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Του Νίκου Παππά

Εditorial

Μια μέρα θα το γράψει η ιστορία
Ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον, 
όσα κατορθώματα κι αν έχει 
να επιδείξει ο σύλλογος από 
το παρελθόν, η αναδρομή 
στην ιστορία του ΠΑΟΚ 
θα έχει ως κεντρικό θέμα 
συζήτησης το 2019, τη χρονιά 
που ο Δικέφαλος έσπασε τα 
κοντέρ, παρέμεινε αήττητος 
στη Σούπερ Λίγκα κι έφερε 
στη Θεσσαλονίκη το πρώτο 
ποδοσφαιρικό νταμπλ στην 
93χρονη διαδρομή του στον 
ελληνικό αθλητισμό και την 
κοινωνία.
Γενιές φιλάθλων του ΠΑΟΚ 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν με 
τους «θρύλους» της κορυφαίας 
ομάδας της δεκαετίας του ’70 
και της επικράτησης επί του 

ΠΟΚ στα μέσα της δεκαετίας 
του ’80. Οι παλιότεροι 
είχαν την τύχη να ζήσουν 
τα πρωταθλήματα του 1976 
και του 1985. Όμως, αυτό 
που πέτυχε φέτος η ομάδα 
δεν έχει προηγούμενο και 
ανεξαρτήτως αν ξανασυμβεί 
του χρόνου, σε δύο χρόνια, 
κάποια στιγμή, η πρώτη φορά 
είναι αυτή που καθορίζει έναν 
ζωντανό οργανισμό, όπως μία 
ποδοσφαιρική ομάδα.
Στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα 
υπάρχει από μία ξεχωριστή 
θέση για όσους, καθένας με 
τον τρόπο του, έβαλαν από ένα 
λιθαράκι στο οικοδόμημα του 
νταμπλούχου Ελλάδας.
Για τον Ιβάν Σαββίδη, που με 

την έλευσή του άλλαξε τον ρου 
της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, 
τον κατά τεκμήριο κορυφαίο 
προπονητή στην ιστορία του 
συλλόγου.
Για τους ποδοσφαιριστές, που 
θα φέρουν βαρύ παράσημο 
στο βιογραφικό τους τη φετινή 
επιτυχία.
Για τους φιλάθλους, που δεν 
άφησαν ποτέ μόνη της την 
ομάδα.
Η χρυσή εποχή της ομάδας 
μόλις ξεκίνησε και η φετινή 
κατάκτηση του πρωταθλήματος 
και του κυπέλλου αποτελεί 
ήδη σημείο αναφοράς για το 
κοινωνικό φαινόμενο που 
ονομάζεται ΠΑΟΚ.
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Η ευτυχής κατάληξη μίας μάχης
που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016

Θεωρώ ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς να αποτυπωθεί 
το πραγματικό μέγεθος των όσων έχει πετύχει 
ο ΠΑΟΚ σήμερα. Μέσα στη μέθη των πανη-
γυρισμών, μέσα σε μια χρονιά που χρόνος για 
πανηγύρια μετά τους αγώνες δεν υπήρχε, γιατί 
ακολουθούσε ένας επόμενος σημαντικός αγώ-
νας, η αίσθηση που έχω είναι αυτή ενός δρομέα 
σπριντ...

Την ώρα της κούρσας «δεν νιώθεις», απλά τα δί-
νεις όλα, στο τέλος της κούρσας -η στιγμή που 

βρισκόμαστε τώρα- πανηγυρίζεις αντα-
νακλαστικά, ενώ προσπαθείς να 

βρεις την ανάσα σου!
Μόνο έπειτα από ώρες μπο-
ρείς να κοιτάξεις πίσω και να 
αντιληφθείς το μέγεθος των 
επιτευγμάτων σου, να συγκινη-
θείς, να αισθανθείς το μέγεθος 
της επιτυχίας.
Αν έπρεπε να συνοψίσω σε λί-
γες λέξεις τους λόγους που ο 
ΠΑΟΚ έκανε την τέλεια σεζόν 
στην Ελλάδα, θα ήταν οι εξής: 
πείσμα, ποιότητα, προσωπικό-
τητα, ενότητα. Αυτά τα χαρακτη-

ριστικά χρειάστηκαν σε μεγάλο 
βαθμό, για να μπαίνει η ομάδα με 

το μαχαίρι στα δόντια σε όλους τους 
αγώνες. Και φυσικά τύχη. Αλλά την 
τύχη σου την κυνηγάς!
Η φετινή σεζόν για πολλά χρόνια θα 
μνημονεύεται από τους ιστορικούς 

του ποδοσφαίρου, όμως εγώ τη θεωρώ ως το απο-
τέλεσμα μίας μάχης που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
2016. Στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ο διαιτη-
τής Παππάς αποφάσισε να κάνει επίδειξη δύναμης 
στην Τούμπα και να αρνηθεί ένα καταφανέστατο 
πέναλτι πάνω στον Μακ στις καθυστερήσεις. Ήταν 
τόσο ανούσιο ακόμη και να το έδινε, απλά ίσως ο 
ΠΑΟΚ ισοφάριζε σε 2-2 και θα έπαιζε την πρόκριση 
με μεγάλο μειονέκτημα στο Καραϊσκάκη.
Η χυδαιότητα με την οποία αγνόησε την Τούμπα, 
την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και την οικογένεια 
του ΠΑΟΚ, έδωσε άθελά της το έναυσμα για τον 
Ιβάν Σαββίδη να αλλάξει τα πάντα! Από εκείνη την 
ημέρα οι στόχοι μπήκαν ξεκάθαρα και ήταν το ξεκα-
θάρισμα του παραποδοσφαίρου.
Και φυσικά ήρθε η περυσινή χρονιά να δώσει άλλο 
ένα σπουδαίο μάθημα. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να βρει 
συμμάχους όταν ήταν αγωνιστικά ακίνδυνος, αλλά 
μπροστά στην επιτυχία του βρήκε μόνο ανηθικότη-
τα και γυρισμένες πλάτες.
Ε, και; Όλα αυτά ήταν το καύσιμο στη φετινή μηχα-
νή. Μια μηχανή, τα κομμάτια της οποίας αγόρασε ο 
Ιβάν Σαββίδης, αλλά ένωσε ο κορυφαίος προπονη-
τής της ιστορίας του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου.
Επιμένω πως ακόμη τίποτα δεν μπορεί να αποτι-
μηθεί με ακρίβεια. Μερικά πράγματα τα εκτιμάς 
όταν τα χάνεις και ελπίζω η ανθρωπογεωγραφία που 
υπάρχει σήμερα στον ΠΑΟΚ να αλλάξει έπειτα από 
πολλά χρόνια. Για να αργήσουμε να τους εκτιμή-
σουμε μέσα από την απώλειά τους.
Όσο υπάρχουν αυτοί, θα κουβαλούν και το καύσιμο 
για την επιτυχία: το πείσμα, τη μνήμη, τη γνώση...

Γράφει ο
Κυριάκος Κυριάκος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Άποψη





Σημειώνοντας μια εξαιρετική διαδρομή, ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε έπειτα από 34 χρόνια το πρωτάθλημα, και μάλιστα αήττη-
τος, κάτι που είχε καταφέρει μόνο ο Παναθηναϊκός το 1964. Τελείωσε τη σεζόν με 80 βαθμούς, 26 νίκες και 4 ισοπαλίες, 
όντας η μοναδική αήττητη ομάδα στην Ευρώπη, ενώ το επίτευγμά του γίνεται ακόμα σπουδαιότερο, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι ξεκίνησε με -2 βαθμούς. Η ανωτερότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν ήταν εμφανής, κάτι που επιβεβαιώνεται 
και από το ότι επικράτησε στα έξι από τα οκτώ ντέρμπι. Νίκησε δις τον Ολυμπιακό, «καθάρισε» εντός έδρας την ΑΕΚ, 
για να της πάρει παλικαρίσια ισοπαλία με δέκα παίκτες στο ΟΑΚΑ και «απέδρασε» με διπλό από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η πορεία του ΠΑΟΚ
προς τον τίτλο



07

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 1-3
(21’ Παπαστεριανός - 37’ Μπίσεσβαρ, 45’+4’ Μάτος, 53’ Ζαμπά)
Παρόλο που μένουν από νωρίς πίσω στο σκορ, οι παίκτες του 
Λουτσέσκου με μία επιβλητική εμφάνιση σκοράρουν τρις, κά-
νουν την ανατροπή και ταυτόχρονα το 3 στα 3 στο πρωτάθλημα.
ΟΦΗ: Στρέζος, Κυριακίδης, Κομεσίδης, Ποτουρίδης, Κοροβέ-
σης, Παπαστεριανός, Νάστος, Νέιρα (65’ Κουτσιανικούλης), 
Ντίνας (54’ Αραβίδης), Σασί (54’ Πλατέλλας), Βουό.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιεϊρίνια, Κά-
νιας (62’ Βέρνμπλουμ), Μαουρίτσιο, Ελ Καντουρί, Ζαμπά (Ου-
άρντα 69’), Μπίσεσβαρ (79’ Σάκχοφ), Καρέλης.

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 2-0
(29’, 59’ Πρίγιοβιτς)
Η ΑΕΚ τρέχει, πιέζει, έχει φάσεις και δύο δοκάρια, αλλά δεν 
έχει Πρίγιοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, όντας πολύ πιο εύστοχος, βρίσκει δύο 
γκολ με τον Σέρβο και εκτελεί την Ένωση.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κά-
νιας, Μαουρίτσιο, Λημνιός (75’ Ζαμπά), Μπίσεσβαρ (89’ Βέρν-
μπλουμ), Πέλκας (81’ Ελ Καντουρί), Πρίγιοβιτς.
ΑΕΚ: Μπάρκας, Μπακάκης, Οικονόμου, Λαμπρόπουλος, Λό-
πες, Γαλανόπουλος (64’ Κλωναρίδης), Σιμόες (87’ Τσόσιτς), Λι-
βάγια, Μπακασέτας, Μάνταλος, Πόνσε (70’ Γκάλο).

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΟΚ 0-1
(68’ Ελ Καντουρί)
Ο Δικέφαλος αιφνιδιάζεται από το δυνατό ξεκίνημα του Πανιωνίου, φορτσά-
ρει στο δεύτερο ημίχρονο και έπειτα από όμορφο συνδυασμό στην περιοχή 
των Νεοσμυρνιωτών ο Καντουρί σκοράρει για τη νίκη.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Μανοΐλοβιτς, Κούρντι, Ντομίνγκες, Μπανανά, Παπαγεωρ-
γίου, Κόρμπος, Κεϊτά, Μασούρας, Καμαρά (65’ Μανθάτης), Σπιριντόνοβιτς 
(85’ Σιντί Αλί), Ντουρμισάι.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Χατσερίντι, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σάκχοφ, Μα-
ουρίτσιο, Ελ Καντουρί (79’ Λημνιός) Πέλκας (67’ Άκπομ), Ουάρντα, Πρίγιο-
βιτς (85’ Κάνιας).

01

03

04

02
Σάββατο 25 Αυγούστου 2018
ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0
(58’ πέν. Πρίγιοβιτς)
Οι ευκαιρίες δεν λείπουν από τον ΠΑΟΚ, αλλά το γκολ αρ-
γεί. Τη λύση δίνει ο Πρίγιοβιτς, με ένα αμφισβητούμενο 
πέναλτι που κερδίζει και εκτελεί εύστοχα ο ίδιος.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Χατσερίντι, Κρέσπο, Βιεϊρί-
νια, Σάκχοφ, Κάνιας (74’ Βέρνμπλουμ), Ζαμπά (67’ Μπί-
σεσβαρ), Ελ Καντουρί, Ουάρντα, Πρίγιοβιτς (82’ Άκπομ).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (46’ Κυ-
ριακόπουλος), Τριανταφυλλόπουλος, Πασαλίδης, Ορτέγκα 
(78’ Δουβίκας), Ιγκλέσιας, Βαλιέντε, Καλτσάς, Μουνάφο, 
Τσιλιανίδης (88’ Ρόλε), Μανιάς.
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Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ 0-1
(49’ αυτ. Βούκοβιτς)
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε μια πολύ θερμή ατμόσφαιρα. Οι ερυθρόλευκοι πιέζουν 
εξαρχής ασφυκτικά και χάνουν ευκαιρίες με το τσουβάλι, με τη μοναδική καλή στιγμή για τους φι-
λοξενούμενους να έρχεται στο 31’ με το χαμένο τετ α τετ του Μάτος.
Στις αρχές του δεύτερου μέρους (49’) ο ΠΑΟΚ παγώνει το «Γ. Καραϊσκάκης», βρίσκοντας ένα πολύ 
τυχερό γκολ έπειτα από ενέργεια του Βιεϊρίνια και διπλό λάθος του Γιαννιώτη και του Βούκοβιτς, που 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Από εκείνη τη στιγμή, ο Ολυμπιακός σφυροκοπά ξανά, σπαταλά μεγάλες φάσεις, με τον Πασχαλά-
κη (αλλά και το δοκάρι του σε μία περίπτωση στο 83’) να σώζει τον Δικέφαλο, ο οποίος στο δεύτερο 
ημίχρονο είχε μόλις μία αξιόλογη ευκαιρία και αυτή στο 97’.
Έτσι, με αρκετή δόση τύχης, ο ΠΑΟΚ κρατάει το 1-0 και φεύγει θριαμβευτής από το «Γ. Καραϊσκάκης».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γιαννιώτης, Ομάρ, Μεριά, Βούκοβιτς, Τσιμίκας, Καμαρά, Μπουχαλάκης (82’ Γκι-
γιέρμε), Χριστοδουλόπουλος (69’ Γκερέρο), Φορτούνης (82’ Φετφατζίδης), Ποντένσε, Χασάν.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (84’ Τόσκα), Κάνιας, Μαουρίτσιο, Λημνιός 
(72’ Βέρνμπλουμ) Πέλκας (58’ Ζαμπά), Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς.



Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
(51’ Πρίγιοβιτς, 76’ Λημνιός)
Ο ΠΑΟΚ πιέζει από την αρχή, αλλά βρίσκει μπροστά του έναν εξαιρετικό 
Διούδη. Στο δεύτερο μέρος, όμως, λύνει το γόρδιο δεσμό και φτάνει σε 
μια πειστική επικράτηση.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κάνιας, Βέρ-
νμπλουμ, Ζαμπά (82’ Ουάρντα), Πέλκας (53’ Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ 
(76’ Λημνιός), Πρίγιοβιτς.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Διούδης, Κουλιμπαλί, Κολοβέτσιος, Μαυρομάτης, 
Ινσούα, Δώνης (77’ Μουνιέ), Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης (64’ Χατζηθε-
οδωρίδης), Μπουζούκης, Καμπετσής (77’ Κάτσε), Μακέντα.

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018
ΑΡΗΣ - ΠΑΟΚ 1-2
(2’ Ματέο Γκαρσία - 36’ πέν., 84’ Πρίγιοβιτς)
Ο Άρης μπαίνει δυνατά και προηγείται νωρίς, αλλά ο Πρίγιοβιτς με δύο δικά 
του γκολ «καθαρίζει» για άλλη μια φορά για τον ΠΑΟΚ, που συνεχίζει μόνο 
με νίκες.
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Βαλεριάνος, Τζανακάκης, Βέλεθ (24’ Σόουζα), Μαβράι, Σιώ-
πης, Μπάσα (54’ Ματίγια), Γκαρσία, Γκάμα, Ντιγκινί, Γιουνές (71’ Ναζλίδης).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Βέρνμπλουμ, Κά-
νιας, Ζαμπά (46’ Ουάρντα), Πέλκας (62’ Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ, Πρίγιο-
βιτς (85’ Καρέλης).
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07Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018
ΠΑΟΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2-0
(16’ Μαουρίτσιο, 90’ Κρέσπο)
Χωρίς να εντυπωσιάσουν ιδιαίτερα με την απόδοσή τους, οι ασπρόμαυ-
ροι φτάνουν σβηστά σε μια επαγγελματική νίκη, σημειώνοντας τα δύο 
τέρματά τους έπειτα από ισάριθμες εκτελέσεις κόρνερ.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κάνιας, Μα-
ουρίτσιο, Ζαμπά (72’ Καρέλης), Πέλκας, Μπίσεσβαρ (87’ Λημνιός), Πρί-
γιοβιτς (80’ Άκπομ).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Χουάντερσον, Ναδάλες (68’ Σικαμπάλα), Τζα-
νετόπουλος, Βαφέας, Στάθης, Κονέ, Κοντοές, Ντ’ Ούρσο, Τριάδης (86’ 
Γκαρός), Μάντζιος, Μπεντινέλι (58’ Γκίνο).
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Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΟΚ 1-1
(73’ Ουγκράι - 40’ Κρέσπο)
Ο Ατρόμητος παρουσιάζεται ιδιαίτερα μα-
χητικός στο Περιστέρι και υποχρεώνει τον 
νωχελικό Δικέφαλο στην πρώτη απώλεια 
βαθμών του στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζο-
ντας το γκολ του Κρέσπο με τον εξαιρετι-
κό Ουγκράι.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Μέγιερι, Σάκιτς, Κιβρακί-
δης, Καρασαλίδης, Ρισβάνης, Στρούγγης 
(46’ Ενσικουλού), Μπουσούλατζιτς, Μά-
ντσον, Ουγκράι, Μπρούνο (87’ Ούμπιδες), 
Μούγιακιτς (46’ Κωτσόπουλος).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, 
Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κάνιας, Βέρνμπλουμ, 
Ελ Καντουρί (82’ Ουάρντα), Μπίσεσβαρ (67’ 
Λημνιός), Ζαμπά (77’ Πέλκας), Πρίγιοβιτς.

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2-1
(63’ αυτ. Μαρινάκης, 66’ Άκπομ - 71’ Καμαρά)
Ο Δικέφαλος δυσκολεύεται για περίπου μία ώρα αγώνα κυρίως λόγω 
του αντίπαλου τερματοφύλακα. Μέσα σε ένα τρίλεπτο, όμως, «καθα-
ρίζει» την μπουγάδα και επιστρέφει στις επιτυχίες.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Κίτσιου (84’ Χατσερίντι), Βαρέλα, Κρέσπο, Τό-
σκα, Κάνιας, Σάκχοφ (72’ Μαουρίτσιο), Λημνιός, Πέλκας, Μπίσεσβαρ 
(57’ Άκπομ), Πρίγιοβιτς.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κυριακίδης, Μαρινάκης, Μαλής, Αργκους (85’ 
Λιάβας), Τσοκάνης, Ντίας, Λουσέρο, Μανά (74’ Ρότσα), Μάζουρεκ, 
Ουίλιαν, Καμαρά.

Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018
ΠΑΟΚ - ΞΑΝΘΗ 2-0
(47’ Πρίγιοβιτς, 65’ Μαουρίτσιο)
Η είσοδος του Βιεϊρίνια στο δεύτερο ημίχρονο 
δίνει πνοή στον ΠΑΟΚ. Έτσι, μία ασίστ του 
Πορτογάλου στον Πρίγιοβιτς και μία εκτέλεση 
φάουλ του Μαουρίτσιο δίνουν άλλη μία νίκη.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα (58’ Τό-
σκα), Κρέσπο, Κίτσιου (46’ Βιεϊρίνια), Κάνιας, 
Μαουρίτσιο (75’ Βέρνμπλουμ), Λημνιός, Πέλ-
κας, Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς.
ΞΑΝΘΗ: Ζίφκοβιτς, Μπαξεβανίδης, Κασά-
δο, Λισγάρας, Χατζητερζόγλου, Κοβάσεβιτς 
(82’ Μελιόπουλος), Καμαρά, Γέντρισεκ, Κα-
ντά (56’ Σαρπόνγκ), Ντουρίτσκοβιτς, Κάστρο 
(69’ Μπρίτο).
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Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ 1-2
(75’ Ζησόπουλος - 41’ Πρίγιοβιτς, 46’ Μπίσεσβαρ)
Με ένα γκολ στο τέλος του πρώτου και άλλο ένα στις αρχές του δεύτερου ημι-
χρόνου από Πρίγιοβιτς και Μπίσεσβαρ, ο ΠΑΟΚ ξεπερνάει σβηστά και το εμπό-
διο του Λεβαδειακού. 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Μπάγιτς, Καθάριος (64’ Νανγκίς), Ζησόπουλος, Γιακουμά-
κης (90’ Μαρκόφσκι), Καραχάλιος (79’ Μανγκά), Παντελιάδης, Τσαμπούρης, 
Λιάγκας, Μητρόπουλος, Ιωαννίδης, Στανόγεβιτς.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Τόσκα, Μαουρίτσιο (81’ Κά-
νιας), Βέρνμπλουμ (7’ Σάκχοφ), Μπίσεσβαρ, Ζαμπά (85’ Ελ Καντουρί), Ουάρ-
ντα, Πρίγιοβιτς.

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 2-1
(45’+3’ πέν. Πρίγιοβιτς, 69’ Άκπομ - 36’ Νούνιτς)
Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται και «παγώνουν» την Τούμπα, αλλά οι παίκτες του 
Λουτσέσκου καταφέρνουν να ανατρέψουν το σκορ και να σημειώσουν τη 12η νίκη 
τους σε 13 παιχνίδια.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Βέρνμπλουμ (66’ Σάκχοφ), 
Μαουρίτσιο, Λημνιός (81’ Ζαμπά), Ελ Καντουρί (66’ Άκπομ), Ουάρντα, Πρίγιοβιτς.
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Καρανίκας, Ζίζιτς, Γκοΐκοβιτς, Χούμπτσεφ, Φατιόν, Μιλοσάβλι-
εβιτς, Ντέλετιτς, Ακόστα (86’ Πίτι), Νούνιτς, Μπαργκάν (46’ Γκόλιας).

12

14

13

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
ΛΑΜΙΑ - ΠΑΟΚ 0-1
(54’ Βαρέλα)
Ο Δικέφαλος δυσκολεύεται πολύ από τους διαβασμένους Φθιωτούς. Ένα 
γκολ του Βαρέλα, όμως, είναι αρκετό για να περάσει από τη Λαμία, παρά 
την αποβολή του Κάνιας.
ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Βασιλαντωνόπουλος, Ασίγκμπα (67’ Ρόμανιτς), Αντέτζο, 
Πλιάτσικας, Δημούτσος, Μπλάζιτς (75’ Βάντερσον), Μπερτόλιο, Καραμά-
νος, Επστάιν (85’ Μαστούρ), Μπαράλες.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιεϊρίνια, Μαουρίτσιο, Κά-
νιας, Πέλκας (72’ Άκπομ), Λημνιός, Μπίσεσβαρ (53’ Ουάρντα), Πρίγιοβιτς 
(65’ Βέρνμπλουμ).
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Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3-0
(11’ Μπίσεσβαρ, 45’+2’ Βιεϊρίνια, 69’ Σάκχοφ)
Με μαέστρο τον Μπίσεσβαρ και όντας εξαιρετικά αποτελεσματικός, ο ΠΑΟΚ 
φτάνει σε μια άνετη επικράτηση επί του Πανιωνίου και προσθέτει άλλους τρεις 
βαθμούς στο σακούλι.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια (79’ Λύρατζης), Κρέσπο, Βαρέλα, Τόσκα, Σάκ-
χοφ, Μαουρίτσιο (75’ Καρέλης), Ελ Καντουρί, Λημνιός (67’ Ζαμπά), Μπίσε-
σβαρ, Άκπομ.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Κότνικ (46’ Μανοΐλοβιτς), Σαραμαντάς, Σταυρόπουλος, Ντομίν-
γκες, Παπαγεωργίου, Κόρμπος, Μακρύλλος, Κότσιτς, Σίντι Αλί (76’ Μανθάτης), 
Κούρντι, Ντουρμισάι (63’ Καμαρά).

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ 0-3
(65’ Βιεϊρίνια, 69’ Μαουρίτσιο, 91’ αυτ. Τριανταφυλλόπουλος)
Ο Αστέρας χάνει αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, με τον Πασχαλάκη να 
φωνάζει πολλάκις «παρών». Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ συνέρχεται και 
παίρνει τη νίκη με συνοπτικές διαδικασίες.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Κυριακόπουλος, Τριανταφυλλό-
πουλος, Πασαλίδης (71’ Φερνάντεθ), Κώτσιρας, Ιγκλέσιας (87’ Δουβίκας), 
Μουνάφο, Καλτσάς, Βαλιέντε, Τσιλιανίδης, Μανιάς.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιεϊρίνια, Σάκχοφ, Μαου-
ρίτσιο, Πέλκας (71’ Ελ Καντουρί), Ζαμπά (77’ Λημνιός), Μπίσεσβαρ (86’ Τό-
σκα), Άκπομ.

15

17

16

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΟΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1
(38’ πέν. Πέλκας, 87’ Σφιντέρσκι - 52’ Μάνος)
Το άγχος κυριεύει τους γηπεδούχους με το σκορ να είναι 1-1 μέχρι το 87’. 
Τότε είναι που ο νεοαποκτηθείς Πολωνός Σφιντέρσκι λυτρώνει τον ΠΑΟΚ 
και χαρίζει το τρίποντο.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Γιαννούλης, Μίσιτς (74’ 
Ελ Καντουρί), Μαουρίτσιο, Πέλκας, Μπίσεσβαρ (59’ Ζαμπά), Λημνιός (67’ 
Σφιντέρσκι), Άκπομ.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Βελλίδης, Ευαγγέλου, Σκόνδρας, Λίλα, Σεργκελασβί-
λι, Βιδάλ (74’ Πάντελιτς), Σιόντης, Γιάκος, Μπουκουβάλας, Κριζμάν (85’ 
Παμλίδης), Μάνος.



Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 4-0
(24’ Μάτος, 35’, 80’ Άκπομ, 65’ Ζαμπά)
Ο Δικέφαλος είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και με 
επιβλητική εμφάνιση φιλοδωρεί τους Κρητικούς 
με τέσσερα γκολ με πρωταγωνιστή τον Τσούμπα 
Άκπομ, με δύο τέρματα και μία ασίστ.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, 
Βιεϊρίνια, Σάκχοφ, Μαουρίτσιο (73’ Κάνιας), Ζα-
μπά, Μπίσεσβαρ (67’ Πέλκας), Ελ Καντουρί (81’ 
Σφιντέρσκι), Άκπομ.
ΟΦΗ: Στρέζος, Μπράουν, Ποτουρίδης, Παπά-
ζογλου, Γιαννούλης, Νάστος (80’ Οικονόμου), 
Μεγιάδο, Νέιρα, Σασί (62’ Ντίνας), Κοροβέσης, 
Βουό (68’ Γιακουμάκης).

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-1
(74’ Πόνσε - 10’ Μαουρίτσιο)
Οι ασπρόμαυροι προηγούνται νωρίς, με τον 
Ζαμπά να τους αφήνει, επίσης νωρίς (32’), 
με δέκα, σε μία αμφισβητούμενη αποβο-
λή. Παρά την πίεση της ΑΕΚ, παραμένουν 
αήττητοι, αποσπώντας την ισοπαλία. 
ΑΕΚ: Μπάρκας, Μπακάκης (46’ Κρίστι-
τσιτς), Τσιγκρίνσκι, Οικονόμου, Γκάλο, 
Χουλτ, Άλεφ (60’ Μπογέ), Μπακασέτας (87’ 
Κλωναρίδης), Μάνταλος, Λιβάγια, Πόνσε.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βιεϊρίνια, 
Κρέσπο, Βαρέλα, Σάκχοφ (64’ Μίσιτς), Μα-
ουρίτσιο, Μπίσεσβαρ (59’ Λημνιός), Ζαμπά, 
Ελ Καντουρί (84’ Πέλκας), Άκπομ.
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Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1
(3’ Βιεϊρίνια, 19’ Μπίσεσβαρ, 82’ Άκπομ - 87’ Ποντένσε)
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει φουριόζος και εκμεταλλεύεται τα αμυντικά κενά του Ολυμπιακού και κυρίως τη 
λάθος επιλογή του Νάτχο στο βασικό σχήμα από πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 3’ ανοίγει το σκορ με 
τον Βιεϊρίνια, βάζοντας φωτιά στις κερκίδες της Τούμπας. Η κυριαρχία των ασπρόμαυρων είναι ολο-
κληρωτική, η πίεση ψηλά δυσκολεύει τους φιλοξενούμενους, με τον μαέστρο Μπίσεσβαρ να τιμωρεί 
τις ανασταλτικές αδυναμίες των ερυθρόλευκων ξανά στο 19’ για το 2-0. Ο Σάκχοφ σημαδεύει το δοκάρι 
στο 29’, με τον Ολυμπιακό να πελαγοδρομεί στο γήπεδο. Ο Δικέφαλος διαχειρίζεται υποδειγματικά 
το υπέρ του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, για να έρθει ο εξαιρετικός Άκπομ στο 82’ να σημειώσει το 
3-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση του ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός πετυχαίνει απλά 
το γκολ της τιμής με τον Ποντένσε στο 87’. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει την αγωνιστική του ανωτερότητα 
και αγκαλιάζει τον τίτλο, με τον κόσμο του να αποθεώνει από την αρχή έως το τέλος.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (80’ Γιαννούλης), Σάκχοφ (52’ Ολιβέιρα), 
Μαουρίτσιο, Μπίσεσβαρ (84’ Πέλκας), Ζαμπά, Ελ Καντουρί, Άκπομ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Τοροσίδης, Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρης, Γκιλιέρμε, Νάτχο (46’ Καμαρά), Πο-
ντένσε, Χριστοδουλόπουλος (46’ Ντίας), Γκερέρο, Φορτούνης (75’ Χασάν).
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Κυριακή 3 Μαρτίου 2019
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ 0-2
(2’ Μαουρίτσιο, 47’ Ζαμπά)
Με πειστική εμφάνιση και δύο γκολ στις αρχές κάθε ημιχρόνου από τους δύο 
Βραζιλιάνους του, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα να περάσει από το ΟΑΚΑ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Διούδης, Γιόχανσον, Κολοβέτσιος, Μαυρομμάτης, Ινσούα, 
Πούγγουρας (69’ Άλτμαν), Κάτσε (69’ Δώνης), Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης (46’ 
Εμμανουηλίδης), Μπουζούκης, Μακέντα.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (82’ Ενρίκε), Λημνιός, 
Σάκχοφ (77’ Γιαννούλης), Μαουρίτσιο, Ζάμπα, Μπίσεσβαρ (70’ Ολιβέιρα), Άκπομ.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019
ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ 1-1
(39’ Βιεϊρίνια - 85’ Βέλεθ)
Ο ΠΑΟΚ προηγείται κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά δεν καταφέρνει να νικήσει, 
καθώς ο μαχητικός Άρης ισοφαρίζει με γκολ οφσάιντ και τον υποχρεώνει στην 
πρώτη εντός έδρας απώλεια.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σάκχοφ (56’ Ολιβέιρα), 
Μαουρίτσιο, Ζαμπά, Μπίσεσβαρ (88’ Σφιντέρσκι), Ελ Καντουρί (68’ Πέλκας), Άκπομ.
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Τζανακάκης, Βέλεθ, Ροζ, Κόρχουτ (85’ Βαλεριάνος), Ματίγια, 
Σιώπης, Μαρτίνες (64’ Γιουνές), Γκαρσία (89’ Ιντζόγλου), Ντιγκινί, Λάρσον.

21

23

22

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΠΑΟΚ 1-5
(64’ Ντ’ Ούρσο - 4’ Πέλκας, 9’ Ολιβέιρα, 33’ Μπίσεσβαρ, 78’ Σφιντέρσκι, 
88’ Ενρίκε)
Η αρμάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου σφραγίζει τη νίκη μέσα σε μόλις εννέα 
λεπτά. Από εκεί και έπειτα κάνει πάρτι, σημειώνοντας συνολικά πέντε γκολ 
σε άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: Χουάντερσον, Κύργιας, Βαφέας, Οριουέλα, Στά-
θης, Κοντοές (46’ Γκίνο), Ντ’ Ούρσο, Ρώσση (46’ Βάρκας), Μπεντινέλι, Ελ 
Χέλβε (76’ Ναζλίδης), Ντεφεντερίκο.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Ολιβέιρα, Μαου-
ρίτσιο, Λημνιός (85’ Ζαμπά), Πέλκας, Μπίσεσβαρ (76’ Σφιντέρσκι), Άκπομ 
(81’ Ενρίκε).
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Κυριακή 31 Μαρτίου 2019
ΞΑΝΘΗ - ΠΑΟΚ 1-2
(85’ Αλμέιδα - 33’ Ολιβέιρα, 67’ Ενρίκε)
Με μια αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ του Ολιβέιρα και ένα πλασέ του 
Ενρίκε, αλλά και ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, ο ΠΑΟΚ επιβάλλεται άνετα 
της Ξάνθης στα Πηγάδια. 
ΞΑΝΘΗ: Ζίφκοβιτς, Ντίρεσταμ, Αλμέιδα, Κοβάσεβιτς, Καντά (64’ Κάστρο), 
Γέντρισεκ, Σιλά, Μελιόπουλος (72’ Μπρίτο), Λισγάρας, Κασάδο, Ντε Αμορίμ 
(78’ Σαρπόνγκ).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Ολιβέιρα, Σάκχοφ, 
Πέλκας (87’ Μίσιτς), Ζαμπά (63’ Γιαννούλης), Ενρίκε, Σφιντέρσκι (66’ Άκπομ).

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ 1-2
(55’ πέν. Μπαΐροβιτς - 64’ Βιεϊρίνια, 67’ Μάτος)
Ο ΠΑΟΚ τα βρίσκει σκούρα, καθώς μένει πίσω στο σκορ στο 55’. Ωστόσο, 
δείχνει χαρακτήρα και μέσα σε ένα τρίλεπτο κάνει την ανατροπή με Βιεϊρίνια 
και Μάτος.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Γιαννακόπουλος, Μαλής, Μάρκος Πάουλο (80’ Γκούγκα), 
Μιχάι, Μάζουρεκ, Αμαράλ, Τσιγγάρας (69’ Λουσέρο), Μπαΐροβιτς, Μαρινά-
κης, Μανά, Ντίας (74’ Τσοκάνης).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιειρίνια, Ολιβέιρα (77’ Μί-
σιτς), Σάκχοφ, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά (87’ Ενρίκε), Λημνιός (60’ Σφιντέρφσκι), 
Άκπομ.
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Κυριακή 10 Μαρτίου 2019
ΠΑΟΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3-0
(39’ Ολιβέιρα, 45’+3’ πέν. Μπίσεσβαρ, 81’ Σφιντέρσκι)
Ο πληγωμένος από απουσίες Ατρόμητος δεν μπορεί να αντισταθεί στην 
ανωτερότητα και την ουσία του Δικέφαλου, που βρίσκει τρία γκολ σε επτά 
προσπάθειες και συνεχίζει την προέλασή του.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Ολιβέιρα, Μα-
ουρίτσιο (22’ Σάκχοφ), Μπίσεσβαρ, Λημνιός, Ενρίκε (63’ Γιαννούλης), Άκ-
πομ (80’ Σφιντέρσκι).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Θεοδωράκης, Κατράνης (46’ Μανούσος), Στρούγγης (59’ 
Κωτσόπουλος), Καρασαλίδης, Κιβρακίδης, Μάντσον, Μπουσούλατζιτς, 
Σάκιτς, Ούμπιδες (84’ Κορτ), Μπρούνο, Ενσικουλού.
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Κυριακή 14 Απριλίου 2019
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1
(64’ Γιακιμόφσκι - 55’ Πέλκας)
Ο ΠΑΟΚ πλήττεται νωρίς από την απώ-
λεια του Βιεϊρίνια, που τραυματίζεται 
σοβαρά. Η Λάρισα κλέβει το βαθμό από 
τον ανώτερο Δικέφαλο και δίνει παρά-
ταση στη στέψη του.
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Μιλοσάβλιεβιτς, Για-
κιμόφσκι (85’ Γκόλιας), Μόρας, Μπέρ-
τος (43’ Καρανίκας), Μπράλιτς, Ζίβκο-
βιτς, Νούνιτς, Γκοΐκοβιτς (29’ Ζίζιτς), 
Φατιόν.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, 
Κρέσπο, Βιεϊρίνια (36’ Γιαννούλης), Σάκ-
χοφ, Ολιβέιρα (79’ Ζαμπά), Λημνιός (84’ 
Καρέλης), Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Σφι-
ντέρσκι.

Κυριακή 7 Απριλίου 2019
ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ 3-0
(34’ Ενρίκε, 78’ Σάκχοφ, 83’ Μπίσεσβαρ)
Η Λαμία δυσκολεύει αρκετά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος καταφέρνει να «κλειδώσει» το ματς μέσα σε ένα πεντάλεπτο προς το τέ-
λος, με πρωταγωνιστή τον Μπίσεσβαρ (γκολ και ασίστ).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Σάκχοφ, Ολιβέιρα, Πέλκας (60’ Ελ Καντουρί), Ενρίκε (73’ Μί-
σιτς), Μπίσεσβαρ, Άκπομ (64’ Σφιντέρσκι).
ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Βάντερσον, Αντέτζο, Πλιάτσικας, Ασίγκμπα (84’ Καραγκούνης), Δημούτσος, Μπεχαράνο (64’ Μπλά-
ζιτς), Ρόμανιτς, Μπερτόλιο, Ασούμπρε, Μπαράλες (74’ Τσούκαλος).
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Κυριακή 5 Μαΐου 2019
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟΚ 0-2
(60’ Άκπομ, 79’ Σάκχοφ)
Το πρώτο ημίχρονο κυλάει δίχως πολ-
λές φάσεις. Ο ΠΑΟΚ αποκτά, όμως, 
ουσία στο δεύτερο μέρος, σκοράρο-
ντας δις με Άκπομ και Σάκχοφ, και 
κατακτά το πρωτάθλημα αήττητος.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ: Ν. Μιχαήλ, Μπου-
κουβάλας, Κάργας, Αλ. Μιχαήλ, Τζη-
μόπουλος, Σεργκελασβίλι, Νικολιάς, 
Πάντελιτς, Κάστρο (73’ Γιάκος), Κριζ-
μάν (71’ Μάνος), Παμλίδης (71’ Μπα-
τίστ).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Κρέσπο, Ίν-
γκασον, Τόσκα, Γιαννούλης, Ολιβέ-
ιρα (79’ Σάκχοφ), Κάνιας, Ζαμπά (81’ 
Σφιντέρσκι), Μπίσεσβαρ (69’ Ενρίκε), 
Πέλκας, Άκπομ.

Κυριακή 21 Απριλίου 2019
ΠΑΟΚ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5-0
(2’, 60’ Σάκχοφ, 8’ πέν. Μπίσεσβαρ, 53’ Βαρέλα, 81’ Σφιντέρσκι)
Το πάρτι για την επικείμενη κατάκτηση του πρωταθλήματος έχει ξεκι-
νήσει από πολύ νωρίς στους δρόμους και στις κερκίδες της Τούμπας. 

