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ίναι από τους πρωταγωνιστές της φετινής πο-
ρείας του Ολυµπιακού σε Ελλάδα και Ευρώ-
πη. Ο Κώστας Τσιµίκας διανύει την καλύτερη 

σεζόν της καριέρας του και µιλά στη Realnews για 
τους στόχους της οµάδας του στη συνέχεια, τι έχει 
καταφέρει µέχρι στιγµής, αλλά και για τον εαυτό του. 

 Κώστα, δυσκολευτήκατε, αλλά καταφέρατε να πά-
ρετε το εισιτήριο για τους «32» του Γιουρόπα Λιγκ. 
Πώς ήταν αυτή η διαδρομή; 

Εχουµε δουλέψει πολύ από το καλοκαίρι. Μπή-
καµε δυνατά σε προκριµατικά και πλέι οφ του 
Τσάµπιονς Λιγκ, στη συνέχεια είχαµε υποχρεώ-
σεις στους οµίλους αλλά και στο ελληνικό πρωτά-
θληµα. Προσπαθήσαµε σε όλα τα µατς, τα παλέ-
ψαµε. Με την Τότεναµ πήραµε έναν βαθµό εδώ, 
ήµασταν ανταγωνιστικοί στην Αγγλία, ενώ προη-
γηθήκαµε και µε δύο γκολ. Με την Μπάγερν δώ-
σαµε τον καλύτερό µας εαυτό, δεν ήταν εύκολο. 
Με τον Ερυθρό Αστέρα ηττηθήκαµε στο Βελιγρά-
δι όταν µείναµε µε παίκτη λιγότερο, αλλά εδώ κά-
ναµε αυτό που έπρεπε, νικήσαµε, και έτσι προχω-
ράµε στην Ευρώπη. 
 Η συνέχεια; Εχεις κάποια προτίμηση στην κλή-

ρωση;
Σίγουρα θα µπορούσαµε να τα πάµε και ακόµη 
καλύτερα, αλλά µε δουλειά έχουµε καταφέρει να 
είµαστε µέσα σε όλους τους στόχους µας. Περι-
µένουµε να µπούµε και στο Κύπελλο Ελλάδας. 
Η οµάδα δουλεύει καλά και έτσι θέλουµε να συνε-
χίσουµε. Τώρα στους «32» θα αναµένουµε την κλή-
ρωση. ∆εν µπορείς να επιλέξεις, υπάρχουν πολλές 
καλές οµάδες µε εµπειρία και διακρίσεις στις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις. Οποιος και αν είναι ο α-
ντίπαλος, θέλουµε να είµαστε έτοιµοι τον Φεβρου-
άριο για να αντιµετωπίσουµε τη νέα πρόκληση. 
 Αρχίζει ο δεύτερος γύρος στο πρωτάθλημα. Εί-

ναι ο μεγάλος σας στόχος;
Αυτή τη στιγµή, στο µυαλό µας είναι ο αγώνας µε 
τον Αστέρα Τρίπολης. Ολοκληρώσαµε τις υπο-
χρεώσεις µας στο Τσάµπιονς Λιγκ, µε µια νίκη και 
µια ισοπαλία. Καταφέραµε να προκριθούµε, αλλά 
όλοι στον σύλλογο έχουµε βάλει ως µεγάλο στό-
χο της χρονιάς την κατάκτηση του πρωταθλήµα-
τος. Αυτό είναι που µας «καίει», που το θέλουµε 
πολύ, και θα δώσουµε τα πάντα για να καταφέ-
ρουµε να επιστρέψουµε στην κορυφή. 
 Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ήταν κοντά σας ως τώ-

ρα. Θα ήθελες να τους στείλεις ένα μήνυμα;
Σίγουρα ο κόσµος µας µάς έχει βοηθήσει σε αυ-
τή τη διαδροµή µέχρι στιγµής. Στην Ευρώπη, γέ-
µισαν το Καραϊσκάκη στα τρία εντός έδρας µατς, 
εξάντλησαν τα εισιτήρια στα εκτός, ήταν κοντά µας, 
και γι’ αυτό θέλουµε να κάνουµε τα πάντα µέσα 
στον αγωνιστικό χώρο για να τους ικανοποιούµε, 
να τους δίνουµε χαρά. Είναι όµορφο το συναίσθη-
µα  να πανηγυρίζεις µε τον κόσµο του Ολυµπια-
κού και αυτό θέλουµε να κάνουµε και στο µέλλον. 
 Οσον αφορά τον εαυτό σου; Κάνεις μια εξαιρε-

τική σεζόν, πού οφείλεται αυτό;
Νοµίζω στη δουλειά. Σίγουρα µου έδωσε ώθηση 
ο δανεισµός µου στο εξωτερικό. Πήρα χρόνο, εί-
χα µατς, άλλαξα κάποια στοιχεία στο παιχνίδι µου. 
Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να δουλεύω 
ακόµη πιο πολύ και να βοηθήσω τον Ολυµπιακό 
να πετύχει τους στόχους του. 
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Στη σχολή Κόντε ανήκει 
ο Μάσιμο Καρέρα, σύμφωνα 
με τον Βαγγέλη Μόρα, δηλαδή 
δημιουργεί ομάδες με σφιχτή 
άμυνα και συνεχές τρέξιμο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΤΟΡΠΙΛΗ»
Τρία μετάλλια κατέκτησε ο 
κολυμβητής Ανδρέας Βαζαίος στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μιλά 
στην «R» για τους στόχους του τόσο 
μέσα όσο και έξω από τις πισίνες 
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ΑΕΚ αλά 
ιταλικά!

«Το θέλουµε πολύ 
και θα δώσουµε 
τα πάντα για να 
καταφέρουµε να 
επιστρέψουµε 
στην κορυφή», 
δηλώνει ο ακραίος 
αµυντικός του 
Ολυµπιακού

 ΣΕΛ. 46

«Μας καίει 
το πρωτάθληµα»

έτοιμοι
«Τώρα στους ''32'' 
θα αναµένουµε 
την κλήρωση. 
∆εν µπορείς 
να επιλέξεις, 
υπάρχουν πολλές 
καλές οµάδες 
µε εµπειρία και 
διακρίσεις στις 
ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. 
Οποιος και αν 
είναι ο αντίπαλος, 
θέλουµε να 
είµαστε έτοιµοι τον 
Φεβρουάριο για να 
αντιµετωπίσουµε 
τη νέα πρόκληση», 
δηλώνει ο νεαρός 
άσος

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ  

µιλά στην «R»


