
Ε
ζησε και αυτός τη µεγαλύτερη βραδιά του 
µε τη φανέλα του Ολυµπιακού. Ο Ντα-
νιέλ Ποντένσε πανηγύρισε την πρόκρι-

ση στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ και µιλά στη 
Realnews για τη µεγάλη επιτυχία των «ερυθρο-
λεύκων», αλλά και τη συνέχεια: 

«Είναι ιστορική βραδιά για όλους µας. ∆εν 
ήταν εύκολο. ∆εν παίζαµε για µια απλή νίκη. 
Γνωρίζαµε πως µας κάνουν δύο σκορ µε δια-
φορά δύο τερµάτων. Το 2-0 και το 3-1. Από τη 
στιγµή που δεχθήκαµε γκολ, ήταν µονόδροµος 
να ψάξουµε ένα τρίτο γκολ. Το καταφέραµε γιατί 
είχαµε και υποµονή, προσπαθήσαµε πάρα πο-
λύ», τονίζει αρχικά ο Πορτογάλος εξτρέµ, που 
στέκεται στη σηµασία της πρόκρισης: «∆εν εί-
ναι απλό να αφήνεις εκτός Ευρώπης τη Μίλαν. 
Είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει σε φάση 
οµίλων. Και είµαστε χαρούµενοι, γιατί εµείς, ο 
Ολυµπιακός, το πετύχαµε αυτό. Το κερδίσαµε 
µε την αξία µας. Είναι µια οµάδα µε βαριά φα-
νέλα, η οµάδα µε τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
τρόπαια µετά τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πώς να µην 
είµαστε χαρούµενοι γι’ αυτή µας την επιτυχία;».

Ο Ποντένσε αναφέρεται και στον επόµενο 
γύρο και τι περιµένει: «∆εν µπορώ να ξεχωρί-
σω κάποια οµάδα. Θα προσπαθήσουµε και 
εκεί για το καλύτερο. Οδηγός πλέον υπάρχει 
και είναι τα µατς µε τη Μίλαν. Μετά από αυ-
τό πιστεύεις πως µπορείς να τα καταφέρεις µε 
όλους. Θα αργήσουν αυτά τα µατς, αλλά είναι 
σηµαντικό ότι παραµένουµε µέσα στον στόχο 
της Ευρώπης. ∆εν το περίµεναν πολλοί, το γνω-
ρίζουµε, αλλά δικαιωθήκαµε για την προσπά-
θειά µας. ∆εν θέλω να επιλέξω αντίπαλο, θα πε-
ριµένω την κλήρωση και υπόσχοµαι στον κό-
σµο µας ότι θα προσπαθήσουµε για το καλύ-
τερο και σε αυτή τη φάση». 

Ο άσος του Ολυµπιακού µιλά και για την πα-
ρουσία του κόσµου στον αγώνα µε τη Μίλαν. 
«Είχα ακούσει πολλά γι’ αυτό τον κόσµο, αλλά 
σε αυτή την αναµέτρηση κατάλαβα και περισ-
σότερα. Στο τέλος νόµιζες ότι παίζουν µαζί µας, 
ότι είναι µέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας βοή-
θησαν πολύ, πιστεύω πως τους δώσαµε µεγά-
λη χαρά. Είναι ξεχωριστή η βραδιά για όσους 
είχαν την τύχη να είναι στο γήπεδό µας. Θα τη 
θυµόµαστε και εµείς που παίξαµε και ο κόσµος 
µας. Τον ευχαριστούµε για τη στήριξη και θέ-
λουµε να είναι και στο µέλλον δίπλα µας. Ελπί-
ζω πως έχουµε να του δώσουµε και άλλες χα-
ρές, αυτός θα είναι ο στόχος µας». 

Οι «ερυθρόλευκοι», ωστόσο, έχουν χάσει έδα-
φος στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν το 
ελληνικό πρωτάθληµα και ο Ποντένσε στέκε-
ται και σε αυτό το κοµµάτι: «∆εν θα εγκαταλεί-
ψουµε την προσπάθεια. Πιστεύω πως έπρεπε 
να έχουµε περισσότερους βαθµούς στο πρω-
τάθληµα. Ξέρουµε ότι είµαστε πίσω, αλλά δεν 
θα τα παρατήσουµε. Με µεγαλύτερη αποτελε-
σµατικότητα στη συνέχεια  µπορούµε να καλύ-
ψουµε το χαµένο έδαφος. Θα δουλέψουµε και 
για το πρωτάθληµα, αλλά και για το Κύπελλο, 
ενώ θα περιµένουµε τους αγώνες στην Ευρώ-
πη. Ο Ολυµπιακός πάντα έχει µεγάλους στό-
χους, έτσι και φέτος. Μακάρι να τα καταφέ-
ρουµε στο τέλος». 
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Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη δεχθεί τις πρώτες 
κρούσεις από το εξωτερικό για 
τον Ευθύμη Κουλούρη. Ο πρώτος 
σκόρερ του πρωταθλήματος με τον 
Ατρόμητο μιλά για όλα στην «R»
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΡΑ
Κοντά στα 10 εκατ. ευρώ 
κοστολογεί η ΑΕΚ τον Βασίλη 
Μπάρκα, ο οποίος διανύει την 
καλύτερη σεζόν του και είναι 
έτοιμος για το επόμενο μεγάλο 
βήμα στην καριέρα του
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«Θέλω να παίξω 
σε ανταγωνιστικό 

πρωτάθλημα»

«Μετά την ιστορική πρόκριση σε βάρος µιας πολύ 
µεγάλης οµάδας, ο Ολυµπιακός µπορεί να τα καταφέρει

στο Γιουρόπα Λιγκ µε όλους τους αντιπάλους»

μάχη
«∆εν θα 
εγκαταλείψουµε 
την προσπάθεια. 
Πιστεύω πως 
έπρεπε να έχουµε 
περισσότερους 
βαθµούς στο 
πρωτάθληµα. 
Ξέρουµε ότι 
είµαστε πίσω, 
αλλά δεν θα τα 
παρατήσουµε», 
τονίζει ο Ποντένσε

«Μετά την ιστορική πρόκριση σε βάρος µιας πολύ 

«Η Μίλαν ήταν 
η αρχή...»

O ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΝΤΕΝΣΕ

µιλά στην «R»
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