
«Τελικό» χαρακτηρίζει ο 
Αντελίνο Βιεϊρίνια το σημερινό 
παιχνίδι του ΠΑΟΚ στα Γιάννενα 
και αποκαλύπτει στην «R» 
τη συνταγή της επιτυχίας 

«∆είχνουμε 
χαρακτήρα»
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«ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΣ»
Ετοιμος δηλώνει ο Γιάννης Πετράκης 
για το μεγάλο ματς της ομάδας 
του με τον ΠΑΟΚ και εκφράζει τη 
σιγουριά ότι οι παίκτες του θα τα 
δώσουν όλα 
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ίναι από τα µατς που κρίνουν τίτλους, 
έστω κι αν το πρωτάθληµα έχει δρόµο 
µπροστά του. Ειδικά φέτος, που τα πά-

ντα παραµένουν ρευστά και η µάχη για το πρω-
τάθληµα εξελίσσεται πιο σκληρή από ποτέ, εί-
ναι ηλίου φαεινότερο ότι Ολυµπιακός και ΑΕΚ 
«καίγονται» για τους βαθµούς που θα τους χα-
ρίσουν σαφές πλεονέκτηµα στον δρόµο για 
τον θρόνο της κατηγορίας. Για το ντέρµπι του 
Φαλήρου καταθέτουν την άποψή τους ο Βέλ-
γος στόπερ των «ερυθρολεύκων» Μπιορν Εν-
χελς και ο Πορτογάλος µπακ-χαφ τ ης Ενωσης 
Ελντερ Λόπες.

Μπιορν Ενχελς
«Γνωρίζουµε τη σηµασία του αγώνα µε την ΑