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Απλά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες. 
Δυστυχώς στάθηκα άτυχος και τραυματί-
στηκα στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτό ήταν. 
Όμως, όσες φορές πήρα χρόνο συμμετο-
χής έπαιξα αρκετά καλά.
Τώρα είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και 
ανυπομονώ να παίξω μαζί με παλιούς μου 
συμπαίκτες στην Εθνική και να τελειώσουμε 
δυνατά τη σεζόν. Αναφέρομαι στους Σλού-
κα, Παπανικολάου, Πρίντεζη και Σπανούλη 
. Είναι όλοι τους πραγματικά πολύ καλοί 
παίκτες, με σπουδαίο ταλέντο και είμαι τυ-
χερός που θα είμαι μέλος αυτής της ομάδας.
Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω για 
τον Ολυμπιακό. Να είστε σίγουροι πως 
θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε 
να αντεπεξέλθω στον ρόλο που μου έχει 
ανατεθεί και να πάρουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες νίκες».

COVID-19 ενίσχυσε την καριέρα του Τζό-
λη. Ο έφηβος έπρεπε να προπονηθεί με 
την πρώτη ομάδα αφού το Super League 1 
K19 τελείωσε νωρίς τη σεζόν. Και ο Τζό-
λης εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευ-
καιρία. Στις 7 Ιουνίου, έκανε το ντεμπού-
το του στα πλέι-οφ, στα οποία μπήκε στο 
74ο λεπτό. Μόλις δύο εβδομάδες αργότε-
ρα, σημείωσε το πρώτο του γκολ εναντίον 
της ΟΦΗ.
«Ο Χρήστος Τζόλης, θυμηθείτε το όνομα», 
έγραψε αργότερα το επίσημο κανάλι του 
UEFA Europa League. Σε εκείνο το ση-
μείο, πολλοί κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλ-
λογοι τον είχαν ήδη εντοπίσει – όπως τα 
μέσα ενημέρωσης. Ο Τζόλης ήταν μεταξύ 
των 40 φιναλίστ στο Golden Boy Award, 
και η Γαλλική Εκίπ τον κατέταξε, μεταξύ 
των 50 πιο πολύτιμων παικτών ενώ και 
η UEFA τον θεωρούσε έναν από τους 
50 νέους αστέρες που θα μπορούσαν να 
έχουν την επιτυχία τους το 2021.

Α
νυπόμονος να αγωνιστεί δίπλα 
στους παλιούς συμπαίκτες του 
στην Εθνική Ανδρών (Σλούκα, 
Παπανικολάου, Πρίντεζη και Σπα-

νούλη), δήλωσε ο Κώστας Κουφός στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, λί-
γες ώρες μετά την ανακοίνωση της συνερ-
γασίας του με τους Πειραιώτες. Ο έμπειρος 
σέντερ, μάλιστα, δήλωσε έτοιμος να βοη-
θήσει τους «ερυθρόλευκους» να κλείσουν 
με τον καλύτερο τρόπο την αγωνιστική πε-
ρίοδο 2020-21 στην Euroleague.
Αναλυτικά:
«Ανυπομονώ για την ευκαιρία που μου δό-
θηκε. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την 
ομάδα να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσό-
τερα παιχνίδια, με την ελπίδα να έρθει ένα 
σπουδαίο αποτέλεσμα. Μιλήσαμε με τον 
προπονητή. Είναι σπουδαίος! Προφανώς 
αυτό που θέλει από εμένα είναι να βοηθήσω 
την ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη πολλούς 
ταλαντούχους παίκτες, είναι μεγάλη ομάδα 
και αυτό που θέλουμε όλοι είναι να τελειώ-
σουμε τη σεζόν όσο πιο δυνατά γίνεται.
Είμαι σίγουρα σε καλή κατάσταση. Προπο-
νούμαι σκληρά και καθημερινά όλο αυτό 
το διάστημα. Ίσως χρειαστώ ελάχιστο χρό-
νο για να προσαρμοστώ, όμως, σίγουρα 
θα τα καταφέρω. Στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν 
ήταν δύσκολο για εμένα να προσαρμοστώ. 

