
Φ
όρεσε τη φανέλα του Ολυµπιακού για µια 
δεκαετία. Σε αυτό το διάστηµα, κατέκτησε 
εννέα πρωταθλήµατα και τις περισσότερες 

σεζόν ήταν ο βασικός στόπερ της οµάδας. Ο Γιώργος 
Ανατολάκης βρέθηκε στο Βελιγράδι και παρακολού-
θησε από κοντά την προσπάθεια των «ερυθρολεύ-
κων» απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Γνωρίζει πρό-
σωπα και καταστάσεις, όπως και τα αποδυτήρια, και 
µιλά στη Realnews για την εικόνα του Ολυµπιακού 
µέχρι στιγµής, αλλά και για τη δύσκολη συνέχεια. 

 Γιώργο, ήρθε ένα αρνητικό αποτέλεσµα στο Βε-
λιγράδι που βάζει την οµάδα σε περιπέτειες στον 
όµιλο του Τσάµπιονς Λιγκ. Παρακολουθώντας το 
µατς από τα επίσηµα του «Ράικο Μίτιτς», τι έφται-
ξε, κατά τη γνώµη σου;

Οντως, όπως εξελίχθηκε το µατς, ήταν ένα απο-
τέλεσµα που φέρνει άλλα δεδοµένα. Είδαµε δύο 
διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ηµίχρονο η 
οµάδα δεν απειλήθηκε, κατάφερε να σκοράρει 
και να προηγηθεί, αλλά στο δεύτερο δεν µπόρε-
σε να αντέξει στην πίεση του Ερυθρού Αστέρα. 
Σίγουρα έπαιξε ρόλο η αποβολή του Μπενζιά. 
∆εν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτό το επίπεδο για 
περισσότερο από µισή ώρα µε παίκτη λιγότερο. 
 Εγιναν αρκετές αλλαγές στην αρχική εντεκά-

δα. Παίκτες βασικοί έως τώρα έµειναν εκτός πλά-
νων του Μαρτίνς. Πώς σχολιάζεις αυτή την κίνηση;

Ο ίδιος ζει την οµάδα καθηµερινά και πιστεύω 
πως ξέρει καλύτερα από τον καθένα γιατί το έκα-
νε. Για όλους εµάς που είµαστε απ’ έξω, που εί-
χαµε συνηθίσει µέχρι τώρα να βλέπουµε µια συ-
γκεκριµένη εντεκάδα µε µία-δύο το πολύ αλλα-
γές, µας ξένισε. Ολα, όµως, είναι σχετικά. Στο 45’ 
κανείς δεν του επέρριπτε ευθύνες και στο τέλος 
του γινόταν κριτική. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, 
το έχουµε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορείς 
να κάνεις δέκα καλές επεµβάσεις, να βάλεις γκολ 
και ύστερα να κάνεις ένα λάθος και όλοι να µεί-
νουν σε αυτό. 
 Τώρα ακολουθεί ένα δύσκολο µατς για το πρω-

τάθληµα, κόντρα στον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης». Πώς το βλέπεις; Πιστεύεις ότι το αποτέλεσµα 
του Βελιγραδίου µπορεί να επηρεάσει την εικόνα 
της οµάδας;

∆εν έχεις πολύ χρόνο για να µείνεις πίσω. Το 
ζούσαµε κι εµείς. Είχαµε αποτυχίες στην Ευρώ-
πη, αλλά έπρεπε µέσα σε λίγες ώρες να «καθαρί-
σουµε» το µυαλό µας και να σκεφτούµε τον επό-
µενο αγώνα. Στόχος µας, άλλωστε, όλα αυτά τα 
χρόνια που έπαιζα εγώ ήταν να κατακτήσουµε 
το πρωτάθληµα. Οπως είναι και τώρα. Είναι νω-
ρίς ακόµα, ο Ολυµπιακός είναι µέσα σε όλους 
του τους στόχους. Από µατς όπως αυτό του 
Βελιγραδίου παίρνεις τα µαθήµατά σου, θα 
τα αναλύσουν προπονητής και παίκτες, αλ-
λά κοιτάζεις µπροστά. Μια νίκη επί του Αρη 
µπορεί να είναι το καλύτερο «φάρµακο» για 
τον Ολυµπιακό. Σίγουρα δεν θα είναι εύκο-
λο µατς. Ποτέ ο Ολυµπιακός δεν είχε εύκο-
λα µατς στη Θεσσαλονίκη. Εχει κίνητρο, όµως, 
να παραµείνει µόνος πρώτος στη βαθµο-
λογία, να συνέλθει ψυχολογικά µετά το 
3-1 από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να 
τα πετύχει αυτά, θα πρέπει να πά-
ρει το «διπλό». 
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Ο Γιόσιπ Μίσιτς δηλώνει 
ευτυχισμένος στον ΠΑΟΚ 
και τονίζει ότι ο μοναδικός 
στόχος της ομάδας του 
είναι να πάρει και τους δύο 
τίτλους στην Ελλάδα
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«ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο»
Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζει τη φετινή 
Ευρωλίγκα ο Ντεσόν Τόμας. Ο άσος 
του Παναθηναϊκού παραδέχεται ότι η 
ομάδα θέλει χρόνο για να δέσει και 
είναι αισιόδοξος ότι θα πετύχει τους 
στόχους της 
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«Πρωτάθλημα 
και Κύπελλο»

100%
«Ο Ολυµπιακός 
είναι πάντα 
υπολογίσιµος 
αντίπαλος και 
σίγουρα θα 
χρειαστεί να 
δώσουµε το 100%, 
αν θέλουµε να 
φύγουµε µε το 
κεφάλι ψηλά 
από το γήπεδο», 
λέει για το µατς 
εναντίον των 
«ερυθρολεύκων» 
ο εξτρέµ του Αρη 
Μπρούνο Γκάµα
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«Μάθηµα για 
τον Ολυµπιακό 
το Βελιγράδι» 
«Είναι νωρίς ακόµα, η οµάδα 
είναι µέσα σε όλους τους 
στόχους της. Μια νίκη επί 
του Αρη µπορεί να είναι το 
καλύτερο φάρµακο», λέει 
ο Γιώργος Ανατολάκης


