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Η πρώτη σεζόν στην οποία μετά από 14 
χρόνια τελείωσε με τον ΠΑΟΚ να έχει προ-
σθέσει τίτλο στο ενεργητικό του ολοκληρώ-
θηκε με τον προβληματισμό να είναι πιο 
έντονος από αρκετές από τις σεζόν που από 
το 2003 και μετά τελείωσαν χωρίς τίτλο. 
Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η απώλεια της 
πρωτιάς στα πλέι οφ και όλα όσα είπε ο Ιβάν 
Σαββίδης… δίνουν τον ρυθμό στις μέρες που 
θα ακολουθήσουν. 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΗΤΤΕΣ ΜΕ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Στο θέµα της πρωτιάς, ο ΠΑΟΚ θα κοιμηθεί 
όπως έστρωσε. Οι κομβικές ήττες που είχε ο 
ΠΑΟΚ φέτος στην Τούμπα, αυτές που άλλα-
ξαν δεδομένα, έχουν ένα κοινό χαρακτηρι-
στικό. ΠΑΟΚ - Άγιαξ 1-2, ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 
3-4, ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-3. Και στα τρία 
παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί. 1-0 του 
Άγιαξ, 3-1 του Ατρόμητου, 2-1 του Παναθη-
ναϊκού. Και στα τρία ματς, χρειάστηκε δια-
χείριση σε επίπεδο μυαλού, τόσο από τους 
παίκτες και κυρίως από τον προπονητή. Σε 
κανένα από τα παιχνίδια αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν 
κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα. 
Και είναι παιχνίδια στην αρχή, στη μέση και 
στο έλος της σεζόν, είναι παιχνίδια με ομάδας 
που αγωνιστικά δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, 
είναι παίκτες που είχε το καθένα τις ιδιαιτε-

ρότητές τους, αλλά κοινό παρονομαστή το 
πώς ξεκίνησαν και το πώς κατέληξαν. Και 
αυτό, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Και όχι 
μόνο δεν μπορεί, αλλά, στο κάτω - κάτω της 
γραφής, δε πρέπει να είναι τυχαίο. Αν θεω-
ρηθεί τυχαίο, σημαίνει ότι η ομάδα, και ο 
προπονητής με τους παίκτες ξεχωριστά, δεν 
έμαθαν πράγματα.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ… ΤΟΥΡΛΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Για µια ακόμα φορά, ο Ιβάν Σαββίδης επέ-
λεξε να κάνει δηλώσεις αμέσως μετά τη 
λήξη ενός αγώνα, και είναι κάτι που πλέον 
όχι μόνο το έχουμε συνηθίσει, αλλά θα μας 
έκανε εντύπωση αν δεν γινόταν, ασχέτως αν 
αυτό θα ήταν το σωστό. Ούτε μπορώ ούτε 
έχω καμία διάθεση να βάλω φρένο στον Ιβάν 
Σαββίδη. 
∆εν διοικώ εγώ τον ΠΑΟΚ. Η ένστασή μου 
ήταν, είναι, και θα είναι μια. Είναι αποδεδειγ-
μένο ότι κάθε φορά, με τις δηλώσεις τους 
χαράζει την πολιτική του. και επιλέγει πάντα 
τις κάνει στη… τούρλα του αποτελέσματος, 
είτε μιας νίκης είτε μιας ήττας. ∆εν ξέρω αν 
θα έλεγε όλα έχει πει αμέσως μετά τη λήξη 
των αγώνων, αν προγραμμάτιζε να μιλάει 24 
ώρες μετά το το τέλος κάθε αγώνα και όχι 24 
λεπτά. ∆εν είναι υποχρεωμένος να το κάνει, 
όπως για παράδειγμα είναι οι προπονητές. 