Οι παίκτες του Λουτσέσκου διαλύουν 
οποιαδήποτε αμφιβολία υπάρχει για το 
τελικό αποτέλεσμα, προηγούμενοι ήδη 
με 2-0 πριν από το δεκάλεπτο. Στις εξέ-
δρες συνθήματα δίνουν και παίρνουν, 
πυρσοί ανάβουν και το κλίμα είναι πα-
ραπάνω από γιορτινό. Ο Δικέφαλος τελι-
κά φιλοδωρεί τον Λεβαδειακό με πέντε 
γκολ, για να έρθει η πιο συγκινητική 
στιγμή του ματς στο 90’. Ο Λουτσέσκου 
περνάει στο παιχνίδι τον τραυματία Βι-
εϊρίνια, εν μέσω αποθέωσης. Ο ΠΑΟΚ 
σφραγίζει και μαθηματικά τον τίτλο, για 
να ακολουθήσει ένα ατελείωτο γλέντι σε 
Τούμπα και Λευκό Πύργο.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος (70’ Ζα-
μπά), Κρέσπο, Βαρέλα (78’ Μαλεζάς), 
Γιαννούλης, Σάκχοφ, Ολιβέιρα, Λημνιός, 
Μπίσεσβαρ, Πέλκας (90’ Βιεϊρίνια), Σφι-
ντέρσκι.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Μπάγιτς, Ανγκουά, Λιά-
γκας, Αντιλέχου, Τσαμπούρης, Καραχάλιος 
(86’ Όμο), Μητρόπουλος (67’ Ζησόπουλος), 
Νίκας, Σαβαντόγκο, Νανγκίς, Χατζηλά-
μπρος (69’ Στανόγεβιτς).
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Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά στην περίπτωση του φετινού 
ΠΑΟΚ δικαιολογούν απόλυτα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Δικέ-
φαλος έκανε την καλύτερη σεζόν της ιστορίας του, κερδίζοντας αήττητος 
τον τίτλο, μολονότι ξεκίνησε με χάντικαπ δύο βαθμών λόγω της τιμωρίας 
από την περασμένη περίοδο. 
Η ομάδα του Λουτσέσκου ολοκλήρωσε τη σεζόν με 80 βαθμούς (πέντε 
περισσότερους από τον δεύτερο της κατάταξης Ολυμπιακό) έχοντας 26 
νίκες και τέσσερις ισοπαλίες σε σύνολο 30 αγώνων. 
Ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με παθητικό μόλις 
14 γκολ και τη δεύτερη καλύτερη επίθεση με 66 (ο Ολυμπιακός έκλεισε τη 
σεζόν με 71 τέρματα), επομένως, με +52 στο γενικό συντελεστή.
Η επιθετική αποτελεσματικότητα του νέου πρωταθλητή φαίνεται καθαρά 
από το γεγονός ότι κατάφερε να πετυχαίνει ένα γκολ ανά 5,3 τελικές, ενώ 
για να δεχτεί τέρμα χρειάζονταν 16,1 τελικές προσπάθειες από τον αντίπα-
λό του. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη σεζόν με 11,6 τελικές ανά ματς, έχοντας έτσι 
2,2 γκολ ενεργητικό και 0,5 γκολ παθητικό ανά παιχνίδι.

Ανίκητος μέσα - έξω
Η κατάκτηση του τίτλου ύστερα από 34 χρόνια ήρθε μέσω μίας αξιοθαύμαστης 
αγωνιστικής συνέπειας, εντός και εκτός έδρας. Στην Τούμπα ο Δικέφαλος είχε 
14 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ μακριά από τη Θεσσαλονίκη κατέγραψε 12 νίκες 
και 3 ισοπαλίες. Ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του ΠΑΟΚ στο φετινό πρω-

τάθλημα ήταν και ο επιθετικός πλουραλισμός, 
ο οποίος απεικονίζεται στατιστικά στο 

μεγάλο αριθμό σκόρερ. Σε αντίθεση 
με πολλές άλλες ομάδες της Σού-

περ Λίγκας, ο Δικέφαλος δεν 
στηρίχθηκε μόνο στους επι-

θετικούς του παίκτες. Σκό-
ρερ χρίστηκαν συνολικά 16 
ποδοσφαιριστές της ομά-
δας, γεγονός που δείχνει 
ότι ο Λουτσέσκου και οι 
συνεργάτες του κατάφε-
ραν να δημιουργήσουν 
ένα σύνολο με εντυπω-
σιακή αγωνιστική ισορρο-
πία. Ο ΠΑΟΚ πήρε αρκε-

τά και σημαντικά γκολ και 
από τους αμυντικούς του. 

Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αρ-
χηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια πέτυ-

χε 5, ο Λέο Μάτος 3, ο Βαρέλα 2 
και ο Κρέσπο 1. 

Πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ ήταν ο Πρί-
γιοβιτς με 9 γκολ, μολονότι αποχώρησε τον 

Ιανουάριο από την Τούμπα. Οι παίκτες που επωμίστηκαν το επιθετικό βά-
ρος μετά τη μεταγραφή του Σέρβου στην Αλ Ιτιχάντ ανταποκρίθηκαν στις 
προσδοκίες, παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Ο Άκπομ, βασικός φορ στο 
δεύτερο μισό της σεζόν, σημείωσε 6 τέρματα, ενώ ο Σφιντέρσκι βρήκε 4 
φορές δίχτυα, μολονότι αγωνιζόταν ελάχιστα λεπτά, ως αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ 
χωρίς τον Πρίγιοβιτς έγινε πιο απρόβλεπτος και πιο ελκυστικός, αφού το 
τεχνικό τιμ βρήκε τον τρόπο να αλλάξει το στιλ παιχνιδιού, απελευθερώ-
νοντας τόσο τους δημιουργικούς χαφ (Μπίσεσβαρ, Ολιβέιρα) όσο και τους 
πλάγιους μπακ, που άρχισαν να παίζουν ακόμη πιο ενεργό ρόλο στην ανά-
πτυξη του παιχνιδιού. 
Τέλος, ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με τέσσερις αποβολές σε όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος. Μία με απευθείας κόκκινη και τρεις με δύο κίτρινες κάρτες.

Οι αριθμοί
δικαιολογούν τον τίτλο



Οι καλύτερες φωτογραφίες από το βράδυ της 21ης Απριλίου, που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε
την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Τούμπα και τον Λευκό Πύργο.

Οταν ξενύχτησε
η Θεσσαλονίκη
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Η διαδρομή του ΠΑΟΚ μέχρι την κατάκτηση του 
κυπέλλου και την εξασφάλιση του νταμπλ ήταν, 
παραδόξως, πιο δύσκολη από εκείνη του πρωτα-
θλήματος. Μετά τις δύο και μοναδικές εν Ελλάδι 
ήττες του, ο Δικέφαλος βρέθηκε να παίζει υπό τον 
κίνδυνο του αποκλεισμού, αλλά σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις, εύκολα ή δύσκολα, εξασφάλισε το 
εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο δρόμος του 
τον έβγαλε στον τελικό του άδειου ΟΑΚΑ, όπου 
με το γκολ του Τσούμπα Άκπομ «καθάρισε» για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά την ΑΕΚ.
Ας θυμηθούμε πώς η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέ-
σκου κατέκτησε το τρίτο διαδοχικό και συνολικά 
έβδομο κύπελλο στην ιστορία του:

Φάση ομίλων (4ο γκρουπ)
1η αγωνιστική
ΠΑΟΚ - Άρης 1-1
(25’ πέν. Πέλκας - 45’+2’ Γκαρσία)
ΠΑΟΚ: Ρέι, Κίτσιου, Χατσερίντι (46’ Μάτος), 
Κρέσπο, Τόσκα, Σάκχοφ, Βέρνμπλουμ, Ζαμπά, 
Πέλκας, Ελ Καντουρί (46’ Μπίσεσβαρ), Καρέλης 
(76’ Πρίγιοβιτς).
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Βέλεθ, Σόουζα, Μάβραϊ, Μενέ-
ντεθ (65’ Μπάσα), Σιώπης, Ματίγια (81’ Ντιγκινί), 
Κολάσο, Γκαρσία, Γκάμα, Γιουνές (46’ Ναζλίδης).

2η αγωνιστική
Εργοτέλης - ΠΑΟΚ 1-2
(58’ Ιατρούδης - 11’ Μπίσεσβαρ, 79’
Βέρνμπλουμ)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: Καλογεράκης, Γιακούμπου, Μπά-

τζιος, Οικονόμου, Μαζουλουξής (46’ Μπρους), 
Μπουρσέλης (79’ Καπνίδης), Τσέλιος, Κοζορώνης, 
Έφορντ, Ιατρούδης, Ροβίθης (52’ Μπουτσάκης).
ΠΑΟΚ: Ρέι, Μάτος, Χατσερίντι, Μαλεζάς, Κί-
τσιου, Μαουρίσιο (64’ Σάκχοφ), Βέρνμπλουμ, 
Ζαμπά (64’ Κάνιας), Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ 
(87’ Κρέσπο), Άκπομ.

3η αγωνιστική
Αήττητος Σπάτων - ΠΑΟΚ 0-6
(16’, 75’ Καρέλης, 26’ Κάνιας, 62’, 84’, 85’
Πρίγιοβιτς)
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ: Κοκκαλάς, Σπυρόπου-
λος, Βούκοβιτς (62’ Κόκκορης), Κολλαράς (46’ 
Λάμπρου), Ηρακλής, Σταματάκης, Γροντής, Κα-
σνέτση, Χατζηιωαννίδης, Μάγκας (58’ Κατσέρης), 
Καλογέρης.
ΠΑΟΚ: Ρέι, Κρέσπο (67’ Λύρατζης), Χατσερίντι, 
Μαλεζάς, Τόσκα, Κάνιας, Μπίσεσβαρ (64’ Μπα-
λογιάννης), Ουάρντα, Καρέλης, Λημνιός, Άκπομ 
(46’ Πρίγιοβιτς).
Η τελική βαθμολογία: ΠΑΟΚ 7, Εργοτέλης 4, Άρης 
4, Αήττητος Σπάτων 1.

Φάση των «16»
Παναχαϊκή - ΠΑΟΚ 2-1
(35’ Μπαστακός, 68’ Λουμπαρδέας - 56’
Καρέλης)
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Καπούταγλης, Πολίμος, Σταμό-
πουλος, Τσελεπίδης, Λουμπαρδέας, Παπατόλι-
ος, Ελευθεριάδης (67’ Καρατσανάκοφ), Πλέγας, 
Αργυρόπουλος (61’ Κολ), Κυνηγόπουλος, Μπα-

στακός (81’ Μωραΐτης).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Κίτσιου, Τόσκα, Βαρέλα, 
Μαλεζάς (73’ Μπίσεσβαρ), Σάκχοφ, Μαουρίσιο 
(81’ Ζαμπά), Λημνιός, Ουάρντα (66’ Πέλκας), Ελ 
Καντουρί, Καρέλης

ΠΑΟΚ - Παναχαϊκή 5-0
(5’ Μάτος, 37’-54’ Ζαμπά, 46’ Λημνιός, 67’
Μίσιτς)
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βιεϊρίνια (67’ Λύ-
ρατζης), Βαρέλα, Κρέσπο, Σάκχοφ, Ελ Καντουρί 
(73’ Καρέλης), Λημνιός, Ζαμπά, Μπίσεσβαρ (57’ 
Μίσιτς), Άκπομ.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Καπούταγλης, Σταμόπουλος, Σω-
τηράκος, Τσελεπίδης, Πολίμος, Παπατόλιος (60’ 
Μουστακόπουλος), Πλέγας, Ελευθεριάδης (53’ 
Μαυριάς), Αργυρόπουλος, Κυνηγόπουλος, Μπα-
στακός (75’ Μασούρας).

Προημιτελική φάση
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 2-1
(74’ Ντουρμισάι, 91’ Σταυρόπουλος - 57’
Σφιντέρσκι)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Κόντικ, Μασούρας, Σαραμαντάς, 
Ντομίνγκες, Σταυρόπουλος, Κούρντι (78’ Καμα-
ρά), Κόρμπος, Μακρύλλος (67’ Σπιριντόνοβιτς), 
Τσιλούλης, Ντουρμισάι, Παπαγεωργίου (67’ Μα-
ξίμοβιτς).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Τό-
σκα, Γιαννούλης, Σάκχοφ (63’ Μίσιτς), Ολιβέιρα, 
Ενρίκε (81’ Άκπομ), Πέλκας (72’ Ελ Καντουρί), 
Λημνιός, Σφιντέρσκι.

Κύπελλο: Από το«clasico»
στο θρίαμβο του ΟΑΚΑ

11 Μαΐου 2019: Στις καθυστερή-
σεις του πρώτου ημιχρόνου του 
τελικού ο Τσούμπα Άκπομ ρίχνει 
στο καναβάτσο την ΑΕΚ και ο 
ΠΑΟΚ κατακτά το τρίτο συνεχό-
μενο κύπελλο, μαζί και το πρώτο 
νταμπλ στην ιστορία του.



ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 4-2
(32’ Μπίσεσβαρ, 82’ Σφιντέρσκι, 114’ Άκπομ, 
119’ πέν. Βιεϊρίνια - 33’ Ντουρμισάι, 94’
Καμαρά)
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Γιαννούλης, Βιεϊρίνια, 
Κρέσπο, Ίνγκασον, Σάκχοφ (74’ Μάτος), Ολι-
βέιρα, Λημνιός (56’ Άκπομ), Πέλκας (14’ Μπί-
σεσβαρ), Ενρίκε (97’ Μίσιτς), Σφιντέρσκι.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Κότνικ, Σταυρόπουλος, Ντο-
μίνγκες, Παπαγεωργίου (78’ Άρσε), Κότσιτς, 
Κόρμπος, Μανιάτης, Μανθάτης, Μπουμάλ (61’ 
Μπανανά), Τσιλούλης, Ντουρμισάι.

Ημιτελική φάση
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0
(17’, 96’ Μάτος)
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Ίνγκα-
σον, Γιαννούλης, Κάνιας (73’ Σάκχοβ), Μίσιτς, 
Βιεϊρίνια (83’ Σφιντέρσκι), Μπίσεσβαρ, Ζαμπά 
(65’ Ελ Καντουρί), Άκπομ.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Αθανασιάδης, Κώτσι-
ρας, Βαλιέντε, Πασαλίδης, Τριανταφυλλόπου-
λος, Ορτέγκα, Ιγκλέσιας, Μουνάφο (83’ Μπέ-
λοτ), Κυριακόπουλος (86’ Καλτσάς), Τσιλιανί-
δης, Αραβίδης (69’ Δουβίκας).

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Βλάχος 
(41’ Δουβίκας), Ορτέγκα, Πασαλίδης, Τριαντα-
φυλλόπουλος, Μουνάφο, Βαλιέντε, Τασουλής 
(64’ Μπελόκ), Φερνάντεζ, Κώτσιρας, Τσιλια-
νίδης (74’ Αραβίδης).
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Ίνγκα-
σον, Κρέσπο, Σάκχοφ, Μίσιτς (52’ Ολιβέιρα), 
Λημνιός, Ζαμπά (62’ Πέλκας), Μπίσεσβαρ, Άκ-
πομ (77’ Σφιντέρσκι).

Τελικός
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-0
(45’+1’ Άκπομ)
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Λέο Μάτος, Βαρέλα, Κρέ-
σπο, Γιαννούλης, Κάνιας, Σάκχοφ, Λέο Ζαμπά 
(65’ Λημνιός), Πέλκας (80’ Ολιβέιρα), Μπίσε-
σβαρ (93’ Ίνγκασον), Άκπομ.
ΑΕΚ: Μπάρκας, Μπακάκης (80’ Γαλανόπου-
λος), Οικονόμου, Τσιγκρίνσκι, Χουλτ, Σιμόες, 
Κρίστιτσιτς (77’ Μπογέ), Μπακασέτας (71’ Γκά-
λο), Λιβάγια, Μάνταλος, Πόνσε.

26 Σεπτεμβρί-
ου 2018: ΠΑΟΚ 
και Άρης ανα-
δεικνύονται 
ισόπαλοι με 
1-1 στον πρώ-
το αγώνα της 
φάσης των ομί-
λων. Από τους 
δύο «αιώνιους» 
αντιπάλους της 
Θεσσαλονίκης, 
ο Δικέφαλος 
είναι αυτός που 
προκρίνεται 
στους «16».

27 Φεβρουα-
ρίου 2019: Στο 
θρίλερ της Τού-
μπας ο ΠΑΟΚ 
νικάει με 4-2 
τον Πανιώνιο 
στην παράτα-
ση, σε ένα ματς 
όπου ο απο-
κλεισμός έμοια-
ζε βέβαιος πριν 
οι Άκπομ και 
Βιεϊρίνια πετύ-
χουν τα κρίσιμα 
γκολ για την 
πρόκριση στα 
ημιτελικά.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΛΚΑΣ

«Στιγμές που δεν θα 
φύγουν ποτέ από
τη μνήμη μου»
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Οι δύο πιο δυνατές εικόνες σου φέτος ήταν το 
ξέσπασμά σου μετά το ματς με τον Λεβαδειακό 
και η απονομή του κυπέλλου στο ΟΑΚΑ. Ποια 
ήταν τα συναισθήματά σου;
Στο ματς με τον Λεβαδειακό αντικαταστάθηκα 
και μετά κατάλαβα τι είχαμε καταφέρει. Περί-
μενα πώς και πώς να λήξει. Περνούσαν όλες οι 
εικόνες μπροστά από τα μάτια μου από την αρχή 
της χρονιάς μέχρι και όλες τις στιγμές που έζη-
σα από τις αρχές της πορείας μου στον ΠΑΟΚ. 
Ήταν πολύ δυνατά τα συναισθήματα, γι’ αυτό και 
αντέδρασα έτσι. Ήταν δάκρυα χαράς. Εκείνες οι 
στιγμές δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου 
και δεν τις ανταλλάσσω με τίποτε. Για την απο-
νομή του κυπέλλου είχα μιλήσει με τον Μαλεζά 
και μου είχε πει «άμα κερδίσουμε, θέλω να το 
σηκώσεις εσύ». Του είχα πει κι εγώ ότι ήθελα 
να το σηκώσω, εφόσον θα ήμουν αρχηγός στο 
παιχνίδι. Πρώτα ήθελα να κάνω ένα πολύ καλό 
ματς, να είμαι καθοριστικός και μετά να το χαρώ 
με την ψυχή μου.

Μία εβδομάδα πριν από το ματς με τον Λεβα-
δειακό είχες πετύχει γκολ στη Λάρισα, αλλά 
δεν πήρατε τότε το πρωτάθλημα. Σου έμεινε, 
τρόπον τινά, απωθημένο;
Πραγματικά, είχα πιστέψει ότι με εκείνο το γκολ 
θα παίρναμε το πρωτάθλημα, αλλά ισοφαριστή-
καμε γρήγορα και εντέλει δεν μπορέσαμε να κερ-
δίσουμε. Τέλος καλό, όλα καλά. Δυστυχώς, σε 
εκείνο το ματς τραυματίστηκε ο Αντρέ (σ.σ. Βι-
εϊρίνια), έβρεχε κιόλας και λες και ήταν τέτοιο το 
μομέντουμ που δεν έμελλε να το πάρουμε εκεί.

Αμέσως μετά, όμως, ακολούθησε η υποδοχή 
στα Τέμπη.
Ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη, απλά αισθάνθη-
κα ότι ήταν σαν να τους είχαμε χαλάσει το πάρτι. 
Βέβαια, δεν τους είδα να χαλιούνται και πολύ, 
απλά δεν ήρθε τόσο πολύς κόσμος. Οι φίλαθλοι, 
όμως, έμειναν εκεί μέχρι αργά και το διασκέδα-
σαν, επειδή ήταν σίγουροι πως ήμασταν πρωτα-
θλητές.

Στον ΠΑΟΚ είσαι από μικρό παιδί. Δικαιούσαι 
να πιστεύεις ότι το φετινό νταμπλ σημαίνει 
κάτι περισσότερο για σένα απ’ ό,τι για τους 
υπόλοιπους;
Ναι, έτσι είναι. Σημαίνει κάτι παραπάνω για μέ-

να. Τη ζω αυτήν την ομάδα, είναι όλη μου η ζωή. 
Από μικρός, πριν να έλθω στη Θεσσαλονίκη, είχα 
συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ λόγω των γονιών μου, που 
τον υποστήριζαν. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που 
είχα κλείσει στην ομάδα σε ηλικία 13 ετών. Ήταν 
Ιούνιος και με παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος της 
ακαδημίας μου, για να μου πει ότι κλείσαμε στον 
ΠΑΟΚ. Παίρνω τηλέφωνο τον πατέρα μου και του 
λέω «φεύγουμε». Εγώ ετοίμαζα τα πράγματά μου 
και μου λέει: «Πού πάμε; Για Σεπτέμβριο κλείσα-
με. Τότε θα πας στις ακαδημίες». Πραγματικά, 
ο ΠΑΟΚ είναι όλη μου η ζωή και εννοείται ότι το 
φετινό θα το χαρώ παραπάνω από τους άλλους. 
Είμαι μεγαλωμένος εδώ, έπαιξα στις ακαδημίες 
με πάρα πολλές λύπες. Λίγες ήταν οι χαρές που 
έζησα μέχρι φέτος, αν εξαιρέσεις τα δύο προη-
γούμενα κύπελλα που πήραμε.

