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Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Χουμπ

ΣΤΕΦΕΝΣ

Ποτέ ξανά άδεια η έδρα μας
Καλωσορίζω τους φιλάθλους μας στο
γήπεδο, σε ένα ακόμη δύσκολο ματς για
την ομάδα μας. Με την ευκαιρία που μου
δίνεται, αν και το έχω κάνει πολλές
φορές, θέλω να υπογραμμίσω πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους. Ο φίλαθλος είναι κομμάτι του παιχνιδιού, με τη
συμμετοχή, τη φωνή του, το πάθος που
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
βγάζει, αλλάζει την εικόνα του παιχνιδιού 29 Νοεμβρίου 1953,
και αυξάνει την ένταση των ποδοσφαιριΣιτάρντ, Ολλανδία
στών. Το ποδόσφαιρο διεξάγεται για τους
θεατές. Ελπίζω να μην χρειαστεί, αφού
ΟΜΑΔΕΣ
εκτίσουμε την τιμωρία μας, να ξαναπαίξει
ΩΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
ο ΠΑΟΚ σε κλειστή Τούμπα.
Φορτούνα Σιτάρντ,
Σήμερα λοιπόν ανυπομονώ να δω το γήΑϊντχόβεν
πεδο σε ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, σε ένα κλασικό ματς. Η ομάδα
ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ
μας θέλω να πιστεύω ότι θα προσπεράσει
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
την κόπωση από τα συνεχόμενα ματς και θα
Ρόντα, Σάλκε, Χέρτα,
βγει νικήτρια. Σέβομαι τον Παναθηναϊκό σε
Κολωνία, Αμβούργο,
όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται, αυτές οι
Αϊντχόβεν,
ομάδες βρίσκουν τρόπο να αντιπαρέρχονται
Σάλτσμπουργκ
τα προβλήματά τους και να παρουσιάζονται
αξιόμαχες ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια.
ΤΙΤΛΟΙ
Εμείς από την πλευρά μας έχουμε
Κύπελλο UEFA
ανάγκη να διατηρήσουμε την έδρα μας
(1997)
ανέπαφη σε όλες τις διοργανώσεις και να
Κύπελλο
Γερμανίας
ψάξουμε την βελτίωση στους εκτός
(2001)
έδρας αγώνες και την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Με αυτό το σκεπτικό Πρωτάθλημα Αυστρίας
(2010)
θα πρέπει να κυριαρχήσουμε στον αγωνιστικό χώρο, να καταθέσουμε την ποι-

ότητά μας και το πάθος μας για να μην
αφήσουμε περιθώρια στον αντίπαλο να
μας αμφισβητήσει. Δεν περιμένω να
είναι εύκολο. Χρειάζεται υπομονή, καθαρό μυαλό, αυτοσυγκέντρωση και πολύ
τρέξιμο.
Θα δούμε ποιοί ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στην καλύτερή τους κατάσταση για
να αποφασίσουμε και ποιοί θα αγωνιστούν.
Είμαστε τυχεροί που έχουμε ένα μεγάλο και
ποιοτικό ρόστερ που μας δίνει πολλές επιλογές. Είναι λογικό στη διάρκεια μιας σεζόν
να χρειαστούν όλοι και οφείλουν να είναι σε
ετοιμότητα.
Οι στόχοι μας παραμένουν υψηλοί και
ακόμη κι αν είμαστε μια καινούρια ομάδα,
πρέπει να βρούμε τρόπο να ανταποκριθούμε στο μέγεθος του Συλλόγου. Σε πρώτη
φάση μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα
και σιγά σιγά να γίνουμε ένα ομοιογενές σύνολο που θα βάζει περισσότερα στοιχεία στο
παιχνίδι του.
Εύχομαι οι φίλαθλοι να κατανοούν την προσπάθεια που καταβάλουμε και να βρίσκονται στο πλευρό μας. Η στήριξή τους είναι
σημαντικότερη τις πιο δύσκολες στιγμές
ενός αγώνα και η ενέργειά τους είναι αυτή
που δίνει περισσότερη ενέργεια στους δικούς μας ποδοσφαιριστές... Είναι μια αμφίδρομη σχέση και ελπίζω σήμερα το βράδυ
να φύγουν απόλυτα ικανοποιημένοι από το
γήπεδο!
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Στέφανος

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΟΚ να τον χαιρόμαστε!

Μου ζητήθηκε να γράψω αυτό το μήνυμα
προς τους φιλάθλους και μέσω αυτού του
περιοδικού να τους καλωσορίσω στο γήπεδο. Είμαι από μικρό παιδί στον ΠΑΟΚ και
νομίζω ότι η σχέση μου με τον κόσμο είναι
ειλικρινής. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.
Ο ΠΑΟΚ είναι ένα συναρπαστικό σωματείο,
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
με πολλές ιδιαιτερότητες, μοναδικό νομίζω
στην Ελλάδα, ίσως και παραπέρα...
24 Δεκεμβρίου 1988
Ο ΠΑΟΚ που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια αλ- Λάκκωμα Χαλκιδικής
λάζει και το νιώθουμε πρώτοι απ΄όλους οι
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΠΟ
ποδοσφαιριστές. Για πολλά χρόνια ακού1996
γαμε τους ξένους συναδέλφους μας να μας
περιγράφουν με θαυμασμό τις συνθήκες
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
δουλειάς στο εξωτερικό. Σήμερα η δική μας
24 Φεβρουαρίου 2006
ομάδα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτές.
ΠΑΟΚ - Λάρισα 1-3
Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όμως ο ΠΑΟΚ αναπτύσ- ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΑΟΚ
σεται και όσοι είμαστε στην ομάδα χαιρόμα20 Απριλίου 2009
στε την καθημερινότητά μας. Ο κ. Σαββίδης Λάρισα – ΠΑΟΚ 4-3
έχει δώσει πολύ μεγάλες προοπτικές και
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
όλοι θέλουμε να συμμετέχουμε στο μέλλον
145
του ΠΑΟΚ!
Δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Όσο
ΓΚΟΛ
κι αν βελτιωθεί η οργάνωση μιας ομάδας,
54
πολλά πράγματα παίζουν ρόλο για την απόδοσή της. Προσωπικά θεωρώ ότι η ομάδα
ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ
θα βελτιώνεται καθημερινά και θα παρουΚλάους
σιαζόμαστε καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έχουμε πολλά περιθώρια ακόμη, αν ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ
33
αναλογιστεί κανείς ότι έπρεπε σε σύντομο
χρονικό διάστημα να αλλάξει τόσο πολύ η

δομή της ομάδας και μάλιστα υπό τις οδηγίες ενός νέου προπονητή, με δική του φιλοσοφία.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν ότι οι
απαιτήσεις είναι υψηλές και όλοι μας θέλουμε να αναλάβουμε το... βάρος της
επιτυχίας. Ο ΠΑΟΚ πλέον είναι μια ομάδα
όνειρο για την καριέρα κάθε ποδοσφαιριστή και όλοι δίνουν τον καλύτερό τους
εαυτό για να καθιερωθούν. Είναι σημαντικό που οι περισσότεροι είναι διεθνείς
παίκτες, με μεγάλη εμπειρία κι αυτό μπορεί να μας εξασφαλίσει - λόγω εμπειρίας
και αξίας - πιο γρήγορα αποτελέσματα
της δουλειάς μας.
Το σημερινό ματς είναι πολύ δύσκολο. Ο
Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα
και χρειάζεται ανάλογη προσοχή από
μας. Πρέπει να αποδείξουμε στον αγωνιστικό χώρο ότι είμαστε καλύτεροι. Ξέρουμε ότι πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι, να μη χάσουμε χρόνο και να τηρήσουμε όσα μας έχει πει ο προπονητής.
Έχουμε αναλύσει τα λάθη που κάναμε
στην Κρήτη και είμαστε αποφασισμένοι
να μην ξαναφήσουμε χρόνο να περάσει
μέσα στο παιχνίδι χωρίς τουλάχιστον να
προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό
μας ρυθμό.
Καλωσορίζω λοιπόν τον κόσμο μας στο σημερινό ματς κι εύχομαι στο τέλος να είμαστε
εμείς οι νικητές!
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BIG PICTURE

Εδώ είναι Τούμπα...
Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και γιορτή δίχως κόσμο δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τους φίλους
του στην προσπάθεια του να κάνει ένα καινούριο,
φιλόδοξο ξεκίνημα με υψηλούς στόχους. Ολοι μαζί
μπορούμε να κάνουμε την Τούμπα ένα πραγματικό
μέρος διασκέδασης.
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MATCH ACTION
SUPER LEAGUE • ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΠΑΟΚ 3 - 0 SKODA ΞΑΝΘΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάριος Λαμπρόπουλος (Ηλείας)

ΣΚΟΡΕΡ: 43’ Βίτορ, 67’ Λούκας (πεν.), 73’ Αθανασιάδης

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,
Κίτσιου,
Λίνο (76’ Σκόνδρας),
Βίτορ, Λόπεθ,
Λάζαρ, Τζιόλης,
Στοχ (72’ Ολίσε),
Λούκας,
Σαλπιγγίδης
(80’ Νέτσιντ),
Αθανασιάδης
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Λόπεθ, Λίνο, Στοχ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

5

9

Τα αποκαλυπτήρια του νέου ΠΑΟΚ της περιόδου 2013-14
SKODA ΞΑΝΘΗ
έγιναν στην αναμέτρηση με τη… γνώριμη Ξάνθη, αντίπαλο
Κυριακίδης,
τον οποίο έχει αντιμετωπίσει περισσότερες φορές από κάθε
άλλον ο Δικέφαλος σε πρεμιέρα πρωταθλήματος την τελευ- Πάιτο, Μπαξεβανίδης,
Κομεσίδης
ταία 20ετία. Κι αν παραδοσιακά η ομάδα της Ξάνθης δυσκόλευε τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά οι αντιστάσεις κάμφθηκαν πιο
(45’ Φλίσκας),
εύκολα.
Βάλλας, Γκοχουρί,
Ο ΠΑΟΚ του Χουμπ Στέφενς απέδειξε απ’ την πρώτη κιόλας
Ντε Γκούζμαν,
αγωνιστική ότι η περυσινή αδυναμία στις στημένες φάσεις,
Μάνταλος, Μαρίν,
εφέτος έχει μετατραπεί σε ένα επιπλέον όπλο! Ετσι στο 43’
Μαρσελίνιο
έπειτα από καλοχτυπημένο φάουλ του Πέρεθ Λούκας, ο κεν(70’ Μπέρτος),
τρικός αμυντικός Βίτορ Μιγκέλ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ
Βασιλακάκης
και τον εφετινό λογαριασμό των γκολ του ΠΑΟΚ στο ελληνικό
(57’ Σολάρι)
πρωτάθλημα.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Στο β’ ημίχρονο, τη λύση έδωσε και πάλι ο κορυφαίος του
αγώνα Λούκας, ο οποίος με κάθετη μπαλιά «τρύπησε» την Μάνταλος, Κυριακίδης,
Γκοχουρί
άμυνα των φιλοξενούμενων βρίσκοντας τον Σαλπιγγίδη. Ο
επιθετικός του ΠΑΟΚ ανατράπηκε από τον Μπαξεβανίδη και
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Λούκας. Ο ισπανός μεσοεΜπαξεβανίδης
πιθετικός του ΠΑΟΚ που ψηφίστηκε από τους εκπροσώπους
των ΜΜΕ (χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο) MVP της αναμέτρηSHOTS ON/OFF
σης υπέγραψε και το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, καθώς από δική
του εκτέλεση κόρνερ ο Στέφανος Αθανασιάδης διαμόρφωσε
το τελικό 3-0 και έστειλε τον Δικέφαλο με αρκετά καλή ψυχολογία στη Γερμανία για την πρώτη αναμέτρηση των πλέι
οφ του Champions League απέναντι στη Σάλκε.
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ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

21

ΦΑΟΥΛ

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ
ΦΑΟΥΛ

2

0/11
18

BACK_Layout 1 02/10/2013 4:50

Page 11

Ενας αμυντικός, ο Βίτορ πέτυχε
το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα

Το αριστερό πόδι του Λούκας βοήθησε
τον ΠΑΟΚ να κάνει πρεμιέρα με το… δεξί
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MATCH ACTION
SUPER LEAGUE • ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 - 0 ΠΑΟΚ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Βοσκάκης (Ρεθύμνου)
ΣΚΟΡΕΡ: 27’ Μπόγιοβιτς, 44’ Μελισσάς

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Ράφαελ, Κούσας,
Καμαρά (90+ Μύγας),
Μελισσάς,
Θεοδωρίδης
(72' Γοδόι),
Τζούνιορ, Γκάλο,
Μπακάκης, Ιωάννου,
Μπόγιοβιτς
(78' Παπουτσογιαννόπουλος),
Μπελόν
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Σίλβα Τζούνιορ,
Μπόγιοβιτς
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

