
E 
χει πάρει τη φανέλα του βασικού επιθετι-
κού ο Μιγκέλ-Ανχελ Γκερέρο κερδίζοντας 
την εµπιστοσύνη του Πέδρο Μαρτίνς. Ο 

Ισπανός επιθετικός µιλά στη Realnews για τις µά-
χες των Πειραιωτών µε την Μπασακσεχίρ, ενώ 
οριοθετεί και τους στόχους της οµάδας για τη 
συνέχεια, σε Ευρώπη και Ελλάδα. Υποκλίνεται 
στον κόσµο του Ολυµπιακού και εξηγεί τι περι-
µένει µε την ερυθρόλευκη φανέλα. 

 Πήρατε μια μεγάλη νίκη μέσα στην Τουρκία. 
Ενα σχόλιο για το ματς και τη ρεβάνς που σας 
περιμένει στις 13 του μήνα στο «Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης». 

Πιστεύω πως ήταν ένα πολύ σπουδαίο απο-
τέλεσµα η νίκη µας επί της Μπασακσεχίρ και 
µέσα στην έδρα της. Νοµίζω, πάντως, πως η 
οµάδα µας µπορεί να βελτιωθεί ακόµη περισ-
σότερο. ∆ουλέψαµε πολύ γι’ αυτή την αναµέ-
τρηση, προετοιµαστήκαµε καλά, απέναντι σε 
έναν ποιοτικό αντίπαλο. Είναι πάντα πολύ ση-
µαντικό να κερδίζεις εκτός έδρας, όµως µπρο-
στά στον κόσµο µας, στο γήπεδό µας, πρέπει 
να παρουσιαστούµε ακόµη πιο δυνατοί, θα 
πρέπει να «κλειδώσουµε» την πρόκριση και 
να κοιτάξουµε τον επόµενο αντίπαλο. 
 Ενα μήνυμα για τον κόσμο του Ολυμπιακού 

και ενόψει του δεύτερου αγώνα.
∆εν χρειάζεται να τους πεις πολλά. Ξέρουµε 
πως πάντα είναι στο πλευρό µας και µας βοη-
θούν. Είµαστε σίγουροι πως και σε αυτό το παι-
χνίδι θα δηµιουργήσουν µια απίστευτη ατµό-
σφαιρα και θα είναι ο δωδέκατος παίκτης για 
εµάς. Πιστεύω πως η παρουσία τους θα είναι 
το κλειδί της πρόκρισής µας στα πλέι οφ ώστε 
να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και να 
µπούµε στους οµίλους  του Τσάµπιονς Λιγκ.
 Πού μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός φέτος, 

τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα; Τα πρώ-
τα δείγματα είναι θετικά. Η συνέχεια; 

Ο ξεκάθαρος στόχος µας αυτή τη στιγµή είναι 
να προκριθούµε στους οµίλους του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Πιστεύω πως η οµάδα µας έχει πάρα πολ-
λές δυνατότητες. Είναι η δεύτερη χρονιά που 
οι περισσότεροι παίκτες είµαστε µαζί, γνωρι-
ζόµαστε πολύ καλύτερα. Νοµίζω πως µε αυ-
τό το σύνολο µπορούµε να παίξουµε σπου-
δαίο ρόλο στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα, φυσι-
κά, θα δώσουµε τα πάντα για να κατακτήσου-
µε το πρωτάθληµα, να επιστρέψει ο Ολυµπια-
κός εκεί που ήταν. Πιστεύω πως η οµάδα έχει 
ποιότητα και µε οδηγό µας την αυτοπεποίθη-
ση θα πρέπει να κατακτήσουµε τους τίτλους… 
 Ξεκίνησες βασικός τη σεζόν στην κορυφή της 

επίθεσης. Ποιοι είναι οι στόχοι σου και τι μπορεί 
να περιμένουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού από 
εσένα στη φετινή περίοδο;

Είναι η δεύτερη χρονιά µου στον Ολυµπιακό. 
Γνωρίζω πλέον πολύ καλύτερα την οµάδα, τους 
συµπαίκτες µου. Εχω πάρα πολλή όρεξη, έχει 
αρχίσει καλά για εµένα η χρονιά, έχω φιλοδο-
ξίες και θέλω να βοηθήσω την οµάδα όσο πε-
ρισσότερο γίνεται, βάζοντας πολλά γκολ. Επει-
τα από τόσα πολλά χρόνια στην Ισπανία, ο λό-
γος που είµαι στην Ελλάδα  είναι για να σηκώ-
σω πρωταθλήµατα, να κερδίσω τίτλους. 
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Για τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ 
ο ΠΑΟΚ έχει την εμπειρία 
και τη δυναμική να 
αποκλείσει τον Αγιαξ 
μέσα στο σπίτι του
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ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΟ
Στον Παναθηναϊκό είναι ευχαριστημένοι 
από τον Φεντερίκο Μακέντα και όχι 
μόνο δεν είναι διατεθειμένοι να τον 
πουλήσουν όσο-όσο, αλλά σκέφτονται 
να του προτείνουν επέκταση της 
συνεργασίας τους και μετά το 2021
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O ΜΙΓΚΕΛ-ΑΝΧΕΛ 

ΓΚΕΡΕΡΟ

µιλά στην «R»

γκολ
«Είναι η δεύτερη 
χρονιά µου στον 
Ολυµπιακό. 
Γνωρίζω πλέον 
πολύ καλύτερα 
την οµάδα, τους 
συµπαίκτες µου. 
Εχω πάρα πολλή 
όρεξη, έχει αρχίσει 
καλά για εµένα 
η χρονιά, έχω 
φιλοδοξίες και 
θέλω να βοηθήσω 
την οµάδα όσο 
περισσότερο 
γίνεται, βάζοντας 
πολλά γκολ»

«Ο ξεκάθαρος στόχος µας αυτή τη στιγµή είναι 
να προκριθούµε στους οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ 
και στην Ελλάδα να κατακτήσουµε το πρωτάθληµα»

«Ο ξεκάθαρος στόχος µας αυτή τη στιγµή είναι 

«Να παίξουµε 
σπουδαίο ρόλο
στην Ευρώπη»

Πίστη για
την πρόκριση


