Το «μαύρο
κουτί»
του ΠΑΟ

Ο Βέλιμιρ Ζάετς κάνει σύγκριση του Παναθηναϊκού επί των ημερών του με τη σημερινή ομάδα και καταθέτει τη γνώμη του,
ποιοι ευθύνονται για την κατάστασή της
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Περισσότερα από 70 εκατ. ευρώ έχει βάλει τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ ο
Σαββίδης, ο οποίος έχει αρχίσει να καλύπτει μέρος αυτών των χρημάτων, πουλώντας βασικούς ποδοσφαιριστές
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ε καρδιά και µέταλλο πρωταθλητή, ο
Ολυµπιακός συνεχίζει την πορεία του για την
κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Τεράστιας
σηµασίας νίκη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο
πρώτο µατς του 2017 και συνέχεια µε ένα πρόγραµµα«φωτιά» για τους «ερυθρόλευκους». Ο Αλµπέρτο Ντε
Λα Μπέγια µιλά στη Realnews και αναλύει τη διαδροµή
του Ολυµπιακού από το καλοκαίρι ως τώρα, αλλά και το
µέλλον του, µε την ευρωπαϊκή πρόκληση να περιµένει.
Αλμπέρτο, τα είδε όλα ο κόσμος στον πρώτο αγώνα
της χρονιάς; Δύσκολη νίκη...

σοβαροί
«Αν δεν κερδίζαµε
τον Αστέρα
Τρίπολης, δεν
θα ήµασταν πιο
µακριά από τον
τίτλο. Ούτε τώρα
είµαστε πολύ πιο
κοντά. Εχουµε
δρόµο µπροστά
µας, άλλες 17
αγωνιστικές!
Πρέπει να είµαστε
σοβαροί και να
προσπαθούµε»

Ετσι είναι. Μεγάλη προσπάθεια ως το τέλος, αλλά
δικαιωθήκαµε. Είναι µεγάλη νίκη γιατί σου δίνει
αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Στο ποδόσφαιρο
πολλά µατς είναι στο όριο. Μπορείς να τα χάσεις,
µπορείς να τα πάρεις. Αλλά σηµασία έχει να
προσπαθείς. Βρεθήκαµε πίσω στο σκορ, αλλά
κάνοντας ένα καλό δεύτερο ηµίχρονο φτάσαµε
στη νίκη και συνεχίζουµε την πορεία µας για το
πρωτάθληµα.
Από την ημέρα που ήρθες στον Ολυμπιακό,
γνωρίζεις πως αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Τι
μπορεί να περιμένουν, όμως, οι φίλοι της ομάδας
μέσα στο 2017;

Το πρωτάθληµα είναι πάντα στόχος, είναι ο πρώτος
στόχος. Οπως και το Κύπελλο Ελλάδας. Το θέλουµε
κι αυτό. Οι τίτλοι ικανοποιούν κάθε ποδοσφαιριστή.
Τους βάζεις στο βιογραφικό σου, στην καριέρα σου.
Κάνουν ευτυχισµένους, όµως, και τους οπαδούς
της οµάδας. Θέλουµε να τους ικανοποιήσουµε στη
συνέχεια και θα παλέψουµε γι’ αυτό. Περιµένουµε
και τα µατς στην Ευρώπη, όµως. Εχουµε αρκετό
καιρό ως τότε, θα τα δούµε ξεχωριστά, αλλά θέλουµε
την πρόκριση κόντρα στην Οσµάνλισπορ και να
διεκδικήσουµε κάτι καλό και στο Γιουρόπα Λιγκ.
Μακάρι να τα καταφέρουµε. Εχουµε εµπιστοσύνη
στην οµάδα.
Η ομάδα έχει αποκτήσει διαφορά στη βαθμολογία,
αλλά οι νίκες έρχονται με πολύ... ιδρώτα. Πώς εξηγείς
αυτή την εικόνα;

Σηµασία έχει να κερδίζεις, να παίρνεις τους τρεις
βαθµούς. Αν δεν κερδίζαµε τον Αστέρα Τρίπολης,
δεν θα ήµασταν πιο µακριά από τον τίτλο. Ούτε τώρα
είµαστε πολύ πιο κοντά. Εχουµε δρόµο µπροστά µας,
άλλες 17 αγωνιστικές! Πρέπει να είµαστε σοβαροί και
να προσπαθούµε. Σίγουρα θέλουµε να βελτιωθούµε.
Απλώς η οµάδα πέρασε διάφορες φάσεις. Ηρθα
το καλοκαίρι, έζησα το σοκ του αποκλεισµού από
το Τσάµπιονς Λιγκ. Ηταν σοκ για όλους µέσα στην
οµάδα. Σταθήκαµε στα πόδια µας, αλλά είδαµε τη
συνέχεια και θέλουµε τα καλύτερα για τον Ολυµπιακό.
Θα πρέπει να δούµε τι δεν κάνουµε καλά και να το
διορθώσουµε, αλλά είµαστε δίκαια εκεί που είµαστε.
Παλεύουµε ως το τελευταίο λεπτό και όπως πήραµε
κάποια µατς, είναι και άλλα που ήµασταν άτυχοι.
Πιστεύεις ότι έχετε μια πίεση γιατί ο Ολυμπιακός
είναι ομάδα που πρέπει να κερδίζει; Σας αγχώνει;

Οταν είσαι σε µια οµάδα που πρωταγωνιστεί, αυτό
συµβαίνει. Το ίδιο γίνεται και στην Ισπανία. Γι’ αυτό
και είπα πως ο Ολυµπιακός είναι σαν τη Ρεάλ και
την Μπαρτσελόνα. Ο κόσµος θέλει νίκες, εµείς το
ίδιο. ∆εν µας αγχώνει. Το αντίθετο, µάλιστα. Μας
βοήθησε ως τώρα πολύ για να είµαστε στην κορυφή
και µε διαφορά.

»
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Ο ΑΛΜΠΕΡΤΟ
ΝΤΕ ΛΑ ΜΠΕΓΙΑ

µιλά στην «R»

«Ο Ολυµπιακός
είναι σαν τη Ρεάλ και
την Μπαρτσελόνα»
«Ο κόσµος θέλει νίκες, το ίδιο και εµείς.
Πάντα στόχος είναι το πρωτάθληµα, το
Κύπελλο και η πρόκριση στην επόµενη
φάση του Γιουρόπα Λιγκ. Εχουµε
εµπιστοσύνη στην οµάδα µας»