6

9

Τρεις ημέρες μετά την εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) στο ΓκελΠΑΟΚ
ζενκίρχεν απέναντι στη Σάλκε, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Ελλάδα και αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Από τη Χακόμπο, Σκόνδρας,
Κίτσιου, Βίτορ,
μία η χαρά του θετικού αποτελέσματος στη Γερμανία και η
Λόπεθ, Τζιόλης
προοπτική πρόκρισης στη φάση των ομίλων που ανοίχθηκε,
(68' Γεωργιάδης),
από την άλλη η ταλαιπωρία του ταξιδιού της επιστροφής που
κράτησε ξάγρυπνους ως το πρωί της Πέμπτης τους ποδοΚάτσε, Στοχ,
σφαιριστές, αποτέλεσαν καταστροφική συνταγή!
Λούκας, Ολίσε
«Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε με ευρωπαϊκή νοοτροπία,
(46' Σαλπιγγίδης),
δηλαδή τρία παιχνίδια την εβδομάδα. Νομίζω ότι όλοι είχαμε
Νέτσιντ
το μυαλό στη Σάλκε», δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Χουμπ
(46' Αθανασιάδης)
Στέφενς μετά την ήττα - ανώμαλη προσγείωση του ΠΑΟΚ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
στο Αγρίνιο από τον νεοφώτιστο Παναιτωλικό.
Νέτσιντ, Βίτορ, Τζιόλης,
Ο Δικέφαλος μπορεί να έχασε τον Λάζαρ στο ζέσταμα,
ωστόσο αποδείχθηκε ότι ουδέποτε «μπήκε» στο ματς. Ο επι- Αθανασιάδης, Κίτσιου
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
θετικός των γηπεδούχων Μπόγιοβιτς έριξε δύο προειδοποιητικές βολές στο 24’ και στο 25’ και τελικά στο 28’ όταν
βρέθηκε τετ α τετ με τον Χακόμπο δεν αστόχησε ανοίγοντας
το σκορ. Η ψυχρολουσία ήρθε στο φινάλε του α’ ημιχρόνου.
Ο Σέκου Ολίσε χάνει μοναδική ευκαιρία για την ισοφάριση
και στην επόμενη φάση ο Παναιτωλικός διπλασιάζει τα τέρSHOTS ON/OFF
ματά του με κεφαλιά του Μελισσά.
Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ στην ανάπτυξη δε λύθηκε ούτε στο
β’ ημίχρονο, όπου όμως είχε δοκάρι με τον Αθανασιάδη.
Ακόμη και στις χαμένες ευκαιρίες το «σκορ» ήταν υπέρ των
γηπεδούχων, οι οποίοι έχασαν πέναλτι στο 87’ με τον Καμαρά να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.
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Ο Λάζαρ… έμεινε στο ζέσταμα
Ανάμεσα στις αναμετρήσεις με τη Σάλκε, ο ΠΑΟΚ γνώρισε
την πρώτη τη μοναδική του ήττα στη Super League
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RETRO STORIES

Οταν ο Λέανδρος

υπέγραφε την πρώτη νίκη
του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού
Το παρασκήνιο στην εφημερίδα «Oμάδα» μετά την αναμέτρηση του πρώτου γύρου έδινε
την υπόσχεση για την «ρεβάνς» της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ είχε ηττηθεί με 3-1 από τον
Παναθηναϊκό, αλλά ο προπονητής της ομάδας Καρλ Φρανς Ντούρσπεκτ ήταν κάτι παραπάνω από φανερά εκνευρισμένος με την εξέλιξη του ματς. «Αλλά εντό είναι Ατήνα, Τεσσαλίκη όμως; Τεσσαλονίκη να τσακίσουμε... Και έσφιξε τις γροθιές του».

Κ

Κάθε ομάδα στην αναμέτρηση της
Αθήνας είχε από ένα ημίχρονο και η
αδράνεια του ΠΑΟΚ στα πρώτα 45
λεπτά έφερε το σκορ στο 3-0 και από
εκεί και πέρα η καθολική υπεροχή του
Δικεφάλου στο δεύτερο ημίχρονο
απλά έδειξε την ποιότητα του. Ο Κώστας Λινοξιλάκης μάλιστα ήταν έξαλλος με το ότι ο προπονητής
του Παναθηναϊκού Χάρι Γκέιμ δεν ήταν ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του και πήρε
την πληρωμένη απάντηση από τα χείλη του ποδοσφαιριστή του που δεν δίστασε να του πει «Είσαι
δυσαρεστημένος κύριε Γκέιμ; Δεν αντιλήφθηκες
ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα που συναντήσαμε μέχρι σήμερα; Λοιπόν, να είσαι ικανοποιημένος».
Ακόμη και οι δημοσιογράφοι της εποχής εξέφραζαν
την απορία τους για την εικόνα του Παναθηναϊκού
που συνήθιζε να δείχνει τις αρετές του στο δεύτερο
ημίχρονο, όπου κυριάρχισε ο ΠΑΟΚ.
Αυτό που έμεινε στον ΠΑΟΚ, εκτός από την κυριαρχία του δεύτερου ημιχρόνου ήταν το γκολ που σημείωσε λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης ο
Λέανδρος Συμεωνίδης. Στα τέσσερα ματς που είχαν
προηγηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες και στις δύο

Λινοξυλάκης: «Είσαι
δυσαρεστημένος κύριε
Γκέιμ; Δεν αντιλήφθηκες
ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ
είναι η καλύτερη
ομάδα που συναντήσαμε
μέχρι σήμερα; Λοιπόν,
να είσαι ικανοποιημένος»
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“

έδρες, ο Δικέφαλος δεν είχε βρει τον δρόμο για τα
δίχτυα. Στο 88’ εκείνης της συνάντησης και ενώ
νωρίτερα είχαν χαθεί αρκετές ευκαιρίες, ο Βασιλειάδης πήρε την κεφαλιά στην έξοδο του Βουτσαρά και η μπάλα έφτασε στον Λέανδρο που με
νέα κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Παναθηναϊκού.
Κύλησε ένα γύρος στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός επισκέφθηκε την Θεσσαλονίκη με τον αέρα
του αήττητου και 23 νίκες και τρεις ισοπαλίες σε 26
ματς. Ακόμη και η ισοπαλία του έδινε και μαθηματικά τον τίτλο και προσέδιδε τυπικό χαρακτήρα στα ματς που ακολουθούσαν
με Αιγάλεω, Άρη και Ολυμπιακό. Ο
Καρλ Φρανς Ντούρσπεκτ, έστω και
πάνω στην ένταση του πρώτου αγώνα
είχε δώσει μια υπόσχεση που οι ποδοσφαιριστές του εκπλήρωσαν στο ακέραιο.
Ο Γιακουμής στο 8’ δημιούργησε την
φάση από αριστερά, άνοιξε στον Μουρατίδη που με σουτ μέσα από την περιοχή άνοιξε το σκορ. Πέντε λεπτά
αργότερα, ο Γιακουμής βρήκε αυτή τη
φορά τον Λέανδρο Συμεωνίδη και
εκείνος νίκησε στην μονομαχία τον
Καμάρα για να δώσει προβάδισμα δύο
γκολ στους γηπεδούχους.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θέλησε να αλλάξει τα δεδομένα στην
άμυνα του που πέρασε δύσκολες στιγμές στα
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και πέρασε αριστερά
τον Ανδρέου για να σταματήσει τις επιθέσεις του Δικεφάλου, τον Καμάρα στη δεξιά πλευρά του κέντρου, τον Λουκανίδη πίσω από τους επιθετικούς.
Λειτούργησε καλύτερα ο Παναθηναϊκός, κέρδισε
πέναλτι σε ανατροπή του Παπαεμανουήλ από τον
Ραπτόπουλο και ο Χολέβας ευστόχησε για να κάνει
στο 17’ το σκορ 2-1 που έμελε να είναι και το τελικό.
Ο ΠΑΟΚ κράτησε την κυριαρχία, έκανε αρκετές
επιθέσεις και έχασε ευκαιρίες για να αυξήσει και
άλλο το σκορ. Κινδύνευσε μόνο στα τελευταία
λεπτά, όπου οι πράσινοι προσπάθησαν να φτάσουν
στην ισοπαλία και έχασαν ευκαιρίες με τον Λινοξυλάκη που δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Μιχαηλίδη.

Ο Παναθηναϊκός
ήρθε στην Τούμπα
αήττητος έπειτα
από 26
αγωνιστικές

“
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Alves Maciel

LINO

Ανατριχιάζω όταν φωνάζουν
τ’ όνομά μου
Έχει
χει ήδη
ήδη γράψει
γράψ
άψει το όνομά
όνο ά του
του στις
στιις σελίδες
σελ
λίδες της
της ιστορίας
ιστορίας των
των πιο
πιο
αγαπητών
αγαπητών ξένων
ξέννων ποδοσφαιριστών
ποδ
δοσφα
οσφα
αιριιστών που
που έχουν
έχουν φορέσει
φορέσει τη
τη φανέλα
φανέλα
του
του ΠΑΟΚ.
ΠΑΟ
ΟΚ. Ο ψηλόλιγνος
ψηλόλ
λιγνο
νοςς Βραζιλιάνος
Βραζιλ
λιά
άνος με
με το
το παιδικό
παιδ
δικό χαμόγελο
χαμόγελο
φαίνεται
φαίνεεται
αι πως
πως έχει
έχει ξεχάσει
ξεχά
άσ
σει να
σε
να μεγαλώσει!
μεεγγαλώσει! Μόνο
Μόνο ωριμάζει...
ωριμάζει...
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Στα 36 του πια το τέλος πλησιάζει, μα η ευχαρίστηση του ποδοσφαίρου παραμένει ίδια. Ο Λίνο
δε θα φορά εξάταπα για πάντα, όμως, θα παραμείνει σημείο αναφοράς για την προσφορά του
στο γήπεδο, στα αποδυτήρια για την τεχνική του,
τις σέντρες του, ακόμη και τα γκολ του. Όπως θα
μείνει για πάντα ευγνώμων σ’ εκείνους που τον
γεμίζουν συγκίνηση κάθε φορά που φωνάζουν
ρυθμικά το όνομά του...
Λίνο... Λίνο... Τι σκέφτεσαι όταν το ακούς από ένα γεμάτο γήπεδο;

Ανατριχιάζω ειλικρινά, θέλω να με πιστέψετε! Δεν
είμαι συνηθισμένος... Ο κόσμος δεν δένεται τόσο με
τα μπακ, περισσότερο τυχεροί είναι οι επιθετικοί, οι
μέσοι, οι παίκτες που βάζουν πολλά γκολ! Νομίζω ότι
ο κόσμος έχει εκτιμήσει εμένα για όσα προσπαθώ σε
κάθε παιχνίδι. Είμαι ήδη εδώ πολλά χρόνια και παρότι
ήρθα ως ξένος, είμαι ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ και είμαι
περήφανος γι΄αυτό!

Τι πιστεύεις ότι αγαπάει περισσότερο ο κόσμος σε σένα;

Μήπως το... τρενάρεις επειδή
άρχισες αργά να παίζεις ποδόσφαιρο παρότι Βραζιλιάνος;

Είμαι περήφανος
που αποτελώ
Η αλήθεια είναι ότι στην πατρίδα μου τα παιδιά γεννικομμάτι
ούνται με μια μπάλα! Εγώ
ξεκίνησα στα 11 να δοκιτου ΠΑΟΚ
μάζω αν μπορώ να παίξω

Αυτό δεν μπορώ να το
απαντήσω εγώ. Ποτέ δεν
ήμουν ποδοσφαιριστής
που είχα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου,
δεν το επεδίωξα ποτέ.
Ξέρω τι πρέπει να κάνω
όλη την εβδομάδα, πως
να προπονηθώ, πως να
ξεκουραστώ για να είμαι
έτοιμος για τη μεγάλη μάχη, το παιχνίδι. Εκεί βγάζω
όλη την ενέργειά μου. Δεν είμαι πάντα καλός, αλλά
όταν τελειώνει το ματς είμαι πάντα...πεθαμένος από
την κούραση! Νομίζω ότι αυτή την προσπάθεια πάντα
την εκτιμάει ο κόσμος.

Μέχρι πότε σκοπεύεις να παίζεις;

ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και τίποτα άλλο! Όσο
νιώθω καλά, όσο είμαι υγιής κι όσο θα υπάρχει
ομάδα να μου δώσει συμβόλαιο θα παίζω! Δοξάζω το
Θεό που με έχει καλά!

