
H 
περίπτωση του Κώστα Φορτούνη απο-
τελεί προτεραιότητα για τον Ολυµπια-
κό της νέας περιόδου. Η Realnews εξε-

τάζει τα δεδοµένα που υπάρχουν έως τώρα και 
προσεγγίζει µε µια άλλη διάσταση το θέµα. Ο 
Ελληνας άσος έχει κάνει µια εξαιρετική σεζόν. 
Μπορεί να µη συνοδεύτηκε από τίτλους για τους 
«ερυθρόλευκους», που έµειναν εκτός όλων των 
στόχων τους, ωστόσο ο ίδιος έκανε ό,τι καλύτε-
ρο µπορούσε. Υπήρξαν µατς που πήρε πάνω 
του την οµάδα, που έκανε τη διαφορά. Η κα-
λή του απόδοση, άλλωστε, ήρθε και µε τη φα-
νέλα της εθνικής µας οµάδας, καθώς σκόραρε 
σε Λιχτενστάιν και Βοσνία πραγµατοποιώντας 
εξαιρετικές εµφανίσεις. 

Η πρόθεση του Φορτούνη είναι να παραµεί-
νει στον Ολυµπιακό µε ένα νέο συµβόλαιο. Του 
αρέσει που είναι ηγέτης της οµάδας. Επίσης, εί-
δε έναν προπονητή να τον στηρίζει. Ο Μαρ-
τίνς συµβουλεύθηκε µέχρι και τον Σίλβα για το 
πώς µπορεί να εκµεταλλευθεί τις δυνατότητες 
του Φορτούνη. Η… συνταγή πέτυχε όσον αφο-
ρά την παρουσία του µέσα στην οµάδα. Η πα-
ρουσία του ήταν κοµβική σε πολλά µατς, ωστό-
σο ήρθε η ώρα που η κάθε πλευρά θα δείξει την 
επόµενη ηµέρα. 

Πέρυσι το καλοκαίρι, τελευταία ηµέρα των 
µεταγραφών, στα χέρια του 26χρονου µεσο-
επιθετικού έφτασε µια εξαιρετική πρόταση. 
Με συµβόλαιο που είχε τις διπλάσιες απο-
δοχές από αυτές που έχει στον Ολυµπι-
ακό. Είπε «όχι» µε συνοπτικές διαδικα-
σίες. ∆εν είχε και την άνεση να το σκε-
φτεί περισσότερο, βλέπετε, καθώς η 
οµάδα έµπαινε στους οµίλους του 
Γιουρόπα Λιγκ και άρχιζε και το 
πρωτάθληµα Ελλάδας. 

Αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες µας, το µόνο που 
υπάρχει είναι φιλολογικό ενδιαφέ-
ρον. Ισως και γιατί ο Φορτούνης και 
ο ατζέντης του περιµένουν τον Ολυ-
µπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» το επόµε-
νο διάστηµα θα καθίσουν στο τραπέζι 
για τις συζητήσεις µαζί του. Εκεί είναι που 
θα εκδηλώσουν και τις προθέσεις τους. ∆ιάφο-
ρα διαρρέονται, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν και 
από τις απαιτήσεις του Ελληνα άσου. Αν ο Φορ-
τούνης πραγµατικά θέλει να µείνει, θα τα βρουν 
και θα συνεχίσουν µαζί. Αν ζητήσει αύξηση απο-
δοχών 30%-40%, τότε όλα τα ενδεχόµενα θα εί-
ναι ανοιχτά. Πολλά ακούγονται περί πρότασης 
από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει 
κάτι. Αλλο το ενδιαφέρον ενός σκάουτερ («µας 
αρέσει η περίπτωσή του») και άλλο µια οµάδα 
να του προσφέρει ένα εξαιρετικό συµβόλαιο, αλ-
λά και στον Ολυµπιακό ένα δελεαστικό ποσό. Κα 
πάλι, όµως, θα πρέπει να καλυφθούν οι απαιτή-
σεις των Πειραιωτών. Αλλωστε, άλλες περιπτώ-
σεις τις χειρίστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε έβα-
λαν αρκετά χρήµατα στα ταµεία του συλλόγου, 
πόσο µάλιστα όταν πρόκειται για τον καλύτερο 
ποδοσφαιριστή τους. Αναµένοντας τις εξελίξεις, 
οι πιθανότητες δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα 
συνεχίσουν µαζί, αλλά πάντα θα πρέπει να κρα-
τάµε µια επιφύλαξη και για άλλο ενδεχόµενο.

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

«Πανηγύριζαν μέχρι και οι 
αστυνομικοί», λέει για την 
κατάκτηση του τελευταίου 
πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ 
ο βετεράνος άσος

Ο Πάπριτσα 
θυμάται...
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ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΛΕΙ ΜΠΑΡΚΑ
Ψηλά στη λίστα των 
Μονεγάσκων βρίσκεται ο 
διεθνής τερματοφύλακας της 
ΑΕΚ, ο οποίος δεν έχει ρήτρα 
αποδέσμευσης 
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ανοιχτό
Αν ο Φορτούνης 
πραγµατικά θέλει 
να µείνει στον 
Ολυµπιακό, θα 
τα βρουν και θα 
συνεχίσουν µαζί. 
Αν ζητήσει αύξηση 
αποδοχών 
30%-40%, τότε 
όλα τα ενδεχόµενα 
θα είναι ανοιχτά. 
Πολλά ακούγονται 
περί πρότασης 
από το εξωτερικό. 
Αυτή τη στιγµή δεν 
υπάρχει κάτι Ολα στο 

τραπέζι για 
Φορτούνη! 

Το πιο πιθανό είναι ο διεθνής άσος να παραµείνει 
στο λιµάνι, αλλά δεν αποκλείεται να φύγει για το εξωτερικό 

αν ο Ολυµπιακός ικανοποιηθεί οικονοµικά 


