
Μ
εγάλη βραδιά για τον Ολυµπιακό και 
το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή της προ-
σεχούς Πέµπτης, µε τους «ερυθρόλευ-

κους» να υποδέχονται στο καυτό Καραϊσκάκη 
την ιστορική Μίλαν των επτά Τσάµπιονς Λιγκ-
Πρωταθλητριών και των διάσηµων αστέρων, 
σε µια αναµέτρηση δίχως αύριο. Ο Θρύλος, ως 
γνωστόν, θέλει µόνο νίκη µε δύο γκολ διαφορά 
(µέχρι 3-1) ή να επικρατήσει µε οποιοδήποτε 
σκορ από τρία τέρµατα και πάνω, για να πα-
νηγυρίσει αυτός την πρόκρισή του στις 32 κα-
λύτερες οµάδες του Γιουρόπα Λιγκ, βγάζοντας 
ταυτόχρονα από το κόλπο τους «ροσονέρι». 

Στη Realnews καταθέτουν την άποψη και τα 
προγνωστικά τους οι δύο Ιταλοί τεχνικοί της 
Σούπερ Λίγκας, ο Τζιανλούκα Φέστα της Λάρι-
σας, µε ποδοσφαιρική θητεία σε Ιντερ και Ρό-
µα και προπονητική στην Κάλιαρι, και ο Τζου-
ζέπε Σανίνο του Λεβαδειακού, άλλοτε κόουτς 
των Σιένα, Παλέρµο, Κιέβο και Γουότφορντ.

ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ
«∆εν χρειάζεται να πω πόσο σηµαντικό µατς εί-
ναι και για τους δύο αντιπάλους. Παίζεται µια 
πρόκριση και είναι λογικό να γίνει µάχη από την 
αρχή µέχρι το τέλος του. Πρόκειται για οµάδες 
µε χαρίσµατα, που διαθέτουν ποδοσφαιριστές 
επιπέδου και µεγάλης κλάσης. Νοµίζω ότι πρό-
κειται για ισορροπηµένο ζευγάρι, µε τα προ-
γνωστικά αυστηρά στο 50-50. Η Μίλαν έχει παί-
κτες που µπορούν να σταθούν όρθιοι σε οποια-
δήποτε έδρα και που µε τις επιθέσεις είναι ικα-
νοί να προβληµατίσουν άµυνες και συστήµατα 
αναχαίτισης. Πολύ επικίνδυνος ο Ιγκουαΐν, ενώ 
και ο Φορτούνης από τον Ολυµπιακό είναι µια 
δυνατή προσωπικότητα µε ποικιλία στο παιχνί-
δι του. Εύχοµαι καλή επιτυχία και στις δύο οµά-
δες, διευκρινίζοντας ότι ως Ιταλός µιλώ για τη 
Μίλαν, αφού στο παρελθόν έχω αγωνιστεί ως 
αντίπαλός της µε τη φανέλα της Ιντερ και κατα-
λαβαίνετε τις σχέσεις µας (γέλια)».

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΣΑΝΙΝΟ
«Για να είµαι ειλικρινής, µαγική σφαίρα δεν έχω 
και εποµένως δεν µπορώ να γνωρίζω πώς θα 
εξελιχθεί ο αγώνας (γέλια). Ωστόσο, είµαι σίγου-
ρος ότι πρόκειται για µια αµφίρροπη όσο και 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αναµέτρηση. Υπάρ-
χει ισχυρό κίνητρο πίσω της που της προσδί-
δει τον χαρακτήρα ενός ντέρµπι και αυτοµά-
τως την κάνει πολύ συναρπαστική. Θα έλεγα 
ότι είναι 50-50, µε τον κάθε αντίπαλο να έχει 
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά του. 
Σπουδαία η Μίλαν, όµως ο Ολυµπιακός παίζει 
στην έδρα του, µπροστά στο κοινό του, γεγο-
νός που θα τον οπλίσει µε µεγαλύτερη πίστη 
και πάθος. Βαρόµετρο ο Ιγκουαΐν, αφού πρό-
κειται για επιθετικό που δεν µπορείς εύκολα να 
τον µπλοκάρεις, αλλά και από την άλλη η ελλη-
νική οµάδα εδώ που έχει φτάσει βρίσκεται µε 
την αξία της και σίγουρα θα διεκδικήσει µέχρι 
το φινάλε του αγώνα τις πιθανότητές της για να 
προκριθεί εκείνη στην επόµενη φάση της διορ-
γάνωσης. Εύχοµαι να παρακολουθήσουµε ένα 
ωραίο µατς, µε φάσεις και συγκινήσεις, αντάξιο 
της ιστορίας των δύο µονοµάχων». 
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Ο Αγγελος Μπασινάς δηλώνει 
αισιόδοξος για πρόκριση της 
Εθνικής στα τελικά του Euro 2020 
και τονίζει ότι οι παίκτες πρέπει 
να δίνουν το 1.000% 

 ΣΕΛ. 46

«ΦΑΒΟΡΙ Ο ΠΑΟΚ»
Τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του 
τίτλου έχει ο «∆ικέφαλος», σύμφωνα με 
τον Κούλη Αποστολίδη, ο οποίος, όμως, 
επισημαίνει ότι η ομάδα του Λουτσέσκου 
θα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της

 ΣΕΛ. 47

«Ολα για 
την Εθνική»

50-50
«Νοµίζω ότι 
πρόκειται για 
ισορροπηµένο 
ζευγάρι, µε τα 
προγνωστικά 
αυστηρά στο 50-
50», λέει ο Φέστα

αξία
«Βαρόµετρο ο 
Ιγκουαΐν, αφού 
πρόκειται για 
επιθετικό που δεν 
µπορείς εύκολα να 
τον µπλοκάρεις, 
αλλά και από την 
άλλη η ελληνική 
οµάδα εδώ που έχει 
φτάσει βρίσκεται 
µε την αξία της», 
τονίζει ο Σανίνο

Μοιρασµένο βλέπουν τον αγώνα του Ολυµπιακού 
µε τη Μίλαν οι Ιταλοί τεχνικοί της Λάρισας και 

του Λεβαδειακού, Τζιανλούκα Φέστα και Τζουζέπε Σανίνο, 
οι οποίοι τονίζουν ότι το Καραϊσκάκη οπλίζει 

µε δύναµη τους «ερυθρόλευκους» 

Μοιρασµένο βλέπουν τον αγώνα του Ολυµπιακού 

Ο «νόµος» 
της έδρας!


