
Μετά την κατάκτηση του 
∆ιηπειρωτικού Κυπέλλου, η 
ΑΕΚ έχει βάλει πλώρη για το 
Τσάμπιονς Λιγκ και ο Μάλκολμ 
Γκρίφιν δηλώνει αισιόδοξος 

«Τα καλύτερα 
έρχονται...» 
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ΤΑ ΣΠΡΩΧΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΙΒΕΪΡΑ
Απόλυτα ικανοποιημένοι είναι στον 
ΠΑΟΚ με τον Πορτογάλο μέσο και 
είναι διατεθειμένοι να δώσουν μέχρι 
και 6 εκατ. ευρώ στην Πόρτο για να 
τον κρατήσουν στην Τούμπα
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γόητρο
«Φαβορί ο 
Ολυµπιακός, αλλά 
πρέπει να το 
αποδείξει στο 
γήπεδο. Μπορεί 
το συγκεκριµένο 
παιχνίδι να είναι 
περισσότερο µατς 
γοήτρου, όµως 
ποτέ δεν χάνει 
τη λάµψη του», 
δηλώνει ο Αντώνης 
Νικοπολίδης
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M
πορεί η φετινή βαθµολογία να µην 
το προδίδει, ούτε οι επιδόσεις τους 
στα αγωνιστικά τετραγωνικά, όµως 

ήταν, είναι και παραµένει το κορυφαίο ντέρ-
µπι της χώρας και από τα πιο καυτά στον 
ποδοσφαιρικό πλανήτη. Παναθηναϊκός-
Ολυµπιακός το απόγευµα στο Ολυµπιακό 
Στάδιο, σε µια µάχη γοήτρου, που, όµως, 
δεν αφήνει αδιάφορο κανέναν τους. Οι µεν 
«πράσινοι» θα κυνηγήσουν µια νίκη εντυ-
πώσεων, ίσως και ουσίας αν φιλοδοξούν 
να προλάβουν το τρένο της Ευρώπης, και 
οι δε «ερυθρόλευκοι» µια εµφάνιση ψυχω-
µένη και πειστική, προς επιβεβαίωση όλων 
όσοι εκτιµούν ότι το έργο του Πέδρο Μαρ-
τίνς είναι σε καλό δρόµο. Για τον αγώνα µι-
λούν ο Ματίας Γιόχανσον και ο Ζιλ Ντίας.

ΜΑΤΙΑΣ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ
«Σε κάθε παιχνίδι στόχος µας είναι το κα-
λύτερο δυνατό. Και ιδίως στα ντέρµπι, το 
κίνητρο όλων µας γίνεται πιο ισχυρό. Πε-
ράσαµε δύσκολα το τελευταίο διάστηµα, 
όµως νοµίζω ότι σιγά-σιγά ξαναβρίσκουµε 
την αυτοπεποίθηση και τον εαυτό µας. Θα 
προσπαθήσουµε να εµφανιστούµε όσο πιο 
σοβαροί και ανταγωνιστικοί γίνεται, επιδι-
ώκοντας το αποτέλεσµα εκείνο που θα δώ-
σει χαρά τόσο σε εµάς, όσο και στον κόσµο 
µας που για άλλη µια φορά θα είναι δίπλα 
µας, για να µας στηρίξει και να µας χαρί-
σει δύναµη. Μπορούµε να τα καταφέρου-
µε, αρκεί να παίξουµε όπως ξέρουµε και 
µπορούµε. Με την ΑΕΚ, που επίσης απο-
τελεί έναν δυνατό αντίπαλο, διατηρήσαµε 
το µηδέν στην άµυνα και το ίδιο προφα-
νώς θα επιχειρήσουµε σήµερα. Το πιο ση-
µαντικό είναι ότι συνεχίζουµε να δουλεύ-
ουµε ως οµάδα και όποιος κι αν παίζει δί-
νει το 100% γι’ αυτήν». 

ΖΙΛ ΝΤΙΑΣ
«Πρόκειται για ένα µατς που θέλουµε να 
κερδίσουµε για πολλούς λόγους. Αρχικά 
για να συνεχίσουµε µε νίκες, να κλείσου-
µε τη χρονιά έτσι. Είναι ένας στόχος µας, 
καθώς το πρωτάθληµα πλησιάζει προς το 
τέλος του. Μετά, είναι και το πρεστίζ. Στον 
αγώνα του πρώτου γύρου δεν ήµουν στην 
οµάδα, αλλά γνωρίζω για τους αγώνες µε 
τον Παναθηναϊκό. Είναι το καλύτερο ντέρ-
µπι στην Ελλάδα και ο κόσµος θέλει πολύ 
τη νίκη. Ελπίζω να ανταποκριθούµε στις 
προσδοκίες των οπαδών µας και να τα κα-
ταφέρουµε να τους δώσουµε την ευχαρί-
στηση να νικήσουµε τον Παναθηναϊκό µέ-
σα στην έδρα του.
Εχουµε δει κάποια πράγµατα από το παιχνίδι 
του αντιπάλου µας, αλλά πιστεύω πως πολ-
λά θα εξαρτηθούν από τη δική µας απόδο-
ση. Θέλουµε να βάλουµε τα δικά µας δεδο-
µένα, να παρουσιάσουµε καλή εικόνα και 
να φύγουµε µε τους τρεις βαθµούς της νί-
κης. Σε τέτοια µατς παίζουν ρόλο η τακτι-
κή, το πλάνο, αλλά και η θέληση για να πά-
ρεις ένα τόσο σηµαντικό µατς».

Μ. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ - ∆. ΒΕΡΒΕΛΕΣ

Για τη φανέλα και τη δόξα οι δύο «αιώνιοι» 
αναµετρώνται απόψε στο ΟΑΚΑ. Για το µεγάλο µατς 

Παναθηναϊκού-Ολυµπιακού µιλούν 
οι Ματίας Γιόχανσον και Ζιλ Ντίας

Για τη φανέλα και τη δόξα οι δύο «αιώνιοι» 

Ντέρµπι 
ιστορίας!