Όλα αυτά τα λέω διότι ως ρεπόρτερ, πάντα 
περίμεναν τον εκάστοτε πρόεδρο του ΠΑΟΚ 
μετά το τέλος σημαντικών αγώνων στην Τούμπα. 
Υπήρχαν εποχές που είτε δεν παίρναμε 
χαμπάρι το πότε έφυγε ο πρόεδρος, είτε δεν 
πατούσε καν στο γήπεδο, όπως επί Γούμενου. 
Υπήρχαν εποχές που τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή 
τους στις ιστοσελίδες και μετά έφευγε ο 
πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Έβγαινε από τα γρα-
φεία… αργάμιση ή μάλλον “ξημέρωμα και 
πέντε“ όπως απαντούσαμε όταν μας ρωτού-
σε τι ώρα είναι. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης το 
είχε αυτό. 
Ποτέ δε μιλούσε μετά από ένα παιχνίδι δι-
ότι ήξερε πως ό,τι και αν έλεγε “θα μιλήσει 
το ματς αντί για μένα” και συμπλήρωνε “ας 
κοιμηθούμε, ας ξυπνήσουμε, και βλέπουμε, 
με καθαρό κεφάλι“. 

Ο ΤΡΕΛΟΣ ΜΑΙΟΣ

Μια από τις ατάκες που έχει μείνει στα ΠΑ-
ΟΚτσίδηκα στέκια, είναι αυτή που την καθι-

έρωσε ο Άγγελος Αναστασιάδης. “Τον Μάιο 
θα ‘μαστε καλά”. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια χαρά στις 
αρχές Μαΐου αλλά στο τέλος του είναι μπερ-
δεμένος. 
Ο Βλάνταν Ίβιτς μοιάζει μετέωρος κυρίως 
μετά από όλα όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης, 
αλλά και ο ίδιος στην συνέντευξη Τύπου και 
ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί όλα όσα 
έχουν συμβεί από τον τελικού του Βόλου 
μέχρι σήμερα. Μιλάμε για επτά παιχνίδια, 
ανακοινώσεις, διαιτησίες, δικαστήρια, εφέσεις, 
αφαιρέσεις και προσθέσεις βαθμών και μια 
κατάσταση αρκετά μπερδεμένη. Υπάρχει 
ηρεμία; ∆εν το βλέπω. Υπάρχει χρόνος; 
Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί; ∆ιότι θα πρέπει 
μέσα στις επόμενες ημέρες, να έχουν τελεί-
ωσε όλα. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε το 
θέμα προπονητή, που μοιάζει να άνοιξε από 
Σαββίδη και Ίβιτς. Θα άνοιγε ανεξαρτήτως 
αποτελέσματος; Ιδού η απορία. Όλα όσα 
είπε ο Ιβάν Σαββίδης για τον Βλάνταν Ίβιτς, 
θα τα έλεγε και σε νίκη - πρωτιά; Λίγη σημα-
σία έχει διότι σημασία έχει το τι έγινε και ότι 
το τι θα γινόταν αν…

Η τεχνολογία έχει αρχίσει να εισχωρεί δει-
λά-δειλά στο ποδόσφαιρο και οι τελευταίες 
εξελίξεις μας κάνουν να απορούμε. ∆ιαβάστε 
για το απίθανο περιστατικό που συνέβη πριν 
από λίγες ημέρες και βγάλτε τα συμπερά-
σματά σας...
Η εφαρµογή του περίφημου "Goal Line 
Technology" (τεχνολογία γραμμής) πριν από 
λίγα χρόνια, δεν προκάλεσε αναστάτωση κι 
αυτό επειδή η επίδραση του στην εξέλιξη 
ενός αγώνα ποδοσφαίρου ήταν απειροελά-
χιστη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει 
τελικά καθολικά αποδεκτό, αφού ουσιαστικά 
δεν αλλοίωσε τη φύση του παιχνιδιού.
∆εν αναµένεται να είναι αντίστοιχα μικρή 
όμως η επιρροή της τεχνολογίας video (η 
οποία βοηθά τους διαιτητές να λαμβάνουν 
σωστές αποφάσεις, με χρήση ριπλέι) που 
προγραμματίζει να επεκτείνει η FIFA σε 
πολλές από τις διοργανώσεις της.
Χαρακτηριστικό της μεγάλης αλλαγής που 
αναμένεται να επιφέρει η τεχνολογία VAR 

(video assistant referee) είναι το παράδειγμα 
στον αγώνα Ιταλίας-Ουρουγουάης για το 
Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 που διεξάγεται στη 
Νότιο Κορέα.