Και μόνο που αυτή η ερώτηση έχει αρχίσει να γίνεται
πολύ συχνά, νομίζω ότι μπορεί να με αποπροσανατολίσει. Κάνουμε μια δουλειά που τις προειδοποιήσεις
τις παίρνουμε πρώτα απ' όλα από τον ίδιο μας τον
εαυτό, από το σώμα μας... Κι εγώ αισθάνομαι καλά, η

και νομίζω ότι μου ταίριαξε.
Μέχρι τότε δούλευα για να
βοηθήσω την οικογένειά μου! Τη μητέρα μου και τις
αδερφές μου, καθώς ο πατέρας μου «έφυγε» νωρίς.
Έβαζα τα ψώνια στις σακούλες σε σούπερ μάρκετ και
ένιωθα περήφανος που βοηθούσα!

Είσαι ένας άνθρωπος με πολλή θετική ενέργεια ακόμη
και σε δύσκολες στιγμές. Από που πηγάζει αυτό; Δεν
είχες και τόσο εύκολη ζωή...

Ξέρω να εκτιμώ αυτά που έχω... Έχω μια πολύ όμορφη
οικογένεια, την Τζιοβάνα τη σύζυγό μου και τον Ντουντού,
τον μοναχογιό μου. Ζούμε σε μια απίστευτη πόλη, όλοι
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Μέχρι τα 11 δούλευα για να
βοηθήσω την οικογένειά μου.
Εβαζα τα ψώνια σε σακούλες
του σούπερ μάρκετ.
Είσαι από τους ποδοσφαιριστές που συνδέουν την προηγούμενη με τη νέα γενιά. Πόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές;
Η ομάδα ήταν πάντα πολύ μεγάλη, με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, φανταστική έδρα και υψηλούς στόχους.
Όμως η έλευση του νέου ιδιοκτήτη έλυσε πολλά προβλήματα και δημιούργησε δυνατότητες να πετύχουμε ακόμη
περισσότερα πράγματα. Είναι εμφανές ότι οι στόχοι μας
μέρα με τη μέρα φαίνονται πιο εφικτοί κι ο ίδιος δείχνει
να έχει φιλοδοξία να προσφέρει περισσότερα πράγματα,
ώστε να συγκαταλέγεται ο ΠΑΟΚ σταθερά στις κορυφαίες
ευρωπαϊκές ομάδες. Ήταν πραγματική τύχη για την
ομάδα που εμφανίστηκε ο κ. Σαββίδης.

Σήμερα αντιμετωπίζετε τον Παναθηναϊκό, στο πρώτο
ντέρμπι της χρονιάς, ενώ προέρχεστε από άτυχο αποτέλεσμα στην Κρήτη. Είναι η ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτό το παιχνίδι;

μας κάνουν να αισθανόμαστε φίλοι τους, είναι τόσο ζεστοί
άνθρωποι οι Έλληνες! Παίζω στη μεγαλύτερη ομάδα της
Ελλάδας και ευχαριστιέμαι κάθε μέρα μου! Όταν έρχονται
δύσκολες στιγμές, απλά πρέπει να πατάς στο έδαφος και
να συνειδητοποιείς ποιός είσαι, να βρεις τη δύναμη να τις
προσπεράσεις.

Απεχθάνομαι τα πολλά λόγια. Σε λίγη ώρα θα φανεί
στο γήπεδο αν θα καταθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις,
το ταλέντο και το πάθος μας για να καταφέρουμε να
κερδίσουμε το τόσο δύσκολο παιχνίδι. Τα προηγούμενα και τα επόμενα ματς δεν έχουν καμιά σημασία...
Η αλήθεια είναι εδώ, κάθε φορά στο ματς που έχεις
μπροστά σου. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε...

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με τόσα πολλά ματς;

Ναι φυσικά! Όλοι οι παίκτες που είναι σήμερα στον
ΠΑΟΚ έχουν αξία και ποιότητα. Είμαστε αρκετοί και ο
προπονητής έχει πάντα επιλογές. Ήρθαν πολλά νέα
πρόσωπα και μας βοηθούν ήδη πάρα πολύ.

Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχεις καθίσει τα περισσότερα χρόνια της καριέρας σου...Είσαι πλέον ΠΑΟΚτσής; Με τι θα ήσουν ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν;
Θέλει και ρώτημα;;; Ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια
ομάδα. Δεν θα σας μάθω εγώ τι πρεσβεύει ο Σύλλογος, ξέρουν όλοι πολύ καλά! Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα
μου, θα είμαι περήφανος μια ζωή για αυτή τη φανέλα.

Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω, γιατί ξέρω ότι πολλές φορές τα λόγια μας έκαναν κακό! Προτιμώ να
δούμε τι έχουμε πετύχει και να σας πω τότε αν είμαι
ευχαριστημένος με τα όσα πετύχαμε!
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PAOK ACTION

Ολοι μαζί μπορούμε να κάνουμε

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο νίκες, γκολ και θέαμα. Είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ είναι κάτι παραπάνω από μία ομάδα. Είναι μια οικογένεια. Και η οικογένεια φαίνεται στα δύσκολα. Και δεν εννοούμε στις ήττες. Τα πραγματικά προβλήματα
της ζωής είναι άλλα. Και ο ΠΑΟΚ για ακόμα μια χρονιά δίνει έναν σημαντικό αγώνα για
να συνεισφέρει όπως και όσο μπορεί βοηθώντας παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Με την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο
ΠΑΟΚ ξεκίνησε και τις κοινωνικές του δράσεις. Η
αρχή έγινε με την παραχώρηση του 10% από τα
έσοδα των εισιτηρίων σε κάποιο παιδί που χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια. Ο πρώτος εντός έδρας
αγώνας στον οποίο πραγματοποιήθηκε η εν λόγω
δράση, ήταν εναντίον του Πανιωνίου, όπου μέρος
των εισπράξεων προσφέρθηκε στον μικρό Παντελή. Ένα μέλος της ποδοσφαιρικής ακαδημίας του
ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά από τροχαίο ατύχημα παραμένει μέχρι και σήμερα καθηλωμένος στο κρεβάτι
του πόνου.
Στην συνέχεια, οι φίλοι του ΠΑΟΚ που αγόρασαν εισιτήριο για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πλατανιάς, βοήθησαν
τον μικρό Σήφη και την αδερφούλα του Αννα
Μαρία, παιδιά τα οποία πάσχουν από μια σπάνια
ασθένεια που δεν επιτρέπει να ανάπτυξη του κρανίου τους με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης χειρουργικής επέμβασης προκειμένου να σωθούν.
Η ειλικρινής ευαισθητοποίηση του ΠΑΟΚ σε κοινωνικά ζητήματα δεν σταματά εκεί. Γνωρίζοντας το

πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η ψυχολογία των παιδιών που νοσηλεύονται σε κάποιο νοσοκομείο, ο
ΠΑΟΚ προσπαθεί με τον τρόπο του να εμψυχώσει
τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους. Κάθε παιδί έχει
και μια ευχή, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται δίπλα του για να την
πραγματοποιήσει δίνοντάς του δύναμη και χαρά.
Ο Πάμπλο Γκαρσία βρέθηκε δίπλα στην 11χρονη
Θεοδώρα που διαγνώστηκε με όγκο στο συκώτι.
Την επισκέφτηκε στο Ιπποκράτειο, φωτογραφήθηκε
μαζί της ικανοποιώντας το όνειρό της και – δείχνοντας το αληθινό ενδιαφέρον του – κράτησε
επαφή με την οικογένεια της μικρής, την οποία
προσκάλεσε και είδαν μαζί τον αγώνα ΠΑΟΚ – Πλατανιάς.
Ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης και ο Στέφανος Αθανασιάδης στάθηκαν δίπλα στον 8χρονο Απόστολο που νοσηλεύεται στην παιδογκολογική πτέρυγα του
Ιπποκράτειου. Του έδωσαν δώρα και κάτι ακόμα
σημαντικότερο. Μια εμπειρία που θα θυμάται σε
όλη του τη ζωή. Διότι, πιο σημαντικό κι από το ποδόσφαιρο είναι τ’ ανθρώπινα συναισθήματα.
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MATCH ACTION
SUPER LEAGUE • ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ

ΠΑΟΚ 4 - 1 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δελφάκης (Αρκαδίας)

ίδης
ΣΚΟΡΕΡ: 31’ Σαλπιγγίδης, 54’, 84’ (πεν.) Στοχ, 76’ Κίτσιου • 81’ (πεν.) Αραβίδης

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,
Σκόνδρας, Κίτσιου
(88’ Κωνσταντινίδης),
Βίτορ, Κατσουράνης,
Τζιόλης, Κάτσε,
Λούκας, Στοχ,
Αθανασιάδη
(79’ Νέτσιντ),
Σαλπιγγίδης
(86’ Βούκιτς)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Στοχ, Αθανασιάδης,
Κάτσε, Νέτσιντ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

7

7

Μια στιγμή έμπνευσης και ποδοσφαιρικής ευφυίας
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
αρκεί για να κάνεις τη διαφορά. Όταν όλοι… έβλεπαν
Γιαννακόπουλος,
σέντρα, ο Μίροσλαβ Στοχ είδε κάτι διαφορετικό. Μια
Κούρντι, Κούρος,
ευκαιρία για θέαμα. Και ουσία. Σουτ από πολύ πλάγια
θέση, ο Γιαννακόπουλος εκτός εστίας και η μπάλα
Λαμπρόπουλος,
εντός. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ.
Παντίδος, Μενδρινός,
Το γκολ που «κλείδωσε» τη νίκη 4-1 κόντρα στον ΠανιώΜητρόπουλος
νιο για την ομάδα του Χουμπ Στέφενς στο γήπεδο της
(84’ Ριβέρο),
Τούμπας. Το ιδανικό καλωσόρισμα για τον Σεπτέμβριο, Καλτσάς (71’ Λάσνικ),
ειδικά μετά τον αποκλεισμό από την Αλκμααρ.
Κολοβός, Ντούνης
Ο Σλοβάκος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέ(58’ Καμπάνταης),
τρησης. Διότι δεν πέτυχε μόνο το συγκεκριμένο εντυπωΑραβίδης)
σιακό -και βραβευμένο από τη Super League- γκολ.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Σημείωσε άλλο ένα με πέναλτι αλά Πανένκα κι έβγαλε
Γιαννακόπουλος,
και μια ασίστ για το πρώτο γκολ του Κίτσιου με την
Μητρόπουλος,
ασπρόμαυρη φανέλα.
Καλτσάς,
Ενδιάμεσα, ο Πανιώνιος που στο δεύτερο ημίχρονο δεν
μπόρεσε να προβάλει αντίσταση στις επιθετικές δημιουρ- Κολοβός, Καμπάνταης
γίες των παικτών του Δικεφάλου είχε μειώσει με πέναλτι
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
που είδε ο Δελφάκης σε «χέρι» του Σαλπιγγίδη κι εκτέλεσε εύστοχα ο Αραβίδης, ενώ το δρόμο προς τη νίκη
SHOTS ON/OFF
άνοιξε στο 31’ ο Σαλπιγγίδης. Μια εμφατική νίκη που συνοδεύτηκε από 45’ λεπτά καλού ποδοσφαίρου κι έδειξε
τη δύναμη της γεμάτης Τούμπας.

