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ίναι το παιχνίδι της χρονιάς στη Σούπερ Λί-
γκα, µε τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυ-
µπιακό σε µια sold out αναµέτρηση και µε 

το πάθος να ξεχειλίζει. Οι αήττητοι στην κατηγο-
ρία γηπεδούχοι µε νίκη θα αγκαλιάσουν σφιχτά το 
τρίτο πρωτάθληµα της ιστορίας τους, όµως, από 
την άλλη, ο ανεβασµένος εσχάτως Θρύλος είναι 
δεδοµένο ότι θα τους βάλει δύσκολα. Μάχη µέ-
χρις εσχάτων στην Τούµπα που θα κοχλάζει, µε 
-πάνω απ’ όλα- την ευχή όλα να κυλήσουν οµαλά 
και να µη θυµίσουν στο παραµικρό τα περυσινά, 
θλιβερά γεγονότα που οδήγησαν στη µαταίωση 
της αναµέτρησης. Στη Realnews µιλούν ο Αλέ-
ξανδρος Πασχαλάκης και ο Παπέ Αµπού Σισέ.

Πασχαλάκης
«Είναι ένας ακόµη τελικός για εµάς, όπως όλα τα 
µατς µέχρι το τέλος του πρωταθλήµατος. Θέλου-
µε τον τίτλο και συνεχίζουµε το ίδιο δυνατά και 
αφοσιωµένα την προσπάθειά µας. Με τη βοή-
θεια του προπονητή µας έχουµε αποκτήσει µέ-
ταλλο νικητή και ο χαρακτήρας της οµάδας αυ-
τής φαίνεται παντού, αλλά κυρίως στα δύσκολα. 
∆εν µπορείς, δεν γίνεται, να µη δίνεις το 100% 
µπροστά σε αυτό το καταπληκτικό κοινό, στον 
κόσµο µας, που σήµερα θα είναι και πάλι ο δω-
δέκατος παίκτης µας. Είµαστε οικογένεια, είµα-
στε ενωµένοι και µε την ποιότητα που διαθέ-
τουµε, µπορούµε να προσθέσουµε άλλη µια 
νίκη που θα µας φέρει πιο κοντά στον µεγά-
λο µας στόχο. Παίζουµε ο ένας για τον άλ-
λον και η δυναµική που έχουµε αναπτύξει 
µόνο τυχαία δεν είναι. ∆εν σταµατάµε, δεν 
θεωρούµε τίποτα ως δεδοµένο, παίζουµε 
σοβαρά και προχωράµε πάντα µπροστά, 
για να φτάσουµε εκεί που θέλουµε». 

Σισέ
«Είναι ένα µατς που έχει χαρακτήρα τελικού και 
για εµάς, αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Θέλουµε να νι-
κήσουµε και να έρθουµε ακόµη πιο κοντά στον 
αντίπαλό µας στη βαθµολογία. Στόχος µας είναι να 
µειώσουµε τη διαφορά και να ασκήσουµε µεγά-
λη πίεση στον ΠΑΟΚ. Αποµένουν πολλά παιχνίδια 
µέχρι το τέλος του πρωταθλήµατος και θα υπάρχει 
ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αποδείξαµε και 
στον αγώνα του πρώτου γύρου πως έχουµε καλύ-
τερη οµάδα. ∆εν µπορέσαµε να εκµεταλλευτούµε 
τις πολλές ευκαιρίες που είχαµε τότε και από µία 
άτυχη στιγµή, χάσαµε. Αυτή τη φορά, ελπίζω να 
είµαστε πιο ουσιαστικοί και να πάρουµε τη νίκη. 
Θέλουµε να την αφιερώσουµε και στους οπαδούς 
µας, στη µνήµη των θυµάτων της Θύρας 7. Ερχό-
µαστε από καλές εµφανίσεις. Η οµάδα έχει βελτιω-
θεί πολύ. Εχουµε εµπιστοσύνη στους εαυτούς µας 
και αυτό βγαίνει µέσα στο γήπεδο. Τα καταφέρ-
νουµε καλά µακριά από την έδρα µας, µετράµε έξι 
συνεχόµενες νίκες στο πρωτάθληµα και θα µπού-
µε για την έβδοµη. Θα έχουµε το πλάνο µας, θα 
κοιτάξουµε να το εφαρµόσουµε και να πάρουµε 
τους τρεις βαθµούς. Μια νίκη σε αυτόν τον αγώ-
να θα µας βοηθήσει πολύ και ψυχολογικά για τη 
συνέχεια. Μέσα στην εβδοµάδα έχουµε και τον 
πρώτο αγώνα µε την Ντιναµό Κιέβου για το Γιου-
ρόπα Λιγκ, αλλά αυτή τη στιγµή το µυαλό µας εί-
ναι µόνο στον ΠΑΟΚ».
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Με ενθουσιασμό δέχθηκε 
ο κόσμος της Ενωσης την 
επιστροφή του Χιμένεθ, 
ο οποίος ήδη έχει αρχίσει να 
ετοιμάζει την επόμενη ημέρα 
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ΤΟΥΣ «ΚΑΙΕΙ» Η ΕΥΡΩΠΗ
Στον Παναθηναϊκό θα κάνουν τα πάντα 
ώστε να εξασφαλίσουν αδειοδότηση 
για τη νέα σεζόν, προκειμένου να 
παλέψουν στην UEFA για την άρση 
της ποινής που τους έχει επιβληθεί 
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Ντούσαν
«Ο ΠΑΟΚ 
είναι µπροστά, 
διατηρώντας 
σταθερό 
προβάδισµα, όµως 
και ο Ολυµπιακός 
έχει αρχίσει να 
αποδίδει ωραίο 
ποδόσφαιρο. 
Και οι δύο 
θα παίξουν 
παθιασµένα 
σήµερα, σε ένα 
γεµάτο γήπεδο και 
σε µια ατµόσφαιρα 
που δεν σου 
επιτρέπει -να το 
πω έτσι- να µην 
αγωνίζεσαι µε όλο 
σου το είναι για τη 
νίκη», δηλώνει για 
το µατς ο Ντούσαν 
Μπάγεβιτς

Ο πρωτοπόρος και αήττητος ΠΑΟΚ υποδέχεται 
στην «καυτή» Τούµπα τον φορµαρισµένο Ολυµπιακό 
για το ντέρµπι της χρονιάς που θα κρίνει κατά πολύ 
τον τίτλο. Οι Πασχαλάκης, Σισέ και οι παλαίµαχοι 

Λουτσιάνο, Αλεξίου µιλούν στην «R» για το µεγάλο µατς
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Η ΜΗΤΕΡΑ 
των µαχών!


