραλείπει να τονίζει ότι «αυτό που άλλαξε 
ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το ότι 
νιώθω μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε όσους απο-
φάσισαν να με κάνουν επαγγελματία». Για ένα παιδί 
που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από το 2008, που έφευγε 
σχεδόν καθημερινά από το σπίτι του στη Νέα Ραι-
δεστό στις 7 π.μ. και γυρνούσε αργά το βράδυ, που 
κέρδιζε χρόνο με το χρόνο τους στόχους που έθετε, ΕΓ
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HM. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
02.06.1997

ΘΕΣΗ
Μέσος

ΑΤΟΥ
Ανάλυση παιχνιδιού

ΕΙΔΩΛΟ
Αντρέα Πίρλο

ΣΤΟΧΟΣ
«Ένας ήταν πάντα,
να παίξω ποδόσφαιρο»A

PAOK Academy 1Μάνος 
Πατράλης
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Προτεραιότητα αποτελεί για τα Τμήματα Υποδομής του ΠΑΟΚ το πρωτοποριακό 
project της δημιουργίας προπονητικών κέντρων νεαρών ποδοσφαιριστών ανά την 
Ελλάδα. Σε αγαστή συνεργασία με το ευρύ δίκτυο των συνεργαζόμενων Ακαδη-
μιών, οι άνθρωποι των Τμημάτων Υποδομής του ΠΑΟΚ θα έχουν την δυνατότητα 
να συγκεντρώνουν, να προπονούν και να παρακολουθούν τα διακριθέντα, τα ταλα-
ντούχα παιδιά κάθε νομού.

Η αρχή έγινε με το πληρέστατο προπονητικό κέντρο της Ρόδου, ενώ μέσα στη 
χρονιά έτοιμα θα είναι άλλα 11 κέντρα. Εχουν ήδη γίνει τα εγκαίνια στα προπονη-
τικά κέντρα Καβάλας-Δράμας, Ρόδου-Κω, Κοζάνης, Κατερίνης, Ξάνθης-Κομοτη-
νής και Αλεξανδρούπολης-Διδυμοτείχου. Μέσα στο 2014 αναμένεται να ξεκινή-
σουν την λειτουργία τους και τα κέντρα της Αθήνας, του Αργους, του Ηρακλείου, 
των Ιωαννίνων και της Καρδίτσας, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για προπονητικό 
κέντρο στην Κύπρο.

Ο στόχος είναι η ανεύρεση τουλάχιστον 16 προικισμένων αθλητών μέχρι την 
κατηγορία του προ-παιδικού, ώστε να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν του-
λάχιστον επτά με οκτώ χρόνια σωστής ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης και να εντρυ-
φήσουν στην φιλοσοφίας μιας μεγάλης ομάδας. Τα πλεονεκτήματα για τον ΠΑΟΚ 
είναι σημαντικά, καθώς μπορεί μέσα από τα προπονητικά κέντρα να έχει σφαιρική 
ποδοσφαιρική εικόνα της κάθε περιοχής και να ενσωματώνει ταχύτερα τους δια-
κριθέντες ποδοσφαιριστές, που συχνά ταλαιπωρούνται με τις μετακινήσεις τους 
στην Θεσσαλονίκη και δυσκολεύονται ή, αποτυγχάνουν να ενταχθούν στα Τμήμα-
τα Υποδομής του ΠΑΟΚ.

Το σημαντικό project 
των προπονητικών κέντρων

Τα προπονητικά 
κέντρα θα 
βρίσκονται:

Αλεξανδρούπολη-
Διδυμότειχο
Κομοτηνή-Ξάνθη
Καβάλα-Δράμα
Κοζάνη
Κατερίνη
Ιωάννινα
Καρδίτσα-Τρίκαλα
Αθήνα
Αργος
Ηράκλειο
Ρόδος-Κως
Λέσβος

12 ΦΥΤΩΡΙΑ 
ΝΕΑΡΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
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Η φιλοσοφία της μεθοδικής δουλειάς, 
της ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης των 
αναπτυξιακών ηλικιών και της διαρ-
κούς αναζήτησης παραμένει σταθερά 
αδιαπραγμάτευτη για τα Τμήματα 
Υποδομής του ΠΑΟΚ. Αυτό που αλλά-
ζει είναι τα πρόσωπα.

Στον ΠΑΟΚ βρήκαν θέση το 2014 35 
νέα ταλαντούχα παιδιά, 35 φερέλπι-
δες ποδοσφαιριστές. Εγιναν μετα-
γραφές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, 
από συνεργαζόμενες με τον ΠΑΟΚ 
ακαδημίες, ήρθαν παιδιά από την 
Κύπρο και την Αυστραλία, έγιναν προ-
σθήκες χαρισματικών πιτσιρικάδων, 
φυσικά και στις πολύ μικρές ηλικίες. 
Στόχος δεν είναι άλλος βεβαίως, από 
την ενσωμάτωση, την ανάπτυξη, την 
ανάδειξη του ταλέντου τους.

PAOK Academy

35 νέα
ταλέντα στην 
οικογένεια
του ΠΑΟΚ

Αναλυτικά τα νέα πρόσωπα:

Ματθαίου Νικόλας Μέσος Απόλλων Λεμεσού
Κλιγκόπουλος Δημήτρης Μέσος Απόλλων Λιτοχωρίου
Καραϊσκος Νικόλαος Μέσος Rott Weiss
Βαφειάδης Βασίλης Μέσος Τοξότες Καλαμαριάς

Τσεμεκίδης Αλέξανδρος Μέσος Αρης
Ταχματζίδης Χρήστος Επιθετικός Αρης
Σουλεϊμάνογλου Μεχμέτ Αμυντικός Παύλος Μελάς

Μαβίδης Γιώργος Τερματοφύλακας Ολυμπιακός
Μανιώτης Σεραφείμ Αμυντικός Αίας Λαμίας
Γαϊτανίδης Αντώνης Επιθετικός ΠΑΣ Γιάννινα

Δήμας Χρήστος Αμυντικός Θρίαμβος Ταγαράδων
Κορέας Κίμων Μέσος Santos

Τσαπικούνης Δημήτρης Αμυντικός AJAX Θεσσαλονίκης
Γρόσδης Βασίλης Μέσος Αρης
Σαπουντζής Αναστάσιος Μέσος Ηρακλής Εδεσσας
Συμεωνίδης Συμεών Μέσος Αστέρας Αλεξάνδρειας
Κορτεζιάν Βασίλης Επιθετικός AJAX Θεσσαλονίκης
Αλτιντζής Βασίλης Επιθετικός Εθνικός Σιδηροκάστρου

Ακρας Στέφανος Τερματοφύλακας Ηρακλής
Κωσταντέλιας Ιωάννης Μέσος Αγ. Παρασκευή Βόλου
Λεκόπουλος Χάρι Μέσος Olympic Sidney
Χαραλάμπους Μανώλης Επιθετικός Ολύμπικο Πάφου

Μπότης Νίκος Τερματοφύλακας AJAX Λάρισας
Σινανάι Μάριος Αμυντικός Α. Καρακούση Τρίκαλα
Αθανασίου Ανδρέας Μέσος ΑΠΟΕΛ
Παναγίδης Μιχαήλ Επιθετικός Εθνικός Πυλαίας

Κοσίδης Χρήστος Αμυντικός Ηλιούπολη
Παπαευαγγέλου Δημήτρης Αμυντικός Ολύμπιαν Κατερίνης
Γκούμας Κωνσταντίνος Μέσος Κατερίνη 2006

Αναστασιάδης Στέφανος Ακαδημία Κωφίδη

Κοσίδης Γιώργος Ηλιούπολη
Ταχμετζίδης Στράτος Λύκοι
Ανδρεάδης Πασχάλης Λύκοι
Θάνος Γιώργος Λέοντες
Φιλιππίδης Αθανάσιος Λέοντες

K17

K16

K15

K14

K13

K12

K11

K10

K9

K8
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Η δύναμη της συνήθειας, αυτή η ασυναίσθητη σκωπτική διάθεση με την οποία τείνουμε να αντιμετωπίζουμε 
ό,τι καινούριο έρχεται να ταράξει τη ρουτίνα μας ήταν το βασικό του εμπόδιο. Πριν καν φορέσει τη φανέλα του 
ΠΑΟΚ. Στο μυαλό του κόσμου τουλάχιστον. Διότι, εκείνος ουδέποτε στην καριέρα του θεώρησε τον εαυτό του 
αντικαταστάτη κανενός. Είναι ο απλώς Ράζβαν Ρατς. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ομάδας για τον Αύγουστο 
και τον Σεπτέμβριο. Μια ισχυρή προσωπικότητα που ως σημαντικότερο βραβείο θεωρεί την εκτίμηση του 
κόσμου και των συμπαικτών του.
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ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
26.05.1981, 
Σλάτινα, Ρουμανία

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ
Ραπίντ Βουκουρεστί-
ου, Σαχτάρ Ντόνετσκ, 
Γουέστ Χαμ, Ράγιο 
Βαγιεκάνο

ΤΙΤΛΟΙ 
Πρωτάθλημα
Ρουμανίας
1999, 2003
Κύπελλο Ρουμανίας
2002
Πρωτάθλημα
Ουκρανίας
2005, 2006, 2008, 
2010, 2011, 2012, 
2013
Κύπελλο Ουκρανίας
2004, 2008, 2011, 
2012, 2013
Σούπερ Καπ 
Ουκρανίας
2006, 2009, 2011, 
2013
Κύπελλο UEFA
2009

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
101

ΓΚΟΛ
1

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
100

ΓΚΟΛ 
2

α ξεκινήσουμε με κάτι γενικό; Γιατί 
είναι τόσο δύσκολο να βρεις ένα 
καλό αριστερό μπακ; Δεν ξέρω!  
Σίγουρα δεν υπάρχουν πολλά καλά 

αριστερά μπακ στην Ευρώπη, αλλά και στο παγκόσμιο 
ποδόσφαιρο. Σπανίζουν οι αριστεροπόδαροι παίκτες με 
καλά γεμίσματα στην επίθεση και σωστή αμυντική συμπε-
ριφορά. 

— Ποιος είναι ο λόγος; Ετσι είναι ο κόσμος του πο-
δοσφαίρου! Ποτέ δεν υπήρχαν πολλά αριστερά μπακ δί-
χως να μπορώ να εξηγήσω γιατί. Ισως ο Θεός γνωρίζει την 
απάντηση… 

—  100 ευρωπαϊκές συμμετοχές, 100 συμμετοχές 
με την Εθνική Ρουμανίας. Να περιμένουμε να φτάσεις 
και τους 100 αγώνες με τη φανέλα του ΠΑΟΚ; Εύχομαι 
να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν πρέπει να βιαζόμαστε. 
Αυτή τη στιγμή απολαμβάνω τη ζωή στη Θεσσαλονίκη, 
απολαμβάνω την παρουσία μου στην ομάδα, απολαμβάνω 
ό,τι αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος που 
βρίσκομαι εδώ, αισθάνομαι όμορφα κι ελπίζω να παραμεί-
νω αρκετό καιρό. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου επιφυλάσσει 
το μέλλον, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και 
θα έχω μια μακρά καριέρα στον ΠΑΟΚ. 

—  Ξεκίνησες εντυπωσιακά κερδίζοντας την εκτίμη-
ση του κόσμου και μαζί δύο βραβεία για τον καλύτερο 
παίκτη του μήνα κι ένα για το καλύτερο γκολ. Τι σημαίνει 
αυτό για σένα;  Χαίρομαι πραγματικά που μέσα από την 
προσωπική μου απόδοση μπορώ να βοηθήσω την ομάδα 

να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και να 
πετυχαίνει του στόχους της και ελπί-
ζω στη συνέχεια να κερδίσω κι άλλα 
τέτοια βραβεία διότι θα σημαίνει πως 
κάνω σωστά τη δουλειά μου. 

— Η τρέχουσα σεζόν, λοιπόν, 
τείνει να γίνει ορόσημο για σένα. Το 
περίμενες έπειτα από την περασμένη 
ίσως πιο δύσκολη περίοδο στην κα-
ριέρα σου; Ειλικρινά δεν περίμενα να 
έχω ένα τόσο καλό ξεκίνημα. Οι εμφα-
νίσεις μου με τον ΠΑΟΚ και την Εθνική 
είναι καλές και ελπίζω να παραμείνω σε 
αυτή την κατάσταση για να βοηθήσω 
την ομάδα μου. 

— Μετάνιωσες που μετά τη Σα-
χτάρ επέλεξες να πας στην Αγγλία; 
Τι συνέβη και αποχώρησες τόσο σύ-
ντομα; Μέχρι ένα σημείο, ναι. Πέρα-
σα δέκα υπέροχα χρόνια στη Σαχτάρ. 
Ηταν το δεύτερο σπίτι μου και ήταν 
δύσκολο για μένα να φύγω, αλλά έτσι 
είναι το ποδόσφαιρο. Μετά ήθελα να 
δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στην Πρέ-
μιερ Λιγκ γιατί ήταν ένα από τα όνειρά 
μου ν’ αγωνιστώ εκεί. Η απόφαση να 
φύγω ήταν κοινή. Στο συμβόλαιό μου 
με την Αστον Βίλα υπήρχε ένας όρος 
για τη συμπλήρωση 19 συμμετοχών. 
Μόλις έφτασα στα 17 παιχνίδια έπα-
ψαν να με χρησιμοποιούν. Μίλησα με 
τον προπονητή και με τους ανθρώπους 
του συλλόγου και συμφωνήσαμε πως 
το καλύτερο θα ήταν να αποχωρήσω 
επειδή είμαι ένας παίκτης που δεν του 
αρέσει να κάθεται στον πάγκο. Θέλω 
να παίζω συνέχεια και να δίνω τον κα-
λύτερό μου εαυτό. 

— Είσαι στον ΠΑΟΚ από την 
πρώτη μέρα της προετοιμασίας κι 
έχεις την εμπειρία να κρίνεις την 
πρόοδο της ομάδας ως τώρα…  Εί-
μαστε σε καλό δρόμο, έχουμε θετικά 
αποτελέσματα μέχρι στιγμής, αλλά θε-
ωρώ πως μπορούμε να βελτιώσουμε το 
παιχνίδι μας, να παίξουμε ακόμα καλύ-
τερο ποδόσφαιρο και να αποκτήσουμε 
την απαιτούμενη σταθερότητα στις εμ-
φανίσεις μας σε όλες τις διοργανώσεις.

  
— Κάνεις την ιδανική πάσα για 

την επόμενη ερώτηση. Είναι σε θέση 

N
ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

MΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 

ΜΟΥ, ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΔΩ ΚΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ 

ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙΡΟ
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έρθουν για να πάρουν τη νίκη, διότι 
ξέρουν πως αν περάσουν από την Τού-
μπα θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκρι-
ση. Επίσης, δεν θεωρώ πως η Φιορε-
ντίνα θα έρθει για να παίξει αμυντικά. 
Θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι για τους 
φίλους του ποδοσφαίρου.

 
—  Η Φιορεντίνα είναι έξι αγώ-

νες αήττητη μακριά από την έδρα 
της. Ο ΠΑΟΚ μετρά 11 αγώνες δί-
χως ήττα στην Τούμπα. Ποιο ρεκόρ 
κινδυνεύει περισσότερο; Τα ρεκόρ 
είναι για να σπάνε και τα στατιστικά 
δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι απλώς 
αριθμοί και δεν με απασχολούν. Θέλω 
ο ΠΑΟΚ να έχει καλή απόδοση και να 
πάρει τη νίκη. 