4

2
ΚΟΡΝΕΡ

5

ΚΟΡΝΕΡ

3/18

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

27

ΦΑΟΥΛ

5

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

4/17

ΦΑΟΥΛ

Η επόμενη γενιά του ΠΑΟΚ
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Στην τηλεόραση υπάρχουν τα talk show.
Στην Τούμπα είχαμε το Stoch show...
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ενα ντέρμπι γεμάτο ιστορίες
1959-60 0-2
1960-61 0-1
1961-62 2-1
1962-63 1-1
1963-64 0-1
1964-65 0-0
1965-66 1-3
1966-67 0-0
1967-68 2-1
1968-69 1-2

26

Είναι από τα ματς που αδειάζουν τους δρόμους. Δημιουργούν μεγάλους
πρωταγωνιστές ή ακόμα μεγαλύτερους εχθρούς. «Γεννούν» έντονα
συναισθήματα. Γράφουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία, η οποία έχει το
δικό της κεφάλαιο στη βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο ορισμός
ντέρμπι μοιάζει βγαλμένος για αγώνες όπως αυτός του ΠΑΟΚ με τον
Παναθηναϊκό. Δύο ομάδες από διαφορετικές πόλεις, αλλά με κοινούς
στόχους. Την κορυφή, το... παράσημο του καλύτερου. Το PAOK FC ξετυλίγει το κουβάρι των αναμνήσεων θυμίζοντάς σας όλα τα αποτελέσματα με
γηπεδούχο το Δικέφαλο κι εμπλουτίζοντας τις γνώσεις σας με μικρές,
ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες
σε επίπεδο Α' Εθνικής έγινε στις 7/2/1960 στο
γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Βαγγέλης Πανάκης σημείωσε το γκολ που έκρινε το ματς στο 74’, ενώ
δέκα λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε, όπως και ο
Χασιώτης του ΠΑΟΚ.
ου
Στις 17 Μαϊου 1962 ο Παναθηναϊκός που
ήταν αήττητος στις προηγούμενες 26
πισε τον
αγωνιστικές του πρωταθλήματος αντιμετώπισε
ασιλειάδης
ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Ο Απόστολος Βασιλειάδης
πάθεια από
α
μόλις στο 9’ της αναμέτρησης έκανε την προσπάθεια
ατίδη που
ποου
την αριστερή πλευρά και άνοιξε για τον Μουρατίδη
ος
μέσα από την περιοχή σημείωσε το 1-0. Ο Λέανδρο
Λέανδρος
α
Συμεωνίδης έγραψε το 2-0 τέσσερα λεπτά αργότερα
ήτταν και τοο
και ο Χολέβας απλά μείωσε σε 2-1 (18') που ήταν
η ήττα των
τελικό σκορ για την πρώτη
αν πρωτα«πρασίνων» που αναδείχθηκαν
θλητές εκείνη τη σεζόν.
Διπλή αποβολή υπήρξε στο 1-1 των
μπα στις 28
δύο ομάδων στην Τούμπα
ητής ΝτομέΑπριλίου 1963. Ο Ιταλός διαιτητής
λλο αγώνα.
νικο Καταλάνο έγραψε στο φύλλο
«Στο 35’ απέβαλα τους παίκτες Γ. Χασιώτη
υκανίδη (Νο
(Νο 2) του ΠΑΟΚ και τον Ν. Λουκανίδη
5) του Παναθηναϊκού επειδή πήδηξαν για
ην μπάλα. Ο
να διεκδικήσουν με κεφαλιά την
ντας το χέρι
Λουκανίδης αντικανονικά έχοντας
του πάνω στον ώμο του Χασιώτη. Όταν
βρέθηκαν στο έδαφος ο Χασιώτης εχτύπησε με γροθιά τον Λουκανίδη, ο οποίος
του ανταπέδωσε με κεφαλιά».
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Παραμονή Χριστουγέννων του 1967, ο
ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό
για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος
με την ΑΕΚ να είναι στην κορυφή της
βαθμολογίας και τους υπόλοιπους να
ακολουθούν. Η νίκη του ΠΑΟΚ με 2-1 έφερε
τέσσερις ομάδες στην δεύτερη θέση (ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - Εθνικός) και
πριμ 4.000 δραχμές στους ποδοσφαιριστές
της ομάδας που έκαναν ιδιαίτερες γιορτές
εκείνο το χειμώνα.

0-1 1969-70
3-2 1970-71
1-0 1971-72
1-0 1972-73
1-1 1973-74
2-0 1974-75

Στην πρεμιέρα του δεύτερου
γύρου της σεζόν 1975-76 που
ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε πρωταθλητής,
αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στην
Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Άγγελος
Αναστασιάδης ευστόχησε στο πέναλτι (20') που έκανε ο Καψής στον
Τερζανίδη και η υπόδειξη έφερε
στον αγωνιστικό χώρο αντικείμενα, ακόμη και τρανζίστορ, με αποτέλεσμα στην επόμενη φάση να
δοθεί πέναλτι εις βάρος του ΠΑΟΚ
στο μαρκάρισμα του Ιωσηφίδη
στον Γραμμό και να γραφτεί στο
22’ το τελικό 1-1.
Η πιο ευρεία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού πριν περάσει το
πρωτάθλημα στα επαγγελματικά πρότυπα ήταν στις 25 Απριλίου 1979, λίγες
ημέρες μετά το Πάσχα. Το 3-0 με δύο γκολ του Κερμανίδη και ένα του Ορφανού
έφεραν τον ΠΑΟΚ πάνω από τους Πράσινους στην βαθμολογία και τους κράτησαν
ζωντανό το ενδεχόμενο της εξόδου στην Ευρώπη που δεν επιτεύχθηκε τελικά.

3-1 1975-76
0-0 1976-77
3-1 1977-78
3-0 1978-79

27
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1979-80 0-2
1980-81 4-2
1981-82 2-0
1982-83 2-0
1983-84 1-0
1984-85 1-1
1985-86 0-1
1986-87 2-3
1987-88 4-1
1988-89 1-0
1989-90 2-1

Ο Γιώργος Σκαρτάδος έχει σημειώσει πέντε γκολ στις αναμετρήσεις με τον
Παναθηναϊκό. Το πιο «γλυκό» ήταν στις 16 Ιουνίου 1985 στην φιέστα για την
κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ που είχε εξασφαλίσει τον τίτλο πριν
το ματς έχοντας διαφορά τριών βαθμών από τον αντίπαλό του σε μια εποχή όπου η
νίκη έδινε δύο πόντους. Ο Δημήτρης Σαραβάκος άνοιξε το σκορ στο 77' στην
Τούμπα και ο Γιώργος Σκαρτάδος έκανε το 1-1 στο 81' και η φιέστα ξεκίνησε
αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Οι ευρύτερες νίκες του ΠΑΟΚ
ΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού είναι με
σκορ 4-1. Η πρώτη σημειώθηκε
ώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1988 και
παρά την ψυχρολουσία του γκολ του Ζάετς που έβαλε τους
ρ στο 9'. Η απάντηση του
Πράσινους μπροστά στο σκορ
εση. Εκανε το 1-1 στο 10', για
Στέφανου Μπορμπόκη ήταν άμεση.
πό τον Αλεξανδρίδη (13') και
να ακολουθήσουν ένα γκολ από
δύο από τον Σκαρτάδο (34', 75').

1990-91 1-1
1991-92 1-0
1992-93 1-1
1993-94 3-1
1994-95 2-0
1995-96 0-1
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Στις 26 Οκτωβρίου 1980,, ο ο
Γιώργος Κούδας με δύο γκολ
οδήγησε τον ΠΑΟΚ στη νίκη επί του
ρηΠαναθηναϊκού, σε μια αναμέτρηλάου.
ση που έγινε στο γήπεδο Χαριλάου.
Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 3-0 με τα
γκολ των Κούδα (15', 61') και Βασιλάκου (25'), μείωσε ο
Δεληκάρης (62') για να γραφτείί το τελικό 4-2 με τα γκολ των Αλεξανδρίδη (78') και
Ανδρεούτσι (85').
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Η δεύτερη νίκη με 4-1 ήρθε τη σεζόν 2002-03. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά
ήταν ο Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ της
αναμέτρησης. Στο 10' και στο 23' με πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός μειώσε με αυτογκόλ
του Γιασεμή, ο Σπάσιτς έκανε το 3-1 και ο Χένρικσεν στο 57' ανταπέδωσε το
αυτογκόλ διαμορφώνοντας το 4-1.
Οκτώ διαδοχικά ματς εντός έδρας έχει διαφυλάξει το
αήττητο του ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Το
αήττητο αυτό συνολικά κράτησε εννιά χρόνια. Από τις 15
Μαρτίου 1987 όπου ο ΠΑΟΚ έχασε 2-3, σ'ένα ματς που ο
Χρήστος Δημόπουλος έκανε χατ τρικ, ως τις 5 Μαϊου 1996
όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε σε ένα αδιάφορο για τον
ΠΑΟΚ παιχνίδι. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση αποβλήθηκε
ο Θοδωρής Ζαγοράκης.

Το προηγούμενο μεγαλύτερο αήττητο σερί του
ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού είχε και πάλι
διάρκεια
εννιά ετών, αλλά σημειώθηκε πριν από την
διάρ
καθιέρωση
του επαγγελματικού πρωταθλήματος.
καθ
Τότε ο ΠΑΟΚ μετρούσε επτά νίκες και δύο ισοπαλίες.

1-0 1996-97
2-1 1997-98
2-0 1998-99
1-3 1999-00
2-2 2000-01
2-2 2001-02
4-1 2002-03
1-2 2003-04
1-1 2004-05
0-1 2005-06
2-1 2006-07

0-1 2007-08
*(0-1) 0-0 2008-09
2-1 2009-10
*(2-1) 0-1 2010-11
*(1-0) 1-3 2011-12
2-0 2012-13
* Με αστερίσκο είναι τα ματς
των play off της Super League
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Ο Αυστριακός προπονητής Βίλι Σέβτσικ, ο οποίος είχε περάσει στις
αρχές της δεκαετίας του '30 και ως
ποδοσφαιριστής από τον ΠΑΟΚ, ήταν
ένας πρωτοπόρος στο θέμα της ανάδειξης και προώθησης ποδοσφαιριστών από τις μικρές ηλικίες. Ενας
από τους ποδοσφαιριστές που έλαμψαν με τον Δικέφαλο στο στήθος,
χάρη στο ταλέντο τους και στη διορατικότητα του Σέβτσικ ήταν και ο
Λέανδρος Συμεωνίδης, τον οποίο η
ΠΑΕ ΠΑΟΚ τιμά στη σημερινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.
Γεννημένος στο Κιλκίς το 1937, ο Λέανδρος έδειξε από νωρίς το ταλέντο
του και μπήκε στην ομάδα των
«τσικό» του ΠΑΟΚ το 1950. Συμπληρώνοντας τα 16 του, η ταχύτητά του
και η άψογη τεχνική κατάρτισή του,
τού είχαν ανοίξει την πόρτα για την
δεύτερη ομάδα του Δικέφαλου και
αμέσως μετά προωθήθηκε στην ανδρική ομάδα. Δεν άργησε να δώσει
κι εκεί τα διαπιστευτήριά του. Ντεμπούτο με δύο γκολ σε φιλικό ματς
απέναντι στην εθνική ενόπλων, γκολ
και στην επίσημη πρώτη στο πρωτάθλημα και στη νίκη του ΠΑΟΚ με 30 επί του Απόλλωνα στη Ριζούπολη.
Ο Λέανδρος που φορούσε τη φανέλα
με το Νο 7 στην πλάτη και είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «μαύρο
βέλος» για τις επελάσεις του πάνω
στη γραμμή ως ακραίος επιθετικός,
πανηγύρισε την κατάκτηση των
τριών συνεχόμενων πρωταθλημάτων Θεσσαλονίκης από το 1953 ως

το 1956. Παράλληλα με την κατάταξή
του στον στρατό, έγινε μέλος της
Εθνικής Ενόπλων, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος CISM το 1956
αντιμετωπίζοντας σε διπλό τελικό την
Ιταλία. Η απόδοσή του Λέανδρου, ο
οποίος έγινε διεθνής και με την
εθνική Ελπίδων, αλλά και με την
εθνική Ανδρών, τον έβαλε στη λίστα
με τους υποψήφιους μεταγραφικούς
στόχους της Φιορεντίνα, χωρίς ποτέ
όμως να πάρει την απόφαση να αφήσει τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.
Η έναρξη του πρωταθλήματος της
Α' Εθνικής κατηγορίας την περίοδο
1959-60, βρήκε τον δεινό ντριμπλέρ Λέανδρο αρχηγό του ΠΑΟΚ.
Μάλιστα στον πρώτο αγώνα του Δικέφαλου στην εθνική κατηγορία
απέναντι στον Μέγα Αλέξανδρο
Κατερίνης (3-2), ο Λέανδρος πέτυχε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ.
Εκλεισε την ποδοσφαιρική καριέρα
του το 1969, όντας επί 11 συναπτά
έτη αρχηγός του ΠΑΟΚ. Εκτός από
τη φανέλα με το Νο 7 στην πλάτη, ο
Λέανδρος που σε 327 αγώνες πανηγύρισε 67 γκολ, δεν αποχωρίστηκε ποτέ τον ΠΑΟΚ και τη
φανέλα με τον Δικέφαλο στο στήθος. Ασχολήθηκε από διοικητικό
πόστο στον ΠΑΟΚ, ενώ διατέλεσε
και επικεφαλής της ακαδημίας του
συλλόγου αναδεικνύοντας με τη
σειρά του αρκετά ταλέντα που στελέχωσαν την ανδρική ομάδα του
ΠΑΟΚ.
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Δημ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Υ: 1,75μ. Β: 68κ.
Η.Γ.: 02.06.1994
Εθν.: Έλληνας

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

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

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

22

25

26

28

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

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

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

Tomas NECID
Υ: 1,92μ. Β: 86κ.
Η.Γ.: 13.08.1989
Εθν.: Τσέχος
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50

61

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

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

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

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

70

71

77

99

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

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

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

Huub Stevens
H

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

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

www.paokfc.gr
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PAOK ACADEMY
ΟΜΑΔΑ Κ20

Στόχος η ποδοσφαιρική
διαπαιδαγώγηση
κι όχι το πρωτάθλημα

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Βλάνταν Ιβιτς μολονότι βλέπει τους ποδοσφαιριστές του
να σαρώνουν κάθε αντίπαλο στο διάβα
τους, διατηρεί χαμηλούς τόνους και προσπαθεί να μην ξεφύγει από τον στόχο
που έχει τεθεί εξ αρχής. Nα αρχίσουν να
ζουν οι νεαροί άσοι του ΠΑΟΚ τη διαδικασία του πρωταθλητισμού και να αυξήσουν τις αντοχές τους στις πιέσεις που
αυτή προκαλεί. Παράλληλα, το ζητούμενο παραμένει η παραγωγή ποδοσφαιριστών υψηλών προδιαγραφών. Το
πρωτάθλημα Κ20 της Super League συνεχίζεται κανονικά, ωστόσο τα δύο ματς
του ΠΑΟΚ με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό
αναβλήθηκαν λόγω των πολλών απουσιών ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου με
τις μικρές Εθνικές. Συγκεκριμένα η Κ20,
μέχρι στιγμής, έχει επτά διεθνείς παίκτες.
Τους Δεληγιαννίδη, Κουλούρη, Κιόσε,
Πούμπουρα, Σαββίδη, Πόζογλου, Τσολακίδη.