Τα δάκρυα του Δημήτρη 
Πέλκα μετά τη λήξη του 
αγώνα με τον Λεβαδειακό, 
που σήμανε την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος, 
«αποσυμπίεσαν» όλη την 
ένταση που έζησε τον 
τελευταίο χρόνο ο Δικέφαλος. 
Για τον εκ των αρχηγών της 
ομάδας, όμως, υπήρχε κι ακόμη 
ένας λόγος. Από 13 ετών στον 
ΠΑΟΚ, ο 25χρονος σήμερα 

Πέλκας έχει ζήσει τη μισή 
του ζωή με την προσμονή της 
εμπειρίας κατάκτησης του 
πρωταθλήματος «από μέσα».
Και σαν κερασάκι στην τούρτα 
ήταν ο ποδοσφαιριστής 
που, απόντος του τραυματία 
Αντελίνο Βιεϊρίνια, σήκωσε 
στο ΟΑΚΑ το τρόπαιο του 
κυπέλλου. Πόσο πιο ηδονική 
μπορεί να γίνει μία σεζόν για 
έναν ποδοσφαιριστή, που -και 

με το δίκιο του- λέει ότι «το 
φετινό θα το χαρώ παραπάνω 
από τους άλλους»;
Ο Δημήτρης Πέλκας 
αποκαλύπτει συναισθήματα, 
μοιράζεται το κλίμα στην 
ομάδα και προετοιμάζεται για 
την επόμενη μέρα, που για τον 
ΠΑΟΚ σημαίνει καθιέρωση 
στην ελίτ του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου.

Θυμάμαι την πρώτη μέρα που 
είχα κλείσει στην ομάδα σε ηλικία 
13 ετών. Ήταν Ιούνιος και με 
παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος 
της ακαδημίας μου, για να μου πει 
ότι κλείσαμε στον ΠΑΟΚ. Παίρνω 
τηλέφωνο τον πατέρα μου και του 
λέω «φεύγουμε». Εγώ ετοίμαζα τα 
πράγματά μου και μου λέει: «Πού 
πάμε; Για Σεπτέμβριο κλείσαμε. 
Τότε θα πας στις ακαδημίες»
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Περίπου στην ίδια ηλικία είχε πάει στον ΠΑΟΚ 

και ο Γιώργος Κούδας. Κι αυτός το 10 φορούσε 

στη φανέλα. Έπειτα από χρόνια θα σε μνημο-

νεύουν όπως κάνουν τώρα με τον ίδιο;

Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει έπειτα από χρόνια. 
Το μόνο που ξέρω είναι ότι σημαίνει πολλά αυτή η 
φανέλα και να είμαι αρχηγός σ’ αυτήν την ομάδα. 
Ήταν όνειρό μου από μικρό παιδί. Θυμάμαι την τε-
λευταία χρονιά στην Κ20, που έγινα αρχηγός, είχα 
βάλει στόχο να φτάσω να παίζω στη μεγάλη ομάδα 
με το νούμερο 10 και να είμαι κι εκεί αρχηγός. Να 
φέρω τρόπαια στο σύλλογο κι αυτή είναι μια προσω-
πική επιτυχία, γιατί δεν ξέρω αν το έχει καταφέρει 
άλλος από τα τμήματα υποδομής. Να έρθει και να 
φτάσει τόσο ψηλά, να είναι τόσο σημαντικό στέλεχος 
της πρώτης ομάδας.

Μετά το νταμπλ, τι;

Αυτήν τη στιγμή θέλω λίγο να ξεκουραστώ, να χαρώ 
τη στιγμή κι από κει και μετά, όταν επιστρέψουμε 
και έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες, θέλουμε να μπούμε 
σε όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ, να κάνουμε κάτι και-
νούργιο για την ομάδα, που δεν το έχει καταφέρει. 
Να δείξουμε ότι αυτή η χρονιά δεν ήταν απλά μια πα-
ρένθεση, αλλά να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε 
και να φέρουμε κι άλλα τρόπαια στην Τούμπα.

Αν κάνουμε την υπόθεση ότι ο ΠΑΟΚ προκρί-

νεται σε όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ, ονειρεύε-

σαι κάποιον συγκεκριμένο αντίπαλο ή κάποιο 

γήπεδο;

Σίγουρα ονειρεύεσαι γήπεδα όπως της Μπαρτσελόνα, 
της Ρεάλ, της Λίβερπουλ, της Μπάγερν. Είναι πολύ 
μεγάλες ομάδες και είναι πολύ μεγάλη εμπειρία να 
παίξεις απέναντί τους. Σου δίνουν πολύ μεγάλο κίνη-
τρο, αλλά δεν είναι κι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ ως οργανισμός 
πρέπει να είναι έτοιμος για να μπει στο Τσάμπιονς 
Λιγκ και να είναι ανταγωνιστικός, όχι απλά ένας σά-
κος του μποξ. Βλέπουμε ομάδες σαν την Καραμπάγκ, 
που μπαίνουν κι απλά χάνουν.

Πάμε λίγο πιο πίσω, στα περσινά γεγονότα. 

Δημιούργησαν σε σένα και την ομάδα άγχος 

ή κίνητρο;

Στην αρχή ήταν μεγάλη η στενοχώρια, μεγάλο το 
άδειασμα. Έζησα πέρσι μια εκπληκτική χρονιά κι 
ένιωσα ότι μου την έκλεψαν. Δεν ανταμείφθηκα 
γι’ αυτό που έκανα. Η νίκη στο κύπελλο μού γλύ-
κανε λίγο την πίκρα που είχα για το πρωτάθλημα. 
Γεγονότα σαν τα περσινά σε πεισμώνουν, σου δί-
νουν κίνητρα να επιστρέψεις, να είσαι καλύτερος 
και να μην μπορούν να σου πουν τίποτε. Αυτό 
κάναμε φέτος. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε.

Βλέποντας από πολύ κοντά τα γεγονότα με 

Ολυμπιακό και ΑΕΚ, μπορούσες να σκεφτείς 

ότι θα χανόταν το πρωτάθλημα;

Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ειδικά στο παι-
χνίδι με την ΑΕΚ, που ήταν νίκη πρωταθλήματος, κα-
τάφεραν να μας κάνουν να μην το πάρουμε, να μην εί-
μαστε πρωταθλητές, να μην το χαρούμε. Ίσως όλο αυτό 
να έγινε και για καλό. Αν το έπαιρνες έτσι πέρσι, μπορεί 
να έλεγαν διάφορα. Ότι μόνο έτσι μπορούσαμε. Φέτος 
δεν μπορούν να σου πουν τίποτε. Το πήρες αήττητος.

Ξεκινάτε πέρσι προετοιμασία. Με τι κουράγιο;

Ευτυχώς έχουμε έναν προπονητή που μπορεί πολύ 
γρήγορα να σε βάλει σε αυτό που σκέφτεται και 
στη νοοτροπία τη δική του. Πήγαμε στην προε-
τοιμασία και, να σου πω την αλήθεια, ήμασταν 
όλοι γεμάτοι ενθουσιασμό κι ενέργεια, για να κά-
νουμε κάτι πολύ δυνατό. Γι’ αυτό ξεκίνησε καλά 
η πορεία στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ 
και ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί. Μεγάλο πο-
σοστό αυτού πιστώνεται στον προπονητή. Μας 
βοήθησε να μείνουμε συγκεντρωμένοι.

Σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ο κόουτς μνημό-

νευε τα περσινά γεγονότα. Τι αντίκτυπο είχε 

αυτό στην ομάδα;

Ξέραμε ότι τα λέει και τα εννοεί. Αυτή ήταν η αλή-
θεια. Μπορεί για κάποιους να γινόταν γραφικός, αλλά 
η πραγματικότητα είναι ότι μέσα στο γήπεδο έχουμε 
να χάσουμε ενάμιση χρόνο. Χάσαμε μόνο ένα ματς 
στην Τρίπολη. Να τους νικάς όλους, να μη χάνεις 
πουθενά και να μην παίρνεις το πρωτάθλημα, ούτε 
ακούγεται ούτε είναι ωραίο. Αυτά που έλεγε είχαν 
θετικό αντίκτυπο. Τον ακούγαμε και παίρναμε θάρ-
ρος από τα λεγόμενά του.

Ο Ιβάν Σαββίδης σας μίλησε για όσα συνέ-

βησαν;

Πάντα μας μιλάει, πάντα είναι δίπλα μας. Έχει κα-
ταλάβει κι αυτός τι συμβαίνει. Δεν είναι όπως στις 
αρχές, όταν είχε πρωτοέλθει. Ξέρει πώς λειτουργεί 
η ομάδα, είναι πολύ πιο έμπειρος.

Γιατί ήταν τόσο ανώτερος φέτος ο ΠΑΟΚ;

Έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι βλέπαμε κάθε ματς ξε-
χωριστά. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι, είχαμε 
όλοι πολύ μεγάλη θέληση να πάρουμε επιτέλους 
το πρωτάθλημα και να γραφτούμε στην ιστορία 
αυτής της ομάδας. Ξαναλέω ότι έπαιξε πολύ με-
γάλο ρόλο ο προπονητής. Ο μαέστρος είναι αυτός 
που διευθύνει την ορχήστρα.

Στο ματς με τον Λεβαδειακό 
αντικαταστάθηκα και μετά 
κατάλαβα τι είχαμε καταφέρει. 
Περίμενα πώς και πώς να λήξει. 
Περνούσαν όλες οι εικόνες 
μπροστά από τα μάτια μου από την 
αρχή της χρονιάς μέχρι και όλες τις 
στιγμές που έζησα από τις αρχές 
της πορείας μου στον ΠΑΟΚ. Ήταν 
πολύ δυνατά τα συναισθήματα, γι’ 
αυτό και αντέδρασα έτσι. Ήταν 
δάκρυα χαράς. Εκείνες οι στιγμές 
δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη 
μου και δεν τις ανταλλάσσω με 
τίποτε
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Πότε σιγουρεύτηκες ότι όντως πήρατε το πρω-
τάθλημα;
Στο 2-0 με τον Λεβαδειακό. Στους πανηγυρισμούς 
με τον Λημνιό, το θυμάμαι σαν τώρα, λέγαμε «μα-
λάκα, το πήραμε». Δεν γινόταν να μην το πάρουμε.

Φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι πάει να στρα-
βώσει το πράγμα; Για παράδειγμα όταν έφυγε 
ο Πρίγιοβιτς;
Είμαστε δεμένοι ως σύλλογος, τρία χρόνια μαζί ως 
συμπαίκτες και έχουμε χημεία, ισχυρό δεσμό και ήμα-
σταν σίγουροι ότι θα βρίσκαμε τρόπο να το ξεπερά-
σουμε. Με βάση τα τότε δεδομένα, είχαμε μέσα στο 
κεφάλι μας τη σκέψη ότι ήταν μεγάλη απώλεια, αλλά 
πιστεύαμε στα παιδιά που είχαμε τότε, τον Τσούμπα 
και τον Καρέλη, πριν να έλθει ο Κάρολ (σ.σ. Σφιντέρ-
σκι). Ήμασταν σίγουροι ότι θα βρούμε τις λύσεις.

Όλη τη βδομάδα πριν από τον τελικό κυπέλ-
λου υπήρχε μία ανησυχία μήπως ήσασταν κο-
ρεσμένοι και «άδειοι». Ότι ίσως η ομάδα να 
μην έμπαινε «διψασμένη» στο γήπεδο.
Μάλλον αυτοί που τα έλεγαν δεν ήταν τόσο διψασμέ-
νοι όσο εμείς, για να κάνουμε το νταμπλ. Αν 
ζούσατε αυτήν την ομάδα μέσα στα αποδυ-
τήρια, θα βλέπατε το πάθος, τη θέληση και 
τη δουλειά όλων μας στις προπονήσεις και 
τα γυμναστήρια, ώστε να είμαστε έτοιμοι 

για την Κυριακή. Ο ανταγωνισμός είχε ανέβει πολύ 
ψηλά. Βλέπαμε 18-19-20 ποδοσφαιριστές ανά πάσα 
στιγμή διαθέσιμους. Ο Κάνιας δεν είχε παίξει τρεις 
μήνες και στα τελευταία ματς ήταν από τους καλύτε-
ρους παίκτες. Πήγαμε να πάρουμε το νταμπλ και να 
γράψουμε τα ονόματά μας στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Πριν καθιερωθείς στον ΠΑΟΚ, έκανες το 
«αγροτικό» σου με δανεισμούς εντός κι εκτός 
Ελλάδας. Πόσο σε άλλαξαν αυτές οι εμπειρίες;
Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η πορεία. Είδα τα «σκα-
τά» στη Β’ εθνική και μετά ήθελα να πάω να δω τι 
συμβαίνει στο εξωτερικό. Άκουγα τα περί νοοτροπί-
ας και ήθελα να τα ζήσω. Το να έρθεις στην Καλα-
μαριά, καλώς ή κακώς, είσαι στο σπίτι σου, τα έχεις 
όλα κοντά, έχεις τους δικούς σου ανθρώπους. Στην 
Πορτογαλία δεν έχεις κανέναν. Είσαι μόνος σου, δεν 
μιλάς τη γλώσσα, έρχεσαι αντιμέτωπος με τα όρια και 
τις δυνατότητες του εαυτού σου. Τεστάρεις μέχρι πού 
μπορείς να φτάσεις. Με βοήθησαν πάρα πολύ και η 
Καλαμαριά και η Σετούμπαλ. Ευχαριστώ και τις δύο 
ομάδες για τις ευκαιρίες που μου έδωσαν. Έγινα πο-
δοσφαιριστής και γύρισα πολύ πιο έτοιμος εδώ, για 
να παίξω στον ΠΑΟΚ, που είναι δύσκολη ομάδα.

Πού φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά το πο-
δόσφαιρο;
Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι αυτήν τη στιγ-

μή. Θέλω να απολαύσω τα χρόνια που έχω ακόμη στο 
ποδόσφαιρο. Ελπίζω να είναι πάρα πολλά, να με έχει 
καλά ο Θεός, να έχω υγεία και να καταφέρω πολλά 
ακόμη στην καριέρα μου.

Και στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ;

Δεν ξέρω τι μπορεί να μου φέρει το μέλλον. Το να πας στο 
εξωτερικό και να ζήσεις μία εμπειρία, είναι κάτι σχετικό. 
Να πας σε μία ομάδα που είναι χαμηλότερα από τον ΠΑ-
ΟΚ, δεν είναι κίνητρο και σοβαρός λόγος για να φύγεις. 
Τώρα, αν έρθει μία μεγαλύτερη ομάδα και σου εξασφα-
λίσει συγκεκριμένες προδιαγραφές, να παίξεις ακόμη 
ψηλότερα, τότε ναι, σίγουρα, όλοι θέλουν να παίξουν στο 
υψηλότερο επίπεδο, να αγωνιστούν στο Τσάμπιονς Λιγκ. 
Στόχος μου, όμως, αυτήν τη στιγμή είναι να βάλουμε τον 
ΠΑΟΚ στην ελίτ του ποδοσφαίρου, να παίξουμε στο Τσά-
μπιονς Λιγκ. Προσωπικά θέλω να παίξω και στην Εθνική. 
Έχουμε τώρα σημαντικά ματς και θέλουμε όλοι να παί-
ξουμε σε μία μεγάλη διοργάνωση. Σε ένα Μουντιάλ, σε 
ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, να 
γίνομαι καλύτερος κι ό,τι μου φέρει ο Θεός.

Έζησα πέρσι μια εκπληκτική χρονιά 
κι ένιωσα ότι μου την έκλεψαν. 
Δεν ανταμείφθηκα γι’ αυτό που 
έκανα. Η νίκη στο κύπελλο μού 
γλύκανε λίγο την πίκρα που είχα 
για το πρωτάθλημα. Γεγονότα σαν 
τα περσινά σε πεισμώνουν, σου 
δίνουν κίνητρα να επιστρέψεις, 
να είσαι καλύτερος και να μην 
μπορούν να σου πουν τίποτε. Αυτό 
κάναμε φέτος. Δεν μπορεί κανείς 
να πει τίποτε
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Οι κοινωνικές δράσεις
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Το ποδόσφαιρο επηρεάζει σε τε-
ράστιο βαθμό πολλούς ανθρώπους 
ανά τον κόσμο, αλλά δεν παύει να 
είναι ένα παιχνίδι. Σημαντικότερα 
πράγματα παραμένουν η ίδια η ζωή 
και η θέληση για αυτή, όπως και 
η αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία, η 
φιλευσπλαχνία, έννοιες που συμπυ-
κνώνονται στην κοινωνική δράση 
αρκετών ποδοσφαιρικών σωματεί-
ων.
Ένα από τα πλέον δραστήρια στο 
συγκεκριμένο τομέα σωματεία εί-
ναι ο ΠΑΟΚ, που αποδεικνύει σε 
κάθε ευκαιρία την κοινωνική του 
ευαισθησία μέσω του προγράμμα-
τος PAOK Action. Για του λόγου το 
αληθές και σταχυολογώντας, στον 
εντός έδρας αγώνα απέναντι στον 
Απόλλωνα Σμύρνης (7/10/18) οι 
παίκτες του Δικέφαλου συνόδευσαν 
στον αγωνιστικό χώρο άτομα από 
το Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για 

το κάτι άλλο», με στόχο τη στήρι-
ξη της διαφορετικότητας, ενώ στο 
παιχνίδι με τη Βίντι (25/10/18) η 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ στήριξε την αντιρατσι-
στική καμπάνια #Football People, 
φιλοξενώντας στις κερκίδες της 
Τούμπας ασυνόδευτους ανήλικους 
από τη Δομή Φιλοξενίας «Άρσις».
Με τα Χριστούγεννα να πλησιά-
ζουν, οι Βαρέλα και Μαουρίτσιο 
βρέθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου στο 
κατάστημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην 
Τούμπα, προκειμένου να μοιρά-
σουν αυτόγραφα, δώρα και χαρά 
στους επίσημους προσκεκλημένους 
της εκδήλωσης, τα παιδιά του Παι-
δικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, που 
είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν, 
έστω για λίγο, από τη δύσκολη κα-
θημερινότητα.
Στις αρχές του τρέχοντος έτους ο 
ΠΑΟΚ δώρισε 64 χιλιάδες ευρώ για 
την ενίσχυση της παιδοογκολογικής 