—  Είσαι περίεργος να διαπι-
στώσεις από πρώτο χέρι πως είναι η 
ατμόσφαιρα της γεμάτης Τούμπας;  
Ελπίζω να είναι όντως γεμάτο το γή-
πεδο κι ο κόσμος να δημιουργήσει μια 
όμορφη ατμόσφαιρα γιατί πραγματικά 
χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας. Ξέ-
ρω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι εκ-
πληκτικός και περιμένω να βρεθεί σε 
καλή βραδιά… 

—  Τέλος, είπες πως απολαμβά-
νεις ό,τι αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ. Τι 
σημαίνει ο ΠΑΟΚ για σένα; Είναι το 
νέο μου σπίτι. Η ομάδα που μου έδωσε 
την ευκαιρία ν’ αγωνιστώ στο ανώτερο 
επίπεδο. Αγαπώ τον ΠΑΟΚ και μου 
προσφέρει τις καλύτερες στιγμές σε 
αυτή την περίοδο της καριέρας μου. 
Γι αυτό είμαι ευτυχισμένος εδώ και 
απολαμβάνω κάθε στιγμή στην ομάδα. 

ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό και στις τρεις δι-
οργανώσεις που συμμετέχει;
Πρέπει να παραμένουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι στις 
υποχρεώσεις μας. Είναι γεγονός πως κάτι τέτοιο είναι δύ-
σκολο, αλλά είναι το ζητούμενο και θα προσπαθήσουμε να 
τα καταφέρουμε μέσα από την καθημερινή δουλειά και τη 
συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. 

—  Να περάσουμε στην Ευρώπη. Απέναντι στη Γκιν-
γκάμπ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε δίχως να προβάλει ουσιαστική 
αντίσταση. Τι πήγε στραβά σε εκείνο το ματς;  Είναι δύ-
σκολο για μένα ν’ αναλύσω τι πήγε ή δεν πήγε καλά στο συ-
γκεκριμένο ματς. Είμαι ποδοσφαιριστής και δεν έχω την… 
δικαιοδοσία να δίνω τέτοιου είδους τεχνικές εξηγήσεις. 
Η Γκινγκάμπ ήταν καλύτερη από εμάς στο συγκεκριμένο 
ματς. Ισως δεν το περιμέναμε πως θα ήταν τόσο καλή και 
αιφνιδιαστήκαμε. Δεν παίξαμε καλά και χάσαμε. Πρέπει 
να μάθουμε από τα λάθη που κάναμε στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι. Βασικά πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη που 
κάνουμε σε κάθε παιχνίδι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, 
έτσι ώστε να τα ελαχιστοποιούμε και να παρουσιαζόμαστε 
συνεχώς καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη.  

— Τώρα μπροστά μας στο Europa League είναι 
δύο συνεχόμενα ματς με την ομάδα που θεωρείται φα-
βορί στον όμιλο. Τι περιμένεις να πάρει ο ΠΑΟΚ από 
αυτές τις αναμετρήσεις; Τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας θέλουμε να πάρουμε τους έξι βαθμούς. 
Είναι σημαντικό για εμάς να μην γνωρίσουμε την ήττα, 
διότι μιλάμε για αγώνα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, 
την καλύτερη του ομίλου ως τώρα. Θα είναι ένα δύσκολο 
παιχνίδι διότι έχουμε και την πίεση να συγκεντρώσουμε 
όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Αν κερδίσου-
με στην Τούμπα θα μπορούμε να πάμε στην Ιταλία με 
καλύτερη ψυχολογία και περισσότερη αυτοπεποίθηση, 
κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες αναμετρήσεις. 
Ας περιμένουμε, όμως, να δούμε τι θα συμβεί στο πρώτο 
ματς και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα. 

—  Πως περιμένεις ν’ αγωνιστεί η Φιορεντίνα;  Θα 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ, ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΩ ΠΩΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
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1. 24/8/2000
Europa League
Μίκα – Ραπίντ 
1-0

2. 9/8/2001
Europa League
Άτλαντας – Ραπίντ
0-4

3. 18/9/2001
Europa League
Παρί Σεν Ζερμέν – Ραπίντ
0-0

4. 25/9/2001
Europa League
Ραπίντ – Παρί Σεν Ζερμέν
0-1

5. 15/8/2002
Europa League
Ραπίντ – Γκόριτσα
2-0

6. 29/8/2002
Europa League
Γκόριτσα – Ραπίντ
1-3

7. 7/9/2002
Europa League
Φίτεσε – Ραπίντ
1-1

8. 3/10/2002
Europa League
Ραπίντ – Φίτεσε
0-1

9. 12/8/2003
Champions League
Σαχτάρ – Λοκομοτίβ 
Μόσχας
1-0

10. 27/8/2003
Champions League
Λοκομοτίβ Μόσχας – 
Σαχτάρ
3-1

11. 24/9/2003
Europa League
Ντιναμό Βουκ. – Σαχτάρ
2-0

12. 15/10/2003
Europa League
Σαχτάρ – Ντιναμό Βουκ.
2-3

13. 28/7/2004
Champions League
Πιουνίκ Ερεβάν – Σαχτάρ
1-3

14. 11/8/2004
Champions League
Σαχτάρ – Μπριζ
4-1

15. 25/8/2004
Champions League
Μπριζ – Σαχτάρ
2-2

16 14/9/2004
Champions League
Σαχτάρ – Μίλαν
0-1

17. 29/9/2004
Champions League
Μπαρτσελόνα – Σαχτάρ
3-0

18. 20/10/2004
Champions League
Σαχτάρ – Σέλτικ
3-0

19. 16/2/2005
Europa League
Σαχτάρ – Σάλκε
1-1

20. 24/2/2005
Europa League
Σάλκε – Σαχτάρ
0-1

21.10/3/2005
Europa League
Σαχτάρ – Άλκμααρ
1-3

22. 16/3/2005
Europa League
Άλκμααρ – Σαχτάρ
2-1

23 10/8/2005
Champions League
Σαχτάρ – Ίντερ
0-2

24. 24/8/2005
Champions League
Ίντερ – Σαχτάρ
1-1

25. 15/9/2005
Europa League
Σαχτάρ – Ντέπρετσεν
4-1

26. 29/9/2005
Europa League
Ντέμπρετσεν – Σαχτάρ
0-2

27. 20/10/2005
Europa League
Σαχτάρ – ΠΑΟΚ
1-0

28. 3/11/2005
Europa League
Στουτγάρδη – Σαχτάρ
0-2

29. 24/11/2005
Europa League
Σαχτάρ – Ραπίντ Βουκ.
0-1

30.1/12/2005
Europa League
Ρεν – Σαχτάρ
0-1

31.15/2/2006
Europa League
Λιλ – Σαχτάρ
3-2

32. 23/2/2006
Europa League
Σαχτάρ – Λιλ
0-0

33. 9/8/2006
Champions League
Σαχτάρ – Λάγκια 
Βαρσοβίας
1-0

34. 23/8/2006
Champions League
Λέγκια Βαρσοβίας – 
Σαχτάρ
2-3

35. 12/9/2006
Champions League
Ρόμα – Σαχτάρ
4-0

36. 27/9/2006
Champions League
Σαχτάρ – Ολυμπιακός
2-2

37. 18/10/2006
Champions League
Βαλένθια – Σαχτάρ
2-0

38 31/10/20006
Champions League
Σαχτάρ – Βαλένθια
2-2

39. 22/11/2006
Champions League
Σαχτάρ – Ρόμα
1-0

40. 5/12/2006
Champions League
Ολυμπιακός – Σαχτάρ
1-1

41.15/3/2007
Europa League
Σαχτάρ – Σεβίλλη
2-3

42. 31/7/2007
Champions League
Πιουνίκ Ερεβάν – Σαχτάρ
0-2

43. 8/8/2007
Champions League
Σαχτάρ – Πιουνίκ Ερεβάν
2-1

44.15/8/2007
Champions League
Σάλτσμπουργκ – Σαχτάρ
1-0

45. 29/8/2007
Champions League
Σαχτάρ – Σάλτσμπουργκ
3-1

46. 18/9/2007
Champions League
Σαχτάρ – Σέλτικ
2-0

47. 3/10/2007
Champions League
Μπενφίκα – Σαχτάρ
0-1

48. 24/10/2007
Champions League
Μίλαν – Σαχτάρ
4-1

49. 6/11/2007
Champions League
Σαχτάρ – Μίλαν
0-3

50. 28/11/2007
Champions League
Σέλτικ – Σαχτάρ
2-1

51. 4/12/2007
Champions League
Σαχτάρ – Μπενφίκα
1-2

52. 13/8/2008
Champions League
Σαχτάρ – Ντιναμό Ζά-
γκρεμπ
2-01O

O
+1
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53. 27/8/2008
Champions League
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Σαχτάρ
1-3

54. 22/10/2008
Champions League
Σαχτάρ – Σπόρτινγκ Λισ.
0-1

55. 4/11/2008
Champions League
Σπόρτινγκ Λισ. – Σαχτάρ
1-0

56. 26/11/2008
Champions League
Σαχτάρ – Βασιλεία
5-0

57. 9/12/2008
Champions League
Μπαρτσελόνα – Σαχτάρ
2-3

58. 19/2/2009
Europa League
Σαχτάρ – Τότεναμ
2-0

59. 26/2/2009
Europa League
Τότεναμ – Σαχτάρ
1-1

60.12/3/2009
Europa League
ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Σαχτάρ
1-0

61. 9/4/2009
Europa League
Σαχτάρ – Μαρσέιγ
2-0

62. 16/4/2009
Europa League
Μαρσέιγ – Σαχτάρ
1-2

63. 30/4/2009
Europa League
Ντιναμό Κιέβου – Σαχτάρ
1-1

64. 7/5/2009
Europa League
Σαχτάρ – Ντιναμό Κιέβου
2-1

65. 20/5/2009

Europa League Final
Σαχτάρ – Βέρντερ
2-1

66. 5/8/2009
Champions League
Τιμισοάρα – Σαχτάρ
0-0

67. 20/8/2009
Europa League
Σίβασπορ – Σαχτάρ
0-3

68. 28/8/2009
Σούπερ Καπ
Μπαρτσελόνα – Σαχτάρ
1-0

69. 17/9/2009
Europa League
Μπριζ – Σαχτάρ
1-4

70.1/10/2009
Europa League
Σαχτιάρ – Παρτιζάν
4-1

71. 22/10/2009
Europa League
Σαχτάρ – Τουλούζ
4-0

72. 5/11/2009
Europa League
Τουλούζ – Σαχτάρ
0-2

73. 2/12/2009
Europa League
Σαχτάρ – Μπριζ
0-0

74. 16/12/2009
Europa League
Παρτιζάν – Σαχτάρ
1-0

75. 18/2/2010
Europa League
Φούλαμ – Σαχτάρ
2-1

76. 25/2/2010
Europa League
Σαχτάρ – Φούλαμ
1-1

77. 15/9/2010
Champions League
Σαχτάρ – Παρτιζάν
1-0

78. 28/9/2010
Champions League
Μπράγκα – Σαχτάρ
0-3

79. 19/10/2010
Champions League
Άρσεναλ – Σαχτάρ
5-1

80. 3/11/2010
Champions League
Σαχτάρ – Άρσεναλ
2-1

81. 23/11/2010
Champions League
Παρτιζάν – Σαχτάρ
0-3

82. 8/12/2010
Champions League
Σαχτάρ – Μπράγκα
2-0

83. 16/2/2011
Champions League
Ρόμα – Σαχτάρ
2-3

84. 8/3/2011
Champions League
Σαχτάρ – Ρόμα
3-0

85. 6/4/2011
Champions League
Μπαρτσελόνα – Σαχτάρ
5-1

86. 13/9/2011
Champions League
Πόρτο – Σαχτάρ
2-1

87 28/9/2011
Champions League
Σαχτάρ – ΑΠΟΕΛ
1-1

88. 19/10/2011
Champions League
Σαχτάρ – Ζενίτ
2-1

89. 23/11/2011
Champions League
Σαχτάρ – Πόρτο
0-2

90.19/9/2012
Champions League
Σαχτάρ – Νόρτζελαντ
2-0

91 2/10/2012
Champions League
Γιουβέντους – Σαχτάρ
1-1

92. 23/10/2012
Champions League
Σαχτάρ – Τσέλσι
2-1

93. 7/11/2012
Champions League
Τσέλσι – Σαχτάρ
3-2

94. 20/11/2012
Champions League
Νόρτzελαντ – Σαχτάρ
2-5

95 5/12/2012
Champions League
Σαχτάρ – Γιουβέντους
0-1

96. 13/2/2013
Champions League
Σαχτάρ – Ντόρτμουντ
2-2

97. 5/3/2013
Champions League
Ντόρτμουντ – Σαχτάρ
3-0

98. 21/8/2014
Europa League
Ζίμπρου – ΠΑΟΚ
1-0

99. 28/8/2014
Europa League
ΠΑΟΚ – Ζίμπρου
4-0

18/9/2014
Europa League
ΠΑΟΚ – Ντιναμό Μινσκ
6-1
 
101. 02/10/2014
Europa League  
Γκινγκάμπ – ΠΑΟΚ                 
2-0

1OO
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σταθμούς με δικαίωμα αναμετάδοσης 
του αγώνα για προβολή στη διάρκεια 
της ανάπαυλας.

 «Η UEFA είναι αποφασισμένη να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά 
οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων στο 
ποδόσφαιρο και ενθαρρύνουμε τους 
φιλάθλους να μας βοηθήσουν στην 
προσπάθειά μας να ζητήσουμε σεβα-
σμό για τους ποδοσφαιριστές, διαιτη-
τές, αντιπάλους και φίλους κάθε εθνι-
κότητας, καταγωγής, θρησκευτικών 
«πιστεύω» και σεξουαλικών προτιμή-
σεων. Για περισσότερα από 10 χρόνια, 
εργαζόμαστε μαζί με το δίκτυο FARE 
και θα εξακολουθήσουμε να μοχθούμε 
για την ενότητα στο ποδόσφαιρο», 
δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA Μισέλ 
Πλατινί στηρίζοντας την εκστρατεία.

Η δέσμευση της UEFA παραμένει σε 
ισχύ και μετά τις «Εβδομάδες δράσης 
των ανθρώπων του ποδοσφαίρου». Σε 
όλους τους φετινούς αγώνες του UEFA 
Champions League και του UEFA 
Europa League και –για πρώτη φορά 
σε αναμετρήσεις εθνικών ομάδων- στα 
προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος θα είναι έντονη η παρουσία 
της εκστρατείας «Οχι στον ρατσισμό». 
Μέσω διαφημιστικών πινακίδων, του 
τηλεοπτικού σποτ των 30 δευτερο-
λέπτων ή στη διάρκεια του αρχικού 
τελετουργικού με την είσοδο των ομά-
δων, το μήνυμα θα εξακολουθήσει να 
διαδίδεται μέσα από 500 ποδοσφαιρι-
κές αναμετρήσεις που θα μεταδοθούν 
στους επόμενους εννέα μήνες.

Στις «Εβδομάδες δράσης των ανθρώ-
πων του ποδοσφαίρου» σε περισσό-
τερες από 40 χώρες της Ευρώπης 
διοργανώνονται δραστηριότητες όπως 
workshops, συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης και τουρνουά μίνι ποδο-
σφαίρου με τη συμμετοχή οπαδών, 
συλλόγων, εθνικών ομοσπονδιών, 
εθνικών μειονοτήτων και οργανώσεων 
νεολαιών.

Για να μάθετε περισσότερα για τη 
δραστηριότητα των εβδομάδων δρά-
σης της FARE, επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα www.farenet.org

Εφέτος, οι προκριματικοί αγώνες 
για το UEFA Euro 2016 («European 
Qualifiers») καθώς επίσης οι αναμε-
τρήσεις του UEFA Champions League 
και του UEFA Europa League προσφέ-
ρουν μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα 
στην εκστρατεία κατά των διακρίσεων 
στο ποδόσφαιρο. 

Στα γήπεδα όλης της Ευρώπης και με 
τη στήριξη πολλών παικτών ανά τον 
κόσμο, θα μεταδοθεί το μήνυμα ότι ο 
ρατσισμός, οι διακρίσεις και η μισαλ-
λοδοξία δεν μπορούν να έχουν θέση 
στο παιχνίδι. Η UEFA στηρίζει με κάθε 
δύναμη τη μεγαλύτερη εκστρατεία 
κατά των διακρίσεων: τις «Εβδομάδες 
δράσης των ανθρώπων του ποδοσφαί-
ρου» (Football People actionweeks), 
που οργανώνεται από την επί σειρά 
ετών συνεργάτη της UEFA στη μάχη 
της κατά του ρατσισμού, το δίκτυο 
FARE.

