
Π
οτέ δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι, αλλά ο αγώ-
νας που ανέκαθεν έκλεβε την παράσταση στο 
ποδοσφαιρικό πανελλήνιο, µεγαλώνοντας γε-

νιές και γενιές. Ολυµπιακός και Παναθηναϊκός, οι κα-
τά τεκµήριο πιο ιστορικές οµάδες της χώρας, στέκο-
νται απέναντι η µία στην άλλη για µια ακόµη -µέχρις 
εσχάτων- µάχη βαθµών και γοήτρου. ∆ιψασµένοι 
για ηχηρές απαντήσεις στους όποιους αµφισβητίες 
τους οι «ερυθρόλευκοι», χαλυβδωµένοι από το εξαι-
ρετικό µέχρι τώρα πρωτάθληµα οι «πράσινοι», οιω-
νοί άριστοι για µια παράσταση -ελπίζουµε- γεµάτη 
συγκινήσεις και αδρεναλίνη στο µάξιµουµ, το βρά-
δυ στο Φάληρο. Παπ Αµπού Σισέ και Οσµάν  Κου-
λιµπαλί µιλούν στη Realnews.

Παπ Αµπού Σισέ
«Ολοι όσοι είµαστε µέσα στην οµάδα γνωρί-
ζουµε τη σηµασία τού να κερδίσουµε ένα 
ντέρµπι µε τον Παναθηναϊκό. Είναι ο αγώ-
νας που ο κόσµος µας θέλει περισσότε-
ρο από κάθε άλλον να πάρουµε τη νί-
κη. Μας το ζητούν παντού και αυτό θέ-
λουµε να πετύχουµε. Μια νίκη επί του 
Παναθηναϊκού δεν είναι µόνο τρεις βαθ-
µοί, είναι µια νίκη που σηµαίνει πολλά 
και για την ψυχολογία, αλλά και για τον 
κόσµο µας. Εµείς θέλουµε να τους γε-
µίσουµε µε χαρά και ενθουσιασµό και 
θα δώσουµε τον καλύτερό µας εαυτό 
µέσα στο γήπεδο. Η νίκη µε την Ντου-
ντελάνζ µάς έκανε καλό, επιβεβαίωσε 
πως ανεβαίνουµε από αγώνα σε αγώ-
να. Μπαίνουµε καλά στα µατς, κάνουµε 
ευκαιρίες, θέλουµε να σκοράρουµε νω-
ρίς. Την Πέµπτη το καταφέραµε, µακάρι 
να το κάνουµε και απέναντι στον Παναθη-
ναϊκό. Θέλουµε να κερδίζουµε σε όλα τα 
µατς, είµαστε ο Ολυµπιακός. Ξέρουµε πού 
βρισκόµαστε και ακόµη και µέσα από αυ-
τό το ντέρµπι επιθυµούµε να δείξουµε ότι εί-
µαστε η καλύτερη οµάδα στην Ελλάδα. Ο στό-
χος µας, άλλωστε, είναι η κατάκτηση του πρωταθλή-
µατος και δεν έχει τελειώσει τίποτε ακόµη. Το βασι-
κό είναι να νικήσουµε τον Παναθηναϊκό και να βλέ-
πουµε µετά τα µατς ένα-ένα, ώστε να υλοποιήσουµε 
τους στόχους µας». 

Οσµάν Κουλιµπαλί
«Τα ντέρµπι έχουν τον δικό τους χαρακτήρα και πά-
ντα όσοι συµµετέχουµε σε αυτά θέλουµε στο τέλος 
τους να έχουµε πετύχει το καλύτερο δυνατό. Κόντρα 
στον Ολυµπιακό θα επιδιώξουµε πρώτα απ’ όλα να 
είµαστε συγκεντρωµένοι στο πλάνο του προπονητή, 
αφοσιωµένοι στην προσπάθειά µας και 100% αντα-
γωνιστικοί. Είναι ένα µατς απαιτητικό που θα προσεγ-
γίσουµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή σοβαρότητα, αλ-
λά και µε πάθος και πίστη στις δυνατότητές µας. Στα 
ντέρµπι τα λάθη µετρούν διπλά και γι’ αυτό θα φρο-
ντίσουµε όσο µπορούµε να τα αποφύγουµε. Οσο 
περνάει ο καιρός γινόµαστε όλο και καλύτεροι, αλλά 
το πρωτάθληµα έχει πολύ δρόµο µπροστά του και εί-
µαστε ακόµη στην αρχή. Είµαστε ευχαριστηµένοι από 
τη µέχρι τώρα πορεία µας και θα κάνουµε τα πάντα 
στη συνέχεια, ώστε ο Παναθηναϊκός να µείνει µέχρι 
το τέλος της σεζόν σε υψηλό επίπεδο και πάντα µέ-
σα στους στόχους του». 
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Ελεύθερος μένει το καλοκαίρι ο 
28χρονος Σέρβος μέσος και στην 
ΑΕΚ έχουν ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες 
προκειμένου να τον πάρουν τον 
Ιανουάριο από τον Ερυθρό Αστέρα
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«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
Τα χάλια του είχε ο «∆ικέφαλος» και 
στον δεύτερο αγώνα με την ουγγρική 
Βίντι και στην ομάδα επικρατεί 
μεγάλος προβληματισμός για την 
αγωνιστική κατάσταση ορισμένων 
ποδοσφαιριστών 
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Ολα για 
Κρίστισιτς

φαβορί
«Υπάρχει φαβορί 
στον αγώνα και 
αυτό είναι ο 
Ολυµπιακός», 
τονίζει ο Σίνισα 
Γκόγκιτς

μάχη
«Είναι µια πρώτης 
τάξης ευκαιρία 
για τους νεαρούς 
ποδοσφαιριστές 
του Παναθηναϊκού 
να αποκτήσουν κι 
άλλη πείρα», λέει 
ο Στράτος Αποστο-
λάκης
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Ντέρµπι 
φανέλας 
και ιστορίας!

Ο Ολυµπιακός κατεβαίνει µε τον αέρα του φαβορί 
λόγω έδρας και ρόστερ, ενώ ο νεανικός Παναθηναϊκός 

είναι αποφασισµένος να αρπάξει την ευκαιρία 
και να δώσει απαντήσεις. Σισέ και Κουλιµπαλί 

µιλούν στην «R» για το µεγάλο µατς