Champions League. Ο πλάγιος επιθετικός 
έχει επίσης σκοράρει τρία γκολ και δύο 
ασίστ σε πέντε αγώνες Europa League 
αυτή τη σεζόν. Ο Τζόλης έχει επίσης σκο-
ράρει μία φορά σε τέσσερα παιχνίδια για 
την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Όλα ξεκί-
νησαν όταν ο Τζόλης εντάχθηκε στην ακα-
δημία του ΠΑΟΚ από την Δόξα Πενταλό-
φου  το 2010. Πέντε χρόνια αργότερα, ο 
τότε 13χρονος εντυπωσίασε στο Lennart-
Johansson-Cup, ένα τουρνουά για ηλικί-
ες 13 έως 14 ετών. Σε αυτό σημείωσε 11 
γκολ σε πέντε παιχνίδια και καθοδήγησε 
την ομάδα του στον τελικό. Παρόλο που 
έχασε τον τελικό κέρδισε το “χρυσό πα-
πούτσι” και ψηφίστηκε ο καλύτερος παί-
κτης του τουρνουά. Εκείνη την εποχή, ο 
σουηδικός τύπος ανέφερε ότι η Μπαρτσε-
λόνα, η οποία είχε επίσης μια ομάδα στο 
τουρνουά, ανίχνευσε τον παίκτη, πράγμα 
που σήμαινε γρήγορα ότι είχε μεταφρα-
στεί ως Έλληνας Neymar.
Λίγο αργότερα,  και για οικογενειακούς λό-
γους, μετακόμισε στη Γερμανία. Ο Τζόλης 
προσπαθούσε να προωθήσει την καριέρα 
του παίζοντας για μικρότερες ερασιτεχνι-
κές ομάδες. Αλλά μόνο όταν επέστρεψε 
στην Ελλάδα θα απογειωνόταν η καριέρα 
του. Το 2018 επανήλθε στον ΠΑΟΚ και 
σημείωσε 29 γκολ σε 25 παιχνίδια για 
την ομάδα U17, συμπεριλαμβανομένων 
δύο γκολ εναντίον του Παναθηναϊκού 
στον ημιτελικό του πρωταθλήματος. 
Την επόμενη σεζόν ξεκίνησε την επαγ-
γελματική του καριέρα. Παρά τη νεαρή 
του ηλικία, ο πρώην προπονητής Κ 19 
του ΠΑΟΚ και τώρα πρώτος τεχνικός της 
ομάδας Πάμπ-λο Γκαρσία τον προήγαγε 
στο U19, όπου σημείωσε 19 γκολ σε 23 
παιχνίδια.
Από αθλητική σκοπιά, η πανδημία 
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Κουφός: «Ενθουσιασμένος που θα παίξω για τον Ολυμπιακό» 

ΠΑΟΚ: Ο Βιεϊρίνια 
ανανέωσε μέχρι το 2022!

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια θα συνεχίσει μέχρι 
το καλοκαίρι του 2022 να φοράει την 
«ασπρόμαυρη» φανέλα, μετά την προφο-
ρική συμφωνία του με τον ισχυρό άνδρα 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη.
Το βράδυ της Κυριακής (21/2) οι δύο άν-
δρες είχαν επικοινωνία, μέσω Skype, με 
τον πρόεδρος της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ 
να εκφράζει την επιθυμία του προς τον 
αρχηγό της ομάδας προκειμένου να συ-
νεχίσουν την συνεργασία τους για έναν 
ακόμη χρόνο.
«Θέλω να είσαι στην ομάδα και του χρό-
νου», είπε ο Ιβάν Σαββίδης, λαμβάνοντας 
τη θετική απάντηση του Αντρέ Βιεϊρίνια, ο 
οποίος έχει επανειλημμένα εκφράσει την 
επιθυμία του να κλείσει την ποδοσφαιρι-
κή καριέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Σε αντίθεση με ότι είχε συμβεί το περα-
σμένο καλοκαίρι, αυτή τη φορά, η απευ-
θείας επικοινωνία των δύο ανδρών έφερε 
πολύ πιο γρήγορα, δίχως αντιπαραθέσεις 
και «πήγαινε-έλα», τη συμφωνία για την 
επέκταση του μονοετές συμβολαίου που 
υπέγραψε τον Οκτώβριο ο 35χρονος «κά-
πτεν» του «Δικεφάλου».
Ο Βιεϊρίνια ήθελε, όπως έχει πει, να μπει 
στην ομάδα, να αρχίσει να παίζει και στη 
συνέχεια να κάνει την όποια συζήτηση για 
την επέκταση της συνεργασίας του, με την 
ομάδα της καρδιάς του.
Με την επιστροφή του έδειξε το πόσο πο-
λύτιμος και σημαντικός είναι για την ομά-
δα. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο 
από τον ιδιοκτήτη της. Έτσι, η απευθείας 
συζήτηση οδήγησε στην προφορική συμ-
φωνία, που απομένει να υλοποιηθεί και 
γραπτώς με τις υπογραφές στο νέο συμβό-
λαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Εκσυγχρονίζεται 
το προπονητικό κέντρο 
της Νέας Μεσημβρίας 

Ο ΠΑΟΚ, μετά από εντολή του Ιβάν Σαβ-
βίδη, προχωράει στον εκσυγχρονισμό του 
γυμναστηρίου που υπάρχει στο προπονη-
τικό κέντρο της ομάδας.
Ο αθλητικός διευθυντής, Όλαφ Ρέμπε, θα 
αναθέσει το έργο στη γερμανική εταιρεία 
που έχει επιμεληθεί τις εγκαταστάσεις της 
Μπάγερν και της Εθνικής Γερμανίας.
Οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο της Νέας 
Μεσημβρίας θα ξεκινήσουν άμεσα.


