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Με κορυφαίο τον Μυλωνά και τον Τζηρά 
να ανεβάζει την απόδοσή του, η ΑΕΚ εξα-
πέλυσε την τελική αντεπίθεση και έφτασε 
στο +6 (27-21), 3,5 λεπτά πριν τη λήξη, 
μετατρέποντας το φινάλε σε… θρίλερ. Ο 
Μπουνέτα «έγραψε» το 28-22, αλλά στη 
συνέχεια χρεώθηκε με δίλεπτη αποβολή 
και άφησε την ομάδα του με παίκτη λιγό-
τερο στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. 
Ο Ναντές με το 12ο προσωπικό του τέρ-
μα διαμόρφωσε σκορ… καρμπόν με τον 
πρώτο αγώνα, αλλά ο Χριστόδουλος Μυ-
λωνάς είπε την τελευταία λέξη…

ξήθηκε κατά 150% από 4 εκατομμύρια 
ευρώ σε 10 εκατομμύρια, κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας εκτίμησης αξίας των 
ποδοσφαιριστών της Super League 1. Ο 
Τζόλης δεν είναι μόνο ο πιο πολύτιμος 
παίκτης του ΠΑΟΚ αλλά και ο δεύτερος 
πιο πολύτιμος παίκτης στην κορυφαία κα-
τηγόρία της Ελλάδας. Μόνο ο Μαντί Κα-
μαρά από τον Ολυμπιακό  έχει υψηλότερη 
αγοραστική αξία (15 εκατ. Ευρώ) σύμφω-
να με την ξένη ποδοσφαιρική ιστοσελίδα  
η οποία επισημαίνει “Ο Μαντί Καμαρά 
και ο Χρήστος Τζόλης έχουν μερικά κοι-
νά πράγματα. Είναι και οι δύο νέοι και 

Οι συνθέσεις:
ΑΕΚ: Μπάουερ, Αραμπατζής 3, Τζηράς 4, 
Δομπρής 3, Νικολαϊδης, Χιμένεθ Ρέινα 2, 
Κοσάνοβιτς, Μυλωνάς 7, Πλάθα 3, Φλο-
ρίδο 1, Λέμος 2, Παπαδιονυσίου, Νούιτς 
1, Αραπακόπουλος 1, Μπουνέτα 1, Κεδέ-
ρης 1
CSM ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ: Κρούπα, Σε-
λιτσάνι Τεϊσέιρα 1, Μαζιλέσκου, Μιλιτά-
ρου, Ζερεμπιέ, Βάρο, Ρόταρου, Φοτάκε, 
Ταρίτα 3, Ουνγκουρεάνου 2, Πρεντρά-
γκοβιτς 4, Μπετσέρου, Νταβίντοβιτς, Να-
ντές 12, Ονιετζέκουε 1, Μέρλα.

έχοντας αποδώσει καλά σε διεθνείς ανα-
μετρήσεις – το ενδιαφέρον από τους κο-
ρυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους είναι 
το λογικό συμπέρασμα. Ο Τζόλης παίζει 
αυτή τη στιγμή την πρώτη του σεζόν για 
την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου έχει 
εντυπωσιάσει παίζοντας μαζί με άλλους 
σημαντικούς ξένους ποδοσφαιριστές. Ο 
19χρονος έχει σκοράρει 15 γκολ  σε 33 
αγώνες όλων των διοργανώσεων με την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης. 
Σε διεθνές επίπεδο, ο Τζόλης έχει επίσης 
εντυπωσιάσει και σκόραρε τρία γκολ σε 
τέσσερα παιχνίδια προκριματικών του 

Μ
ε γκολ του Χριστόδουλου Μυ-
λωνά, τρία δευτερόλεπτα πριν 
τη λήξη, η ΑΕΚ πήρε μεγάλη 
πρόκριση στα προημιτελικά 

του European Cup ανδρών στο χάντμπολ. 
Ο «Δικέφαλος» επικράτησε 29-23 της 
CSM Βουκουρεστίου στην αίθουσα «Γ. 
Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, ανέτρεψε το εις 
βάρος του 28-23 του πρώτου αγώνα στη 
Ρουμανία και πήρε το εισιτήριο για την 
οκτάδα, αφήνοντας εκτός συνέχειας την 
ομάδα που είχε κατακτήσει το τρόπαιο 
στην τελευταία διοργάνωση που ολοκλη-
ρώθηκε, εκείνη του 2019 (τότε η διοργά-
νωση λεγόταν Challenge Cup).
Η Ένωση χρειάστηκε κάτι περισσότερο 
από 16 λεπτά για να ισοφαρίσει τη δια-
φορά του πρώτου αγώνα, καθώς προη-
γήθηκε 8-3, αλλά δεν κατάφερε να συνε-
χίσει στον ίδιο ρυθμό, κυρίως αμυντικά. 
Οι Ρουμάνοι βρήκαν λύσεις χάρη στον 
Ραούλ Ναντές Κάμπος, ισορρόπησαν στα-
διακά το παιχνίδι και κατάφεραν να πλη-
σιάσουν στα δύο γκολ (16-14 στο 38΄). 

Ε
κτεταμένη  αναφορά γίνεται τις 
τελευταίες μέρες από μέσα ενη-
μέρωσης και μεγάλες ιστοσελίδες 
για τον 19χρονο επιθετικό του 

ΠΑΟΚ Χρήστο Τζόλη του οποίου η δημο-
φιλία εκτινάσσεται ολοένα και ταχύτερα. 
Ο νεαρός διεθνής έχει συγκινήσει μεγά-
λα ευρωπαϊκά κλαμπ και όπως αναφέρει 
η μεγάλης επισκεψιμότητας βρετανική 
ιστοσελίδα transfermarkt  ομάδες σαν 
την Μάντσεστερ Γιουνάίτεντ, την Κπαμπ 
Μπριζ, και την Μπράιτον ενδιαφέρονται 
για τον 19χρονο πλάγιο απιθετικό.  Πα-
ρομοίως  ομάδες της Bundesliga ενδιαφέ-
ρονται επίσης για τον ταλαντούχο νεαρό 
και αναφέρονται ως πιθανοί προορισμοί 
οι Λειψία και η Ντόρμουντ.  Ένα πράγμα 
είναι σίγουρο.
Η μετακίνηση, όταν και αυτή γίνει, δεν θα 
ήταν φθηνή. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ανανέωσε 
τη σύμβασή του μέχρι το 2024 – χωρίς 
ρήτρα εξόδου, όπως τόνισε η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης στο δελτίο τύπου εκείνη 
την εποχή. Η αγοραστική  αξία του αυ-
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