Από τις 9 έως τις 22 Οκτωβρίου, σε 40 
αγώνες των διακεκριμένων συλλογικών 
διοργανώσεων της UEFA και σε 54 
προκριματικούς του Euro 2016, η δέ-
σμευση της UEFA για να εξασφαλιστεί 
ότι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα είναι 
ελεύθερο από φαινόμενα ρατσισμού 
και ξενοφοβίας θα δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση μέσα από μια σειρά δράσε-
ων, τις οποίες θα παρακολουθήσουν 
χιλιάδες φίλαθλοι στο γήπεδο και 
εκατομμύρια από τους τηλεοπτικούς 
δέκτες τους.

Ενα σποτ 30 δευτερολέπτων με τίτλο 
«Οχι στον Ρατσισμό» θα παίζεται 
στους φωτεινούς πίνακες των γηπέδων, 
ενώ θα γίνονται ειδικές ανακοινώσεις 
από τα μεγάφωνα. Ειδικές διαφημιστι-
κές πινακίδες θα ενθαρρύνουν τους 
οπαδούς να ενώσουν τη φωνή τους 
με αυτή της οικογένειας της UEFA, 
λέγοντας «όχι» στον ρατσισμό στα 
ποδοσφαιρικά γήπεδα. Κάθε ομάδα 
θα συνοδεύεται στον αγωνιστικό χώρο 
από παιδιά που θα φορούν Τ-shirt με 
την επιγραφή «Οχι στον ρατσισμό», 
ενώ το περιβραχιόνιο των αρχηγών και 
αυτό θα έχει την επιγραφή «Οχι στον 
ρατσισμό». Το ίδιο τηλεοπτικό σποτ 
έχει επίσης δοθεί στους τηλεοπτικούς 

Η UEFA 
ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ 

ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
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Ο ΠΑΟΚ από την ίδρυσή του απο-
τελούσε έναν ζωντανό οργανισμό 
– αποκούμπι μιας κοινωνίας που 
προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια 
της. Τα τελευταία χρόνια ο Δικέφαλος 
έχει εντείνει την κοινωνική του δράση, 
διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτη-
ριστικά της επαφής του με τον κοινω-
νικό ιστό από τον οποίο παίρνει δύνα-
μη και ο οποίος γιγαντώνει τον ίδιο τον 
σύλλογο!  Όπως και πέρυσι, έτσι και 
εφέτος από κάθε εντός έδρας αγώνα 
πρωταθλήματος μέρος των εισπρά-
ξεων από τις πωλήσεις εισιτηρίων συ-
γκεντρώνεται για «ιερό» σκοπό και πιο 
συγκεκριμένα για τη βοήθεια παιδιών 
που έχουν άμεση ανάγκη ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης. 

Μέρος των εσόδων του ματς με τον 
ΟΦΗ δόθηκε στην οικογένεια του 
7χρονου Λουκά, ο οποίος πάσχει από 
τετραπληγία και συγγενή καρδιοπά-
θεια. Η μετακίνησή του Λουκά λόγω 
της πάθησής του είναι πολύ δύσκολη, 
καθώς το ποσοστό της αναπηρίας 
του είναι 100% και το ζητούμενο ήταν 
να βοηθηθεί η οικογένειά του για την 
αγορά του συστήματος ανύψωσης 
καθίσματος free-STAIR για τις σκάλες 

ΑΜΕΑ. Στην αναμέτρηση με τον Ατρό-
μητο, μέρος των εισπράξεων δόθηκε 
στην οικογένεια των αδερφών Γιώργου 
και Θεολόγη από τη Νάουσα.

Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να 
προσφέρει χαρά, ιδιαίτερα στους 
μικρούς φίλους του. Ένα αγνό παιδικό 
χαμόγελο είναι ανεκτίμητο και για 
αυτόν τον λόγο ο Δικέφαλος βρέθηκε 
δίπλα στον μικρό Άγγελο. Όταν οι 
γονείς του, ο Μάκης και η Κατερίνα, 
ζήτησαν να επισκεφτούν την ομάδα 
του ΠΑΟΚ τις ημέρες που οι αγαπη-
μένοι παίκτες του μικρού Άγγελου θα 
βρίσκονταν στην αγγλική πρωτεύουσα 
για το φιλικό με την ΚΠΡ, η απάντηση 
ήταν αυτονόητη: «Τα πάντα, για ένα 
χαμόγελο του μικρού Άγγελου».
Ο μικρός μαχητής από τη Ρόδο που 
ζει τον τελευταίο χρόνο στην αγγλική 
πρωτεύουσα προκειμένου να υποβλη-
θεί σε θεραπείες, ξεπέρασε γρήγορα 
το τρακ, φόρεσε μια φανέλα της 
αγαπημένης ομάδας του και φωτο-
γραφήθηκε με τους ήρωές του, ενώ 
την επόμενη ημέρα παρακολούθησε 
με την οικογένειά του τον ΠΑΟΚ να 
νικάει 1-0 την ΚΠΡ στο «Λόφτους 
Ρόουντ».

PAOK

Ο ΠΑΟΚ 
ΑΡΩΓΟΣ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΒΟΗΘΕΙΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
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τικά ρατσιστικής συμπεριφοράς στον 
αθλητισμό και μίλησε στους μαθητές 
για το θέμα, ενώ ανάλογες εμπειρίες 
τους από το χώρο του ποδοσφαίρου 
μοιράστηκαν οι Χέντβιγκες Μαντούρο 
και Εγιάλ Γκολάσα, που στο περιθώριο 
της εκδήλωσης συνομίλησαν με τους 
μαθητές.

Το μήνυμα της ομιλίας ήταν “Κάνουμε 
τάκλιν στον ρατσιμό” και το ενθαρρυ-
ντικότερο όλων ήταν η άμεση αποδο-
χή των μηνυμάτων από τους μαθητές 
του γυμνασίου. 

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να στηρίζει τις 
προσπάθειες για ένα καλύτερο αύριο, 
για μια καλύτερη κοινωνία έχοντας τη 
βεβαιότητα ότι όλοι μαζί μπορούμε να 
κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο! 

Την πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Παιδείας να θεσμοθετήσει την πρώτη 
Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου ως Πανελ-
λήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 
προκειμένου τα εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα να προχωρούν σε διάφορες εκδη-
λώσεις, ενίσχυσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος 
δείχνει την ευαισθητοποίησή του σε 
θέματα όπως το εφετινό: “Ρατσισμός 
και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετι-
κοί, όλοι ίσοι”.

Ο Δικέφαλος συμμετείχε στις εκ-
δηλώσεις του 1ου Γυμνασίου Άνω 
Τούμπας. Η ψυχολόγος των Τμημάτων 
Υποδομής και Ανάπτυξης Ειρήνη 
Ρέρα παρουσίασε βίντεο με περιστα-

Action
ΤΑΚΛΙΝ 
ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ

ΤΟ ΖΗΤΟYΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΕIΝΑΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΦEΡΕΙ ΧΑΡA, 
ΙΔΙΑIΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟYΣ 
ΦIΛΟΥΣ ΤΟΥ. EΝΑ ΑΓΝO 
ΠΑΙΔΙΚO ΧΑΜOΓΕΛΟ 
ΕIΝΑΙ ΑΝΕΚΤIΜΗΤΟ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΑΥΤOΝ ΤΟΝ ΛOΓΟ Ο 
ΔΙΚEΦΑΛΟΣ ΒΡEΘΗΚΕ 
ΔIΠΛΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡO 
ΑΓΓΕΛΟ.
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Charles ITANDJE

Τερματοφύλακας 
Υ: 1.93 Η.Γ. 02.11.1982

Γιάννης ΣΚΟΝΔΡΑΣ

Αμυντικός
Υ: 1.82 Η.Γ. 21.02.1990

Răzvan RAȚ

Αμυντικός 
Υ: 1.78 Η.Γ. 26.05.1981

Hedwiges MADURO

Μέσος 
Υ: 1.86 Η.Γ. 13.02.1985

Αστέριος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

Τερματοφύλακας 
Υ: 1.86 Η.Γ. 03.05.1988

Γιώργος ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

Αμυντικός
Υ: 1.83 Η.Γ. 26.11.1987

Αλέξανδρος ΤΖΙΟΛΗΣ

Μέσος 
Υ: 1.89 Η.Γ. 13.02.1985

Δημήτρης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επιθετικός 
Υ: 1.80 Η.Γ. 20.10.1981

Παναγιώτης ΓΛΥΚΟΣ

Τερματοφύλακας 
Υ: 1.87 Η.Γ. 10.10.1986

Eyal GOLASA 

Μέσος 
Υ: 1.78 Η.Γ. 07.10.1991

Facundo PEREYRA

Επιθετικός 
Υ: 1.70 Η.Γ. 03.10.1987

Αγγελος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Κώστας ΛΑΓΩΝΙΔΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Λεωνίδας 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
Απόστολος ΤΕΡΖΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΙΜ
Γιώργος ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Γιάννης ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ
Κυριάκος ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
Νίκος ΤΣΙΡΕΛΑΣ
Θανάσης ΚΑΠΟΥΛΑΣ
Κώστας ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Γιώργος ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Χρυσοβαλάντης ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Θανάσης ΣΑΡΑΠΑΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανέστης ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ
Φώτης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

2

5

8

50

3

6

9

71

7

10

Γιώργος ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Αμυντικός
Υ: 1.87 Η.Γ. 14.06.1990

4
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Δημήτρης ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ

Επιθετικός
Υ: 1.72 Η.Γ. 18.08.1981

Δημήτρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Αμυντικός 
Υ: 1.73 Η.Γ. 02.06.1994

Θεοφάνης ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ

Μέσος
Υ: 1.82 Η.Γ. 13.06.1993

Στέλιος ΚΙΤΣΙΟΥ

Αμυντικός
Υ: 1.76 Η.Γ. 28.09.1993

Miguel VITOR

Αμυντικός 
Υ: 1.84 Η.Γ. 30.06.1989

Παναγιώτης ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Επιθετικός 
Υ: 1.70 Η.Γ. 29.08.1996

Στέφανος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Επιθετικός 
Υ: 1.85 Η.Γ. 24.12.1988

Κυριάκος ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Μέσος
Υ: 1.81 Η.Γ. 20.06.1995

Ευθύμης ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Επιθετικός 
Υ: 1.82 Η.Γ. 06.03.1996

Στέλιος ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ

Αμυντικός
Υ: 1.86 Η.Γ. 24.06.1994

Maarten MARTENS

Μέσος 
Υ: 1.76 Η.Γ. 02.07.1984

Στέλιος ΠΟΖΟΓΛΟΥ

Μέσος 
Υ: 1.76 Η.Γ. 22.01.1996

Νίκος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αμυντικός 
Υ: 1.74 Η.Γ. 10.10.1983

Ergys KACE

Μέσος 
Υ: 1.63 Η.Γ. 08.07.1993

Robert MAK

Μέσος
Υ: 1.78 Η.Γ. 08.03.1991

14

22

32

70

15

23

33

88

18

24

40

96

21

26

11

PA
O

K
 F

C
 M

at
ch

da
y 

M
ag

az
in

e



38
ΧΧ

Χ



39
PA

O
K

 F
C

 M
at

ch
da

y 
M

ag
az

in
e

AD



40
Θ

έμ
α



41
PA

O
K

 F
C

 M
at

ch
da

y 
M

ag
az

in
e

Τερζανίδης (40΄Λάζος), Παρίδης (76’ 
Κερμανίδης), Σαράφης, Παπαδόπου-
λος, Κούδας, Ασλανίδης.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
Επαναληπτικός
20.03.1974 

2.

ΠΑΟΚ ΜΙΛΑΝ

2 2

Το σκορ του πρώτου ματς δεν αφήνει 
ρεαλιστικά πολλές πιθανότητες στην 
ομάδα του Λες Σάνον να το ανατρέψει 
στην Τούμπα, ωστόσο η ευρωπαϊκή 
φόρα που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ έκανε 
43.882 ΠΑΟΚτσήδες να κόψουν 
εισιτήριο, να γεμίσουν ασφυκτικά την 
Τούμπα και να συμβάλλουν σε κάτι 
που έμοιαζε με θαύμα. Κι ο ΠΑΟΚ 
φροντίζει να τους αποζημιώσει. Στο 
29ο λεπτό η σέντρα του Ιωσηφίδη 
βρίσκει το κεφάλι του Σαράφη που 
ανοίγει το σκορ μέσα σε πανζουρ-
λισμό! Ο διαιτητής αρνείται πέναλτι 
σε ανατροπή του Κούδα στο 50΄ κι ο 
Ανγκουιλέτι σώζει πάνω στη γραμμή 
σουτ του Μεγαλέξανδρου ένα λεπτό 
πριν ο Μπιγκόν σουτάρει, η μπάλα παί-
ξει περίεργο παιχνίδι στον τερματοφύ-
λακα Χατζηιωάννου αναπηδώντας στο 
στήθος του πριν καταλήξει στα δίχτυα 
για το 1-1. Κι ενώ η πρόκριση φαίνεται 
να έχει χαθεί οριστικά, ο ΠΑΟΚ πιέζει 
ασφυκτικά για μια μεγαλειώδη νίκη 
και ο «Καίσαρας» διπλασιάζει τα τέρ-
ματά της ομάδας του στο 72ο. Ο κό-
σμος παραληρεί! Με άγνοια κινδύνου 
και ενθουσιασμό ο ΠΑΟΚ κυνηγάει κι 
άλλο γκολ, κυνηγάει τις ελπίδες του, 

Συνολικά δέκα φορές έχει αντιμετω-
πίσει ο ΠΑΟΚ ιταλικές ομάδες, σε 
πέντε φάσεις νοκ άουτ ευρωπαϊκών 
διοργανώσεων. Οι μάχες αυτές είναι 
γεμάτες ένταση, εμποτισμένες με την 
αίγλη ονομάτων, όπως Μαραντόνα, 
Τζιάνι Ριβέρα, Καρέκα Μπιγκόν. Απέ-
ναντι σε «ιερά τέρατα» του παγκόσμι-
ου ποδοσφαίρου και σε εποχές που 
η ψαλίδα ήταν πραγματικά ανοιχτή, 
ο Δικέφαλος πήρε συγχαρητήρια και 
επαίνους, πήρε αποτελέσματα, όμως 
μια μόνο πρόκριση στην αυγή της 
τρέχουσας χιλιετίας...

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ
1973-74
13.03.1974 

1.

ΜΙΛΑΝ ΠΑΟΚ

3 0
Μετά από επικές προκρίσεις επί της 
Λέγκια Βαρσοβίας και της Λυών, ο 
ΠΑΟΚ βρίσκεται στην προημιτελική 
φάση του Κυπέλλου Κυπελλούχων, 
απέναντι στην κάτοχο του τίτλου (στον 
τελικό του 1973 στη Θεσσαλονίκη 
απέναντι στη Λιντς), στην επική Μίλαν 
της εποχής, του σούπερσταρ Τζιάνι 
Ριβέρα. Τα προγνωστικά κάνουν λόγο 
για εύκολη πρόκριση των Μιλανέζων, 
όμως ο Κούδας, ο Σαράφης, ο Ιωσηφί-
δης και η παρέα τους έχουν διαφορε-
τική άποψη... Στο κατάμεστο Σαν Σίρο 
η Μίλαν κερδίζει 3-0, όμως ούτε ο 
Ριβέρα, ούτε ο Μπιγκόν, ούτε ο Μπε-
νέτι ήταν οι σταρ της... Ο Μαλτέζος 
διαιτητής Μπονέτ ακυρώνει γκολ του 
Σαράφη, δείχνει σέντρα αντί επιθετι-
κού φάουλ στο 3ο γκολ της Μίλαν και 
γενικά ο Τύπος της εποχής κάνει λόγο 
για διαιτησία...100-0 υπέρ των Ιταλών. 

