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Ο προπονητής ∆ημήτρης
Ελευθερόπουλος και ο
Τριαντάφυλλος Μαχαιρίδης
αναλύουν τον μεγάλο αγώνα
μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα
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Εκτός πλάνων του Φερέιρα
είναι ο Λάζαρος Λάμπρου
και ο Γιώργος ∆ώνης θεωρεί
τον 22χρονο ακραίο ως
την καλύτερη λύση για τον
Παναθηναϊκό

sports

Ε

να από τα ευχάριστα µηνύµατα για τον
Πέδρο Μαρτίνς είναι η επιστροφή του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στη δράση.
Σε συνδυασµό µε αυτήν του Κώστα Φορτούνη,
που αναµένεται σε λίγο καιρό, ο Πορτογάλος τεχνικός βλέπει να έχει περισσότερες επιλογές σε
παίκτες που γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθληµα για τα καλά και που το έχουν κατακτήσει. Ο
Λ. Χριστοδουλόπουλος µιλά στη Realnews για
τις δύσκολες στιγµές µέχρι να ξαναµπεί στα γήπεδα, το ρεκόρ που πέτυχε στην Καλαµάτα και
τη συνέχεια για τον ίδιο και τον Ολυµπιακό. ∆ίνει
το στίγµα του για τους στόχους των Πειραιωτών
και γιατί δεν θα πρέπει να εφησυχάσουν, αλλά
να βασιστούν στην καλή δουλειά που κάνουν.
Επέστρεψες µετά από απουσία δέκα µηνών,
µε καλή εικόνα, σκόραρες, δείχνεις να βρίσκεις τον ρυθµό σου. Πώς ήταν αυτό το διάστηµα της αποχής και πώς βλέπεις τη συνέχεια;

καριέρα
«Μου έλειπε
το γκολ µε τον
Ολυµπιακό στο
Κύπελλο Ελλάδας
και κατάφερα να
το πετύχω. Γενικά
θα ήθελα να έχω
πράγµατα να
θυµάµαι από την
καριέρα µου στο
τέλος. Θέλω να
πραγµατοποιήσω
και κάποια άλλα
πράγµατα που
έχω στο µυαλό
µου ή µπορεί να
µου προκύψουν
στην πορεία. Οσο
παίζεις, καλό
είναι να έχεις
κίνητρα µπροστά
σου», δηλώνει
ο Ελληνας
επιθετικός

Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο το διάστηµα της
αποχής, αλλά δεν µπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από το να δουλεύεις για να γυρίσεις όπως πριν. Εχω ακόµα βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά µέχρι στιγµής πιστεύω πως είµαι σε καλό δρόµο. Θα συνεχίσω να δουλεύω.
Με το γκολ στην Καλαµάτα, έγινες ο πρώτος παίκτης που έχεις σκοράρει σε πρωτάθληµα, Κύπελλο και Ευρώπη µε τους τέσσερις µεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Ολυµπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον
ΠΑΟΚ. Είναι µια ξεχωριστή ατοµική επίδοση έτσι;

Είναι µια σηµαντική επίδοση για εµένα και δεν
σου κρύβω ότι το είχα στο µυαλό µου. Μου
έλειπε το γκολ µε τον Ολυµπιακό στο Κύπελλο
Ελλάδας και κατάφερα να το πετύχω. Γενικά
θα ήθελα να έχω πράγµατα να θυµάµαι από
την καριέρα µου στο τέλος. Θέλω να πραγµατοποιήσω και κάποια άλλα πράγµατα που
έχω στο µυαλό µου ή µπορεί να µου προκύψουν στην πορεία. Οσο παίζεις, καλό είναι να
έχεις κίνητρα µπροστά σου.
Ο Ολυµπιακός κατάφερε να επιστρέψει στην
κορυφή της βαθµολογίας στο πρωτάθληµα,
είναι µέσα και στις άλλες διοργανώσεις. Ποια
θα είναι η συνέχεια, τι περιµένετε;

Ναι, η οµάδα είναι πρώτη και µέσα σε όλα.
Εφτασε εδώ µε δουλειά και προσπάθεια. Νοµίζω πως έτσι πρέπει να είναι και η συνέχεια,
ειδικά από δω και πέρα που θα αρχίσουν να
δυσκολεύουν τα πράµατα, που είναι όντως
κάτι που ξέρουµε και περιµένουµε. Η συνέχεια απαιτεί συνέπεια στον αγωνιστικό χώρο
και αυτό θα κοιτάξουµε να κάνουµε από την
πλευρά µας εµείς οι ποδοσφαιριστές.
Οι οπαδοί του Ολυµπιακού, µε το που ήρθες στην οµάδα, έδειξαν να σε αγαπούν, έχουν
µια ιδιαίτερη σχέση µαζί σου. Τι µπορείς να
τους πεις και να υποσχεθείς για τη συνέχεια;

Ο κόσµος στήριζε και στηρίζει πάντα την οµάδα και όποιον αγωνίζεται για αυτήν. Το µόνο
που µπορώ να πω είναι ότι όλοι µας θα αγωνιζόµαστε για την οµάδα και ότι όλοι θέλουµε να κατακτήσουµε το πρωτάθληµα και το
Κύπελλο.
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

«Να µείνουµε
πρώτοι έως
το τέλος!»
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος
µιλά για την επιστροφή του
στους αγωνιστικούς χώρους και δηλώνει
αισιόδοξος για τη φετινή πορεία του Θρύλου