πτέρυγας του νοσοκομείου «ΑΧΕ-
ΠΑ», με ποδοσφαιριστές να παρευ-
ρίσκονται στην παράδοση της επι-
ταγής και να μοιράζουν δώρα και 
χαμόγελα στα παιδιά της συγκεκρι-
μένης πτέρυγας που μάχονται για 
το υπέρτατο αγαθό της ζωής.
Ο Δικέφαλος, πέραν των παραπά-
νω, έδωσε και δίνει σε κάθε εντός 
έδρας αγώνα του τη δυνατότητα 
στους φιλάθλους του να βοηθήσουν 
κάποιον συνάνθρωπο που βρίσκεται 
σε ανάγκη, καθώς μέρος των εσό-
δων του εκάστοτε παιχνιδιού δια-
τέθηκε για την ενίσχυση ανθρώπων 
που χρειάζονται ιατρική φροντίδα. 
Ο ΠΑΟΚ δείχνει σε κάθε ευκαιρία 
το κοινωνικό του πρόσωπο, στεκό-
μενος συμπαραστάτης στις προσπά-
θειες όσων έχουν πραγματική ανά-
γκη. Γιατί πρωταθλητής δεν πρέπει 
να είσαι μόνο στο χόρτο αλλά και 
στη σκληρή αρένα της ζωής.
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Τα τρία πρωταθλήματα
είχαν τις δικές τους ιστορίες
Κάθε τίτλος του ΠΑΟΚ έχει εξ ορισμού ιδι-
αίτερη αξία και ενισχύει το αίσθημα υπε-
ρηφάνειας που, έτσι κι αλλιώς, διακατέχει 
τους πολυπληθείς οπαδούς του.
Το φετινό αήττητο πρωτάθλημα της ομά-
δας του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο τρίτος 
τίτλος της 93χρονης ιστορίας του συλλό-
γου, μετά τον πρώτο θρίαμβο του 1976 και 
την απρόσμενη, για πολλούς, επικράτηση 
του 1985.
Κάθε πρωτάθλημα είχε τους δικούς του 
πρωταγωνιστές, αλλά αποτελεί κομμάτι 
μιας ενιαίας και αδιαίρετης ιστορίας, που 
γαλούχησε τρεις διαφορετικές γενιές ΠΑ-
ΟΚτσήδων. Στη μεγαλειώδη φιέστα για το 
φετινό τίτλο βρέθηκαν μαζί στις κερκίδες 
της Τούμπας ο παππούς, ο γιος και ο εγ-
γονός. Άνθρωποι με διαφορετικά βιώματα 
και παραστάσεις που μοιράζονται, όμως, 
το ίδιο απερίγραπτο πάθος για την ομάδα 
της καρδιάς τους.
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1976: Πρώτη φορά
πρωταθλητής
Ο ΠΑΟΚ έγινε μεγάλη ομάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’70 με τον Άγγλο Λες Σάνον στον πάγκο του. 
Κατέκτησε, όμως, μόνο δύο κύπελλα, ενώ το απωθημένο των οπαδών του ήταν το πρωτάθλημα.
Η δικαίωση για την παρέα του Γιώργου Κούδα, που κατά γενική παραδοχή έπαιζε το καλύτερο ποδό-
σφαιρο στην Ελλάδα, ήρθε το 1976.
Ήταν 2 Μαΐου όταν ο Δικέφαλος εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο, με νίκη επί της ΑΕΚ και σκόρερ 
τον Νέτο Γκουερίνο. Το παιχνίδι είχε το χαρακτήρα γιορτής και έγινε μπροστά σε 45.000 θεατές.
Για να πάρει, όμως, το πρώτο του πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε τη βοήθεια του «αιώνιου» αντιπά-
λου του Άρη, που επίσης διέθετε μια εξαιρετική ομάδα. Δύο εβδομάδες πριν από την καθοριστική νίκη 
της ομάδας του Γκιούλα Λόραντ, η ανταγωνίστρια του ΠΑΟΚ για τον τίτλο, ΑΕΚ, είχε ηττηθεί από τον 
Άρη με 1-0 στο Χαριλάου, σ’ ένα ματς που συνοδευόταν από 
«ψιθύρους», τους οποίους όμως οι κιτρινόμαυροι της Θεσσα-
λονίκης διέψευσαν αποστομωτικά.
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, επρόκειτο, λοιπόν, να αναμετρηθούν σ’ ένα 
ματς που θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό το ποιος θα έπαιρνε το 
πρωτάθλημα. Η βαθμολογία έλεγε: ΠΑΟΚ 43 βαθμούς και 
ΑΕΚ 41 (ίσχυε τότε σύστημα 2-1-0, για νίκη, ισοπαλία, ήττα) 
και έμεναν άλλες τρεις αγωνιστικές για το τέλος της σεζόν.
Το ματς ήταν στο 0-0, αφού στο 18’ ο Σαράφης έχασε πέναλτι 
που έπιασε ο Σιδηρόπουλος. Στο 89’, όμως, το γήπεδο… πήρε 
φωτιά. Όλα ξεκίνησαν με μία κούρσα του Γούναρη από δεξιά, 
ο οποίος πάσαρε στον Αποστολίδη, πριν εκείνος ανακοπεί με 
φάουλ από τον Τόσκα. Το εκτέλεσε ο Κούδας και στην ανα-
μπουμπούλα της διεκδίκησης της μπάλας από τον Λάκη Νι-
κολάου και τον Παναγιώτη Κερμανίδη επωφελήθηκε ο Νέτο 
Γκουερίνο, ο οποίος από τη γωνία της μικρής περιοχής έβαλε 
το «χρυσό» γκολ μπροστά στη θύρα 4!
Η απρόσμενη ήττα από τον Ατρόμητο, στην Τούμπα (1-2), την 
29η αγωνιστική δεν στοίχισε στον ΠΑΟΚ, που κατέκτησε τον 
τίτλο με 49 βαθμούς, έναντι 44 της ΑΕΚ. ΠΑ

ΟΚ
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1985: Το γκολ του Πάπριτσα 
και το «δώρο» του Πιερικού
Τη σεζόν 1984 - 85 ο ΠΑΟΚ δεν είχε πλέον στη σύνθεσή του τον μεγάλο Γιώργο Κούδα, που είχε κρε-
μάσει τα παπούτσια του στο τέλος της προηγούμενης περιόδου, σε ηλικία 38 ετών. Ελάχιστοι, λοιπόν, 
μπορούσαν να φανταστούν πως ο Δικέφαλος του Βάλτερ Σκότσικ θα μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο, 
βγάζοντας νοκ άουτ τους τρεις του άλλοτε ΠΟΚ και πρωτίστως τον πανίσχυρο Παναθηναϊκό του Γιάτσεκ 
Γκμοχ, που την ίδια σεζόν είχε φτάσει έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.
Η μάχη στη διάρκεια της σεζόν ήταν σκληρή και ο ΠΑΟΚ, που είχε θέσει τις βάσεις για τον τίτλο με το 
0-1 επί των «πρασίνων» στο ΟΑΚΑ (το γκολ είχε πετύχει με κεφαλιά ψαράκι ο Ράντε Πάπριτσα), εξα-
σφαλίστηκε με μια ισοπαλία στον εκτός έδρας αγώνα με τον Πανιώνιο (9/6/85).
Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος με 44 βαθμούς και ακολουθούσε ο Παναθηναϊκός με 41, με τις δύο ομάδες να 
παίζουν την τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα. Με το βαθμολογικό σύστημα να είναι ακόμη 2-1-0, ο 
Παναθηναϊκός είχε θεωρητικά εύκολο έργο, υποδεχόμενος τον ουραγό και ήδη υποβιβασμένο Πιερικό, 
ο οποίος είχε κόψει βαθμούς από τον ΠΑΟΚ.
Επηρεασμένος από τον κάκιστο αγωνιστικό χώρο, ο Δικέφαλος έμεινε στο 0-0 με τον Πανιώνιο. Ο Πι-
ερικός διέψευσε, όμως, όσους πίστευαν πως θα παραδινόταν άνευ όρων στον Παναθηναϊκό και παίρ-
νοντας 2-2 στο μισοάδειο ΟΑΚΑ, έστεψε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή. 
Κατά την επιστροφή των φίλων του Δικεφάλου από την Αθήνα, σημειώθηκαν επεισόδια με οπαδούς 
του Ολυμπιακού (επέστρεφαν από τη Λάρισα), στο ύψος της Αλαμάνας, με απολογισμό δεκάδες τραυ-
ματισμούς και 20 συλλήψεις.
Πίσω στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ περίμεναν την αποστολή στο αεροδρόμιο της 
Μίκρας. Το πάρτι συνεχίστηκε στις 16 Ιουνίου, στο άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό στην Τούμπα, που έληξε 1-1. Έξι μέρες αργότερα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε στον τελικό κυπέλλου 
με τη Λάρισα στο ΟΑΚΑ, αλλά η ήττα με 4-1 του στέρησε την ευκαιρία για το πρώτο νταμπλ.
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Το παρελθόν
υποκλίνεται
στο παρόν
Στη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήμα-

τος, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ 

είχαν σημαντικό ρόλο. Άλλωστε, κάθε ζωντανός 

οργανισμός οφείλει να τιμά το παρελθόν του και 

να διδάσκεται από αυτό.

Οκτώ προσωπικότητες που τίμησαν τη φανέλα 

του ΠΑΟΚ καταθέτουν την άποψή τους για το 

ιστορικό επίτευγμα του Δικέφαλου, στρέφοντας 

το βλέμμα και στην επόμενη μέρα.

Κώστας Ιωσηφίδης (1971-85)
«Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα. 

Ήταν η καλύτερη ομάδα και αυτό το παραδέχο-

νται ακόμη και οι αντίπαλοι. Οφείλουμε να συγ-

χαρούμε όλους τους συντελεστές. Τον πρόεδρο, 

που έχει όραμα για την ομάδα και έκανε ό,τι ήταν 

δυνατό για να την οδηγήσει στον τίτλο, τον Ραζ-

βάν Λουτσέσκου και τους συνεργάτες του, τους 

παίκτες, που είναι πάντα οι πρωταγωνιστές, και 

φυσικά τον κόσμο, ο οποίος συνέβαλε καθορι-

στικά στην επιτυχία, κερδίζοντας τη μάχη της 

κερκίδας. Όταν εκπληρώνεις έναν στόχο, πρέπει 

αμέσως να θέτεις έναν υψηλότερο και η επόμενη 

πρόκληση για τον ΠΑΟΚ είναι να διεκδικήσει την 

παραμονή του στην κορυφή της Ελλάδας και τη 

διάκριση στην Ευρώπη. Οι προϋποθέσεις υπάρ-

χουν. Με τις κατάλληλες προσθήκες στο ρόστερ, 

η ομάδα μπορεί να κυνηγήσει και το όνειρο της 

συμμετοχής στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ».

Κούλης Αποστολίδης (1963-64, 1971-79)
«Η κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 34 

χρόνια αποτελεί αναμφίβολα μια μεγάλη επιτυ-

χία, που έδωσε απίστευτη χαρά στον κόσμο. Ο 

τίτλος αυτός, που συνδυάστηκε με πολλά ρεκόρ, 

όπως το αήττητο, αλλάζει το στάτους της ομά-

δας και προσδίδει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

σε όσους μετέχουν στο πρότζεκτ. Η φετινή χρο-

νιά πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για τη συ-

νέχεια. Η ομάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για 

να βελτιωθεί περαιτέρω και να διατηρηθεί στην 

κορυφή. Καλό ρόστερ, οργάνωση και οικονομι-

κή ευμάρεια. Προσωπικά πιστεύω πως ο ΠΑΟΚ 

πρέπει να θέσει ως στόχο και τη διάκριση στην 

Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο, αλλά η ομάδα πρέπει 

να έχει τη φιλοδοξία της εισόδου στους ομίλους 

του Τσάμπιονς Λιγκ». 
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Γιάννης Γούναρης (1970-82)
«Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε δίκαια τον τίτλο, αφού ήταν 
η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος και επέ-
δειξε αξιοθαύμαστη αγωνιστική συνέπεια. Οι 
προκλήσεις της επόμενης μέρας είναι μεγάλες. Η 
αναρρίχηση στην κορυφή ήταν ασφαλώς δύσκολη 
υπόθεση, αλλά η παραμονή στην πρώτη θέση θα 
είναι ακόμη δυσκολότερη. Ο στόχος της επόμε-
νης σεζόν θα πρέπει να είναι διπλός. Αφενός η 
επιβεβαίωση της κυριαρχίας στο ελληνικό πρω-
τάθλημα, αφετέρου η διάκριση στην Ευρώπη. Η 
ευρωπαϊκή διάκριση είναι ένα μεγάλο στοίχημα 
για τον ΠΑΟΚ και πρέπει να το κερδίσει. Η ομάδα 

διαθέτει ήδη παίκτες με DNA πρωταθλητή και με 
τις απαραίτητες προσθήκες θα γίνει ακόμη καλύ-
τερη. Αν γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, ο 
ΠΑΟΚ θα έχει λαμπρό μέλλον». 

Μλάντεν Φορτούλα (1975-84)
«Είναι δυνατόν να μη χαίρεσαι όταν έρχεται το 
πρωτάθλημα με τον τρόπο που ήρθε και έπειτα 
από τόσα χρόνια; Ακόμα και ΠΑΟΚτσής να μην 
είσαι, χαίρεσαι. Έπειτα από τόσα χρόνια δικαι-
ώνεται και ο Ιβάν Σαββίδης, που όλο αυτό το δι-
άστημα το έλεγε και τελικά το έκανε. Από εδώ 
και πέρα μας δίνεται η ευκαιρία να ανεβούμε 

ακόμα πιο ψηλά και να έρθουν και άλλες επιτυ-
χίες, οι οποίες πρέπει να δημιουργήσουν και θα 
δημιουργήσουν μια καινούργια στρατιά κόσμου, 
που θα πλαισιώσει την ομάδα τα επόμενα χρό-
νια. Σίγουρα θα υπάρξει και συνέχεια σε αυτήν 
την προσπάθεια».

Νίκος Σπανδωνίδης (1972-74)
«Νιώθω δικαίωση με κεφαλαία γράμματα και με όλη 
τη σημασία της λέξης. Ήταν κάτι που ο ΠΑΟΚ δικαι-
ούταν και κάτι που του έκλεψαν πέρσι, και το ξέρει 
όλος ο κόσμος. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Έκλαψα 
όταν το κατακτήσαμε. Βάσεις υπάρχουν για να συ-
νεχίσουν να έρχονται επιτυχίες, όμως τώρα αρχίζουν 
τα δύσκολα. Αν θέλουμε να μιλάμε για είσοδο στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, η ομάδα θέλει ενίσχυ-
ση. Η διοίκηση έδειξε, πάντως, τον τελευταίο χρό-
νο ότι χειρίστηκε καλά τα θέματα που προέκυψαν. 
Είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθείς στην κορυ-
φή, παρά να φτάσεις εκεί. Ο ΠΑΟΚ έχει, όμως, τη 
δυνατότητα να το κάνει».

Παναγιώτης Κερμανίδης (1973-81)
«Αυτό το πρωτάθλημα ήρθε έπειτα από προσπάθεια 
του Ιβάν Σαββίδη, που έχει επενδύσει πολλά λεφτά 
στον ΠΑΟΚ. Τον έκανε πανίσχυρο, με διαφορά από 
τα υπόλοιπα σωματεία της Ελλάδας. Συγκινήθηκα 
πολύ, γιατί πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να νιώσουμε 
αυτήν τη χαρά. Νιώθω μεγάλη δικαίωση για όλες τις 
αδικίες που βίωνε η ομάδα τόσα χρόνια. Φέτος το 
πρωτάθλημα ήρθε με έναν τρόπο καθολικής υπερο-
χής του ΠΑΟΚ. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια και είμαι 
σίγουρος ότι ο κ. Σαββίδης θα κάνει κι άλλα, καθώς 
έχει αποδείξει την αγάπη του. Οι απαιτήσεις θα αυ-
ξηθούν με αυτόν τον τίτλο και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα 
βαδίσει τα επόμενα χρόνια στο δρόμο που πρέπει».

Αχιλλέας Ζαφειρίου (1995-00)
«Η κατάκτηση του τίτλου ήταν αποτέλεσμα της σκλη-
ρής δουλειάς που ξεκίνησε εδώ και χρόνια. Ισοδυνα-
μεί με την ευόδωση μιας μεγάλης προσπάθειας που 
κατέβαλε το κλαμπ και αποτελεί ταυτόχρονα το ξεκί-
νημα μιας νέας εποχής που θα φέρει περισσότερους 
τίτλους. Το πρωτάθλημα έδωσε μεγάλη χαρά σε όσους 
αγαπούν το σύλλογο και περίμεναν χρόνια αυτήν την 
επιτυχία. Σε όλη δηλαδή την οικογένεια του ΠΑΟΚ. 
Ταυτόχρονα, τόνωσε το πρεστίζ της ομάδας, που θα 
πρέπει να διεκδικήσει και τη διάκριση στην Ευρώπη. 
Το αν θα καταφέρει να μπει στους ομίλους του Τσά-
μπιονς Λιγκ, θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους. 
Η κλήρωση θα παίξει ασφαλώς σημαντικό ρόλο». 

Νίκος Μιχόπουλος (1992-00)
«Η κατάκτηση του πρωταθλήματος πυροδότησε πο-
λύ όμορφα συναισθήματα, από τα ισχυρότερα και 
ωραιότερα που έχουμε βιώσει ως φίλαθλοι του ΠΑ-
ΟΚ. Πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία, ένα αδι-
αμφισβήτητα υπέρτατο συναίσθημα. Θεωρώ πως 
υπάρχουν οι βάσεις και η κατάλληλη υποδομή, για 
να μείνει ο ΠΑΟΚ εκεί που έφτασε φέτος. Πλέον 
είναι ‘ήσυχος’ διοικητικά και οικονομικά, και νομί-
ζω ότι έχει ξεφύγει για τα ελληνικά δεδομένα, είναι 
μια ευρωπαϊκή ομάδα, ειδικά όσον αφορά τη δομή 
και την οργάνωσή του. Εάν ο ΠΑΟΚ δυναμώσει και 
άλλο το καλοκαίρι, τότε ο στόχος της εισόδου στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ θα είναι εφικτός και θα 
είναι ένα μεγάλο άλμα για την ομάδα».
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Πενήντα ολόκληρα χρόνια από τη στιγμή της ίδρυσής του 
έπρεπε να περιμένει ο ΠΑΟΚ για να πανηγυρίσει το 1976 το 
πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Το επόμενο δεν άργη-
σε τόσο, καθώς ο Δικέφαλος το κατέκτησε ξανά εννέα χρό-
νια αργότερα, το 1985. Για να έρθει επιτέλους το φετινό και 
τρίτο της ιστορίας του, όμως, έπρεπε πάλι να περάσουν αρ-
κετά χρόνια ανομβρίας και πιο συγκεκριμένα 34 τον αριθμό.
Όπως προκύπτει από τα… μαθηματικά, τα τρία αυτά τρόπαια 
συνδέουν τρεις ολόκληρες γενιές ΠΑΟΚτσήδων. Κάποιοι είχαν 
την τύχη να δουν και τα τρία πρωταθλήματα, άλλοι τα δύο, ενώ 
υπάρχουν και οι νεότεροι που πανηγύρισαν μόλις μία φορά.
Σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε αυτό το κοινό βίωμα και 
τα απορρέοντα συναισθήματα, επικοινωνήσαμε με έναν εκ-
πρόσωπο κάθε γενιάς και πιο συγκεκριμένα με τον 70χρο-
νο Τάσο Δημητριάδη, που είδε το πρωτάθλημα του ’76, τον 
55χρονο Κώστα Χασεκίδη, που έζησε το επόμενο έπειτα από 
εννέα χρόνια, και τέλος με τον νεότερο της τριανδρίας, τον 
22χρονο Νίκο Μαντατζή, που ακόμη δεν έχει σταματήσει να 
πανηγυρίζει το φετινό, σφραγισθέν μόλις έναν μήνα πίσω.

Τρεις γενιές φιλάθλων,
τρία πρωταθλήματα
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«Τον ΠΑΟΚ τον βλέπω 60 χρόνια, από τα 10 μου. Ήμουν παρών στη θε-
μελίωση του γηπέδου της Τούμπας κι αργότερα στα εγκαίνια με το φιλικό 
απέναντι στην ΑΕΚ. Ευχαριστώ τον Θεό που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, 
τον Ιβάν Σαββίδη, και έζησα το νταμπλ, ένα όνειρο που δεν μπορούσα καν 
να φανταστώ. Νιώθω πια πλήρης και δικαιωμένος για όσα τράβηξα στη ζωή 
μου. Το 1976 δεν είχα χάσει ματς, ούτε καν το εκτός έδρας στην Κύπρο.
Στη ζωή μου ο ΠΑΟΚ μου έδινε εννιά πίκρες και μια χαρά. Είχαμε πολύ 
μεγάλη ομάδα τη δεκαετία του 1970, πήγαμε με κεκτημένη ταχύτητα ώς το 
1985 και μετά ήρθε η παρακμή. Το πλέον σημαντικό είναι ότι στα δύσκολα 
χρόνια, ειδικά στην επαρχία, όπου δεν υπήρχε η προώθηση του ΠΑΟΚ από 
τα ΜΜΕ, η ομάδα αύξανε τον κόσμο της.
Το πρωτάθλημα του ’76 δεν είχε καμία σχέση με τα άλλα δύο. Ήταν απόρ-

ροια μίας πάρα πολύ μεγάλης ομάδας, ίσως της καλύτερης που έχει δει η 
Ελλάδα. Αν δεν υπήρχε το άθλιο κατεστημένο, θα είχαμε πάρει άλλα 3-4 
πρωταθλήματα και κύπελλα. Το ’76 πήραμε το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. 
Είχαμε απέναντί μας το ΠΟΚ και άθλιους διαιτητής, όπως ο διαβόητος Φα-
κής, που μας είχε κατακρεουργήσει με τον Ολυμπιακό. Το ’85 δεν είχαμε 
τόσο καλή ομάδα, όπως το ’76 και φέτος. Υπήρχε η συγκυρία των παικτών 
που ήταν χρόνια μαζί, ενώ οι αθηναϊκές ομάδες δεν ήταν το ίδιο καλές.
Ο ΠΑΟΚ επιβίωσε και γιγαντώθηκε χάρη σε δύο ανθρώπους: τον Γιώργο Πα-
ντελάκη και τον Γιώργο Κούδα. Άναψαν τη σπίθα κι αυτό ήταν το πιο σημα-
ντικό. Ήμουν η αδυναμία του συγχωρεμένου του Παντελάκη, που κράτησε 
άκαμπτη στάση απέναντι στον γενικό γραμματέα Αθλητισμού Ασλανίδη. Θα 
χαρώ πολύ, όταν με το καλό γίνει το νέο γήπεδο, να πάρει το όνομά του».