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΜΙΛΑΝ Βέκι, Ανγκουϊλέτι, Σαμπατίνι, 
Μπιάζολο, Σνέλινγκερ, Μαλντέρα, 
Τρεζόλντι (71’ Τουρίνι), Μπενέτι, Μπι-
γκόν, Ριβέρα, Κιαρούτζι
ΠΑΟΚ Χατζηιωάννου, Χατζηαντωνίου, 
Ιωσηφίδης, Πέλλιος, Φουντουκίδης, 

Τους ζορίζει, αλλά 
σπάνια 
τους αποκλείει...
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όμως 5 λεπτά αργότερα η Μίλαν ισο-
φαρίζει και σφραγίζει με το τελικό 2-2 
την πρόκριση.  

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ Χατζηιωάννου, Χατζηαντωνίου, 
Ιωσηφίδης, Πέλλιος, Τσιλιγκιρίδης, 
Τερζανίδης, Σαράφης, Παρίδης, 
Αποστολίδης, Κούδας, Ασλανίδης (66’ 
Κερμανίδης)  ΜΙΛΑΝ Βέκι, Σαμπατίνι, 
Τζινιόλι, Ανγκουιλέτι, Σνέλινγκερ, Μαλ-
ντέρα, Μπεργκαμάσκι (75’ Τρεζόλντι), 
Μπιοζόλο, Μπιγκόν, Ριβέρα, Καρούτζι

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
1985-86
18.09.1985

3.

ΒΕΡΟΝΑ ΠΑΟΚ

3 1
Ως πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ αντιμετωπί-
ζει την Ελλάς Βερόνα που επίσης είχε 
αφήσει «άγαλμα» την Ιταλία, παρακά-
μπτοντας παραδοσιακές δυνάμεις και 
κατακτώντας την προηγούμενη άνοιξη 
το Σκουντέτο. Μπροστά σε 40.000 
θεατές η Βερόνα κερδίζει 3-1, με δυο 
γκολ του μεγάλου Δανού επιθετικού 
της Πρέμπεν Έλκιερ-Λάρσεν. Εκείνος 
ανοίγει το σκορ στο 13ο λεπτό και 
παρότι ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον 
Σκαρτάδο στο 75ο, ο ίδιος δίνει προ-
βάδισμα στην ομάδα του στο 85ο, ενώ 
στο 88ο ο Βολπάτι δίνει ξεκάθαρο 
πλεονέκτημα για την πρόκριση.  

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΝΑ Τζιουλιάνι, Φερόνι, Φο-
ντολάν, Τριτσέλα, Μπρίγκελ (89’ 
Γκαλπατζίνι), Μπρούνι, Ντι Τζενάρο, 
Βέρτσα (68’ Βινιόλα), Βολπάτι, Έλκι-
ερ, Γκαλντερίσι.  ΠΑΟΚ Στεργιούδας, 
Αλαβάντας, Μπανιώτης, Γιούρισιτς, 
Τσουρέλας, Πήττας, Σίγγας, Σκαρτά-
δος,  Βασιλάκος (75΄Αλεξανδρίδης), 
Όρφανός, Πάπριτσα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
Επαναληπτικός
02.10.1985

4.

ΠΑΟΚ ΒΕΡΟΝΑ

1 2
Η Τούμπα υποδέχεται την Ελλάς Βε-
ρόνα με στόχο μια μεγάλη ανατροπή 
και όλα δείχνουν να ξεκινούν ιδανικά. 
Πριν τη συμπλήρωση του 5λεπτου στο 
ματς ο Βασιλάκος κάνει το 1-0 και 
αναπτερώνει τις ελπίδες πρόκρισης. 
Αυτές έρχεται να ψαλιδίσει (ποιός άλ-
λος;) ο Έλκιερ στο 29ο λεπτό και να 
δώσει τη νίκη-πρόκριση στην ομάδα 
του στο 72 λεπτό. Αναμφίβολα ο με-
γάλος πρωταγωνιστής της σειράς απο-
δεικνύεται ο δεινός Δανός σκόρερ...

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ Στεργιούδας, Αλαβάντας, 
Γιούρισιτς, Πήττας, Σκαρτάδος, Βασι-
λάκος, Κωστίκος, Ορφανός (45’ Κα-
ρασαββίδης), Πάπριτσα, Σίγγας, Τσου-
ρέλας ΒΕΡΟΝΑ Τζιουλιάνι, Μπρίγκελ, 
Φερόνι (19’ Γκαλμπατζίνι), Τριτσέλα, 
Βολπάτι, Ντι Τζενάρο, Φοντολάν, Έλ-
κιερ, Σακέτι, Βέρτσα, Γκαλντερίζι (77’ 
Τουρτσέτα)

ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA
1988-89
07.09.1988

5.

ΝΑΠΟΛΙ ΠΑΟΚ

1 Ο
Η Νάπολι του Μαραντόνα, του Κα-
ρέκα, του Αλεμάο, του Φεράρα, του 
Μπιάνκι και τόσων άλλων αστέρων 
της εποχής βρίσκεται στο δρόμο του 
ΠΑΟΚ και όλοι βιάζονται να θεωρή-
σουν τον Δικέφαλο καταδικασμένο 

σε διασυρμό. Όπως τόσες άλλες 
φορές στην ιστορία του, ο ΠΑΟΚ τους 
διαψεύδει. Με 8.000  κόσμου του να 
αφήνει άφωνο το Σαν Σίρο, η ομάδα 
του Ρίνους Ίσραελ πατάει καλά στο 
γήπεδο, απεκδύεται το μανδύα του 
Δαυίδ και κοιτάζει στα μάτια τον φη-
μισμένο αντίπαλο. Λυγίζει με ένα πέ-
ναλτι του Μαραντόνα στο 59ο λεπτό, 
αλλά κρατάει ζωντανές –κυρίως λόγω 
της εμφάνισής του- τις ελπίδες του για 
τον επαναληπτικό.  

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΝΑΠΟΛΙ Τζιουλιάνι, Φεράρα, Κα-
ρανάντε, Φούζι, Κοραντίνι, Ρένικα, 
Κρίπα, Ντε Νάπολι, Καρέκα, Ρομάνο 
(78’ Τζιακέτα) ΠΑΟΚ Γκιτσιούδης, 
Καραγεωργίου, Μαυρέας, Μήτογλου, 
Μαλιούφας, Λαγονίδης, Μπορμπόκης, 
Σκαρτάδος, Σμολ (59΄Καρασαββί-
δης), Φερνάντο (72’ Λεοντιάδης), 
Αλεξανδρίδης.

ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA
Επαναληπτικός
06.10.1985

6.

ΠΑΟΚ ΝΑΠΟΛΙ

1 1

Ο επαναληπτικός στην κατάμεστη 
και φλογισμένη Τούμπα είναι το ματς 
της δεκαετίας, συν τοις άλλοις και 
λόγω της επίσκεψης του «ημίθεου» 
Μαραντόνα σ’ αυτήν. Οι ΠΑΟΚτσήδες 
δεν του χαρίζονται και μέχρι κι εκείνος 
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ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ Τούρτσι, Μπερτότο, Σο-
τίλ, Γκάργκο, Σόσα, Φιόρε (12’ Πίντσι), 
Μούτσι, Ελγκέρα (80’ Μπαρτζιότα), 
Γιόργκενσεν, Μπίσγκααρντ (64’ Αλ-
μπέρτο), Ντίαζ. ΠΑΟΚ Τοχούρογλου, 
Μπορμπόκης, Κατσαμπής, Βενετίδης, 
Μπράτιτς (88’ Χασιώτης), Καμπς (69’ 
Καφές), Κωνσταντινίδης, Αμπονσά, 
Ναλιτζής (90’ Οκκάς), Ουντέζε, Τε-
τράτζε.

ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA
Επαναληπτικός (παράταση)
09.11.2000

8.

ΠΑΟΚ ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

3 O

Μπροστά στην ευκαιρία να προκριθεί 
για πρώτη φορά επί ιταλικής ομάδας, 
ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός δείχνει και 
αυτοπεποίθηση με το 1-0 του πρώτου 
αγώνα να θεωρείται σκορ που μπορεί 
ν’ ανατραπεί. Πρόσωπο του αγώνα 
αναδεικνύεται ο Πατρίτσιο Καμπς, ο 
διεθνής Αργεντινός μέσος που είχε 
έρθει ως μεγάλο όνομα το καλοκαίρι 
και τελικά έμεινε έξι μήνες χωρίς 
γενικά να προσφέρει τα αναμενόμενα. 
Εκείνο το βράδυ, πάντως, δικαιολογεί 
απόλυτα το ντόρο γύρω από το όνομά 
του και παίρνει  από το χέρι τον ΠΑ-
ΟΚ. Μπαίνει στο ματς στο 65’ και στο 
72΄ φέρνει τη σειρά στα ίσια με κεφα-
λιά...Το ματς πηγαίνει στην παράταση 
και εκεί ο Καμπς είναι αυτός που δίνει 
σκορ πρόκρισης, πάλι με κεφαλιά! 

VS ITALY

ο ατάραχος σταρ σαστίζει όταν στο 
ζέσταμα όλο το γήπεδο τον αποδοκι-
μάζει, προσπαθώντας να του χαλάσει 
την ψυχολογία. Κι εκείνος φροντίζει να 
το ανταποδώσει. Μόλις στο 17ο λεπτό 
βγάζει μια καταπληκτική μπαλιά στον 
Καρέκα για το 0-1... Ο ΠΑΟΚ που πιέ-
ζει μπροστά σε 45.000 κόσμου για τη 
νίκη, κερδίζει 16 κόρνερ, χάνει ευκαι-
ρίες να ισοφαρίσει και το καταφέρνει 
στο 74ο με κεφαλιά του Σκαρτάδου 
για το τελικό 1-1 και τον αποκλεισμό 
από τη μετέπειτα κάτοχο του τίτλου.  

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ Γκιτσιούδης, Καραγεωργίου, 
Μαυρέας, Μήτογλου, Μαλιούφας, 
Λαγωνίδης, Μπορμπόκης, Σκαρτάδος, 
Σμολ, Φερνάντο, Αλεξανδρίδης ΝΑ-
ΠΟΛΙ Τζουλιάνι, Φεράρα, Καρανάντε, 
Φούζι, Κοραντίνι, Ρένικα, Κρίπα, Ντε 
Νάπολι, Καρέκα, Μαραντόνα, Ρομάνο.

ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA
2000-01
24.10.2000

7.

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ ΠΑΟΚ

1 Ο
Δώδεκα χρόνια περνούν για να ξανα-
βρεθεί αντιμέτωπος ο ΠΑΟΚ με ιταλι-
κή ομάδα και στο δρόμο της ομάδας 
του Ντούσαν Μπάγεβιτς βρίσκεται η 
Ουντινέζε, ανερχόμενη δύναμη του 
Καμπιονάτο τότε, με το πρώτο ματς 
να διεξάγεται στο Φρίουλι. Ο ΠΑΟΚ 
με τις μωβ εμφανίσεις ήταν το ξεκά-
θαρο αουτσάιντερ, ωστόσο αυτό δεν 
φαίνεται στο γήπεδο. Χάνει ευκαιρίες, 
αμύνεται καλά και στις καθυστερή-
σεις του ματς παραλίγο να γκρεμίσει 
ό,τι έχτιζε, αφού δέχεται το γκολ του 
Μπαρτζιότα και οι Ιταλοί παίρνουν ένα 
σκορ που ξέρουν να διαχειρίζονται 
άψογα. Άδικο σκορ, ωστόσο εκείνος 
ο ΠΑΟΚ έχει αυτοπεποίθηση για τον 
επαναληπτικό της Τούμπας. 

Ο ΠΑΤΡΙΤΣΙΟ ΚΑΜΠΣ 
ΗΡΘΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΝΟΜΑ, 
ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΗΤΑΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ 
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Και το κερασάκι στην τούρτα το βάζει 
ο Νίκος Φρούσας με καταπληκτικό 
γκολ μέσα από την περιοχή, με σουτ 
μετά από περιστροφή του σώματος. 
Το 3-0 δίνει την πρώτη (και μοναδική 
μέχρι στιγμής) πρόκριση επί ιταλικής 
ομάδας και πανηγυρίζεται δεόντως 
στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.  

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ Τοχούρογλου, Μπορμπόκης, 
Βενετίδης, Μπράτιτς (65’ Καμπς), 
Ουντέζε, Τετράτζε, Κουλακιώτης,  
Κωνσταντινίδης, Χασιώτης, Ναλιτζής 
(119’ Καφές), Οκκάς (74’ Φρούσος)
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ Τούρτσι, Μπερτότο, 
Σοτίλ, Ζαμπόνι, Ντίαζ (104΄ Εσπόζι-
το), Φιόρε, Πίντσι, Τζιανικέντα (71’ 
Μαρτζιότα), Γιόργκενσεν, Βαλεντίμ 
(77΄Ελγκέρα), Σόσα.

EUROPA LEAGUE
2011-12
16.02.2012

9.

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ ΠΑΟΚ

O Ο
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο 
δρόμο του ΠΑΟΚ βρίσκεται πάλι η 
Ουντινέζε. Ο ΠΑΟΚ του Μπόλονι έχει 
μόλις περάσει αήττητος από τον όμιλο 
με Τότεναμ, Ρουμπίν Καζάν και Σάμροκ 
Ρόβερς, με εμφατικό «διπλό» στο Γου-
άιτ Χαρτ Λέιν. Η εκτός έδρας απόδοσή 
του και η αυτοπεποίθηση που χτίζεται 
μέσα από τα αποτελέσματα, δίνουν  την 
αίσθηση ότι πρόκειται για αναμετρήσεις 
στα μέτρα του. Το πρώτο ματς στην 
Ιταλία λήγει 0-0, παρά το δοκάρι των 
Ιταλών κι αυτό ενισχύει την άποψη ότι 
ο ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση δεν έχει 
λιγότερες πιθανότητες πρόκρισης από 
την Ουντινέζε, που έχει το μεγάλο της 
αστέρι, τον Ντι Νατάλε, εκτός μάχης 
με τραυματισμό. 

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ Χαντάνοβιτς, Μπενάτια, 

Ντανίλο, Ντομίτσι, Μπάστα, Πασκουά-
λε, Αμπντί, Παζιέντσια, Πίντσι (57’ Φα-
μπρίνι), Αρμέρο, Φλόρο Φλόρες
ΠΑΟΚ Κρέσιτς, Σνάουτσνερ, Σταφυλί-
δης, Τσιρίλο, Μαλεζάς, Γκαρσία, Λάζαρ, 
Φωτάκης, Σαλπιγγίδης, Αθανασιάδης 
(76’ Γιάννου), Γεωργιάδης (84’ Λίνο)

EUROPA LEAGUE
Επαναληπτικός
23.02.2012

10.

ΠΑΟΚ ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

O 3
Με οδηγό την πρόκριση του 2000 ο 
ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ουντινέζε με 
φιλοδοξία να προχωρήσει στους 16 
και κάποιοι στην κερκίδα συζητούν αν 
η Αλκμάαρ, ή η Άντερλεχτ είναι προ-
τιμότερη αντίπαλος. Εκείνοι δυσκο-
λεύονται να συνειδητοποιήσουν πως ο 
ΠΑΟΚ βρίσκεται να χάνει 0-2 στο 14’ 
και πως η εντυπωσιακή του ευρωπαϊκή 
πορεία λαμβάνει τέλος. Ο Ντανίλο 
με κεφαλιά στο 6’ δίνει προβάδισμα 
στους Ιταλούς και στο 14’ ο Φλόρο 
Φλόρες διπλασιάζει τα τέρματα της 
ομάδας του. Ο Τσιρίλο σημαδεύει το 
δοκάρι μετά από κόρνερ του Γκαρσία 
και στο δεύτερο ημίχρονο η Ουντι-
νέζε «κλειδώνει» το ματς στο 51’, με 
σκόρερ τον Ντομίτσι από το σημείο 
του πέναλτι. Το 0-3 αφήνει μια πικρή 
γεύση, αλλά στο τέλος η ομάδα χειρο-
κροτείται για τη συνολική ευρωπαϊκή 
της πορεία εκείνη τη σεζόν.

