
«∆ιανύω μια δεύτερη νιότη και θα 
συνεχίσω όσο μπορώ σε υψηλό 
επίπεδο», δηλώνει στην «R» η 
ασημένια πρωταθλήτρια Ευρώπης 
στο τριπλούν Βούλα Παπαχρήστου

«Θέλω 
κι άλλα 

μετάλλια»

Real ne
w

swww.real.gr sports
 ΣΕΛ. 46

ΑΕΚ ΓΙΑ ΒΑΛΙΕΝΤΕ
Τον Καταλανό κεντρικό αμυντικό 
της Παρτιζάν έχει βάλει στο «μάτι»  
ο προνονητής της Ενωσης, Μανόλο 
Χιμένεθ, τον οποίο γνωρίζει πολύ 
καλά από το ισπανικό πρωτάθλημα  
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γκολ
Ο παίκτης του Αρη 
έχει δείξει µε τους 
Θεσσαλονικείς 
πως µπορεί να 
κάνει τη διαφορά. 
Ο 23χρονος παίζει 
στα άκρα και είναι 
κοντά στο γκολ. 
Κάτι που δεν είχαν 
φέτος αρκετοί από 
τους εξτρέµ του 
Ολυµπιακού

Τ
α πράγµατα για τον Ολυµπιακό δεν εξελί-
χθηκαν όπως ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι» 
και έτσι πολλά θέµατα θα µπουν στο τρα-

πέζι νωρίτερα απ’ ό,τι αναµενόταν. Η διοίκηση 
και ο προπονητής, βέβαια, περιµένουν από την 
οµάδα να δείξει καλό πρόσωπο µέχρι το τέλος 
του πρωταθλήµατος. Κίνητρο αποτελεί η δεύτε-
ρη θέση που οδηγεί στα προκριµατικά του Τσά-
µπιονς Λιγκ, αλλά και το γεγονός ότι δεν θέλουν 
να απαξιωθεί το ρόστερ, όπως έγινε, για παρά-
δειγµα, πέρυσι. 

Την ίδια ώρα, οι άνθρωποι του Ολυµπιακού 
έχουν αρχίσει και βλέπουν για τα καλά και την 
ενίσχυση της οµάδας. Το θέµα του Ντουρµισάι, 
του φορ του Πανιωνίου, είναι στο προσκήνιο αρ-
κετό καιρό. Βέβαια, θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθ-
µό και από το τι θα γίνει µε τους άλλους επιθετι-
κούς της οµάδας. Γίνεται κουβέντα για νέο φορ 
και δυνατό όνοµα, υπάρχει το θέµα του Χασάν, 
που πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει, ο Γκερέ-
ρο µε τον Σολδάνο έχουν συµβόλαιο, ο Μάνος 
είναι δανεικός στον ΠΑΣ Γιάννινα και περιµένει 
και ο Ντουρµισάι. 

Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν µε προσο-
χή το ελληνικό πρωτάθληµα και εστιάζουν στους 
παίκτες που δείχνουν καλή εικόνα. Κάπως έτσι, 
άλλωστε, ήρθε το καλοκαίρι του 2018 η απόκτη-
ση του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. 

Αυτή τη στιγµή υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής 
που έχει κερδίσει για τα καλά τους ανθρώπους 
των Πειραιωτών και που είναι στα υπ’ όψιν τους. 
Ο Ματέο Γκαρσία του Αρη είναι ένας παίκτης που 
έχει δείξει µε τους Θεσσαλονικείς πως µπορεί να 
κάνει τη διαφορά. Από τις πρώτες του εµφανίσεις 
είχε µπει στο τµήµα σκάουτινγκ του Ολυµπιακού 
και το τελευταίο διάστηµα έχει… επιστρέψει για 
τα καλά. Εχει βοηθήσει τον Αρη να ανέβει πολύ 
και φυσικά έχει στοιχεία που «µαγνητίζουν». ∆εν 
έχει κλείσει ακόµη τα 23 του χρόνια, παίζει στα 
άκρα και είναι κοντά στο γκολ. Κάτι που δεν εί-
χαν φέτος αρκετοί από τους εξτρέµ του Ολυµπι-
ακού. Η υπόθεση του Γκαρσία έχει πολλούς υπο-
στηρικτές στις τάξεις του Ολυµπιακού. 

Ανήκει στην ισπανική Λας Πάλµας, από την 
οποία τον έχει πάρει µε µορφή δανεισµού ο Αρης. 
Ο Αργεντινός εξτρέµ περιµένει, µάλιστα, και εξε-
λίξεις µε το διαβατήριό του, καθώς έχει καταθέ-
σει τα σχετικά έγγραφα για να παίζει ως κοινοτι-
κός. Η Λας Πάλµας γνωρίζει πως µετά την καλή 
χρονιά που κάνει, θα υπάρξει ενδιαφέρον. Σίγου-
ρα στον Αρη θα ήθελαν να τον κρατήσουν, αλλά 
ο Ολυµπιακός εξετάζει για τα καλά την περίπτω-
σή του και δεν αποκλείεται να κάνει κίνηση. Στα 
συν του, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι βγάζει πά-
θος, έχει ενθουσιασµό, στοιχεία που θέλουν στον 
Ολυµπιακό της ερχοµένης περιόδου. «Εξτρέµ µε 
προσωπικότητα, παρά το νεαρό της ηλικίας του», 
η περιγραφή που τον καλύπτει σε µεγάλο βαθµό. 

Επιπροσθέτως, έδειξε άµεση προσαρµογή στα 
δεδοµένα του ελληνικού πρωταθλήµατος. Στην 
υπόθεση του Μ. Γκαρσία, ωστόσο, εµπλέκονται 
ο Αρης και η Λας Πάλµας, περιπλέκοντας την κα-
τάσταση όσον αφορά τη µεταγραφή του. Την 
απόφαση να δοθεί δανεικός στον Αρη, πάντως, 
την είχε πάρει ο Μανόλο Χιµένεθ, ως προπονη-
τής του ισπανικού συλλόγου τότε. 

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΕΡΒΕΛΕΣ

Στο στόχαστρο των «ερυθρολεύκων» 
βρίσκεται ο 23χρονος εξτρέµ που 

αγωνίζεται µε τη φανέλα του Αρη, αλλά 
ανήκει στην ισπανική Λας Πάλµας

Στο στόχαστρο των «ερυθρολεύκων» 
βρίσκεται ο 23χρονος εξτρέµ που 

Γκαρσία 
«βλέπει» 
ο Θρύλος!


