
Γ
ια τον οπαδό του ΠΑΟΚ, η σηµερινή ηµερο-
µηνία αποτελεί ορόσηµο στην 93χρονη ιστο-
ρία του συλλόγου. Λίγο πριν κλείσει έναν αιώ-

να ζωής, η οµάδα της Θεσσαλονίκης, µε τις βαθιές 
ρίζες στην πάλαι ποτέ αθάνατη Βασιλεύουσα, ετοι-
µάζεται να σηκώσει το τρίτο πρωτάθληµα από την 
ίδρυσή της. Το βράδυ, στην κατάµεστη Τούµπα, κό-
ντρα στον Λεβαδειακό που έχει υποβιβαστεί, οι παί-
κτες του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχουν την ευκαι-
ρία, µπροστά στον λαό τους, που δεν έπαψε στιγµή 
να τους στηρίζει, να κάνουν τον γύρο του θριάµβου, 
προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασµού στις τάξεις του.

Από το 2007 µέχρι το 2010 ο Φερνάντο Σάντος 
διετέλεσε προπονητής των πρωταθλητών Ελλάδας, 
λίγο πριν ξεκινήσει την εξαιρετική του πορεία ως τε-
χνικός του αντιπροσωπευτικού µας συγκροτήµατος 
και στη συνέχεια αναλάβει εκλέκτορας της εθνικής 
Πορτογαλίας, µε την οποία θριάµβευσε στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθληµα του 2016. Με χαρά, ο 65χρο-
νος προπονητής ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 
της Realnews, στέλνοντας το δικό του µήνυµα ενό-
ψει της σηµερινής, πανηγυρικής για τον «∆ικέφαλο 
του Βορρά» ηµέρας. «Είναι µια τεράστια επιτυχία 
για τον ΠΑΟΚ, 34 χρόνια µετά από το προηγούµενο 
πρωτάθληµά του», τονίζει στην αρχή και συνεχίζει: 
«Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον πρό-
εδρο, στους διοικούντες, στον προπονητή, στους πο-
δοσφαιριστές, σε όλο γενικότερα το τεχνικό επιτελείο 
και φυσικά στον κόσµο της οµάδας για τη µοναδική 
αυτή στιγµή. Λόγω υποχρεώσεων, δεν είχα πάντοτε 
τη δυνατότητα να παρακολουθώ αδιάλειπτα το ελ-
ληνικό πρωτάθληµα, όµως προφανώς και είναι ση-
µαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ τερµατίζει αήττητος και, από 
αυτά που διαπίστωσα, παίζοντας καλό ποδόσφαι-
ρο. Εύχοµαι ανάλογη συνέχεια και πάντοτε επιτυχί-
ες σε κάθε του προσπάθεια στο µέλλον. Πάντοτε θυ-
µάµαι µε χαρά, αγάπη και ευγνωµοσύνη τους Ελλη-
νες φιλάθλους και την παρουσία µου στους συλλό-
γους τους και στην εθνική οµάδα». 

Στους Θεσσαλονικείς, ο Πορτογάλος τεχνικός εργά-
στηκε έπειτα από προτροπή του τότε προέδρου τους 
Θοδωρή Ζαγοράκη, άλλοτε ποδοσφαιριστή του στην 
ΑΕΚ. Στην πρώτη του χρονιά δεν τα πήγε καλά, όµως 
την επόµενη, µε τις προσθήκες των Ζλάταν Μουσλί-
µοβιτς, Πάµπλο Γκαρσία, Πάµπλο Κοντρέρας, Σέρ-
τζιο Κονσεϊσάο και Αντελίνο Βιεϊρίνια, τα κατάφερε 
καλύτερα, τερµατίζοντας δεύτερος στην κανονική πε-
ρίοδο µε 63 βαθµούς, δύο περισσότερους από τον 
Παναθηναϊκό, έστω και αν στα πλέι οφ έµεινε τρίτος 
πίσω από τους «πράσινους» και την Ενωση. Η τρίτη 
του σεζόν στη Θεσσαλονίκη βρήκε τον ΠΑΟΚ να µε-
τέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φο-
ρά µετά από τέσσερα χρόνια. 

Τότε προκρίθηκε απέναντι στη Βαλερένγκα, όµως 
στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ αποκλείστηκε από τη 
Χέρενφεν του Τροντ Σόλιντ. Στο πρωτάθληµα, αν και 
στο τέλος του πρώτου γύρου ήταν δέκα βαθµούς πί-
σω από τον Παναθηναϊκό και οκτώ από τον Ολυµπι-
ακό, στον δεύτερο, πραγµατοποιώντας εντυπωσιακό 
ντεµαράζ µε έντεκα νίκες σε δώδεκα αγώνες, τερµά-
τισε τρίτος στην κανονική περίοδο, ενώ στα πλέι οφ 
έκοψε πρώτος το νήµα, κερδίζοντας την έξοδό του 
στο Τσάµπιονς Λιγκ. Αυτή ήταν και η καλύτερη βαθ-
µολογική θέση του ΠΑΟΚ από την περίοδο 1984-85, 
χρονιά που κατέκτησε το τελευταίο του πρωτάθλη-
µα, µέχρι φέτος, βεβαίως.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Αρκετοί ξένοι σύλλογοι 
ενδιαφέρονται για τον αμυντικό 
του Ολυμπιακού, αλλά το 
ζήτημα της παραμονής του 
παραμένει ανοιχτό
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ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΡΑΝΙΕΣ
Με δεδομένη την επιθυμία του Βόσνιου 
αμυντικού να επιστρέψει, στην ΑΕΚ 
εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο 
να τον αποκτήσουν, υπό τη μορφή 
δανεισμού, από την Αντερλεχτ 
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αήττητος
«Λόγω 
υποχρεώσεων, 
δεν είχα πάντοτε 
τη δυνατότητα να 
παρακολουθώ 
αδιάλειπτα 
το ελληνικό 
πρωτάθληµα, όµως 
προφανώς και 
είναι σηµαντικό 
το ότι ο ΠΑΟΚ 
τερµατίζει αήττητος 
και, από αυτά 
που διαπίστωσα, 
παίζοντας καλό 
ποδόσφαιρο», 
δηλώνει ο 
Πορτογάλος 
τεχνικός

«Τεράστια 
επιτυχία»

Ο Φερνάντο Σάντος µιλά στην 
«R» για την κατάκτηση του 

πρωταθλήµατος από τον ΠΑΟΚ 
και εύχεται στον «∆ικέφαλο του 
Βορρά», «ανάλογη συνέχεια και 
πάντοτε επιτυχίες σε κάθε του 

προσπάθεια στο µέλλον»

επιτυχία»