ΟΙ ΣΥΝΘEΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ Κρέσιτς, Σνάουτσνερ (53’ 
Αποστολόπουλος), Σταφυλίδης (31’ 
Γεωργιάδης), Τσιρίλο, Μαλεζάς, 
Γκαρσία, Λάζαρ, Σαλπιγγίδης, Λίνο, 
Γιάννου (64’ Νιμανί), Αθανασιάδης 
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ Χαντάνοβιτς, Παζιέντσια, 
Ντανίλο, Ντομίτσι, Μπάστα, Μπενάτια 
(86’ Φερονέτι), Ασαμόα, Αμπντί (46’ 
Μπατότσιο), Πασκουάλε, Φαμπρίνι (69’ 
Αρμέρο), Φλόρο Φλόρες

VS ITALYPAOK

Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ ΦΡΙΟΥΛΙ 
ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΠΕΡΙ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ, 
ΑΛΛΑ Η ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΜΠΑ ΠΗΡΕ ΡΕΒΑΝΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 3-0 ΤΟΥ 2000 
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Limitied & Exclusive Editions
Tο επίσηµο ρολόι του ΠΑΟΚ κορυφαίας τεχνολογίας µόνο σε λίγα αριθµηµένα κοµµάτια. Το λογότυπο
του ΠΑΟΚ εµφανίζεται  διακριτικά στο καντράν στο µπροστινό µέρος και χαραγµένο στο πίσω µέρος
µαζί µε τον αύξοντα αριθµό παραγωγής του κάθε κοµµατιού

ΡΟΛΟΪ ΠΑΟΚ



46
Θ

έμ
α



47
PA

O
K

 F
C

 M
at

ch
da

y 
M

ag
az

in
e

 

ΕΊΝΑΙ ΤΡΕΛΟΣ
Ο ΙΤΑΛΟΣ

Ο πρώτος... «κανονικός» Ιταλός 
στον ΠΑΟΚ είναι ο Μίρκο Τάκολα το 
1998. Παίκτης με συμμετοχές στο 
Καμπιονάτο, με παράσημα από τη Νά-
πολι, την Πεσκάρα και πολλές ακόμη 
ομάδες στη διαδρομή του, έγινε γρή-
γορα αγαπητός για το πάθος του, τη 
δύναμη και τις καλές του τοποθετήσεις 
για γκολ. Πρόλαβε να πετύχει πέντε 
γκολ σε 28 ματς αλλά οι περισσότε-
ροι θυμούνται ένα που δεν μέτρησε! 
Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Ολυμπιακό 
στις 30 Οκτωβρίου του 1998 και με 
το ματς στο 1-1 στο 80' ο διαιτητής 
Παπαδάκος έδωσε στον Γκόγκιτς που 
έφυγε από θέση οφσάιντ ένα από τα 
πέναλτι της εποχής... 

Ο Γεωργάτος ευστόχησε και η 
Τούμπα πίεζε για ισοφάριση. Μετά από 
γέμισμα στην περιοχή, ο Τάκολα πήρε 
την ωραία γυριστή κεφαλιά στο 82' και 
ισοφάρισε... Ο επόπτης Βλάχος είδε 
«χέρι» και ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ 
εν μέσω οργής της κερκίδας και των 
ποδοσφαιριστών. Ο Τάκολα ορκιζόταν 
πως η μπάλα δεν βρήκε το χέρι του, 
αλλά το δίκιο του δεν το βρήκε ποτέ 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο θηριώδης 
Ιταλός συνέχισε να παίζει ποδόσφαιρο 
ως τα 41 του, καθώς ο γεννημένος το 
1970 αμυντικός κρέμασε τα παπού-
τσια του το 2011 στη Σάπρι της 4ης 
κατηγορίας της Ιταλίας και ποιός ξέρει 
αν θα συνέχιζε και περισσότερο αν η 
ομάδα του δεν... σβήνονταν απ΄το χάρ-
τη λόγω υποψιών για σύνδεση με το ορ-
γανωμένο έγκλημα της Ιταλίας!

ΠΕΣΚΕΣΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΤΖΙ
Το καλοκαίρι του 2002 ο Γιώργος Μπα-
τατούδης προχώρησε σε μια φιλόδοξη 
επίσημη συνεργασία με τη Γιουβέντους 
για την ανταλλαγή παικτών και τεχνο-
γνωσίας. Ο πρώην προπονητής των 
ιταλικών εθνικών ομάδων Σέρζιο Βάτα 
ανέλαβε υπεύθυνος των Ακαδημιών και 
μαζί του ήρθαν δύο ποδοσφαιριστές 
για την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου 
που ανήκαν στην Μεγάλη Κυρία. Στο 
παρόν άρθρο απλή αναφορά μόνο 
μπορεί να γίνει στον ένανεξ αυτών, τον 
Γάλλο Αμπού Φοφανά και θα επικε-
ντρωθούμε στον Ιταλό Φραντσέσκο 
–Κέκο- Σκαρντίνα. 

Ο 21 ετών τότε κεντρικός αμυντι-

Ιταλία μολονότι αποτελεί μια από τις πλέον παρα-
δοσιακές και ισχυρές σχολές ποδοσφαίρου, δεν 
έχει τροφοδοτήσει τον ΠΑΟΚ με πολλούς ποδο-
σφαιριστές ή προπονητές. Εξάλλου αναλογικά 
λίγοι είναι οι «ντόπιοι» που αφήνουν το Καμπιο-
νάτο για να βρουν την τύχη τους αλλού. Κι όμως, 
η όποια σύνδεση ΠΑΟΚ-Ιταλίας ξεκινά από το 
μακρινό 1959... Ποδοσφαιριστές (μόνο αμυντικοί) 
και προπονητής με αφετηρία την γειτονική χώρα 
προσπάθησαν να φέρουν λίγη από τη αίγλη και την 
ποιότητα του ιταλικού ποδοσφαίρου στο χορτάρι 
της Τούμπας, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες όχι...

ΣΤΗΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ Α’ ΕΘΝΙΚΗ
 ΜΕ «ΙΤΑΛΟ»

Αν ανατρέξει κανείς στην ιστορία, το πρώτο ιτα-
λικό όνομα που θα δει σε ρόστερ του ΠΑΟΚ, είναι 
του Νίνο Σαλούστο, το...μακρινό 1959 και την πρώτη 
σεζόν κατά την οποία καθιερώθηκε το πρωτάθλημα 
της Α΄Εθνικής. Ο Νίνο Σαλούστο αποκτήθηκε από 
τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 1959 από την Λάτσιο 
με την οποία αγωνιζόταν στο ιταλικό πρωτάθλημα 
- κυρίως στην δεύτερη ομάδα. Τα χρόνια που ήταν 
στην Λάτσιο δέχθηκε πρόσκληση στην Εθνική ομάδα 
Ανδρών, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. 

Οι ρίζες του ήταν από την Θεσσαλονίκη και αγω-
νίστηκε ως Ελληνας στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνική 
την σεζόν 1959-60 (7 αγώνες και έναν Κυπέλλου), 
ενώ παρέμεινε και την επόμενη σεζόν με οκτώ συμ-
μετοχές στο πρωτάθλημα και ένα γκολ στο 1-1 με 
τον Ατρόμητο στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 1961. Ο
Ι…

 Ρ
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Εκφραστικός, 
παρορμητικός, 
συναισθηματικός, 
απροσπέλαστος...
Ο Μπρούνο 
Τσιρίλο είναι ο 
πιο επιτυχημένος 
Ιταλός 
ποδοσφαιριστής 
στην ιστορία του 
ΠΑΟΚ
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κός ήταν από εκείνους που η Γιούβε παρακολουθούσε με 
ενδιαφέρον και έδινε δανεικό προκειμένου να πάρει τα 
απαραίτητα παιχνίδια πριν διεκδικήσει θέση μόνιμου στο 
ρόστερ της. Αντιλαμβανόταν κανείς με το «καλημέρα» ότι 
επρόκειτο για έναν αμυντικό με αίσθηση του μαρκαρίσμα-
τος, δυνατό και θρασύ παρότι το ύψος του δεν ξεπερνούσε 
το 1,80 και μετρίων τεχνικών δυνατοτήτων. Έμεινε στον 
ΠΑΟΚ έξι μήνες και πρόλαβε να κάνει μόλις δύο συμμετο-
χές πριν συνεχίσει την καριέρα του, η οποία περιελάμβανε 
μόλις 14 ματς στο Καμπιονάτο με την Κιέβο Βερόνα και 
περισσότερες στις μικρότερες κατηγορίες με Βιτσέντζα, 
Τσιντατέλα, Κροτόνε και Νοσκερίνα, ενώ σήμερα αγω-
νίζεται στην 3η Εθνική της Ισπανίας με τη φανέλα της 
Ουέσκα. 

ΣΕΞΙ ΜΠΡΟΥΝΟ ΟΕ, ΟΕ, ΟΕ
Έπρεπε να περάσουν επτά χρόνια για να ξαναφορέ-

σει εκπρόσωπος του Καμπιονάτο την ασπρόμαυρη φανέ-
λα του ΠΑΟΚ και μάλιστα για τον πιο επιτυχημένο βάσει 
αριθμών εκπρόσωπο. Με θητεία σε Ίντερ, Ρετζίνα, Σιένα, 
Λεβάντε και ΑΕΚ (ως ποδοσφαιριστής της οποίας είχε 
γλιτώσει μια κόκκινη κάρτα όταν σε ΑΕΚ-ΠΑΟΚ με μια...
μνημειώδη προβολή σκάλωσε τις τάπες του στο μάγουλο 

του Μίετσελ) ήρθε για να καλύψει το 
κενό του άτυχου Μάρκος Αντόνιο και 
να πάρει θέση παρτενέρ του Πάμπλο 
Κοντρέρας. Ο Τσιρίλο δέθηκε με την 
Τούμπα, τον κόσμο και παραμένουν 
αξέχαστα τα δυναμικά του μαρκαρί-
σματα, οι πανηγυρισμοί και οι εκφρά-
σεις ενός ποδοσφαιριστή που όσο ιτα-
λική φινέτσα είχε εκτός γηπέδου, άλλη 
τόση ένταση έβγαζε στο παιχνίδι του. 
Ο Τσιρίλο έγινε...μπαμπάς στη Θεσσα-
λονίκη, ακόμη και σήμερα θυμάται το 
αγαπημένο του Πανόραμα, τις βόλτες 
στο κέντρο και τα μαγαζιά του και τις 
δυνατές φιλίες που έκανε στην ομάδα. 
Στις τρεις σεζόν που έμεινε στην ομάδα 
κατέγραψε 103 συμμετοχές, με τέσσε-
ρα γκολ, δύο ασίστ, 27 κίτρινες και δύο 
κόκκινες κάρτες, ενώ μετά συνέχισε 
την καριέρα του σε Αλκή, Μετς, ΑΕΚ 
και τώρα πια είναι μέλος του ινδικού 
πρωτθλήματος με τη φανέλα της Pune 
City.

1. Με τη σύσταση 
της Α’ Εθνικής 
στον ΠΑΟΚ 
αγωνίστηκε για 
λίγο και ο Νίνο 
Σαλούστο, ο 
πρώτος Ιταλός 
(με ελληνική 
καταγωγή) 
που φόρεσε το 
Δικέφαλο στο 
στήθος

1
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ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΙ

Μαζί με τον Τσιρίλο, το καλοκαίρι του 2009 ο τεχνι-
κός διευθυντής Ζήσης Βρύζας (με γνώση και αγάπη για το 
ιταλικό ποδόσφαιρο) έφερε στην Τούμπα και το πιο «βαρύ» 
όνομα Ιταλού που ήρθε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Ο Μίρκο Σαβίνι 
με θητεία σε Φιορεντίνα, Παλέρμο, Άσκολι και Νάπολι –
της οποίας διετέλεσε αρχηγός- με περισσότερα από 150 
ματς σε Serie A και B ήρθε με τη φιλοδοξία να συνεχίσει 
την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο. Αμυντικός με αίσθηση 
του χώρου, καλή τεχνική, δύναμη στα μαρκαρίσματα και 
τακτική παιδεία όμοια με κάθε Ιταλό ποδοσφαιριστή που 
σέβεται τον εαυτό του, ο Σαβίνι παρότι δεν βρήκε (κυρίως 
λόγω τραυματισμών) μόνιμη θέση στην ενδεκάδα, πρόλα-
βε να αγωνιστεί σε 30 ματς με τα ασπρόμαυρα και να 
πετύχει ένα γκολ εναντίον του Άρη στην Τούμπα σε ματς 
των πλέι-οφ. 

Ο ίδιος θυμάται: «Η πρόταση που μου έκανε ο Βρύζας 
και κυρίως ο τρόπος που με προσέγγισε με έκαναν να πά-
ρω μια απόφαση που δεν είχα σκεφτεί ποτέ, να φύγω από 
την Ιταλία και να δοκιμάσω σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Η 
Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ ταίριαξαν αμέσως στον χαρα-
κτήρα μου, πέρασα φανταστικά και θα ήθελα απλά να έχω 

παίξει περισσότερο, χωρίς προβλήμα-
τα, να δώσω πίσω περισσότερα στον 
κόσμο που από την πρώτη στιγμή έδει-
ξε μια συμπάθεια στο πρόσωπό μου. 
Περάσαμε αξέχαστες στιγμές, αλλά 
προσωπικά θα ξεχωρίσω το γκολ ενα-
ντίον του Άρη που με έφερε...ένα βήμα 
πιο κοντά στη Θύρα 4 για τους πανηγυ-
ρισμούς. Θα επισκεφθώ σίγουρα ξανά 
τη Θεσσαλονίκη και την Τούμπα, τώρα 
πια γίνομαι προπονητής σιγά-σιγά και 
ποιός ξέρει αν θα είμαι αρκετά τυχε-
ρός για να δουλέψω κάποια μέρα στον 
ΠΑΟΚ»;

Όσο για τα ματς με τη Φιορεντί-
να; «Θα τα παρακολουθήσω σίγου-
ρα, εξάλλου έχω δεθεί και με τις δύο 
ομάδες. Είναι ιδιαίτερες ομάδες που 
παραμένουν μεγάλες όχι για τους τίτ-
λους, αλλά για το χαρακτήρα τους, το 
πνεύμα τους, το ότι πορεύονται μόνες, 
χωρίς συμμαχίες και παρασκήνιο. Η 
Φιορεντίνα ανήκει στις μεγάλες ιταλι-

1. Με το «βαρύ» 
περιβραχιόνιο 
του αρχηγού 
της Νάπολι 
ως προίκα, ο 
Μίρκο Σαβίνι 
αποτέλεσε τον 
«συγκάτοικο» 
του Τσιρίλο 
στις αποστολές 
και ενίοτε στο 
γήπεδο

2. Δυο μόλις 
συμμετοχές και 
μια επίσημη...
φωτογράφηση 
πρόλαβε να 
μετρήσει ο 
«εκλεκτός» 
του Λουτσιάνο 
Μότζι, «Κέκο» 
Σκαρντίνα, για 
να επισφραγιστεί 
η συνεργασία 
ΠΑΟΚ-Γιούβε

1 2



50
Θ

έμ
α

κές ομάδες και ο ΠΑΟΚ στις ελληνικές και παρότι στα 
πρωταθλήματά τους υπάρχει διαφορά επιπέδου περιμένω 
να είναι «κλειστές» και δύσκολες αναμετρήσεις! Ο ΠΑΟΚ 
βρίσκει μεγαλύτερη διέξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις κι έχει χτίσει τη δική του παράδοση, την οποία εύχομαι 
να συνεχίσει»! 