«Έζησα πολύ έντονα τη φετινή χρονιά και ξαναθυμήθηκα τα νιάτα μου. Έχω πάρα 
πολύ λίγες αναμνήσεις από το 1976, αλλά για το 1985 θυμάμαι ότι το πρωτάθλημα του 
ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη έκπληξη. Την προηγούμενη χρονιά ήταν μέτριος, μετά ήλθε ο 
Σκότσικ και η ομάδα ξεκίνησε ως αουτσάιντερ. Όμως έμεινε αήττητη για οκτώ ματς 
και άρχισε να μεγαλώνει η πίστη. Αποκορύφωμα ήταν το ματς με τον Παναθηναϊκό 
στο ΟΑΚΑ, υπό καταρρακτώδη βροχή, όπου ήμασταν πεντέξι χιλιάδες ΠΑΟΚτσήδες 
και νικήσαμε με το γκολ του Πάπριτσα.
Λίγες είναι οι ομοιότητες με τη φετινή χρονιά. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει γίνει 
πολύ σύγχρονο κι αντιμετωπίζουμε μεγάλη εχθρότητα. Πέρσι είχαμε μεγάλο θυμό 
για την απώλεια του τίτλου. Το ματς με την Τρίπολη το χάσαμε επειδή τρεις μέρες 
πριν είχε βγει η καταδικαστική απόφαση. Ήμουν εκεί και είδα με τα μάτια μου τις 
αντιδράσεις των παικτών.
Από το 1985 μέχρι πέρσι θυμάμαι ότι είχαμε πιστέψει στην κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος το 2010, αλλά μας αδίκησε ο Σπάθας και δυστυχώς αποδείχτηκε ότι ήταν 
η χρονιά του Παναθηναϊκού. Από πέρσι βλέπαμε πως τουλάχιστον φέτος δεν υπήρ-
χε περίπτωση να το χάσουμε και νομίζω ότι θα το πάρουμε και του χρόνου. Έχουμε 
έναν μεγαλομέτοχο που επενδύει και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να τον ακολουθή-
σουν. Η διαφορά θα συνεχίσει να μεγαλώνει.
Μακάρι να είχαμε ακόμη πέντε Έλληνες στην ενδεκάδα, αλλά αυτά είναι τα σημεία 
των καιρών. Ακόμη και παραδοσιακά αγγλικά κλαμπ στηρίζονται πλέον σε ξένους».

ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: «ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΚΑΝ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΩ»

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ: «ΛΙΓΕΣ
ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 1985 ΚΑΙ 2019»

«Στο γήπεδο πηγαίνω συστηματικά από 11-12 ετών. Περίπου πέ-
ντε χρόνια νωρίτερα είχα πάει για πρώτη φορά στην Τούμπα. Οι 
πιο πολλές αφηγήσεις που θυμάμαι είναι του πατέρα μου από το 
πρωτάθλημα του 1985. Τότε ήταν 16 ετών και σήμερα είναι 50. 
Πιτσιρικάς ήμουν όταν άρχισα να πηγαίνω μαζί του στο γήπεδο, 
όπως αυτός πήγαινε με τον παππού μου.
Τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ είχε καλή ομάδα και 
στο μπάσκετ, οι ΠΑΟΚτσήδες τότε είχαν άλλες εμπειρίες. Όλος 
ο ΠΑΟΚ ήταν ψηλότερα. Ο κόσμος πήγαινε στο Παλέ, έβλεπε 
το μπάσκετ κι από κει πήγαινε στην Τούμπα για το ποδόσφαιρο.
Στα δύο κύπελλα, το 2001 και το 2003, ήμουν πολύ μικρός για 
να έχω ξεκάθαρες αναμνήσεις. Η πρώτη μεγάλη χαρά που έζησα 
ήταν το κύπελλο στον Βόλο.
Από πέρσι έβλεπα ότι η ομάδα πάει για το πρωτάθλημα. Το χάσαμε 
όπως το χάσαμε, δεν θα πω με κλεψιά, αλλά εκείνες οι αφαιρέ-
σεις βαθμών έκριναν τα πάντα. Φέτος το πίστευα από την αρχή. 
Η ομάδα έμεινε η ίδια και παρότι ξεκινήσαμε με -2 βαθμούς, όλοι 
περίμεναν το πρωτάθλημα.
Η πιο δυνατή στιγμή που έζησα και θα αφηγούμαι στο μέλλον 
είναι το 3-1 επί του Ολυμπιακού. Κάθε ΠΑΟΚτσής αυτό το ματς 
περίμενε, ειδικά με όσα έγιναν πέρσι.
Με αγωνία αλλά μάταια περιμέναμε να ξεκινήσει το ματς, που θα 
έκρινε τον τίτλο υπέρ μας».

ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ: «ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΗΤΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ»
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Η κατάκτηση του πρωταθλήματος κατέστησε 
πιο βατό το δρόμο του ΠΑΟΚ προς τους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ

Τα αστέρια
πιο κοντά 
παρά ποτέ

Μετά την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ 
καλείται να πραγματοποιήσει 
ακόμη ένα μεγάλο όνειρο των 
οπαδών του. Την πρόκριση 
στους ομίλους του Τσάμπιονς 
Λιγκ. 
Ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει το 
ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 
τρίτο και όχι από το δεύτερο 
προκριματικό γύρο, αφού ο νέος 
κάτοχος του Τσάμπιονς Λιγκ έχει 
εξασφαλίσει τη συμμετοχή του 
σ’ αυτό και από το πρωτάθλημα. 
Η κλήρωση θα γίνει στις 22 
Ιουλίου και ο ΠΑΟΚ θα είναι 
πιθανότατα στους ανίσχυρους 
του τρίτου προκριματικού.
Οι πιθανοί αντίπαλοι
Αν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι 
οι ισχυρές ομάδες θα περάσουν 
από τον πρώτο και το δεύτερο 
προκριματικό γύρο, οι πιθανοί 
αντίπαλοι θα είναι:
1) Άγιαξ
2) Σέλτικ (πρέπει να περάσει δύο 
προκριματικούς)
3) Κοπεγχάγη (πρέπει να περάσει 

έναν προκριματικό)
4) Ντιναμό Ζάγκρεμπ (πρέπει να 
περάσει έναν προκριματικό)
5) ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (πρέπει να 
περάσει δύο προκριματικούς)
6) Αστάνα (πρέπει να περάσει 
δύο προκριματικούς).
Για να είναι ο ΠΑΟΚ στους 
ισχυρούς της κλήρωσης στις 
22 Ιουλίου, θα πρέπει να 
σημειωθούν μεγάλες εκπλήξεις 
στον πρώτο προκριματικό γύρο. 
Ο Δικέφαλος θα μπορούσε 
επίσης να εκμεταλλευτεί μία 
μεγάλη έκπληξη στο δεύτερο 
προκριματικό γύρο. Αν δηλαδή 
ένας από τους αδύνατους 
του δεύτερου προκριματικού 
αποκλείσει τον ισχυρό, ο ΠΑΟΚ 
θα έχει υψηλότερη βαθμολογία 
από το νικητή του ζευγαριού, 
επομένως θα είναι ο ισχυρός 
στον τρίτο προκριματικό γύρο. 
Ούτε αυτό το σενάριο πάντως 
είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικό.
Το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα 
διεξαχθεί στις 6 ή 7 Αυγούστου, 
ενώ η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου.
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Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν 
βιώσει αρκετές ευρωπαϊκές 
απογοητεύσεις στο παρελθόν, με 
αποτέλεσμα η συμμετοχή στους 
ομίλους να παραμένει ένα μεγάλο 
απωθημένο.
Στις 10 Αυγούστου του 2004 
ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη 
Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον τρίτο 
προκριματικό γύρο. Ο Δικέφαλος 
ηττήθηκε 1-2 στο γήπεδο, αλλά 
έχασε τελικά το ματς με 3-0 
στα χαρτιά, λόγω αντικανονικής 
συμμετοχής του Λιάσου Λουκά. 
Στον αγώνα του Ισραήλ ο ΠΑΟΚ 
γνώρισε δεύτερη ήττα με 1-0.
Τη σεζόν 2013 - 2014, ύστερα 
από πρόκριση στα χαρτιά επί 
της Μέταλιστ Χάρκιβ, ο ΠΑΟΚ 
συγκρούστηκε με τη Σάλκε στα 
πλέι οφ της διοργάνωσης. Το 
1-1 στη Γερμανία καλλιέργησε 
προσδοκίες, αλλά ο Δικέφαλος 
ηττήθηκε 2-3 στην άδεια Τούμπα 
και αποκλείστηκε.

Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε επίσης δύο 
φορές από τον Άγιαξ. Η πρώτη 
φορά ήταν τη σεζόν 2010 - 11. Ο 
Δικέφαλος πήρε ισοπαλία 1-1 στο 
Άμστερνταμ, αλλά οι Ολλανδοί 
πέρασαν χάρη στο 3-3 της 
Τούμπας.
Στη δεύτερη σύγκρουση με τον 
«Αίαντα» (2016 - 17) ο ΠΑΟΚ πήρε 
ξανά ισοπαλία 1-1 στο Άμστερνταμ, 
αλλά ηττήθηκε με 2-1 στη 
Θεσσαλονίκη.
Η πέμπτη και τελευταία 
αποτυχημένη προσπάθεια του 
ΠΑΟΚ να περάσει στους ομίλους 
του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν η 
φετινή (σεζόν 2018 - 19) κόντρα 
στην Μπενφίκα. Η ομάδα του 
Λουτσέσκου, που είχε αποκλείσει 
Σπαρτάκ Μόσχας και Βασιλεία, 
έμεινε όρθια στη Λισαβόνα (1-1), 
αλλά υπέκυψε στην ανωτερότητα 
των Πορτογάλων, χάνοντας με 4-1 
στην Τούμπα.

Οι απόπειρες του παρελθόντος
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Η ιεροτελεστία
του τατουάζ
Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τους πέντε 
από τους έξι τελευταίους τελικούς 
κυπέλλου, στους οποίους έπαιξε. 
Ικανότητα, τύχη, τεχνογνωσία ή μήπως 
κάτι άλλο; Ας αφήσουμε κατά μέρος 
το αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι της 
υπόθεσης κι ας ασχοληθούμε με τις 
προλήψεις. Λοιπόν, ένα τατουάζ είναι 
που κάνει τη διαφορά.
Πάμε κατευθείαν στην ουσία… Στους 
κερδισμένους τελικούς του 2001, 
του 2003, του 2017, του 2018 και του 
2019 ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία, 
σχεδόν ιεροτελεστία θα έλεγε κανείς. 
Στο επίκεντρο πάντα βρίσκεται ο 
tattoo artist και δεδηλωμένος φαν 
του ΠΑΟΚ Γιώργος Μαυρίδης, που 
την παραμονή του αγώνα «χτυπάει» 
τατουάζ σε ποδοσφαιριστές της 
ομάδας. Κι αν αναρωτιέστε γιατί δεν 
έπιασε το γούρι το 2014, στο χαμένο 
τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, 
η εξήγηση είναι απλή και τη δίνει ο 
ίδιος ο καλλιτέχνης: «Το ’14 δεν ήμουν 
στο ΟΑΚΑ. Ήμουν στην Τζαμάικα και 
άκουγα το ματς μέσω ίντερνετ».
Ο Γιώργος Μαυρίδης αφηγείται 
τι συνέβη φέτος και «δίνει» τον 
Δημήτρη Λημνιό για τις ικανότητές 
του στα e-sports: «Και φέτος κλασικά 
συνέβη ό,τι και στους προηγούμενους 
πέντε τελικούς. Δεν λέω σε κανέναν 
τίποτα, δεν ανεβάζω στα social 
media τίποτα, την προηγούμενη 
μέρα τίποτα, βουβαμάρα. Πήγα 
στο ξενοδοχείο και μαζευτήκαμε 
στο δωμάτιο του Πέλκα και του 
Γιαννούλη. Παίξαμε και FIFA φέτος. 
Γλέντησα τον Λημνιό, να γραφτεί 
παρακαλώ. Τον γλέντησα δύο φορές. 
Μία στο ένας με έναν και μία μαζί 
με τον Πέλκα, που ήταν δίδυμο ο 
Λημνιός με τον Γλύκο. Κάναμε τατού, 
τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, ακούσαμε 
και τα πυροτεχνήματα που σκάσανε 
εκεί οι ΑΕΚτσήδες. Ξενυχτήσαμε 
λίγο, πριν πάνε για ύπνο τα παιδιά. 
Στα Ελληνόπουλα έκανα τατού, σ’ 
αυτούς που ξέρουν τη φάση. Οι ξένοι 
δεν έχουν ιδέα».
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία 
του τατουάζ, χένα για την ακρίβεια, με 
τους ποδοσφαιριστές να έχουν επιλέξει 
το ίδιο σχέδιο τα τελευταία τρία χρόνια: 
«Το τετράφυλλο τριφύλλι με το πέταλο, 
το πρώτο σήμα του ΠΑΟΚ. Το 2001 

κάναμε Δικέφαλους και καθένας 

ό,τι ήθελε, το 2003 πάλι ό,τι ήθελε 

καθένας, αλλά από πρόπερσι στον Βόλο 

ξεκίνησε το παλιό σήμα. Μετά το πήγαμε 

σερί. Τρία χρόνια μόνο αυτό. 
Δεν ξέρω αν θα αλλάξει».

Ο Γιώργος Μαυρίδης σχολιάζει το 
απόλυτο ποσοστό επιτυχίας του: «Έχω 

πέντε στα πέντε. Στατιστικά έλεγα 

ότι κάπου θα σπάσει αυτό το σερί, 

αλλά δεν έσπασε ούτε τώρα. Πήγα 

μετά το ματς στον αγωνιστικό χώρο 

Προ λίγων εβδομάδων ο Γιώργος Μαυρίδης πέτυχε το «πέντε στα πέντε», καθώς το τατουάζ πριν 
από τον τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ αποδείχτηκε ξανά γούρικο.

2001 2003
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και τους βρήκα. Με αγκάλιαζαν και με 
φιλούσαν. Πραγματικά είναι απίστευτο. 
Το συζητούσαμε με όλους, ειδικά με τον 
Μαλεζά, που είναι ο πιο παλιός».
Την παραμονή του τελικού, κατά 
την παρουσία του στο ξενοδοχείο της 
αποστολής, συνάντησε μία ατμόσφαιρα 
που τον καθησύχασε: «Πήγα πιο πολύ 
για το κλίμα. Φοβόμουν μήπως τους 
δω λίγο υπερόπτες, αλλά αυτό που 
αντίκρισα με ηρέμησε λίγο, αν και 
είχα άγχος πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ. 
Είδα παιδιά που ήθελαν πάρα πολύ το 
νταμπλ. Δεν τους ένοιαζε που πήραν το 
πρωτάθλημα, ήθελαν και το κύπελλο. 
Είδα έναν Πέλκα ψυχωμένο. Χάρηκα 
πάρα πολύ γι’ αυτό».
Παράλληλα, περιγράφει τη σχέση που 
έχει αναπτύξει με τους ποδοσφαιριστές 
του ΠΑΟΚ και κάνει ειδική μνεία στο 
ελληνικό στοιχείο: «Είμαι άρρωστος 
μ’ αυτά τα παιδιά. Σιχαίνομαι την 
εσωστρέφεια σ’ αυτήν την πόλη. Όταν 
ένα παιδί ανεβαίνει στην ομάδα, όχι 
μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά και σε άλλους, 
στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, δέχεται 
μεγάλο πόλεμο επειδή είναι Έλληνας. 
Αν ο Πέλκας λεγόταν Πελκίνιο ή 
Πέλκιτς, θα είχε τελείως διαφορετική 
αντιμετώπιση. Αν δεν κάνει μία καλή 
χρονιά, θα ακούσει τα χίλια μύρια. 
Ακόμη και στην καλή χρονιά, κάποιοι 
θα τον αμφισβητούν. Πρέπει να τα 
αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά. Στο 
κάτω-κάτω, για ποιο λόγο να έχεις 
ακαδημίες; Ανεβαίνουν οι παίκτες 
επίπεδο και μετά δεν μπορούν να βρουν 
κοπέλα, να βγουν για ένα ποτό, μην 
τυχόν και στραβώσει κανένας».
Τέλος, καλείται να ξεχωρίσει κάποιο 
από τα πέντε τρόπαια, στα οποία 
είχε, τρόπον τινά, συμμετοχή, αλλά 
η επιλογή αποδεικνύεται δύσκολη 
υπόθεση: «Όλα τα κύπελλα τα χάρηκα 
το ίδιο. Καθένα είχε την ιδιαιτερότητά 
του. Μέχρι το 2001 στη Ν. Φιλαδέλφεια 
δεν είχα δει κούπα, γιατί το ’85 ήμουν 
πολύ πιτσιρικάς. Το 2001 παίζαμε με 
τον Ολυμπιακό μέσα στην Αθήνα. Μέχρι 
τότε περνούσαμε τα Τέμπη και τρώγαμε 
τέσσερα. Είπαμε τότε ‘πάμε κι όπου 
βγει’. Το 2003 με τον Άρη στην Τούμπα 
φοβόμασταν μη στραβώσει το ματς και 
ποιος τους άκουγε μετά. Το 2017 στον 
Βόλο, παρότι έγιναν τα επεισόδια, 
χαρήκαμε πολύ. Πέρσι στο ΟΑΚΑ, μετά 
τα σκηνικά στο πρωτάθλημα, το θέλαμε 
πολύ για να δείξουμε τι πραγματικά 
αξίζουμε. Φέτος αναρωτιόμασταν αν 
θα αντέξουμε μετά το πρωτάθλημα ή 
θα κλατάρουμε. Και η ΑΕΚ είδαμε τι 
έπαθε πέρσι. Πήρε το πρωτάθλημα, 
δεν μπόρεσε να είναι ομάδα στον τελικό 
κυπέλλου και μπήκαμε μέσα και τους 
κάναμε πάρτι. Μπορεί να παθαίναμε 
κι εμείς το ίδιο αν δεν είχαν εγωισμό 
οι παίκτες».

Είμαι άρρωστος 
μ’ αυτά τα παιδιά. 
Σιχαίνομαι την 
εσωστρέφεια σ’ 
αυτήν την πόλη. Όταν 
ένα παιδί ανεβαίνει 
στην ομάδα, όχι μόνο 
στον ΠΑΟΚ, αλλά 
και σε άλλους, στον 
ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, 
δέχεται μεγάλο 
πόλεμο επειδή είναι 
Έλληνας. Αν ο Πέλκας 
λεγόταν Πελκίνιο 
ή Πέλκιτς, θα είχε 
τελείως διαφορετική 
αντιμετώπιση. Αν 
δεν κάνει μία καλή 
χρονιά, θα ακούσει 
τα χίλια μύρια. 
Ακόμη και στην καλή 
χρονιά, κάποιοι θα 
τον αμφισβητούν. 
Πρέπει να τα 
αγκαλιάσουμε αυτά 
τα παιδιά. Στο κάτω 
κάτω για ποιο λόγο 
να έχεις ακαδημίες; 
Ανεβαίνουν οι 
παίκτες επίπεδο και 
μετά δεν μπορούν 
να βρουν κοπέλα, 
να βγουν για ένα 
ποτό, μην τυχόν και 
στραβώσει κανένας

2017

2018
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Επώνυμες
αναμνήσεις

από τον ΠΑΟΚ
Γνωστά πρόσωπα που έχουν «φωνάξει» 

την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ μιλούν στη 
«ΜτΚ» για την ομάδα της καρδιάς τους. 

