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το άκουσµα της µεταγραφής του, αρκετοί 
ήταν αυτοί που δεν ενθουσιάστηκαν. Τα 
λίγα γκολ που είχε βάλει µε τη φανέλα της 

Λεγκανιές ήταν το επιχείρηµά τους, αλλά ο Μι-
γκέλ Ανχελ Γκερέρο, µέσα σε πολύ µικρό χρονι-
κό διάστηµα, νίκησε και αυτούς! Ο Ισπανός επι-
θετικός, που ήρθε στον Ολυµπιακό και µε το «κα-
ληµέρα» δίνει λύσεις, µιλά στη Realnews για την 
προσπάθεια πρόκρισης στους οµίλους του Γιου-
ρόπα Λιγκ, αλλά και για το πρωτάθληµα που αρ-
χίζει σήµερα για τους «ερυθρόλευκους». 

 Μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπέρνλι. Πόσο 
κοντά είναι η οµάδα στην πρόκριση;

Σίγουρα είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα, αν 
κρίνουµε από το γεγονός ότι δεχτήκαµε την 
ισοφάριση στο πρώτο ηµίχρονο του αγώνα µε 
πέναλτι. Καταφέραµε και βγάλαµε αντίδραση. 
Αυτό είπαµε και στο ηµίχρονο, πως έπρεπε να 
βγούµε στο γήπεδο και να δώσουµε τον καλύ-
τερο εαυτό µας. Πετύχαµε άλλα δύο τέρµατα, 
ολοκληρώσαµε τον αγώνα µε 3-1 και θα πάµε 
στην Αγγλία για να σκοράρουµε, κάτι που πι-
στεύω ότι θα µας βοηθήσει να πάρουµε την 
πρόκριση στους οµίλους του Γιουρόπα Λιγκ. 
 Είναι ένας από τους στόχους της οµάδας, αλ-

λά φυσικά και το πρωτάθληµα Ελλάδας.
Θέλουµε να συνεχίσουµε στην Ευρώπη. Βλέ-
πετε πώς µας δίνουν καλή ψυχολογία αυτές 
οι νίκες που έχουµε πετύχει. Κάναµε δύο µε 
τη Λουκέρνη, άλλη µία µε την Μπέρνλι. Κάτι 
δείχνει αυτό και θέλουµε να είµαστε σε αυτόν 
τον ρυθµό. Φυσικά και µεγάλος στόχος µας εί-
ναι το πρωτάθληµα. Ξέρουµε ότι η οµάδα δεν 
τα κατάφερε πέρσι, έπειτα από επτά συνεχείς 
κατακτήσεις, και στόχος είναι να επιστρέψου-
µε στην κορυφή. Αγώνα µε αγώνα, θα παλεύ-
ουµε για τους τρεις βαθµούς και έτσι θα προ-
χωρήσουµε προς την κατάκτηση του τίτλου. 
 Στις τάξεις των οπαδών της οµάδας υπάρχει 

ενθουσιασµός. Βλέπουν καλό ποδόσφαιρο, τους 
αρέσει η εικόνα. Εσείς πώς το ζείτε;

∆ουλέψαµε πολύ στην προετοιµασία µε τον 
προπονητή µας. Προσπαθεί από την αρχή 
να περάσει κάποια στοιχεία που θέλει να βλέ-
πει. Ζητά από κάθε παίκτη κάτι διαφορετικό 
και αυτό πρέπει να κάνουµε, το καλύτερο για 
το σύνολο. Είναι καλό που ο κόσµος είναι εν-
θουσιασµένος. Να του αρέσει αυτό που βλέ-
πει, να έρχεται στο γήπεδο, να µας στηρίζει. 
Θέλουµε τον κόσµο δίπλα µας, η συµπαρά-
στασή του στον αγώνα µε την Μπέρνλι ήταν 
το κάτι άλλο. Είχα ακούσει αρκετά πράγµατα 
πριν έρθω, αλλά πλέον το ζω κι εγώ. 
 Εσύ δεν σκόραρες, έδωσες, όµως, πολλές µο-

νοµαχίες. Είσαι ικανοποιηµένος από την έως τώ-
ρα παρουσία σου;

Είχα µια καλή ευκαιρία για το 4-1, το ήθελα πο-
λύ αυτό το γκολ. Κρίµα, αλλά έτσι είναι το πο-
δόσφαιρο. Θα προσπαθώ για το καλύτερο, για 
να πετυχαίνει η οµάδα τους στόχους της. Αυ-
τό θέλω. Είµαι ικανοποιηµένος από τη δουλειά 
που γίνεται και την επιλογή µου να έρθω στον 
Ολυµπιακό. Εχουµε πολλούς καλούς παίκτες 
και όλοι µαζί θα προσπαθήσουµε να κάνου-
µε τον κόσµο µας χαρούµενο. Αυτό θέλουµε. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

Ο Αντρέ Σιμόες ευχαριστεί τον 
κόσμο της ΑΕΚ και δηλώνει 
ότι θα κάνει τα πάντα για την 
ομάδα σε Τσάμπιονς Λιγκ 
και πρωτάθλημα
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«ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ»
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο «Ντα Λουζ» 
Αμρ Ουάρντα είναι αισιόδοξος για το μέλλον 
του «∆ικεφάλου» και δείχνει τον δρόμο για την 
πρόκριση στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ 
και την κατάκτηση του πρωταθλήματος
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«Είναι καλό που 
ο κόσµος είναι 
ενθουσιασµένος. 
Να του αρέσει αυτό 
που βλέπει, να έρ-
χεται στο γήπεδο, 
να µας στηρίζει. 
Θέλουµε τον κό-
σµο δίπλα µας, η 
συµπαράστασή του 
στον αγώνα µε την 
Μπέρνλι ήταν το 
κάτι άλλο»

«Μεγάλος στόχος 
το πρωτάθληµα»

«Πάµε στην Αγγλία για να σκοράρουµε και να 
προκριθούµε στους οµίλους του Γιουρόπα Λιγκ»

«Με τον καιρό 
θα γινόμαστε 

καλύτεροι»

O ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΓΚΕΡΕΡΟ
µιλά στην «R»