Ο «ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ» ΜΑΡΙΟ ΜΠΕΡΕΤΑ
Στη λίστα των προπονητών στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα 

βρει κανείς πολλούς και πολλών εθνικοτήτων, άλλους για 
πολλά και άλλους για λίγα ματς. Σ΄αυτή τη λίστα ο μοναδι-
κός Ιταλός προπονητής αναφέρεται με...αστερίσκο καθώς 
δεν κάθισε στον πάγκο ούτε για ένα επίσημο παιχνίδι! Στην 

αναζήτηση για το διάδοχο του Φερ-
νάντο Σάντος προκρίθηκε ο Μπερέτα 
καθώς εκείνο το διάστημα εξαργύ-
ρωνε τη σχετική του φήμη μετά από 
καλά «περάσματα» από Κιέβο Βερόνα, 
Τορίνο, Λέτσε...Ποτέ από την αρχή ως 
το τέλος και πολύ συχνά για 1-2 μή-
νες. Στον ΠΑΟΚ πρόλαβε να κάνει μια 
προετοιμασία 25 ημερών περίπου και 
κάτω από τη γενική απογοήτευση που 
προέκυπτε στη σύγκριση με τον προ-
κάτοχό του να απολυθεί...εν πτήσει από 
Γερμανία στην Ελλάδα (και οι τέσσερις 
συνεργάτες του) και να παραδοθεί η 
ομάδα στον Παύλο Δερμιτζάκη για τα 
προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ ενα-
ντίον του Άγιαξ. Θρυλική παραμένει η 
κόντρα του με τον Πάμπλο Γκαρσία, 
τον οποίο άφησε εκτός ενδεκάδας σε...
φιλικό πριν ο Ουρουγουανός αρχίσει να 
ψάχνει για...ταξί στη μέση του πουθενά 
στη Γερμανία! 

Ο «ΠΟΛΥΣ» 
ΣΕΡΖΙΟ ΒΑΤΑ

Ο Γιώργος Μπατατούδης εμπνεύ-
στηκε μερικά από τα πιο φιλόδοξα 
σχέδια, κοινό χαρακτηριστικό των 
οποίων ήταν ότι έμειναν ημιτελή... Το 
καλοκαίρι του 2002 ο ιδιοκτήτης τότε 
του ΠΑΟΚ οραματίστηκε την αναδιορ-
γάνωση των Ακαδημιών του Δικεφάλου 
σε ευρωπαϊκά πρότυπα και έψαξε στις 
πιο διάσημες ατζέντες για τον άνθρω-
πο που θα αναλάμβανε το βαρύ αυτό 
φορτίο. Το μάτι του έπεσε –μαζί και 
με την προτροπή των ανθρώπων της 
Γιουβέντους που είχαν ξεκινήσει τη συ-
νεργασία με τον ΠΑΟΚ- στο όνομα του 
Σέρζιο Βάτα. 

Με μακρά θητεία ως πρώτος προ-
πονητής στις μικρές Εθνικές Ιταλίας, 
αλλά και στην μεγάλη Εθνική, όπως 
και...ένσημα σε Λάτσιο και Τορίνο, θε-
ωρούνταν ως ένας από τους «γκουρού» 
του ποδοσφαίρου υποδομής στη χώρα 
του. Η θητεία του δεν ήταν μεγάλη στον 
ΠΑΟΚ, μετά βίας συμπλήρωσε μερι-
κούς μήνες, όποιος όμως συναναστρά-
φηκε μαζί του είχε να λέει για έναν άν-
θρωπο καλοσυνάτο, συγκροτημένο με 
έμπειρο «μάτι». 

Ελάχιστοι 
θυμούνται πως 
απασχολήθηκε 
στον ΠΑΟΚ 
ένας από τους 
μεγαλύτερους 
«δασκάλους» 
του Ιταλικού 
ποδοσφαίρου 
μικρών ηλικιών, 
ο Σέρζιο Βάτα
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Όταν ο σημερινός 
τεχνικός διευθυντής 
του ΠΑΟΚ 
φορούσε τα μωβ...

ΟΚ στην Τούμπα για να εισηγηθεί την 
απόκτησή του το καλοκαίρι του 2000. 
Στην Περούτζια ο Βρύζας έμεινε για 
3,5 χρόνια και έκανε ιδιαίτερα αισθητή 
την παρουσία του με 116 συμμετοχές 
και 25 γκολ. Παρά τις κατά καιρούς 
καλές προσφορές για να μετακομίσει 
σε μεγαλύτερη ομάδα, μεταγραφή δεν 
πραγματοποιήθηκε πριν τον Ιανουάριο 
του 2004. Η Φιορεντίνα έκανε μεγάλη 
προσπάθεια αναγέννησης και με αφε-
τηρία τη Serie B ζητούσε αφενός την 
άνοδο και στη συνέχεια την εκ νέου κα-
θιέρωση στις top ομάδες της Ιταλίας. 

Με τους Βιόλα έπαιξε 20 παιχνίδια 
και σκόραρε τέσσερα γκολ στον δεύ-
τερο γύρο του πρωταθλήματος φέρνο-
ντας την ομάδα στην 6η θέση της βαθ-
μολογίας, με δικαίωμα να διεκδικήσει 
σε μπαράζ απέναντι στην Περούτζια 
την άνοδο! Συνολικά στη Φλωρεντία 
έμεινε για ένα χρόνο (δυο εξάμηνα για 
την ακρίβεια) και μέτρησε συνολικά 22 
συμμετοχές (20 στο πρωτάθλημα και 
δύο στο Κύπελλο), με τέσσερα γκολ σε 
1.254 λεπτά. 

καριέρα του Ζήση Βρύζα στην Ιτα-
λία είναι σημαντική σε προσφορά και 
αριθμούς, καθώς ο νυν τεχνικός  διευ-
θυντής του ΠΑΟΚ έγινε ο πρώτος Έλ-
ληνας επιθετικός με σταθερή παρου-
σία στο Καμπιονάτο. Η ομάδα που του 
άνοιξε την πόρτα για τη Serie A ήταν 
η Περούτζια, καθώς ο Σέρσε Κόσμι 
δεν χρειάστηκε να τον δει παρά για 
λίγα λεπτά σε φιλικό εναντίον του ΠΑ-

Ο Βρύζας 
της 
Φιορεντίνα H
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αγόρασε διαμέρισμα στο ιστορικό 
κέντρο της πόλης. Η Φλωρεντία είναι 
μια από τις ομορφότερες πόλεις στον 
κόσμο και η αξία της διαχρονική και 
ο Βρύζας θεωρεί την επένδυση εκεί 
συμφέρουσα. Μέχρι σήμερα ταξιδεύει 
οικογενειακώς στο σπίτι του στην πόλη, 
όποτε το επιτρέπουν οι επαγγελμα-
τικές του υποχρεώσεις. Το δε μαγαζί 
του, εκείνη την περίοδο της παρουσίας 
του στην ομάδα υποδεχόταν καθη-
μερινά τα «αστέρια» της Φιορεντίνα, 
που ανέπτυξαν τα...φιλελληνικά τους 
γαστρονομικά γούστα γύρω από ένα 
κοινό τραπέζι. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΒΙOΛΑ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΑΝΤEΛΙ

Η επιστροφή του μετά τον δανεισμό 
στη Θέλτα τον έφερε «αντιμέτωπο» με 
τον τεχνικό διευθυντή Πανταλέο Κορ-
βίνο, ο οποίος είχε ξοδέψει πάνω από 
25 εκατομμύρια ευρώ μόνο για επιθε-
τικούς, φέρνοντας στη Φλωρεντία τον 
Λούκα Τόνι, τον Τζαμπάολο Πατσίνι και 
τον Βαλερί Μποζίνοφ. Ζήτησε από τον 
Βρύζα να ξαναφύγει δανεικός και όταν 
ο τελευταίος αρνήθηκε πέρασε το 
μαρτύριο του να είναι σε 17 αποστο-
λές και να κόβεται σε όλες ως 19ος 
και γενικά να μην αγωνίζεται σε κανένα 
ματς πλην ενός στο Κόπα Ιτάλια για 25 
λεπτά εναντίον της Γιουβέντους. 

Μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε απο-
φασίστηκε η λύση της συνεργασίας 
και η παραχώρησή του στην Τορίνο, 
ο Βρύζας δούλευε καθημερινά με τον 
Τσέζαρε Πραντέλι, τον οποίο μέχρι 
σήμερα μνημονεύει ως «τον καλύτερο 
προπονητή που συνεργάστηκε», ως 
προσωπικότητα, ποδοσφαιρική φιλο-
σοφία, τρόπο προσέγγισης ποδοσφαι-
ριστών, προπόνησης και διαχείρισης 
του γκρουπ. Παρότι λοιπόν τέθηκε ξε-
κάθαρα εκτός πλάνων, η διοίκηση και ο 
προπονητής του συμπεριφέρθηκαν με 
σεβασμό. 

 Η ΑΠOΦΑΣΗ ΓΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤIΑ
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Περούτζια, ο Ζήσης 
Βρύζας σκόραρε πολλά καθοριστικά γκολ και μάλιστα σε μεγάλα 
αποτελέσματα με μεγάλες ομάδες. Το σύνηθες σε τέτοιες περι-
πτώσεις για την ιταλική ομάδα είναι να εξαργυρώσει την υπεραξία 
του ποδοσφαιριστή της, όμως η Περούτζια το παράκανε, ζητώντας 
από τους μνηστήρες περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα 
κάθε συζήτηση από τις πολλές που έγιναν να πέφτει στο κενό. Οι 
διοικούντες μάλιστα βρέθηκαν και σε περίοδο οικονομικής «άνοι-
ξης» με την συνδρομή του Μουαμάρ Καντάφι, που έβαλε το γιο του 
στο ρόστερ της Περούτζια με το... αζημίωτο. 

Τον Ιανουάριο του 2004 και έξι μήνες πριν το ιστορικό Euro της 
Πορτογαλίας η επίσης ιστορική Φιορεντίνα προσέγγισε τον Ζήση 
Βρύζα και του ανέλυσε ένα πλάνο άμεσης ανόδου, του υποσχέθηκε 
συνεχόμενες συμμετοχές κι ένα πολύ καλό συμβόλαιο για να τον 
πείσει να αγωνιστεί στην Serie B, όπερ κι έγινε με τη συγκατάθεση 
της Περούτζια που αποδέχθηκε τα 3,5 εκατομμύρια των Βιόλα. 
Έτσι η Φιορεντίνα απέκτησε τον επιθετικό που χαρακτηρίστηκε 
«κακός της δαίμονας» καθώς στις δύο εκτός έδρας νίκες της Πε-
ρούτζια στο «Αρτέμιο Φράνκι» με 3-4 το 2000 και 1-3 το 2002, 
ο Βρύζας σκόραρε χατ τρικ και ένα γκολ αντίστοιχα, ενώ δεν είχε 
χάσει ποτέ από τους Βιόλα (2-2 και 2-0 για την Περούτζια τα άλλα 
ματς)!

Ο προπονητής Εμιλιάνο Μοντονίκο υποδέχθηκε τον Ιανουά-
ριο συνολικά δέκα ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων τον Ζήση 
Βρύζα και τον Μίρκο Σαβίνι και η ομάδα από την 13η θέση της 
21ης αγωνιστικής, μετά από συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα 
και πορεία πρωταθλητισμού, τερμάτισε στην 6η θέση, έχοντας τη 
δυνατότητα να διεκδικήσει μέσω μπαράζ με την… Περούτζια την 
άνοδο στη Serie A και τελικά να την επιτύχει σε δύο ματς τον Ιού-
νιο του 2004, με τον Βρύζα να αποφεύγει αυτές τις μάχες νυν και 
πρώην ομάδας, καθώς ήδη ξεκινούσε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
της Πορτογαλίας. 

Η ΠΑΡEΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒIΓΚΟ
Παρότι μετά το Euro ο Ζήσης Βρύζας επέστρεψε στη Φλωρεντία, 
οι διοικούντες την ομάδα αποφάσισαν να αποδεχτούν την πρόταση 
της Θέλτα για τον επιθετικό τους και να τον παραχωρήσουν δανεικό 
για τη σεζόν 2004-05, μια απόφαση στην οποία συναίνεσε ο νυν 
τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. 

ΤΟ «ΔEΣΙΜΟ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤIΑ
Παρότι φρέσκος στην πόλη και χωρίς να προλάβει να μείνει πάρα 
πολύ καιρό εκεί, ο Ζήσης Βρύζας συνδέθηκε με το ελληνικό στοι-
χείο της περιοχής. Περισσότερο για δική του ευχαρίστηση, αλλά 
και για να υποδέχεται συμπαίκτες και φίλους, άνοιξε το ελληνικό 
εστιατόριο «Διόνυσος», το οποίο λειτουργεί μέχρι και σήμερα, ενώ 

  Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤHΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΜΟΝΤΟΝIΚΟ 
ΥΠΟΔEΧΘΗΚΕ ΤΟ ΓΕΝAΡΗ 10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤEΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΖΗΣΗΣ ΒΡΥΖΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΡΚΟ ΣΑΒΙΝΙ 
ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 13Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ, 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΣΤΗΝ 6Η ΘΕΣΗ



54
Α

ντ
ίπ

αλ
ος



55
PA

O
K

 F
C

 M
at

ch
da

y 
M

ag
az

in
e

ΜΙΑ ΒΙOΛΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

ΠΑΘΟΥΣ

ACF
Fiorentina

Η Φιορεντίνα δεν είναι η πιο ιστορική ομάδα της 
Ιταλίας. Ούτε η πιο επιτυχημένη. Ωστόσο η πολύχρονη 
ιστορία του συλλόγου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1926 στην 
πρωτεύουσα της Τοσκάνης, είναι γεμάτη από πρωτιές. 
Και δη σε διεθνές επίπεδο, καθώς οι Βιόλα - προσω-
νύμιο από το χρώμα της φανέλας που υιοθετήθηκε το 
1929 – είναι η πρώτη ιταλική ομάδα που έφτασε ως 
τον τελικό του (τότε) Κυπέλλου Πρωταθλητριών, αλλά 
και η πρώτη ιταλική ομάδα που κατέκτησε διοργάνωση 
υπό την αιγίδα της UEFA. 

Για τον τρόπο που προέκυψε το μωβ χρώμα της 
φανέλας της Φιορεντίνα ο αστικός μύθος αναφέρει 
ότι κατά τη διάρκεια του πλυσίματος των εμφανίσεων 
της ομάδας (ήταν ερυθρόλευκες οι φανέλες και μαύρα 
τα παντελονάκια) σε ένα ποτάμι, αυτές ξέβαψαν και 
πήραν ένα αχνό βιολετί χρώμα. Οι παίκτες της Φιορε-
ντίνα φόρεσαν αυτές τις εμφανίσεις σε ένα φιλικό στις 
22 Σεπτεμβρίου του 1929 και το χρώμα προκάλεσε 
εντύπωση και θετικά σχόλια στο κοινό με αποτέλεσμα 
να υιοθετηθεί από τον ιταλικό σύλλογο.

Ενας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους και 
ιστορικούς της γειτονικής χώρας, ο Ιντρο Μοντανέλι 
(1909-2001) που ουδέποτε έκρυψε τη συμπάθειά 
του για τη Φιορεντίνα, υποστήριζε ότι το μωβ χρώμα 
«ανήκει» στην πόλη της Φλωρεντίας, καθώς εκεί δη-
μιουργήθηκε για πρώτη φορά με τεχνητό τρόπο όταν 
τον 14ο αιώνα οι περίφημοι αλχημιστές της πόλης από-

σταξαν σπόρους ορχιδέας! Η Φιορεντίνα ιδρύθηκε το 
1926, την ίδια χρονιά με τον ΠΑΟΚ, όταν συγχωνεύτη-
καν η Φιρέντσε και η Λιμπερτάς και στις εννέα δεκα-
ετίες της ιστορίας της πανηγύρισε την κατάκτηση δύο 
πρωταθλημάτων Ιταλίας (1956, 1969), έξι Κυπέλλων 
(1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001) και ενός Κυ-
πέλλου Κυπελλούχων (1961).