Πολιτικοί, ηθοποιοί, παρουσιαστές και 
τραγουδιστές θυμούνται τις εντονότερες 

προσωπικές στιγμές τους, που έχουν 
ταυτίσει με την πορεία του Δικέφαλου 

και φυσικά σχολιάζουν το φετινό νταμπλ 
και όσα περιμένουν από εδώ και πέρα.
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Της
Έλενας Ράπτη 
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
με τη Νέα Δημοκρατία

Του
Μάρκου Μπόλαρη
Υφυπουργού Εξωτερικών

Όταν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι βλέπουν το φε-
τινό τριπλό θρίαμβο του ΠΑΟΚ (πρωτάθλημα, 
κύπελλο, αήττητο) ως το τέλος μιας εξαιρετι-
κής χρονιάς, η φράση του προέδρου του πως 
το ταξίδι μόλις ξεκινά δεν αφήνει καμία αμφι-
βολία για όσα έρχονται. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 
θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας 
επιτύχει έναν απίστευτο συνδυασμό επιτυχι-
ών, που δεν έχει καταφέρει ποτέ καμία άλλη 
ομάδα. Οι επιτυχίες αλλάζουν πλέον πόλη και 
έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Είναι προφανές σε 
όλους πως το ποδόσφαιρο της χώρας μπαίνει 
στην εποχή ΠΑΟΚ. Καταθέτοντας τη δική μου 
στιγμή με τον ΠΑΟΚ, από τις πολλές θα μείνω 
στην πιο σύγχρονη και στην πιο σημαντική. 

Γιατί δεν είναι μόνο οι αθλητικές επιτυχίες που 
μετρά ο ΠΑΟΚ. Είναι και οι κοινωνικές, οι αν-
θρώπινες. Η στάση και η ευθύνη του απέναντι 
στην κοινωνία. Αποδεικνύοντας πως ο ΠΑΟΚ 
και ο κόσμος του δεν είναι απλά σωματείο, αλ-
λά ένα μεγάλο κίνημα. Που μας συνδέει με τις 
μνήμες. Τον Πόντο, τις χαμένες πατρίδες, τον 
Δικέφαλο Αετό. Είναι το μεγάλο ναι που άκου-
σα, κάθε φορά που ζήτησα να στηρίξει την εκ-
στρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για τον τερματισμό 
της παιδικής κακοποίησης. Είναι η ευαισθησία 
των παικτών, της διοίκησης, του προέδρου. Εί-
ναι όλα αυτά για τα οποία μια ομάδα δικαιούται 
να λέγεται μεγάλη. Είναι όλα στον ΠΑΟΚ.

Ήταν το δώρο του αγαπημένου θείου για το 10 
στο Eνδεικτικό τον Ιούνιο. Μια όμορφη μαυρό-
ασπρη ποδοσφαιρική στολή. Και τον Δικέφαλο 
στο στήθος. Χαρά! Και καμάρι! Τον Δικέφαλο 
της μνήμης, της ιστορίας, της υπερηφάνειας, 
της καρδιάς μας αλλά και της προσφυγιάς , της 
καταφυγής, της ανασύνταξης, της δημιουργί-
ας. Δεν την έβγαλα από πάνω μου όλο το καλο-
καίρι. Έτσι κι αλλιώς, ατελείωτες ήταν οι ώρες 
ποδοσφαίρου στη γειτονιά. Ξεχωριστή μύηση 
η πρώτη εμπειρία στην Τούμπα. Αντροπαρέα. 
Δίσταζε αρχικά η μάνα. ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 

ο αγώνας. Κάμφθηκε στις διαβεβαιώσεις του 
αγαπημένου θείου. Μαγεία ο αγώνας. Μεγα-
λείο η ατμόσφαιρα. Εντύπωση που διαρκεί δε-
καετίες, μέχρι σήμερα. Με χαρές και λύπες. 
Μια ζωή ΠΑΟΚ, ένα κομμάτι του εαυτού μας. 
Και πρόσφατη πορεία, μια ξεχωριστή εμπειρία. 
Πορεία αριστείας, πορεία πρωταθλήματος και 
πρωταθλημάτων, κυπέλλου και κυπέλλων. Η 
καύχηση του κόσμου κι η δίκαιη καύχηση της 
διοίκησης για την καλύτερη μακράν ελληνική 
ομάδα. Συνεχίζουμε. Πρωταθλητές με ευρωπα-
ϊκές αξιώσεις. Όλοι μαζί.

Του
Σταύρου Καλαφάτη
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
με τη Νέα Δημοκρατία,
επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης
«Εντάξει»

Πολλές ήταν οι στιγμές που έχω ζήσει, τόσο 
από την κερκίδα απέναντι από τα επίσημα όσο 
και από τη θύρα 1 του γηπέδου της Τούμπας, 
πριν, ακόμη, αποκτήσει εκείνο το περίφημο 
τσίγκινο στέγαστρο. Τη σέντρα του Μαραντόνα 
στο ματς με τη Νάπολι, την υποδοχή της αρμά-
δας του Αρσέν Βενγκέρ -τότε είχα την τύχη να 
εργάζομαι στην ΠΑΕ- και τη μεγάλη πρόκριση. 
Θυμάμαι την ισοπαλία 1-1 με τον μεγάλο Άγιαξ, 
με τα γκολ του Σαράφη και του μετέπειτα προ-
πονητή μας του Άρι Χάαν. Δεν ξεχνώ, όμως, 
ούτε εκείνη την αποφράδα ημέρα που ο ΠΑΟΚ 
έχανε με 3-5 από την Παναχαϊκή μέσα στην 

Τούμπα κι έχασε το πρωτάθλημα… Τίποτα δεν 

συγκρίνεται με το φετινό νταμπλ του ΠΑΟΚ, 

που δίνει νέα ώθηση στην ομάδα. Για όσους 

από εμάς μεγαλώσαμε μέσα στην οικογένεια 

του Δικεφάλου, που ήμασταν ΠΑΟΚ ακόμη κι 

εκείνα τα πέτρινα χρόνια, οι στιγμές, παιχνίδι 

με παιχνίδι, ως την κατάκτηση και του πρωτα-

θλήματος και του κυπέλλου, ήταν μοναδικές. 

Φαίνεται, όμως, ότι η στιγμή που, τελικά, θα 

θυμόμαστε, είναι αυτή που θα έρθει… Γιατί το 

φετινό νταμπλ φαίνεται πως είναι η αρχή κι όχι 

το τέλος μιας πορείας.

Του
Τριαντάφυλλου Μηταφίδη 
Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ

Θυμάμαι την αρχή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, 
καθώς η οικογένειά μου, που ήταν προσφυγι-
κής καταγωγής, είχε συναισθηματική σύνδεση 
με την ομάδα και συμμετείχε στην κατασκευή. 
Η υποστήριξη του ΠΑΟΚ ήταν η συνέχεια της 
προσφυγικής Τούμπας για εμάς. Βέβαια οι 
μνήμες μου ξεκινούν νωρίτερα, από τότε που 
οι γονείς μου με πήγαιναν στο πρώτο γήπεδο, 

εκεί που σήμερα είναι η Θεολογική σχολή του 
ΑΠΘ. Επίσης, θυμάμαι τον Αυστριακό προπο-
νητή Βίλι Σέφτσικ που, όταν δημιουργήθηκε 
το νέο γήπεδο, μάς μάθαινε να κλοτσούμε την 
μπάλα. Ήταν εποχές αθωότητας μπορώ να πω. 
Σαφώς, όμως, η φετινή χρονιά μάς γέμισε χαρά 
και ικανοποίηση. Νομίζω το νταμπλ δημιουρ-
γεί χαρά και από την άλλη υποχρεώσεις.
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Της
Κλεοπάτρας Πατλάκη
Δημοσιογράφου -
Features Editor/
GALA magazine

Μετά το «μαμά», «Παοκάλα» ήταν η δεύτερη λέ-
ξη που εκστόμισα μικρή και η αιτία που άκουγα 
πολλές φορές τη μητέρα μου να λέει στον πατέρα 
μου: «Θα πάθουν κάτι τα παιδιά και θα φταις εσύ» 
λόγω της αγωνίας μας σε κάθε ματς. Τα παιδιά 
ποτέ δεν έπαθαν κάτι, αντιθέτως έμαθαν να είναι 
περήφανα για την ιστορία μιας ομάδας που ήταν η 
σύνδεσή τους με τις ρίζες των προγόνων τους από 
τη Μικρά Ασία. Έβγαλα την πρώτη μου δημοσιο-
γραφική ταυτότητα σε ηλικία 15 ετών, γράφοντας 
στην εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», για να μπορώ 
να μπαίνω στην Τούμπα άνετα και όποτε θέλω. Τον 
αγώνα που δεν θα ξεχάσω ποτέ για το κλάμα που 
έκανα και την αγωνία ήταν όταν κάπου εκεί στα 

βάθη της δεκαετίας του ’80 χάσαμε στα πέναλτι 
από την Μπάγερν Μονάχου. Το πέναλτι του Δαμα-
νάκη με στοιχειώνει ακόμη. Φυσικά ήμουν Τούμπα 
και πανηγύριζα στην κατάκτηση του πρωταθλήμα-
τος το 1985, και δεν υπάρχει κρίσιμος αγώνας που 
να μην είμαι σε ανοιχτή γραμμή με τον αδερφό 
και τον κολλητό μας στη Θεσσαλονίκη και με τον 
πατέρα μου στην Καβάλα. Νιώθω δικαιωμένη με 
το νταμπλ και απίστευτα περήφανη για την ομάδα 
που ξαναχτίστηκε, που δοκιμάστηκε, αδικήθηκε 
αλλά στο τέλος τα κατάφερε και φυσικά για το μο-
ναδικό λαό του ΠΑΟΚ, που είναι και η μεγάλη του 
δύναμη. Έχω τρέλα λέμε!

Της
Ελένης Τσολάκη
Παρουσιάστριας

Είναι πάρα πολύ συχνή η ερώτηση που μου κά-
νουν για το πώς έγινα ΠΑΟΚ. Η αγάπη μου για την 
ομάδα μας ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω, όταν καλά 
καλά δεν καταλάβαινα και πολλά για το ποδόσφαι-
ρο. Ο ηθικός αυτουργός ήταν ο πατέρας μου, που 
μ’ έπαιρνε μαζί του στην Τούμπα από πολύ μικρή 
ηλικία. Είναι η ομάδα που είχε πάντα τον τρόπο να 
πωρώνει και να χαρίζει ανεπανάληπτες στιγμές στο 
κόσμο της, ακόμα και στις στεναχώριες ή στις δυ-
σκολίες της. Η καταπληκτική ατμόσφαιρα στο γή-
πεδο, τα συνθήματα που ήταν πάντα ευφάνταστα, 
οι στιγμές που έμειναν χαραγμένες, οι προσωπικό-
τητες που πέρασαν μέσα από το γήπεδο, η ατέρμο-
νη αγάπη του κόσμου, όλα αυτά είναι ο ΠΑΟΚ.
Έχω να θυμάμαι πάρα πολλές ωραίες στιγμές και 
συγκινήσεις, αλλά θα ξεχωρίσω τους πανηγυρι-
σμούς στον Λευκό Πύργο με την πρόκριση μέσα 
στο «Χάιμπουρι» με το γκολ του Ζήση Βρύζα. 

Ήταν μια ανεπανάληπτη πραγματικά στιγμή μεγά-
λης χαράς και υπερηφάνειας. Από τις άλλες στιγ-
μές θα ξεχωρίσω όταν βρέθηκα στην παρουσίαση 
«90 χρόνια ΠΑΟΚ» και είχα τη δυνατότητα να γνω-
ρίσω από κοντά όλους αυτούς τους ανθρώπους που 
τίμησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να ζήσω στιγμές 
της ιστορίας του Δικεφάλου με τους πρωταγωνι-
στές της.
Νομίζω πως η ομάδα και ο κόσμος του ΠΑΟΚ άξι-
ζαν πιο πολύ από ποτέ αυτό το νταμπλ. Η κατά-
κτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου αντά-
μειψε το κόσμο του ΠΑΟΚ που τον ακολουθεί σε 
κάθε του αγώνα και έχει κάνει την Τούμπα το πιο 
μοναδικό γήπεδο στην Ελλάδα.
Είναι η δύναμη για να συνεχίσει η ομάδα στις υψη-
λές αυτές επιδόσεις και να ανοίξει μια άλλη σελίδα 
στην ιστορία της ομάδας.
Και κάτι μου λέει πως φέτος έγινε μόνο η αρχή.

Της
Βίκυς Χατζηβασιλείου
Παρουσιάστριας

Της
Πόπης Τσαπανίδου
Δημοσιογράφου

Τις εντονότερες στιγμές τις ζήσαμε με τον ΠΑ-
ΟΚ. Η πρώτη μεγάλη χαρά ήρθε με την κατά-
κτηση του πρωταθλήματος. Μαζί με τα δυο μου 
παιδιά ήμασταν σε ένα μπαλκόνι απέναντι από 
τον Λευκό Πύργο και φωνάζαμε συνθήματα μαζί 
με το πλήθος που είχε «πλημμυρίσει» την περι-
οχή. Ήταν έντονα φορτισμένη στιγμή για εμένα 

αυτή η χαρά που είχαμε οικογενειακά. Βέβαια, 
στο νταμπλ ζήσαμε το ίδιο. Βλέπαμε από την τη-
λεόραση τον αγώνα και με το που το πήραμε, άρ-
χισαν να φωνάζουν τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Θα 
το θυμάμαι πάντα αυτό. Αυτή η διπλή νίκη φέτος 
για τον ΠΑΟΚ σημαίνει αναγνώριση της μοναδι-
κότητας και της αξίας της ομάδας. 

Για μένα ο ΠΑΟΚ είναι η σχέση που είχα με τον 
πατέρα μου. Ήταν φανατικός οπαδός και κάθε 
φορά που γυρνούσε στο σπίτι από το γήπεδο, 
ετοιμαζόμασταν ψυχολογικά αναλόγως με το αν 
είχε χάσει ή κερδίσει η ομάδα. Μέναμε κοντά 
στο γήπεδο και καταλαβαίναμε από τις φωνές 
το αποτέλεσμα. Πολλές φορές με είχε πάρει μα-
ζί του στο γήπεδο, αλλά αυτός δεν έχανε ποτέ 
αγώνα. Η στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν 
την ημέρα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα 
του 1976. Γύρισε ο πατέρας μου στο σπίτι μες 

στη χαρά, με τα κασκόλ του ΠΑΟΚ πάνω του 
και κόλλησε μια αφίσα της ομάδας στο διάδρομο 
του σπιτιού. Από εκείνη τη στιγμή η αφίσα δεν 
κατέβηκε ποτέ, την έβλεπα κάθε μέρα μπροστά 
μου. Μακάρι να ήταν μαζί μας ο πατέρας μου, 
να ζούσε και τη φετινή διπλή νίκη. Το πανηγύ-
ρισα όσο τίποτε άλλο και ξέρω πως το ίδιο θα 
έκανε και αυτός. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, 
ετοίμασαν μια εκπληκτική φιέστα στην Τούμπα, 
με αποκορύφωμα τα πυροτεχνήματα που σχημά-
τισαν τα αρχικά του στον ουρανό.



45

Του
Μιχάλη Ιατρόπουλου
Ηθοποιού

Θυμάμαι έντονα τη νίκη επί του Ολυμπιακού 
στο κύπελλο με 1-0, όταν φίλαθλοί μας έβαλαν 
γαύρους στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομά-
δας. Επίσης, τον πρώτο τελικό με την ΑΕΚ στο 
ΟΑΚΑ πριν από 35 περίπου χρόνια, στον οποίο 
έχασε ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο πρώτος τελικός που δι-
εξήχθη εκεί και ταλαιπωρηθήκαμε ιδιαιτέρως 
για τρεις ολόκληρες μέρες. Επίσης με αξίωσε 

ο Θεός να προλάβω να παρακολουθήσω για 
αρκετά χρόνια τον Γιώργο Κούδα μαζί με τους 
άλλους ασυναγώνιστους ποδοσφαιριστές της 
γενιάς του. Το φετινό νταμπλ με κάνει ιδιαίτε-
ρα περήφανο, μιας και ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια 
απλή ομάδα για μένα, αλλά μια ισχυρή δόση 
«ναρκωτικού» και βαθιάς κουλτούρας, λόγω της 
καταγωγής μου από τη Μικρά Ασία.

Του
Χρήστου Ζαμπούνη
Συγγραφέα του βιβλίου «ΠΑΟΚ ΑΦΟΥ»

Του
Μανώλη Μητσιά
Τραγουδιστή

Ας μου επιτρέψουν οι φίλτατοι αναγνώστες της 
«Μακεδονίας», μιας εφημερίδας που υπηρέτησα 
από τη θέση του συμβούλου των «Επιλογών», να 
μην εστιάσω τόσο στην παρελθοντολογία, αν και 
δεν είναι εύκολο να λησμονηθούν στιγμές όπως 
η εκδρομή στα Σέρρας για το 6-1 με τον Ολυμπια-
κό, ή το διπλό στο Λονδίνο επί της Τότεναμ, αλ-
λά να εστιάσω σε μια διάσταση που με έχει επι-

βάλει σε σκέψεις μετά την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος. Ο προβληματισμός μου έγκειται σε 
μια φράση, ίσως και περισσότερες. Δεν θέλω 
να γίνω σαν τους άλλους. Δεν θέλω να γίνω το 
νέο κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου. 
Δεν θέλω να παίρνω τίτλους με τον τρόπο που 
έπαιρναν οι άλλοι. Είμαι ΠΑΟΚ και προτιμώ 
τους Ινδιάνους και όχι τους καουμπόηδες.

Παιδί στη Θεσσαλονίκη ήμουν όταν κατάλαβα 
ότι ήταν γραφτό να γίνω οπαδός του ΠΑΟΚ. Η 
πιο δυνατή μου ανάμνηση από την ομάδα είναι 
το πρώτο κύπελλο που πήραμε, με αντίπαλο 
τον Παναθηναϊκό, το 1972 στο στάδιο Καραϊ-
σκάκη. Για να είμαι ειλικρινής, αν και έβλεπα 
τον τίτλο να έρχεται, δεν περίμενα να πάρου-
με φέτος το πρωτάθλημα αήττητοι. Πιστεύω 
πως θα έλθουν κι άλλες επιτυχίες, διότι πλέον 
η ομάδα έχει αποκτήσει νοοτροπία νικητή και 

ο κ. Σαββίδης επενδύει πολλά χρήματα στην 
ομάδα. Έχω να πάω καναδυό χρόνια στην Τού-
μπα. Ζήλεψα λίγο που δεν ήμουν παρών στη 
φιέστα για το πρωτάθλημα, αλλά είχα συναυλία 
και δεν μπορούσα να βρίσκομαι στο γήπεδο. 
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να επενδύσει στα νέα παιδιά 
που αναδεικνύει. Αυτοί οι παίκτες θα καλλιερ-
γήσουν το αύριο της ομάδας. Μόνο με αγορές 
ξένων ποδοσφαιριστών δεν πρόκειται να προ-
χωρήσει ο ΠΑΟΚ.