ΟΜΑΔΑ Κ15

Στο πρωτάθλημα
για πρώτη φορά

Στη… μάχη του πρωταθλήματος για
πρώτη φορά ρίχνεται αυτή τη σεζόν
η ομάδα Κ15 του ΠΑΟΚ. Μια ομάδα
γεμάτη διεθνείς και χρεωμένη από
νωρίς με τον βαρύ τίτλο του φαβορί
για την κατάκτηση του τίτλου. Τα…
παιδιά του Αλέξανδρου Τασούλη την
πρώτη αγωνιστική δεν αγωνίστηκαν
κόντρα στον Αρη, αφού η ομάδα
απουσίαζε για το διεθνές τουρνουά
του Ροστόφ, τη δεύτερη είχαν ρεπό
και το ντεμπούτο τους έγινε χθες
Σάββατο (05/10) κόντρα στον Πανθρακικό.

Ο Ιβάν Σαββίδης
χαιρετίζει
ίζ τη συμφωνία
ί με την

FC Pontos München

Τ

α σύνορα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν για να τα περνάς και να
ακολουθείς τα όνειρά σου σε έναν ενιαίο κόσμο, αυτόν της
στρογγυλής Θεάς. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επεκτείνει το δίκτυο
των Ακαδημιών του μακριά από την Ελλάδα στα πρότυπα των
μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, δημιουργώντας «δορυφόρους» σε διάφορα σημεία της Ηπείρου. Η αρχή έγινε με την Κύπρο και
πρόσφατα ο Δικέφαλος ήρθε σε συμφωνία με το ποδοσφαιρικό σωματείο
FC Pontos München που εδρεύει στη Γερμανία κι ως πρωταρχικό στόχο
έχει «τη χαρά, τη διασκέδαση, τη ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των
παιδιών και ακολούθως την εξεύρεση ταλέντων. Τη δημιουργία μιας
πραγματικά άρτια οργανωμένης και σωστά στελεχωμένης ποδοσφαιρικής
σχολής, με σωστούς και ρεαλιστικούς προσανατολισμούς για όλα τα
παιδιά». Η FC Pontos απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-15 ετών και μέσα
από ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
του μέλλοντος παρέχοντας στους μελλοντικούς ποδοσφαιριστές τα εφόδια
να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους με έναν διαφορετικό τρόπο, με ήθος κι
αξίες. Τη σημαντική αυτή συμφωνία χαιρέτησε ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης με επιστολή που δημοσιεύεται για πρώτη
φορά στο PAOK FC.
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ΟΜΑΔΑ Κ17

Συνεχίζει με…
σπασμένα φρένα

«Αγαπητοί Συνεργάτ
ες,
Με μεγάλη μου χα
ρά θα ήθελα να σα
ς ευχαριστήσω για
αυτή την συνεργ
ασία και να σας
καλωσορίσω στην
οικογένεια του Π
ΑΟΚ και στο δικτ
ύο συνεργαζόμενω
ακαδημιών της PAOK
ν
FOOT BALL PRINTS.
Βασικός στόχος και
κυρία ευθύνη μας,
είναι να διδάξουμε
και να μεταδώσουμ
ε την τεχνογνωσία
μας στα παιδιά της
FC PONTOS MUNICH
, ώστε να εκπαιδευτο
ύν με την βέλτιστη
πρακτική άσκηση πο
υ θα μπορούσαν, γι
α να φτάσουν στο
επιθυμητό αποτέλεσ
μα.
Εκτός από το πρακ
τικό σκέλος, που αν
αλαμβάνουν οι άρτι
εκπαιδευμένοι προπ
α
ονητές της ακαδημ
ίας, πολύ μεγάλη
έμφαση δίνεται στ
ην ατομική διαπαι
δαγώγηση του κάθε
παιδιού με στόχο
την ανάπτυξη τω
ν προσωπικών κα
συναισθηματικών το
ι
υ χαρακτηριστικών.
Με την έναρξη αυτή
ς της συνεργασίας
η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κάνει
ένα ακόμη βήμα για
να έρθει πιο κοντά
στους Έλληνες της
Γερμανίας και να
διδάξει την φιλοσο
φίας της και εκτός
συνόρων».

Την περασμένη σεζόν κατάφερε κάτι
που έμοιαζε ακατόρθωτο. Κατέκτησε
τον τίτλο αήττητη. Τη νέα σεζόν ο
πρώτος στόχος είναι η διατήρηση των
κεκτημένων και το όνειρο η διατήρηση του αήττητου. Πράγμα διόλου
εύκολο, διότι το πρωτάθλημα Κ17
κρύβει αρκετές ιδιαιτερότητες. Μία
από αυτές είναι η συνύπαρξη δύο
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.
Των γεννηθέντων του 1997 που αγωνίστηκαν και πέρυσι στην Κ17 και
όσων γεννήθηκαν το 1998 και προωθήθηκαν την τρέχουσα σεζόν. Το
γεγονός ότι υπάρχει μια συνέχεια
χάρη στο γεγονός ότι οι περισσότεροι παίκτες βρίσκονται δύο
χρόνια στην ομάδα, θεωρείται
πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα είναι
πως τη μία χρονιά ο ποδοσφαιριστής είναι ο «νέος» που αγωνίζεται
απέναντι σε μεγαλύτερούς του και
την επόμενη χρονιά είναι ο «παλιός»
που καλείται να συνυπάρξει με νεότερους, γεγονός που εξ ορισμού προκαλεί προβλήματα συνοχής. Στο
εφετινό πρωτάθλημα η ομάδα του
Αλέκου Θεοδωρίδη έχει ξεκινήσει με
δύο νίκες, 3-0 επί του Παναιτωλικού
και 0-6 εκτός έδρας επί του Πανθρακικού. Ο τεχνικός της Κ17, πάντως,
παράλληλα με την αγωνιστική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του
παραμένει αφοσιωμένος στην όσο το
δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των
μικρών σε ηλικία ποδοσφαιριστών
για την επόμενη χρονιά, αλλά και την
καλύτερη δυνατή βελτίωση των μεγαλύτερων προκειμένου να προωθηθούν στην ομάδα της Κ20.
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NEXT GENERATION

Ευθύμης

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
Ο πιο καλός ο μαθητής
θα βγει και πρώτος σκόρερ!

Πρωταθλητής πέρυσι με την Κ17 και πολυβόλο ήδη της Κ20 με 8 γκολ σε 5 ματς (!), ο
Ευθύμης Κουλούρης δεν είναι η τυπική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο 17χρονος στράικερ του ΠΑΟΚ, βρίσκεται από το 2009 στην
ομάδα, «μέλος» του... παιδομαζώματος που
επιχειρήθηκε εκείνη την εποχή και μέχρι
στιγμής έχει αποδώσει καρπούς, μέσα από
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
οργανωμένη αλλά και επίπονη προσπάθεια.
6 Μαρτίου 1996,
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
Σκύδρα
αρχή... Ο Προκόπης Κουλούρης και η σύΘΕΣΗ
ζυγός του Αυγή, έχουν δύο παιδιά, στα
οποία δεν αρνήθηκαν ποτέ βοήθεια προκειΕπιθετικός
μένου να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Ο
ΥΨΟΣ
μπαμπάς της οικογένειας είχε το ποδοσφαι1,82
μ.
ρικό μικρόβιο, καθώς είχε προσπαθήσει να
κάνει ανάλογη καριέρα ξεκινώντας από τα ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού Βόλου, Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς
αλλά δεν τα κατάφερε. Η οικογένεια δημιΧΟΜΠΙ
ουργήθηκε στην Έδεσσα και την Σκύδρα και
ο μεγάλος αδελφός του Ευθύμη κατάφερε
Βόλτες με φίλους
να παίξει μέχρι την Δ΄Εθνική πριν περάσει
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
στα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και αφιερωθεί
Να σκοράρει
στις σπουδές του.
περισσότερα
Ο Ευθύμης Κουλούρης «σκότωνε» την ώρα
από
24
γκολ τη σεζόν
του στις Ακαδημίες του Αετού Σκύδρας
στην Κ20.
πριν... ανακαλυφθεί από τους υπεύθυνους
του ΠΑΟΚ. Δεν πίστευε ότι θα γίνει ποδοσφαιριστής, εξάλλου το σχολείο τού πήγαινε! Στον Αετό έπαιζε αμυντικό χαφ, κάτι «Tη σεζόν 2009-10
που μπορεί να το διαγνώσει κανείς στον πανηγύριζε τα γκολ
τρόπο που κινείται στο γήπεδο. Όταν μετα- του Μουσλίμοβιτς
κόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό
ως ball boy
του ΠΑΟΚ, άρχισε να «φουντώνει» μέσα
στην Τούμπα»
του το όνειρο. Η μεγάλη καριέρα ως σέντερ

φορ! Τότε άρχισε να συγκινείται από τον
Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, τον αγαπημένο του
ποδοσφαιριστή, τότε άρχισε να ανατριχιάζει
από την ατμόσφαιρα της Τούμπας ως μπολ
μπόι τη χρονιά του πρωταθλητισμού, το
2009-10...
Σήμερα είναι στην 3η Λυκείου και με μ.ο.
βαθμολογίας το 18, μπορεί αν θέλει να επιλέξει το δρόμο των σπουδών, κατά προτίμηση στα ΤΕΦΑΑ ή τη Φυσικοθεραπεία.
Ίσως και να το δοκιμάσει, όμως αυτό που
θα τον κάνει πραγματικά χαρούμενο θα
είναι να ξεπεράσει άλλον έναν ποδοσφαιριστή που θαυμάζει, τον Κλάους. Εκείνος
στην Κ20 είχε πετύχει 24 γκολ. Ο Ευθύμης
θέλει να ξεπεράσει τα 30... Ένα, ένα τα
όνειρά του έτσι κι αλλιώς βγαίνουν αληθινά!
Μόλις έχει επιστρέψει από το ντεμπούτο του
με την Κ19, εκεί που μαζί με τους Δεληγιαννίδη και Πούγγουρα συμμετείχε σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας, λίγο πριν
ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro2014.
Την επιτυχία των στόχων του - όπως την
κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ17- τη
γιορτάζει στην αγκαλιά της οικογένειάς
του, που πλέον καμαρώνει και από την τηλεόραση τον αγαπημένο της «μικρό»! Ακολουθεί η καθιερωμένη βόλτα με τους
πολλούς κολλητούς του μέσα από την
ομάδα. Μ΄αυτά τα παιδιά που πέρασαν
πολλές ώρες μαζί στους ξενώνες της
Τούμπας, ή στο σπίτι του αδερφού του που
τον φιλοξενεί κι έκαναν (κάνουν καλύτερα)
όνειρα για τους πανηγυρισμούς των γκολ
τους με την πρώτη ομάδα!
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ΟΙ… ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΕΣ

…
α
ν
ή
θ
Α
,
η
κ
ί
ν
ο
λ
α
σ
σ
ε
Για Θ

Η μετακίνηση
ηση ποδ
ποδοσφαιριστών
οδδοσ
από τον
Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και το αντίθετο
δεν αποτελούσε συχνό φαινόμενο, αλλά τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις που
αύξησαν απότομα την σχετική λίστα.
Το καλοκαίρι του 1976 ο Αχιλλέας
Ασλανίδης ήταν ο πρώτος που άνοιξε τον
χορό των μετακινήσεων, αφού ο
Παναθηναϊκός πλήρωσε το αντάλλαγμα για
την οκταετία του που είχε καθοριστεί από τον
ΠΑΟΚ και κατάφερε να τον αποκτήσει.
Ακολούθησε ο Χρήστος Τερζανίδης το
καλοκαίρι του 1977 και από εκεί και πέρα
άλλαξαν τα δεδομένα τόσο στα συμβόλαια, όσο
και στους όρους των μετακινήσεων.
Ο Άγγελος Αναστασιάδης έκλεισε τον χορό
για την δεκαετία του '70 και ο Χρήστος
Δημόπουλος τον άνοιξε την δεκαετία του '80.
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Ο ΠΑΟΚ
Κ «ξεκίνησε»
«ξεκίίνησ τη δική του λίστα με
τον Κώστα Φρατζέσκο, ο οποίος όμως έκανε
έναν ενδιάμεσο σταθμό στον ΟΦΗ.
Ο Σπύρος Μαραγκός και ο Λεωνίδας
Βόκολος ήταν από τους παίκτες που είχαν
σημαδέψει την ιστορία των Πρασίνων και
μετακόμισαν στην Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει
και μια ξεχωριστή κατηγορία
ποδοσφαιριστών που έκαναν την πορεία δύο
φορές και την αποτελούν ο Παντελής
Κωνσταντινίδης με τον Δημήτρη Σαλπιγγίδη
(ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ), ενώ ο
Φίλιππος Δάρλας έχει κάνει το
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

