
B
ασικός στην αναµέτρηση του Ολυµπι-
ακού στη Σεβίλλη κόντρα στην Μπέτις, 
ο Ναουέλ Λέιβα µίλησε στη Realnews 

για τη µάχη της πρόκρισης στην επόµενη φά-
ση του Γιουρόπα Λιγκ, αλλά και γι αυτήν της 
διεκδίκησης του πρωταθλήµατος. 

Ο Αργεντινός (µε ισπανικό διαβατήριο) εξ-
τρέµ στέκεται στην καλή εικόνα του τελευταί-
ου αγώνα και πιστεύει πως θα δώσει την ψυ-
χολογική ώθηση στην οµάδα για τις επόµενες 
υποχρεώσεις της. «Πιστεύω πως είχαµε διαβά-
σει καλά την Μπέτις, ξέραµε τι θέλαµε, αλλά 
δεχθήκαµε ένα γκολ στο οποίο δεν µπορέσα-
µε να απαντήσουµε. Αξίζαµε σίγουρα κάτι κα-
λύτερο, αλλά νοµίζω πως αυτός ο αγώνας θα 
µας βοηθήσει να καταλάβουµε ότι µπορούµε 
να χτυπήσουµε οποιαδήποτε οµάδα», τονίζει 
χαρακτηριστικά ο 22χρονος µεσοεπιθετικός. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον… τελικό µε 
τη Μίλαν. «Γνωρίζουµε πως δεν θα είναι εύκο-
λο. Θα παίξουµε µπροστά στον κόσµο µας για 
να κυνηγήσουµε τη νίκη µε δύο γκολ διαφο-
ρά. Θα µπούµε στο γήπεδο για να παλέψου-
µε γι’ αυτό. ∆είξαµε και στην Ιταλία πως µπο-
ρούσαµε να πάρουµε αποτέλεσµα. Εµείς θα 
προσπαθήσουµε για το καλύτερο µέσα στο 
γήπεδο, ελπίζω να είµαστε και πιο αποτελε-
σµατικοί και να δώσουµε µια µεγάλη χαρά 
στον κόσµο µας που θα είναι στο πλευρό µας». 

Ο Ναουέλ εστίασε και στο τι θα παίξει ρό-
λο εκείνη τη βραδιά: «Πολλά… Χρειάζεται και 
τύχη. ∆εν την είχαµε µε την Μπέτις, θα µπο-
ρούσαµε να ισοφαρίσουµε στο τέλος και τώ-
ρα να ψάχνουµε απλή νίκη. Ας την έχουµε µε 
τη Μίλαν. Είναι ένας αντίπαλος που µας ξέρει 
καλά, όπως τη γνωρίζουµε και εµείς. Οταν έρ-
θει εκείνη η στιγµή, θα κοιτάξουµε να εξαντλή-
σουµε τις πιθανότητες που έχουµε για να εί-
µαστε εµείς η οµάδα που θα πάρει το εισιτή-
ριο της πρόκρισης για τον επόµενο γύρο του 
Γιουρόπα Λιγκ». 

Ωστόσο, δεν αφήνει εκτός… κάδρου και τις 
υποχρεώσεις του Ολυµπιακού εντός των συ-
νόρων. Κάθε άλλο. «Πριν από τον αγώνα µε τη 
Μίλαν, έχουµε δύσκολα µατς στο πρωτάθλη-
µα που πρέπει να κερδίσουµε. Βλέπουµε πως 
δεν είναι τίποτα εύκολο. Εχουµε να καλύψου-
µε µια διαφορά έξι βαθµών από τον ΠΑΟΚ, 
πρέπει να µην έχουµε απώλειες εµείς και να 
δηµιουργήσουµε άγχος στον αντίπαλό µας. 
Γι’ αυτό πιστεύω πως πρέπει να είµαστε συ-
γκεντρωµένοι στους αγώνες πρωταθλήµατος 
και να πάρουµε τις νίκες που χρειαζόµαστε». 

Τέλος, ο Ναουέλ µιλά και για τη βελτίωση 
που δείχνει η οµάδα από αγώνα σε αγώνα. 
«Είµαστε νέα οµάδα. Ηρθαµε πολλοί νέοι πο-
δοσφαιριστές το καλοκαίρι, έµειναν λίγοι από 
την περσινή χρονιά. ∆εν είναι εύκολο να είσαι 
αµέσως όπως πρέπει. Χρειάζεται χρόνος, αλ-
λά πιστεύω πως είµαστε σε καλό δρόµο και 
αυτό φαίνεται από αγώνα σε αγώνα. ∆είχνου-
µε βελτιωµένοι, καλύτεροι και έτσι θα συνεχί-
σουµε. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον, είναι λο-
γικό. Θα συνεχίσουµε να δουλεύουµε για να 
βοηθήσουµε τον Ολυµπιακό να πετύχει τους 
στόχους του. Αυτό θέλουµε όλοι». 
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µιλά στην «R»

Υπερήφανος που ανήκει στον 
Παναθηναϊκό δηλώνει ο Ματίας 
Γιόχανσον, ο οποίος μιλά με τα 
καλύτερα λόγια για τον προπονητή 
και τους συμπαίκτες του

 ΣΕΛ. 46

«ΚΑΥΤΟ» ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Μετά τα θλιβερά επεισόδια που σημειώ-
θηκαν στο ΟΑΚΑ πριν από την έναρξη του 
ματς μεταξύ της ΑΕΚ και του Αγιαξ, συζη-
τήθηκε μέχρι και η αναβολή του, ωστόσο 
η Ενωση επέμενε να γίνει κανονικά

 ΣΕΛ. 47

«Οικογένεια 
ο ΠΑΟ»

«∆είξαµε και στην Ιταλία τις δυνατότητές µας 
και θα εξαντλήσουµε τις πιθανότητες που έχουµε για να 

κερδίσουµε τη Μίλαν µε δύο γκολ διαφορά»

τύχη
«Χρειάζεται 
και τύχη. ∆εν 
την είχαµε µε 
την Μπέτις, θα 
µπορούσαµε να 
ισοφαρίσουµε στο 
τέλος και τώρα 
να ψάχνουµε 
απλή νίκη. Ας 
την έχουµε µε τη 
Μίλαν. Είναι ένας 
αντίπαλος που µας 
ξέρει καλά, όπως 
τη γνωρίζουµε 
και εµείς», τονίζει 
ο εξτρέµ του 
Ολυµπιακού

«∆είξαµε και στην Ιταλία τις δυνατότητές µας 

«Μπορούµε να 
προκριθούµε!»