Του
Κώστα Μακεδόνα 
Τραγουδιστή

Σκεπτόμενος τις εντονότερες στιγμές με την 
ομάδα, γυρνάω πίσω στα παιδικά μου χρόνια. 
Η πρώτη μεγάλη χαρά που είχα πάρει ήταν το 
1974, όταν ο ΠΑΟΚ πήρε τα κύπελλο από τον 
Ολυμπιακό. Βλέπαμε τον αγώνα στο σπίτι του 
νονού μου στην Τούμπα και το θυμάμαι ως τον 
πρώτο μου πανηγυρισμό. Είναι πολύ σημαντι-
κό που έπειτα από τόσα χρόνια καταφέραμε και 
πάλι μια τέτοια μεγάλη νίκη και βέβαια που πή-
ραμε το νταμπλ. Επίσης είναι διπλή χαρά, γιατί 
έδωσαν απάντηση σε όλους αυτούς που έλεγαν 
ότι δεν μπορεί να γίνει. Ήταν σαν να πολεμού-

σαν τον ΠΑΟΚ, ώστε να μη φτάσει σε αυτές τις 
στιγμές. Το επιτελείο της ομάδας μάς δικαίω-
σε, γιατί με εντυπωσίασε η φιέστα στην Τού-
μπα. Έγινε με ένα πολύ ωραίο τρόπο και μου 
άρεσε ιδιαίτερα που θυμήθηκαν όλους τους πα-
λαίμαχους και όσους πρόσφεραν στην ομάδα. 
Αν και πια δεν μπορώ να πηγαίνω κάθε Κυρια-
κή στην Τούμπα, είμαι αρκετά συνδεμένος με 
την ομάδα, γι’ αυτό και συμμετείχα στο αφιέ-
ρωμα που είχε γίνει για την ιστορία του ΠΑΟΚ, 
δίνοντας την φωνή μου στην αφήγηση του ντο-
κιμαντέρ μαζί με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
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Πλήρωσε νωρίς η Stoiximan

Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί 
και για το επόμενο
πρωτάθλημα
Με κεκτημένη ταχύτητα θα μπει στο πρωτάθλημα της περιόδου 2019-20 
και αν λάβουμε υπόψη τις αποδόσεις της Stoiximan, ο Δικέφαλος είναι το 
φαβορί, για να κατακτήσει τον τίτλο και να υπερασπιστεί το στέμμα του.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον 
ΠΑΟΚ έχει απόδοση 1,95, με δεύτερο φαβορί τον Ολυμπιακό (2,50). Από 
κει και πέρα ακολουθούν οι τρεις ομάδες που συνθέτουν την κορυφαία 
πεντάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου: ΑΕΚ (7,50), Άρης (50,00) και 
Παναθηναϊκός (50,00).

Η ποιοτική υπεροχή του ΠΑΟΚ διαμόρφωσε νωρίς 
τα δεδομένα στη Σούπερ Λίγκα και κατέστησε μη 
ανατρέψιμο το προβάδισμα της ομάδας του Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Έτσι, η Stoiximan δεν χρειάστηκε 
να περιμένει τη μαθηματική επιβεβαίωση του 
τίτλου και πλήρωσε από τις 22 Φεβρουαρίου όσους 
πελάτες της είχαν ποντάρει στην κατάκτηση του 
πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ.
Εννιά αγωνιστικές πριν από το τέλος του 

πρωταθλήματος και με το προβάδισμα έναντι 
του Ολυμπιακού στους εννιά βαθμούς, η Stoix-
iman πίστωσε τα χρήματα στους λογαριασμούς 
όσων είχαν εκτιμήσει σωστά τη δυναμική του 
Δικέφαλου, με την υποσημείωση πως αν γινόταν 
η ανατροπή, θα πληρώνονταν και όσοι είχαν 
ποντάρει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ δεν 
άφησε περιθώριο αμφισβήτησης της κυριαρχίας 
του.

Οι αποδόσεις της Stoiximan 
για τον επόμενο πρωταθλητή

ΠΑΟΚ 1,95

Ολυμπιακός 2,50

ΑΕΚ 7,50

Άρης 50,00

Παναθηναϊκός 50,00

Ατρόμητος 100,00

Αστέρας Τρίπολης 500,00

Ξάνθη 500,00

Παναιτωλικός 1.000,00

Λαμία 1.000,00

Λάρισα 1.500,00

Βόλος 1.500,00

Πανιώνιος 2.000,00
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Το όνειρο της νέας Τούμπας
γίνεται πραγματικότητα
Ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία με την κατά-
κτηση του νταμπλ, ανέβηκε ένα σκα-
λοπάτι στην ιστορία του κι ετοιμάζεται 
για ακόμη μία υπέρβαση. Ο λόγος για 
τη νέα Τούμπα, με τις διαδικασίες να 
έχουν «τρέξει» το τελευταίο διάστημα, 
αν και πλέον ο Δικέφαλος δεν προλα-
βαίνει να αποχωριστεί την ιστορική 
του έδρα για την επόμενη σεζόν.
Το καθοριστικό βήμα για την ανακα-
τασκευή της Τούμπας ήταν η παρα-
χώρηση από το Ταμείο Εθνικής Άμυ-
νας στρεμμάτων πέριξ του γηπέδου, 
ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε και το Ειδι-
κό Χωρικό Σχέδιο.
Το νέο γήπεδο θα έχει ελάχιστη χω-
ρητικότητα 33.000 θέσεων και το 
κόστος των έργων θα ξεπεράσει τα 
50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορεί να 
φτάσει μέχρι τα 70 και θα το αναλά-
βει ο Ιβάν Σαββίδης, με πιθανή την 
αξιοποίηση κεφαλαίων από την πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία θα 
αφορούν την αναμόρφωση των εξω-
τερικών χώρων.
Το νέο γήπεδο θα έχει ελαφρώς δι-
αφορετικό προσανατολισμό από το 
σημερινό, θα περιλαμβάνει 15 νέες 
σουίτες και θα εξασφαλίζει στην ΠΑΕ 
επιπλέον έσοδα από εμπορικές χρήσεις 
και χώρους εστίασης. Σημαντικό είναι, 
επίσης, να αναφερθεί ότι τα τμήματα 
του Ερασιτέχνη θα μετακομίσουν σε 
άλλες εγκαταστάσεις.
Όταν ολοκληρωθούν τα έργα, ο ΠΑΟΚ 
θα αγωνίζεται σε ένα υπερσύγχρονο γή-
πεδο, που θα πληροί τις προδιαγραφές 
κατηγορίας 4 της ΟΥΕΦΑ, δηλαδή θα 

μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και ημιτε-
λικό Γιουρόπα Λιγκ.
Σχολιάζοντας την προοπτική ανακα-
τασκευής του γηπέδου και με αφορμή 
την ποινή που του επιβλήθηκε για τα 
γεγονότα με την ΑΕΚ, ο Ιβάν Σαββίδης 

είχε πει πως θα ήταν ευτυχής αν επέ-
στρεφε στη νέα Τούμπα. Ευτυχώς για 
τον ίδιο και τον ΠΑΟΚ οι εξελίξεις τον 
πρόλαβαν και ο ηγέτης του Δικέφαλου 
επισκέφτηκε ξανά το γήπεδο για τη 
φιέστα της 21ης Απριλίου, όταν η ομά-
δα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε την 
κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος 
έπειτα από 34 χρόνια.
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ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

Το χρονικό
της απόλυτης
δικαίωσης
Η ιστορική χρονιά του ΠΑΟΚ έχει ονοματεπώνυμο: 
Ιβάν Σαββίδης. Επτά χρόνια μετά τη δεύτερη και 
πετυχημένη προσπάθειά του να πάρει στα χέρια 
του τις τύχες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο 60χρονος σήμερα 
επιχειρηματίας από τη Σάντα αποτελεί τον άνθρωπο 
που άλλαξε για πάντα το μέγεθος του συλλόγου.
Η διαδρομή του Σαββίδη στα κοινά του ΠΑΟΚ 
ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου 2012, όταν έγινε κάτοχος 
του 51% των μετοχών της ΠΑΕ έναντι τιμήματος 10 
εκατομμυρίων ευρώ. Έξι χρόνια νωρίτερα είχε κάνει 
την πρώτη του απόπειρα να εμπλακεί τα κοινά του 
συλλόγου, αλλά δεν τα κατάφερε.
Από το 2012 μέχρι σήμερα συνέβησαν πολλά. 
Όσοι διαθέτουν ισχυρή μνήμη, θα θυμούνται πως 
στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ο νέος τότε 
μεγαλομέτοχος είχε προειδοποιήσει πως «δεν ήρθα για 
να είμαι δεύτερος» και ότι «θα ενώσουμε το ΠΟΚ». Η 
πρώτη ατάκα γέννησε συγκρατημένη αισιοδοξία για 
τις φιλοδοξίες ενός ανθρώπου, που βάσει βιογραφικού 

έδειχνε να είναι ατσαλωμένος με την ιδέα της νίκης. 
Η δεύτερη, όμως, έφερε «πνιχτά» γέλια. Πολλοί 
περίμεναν τότε ότι ο ΠΑΟΚ θα ισχυροποιηθεί, αλλά 
ελάχιστοι κατανοούσαν ότι ο μεγαλομέτοχος εννοούσε 
αυτό που έλεγε και εντέλει δικαιώθηκε, αν λάβουμε 
υπόψη τα γεγονότα του τελευταίου χρόνου.

Η απαλλαγή από τα χρέη
Ως προς το σχεδιασμό της ομάδας, ο Σαββίδης είναι 
αλήθεια πως πλήρωσε πολύ ακριβά για να μάθει τα «τι» 
και τα «πώς». Δοκίμασε διαδοχικά μοντέλα λειτουργίας 
και χρεώθηκε κι ο ίδιος αποτυχημένες επιλογές, μέχρι 
να καταλήξει στο πρότζεκτ που του έφερε το κύπελλο 
του 2018 και το νταμπλ του 2019.
Η λειτουργία της ΠΑΕ, όμως, ήταν διαφορετική 
ιστορία. Ο βραχνάς των χρεών προς το δημόσιο 
απειλούσε όλο το εγχείρημα. Όλα αυτά μέχρι την 
άνοιξη του 2015. Το πρωί της 12ης Μαΐου ο Ιβάν 
επισκέπτεται τη ΦΑΕ της Θεσσαλονίκης, «για να 

πιω ένα τσάι, το πιο ακριβό τσάι της ζωής μου», 
όπως είπε ο ίδιος. Με επιταγές ύψους 10.886.000, 
ο ΠΑΟΚ καθάρισε από τα χρέη του κι έβαλε πλώρη 
για τα καλύτερα. Εξερχόμενος, ο Ιβάν έκανε λόγο για 
την απαλλαγή από μία μαύρη κηλίδα: «Από σήμερα 
ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός. Θα μπορούσαμε να πέσουμε 
κατηγορία και να μην πληρώσουμε τίποτα. Δεν θα 
ήθελα, όμως, να υπάρχει μαύρη κηλίδα στο σώμα και 
την ιστορία του ΠΑΟΚ και πολύ περισσότερο υπό τη 
δική μου παρουσία».

Το γκρέμισμα του καθεστώτος
Ο πρώτος ημιτελικός κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και 
Ολυμπιακού, στις 2 Μαρτίου 2016, έμεινε στην ιστορία 
για τον μη καταλογισμό πέναλτι από τον διαιτητή 
Ανδρέα Παππά σε ανατροπή του Μακ και τη διακοπή 
του αγώνα. Με απόφαση του Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ δεν 
κατέβηκε στο δεύτερο ματς του Καραϊσκάκη. Ήταν 
η βασανιστική εκκίνηση ενός αγώνα, το τέλος του 
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οποίου βρήκε τον Δικέφαλο κυρίαρχο στα πράγματα 
του ελληνικού ποδοσφαίρου και το παλιό καθεστώς 
διαλυμένο συθέμελα.
Στην πορεία αυτού του αγώνα ο Σαββίδης βρήκε 
κι έχασε συμμάχους. Πρώτα τον Παναθηναϊκό του 
Αλαφούζου, που βυθισμένος στα δικά του προβλήματα 
δεν κατάλαβε σε ποια βάρκα έπρεπε να πατήσει. Στη 
συνέχεια την ΑΕΚ που, με αφορμή τον (από πολλές 
απόψεις) προβληματικό τελικό κυπέλλου το 2017 στον 
Βόλο, αποφάσισε να ακολουθήσει δική της πορεία.

Ο ένας τίτλος μετά τον άλλο
Πριν ο Ιβάν Σαββίδης πανηγυρίσει την κατάκτηση 
του πρώτου του τροπαίου, το κύπελλο του 2017 
στον Βόλο, είχε δει τον ΠΑΟΚ να γίνεται έρμαιο των 
διαθέσεων του Παναθηναϊκού στον τελικό του 2014. 
Τότε, όπως προαναφέραμε, ο ΠΑΟΚ βρισκόταν 

μεταξύ… πρότζεκτ, αλλά αν πρέπει να ορίσουμε το 
μομέντουμ για την οριστική αλλαγή αγωνιστικής 
σελίδας, αυτό εντοπίζεται την 11η Αυγούστου 2017, 
όταν το αποτυχημένο πείραμα Στανόγεβιτς έλαβε 
τέλος. Στη θέση του Σέρβου προσλήφθηκε ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου, που άντεξε τους κλυδωνισμούς μετά 
τον ντροπιαστικό αποκλεισμό από την Έστερσουντ, 
13 μέρες αργότερα.
Μία χρονιά που ξεκίνησε εφιαλτικά, είχε γλυκόπικρο 
φινάλε. Με τον ΠΑΟΚ να καλπάζει προς το πρώτο 
πρωτάθλημα έπειτα από 33 χρόνια, τα γεγονότα 
στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ στέρησαν από 
τον Δικέφαλο τον τίτλο. Η εικόνα του έξαλλου και 
ένοπλου Ιβάν Σαββίδη να εισβάλλει στον αγωνιστικό 
χώρο του γηπέδου της Τούμπας μετά την ακύρωση 
του γκολ του Βαρέλα στο ματς με την ΑΕΚ, από τη 
μία έγραψε τον επίλογο της προσπάθειας του ΠΑΟΚ 
να πάρει από πέρσι το πρωτάθλημα κι από την άλλη 
όπλισε άπαντες με πείσμα, ώστε φέτος να μην 
υπάρξει αντίλογος, όπερ εγένετο.
Ενδιάμεσα ο ΠΑΟΚ κατέκτησε διά περιπάτου πέρσι 
το κύπελλο με αντίπαλο την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, κάτι 
που επαναλήφθηκε και φέτος.
Από το 2017 ΠΑΟΚ και Σαββίδης μετρούν ένα 
πρωτάθλημα και τρία κύπελλα, με τον ΠΑΟΚ 
της νέας εποχής να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλέον, η προσπάθεια 
διατήρησης των κεκτημένων θα συνοδευτεί από την 
αντίστοιχη για την καθιέρωση ελίτ του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου. Όπως κάποιοι γελούσαν με τα περί 
ένωσης του τέως ΠΟΚ, έτσι κάγχαζαν και όταν ο 
Ιβάν έκανε λόγο για ένα τραπεζάκι που θα περιμένει 
το τρόπαιο του Τσάμπιονς Λιγκ. Έστω κι αν αυτή η 
αναφορά μοιάζει περισσότερο συμβολική, ποιος θα 
έχει τώρα το θάρρος να γελάσει;

Ποιος θα είναι ο στόχος μου 
για την ομάδα; Αν σήμερα το 
σύστημα δουλεύει για κάποιον, είτε 
πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα 
είτε αυτόν τον κάποιον. Θα 
χρησιμοποιήσω διάφορες λύσεις, 
για να το πετύχω. Αν εμείς στο 
μέλλον φέρουμε ένα πρωτάθλημα, 
θα πείτε όλοι ότι το σύστημα 
δουλεύει υπέρ του ΠΑΟΚ
Ιβάν Σαββίδης
12 Οκτωβρίου 2012

3 Ιουνίου 2006: Ο Ιβάν Σαββίδης καταφτάνει 
στη Θεσσαλονίκη και διαπραγματεύεται (ανεπι-
τυχώς) την αγορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

2 Μαρτίου 2016: Η διαιτησία του Παππά προ-
καλεί τη διακοπή του ντέρμπι κυπέλλου ΠΑΟΚ 
- Ολυμπιακού. Είναι η στιγμή που ο Ιβάν αποφα-
σίζει ότι «ως εδώ και μη παρέκει».

21 Απριλίου 2019: Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ επι-
στρέφει στο γήπεδο της Τούμπας, για να πανη-
γυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

10 Αυγούστου 2012: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει χέ-
ρια, με τον ομογενή επιχειρηματία να αποκτά το 
πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας.

6 Μαΐου 2017: Στον Βόλο ο Ιβάν πανηγυρίζει 
το πρώτο τρόπαιο της δικής του εποχής στον 
ΠΑΟΚ, μετά το ταραχώδες 2-1 επί της ΑΕΚ στον 
τελικό κυπέλλου.

12 Μαΐου 2019: Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα 
κι ενώ ο ΠΑΟΚ είναι νταμπλούχος, ο Σαββίδης 
περιμένει την αποστολή στο «Ελ. Βενιζέλος» και 
γνωρίζει την αποθέωση από τους φιλάθλους.

12 Μαΐου 2015: Ο Ιβάν Σαββίδης απελευθερώ-
νει τον ΠΑΟΚ από τα δεσμά του παρελθόντος, 
αποπληρώνοντας τα χρέη προς το δημόσιο.

12 Μαΐου 2018: Λίγες εβδομάδες μετά την 
απώλεια του πρωταθλήματος στις δικαστικές 
αίθουσες, ο Σαββίδης πανηγυρίζει το δεύτερο 
συνεχόμενο κύπελλο στο «Ελ. Βενιζέλος».
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Η Stoiximan δίπλα στον

H Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχη-
ματισμού στην Ελλάδα, αποτελεί το συνοδοιπόρο του φετινού 
νταμπλούχου ΠΑΟΚ από το 2017, αποτελώντας υπερήφανο 
μεγάλο χορηγό μιας εκ των ιστορικότερων ομάδων της χώρας. 
Στο πλαίσιο της χορηγικής συνεργασίας, η Stoiximan έχει 
πραγματοποιήσει ενέργειες που ξεπερνούν τα όρια του γηπέ-
δου μαζί με τους παίκτες και τη διοίκηση του Δικέφαλου σε 
πράξεις που αναδεικνύουν και αφουγκράζονται τις ανάγκες 
της ελληνικής κοινωνίας.
Στη βάση της στρατηγικής της ανάπτυξης, η Stoiximan έχει 
καταρτίσει και υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, επενδύοντας συστηματικά τα τελευταία 
χρόνια τόσο σε δικές της πρωτοβουλίες όσο και συμμετέχοντας 
σε συνέργειες που βρίσκουν πρωταγωνιστές τα παιδιά, την 
οικογένεια, την ίδια την ελληνική κοινωνία αλλά και 
τον αθλητισμό.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Stoiximan υλοποιεί από το 
2017 το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας «Μι-
κροί Ήρωες by Stoiximan», ένα πρόγραμμα 
που έχει αναπτυχθεί προοδευτικά σε τρείς 
δράσεις: «Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν», 
«Μικροί Ήρωες Ταξιδεύουν» και «Μικροί 
Ήρωες για την Ελλάδα».
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός και 
εκτός των σχολικών μονάδων, η κάλυψη 
των αναγκών τους, καθώς και η στήριξη και 
ενδυνάμωση των τοπικών ακριτικών κοινω-

νιών σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας τελικά ένα ταξίδι 
ζωής για τους ήρωες του αύριο. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, 
η Stoiximan ανέπτυξε τη συνεργασία με την Hopegenesis, 
στηρίζοντας την προσπάθεια για την καταπολέμηση του φαι-
νομένου της υπογεννητικότητας, υιοθετώντας δέκα νησιά και 
καλωσορίζοντας μέχρι σήμερα έξι μικρούς ήρωες. 
Με την παραγωγή δικής της τεχνολογίας να αποτελεί έναν από 
τους βασικούς στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης της εταιρεί-
ας, η Stoiximan εγκαινίασε τον περασμένο Νοέμβριο τα νέα 
της γραφεία στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας μάλιστα ένα 
πρότυπο GameTech Hub, προσθέτοντας επιπλέον 60 νέες θέ-
σεις εργασίας και απαριθμώντας σήμερα περισσότερους από 

500 εργαζόμενους. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η Stoiximan διατηρεί 
σταθερή και σημαντική παρου-
σία στα δρώμενα της πόλης, 
συμμετέχοντας στο παρελθόν 

σε μαζικές αθλη-
τικές διοργανώ-
σεις, όπως αυτή 
του μαραθώνιου 
Θεσσαλονίκης, 
αλλά και υπο-
στηρίζοντας 
μέχρι σήμερα 
φορείς και ιδρύ-
ματα της πόλης.

νταμπλούχο ΠΑΟΚ
και τη Θεσσαλονίκη
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