ΤΟ ΣΦΥΡΙΞΕ ΜΕ 40 
∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Στην διάρκεια της εν λόγω αναμέτρησης, ο 
Αρναίθ έπεσε μέσα στην περιοχή της Ιταλί-
ας μετά από σπρώξιμο του Σκαλέρα και 
παρότι κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε, 40 (!) 
δευτερόλεπτα αργότερα, οι βοηθοί διαιτητές 
που χειρίζονται το video, ενημέρωσαν τον 
Παραγουανό διαιτητή της συνάντησης Λόπεθ, 
ότι υπήρχε πέναλτι. Ο Λόπεθ, έστω και με-
γάλη καθυστέρηση, υπέδειξε την εσχάτη των 
ποινών και παρότι το πέναλτι αποκρούστηκε, 
το πρωτοφανές γεγονός σήκωσε πολλή κου-
βέντα, αναγκάζοντας την Παγκόσμια Συνο-
μοσπονδία Ποδοσφαίρου να πάρει θέση...

«Η FIFA είναι πεπεισμένη ότι η επιλογή του 
Hawk-Eye (Goal Line Technology), ως παρό-
χου VAR τεχνολογίας για τα επόμενα τουρνουά 
της FIFA ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές 
απαιτήσεις για μια τέτοια σημαντική καινο-
τομία, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της 
ακεραιότητας και της δικαιοσύνης στον 
αθλητισμό μας», σχολίασε σχετικά ο αναπλη-
ρωτής Γενικός Γραμματέας της FIFA, Ζβόνι-
μιρ Μπόμπαν, σε μια προσπάθεια να υπε-
ρασπιστεί την καινοτομία που έρχεται να 
ταράξει συθέμελα το ποδόσφαιρο που όλοι 
γνωρίζαμε ως τώρα.
Το σύστηµα VAR θα χρησιμοποιηθεί επίσης 
στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών της Ρωσίας 
το 2017, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 
αλλά και σε πρωταθλήματα, όπως για παρά-
δειγμα το ιταλικό.

Σύµφωνα µε τα τελευταία ρεπορτάζ 
των ισπανικών ΜΜΕ, ο Γαλλος θα 
κληθεί άμεσα να βάλει την υπογραφή 
του σε νέο βασιλικό συμβόλαιο, με το 
οποίο θα εκτοξευτούν οι αποδοχές 
του.

Έτσι, από τα 2,5 εκατ. ευρώ το χρόνο 
με τα οποία υπέγραψε 1,5 χρόνο πριν, 
τώρα θα απολαμβάνει ετήσιες απο-
δοχές ύψους 7.5 εκατ. ευρώ, όσα 
δηλαδή έπαιρνε και ο Κάρλο Αντσε-
λότι, ενώ το νέο του συμβόλαιο θα έχει 
ισχύ μέχρι το 2020.

Επιπλέον, ο Ζιντάν απεκόμισε ένα 
ακόμα κέρδος από την κατάκτηση του 
Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς σύμφωνα με 
τους Ισπανούς έχει ισχυροποιηθεί η 
θέση του και θα έχει πλέον λόγο στις 
μετεγγραφές! Και μην ξεχνάει κανείς 
πως από το "νταμπλ" που πήρε με την 
Ρεάλ, ο Ζιντάν πήρε μπόνους από τους 
Μαδριλένους ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Όπως έστρωσε,  
θα κοιµηθεί...

Νέο συµβόλαιο 
ύψους 22 εκατ. 
ευρώ, ετοιµάζει 
η Ρεάλ 
Μαδρίτης για 
τον Ζιντάν 

Ο τρόπος µε τον οποίο ήρθε η απώλεια της πρωτιάς στα πλέι οφ και 
όλα όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης… δίνουν τον ρυθµό στις µέρες που 
θα ακολουθήσουν.   

Νέα τάξη πραγµάτων στο ποδόσφαιρο; Αν κρίνουµε από το προ 
ηµερών πρωτοφανές περιστατικό στο παιχνίδι για το Παγκόσµιο 
Κύπελλο Κ-20 στη Νότιο Κορέα, µεταξύ της Ιταλίας και της 
Ουρουγουάης, τότε όλα δείχνουν ότι βαδίζουµε σε µια εντελώς 
διαφορετική εποχή.

Το ποδόσφαιρο αλλάζει!  
Τώρα και πέναλτι µε καθυστέρηση!