BACK_Layout 1 03/10/2013 3:01

Page 42

ΟΙ… ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΓΚΟΛ

ΠΑΟΚ
Αχιλλέας Ασλανίδης
186
56
Χρήστος Τερζανίδης
237
14
Αγγελος Αναστασιάδης
170
21
Χρήστος Δημόπουλος
110
48
Νίκος Καραγεωργίου
123
8
Πέρσι Ολιβάρες
58
6
Παντελής Κωνσταντινίδης 101
17
Γιώργος Θεοδωρίδης
37
4
Δημήτρης Σαλπιγγίδης
103
50
Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 57
8
Χρήστος Μελίσσης
54
3
Φίλιππος Δάρλας
16
ΠΑΟ
Κώστας Φραντζέσκος
98
26
Σπύρος Μαραγκός
199
18
Λεωνίδας Βόκολος
85
5
Παντελής Κωνσταντινίδης 63
5
Θανάσης Τσίγκας
7
1
Κώστας Χαραλαμπίδης
42
1
Σάντορ Τόργκελε
11
Φίλιππος Δάρλας
27
Κώστας Χαλκιάς
31
Γιώργος Χ. Γεωργιάδης
176
60
Δημήτρης Σαλπιγγίδης
119
46
Κώστας Κατσουράνης
88
18
Αλέξανδρος Τζιόλης
88
5
Νίκος Σπυρόπουλος
128
1
Σωτήρης Νίνης
104
11

ΑΓΩΝΕΣ ΓΚΟΛ

ΠΑΟ
52
16
83
10
35
5
111
40
44
43
2
63
5
13
119
46
90
15
9
5
ΠΑΟΚ
107
45
76
11
39
92
8
2
2
16
1
24
1
16
106
143
45
108
28
22
4
6
1
-
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Το restart του

Παναθηναϊκού
Ο αποκλεισμός από την Ευρώπη σε μια
χρονιά όπου αρχικός στόχος ήταν το
πρωτάθλημα αποτέλεσε το σοκ που
ανάγκασε τον Παναθηναϊκό ν’ αλλάξει
πολιτική. Να κάνει restart και ν’ αρχίσει
κάτι καινούριο με το βλέμμα στραμμένο
στο μέλλον.
Το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός προσαρμοσμένος στα δύσκολα (οικονομικά) δεδομένα της νέας εποχής, άφησε στην
άκρη τα βαριά συμβόλαια κι έβαλε σ’
εφαρμογή το πλάνο δημιουργίας μιας εντελώς καινούριας ομάδας με χαμηλό
μπάτζετ. Ο άνθρωπος που ανέλαβε να
υλοποιήσει αυτό το δύσκολο project είναι
ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος επέστρεψε στον σύλλογο μετά τη θητεία του
ως βοηθός του Χενκ Τεν Κάτε.
Ο Αναστασίου επέλεξε να βασιστεί σε ένα
κορμό νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών,

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ
1908
ΧΡΩΜΑΤΑ
Πράσινο - Άσπρο
OFFICIAL WEBSITΕ
www.pao.gr
ΤΙΤΛΟΙ
20 πρωταθλήματα
17 Κύπελλα
ΕΔΡΑ
Γήπεδο
«Απ. Νικολαϊδης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιάννης Αλαφούζος

προερχόμενων κυρίως από τις ακαδημίες
του συλλόγου και να προσδώσει στην
ομάδα την απαραίτητη εμπειρία μέσω μεταγραφικών κινήσεων. Για το λόγο αυτό
αποκτήθηκαν οι Πράνιτς, Μπεργκ, Σίλντενφελντ, Μέντες κι αποφασίστηκε η παραμονή του Λουτσιάνο Φιγκερόα.
Το πιο κρίσιμο και το πλέον επικίνδυνο στάδιο σε κάθε νέα αρχή είναι τα πρώτα βήματα. Εκεί που όλοι περιμένουν να δουν
πράγματα και ο χρόνος είναι ο βασικός αντίπαλος. Η δεδομένη ανυπομονησία σε συνδυασμό με την καθυστερημένη ενσωμάτωση βασικών παικτών στην ομάδα ανέβασε κι άλλο τον βαθμό δυσκολίας. Κάπως
έτσι, τα πρώτα αρνητικά αποτελέσματα άρχισαν να ρίχνουν νερό στο μύλο της μουρμούρας.
Ετσι, η βαριά ήττα από τον Πανιώνιο και οι
δύο συνεχόμενες ισοπαλίες με Βέροια και
Πλατανιά κλυδώνισαν τον Παναθηναϊκό. Τις
δύο τελευταίες αγωνιστικές, όμως, το Τριφύλλι κατάφερε να κερδίσει με τη σειρά τον
ΟΦΗ, τον Εργοτέλη (για το Κύπελλο) και τον
Αστέρα Τρίπολης και να πάρει πολύτιμες
ανάσες σκαρφαλώνοντας παράλληλα στην
τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Οι τρεις αυτές νίκες στη Λεωφόρο αποτέλεσαν το καλύτερο φάρμακο για το κακό
ξεκίνημα και πλέον το κλίμα στον Παναθηναϊκό δείχνει να αντιστρέφεται. Ο αγώνας στην Τούμπα, πάντως, είναι το πρώτο
σοβαρό στοίχημα για την ομάδα του
Γιάννη Αναστασίου που δίχως ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχει το πλεονέκτημα
της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας για
τη Super League.
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Μάρκους Μπεργκ

ΤΟ ΟΝΟΜΑ
Ντάνιελ Πράνιτς

Με εμπειρία από δύο τελικούς Champions League και πρωταθλητισμό στο ανώτερο επίπεδο ως παίκτης της Μπάγερν, ο Κροάτης μπορεί να λάβει τον τίτλο του μεγάλου αστεριού στο ρόστερ του
Παναθηναϊκού. Ο Πράνιτς... συστήθηκε στο ευρύ κοινό στο Euro
2008 με την Εθνική Κροατίας, έβγαλε μάτια την επόμενη σεζόν ως
ο κορυφαίος ίσως παίκτης στο πρωτάθλημα Ολλανδίας με την Χερενφέιν (24 συμ., 16 γκολ) κι εξαργύρωσε την επιτυχία του με τη
μεταγραφή στην ομάδα σύμβολο της Βαυαρίας.
Στη Μπάγερν άφησε τη φυσική του θέση στο αριστερό άκρο της
επίθεσης κι οπισθοχώρησε στην άμυνα δίχως να καταφέρει να ξεχωρίσει. Πήρε ευκαιρίες, κυρίως επί Φαν Γκάαλ, αλλά βασικός δεν
έγινε ποτέ. Την περασμένη σεζόν όταν και τελείωσε το συμβόλαιό
του, υπέγραψε στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ούτε κι εκεί στέριωσε
όμως και το τέλος της σεζόν τον βρήκε να φορά, ως δανεικός, τη
φανέλα της Θέλτα. Οι Πορτογάλοι τον άφησαν ελεύθερο κι ο Παναθηναϊκός που τον περίμενε μέχρι την τελευταία
στιγμή ποντάρει πολλά πάνω του για να κερδίσει σε ταχύτητα κι αποτελεσματικότητα από τα άκρα.
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Το 2009 όλος ο κόσμος ήταν στα πόδια του.
Πρώτος σκόρερ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ελπίδων, μεγάλη κι ακριβή (10 εκατ.
ευρώ) μεταγραφή στο Αμβούργο, άφθονη
δόξα. Κι έπειτα το σκηνικό άλλαξε. Τραυματισμοί, χαμένες ευκαιρίες, πισωγύρισμα. Ο
Σουηδός επιθετικός ταλαιπωρήθηκε πολύ
τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δίχως ρεαλιστικές ελπίδες να ανακτήσει τη θέση του
στην ενδεκάδα του Αμβούργου, αναζητά ένα
νέο ξεκίνημα στην καριέρα του μέσω του
Παναθηναϊκού.
Στα 27 του χρόνια πια ο Μπεργκ δεν είναι ο
ποδοσφαιριστής που έκανε όλη την Ευρώπη
να συζητά το όνομά του, ωστόσο παραμένει
ένας ιδιαίτερα ποιοτικός σέντερ φορ που
στην καλή του μέρα μπορεί να σκοτώσει
οποιαδήποτε άμυνα. Με τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του, μάλιστα, δικαιώνει τον Αναστασίου που τον είχε στην κορυφή της
λίστας του για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Μετά τις πρώτες έξι αγωνιστικές, ο
Σουηδός είναι πρώτος σκόρερ του Τριφυλλιού με τρία γκολ.
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
Νίκος Μαρινάκης

Στην αρχή της σεζόν δεν τον ήξερε κανείς. Εκτός, βεβαίως, από τον θείο του,
παλιό παίκτη του ΟΦΗ, Πέτρο Μαρινάκη. Μετά τις έξι πρώτες αγωνιστικές
και τις πολύ καλές εμφανίσεις του,
όμως, το όνομά του 20χρονου έχει αρχίσει να απασχολεί όλο και περισσότερο
κόσμο και να φιγουράρει στις υποψηφιότητες για τον καλύτερο πρωτοεμφανιζόμενο.

Βίκτωρας Κλωναρίδης

Ο Βίκτωρας Κλωναρίδης, από την άλλη
δεν εντάσσεται στην ίδια κατηγορία. Τις
δικές του πρώτες παραστάσεις τις έδωσε
με την ΑΕΚ και οι πιο λαμπρές ήταν κόντρα στη νυν ομάδα του. Το… άλμα στη
Λιλ αποδείχτηκε άλμα στο κενό και ο
«Βέλγος» επέστρεψε στην Ελλάδα για να
χτίσει εδώ την καριέρα του.

Ο... ΠΑΛΙΟΣ
Λουτσιάνο Φιγκερόα

Ήρθε, έπαιξε, αποχαιρέτησε κι επέστρεψε σαν έτοιμος
από καιρό. Ο Αργεντινός επιθετικός όπως την περασμένη σεζόν, έτσι και τώρα ήταν επιλογή της τελευταίας στιγμής. Οσο υποτιμητικό κι αν ακούγεται αυτό
για έναν παίκτη με το όνομα και την καριέρα του Φιγκερόα.
Οι εμφανίσεις του την προηγούμενη σεζόν δεν έπεισαν τον Γιάννη Αναστασίου για τη χρησιμότητα της
παραμονής του στο ρόστερ, λόγω και του ακριβού
κασέ του. Ετσι, ο παίκτης έμεινε ελεύθερος, αλλά
από τη στιγμή που δεν βρήκε ομάδα να τον ικανοποιεί κι ο Παναθηναϊκός παίκτη - πέραν του
Μπεργκ- να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα,
υπήρξε επανένωση με αμοιβαίες υποχωρήσεις.
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ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
Γιώργος Κούτσης

Όπως και ο Μάρκος ήρθε στον ΠΑΟΚ από τον
Αρη. Στην Τούμπα έμεινε ως το 2005.
Σταμάτησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το
2011 στον Αγροτικό Αστέρα κι έβαλε τη
φόρμα του προπονητή. Την τρέχουσα σεζόν
κάθεται στον πάγκο του Φωκικού.

Παντελής Καφές

Στην εξαετία 1997 - 2003 που φόρεσε τη
φανέλα του ΠΑΟΚ κατέκτησε δύο Κύπελλα
(2001, 2003), ενώ επανέλαβε το κατόρθωμά του και με τον ΟΣΦΠ (2005, 2006) και με
την ΑΕΚ (2011). Εκλεισε την καριέρα του τον
περασμένο χειμώνα αγωνιζόμενος στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του τη Βέροια.

Κυριάκος Τοχούρογλου

Παίκτης του ΠΑΟΚ από το 2000 ως το 2008
υπερασπίστηκε την εστία του ΠΑΟΚ 144 φορές.
Κρέμασε τα γάντια του το 2009 ως παίκτης της
Ξάνθης και μετά το τέλος της καριέρας του
επέστρεψε στην Αυστραλία όπου ασχολήθηκε
με ακαδημίες ποδοσφαίρου.

