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πέστρεψε στη δράση µετά από 189 
ηµέρες. Το διάστηµα της απουσίας 
του δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ο Κώ-

στας Φορτούνης, τον Ιούλιο του 2019, στά-
θηκε πολύ άτυχος σε ένα φιλικό κόντρα στο 
Αµβούργο. Υπέστη ρήξη χιαστών και πέρα-
σε την πόρτα του χειρουργείου. Λίγες ηµέ-
ρες νωρίτερα, µόλις είχε ανανεώσει το συµ-
βόλαιό του µε τον Ολυµπιακό, αλλά αντιµε-
τώπισε την πιο δύσκολη κατάσταση στην κα-
ριέρα του. Μιλώντας στη Realnews λίγο µετά 
την επανεµφάνισή του, στον αγώνα Κυπέλλου 
Ελλάδας µε την Καλαµάτα, ο 27χρονος άσος 
κάνει τον απολογισµό αυτού του διαστήµα-
τος, αλλά αναφέρεται και στους στόχους του 
φορώντας ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα, µε 
την οποία µετρά πλέον σε επίσηµα µατς 197 
συµµετοχές και 68 γκολ. 

«Εζησα µια δύσκολη κατάσταση. ∆εν είχα 
συνηθίσει σε τέτοια δεδοµένα, δεν είχα τραυ-
µατισµό που να µε αφήσει τόσο µεγάλο διά-
στηµα εκτός δράσης. ∆εν ήταν εύκολο γιατί 
έπρεπε να το παλέψω και ψυχολογικά. Επρε-
πε να βλέπω µπροστά και αυτό που θα ερχό-
ταν, την επιστροφή µου και πάλι στα γήπε-
δα», τονίζει ο Κ. Φορτούνης, που στάθηκε και 
στη δουλειά που έγινε αυτούς τους έξι µήνες: 
«Αυτό που είχα να κάνω ήταν να δουλεύω. 
Στην αρχή µε τις θεραπείες και τις ασκήσεις 
για την αποκατάστασή µου, αργότερα µε τις 
προπονήσεις. Είχα µπροστά µου έναν στόχο, 
που δεν ήταν άλλος από το να επιστρέψω στο 
πλευρό της οµάδας και να τη βοηθήσω. Ηταν 
σηµαντικό κίνητ ρο για εµένα». 

Η διαφορά από το να βλέπει το µατς από 
την εξέδρα και να το ζει ως πρωταγωνιστής, 
µέσα από το γήπεδο, είναι τεράστια. Η υπο-
δοχή του κόσµου ήταν ξεχωριστή, ενώ και ο 
Πέδρο Μαρτίνς τρίβει τα χέρια του από ικα-
νοποίηση, βλέποντας τον Φορτούνη να είναι 
και πάλι στη διάθεσή του. «Είναι αλλιώς να 
είσαι εκτός, να παρακολουθείς την προσπά-
θεια των συµπαικτών σου και να µην µπορείς 
να τους βοηθήσεις. Ευτυχώς, όµως, πέρασε 
και πλέον είµαι δίπλα τους, για να κάνω αυτό 
που µπορώ. Ηταν δύσκολη περίοδος, αλλά 
ανήκει στο παρελθόν. Μου στάθηκαν όλοι, ο 
κόσµος έδειχνε ενδιαφέρον, τους ευχαριστώ 
όλους», επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο µέσος 
των Πειραιωτών. 

Βέβαια, γνωρίζει πως θέλει ακόµη ένα δι-
άστηµα ώστε να φτάσει στο επιθυµητό επί-
πεδο απόδοσης και τονίζει σχετικά: «Γύρισα 
στους αγώνες, αλλά πρέπει να συνεχίσω να 
δουλεύω στις προπονήσεις, αλλά και στο γή-
πεδο, στα µατς. Θα βρω τον ρυθµό µου, εί-
ναι θέµα χρόνου και αυτό. Εχω µπει σε άλλη 
διαδικασία πια και θέλω από την πλευρά µου 
να κάνω αυτά που µπορώ για να βοηθήσω 
την οµάδα να υλοποιήσει τους στόχους της. 
Είναι µέσα σε πρωτάθληµα, Κύπελλο και Ευ-
ρώπη, όλοι γνωρίζουµε τι θέλει ο Ολυµπια-
κός. Είµαι πολύ χαρούµενος, όµως, που πλέ-
ον επέστρεψα και θα µπορώ και εγώ από την 
πλευρά µου να συνδράµω σε αυτή την προ-
σπάθεια». 
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Στο φρεσκάρισμα της μεσαίας του 
γραμμής ποντάρει ο Παναθηναϊκός, 
ο οποίος απέκτησε ως δανεικούς τον 
ανασταλτικό χαφ Ανουάρ Τουχαμί και 
τον ακραίο μεσοεπιθετικό Ντομινίκ Νάγκι
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«ΘΑ ΤΟ ΠΑΛΕΨΕΙ»
Ο Κώστας Σλούκας, που έχει 
αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του 
Γιώργου Μπαρτζώκα, μιλά για 
τον Ελληνα τεχνικό, ο οποίος 
επέστρεψε στον πάγκο των 
«ερυθρολεύκων» 
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παρελθόν
«Είναι αλλιώς να 
είσαι εκτός, να 
παρακολουθείς την 
προσπάθεια των 
συµπαικτών σου 
και να µην µπορείς 
να τους βοηθήσεις. 
Ευτυχώς, όµως, 
πέρασε και πλέον 
είµαι δίπλα τους, 
για να κάνω αυτό 
που µπορώ. Ηταν 
δύσκολη περίοδος, 
αλλά ανήκει στο 
παρελθόν. Μου 
στάθηκαν όλοι, ο 
κόσµος έδειχνε 
ενδιαφέρον, τους 
ευχαριστώ όλους», 
λέει ο Κώστας 
Φορτούνης

H «ανάσταση» 
του Φορτούνη!

«Εζησα µια δύσκολη 
κατάσταση. Θα βρω 
τον ρυθµό µου και 
θα βοηθήσω από 
την πλευρά µου 
τον Ολυµπιακό 
να πετύχει τους 
στόχους του», 
δηλώνει στην «R»
ο ποδοσφαιριστής 
του Θρύλου

«Πράσινη» 
ανανέωση