Παράλληλα με την ίδρυσή της, αναβίωσε και το 
ιστορικό μεσαιωνικό παιχνίδι κάλτσιο, ένας από τους 
προπομπούς του σύγχρονου ποδοσφαίρου που παι-
ζόταν τον 16ο αιώνα στη Φλωρεντία. Οι αγώνες του 
κάλτσιο (ονομασία που χρησιμοποιείται στην Ιταλία 
πλέον για το σύγχρονο ποδόσφαιρο) διεξάγονταν στην 
πλατεία Σάντα Κρότσε της Φλωρεντίας, που πήρε το 
όνομά της από τον ιστορικό ναό όπου έχουν ταφεί με-
ταξύ άλλων ο Μιχαήλ Αγγελος, ο Ροσίνι, ο Μακιαβέλι, 
ο Γαλιλαίος… 

Οι σύγχρονοι αγώνες του κάλτσιο, το οποίο διαρκεί 
50 λεπτά και στο οποίο η κάθε ομάδα έχει 27 αθλη-
τές, γίνονται πια για τουριστικούς σκοπούς και η καρδιά 
του… κανονικού ποδοσφαίρου για τη Φλωρεντία χτυ-
πάει στο «Αρτέμιο Φράνκι», την έδρα της Φιορεντίνα. 

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της τη φανέλα με 
το ιδιαίτερο Βιόλα χρώμα φόρεσαν αρκετές από τις 
μεγαλύτερες μορφές του ιταλικού και παγκοσμίου πο-
δοσφαίρου, όπως ο Τζιανκάρλο Αντονιόνι, ο Ρομπέρτο 
Μπάτζο, ο Κλαούντιο Τζεντίλε, ο Ντανιέλ Πασαρέλα, ο 
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1. Η μεταγραφή του 
Ρομπέρτο Μπάτζο στη 
Γιουβέντους προκάλεσε 
έναν μικρό… πόλεμο

2. Ο Ρούι Κόστα 
έμεινε επτά χρόνια στη 
Φλωρεντία και φόρεσε 
το περιβραχιόνιο
του αρχηγού 

3. Μία από τις πιο 
εμβληματικές μορφές 
στην ιστορία του 
ιταλικού συλλόγου 
ήταν και παραμένει ο 
Γκαμπριέλ Μπατιστούτα

3. Ο μεγάλος Σόκρατες 
«δάνεισε» λίγη 
από την λάμψη του 
στους Βιόλα 

1

2 3
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Ραμόν Ντίας, ο Σόκρατες, ο Κάρλος Ντούνγκα, ο Γκούναρ 
Γκρεν, ο Στέφαν Εφενμπεργκ, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, 
ο Ρουί Κόστα κ.α.. Επίσης από την ομάδα της Φλωρεντίας 
πέρασαν αρκετοί κορυφαίοι τερματοφύλακας όπως ο Ρίκι 
Αλμπερτόζι, ο Τζιοβάνι Γκάλι και ο Φραντσέσκο Τόλντο. 

ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Η Φιορεντίνα είχε παραδοσιακά τις μεγάλες στιγμές της 
σχεδόν ανά κάθε δεκαετία, ωστόσο μολονότι η αλλαγή 
της χιλιετηρίδας βρήκε τους Βιόλα να αγωνίζονται στο 
Champions League και να κατακτούν το τελευταίο Κύ-
πελλο Ιταλίας της καριέρας τους, το 2001 αποκαλύφθηκε 
μια οικονομική «μαύρη τρύπα» που ξεπερνούσε τα 50 εκα-
τομμύρια ευρώ από τη διοίκηση του Μάριο Τσέκι Γκόρι. Το 
αποτέλεσμα ήταν ο υποβιβασμός στη δεύτερη κατηγορία, 
ωστόσο η Φιορεντίνα επέλεξε να ξαναδημιουργηθεί ως 
εταιρεία κατρακυλώντας ακόμη πιο κάτω, στην τέταρτη 
κατηγορία, όπου ο μοναδικός παίκτης που συνέχισε να 
αγωνίζεται ήταν ο Ατζελο ντι Λίβιο. 

Οι Βιόλα υπό την ιδιοκτησία πλέον του Ντιέγκο ντέ-
λα Βάλε επέστρεψαν στα μεγάλα σαλόνια το 2004 και 
δύο χρόνια αργότερα τερμάτισαν στην τέταρτη θέση 
εξασφαλίζοντας και πάλι ένα εισιτήριο για το Champions 
League. Η εμπλοκή του συλλόγου όμως στο σκάνδαλο 
«Calciopolis» που συγκλόνισε το ιταλικό ποδόσφαιρο 
επέφερε βαριά τιμωρία και αφαίρεση του δικαιώματος να 
αγωνιστεί στον κορυφαίο διασυλλογικό θεσμό. 

Η συνεργασία με τον προπονητή Τσέζαρε Πραντέ-
λι που ξεκίνησε το 2005 αποδείχθηκε ευεργετική για τη 
Φιορεντίνα, καθώς ο μετέπειτα ομοσπονδιακός τεχνικός 
της Ιταλίας, δημιούργησε ένα σύνολο ικανό να πρωταγω-
νιστεί. Ετσι το 2009-10 η επιστροφή της Φιορεντίνα στο 
Champions League έμοιαζε αναπόφευκτη. Ο Πραντέλι 
είναι ο τεχνικός που παρέμεινε για περισσότερο από κάθε 
άλλον στον πάγκο των Βιόλα, καθώς έφυγε το 2010. 

Η ΕΠΟΧΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
Η φυγή του Πραντέλι για την Εθνική 
Ιταλίας, προκάλεσε τριγμούς. Η ομάδα 
βρέθηκε να παλεύει για τη σωτηρία της 
μέχρι το καλοκαίρι του 2012, όταν και 
ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του συλλό-
γου ο  Βιντσέντσο Μοντέλα και αποφα-
σίστηκε να αλλάξει ριζικά το ρόστερ. 
Από τους 26 παίκτες της επόμενης πε-
ριόδου οι 17 ήταν καινούριοι, οι οποίοι 
οδήγησαν τη Φιορεντίνα και πάλι στο 
επάνω κλιμάκιο του Καμπιονάτο καθώς 
τόσο την περίοδο 2012-13, όσο και 
την περυσινή οι Βιόλα τερμάτισαν στην 
τέταρτη θέση της βαθμολογίας «αγ-
γίζοντας» την έξοδο στο Champions 
League. 

Ο Μοντέλα άλλαξε όλη την ομάδα 
και εξ αρχής στηρίχθηκε στην «φρέ-
σκια» μεσαία γραμμή, με τους Ματίας 
Φερνάντεζ, Μπόρχα Βαλέρο, Αλμπέρ-
το Ακουϊλάνι και Νταβίντ Πισάρο. Πέ-
ρυσι προστέθηκε ο Ισπανός Χοακίν, 
ενώ επέστρεψαν ο Χουάν Βάργκας που 
ήταν δανεικός στη Τζένοα, ο Φιλίπο 
Μπερναρντέσκι από την Κροτόνε και 
αποκτήθηκαν οι Σλοβένοι Γιόζιπ Ιλισιτς, 
Γιασμίν Κούρτιτς, καθώς και ο Κροάτης 
Μίλαν Μπάντελγι δημιουργώντας ένα 
πλήρες σύνολο στο κέντρο με αρκετές 
επιλογές και στις θέσεις των μεσοεπι-
θετικών και των ακραίων μέσων. 

Ο 40χρονος τεχνικός έφερε από 
την πρώτη στιγμή τη μοντέρνα έκδοση 
του 3-5-2, ενώ δείχνει ευέλικτος στα 
σχήματα που επιλέγει, έχοντας προ-
σθέσει στη… γκάμα του το 4-3-3 και 
το 4-4-2. Στην επίθεση τον φορμαρι-
σμένο Χουμά Μπαμπακάρ, πλαισιώνει 
κατά περίσταση ο Μάριο Γκόμεζ και ο 
Ιλισιτς, καθώς ο Τζιουζέπε Ρόσι που πέ-
ρυσι σε 24 ματς πέτυχε 18 γκολ τραυ-
ματίστηκε και θα μείνει εκτός δράσης 
μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους.

Η Φιορεντίνα μετά την ήττα της 
(2-0) από τη Ρόμα στην πρεμιέρα του 
Καμπιονάτο, έχει δεχτεί σε επτά ματς 
(πέντε πρωταθλήματος και δύο ευρω-
παϊκά) μόλις ένα γκολ! Είτε παίζει με 
τρεις αμυντικούς (Σάβιτς, Ροντρίγκεζ, 
Πασκουάλ), είτε με τέσσερις (Σάβιτς, 
Ροντρίγκες στο κέντρο, Νέναντ Τόμο-
βιτς δεξιά και Πασκουάλ αριστερά), 
ενώ δίνει και χρόνο συμμετοχής στον 
Χοσέ Μαρία Μπασάντα και τον Μίκα 
Ρίτσαρντς που ήρθε δανεικός από τη 
Μάντσεστερ Σίτι.

EΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1926

ΕΔΡΑ
Αρτέμιο Φράνκι

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
47.282

ΤΙΤΛΟΙ
Πρωτάθλημα Ιταλίας
1956, 1969
Κύπελλο Ιταλίας
1940, 1961, 1966
1975, 1996, 2001
Σούπερ Καπ Ιταλίας
1996
Κύπελλο Κυπελούχων
1961

www.it.violachannel.tv
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ACF Fiorentina
2014-2015

1. NETO (GK) 
2. Gonzalo RODRIGUEZ
4. Micah RICHARDS
5. Milan BADELJ
6. Juan VARGAS
7. David PIZARRO
8. Marko MARIN
10. Alberto AQUILANI
11. Juan CUADRADO
12. Ciprian TATARUSANU
15. Stefan SAVIC
16. Jasmin KURTIC
19. Jose Maria BASANTA
20. Borja VALERO
22. Giuseppe ROSSI
23. Manuel PASQUAL

24. Luca LEZZERINI (GK)
28. Marcos ALONSO
29. Federico BERNARDESCHI 
30. Elhadji BABACAR
32. Andrea LAZZARI
33. Mario GOMEZ
34. Gianluca MANCINI
36. Nicolo GIGLI
37. Luzayadio BANGU
40. Nenad TOMOVIC
72. Josip ILICIC

Photo Line Up
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Οι κλασικοί κυνηγοί, οι σκόρερ 
της...μισής φάσης, είναι το φετίχ 
του ποδοσφαιρόφιλου στην Ιταλία. 
Όλη η... υστερία τους με την τακτι-
κή, με τη διαφύλαξη της άμυνας, τις 
επιστημονικές κινήσεις αποφυγής 
ρίσκου στο γήπεδο τις στηρίζουν 
στη δυνατότητα του φορ να μπορεί 
να εκμεταλλευτεί και τα «σπόρια». 
Τέτοιος ήταν ως παίκτης ο σημερι-
νός προπονητής της Φιορεντίνα, Βι-
ντσέντζο Μοντέλα. Με 157 γκολ σε 
362 παιχνίδια καριέρας (με Έμπολι, 
Σαμπντόρια, Τζένοα, Ρόμα, Φούλαμ) 
ήτοι με 1 γκολ ανά 150 αγωνιστικά 
λεπτά, συγκαταλέγεται στους top 
Ιταλούς επιθετικούς της προηγού-
μενης 20ετίας, την οποία σφράγισε 
με τα γκολ του, αλλά και τον θρυλι-
κό... αεροπλανικό πανηγυρισμό που 
του προσέδωσε το παρατσούκλι 
«Αεροπλανίνο»... Ο κ. Μοντέλα σή-
μερα θεωρείται εκ των κορυφαίων 
προπονητών της νέας γενιάς στην 
Ευρώπη και μίλησε αποκλειστικά 
για το PAOK FC official matchday 
magazine. 

— Η Φιορεντίνα συμμετέχει σε 
ένα από τα καλύτερα πρωταθλήμα-
τα του κόσμου. Πόσο δύσκολο είναι 
για εσάς να διαχειριστείτε τα ματς 
του Europa League; Ποιά είναι η προ-
σέγγισή σας σχετικά με το rotation; 
Πιστεύω ότι για όλους είναι δύσκολο 
να παίζουν ένα παιχνίδι κάθε τρεις μέ-
ρες. Όπως έχω πει θέλουμε να τα πά-
με καλά και στο πρωτάθλημα και στο 
Europa League, που για μας είναι μια 
πραγματικά σημαντική διοργάνωση, γι’ 
αυτό και σε κάθε αγώνα διαλέγω πάντα 
το σχήμα που μου δίνει τις καλύτερες 
πιθανές εγγυήσεις.

«Δεν είναι ποτέ 
εύκολο να παίζεις 
στην Τούμπα» 

Ο προπονητής της 
Φιορεντίνα μιλάει 
αποκλειστικά στο 
PAOK FC 
Οfficial Μatchday 
Μagazine
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— Θεωρείστε ως ένας από τους σπουδαιότερους 
επιθετικούς στην ιστορία της Ιταλίας. Ποιό είναι το μυ-
στικό για μια αποτελεσματική επίθεση; Όπως σε όλα τα 
πράγματα το μυστικό για να πετύχεις είναι η δουλειά. Αν 
δουλεύεις σωστά και σοβαρά συνήθως πετυχαίνεις τους 
στόχους σου. Μετά είναι σημαντικά το ένστικτο και η αντα-
γωνιστικότητα, αλλά η βάση για όλα είναι η δουλειά και η 
θέληση να γίνεσαι πάντα καλύτερος.

— Τι άλλαξε στον τρόπο που αντιλαμβάνεστε το πο-
δόσφαιρο από τη στιγμή που βγάλατε τα ποδοσφαιρικά 
παπούτσια και φορέσατε το κοστούμι του προπονητή; 
Ποιά είναι πιο δύσκολη δουλειά και γιατί; Είναι πολύ δι-
αφορετικές οι δουλειές. Ο δουλειά του προπονητή είναι 
πολύ λεπτή γιατί πρέπει να διαχειρίζεται ολόκληρη ομάδα. 
Πρέπει να ξέρει να δίνει τα σωστά κίνητρα σε όλους και να 
δημιουργεί έναν κοινό στόχο. Σίγουρα οι ευθύνες που έχω 
ως προπονητής είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που 
είχα όταν έπαιζα.

— Τι γνωρίζετε για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον 
ΠΑΟΚ; Πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται 
σε άνοδο, όπως φάνηκε και από το τελευταίο Μουντιάλ. Ο 
ΠΑΟΚ είναι πραγματικά μια καλή ομάδα, έχω δει διάφο-
ρους αγώνες, ακόμα και με αντιπάλους ιταλικές ομάδες και 
μου έχει αφήσει καλή εντύπωση.

— Είχατε το χρόνο να δείτε φετινά ματς του ΠΑ-
ΟΚ; Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιά διακρίνατε ως 
τα δυνατά του σημεία; Όπως είπα κάθισα και είδα διά-
φορους αγώνες και όπως και οι περισσότερες ελληνικές 
ομάδες, ο ΠΑΟΚ δίνει βάρος στην τακτική, το πρέσινγκ 
και την αποφασιστικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ 
έχει πολύ ζεστούς φιλάθλους και αυτό μπορεί να είναι ένα 
επιπλέον όπλο.

— Θυμάστε ως αντίπαλο τον Ζήση Βρύζα και ποιά 

είναι η γνώμη σας για εκείνον; Φυσι-
κά και θυμάμαι τον Βρύζα, ήταν ένας 
καλός επιθετικός που άφησε το στίγμα 
του στην Ιταλία. Δεν είναι εύκολο για 
κανέναν επιθετικό να βάλει 30 γκολ 
στο πρωτάθλημά μας. Πιστεύω ότι τον 
καλύτερο του εαυτό τον έδωσε σαν παί-
κτης της Περούτζια.