Γιώργος Γεωργιάδης

Ο άνθρωπος που χάρισε τον Κύπελλο του 2003 στον
ΠΑΟΚ με το γκολ του, ενώ είχε σκοράρει και στον
τελικό του 2001. Ο Γεωργιάδης, αγωνίστηκε στον
ΠΑΟΚ από το 1999 ως το 2003 κι από το 2007 ως το
2008 οπότε και αποσύρθηκε. Συνεχίζει στο Δικέφαλο
ως βοηθός του Χουμπ Στέφενς.
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Γιώτης Εγκωμίτης

Ενας από τους παίκτες που πανηγύρισαν
τόσο το Κύπελλο του 2001, όσο και αυτό του
2003. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε το 2000 από την Ανόρθωση και
παρέμεινε έξι χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Εκλεισε την καριέρα του στον Εθνικό Αχνας
το 2009, όπου τώρα έχει ρόλο βοηθού του
προπονητή Νίκου Κολομπούρδα.
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Κόφι Αμπονσά

Εμεινε στον ΠΑΟΚ τρία χρόνια και πανηγύρισε δύο τίτλους. Συνέχισε την περιήγησή του
στα ελληνικά γήπεδα στην ΑΕΚ, το Αιγάλεω,
τον Απόλλων Καλαμαριάς και αποσύρθηκε
το 2009 ως παίκτης της Ενωσης Νέων
Παραλιμνίου στην Κύπρο.

Μάριους Κουκιέλκα

Γυρολόγος ο άλλοτε διεθνής Πολωνός αμυντικός, εκτός από τον ΠΑΟΚ όπου έμεινε μόνο
τη σεζόν 2002-03, έπαιξε σε Ρόντα, Ξάνθη,
Νυρεμβέργη, Ντιναμό Δρέσδης, Ενεργκί
Κότμπους, Γκερμάνια Βίντεκ. Την περασμένη
σεζόν φορούσε τη φανέλα της ερασιτεχνικής
Βικτόρια Κολωνίας και το καλοκαίρι έμεινε
χωρίς ομάδα.

Γιασεμής Γιασεμάκης

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής ήρθε το 2001 από
τον ΑΠΟΕΛ και μετά από έξι χρόνια στον ΠΑΟΚ
επέστρεψε στην Κύπρο όπου αγωνίστηκε
στον Αρη Λεμεσού, τον Εθνικό Αχνας και την
ΑΕΚ Λάρνακας όπου έκλεισε την καριέρα του.

Δημήτρης Μάρκος

Επειτα από καριέρα σε Παναθηναϊκό,
Καλαμάτα, ΑΕΚ, Αρη, ήρθε στον ΠΑΟΚ
το 2002 κι έμεινε ως το τέλος της
καριέρας του το 2005. Στη συνέχεια
ανέλαβε υπεύθυνος σκάουτινγκ στην
ΑΕΚ και πλέον συνεχίζει ως σκάουτερ
του Παναθηναϊκού.

Βαγγέλης Κουτσόπουλος

Ενας εκ των δύο της συγκεκριμένης ενδεκάδας ο οποίος παραμένει εν ενεργεία.
Μετά τον ΠΑΟΚ (2001 - 06), πέρασε από
Πανιώνιο (2006-09), Ατρόμητο (2009-10),
ΑΠΟΕΛ (2010), ΑΕΛ (2011) και κατέληξε
στην Κέρκυρα, όπου αγωνίζεται αυτή την
περίοδο.

Γιάννης Οκκάς

Ακόμη ένα μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ που κατέκτησε
και τα δύο Κύπελλα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.
Ο Κύπριος επιθετικός ήρθε το 2000 στον ΠΑΟΚ, έμεινε
τρία χρόνια και συνέχισε σε ΑΕΚ, ΟΣΦΠ, Θέλτα Βίγκο,
προτού επαναπατριστεί για χάρη της Ομόνοιας. Την
τρέχουσα σεζόν ανήκει στο δυναμικό της Ανόρθωσης.

ΤEΛIKOΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: 2002-03
ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ 1-0 (ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 24')
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
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BACKSTAGE

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ ντύνονται με PFC

Ο

Σωτήρης Νίνης με το φουτουριστικό ποδήλατό του. Ο Στέφανος Αθανασιάδης στ’ αποδυτήρια κι έξω από το
γήπεδο της Τούμπας στον -άγνωστο για εκείνον- ρόλο του πατέρα. Ο Λίνο ως οδηγός του οχήματος για τους
τραυματίες. Ο Αλέξανδρος Τζιόλης και ο Μίροσλαβ Στοχ να κάνουν (δήθεν αμέριμνοι) τη βόλτα τους στην
παραλία της Θεσσαλονίκης. Προφανώς και ήταν μια διαφορετική μέρα στη… δουλειά, αλλά όχι οι παίκτες
του ΠΑΟΚ ούτε έκοψαν το ποδόσφαιρο, ούτε το γύρισαν στο μόντελινγκ. Απλώς υποδύθηκαν τα μοντέλα για τις
ανάγκες της φωτογράφησης της νέας σειράς ρούχων PFC. Το PAOK FC ήταν στα παρασκήνια της όλης διαδικασίας
και σας παρουσιάζει αποκλειστικές φωτογραφίες από τον κατάλογο που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Τη σειρά
ρούχων PFC καθώς και όλα τα επίσημα προϊόντα του ΠΑΟΚ μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο PAOK Megastore του
γηπέδου της Τούμπας, αλλά και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.paok-megastore.gr/

Σκανάρετε το QR Code και ξεκινήστε
άμεσα τα ψώνια από το κινητό σας!
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Numbers game

Λένε πως η στατιστική είναι ένας ασφαλής τρόπος να πεις ψέματα. Η
απεικόνιση της εικόνας μιας ομάδας μέσω της ανάγνωσης των αριθμών
έχει καθιερωθεί στο ποδόσφαιρο. Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, τους δύο
σημερινούς αντίπαλους μέσα από τη γλώσσα των αριθμών, αντιπαραβάλλοντας τα νούμερά τους μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Super
League.

148

20

ΠΑΟΚ

70
ΠΑΟ

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

310
ΠΑΟ

ΛAΘH

315
ΠΑΟΚ

ΠΑΟ

25
ΠΑΟΚ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
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561'
Χακόμπο
561'
Νάνο

561'
Βίτορ

564'
Καπίνο

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΛΕΠΤΑ
Π
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

11

39
138

33
149

ΠΑΟ

ΠΑΟΚ

ΕΥΣΤΟΧΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΟ

68
ΠΑΟΚ

7
425

447

ΠΑΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΠΑΟ

ΠΑΟΚ

ΠΑΣΕΣ

ΠΑΟK

ΓΚΟΛ

ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
ΠΑΟ

ΠΑΟΚ

1/9,7

1/5,7

ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ

Μπεργκ
3

Στοχ......3
Βίτορ.....2

ΕΝΑ ΓΚΟΛ:

ΠΑΟK

63

25
ΠΑΟ

22

ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΝΑ ΓΚΟΛ:

Ατζαγκούν Βούκιτς
Αμπεϊντ
Λούκας
Νάνο Σαλπιγγίδης
Φιγκερόα Αθανασιάδης
Νέτσιντ
Κίτσιου

ΣΚΟΡΕΡ
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STATISTICS

4

Από τα πέντε τελευταία ματς ανάμεσα
στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό,
ανεξαρτήτως έδρας, έχουν τελειώσει
με 2-0. Οι τρεις από αυτές τις καθαρές
νίκες ανήκουν στον ΠΑΟΚ που έχει
επικρατήσει δύο φορές στην Τούμπα και
μία εκτός έδρας, ενώ έχει και μια νίκη με
1-0 που συμπληρώνει την πεντάδα αυτή.

57

Αναμετρήσεις έχουν γίνει με γηπεοδύχο
τον ΠΑΟΚ, μαζί με αυτές που ήταν για τα
play off του πρωταθλήματος. Ο Δικέφαλος
έχει επικρατήσει 28 φορές, τα 12 ματς
τελείωσαν ισόπαλα, ενώ ο Παναθηναϊκός
έφυγε νικητής 17 φορές στις
αναμετρήσεις από το 1959-60 και μετά.

3
5
45.000

Γκολ έχει σημειώσει κατά
του Παναθηναϊκού ο Δημήτρης
Σαλπιγγίδης, με το τελευταίο να είναι στις
4 Μαρτίου 2012 στη νίκη του ΠΑΟΚ μέσα
στο ΟΑΚΑ με 2-0 σε ένα παιχνίδι που
έγινε χωρίς θεατές. Το σκορ είχε ανοίξει
ο Λίνο στο 51’ και ο Σαλπιγγίδης
έκανε το 2-0 στο 83’.

Οκτωβρίου 1975, μία ημέρα
νωρίτερα από τη σημερινή,
ο ΠΑΟΚ είχε υποδεχθεί
τον Παναθηναϊκό και είχε
επικρατήσει με 3-1. Τότε ήταν
η 1η αγωνιστική ημέρα εκείνης
της σεζόν που στο τέλος
της βρήκε τον ΠΑΟΚ να
πανηγυρίζει την κατάκτηση
του πρωταθλήματος.

Θεατές παρακολούθησαν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στις 12
Ιουνίου 1977 στο γήπεδο της Τούμπας. Επίδοση που αποτελεί και την καλύτερη με
γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ στα χρόνια της Α' Εθνικής.
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MATCH ACTION
SUPER LEAGUE • ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ 1 - 2 ΠΑΟΚ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αρετόπουλος (Τρικάλων)

ΣΚΟΡΕΡ: 18’ Βίτορ, 66’ Στοχ • 83’ Μρντάκοβιτς

ΒΕΡΟΙΑ
Αναστασόπουλος,
Γεωργιάδης,
Αμαραντίδης,
Ορέστες, Μπάρμπας,
Τραπ (75’ Σεγούντο),
Ζεζίνιο (84’ Οστοϊτς),
Καλτσάς (85’ Μάνος),
Μπαργκάν, Πεν,
Μρντάκοβιτς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Αμαραντίδης,
Μρντάκοβιτς,
Γεωργιάδης,
Αναστασόπουλος
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

6

8

Πληρώνεται για να μην επιτρέπει να στους αντιπάλους
να βάζουν γκολ. Όταν μπορεί, όμως, κάνει και κάποιες… έξτρα «εργασίες» στο γήπεδο. Σκοράρει. Ο
Μιγκέλ Βίτορ με το δεύτερο γκολ του σε τέσσερις αγώνες ήταν εκείνος που έδιωξε από τον ΠΑΟΚ το άγχος
της εκτός έδρας νίκης μετά από αγωνιστική απραξία 14
ημερών λόγω Εθνικής.
Ο Πορτογάλος πάλι με κεφαλιά, πάλι έπειτα από κόρνερ
του Λούκας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα κι άνοιξε το
σκορ. Για να φτάσουμε εκεί, βέβαια, έπρεπε ο Αναστασόπουλος να κάνει ίσως την διπλή απόκρουση της
χρονιάς σε διαδοχικές τελικές του Αθανασιάδη.
Ο Κλάους ήταν αυτός που έστρωσε στον Στοχ για το 02. Το ματς, βέβαια, δεν είχε τελειώσει, αφού η Βέροια
μείωσε στο 83’ με τον Μρντάκοβιτς και προσπάθησε να
ολοκληρώσει την ανατροπή, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε την εμπειρία και την ποιότητα να κρατήσει το υπέρ του σκορ.
Στην αναμέτρηση με τη Βέροια, ο ΠΑΟΚ είχε δύο καινούρια πρόσωπα. Τον Σωτήρη Νίνη που αγωνίστηκε
ως αμυντικός χαφ δίπλα στον Τζιόλη και τον Γιώργο
Τζαβέλλα που πήρε θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,
Τζαβέλλας, Κίτσιου,
Κατσουράνης,
Βίτορ, Τζιόλης,
Νίνης,
Στοχ (93’ Νέτσιντ),
Λούκας (81’ Ολίσε),
Σαλπιγγίδης
(91’ Βούκιτς),
Αθανασιάδης
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Χακόμπο,
Κατσουράνης,
Λούκας, Τζιόλης
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

3

9

ΚΟΡΝΕΡ

8

ΚΟΡΝΕΡ

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

8/31

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

31

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

8

9/27
40
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Ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα
για Νίνη, Τζαβέλλα

Ο Αθανασιάδης δημιουργούσε τις προϋποθέσεις
και οι Βίτορ, Στοχ «εκτελούσαν»
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MATCH ACTION
SUPER LEAGUE • ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
Σ

ΠΑΟΚ 1 - 0 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στυλιάρας (Αιτωλοακαρνανίας)
ΣΚΟΡΕΡ: 58’ Βούκιτς

