
Ε
χει σκοράρει απέναντι σε Τότεναµ και Μπά-
γερν Μονάχου στους οµίλους του Τσάµπιονς 
Λιγκ. Στην Ευρώπη φέτος, σε 272 λεπτά συµ-

µετοχής, µετρά τέσσερα γκολ και η µοναδική οµά-
δα του οµίλου που έχει… γλιτώσει από τον Γιου-
σούφ Ελ Αραµπί είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Στο Βε-
λιγράδι µπήκε αλλαγή στο 90’, αλλά αυτή τη φο-
ρά δείχνει αποφασισµένος να σκοράρει απέναντι 
στους Σέρβους και να δώσει στον Ολυµπιακό την 
πρόκριση στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ. Ο Μα-
ροκινός φορ µιλά στη Realnews για τον αγώνα της 
Τετάρτης, δίνοντας το στίγµα του και τι θα χρεια-
στεί να κάνει η οµάδα. Επίσης, στέλνει το µήνυµά 
του στον κόσµο του Ολυµπιακού, τη στήριξη του 
οποίου περιµένει. 

 Γιουσούφ, όταν πραγµατοποιήθηκε η κλή-
ρωση των οµίλων του Τσάµπιονς Λιγκ, απένα-
ντι σε Μπάγερν Μονάχου, Τότεναµ και Ερυθρό 
Αστέρα, ο ρεαλιστικός στόχος ήταν η τρίτη θέ-
ση και η πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ. Πιστεύ-
εις πως θα τα καταφέρετε να τον υλοποιήσετε; 
Τι θα χρειαστεί να κάνετε;

Πιστεύω πως, ναι, µπορούµε να πετύχουµε τον 
στόχο για την πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ. Α-
ποδείξαµε µε τις εµφανίσεις µας στον όµιλο ό-
τι έχουµε µια καλή οµάδα και αξίζουµε να κα-
τακτήσουµε την τρίτη θέση. Αν και δεν τα κα-
ταφέραµε στην πρώτη διοργάνωση του Τσά-
µπιονς Λιγκ, πιστεύω πως µε ανάλογες εµφα-
νίσεις στη συνέχεια µπορούµε να προχωρή-
σουµε στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θέλουµε. 
 Τι πρέπει να αλλάξετε σε σχέση µε τον αγώνα 

του Βελιγραδίου για να κερδίσετε; Πώς θα φτά-
σει ο Ολυµπιακός στη νίκη, απέναντι σε µια ο-
µάδα που πλέον ξέρετε;

Αυτό που θα πρέπει να κάνουµε αρχικά είναι να 
αγωνιστούµε µε ποιότητα, όπως κάναµε στα παι-
χνίδια µε την Μπάγερν Μονάχου και την Τότε-
ναµ. Στο µατς του πρώτου γύρου στο Βελιγρά-
δι καταφέραµε να προηγηθούµε, αλλά, µετά 
την απόφαση του διαιτητή µε την κόκκινη κάρ-
τα (στον Μπενζιά), αναγκαστήκαµε να τροπο-
ποιήσουµε το παιχνίδι µας. Πιστεύω πως, αν 
δείξουµε επιθετικότητα και αποφασιστικότητα, 
τότε θα µπορέσουµε να φτάσουµε στη νίκη και 
στην πρόκριση. Από εµάς εξαρτάται. 
 Ο κόσµος του Ολυµπιακού έδειξε µεγάλο εν-

διαφέρον για τα εισιτήρια του αγώνα µε τον Ερυ-
θρό Αστέρα και πάλι θα γεµίσει το «Γεώργιος Κα-
ραϊσκάκης». Τι µήνυµα θα ήθελες να τους στεί-
λεις, ενόψει αυτής της κρίσιµης αναµέτρησης; 

Ο κόσµος µας έχει δείξει πως βρίσκεται πά-
ντα στο πλευρό µας. Είτε παίζουµε στο ελλη-
νικό πρωτάθληµα είτε στην Ευρώπη. Μας βο-
ηθά για να πάρουµε τα αποτελέσµατα που θέ-
λουµε και είµαι σίγουρος πως αυτό θα κάνει 
και τώρα. Ηταν δίπλα µας από τα προκριµα-
τικά του Τσάµπιονς Λιγκ, στα πλέι οφ, αλλά 
και στη φάση των οµίλων. Τον ευχαριστούµε 
που είναι κοντά µας και χρειαζόµαστε τη στή-
ριξή του και στον αγώνα µε τον Ερυθρό Αστέ-
ρα, έτσι ώστε να κλείσουµε ιδανικά τις υπο-
χρεώσεις µας σε αυτό τον όµιλο και να συνε-
χίσουµε να είµαστε µέσα στους στόχους µας 
και στην Ευρώπη. 
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Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο τρίτος 
προπονητής που αναλαμβάνει 
φέτος την ΑΕΚ, σε μια 
αγωνιστική σεζόν που ήδη 9 στις 
14 ομάδες έχουν αντικαταστήσει 
τους τεχνικούς τους

«ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ
Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους 
της ιστορίας του περνά ο άλλοτε 
«αυτοκράτορας» του ελληνικού 
μπάσκετ και ο Χάρης Παπαγεωργίου 
δηλώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να 
σωθεί η ομάδα 
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Τους αλλάζουν 
σαν τα 

πουκάμισα

Ο Γιουσούφ Ελ 
Αραµπί δηλώνει 

αποφασισµένος για 
νίκη επί του Ερυθρού 

Αστέρα, η οποία 
θα οδηγήσει τον 

Ολυµπιακό στους «32» 
του Γιουρόπα Λιγκ
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«Το θέλουµε 
και θα πάρουµε 
την πρόκριση!»

φαβορί
«Θεωρώ ότι ο 
Ολυµπιακός έχει 
µεγαλύτερες 
πιθανότητες για να 
πετύχει τον σκοπό 
του και λόγω 
έδρας αλλά και 
λόγω ποιότητας. 
Εχει καλύτερο 
και πιο πλήρες 
σύνολο από τον 
Ερυθρό Αστέρα», 
δηλώνει ο Σίνισα 
Γκόγκιτς
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