— Ποιά είναι τα στοιχεία που 
κάνουν την Φιορεντίνα να ξεχωρίζει 
ανάμεσα στις άλλες ιταλικές ομάδες; 
Είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε 
πάντα να είμαστε καλοί, να παίξουμε 
όμορφο και σωστό ποδόσφαιρο, να 
φτάνουμε στο αποτέλεσμα μέσω του 
τρόπου που αγωνιζόμαστε.

— Ποιός είναι ο στόχος σας στα 
ευρωπαϊκά ματς και πόσο σημαντι-
κό για την εξέλιξη του ομίλου είναι 
το ματς στην Τούμπα; Θέλουμε να 
φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στο 
Europa League, όπως είπα και πριν 
για εμάς είναι ένας πολύ σημαντικός 
στόχος. Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ είναι 
σημαντικός, είναι πιθανότατα ο πιο δύ-
σκολος αντίπαλος στο γκρουπ και το 
να παίζεις στην Τούμπα δεν είναι ποτέ 
εύκολο.

— Ένα πρώτο κομμάτι της σεζόν 
τελείωσε. Πως βαθμολογείτε τις επι-
δόσεις της ομάδας σας μέχρι στιγμής 
και ρεαλιστικά που στοχεύετε φέτος 
σε Ιταλία και Ευρώπη; Πιστεύω ότι το 
πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν θετικό 
για μας. Παίξαμε καλά, μερικές φορές 
ήμασταν άτυχοι, όπως στον αγώνα με 
την Τζένοα και την Σασουόλο, αλλά πι-
στεύω ότι το σύνολο των αποτελεσμά-
των ήταν δίκαιο. Στο Europa League 
έχουμε νικήσει και στους δύο πρώτους 
αγώνες που δώσαμε και ελπίζουμε ότι 
θα περάσουμε στον επόμενο γύρο.

 
— Αν είχατε να επιλέξετε την 

επιτυχία στην Ευρώπη ή την επιτυχία 
στην Ιταλία, τι θα διαλέγατε και γιατί; 
Είναι μια δύσκολη ερώτηση γιατί δεν εί-
ναι ποτέ εύκολο να διαλέξεις ένα από τα 
δύο. Προσωπικά θα ήθελα να τα πάμε 
καλά και να αφήσουμε το στίγμα μας 
και στις δύο διοργανώσεις, αλλά στο 
ποδόσφαιρο δεν μπορείς ποτέ να προ-
βλέψεις τίποτα. Ο στόχος μας ωστόσο 
είναι να τα πάμε καλά.

Vincenzo Montella

HM. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
18.06.1974

ΟΜΑΔΕΣ 
ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Έμπολι, Τζένοα, 
Σαμπντόρια, Ρόμα
Φούλαμ

ΟΜΑΔΕΣ 
ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ρόμα, Κατάνια, 
Φιορεντίνα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
362
 
ΓΚΟΛ
157
 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
20
 
ΓΚΟΛ
3
 
ΤΙΤΛΟΙ 
ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
Πρωτάθλημα Ιταλίας
2001
Κύπελλο Ιταλίας
2007

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ
Aeroplanino
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πέρασε σχεδόν ολόκληρη 
την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, 
στον οποίο ήρθε σε ηλικία 
19 ετών το 1977 και έμεινε 
ως το 1989. Ξεκίνησε ως 
επιθετικός και επέστρεψε στα 
μετόπισθεν. Μετά το τέλος 
της ποδοσφαιρικής καριέρας 
του επέστρεψε στην ιδιαίτερη 
πατρίδα του.

Γεννημένος τον Νοέμβριο 
του 1961 φόρεσε τη φανέλα 
τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ 
από το 1985 μέχρι το 1991, 
ενώ στη συνέχεια μετακόμισε 
στην Παναχαϊκή και στη 
Νάουσα. Όταν κρέμασε τα 
γάντια του έγινε προπονητής 
τερματοφυλάκων και σήμερα 
είναι στο τιμ της ομάδας του 
Δικεφάλου. 

Από το καλοκαίρι του 1982 όταν 
σε ηλικία 22 χρονών μετακόμισε 
στον ΠΑΟΚ, εξελίχθηκε σε 
εμβληματική φυσιογνωμία 
του Δικεφάλου. Μοντέρνο και 
δυναμικό χαφ που πανηγύρισε 
84 γκολ σε 265 συμμετοχές 
σε μια δεκαετία με τον ΠΑΟΚ. 
Δοκίμασε την προπονητική 
καριέρα και πλέον διατηρεί 
ακαδημίες ποδοσφαίρου.

Θωμάς Σίγγας Απόστολος Τερζής Γιώργος Σκαρτάδος

Το καλοκαίρι του 1985 ο 
πρωταθλητής Ελλάδας 
ΠΑΟΚ του Βάλτερ 
Σκότσικ επέλεξε να 
πραγματοποιήσει το 
βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας του στην 
Αυστρία. Σε ένα από 
τα πρώτα καλοκαιρινά 
φιλικά στο Κούφσταϊν 
ο αυστριακός τεχνικός 
άφησε εκτός τους 
βασικούς Κυριάκο 
Αλεξανδρίδη, Γιώργο 
Κωστίκο, Νίκο Αλαβάντα, 
Ράντε Πάπριτσα δίνοντας 
χρόνο συμμετοχής σε 
νεότερους παίκτες. Ο 
στόχος ήταν να μπορέσει 
να υπερασπιστεί τον τίτλο 
της η ομάδα του ΠΑΟΚ, 
κάτι που ωστόσο για 
διάφορους λόγους δεν 
επιτεύχθηκε.

Η προετοιμασία 
των 
πρωταθλητών
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Παγούρια του νομού Ροδόπης, 
ξεκίνησε από τα τμήματα 
υποδομής του ΠΑΟΚ. Μέλος 
της ομάδας του 1985, έπαιξε 
συνολικά επτά χρόνια στον 
Δικέφαλο. Επέστρεψε στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του και 
εργάστηκε ως μάνατζερ στην 
Ξάνθη και τον Πανθρακικό, ενώ 
διατηρεί πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ 
στην Κομοτηνή.

Τον Φεβρουάριο του 1980 ο 
δεξιοπόδαρος αμυντικός έγινε 
ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής 
που αγωνίζεται στην πρώτη 
ομάδα του ΠΑΟΚ. Φόρεσε τη 
φανέλα με τον Δικέφαλο ως το 
1989, ενώ στη συνέχεια πέρασε 
από τον Αρη και τον Ηρακλή. 
Μετά το τέλος της καριέρας του 
εργάστηκε ως εργολάβος στη 
Θεσσαλονίκη. 

Γεννημένος το 1966 ανελίχθηκε 
στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ 
το 1984. Εμεινε μια τετραετία 
στον Δικέφαλο φτάνοντας 
μάλιστα ως την Εθνική ανδρών. 
Ακολούθως μετακόμισε στον 
Ολυμπιακό και προς το τέλος 
της καριέρας του έπαιξε στον 
Πανηλειακό και στον Αθηναϊκό. 
Κρέμασε τα παπούτσια 
του, έβαλε για λίγο φόρμα 
προπονητή και ακολούθως… 
κουστούμι μάνατζερ.

Επειτα από πέντε χρόνια στον 
ΠΑΟΚ όπου είχε ξεκινήσει 
την καριέρα του το 1975, 
μετακόμισε στον Πειραιά 
και τον Ολυμπιακό, ωστόσο 
επέστρεψε στον πρωταθλητή 
Δικέφαλο το 1985 αγωνιζόμενος 
για ακόμη δύο χρόνια, ενώ 
έκλεισε την καριέρα του στον 
Απόλλων Καλαμαριάς.

Από τον Αλμυρό Βόλου 
ο γεννημένος το 1960 
ταλαντούχος μέσος ήρθε 
στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 19 ετών 
αγωνιζόμενος ως το 1987, 
προτού μεταγραφεί στην ΑΕΚ 
και στη συνέχεια στον Πανιώνιο. 
Επέστρεψε στον Βόλο και στη 
συνέχεια στη Θεσσαλονίκη 
όπου ασχολείται με το 
ποδόσφαιρο, τις ακαδημίες και 
την προπονητική. 

Ο γεννημένος το 1956 
ακούραστος μέσος αποκτήθηκε 
το 1984 από τον ΠΑΣ Γιάννινα, 
όπου είχε αγωνιστεί με επιτυχία 
για μια δεκαετία φτάνοντας 
μάλιστα να γίνει και διεθνής. 
Στον ΠΑΟΚ έμεινε δύο χρόνια, 
ενώ έκλεισε την επαγγελματική 
καριέρα του το 1990 στον 
ΠΑΣ. Συνέχισε ως τα 48 του 
να αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό 
επίπεδο! Ζει στην Ηγουμενίτσα 
ως συνταξιούχος αστυνομικός.

Τον Οκτώβριο του ‘86 η Εθνική 
Ελπίδων κατατρόπωσε με 5-0 
την αντίστοιχη της Ολλανδίας 
στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
Εθνών Ευρώπης με πέντε γκολ 
του 21χρονου τότε επιθετικού. 
Στον Δικέφαλο έμεινε ως 
το 1989, χωρίς όμως να έχει 
ανάλογη αποτελεσματικότητα. 
Συνέχισε την καριέρα του στον 
Απόλλων Αθηνών, επέστρεψε 
στον ΠΑΟΚ (1993-1995) και 
κρέμασε τα παπούτσια του 
στον Εδεσσαϊκό. Εφυγε για 
τη Γερμανία όπου διαμένει 
μόνιμα, ακολουθώντας καριέρα 
προπονητή σε παιδιά μικρών 
ηλικιών.

Ο γεννημένος το 1956 στο 
Ζρένιανιν της Σερβίας 
αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα 
του στην Προλετέρ προτού 
πάρει μεταγραφή στον Ερυθρό 
Αστέρα, όπου καθιερώθηκε 
σαν ένας από τους πλέον 
αξιόπιστους αμυντικούς της 
χώρας. Εφτασε ως τον τελικό 
του Κυπέλλου UEFA το 1979, 
ενώ ήρθε στον ΠΑΟΚ το 
1984. Εκλεισε την καριέρα 
του το 1990 στον Απόλλων 
Καλαμαριάς. 

Χάρης Μπανιώτης

Απόστολος Τσουρέλας Σωτήρης Μαυρομάτης

Κώστας Ορφανός Βασίλης Βασιλάκος

Νίκος Λιάκος Αριστείδης Καρασαββίδης

Ιβάν Γιούρισιτς
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Info & Numbers 1

18’

6

11 2

6

71

εντός έδρας αγώνες 
αήττητος στους ομίλους 
του Europa League είναι 
ο ΠΑΟΚ που μετρά 
επτά νίκες και τέσσερις 
ισοπαλίες.

συνεχόμενες κατακτήσεις 
του Europa League μετρά 
ο Μάρκο Μαρίν. Το 2013 
πανηγύρισε ως παίκτης 
της Τσέλσι και την 
περασμένη σεζόν σήκωσε 
το τρόπαιο με τη φανέλα 
της Σεβίλλης. 

τέρματα έχει σημειώσει η 
Φιορεντίνα που δεν έχει 
ακόμα δεχτεί γκολ δια-
τηρώντας την καλύτερη 
διαφορά τερμάτων στη 
διοργάνωση.

αγώνες δίχως ήττα 
μακριά από το Αρτέμιο 
Φράνκι μετρά η 
Φιορεντίνα στη φάση 
των ομίλων. Το ρεκόρ 
στην ιστορία της 
διοργάνωσης το κατέχει 
ο ΠΑΟΚ με εννιά 
αγώνες. Το σερί του 
Δικεφάλου έσπασε στο 
Γκινγκάμπ. 

2009-20102009-2010 2013-2014

συμμετοχές στο Europa 
League έχει συμπληρώσει ο 
Δημήτρης Σαλπιγγίδης. Οι μόνοι 
ποδοσφαιριστές που έχουν 
περισσότερες είναι ο Τζιουζέπε 
Μπέργκομι με 96 κι ο Φρανκ 
Ροστ με 90. 

χρειάστηκε ο Στέφανος 
Αθανασιάδης για να σημειώσει 
χατ τρικ στην αναμέτρηση με 
τη Ντινάμο Μινσκ. Το τρίτο πιο 
γρήγορο στην ιστορία του θεσμού. 

Ιτάνζ – Ακουιλάνι Τζιόλης – Μαρίν Μαντούρο – Μαρίν

Πρώην συμπαίκτες
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52

11 14

32
Δημήτρης Σαλπιγγίδης

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα

Πρώτοι σκόρερ στην Ευρώπη

Περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές

Σεμπάστιαν Φρέι

Στέφανος
Αθανασιάδης
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PAOK FC ACF Fiorentina

& Numbers 2

European History Stats

Ευρωπαϊκοί αγώνες

143 143

50 W 67 W50 L 33 L43 D 43 D

Αγώνες

Μεγαλύτερες νίκες
Λοκομοτίβ Τιφλίδας 
ΠΑΟΚ 
0-7

Φιορεντίνα
Ελφσμποργκ
6-1

Μεγαλύτερες ήττες
Μπαρτσελόνα
ΠΑΟΚ
6-1

Αντερλεχτ
Φιορεντίνα
6-2

1.

2.

3.

4.

Αγώνες

4

3

2

1

Info
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& Numbers 3

Τελικές προσπάθειες

Γκολ

Εντός στόχου

Εκτός στόχου

Αποκρούσεις

Κατοχή

PAOK FC ACF Fiorentina

0 30 0

6 141 423 15

36 15

Κίτρινη

Φάουλ κατά Φάουλ κατά

Φάουλ υπέρ Φάουλ υπέρ

ΚίτρινηΚόκκινη Κόκκινη

Info

58

24

6

10

10

4

65

32

6

16

7

9
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(GK) Charles ITANDJE
Γιάννης ΣΚΟΝΔΡΑΣ
Γιώργος ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
Γιώργος ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Răzvan RAȚ
Αλέξανδρος ΤΖΙΟΛΗΣ
Eyal GOLASA 
Hedwiges MADURO
Δημήτρης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Facundo PEREYRA
Robert MAK
Δημήτρης ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ
Miguel VITOR
Ευθύμης ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
Νίκος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Παναγιώτης ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Στέλιος ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ
Ergys KACE
Θεοφάνης ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ
Στέφανος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Maarten MARTENS
(GK) Αστέριος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Στέλιος ΚΙΤΣΙΟΥ
 (GK) Παναγιώτης ΓΛΥΚΟΣ
Κυριάκος ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Στέλιος ΠΟΖΟΓΛΟΥ

NETO (GK)
Gonzalo RODRIGUEZ
Micah RICHARDS
Milan BADELJ
Juan VARGAS
David PIZARRO
Marko MARIN
Alberto AQUILANI
Juan CUADRADO
Ciprian TATARUSANU
Stefan SAVIC
Jasmin KURTIC
Jose Maria BASANTA
Borja VALERO
Giuseppe ROSSI
Manuel PASQUAL
Luca LEZZERINI
Marcos ALONSO
Federico BERNARDESCHI 
Elhadji BABACAR
Andrea LAZZARI
Mario GOMEZ
Gianluca MANCINI
Nicolo GIGLI
Luzayadio BANGU
Nenad TOMOVIC
Josip ILICIC
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Season 
2014-15
Group stage 

Matchday
3

www.paokfc.gr

23.10.2014
20.00 
Toumba
Stadium 

 

1 ACF Fiorentina 
2 EA Guingamp 
3 PAOK FC 
4 FC Dinamo Minsk

 Clubs

2
2
2
2

P

2
1
1
0

W

0
0
0
0

D

0
1
1
2

L

6
2
6
1

F

0
3
3
9

A

6
-1
3
-8

+/-

6
3
3
0

Pts

Group K

PAOK FC ACF Fiorentina

Final Score
Scorers

MVPPAOK FC ACF Fiorentina

Άγγελος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

B BA A

Vincenzo MONTELLA

PORCELANA



PAOK FC Social Media

paokfc.gr/youtube

paokfc.gr/tumblr

paokfc.gr/twitter

paokfc.gr/facebook

paokfc.gr/pinterest

plus.google.com/+paokfc

paokfc.gr/instagram