ΠΑΟΚ
Χακόμπο,
Λίνο (77’ Σκόνδρας),
Βίτορ, Κατσουράνης,
Κίτσιου, Τζιόλης,
Λάζαρ, Λούκας,
Στοχ, Σαλπιγγίδης
(46’ Βούκιτς),
Αθανασιάδης
(73’ Νέτσιντ)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Βούκιτς, Λάζαρ, Βίτορ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

4

2

Σε μια στιγμή σπάνιας ποδοσφαιρικής μαγείας ο μεγάλος Ολλανδός Ντένις Μπέργκαμπ κατάφερε να κάνει τον σημερινό
τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Νίκο Νταμπίζα μέρος
της ιστορίας της Αρσεναλ. Ως συμπρωταγωνιστή σε ένα μοναδικό γκολ κατά της Νιούκαστλ.
Κατά τον ίδιο τρόπο ο Φαϊσκα θα μνημονεύεται για τη συμμετοχή του στο γκολ του Ζβόνιμιρ Βούκιτς. Ο στόπερ του
Πλατανιά ούτε που κατάλαβε τι έκανε ο Σέρβος επιθετικός.
Η τελευταία του ανάμνηση πρέπει να είναι η στιγμή του κοντρόλ. Το γύρισμα και το σουτ στην κίνηση λογικά το είδε το
βράδυ στα highlights της τηλεόρασης.
Το γκολ αυτό, το δεύτερο μέσα σε τρεις μέρες για τον Βούκιτς
που είχε κρίνει και το ματς με τη Σαχτέρ Καραγκαντί για το
Europa League, ήταν που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πλατανιά. Σε ένα «σφιχτό» αγώνα
με μια ομάδα – τον Δικέφαλο – να προσπαθεί να δημιουργήσει, να επιτεθεί και μια ομάδα να προσπαθεί να μπλοκάρει
το παιχνίδι και να εκμεταλλευτεί τη δεδομένη κούραση του
ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, η ατμόσφαιρα στην Τούμπα θύμιζε
παλιές καλές εποχές ξέγνοιαστης ποδοσφαιρικής (μεσημεριανής) Κυριακής. Κάτω από τον ήλιο, άλλωστε, όλα μοιάζουν πιο όμορφα…

Ο Πάμπλο Γκαρσία φιλοξένησε τη μικρή Θεοδώρα
στο γήπεδο της Τούμπας

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Γιωργαλλίδης,
Ράφαελ,
Ζουμπουλάκης,
Φαϊσκα, Φερνάντες,
Τετέ (76’ Στόλερ),
Αγκιλέρα,
Μοράλ (64’ Μοράλ),
Γουνδουλάκης
(64’ Μπέλιτς),
Τόρες, Ναζλίδης
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Ζουμπουλάκης, Τόρες
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

3

4

ΚΟΡΝΕΡ

ΚΟΡΝΕΡ

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ

4

1/21
22

3

3/9
29
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Σκανάρε το QR Code
και θυμηθείτε το
πανέμορφο γκολ
του Ζβόνιμιρ Βούκιτς
με τον Πλατανιά

Καρέ καρέ το γκολ του Βούκιτς
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MATCH ACTION
SUPER LEAGUE • ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 • ΓΗΠΕΔΟ «ΘΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΟΦΗ 1 - 1 ΠΑΟΚ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάνταλος (Αθηνών)

ΣΚΟΡΕΡ: 14΄Περογαμβράκης • 73’ Νέτσιντ

ΟΦΗ
Δασκαλάκης,
Μπούρμπος,
Τριποτσέρης,
Ζόρο (23’ Ζβασίγια),
Μιλιάζες,
Μακρής, Βερόν,
Ζε Εντουάρντο
(66’ Φραγκουλάκης),
Περογαμβράκης,
Παπάζογλου
(86’ Μακουκούλα)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

7

6

Τα σχέδια για δυναμικό ξεκίνημα και επιβολή του ρυθμού από το πρώτο λεπτό έμειναν στ’ αποδυτήρια. Το φαινόμενο της νωθρής εισόδου των παικτών στον
αγωνιστικό χώρο εμφανίστηκε ξανά στο Ηράκλειο και ο
ΟΦΗ το εκμεταλλεύτηκε.
Απείλησε με το καλημέρα και στο 14’ κατάφερε να πετύχει μόλις το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα με τον
Περογαμβράκη. Το γκολ αφύπνισε τον ΠΑΟΚ που άρχισε
να παίρνει τον έλεγχο της αναμέτρησης στα… πόδια του,
ωστόσο το πρώτο ημίχρονο κύλησε δίχως ν’ αλλάξει κάτι
στο σκορ.
Η επανάληψη ανήκε στον Δικέφαλο που πίεσε ασφυκτικά τον ΟΦΗ για να φτάσει την ισοφάριση. Ο Σήφης Δασκαλάκης, όμως, προέβαλλε αντίσταση διώχνοντας ό,τι
πήγαινε προς την εστία του. Εμφάνιση που του χάρισε
τον τίτλο του MVP της Super League για την 6η αγωνιστική. Ο Κρητικός τερματοφύλακας, πάντως, δεν μπόρεσε να αποτρέψει ένα περιπετειώδες γκολ. Στο 73’
έπειτα από πολλές κόντρες η μπάλα έφτασε στο πόδι του
Νέτσιντ, ο οποίος μόλις είχε περάσει ως αλλαγή, κι από
εκεί κατέληξε στα δίχτυα.
Ο ΠΑΟΚ πλησίασε το 1-2, αλλά και πάλι ο Δασκαλάκης
είπε «όχι» σε Νέτσιντ, Βίτορ. Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι πήγαν να… κλέψουν τη νίκη με τον Αρίθα Μακουκούλα, αλλά ο Χακόμπο ήταν σε ετοιμότητα.

ΠΑΟΚ
Χακόμπο, Κίτσιου,
Βίτορ,
Κατσουράνης,
Λίνο, Τζιόλης,
Λάζαρ (64΄Λόρενς),
Σαλπιγγίδης
(64΄Γεωργιάδης),
Στοχ,
Βούκιτς
(71’ Νέτσιντ),
Αθανασιάδης
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Στοχ, Βούκιτς, Λίνο,
Νέτσιντ, Τζιόλης
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
-

SHOTS ON/OFF

5

8

ΚΟΡΝΕΡ

5

ΚΟΡΝΕΡ

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

6/17

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ

15

ΦΑΟΥΛ

ΦΑΟΥΛ

10

9/34
22
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Ο Σήφης Δασκαλάκης με τις επεμβάσεις
του κράτησε την ισοπαλία για τον ΟΦΗ
Ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίξει όπως μπορεί
και άφησε δύο βαθμούς στην Κρήτη
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IN MEMORIAM 04.10.1999

Ο χρόνος δεν προσπερνάει

ΣΤΑΜΑΤΑ...

Κανείς από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, 14 χρόνια τώρα,
δεν έχει αφήσει 6 ονόματα να ξεχαστούν στο πέρασμα
του χρόνου...
Χαράλαμπε, Δημήτρη, Χριστίνα, Αναστάσιε, Γιώργο, Κυριάκο η αγάπη σας για τον ΠΑΟΚ σας έφερε εδώ, σας
άφησε εδώ, συνέχισε παραπέρα και αποτέλεσε παράδειγμα αφοσίωσης και πίστης στα τέσσερα γράμματα για
όσους κάθονται δίπλα στις θέσεις σας, θυμούνται τις εκδρομές σας και δακρύζουν όταν γυρίζουν σ΄εκείνο το δύσκολο βράδυ του Οκτωβρίου του ‘99.
Έχουν διατυπωθεί χιλιάδες «γιατί», έχουν γραφτεί αμέτρητες σελίδες αναμνήσεων από όσους γλίτωσαν από
το τρομερό δυστύχημα στα Τέμπη.
Για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ εξάλλου η μνήμη είναι βασικό συστατικό της διατήρησης του χαρακτήρα και των αξιών
που ένωσαν τόσες χιλιάδες ψυχών να φωνάζουν τα ίδια
συνθήματα, να χειροκροτούν το ίδιο έμβλημα, να θυσιά-

ζουν και να θυσιάζονται...
Προστέθηκε άλλο ένα σύνθημα από τότε παιδιά... Θα το
τραγουδούσατε κι εσείς, αν δεν ήταν για εσάς: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε...». Απερίγραπτο ρίγος...
Να νιώθετε περήφανοι που εκείνη τη στιγμή γίνονται
πραγματικά όλοι ένα...
Πόσο παρακαλέσαμε όλοι να γυρνούσε ο χρόνος
πίσω. Όσο κι αν προσευχηθήκαμε δεν το καταφέραμε. Δεν παραιτηθήκαμε όμως. Ορκιστήκαμε ότι δεν
θα αφήσουμε το χρόνο να σας προσπεράσει. Δεν σας
θυμόμαστε μόνο αυτή τη μέρα. Σας θυμόμαστε και
εμπνεόμαστε πάντα.
Ο χρόνος σταμάτησε στις 4-10-99... Εκείνη τη μέρα ο
ΠΑΟΚ ολόκληρος θρήνησε. Από εκείνη τη μέρα ολόκληρος ο ΠΑΟΚ είναι «λειψός». Όσα κι αν πετύχουμε,
όσα κι αν σας αφιερώσουμε, πάντα θα προσευχόμαστε
να μπορούσατε να ήσαστε μαζί μας...
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SPONSORS
2013 - 2014

GOLDEN PARTNER

KIT SUPPLIER

OFFICIAL PARTNER

PARTNER

SUPPORTERS

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιάννης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Χουμπ ΣΤΕΦΕΝΣ
B

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α
(GK) Sanz Ovejero JACOBO

1

Γιάννης ΣΚΟΝΔΡΑΣ

2

Γιώργος ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

3

Γιώργος ΚΑΤΣΙΚΑΣ

4

Pablo GARCIA

5

Αλέξανδρος ΤΖΙΟΛΗΣ

6

Γιώργος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

7

Zvonimir VUKIC

9

Perez LUCAS 10
Miroslav STOCH 11
Inigo LOPEZ 13
Δημήτρης ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ 14
Miguel VITOR 15
Alves Maciel LINO 16
Liam LAWRENCE 20
Νίκος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 21
Δημήτρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 22
Costin LAZAR 25
Ergys KACE 26
Κώστας ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ 28
Θεοφάνης ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 32
Στέφανος ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 33
(GK) Αστέριος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ 50
Tomas NECID 61
Στέλιος ΚΙΤΣΙΟΥ 70
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6/10/2013
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
20.30
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δημήτρης ΘΑΝΟΣ (Γρεβενών)

ΒΟΗΘΟΙ:

Χασάν ΚΟΥΛΑ (Ξάνθης)
Κοσμάς ΧΑΡΙΣΗΣ (Γρεβενών)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Αλέξανδρος ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Γρεβενών)

Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
05/10
Αστ. Τρίπολης - Ατρόμητος
Εργοτέλης - Πλατανιάς
Πανιώνιος - Αρης
06/10
Ολυμπιακός - Βέροια
Skoda Ξάνθη - Απόλλων
Λεβαδειακός - ΑΕΛ Καλλονής
Πανθρακικός - ΟΦΗ
07/10
Παναιτωλικός - ΠΑΣ Γιάννινα

(GK) Παναγιώτης ΓΛΥΚΟΣ 71
Σωτήρης ΝΙΝΗΣ 77
Sekou OLISEH 99

ΠΑΟΚ

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
39
40
41
44
45

Α

Στέφανος ΚΑΠΙΝΟ (GK)
Παναγιώτης ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διαμαντής ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ
Γιώργος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ
Κώστας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
David Da Silva MENDES
Βίκτωρας ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ
Τάσος ΛΑΓΟΣ
Marcus BERG
Zoze ZECA
Emir BAJRAMI
Νίκος ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
Abdul AJAGUN
Αλέξης ΤΑΜΠΑΚΗΣ (GK)
Αλέξανδρος ΜΟΥΖΑΚΙTΗΣ
Χρήστος ΔΩΝΗΣ
Νίκος ΚΑΡΕΛΗΣ
Mehdi ABEID
NANO
Adrian BALBOA
Gordon SCHILDENFELD
Σπύρος ΡΙΣΒΑΝΗΣ
Στέφανος ΚΟΤΣΟΛΗΣ (GK)
Θανάσης ΝΤΙΝΑΣ
Βαγγέλης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γιάννης ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Νίκος ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΗΣ
Κώστας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Νίκος ΚΟΥΣΙΔΗΣ
Danijel PRANJIC
Luciano FIGUEROA
Jose TOCHE
Andre PINTO
Jose VELASQUEZ
Owusu QUINCY

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΚΟΡ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

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

SCORERS: .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
MVP: ...........................................................................................................................
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΑΣ: ΠΑΟΚ - AΣTEΡAΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ • ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

PAOK FC
the official matchday magazine 2013 - 2014
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ΠΑΟΚ

www.paokfc.gr
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VS

PANATHINAIKOS FC

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
20.30
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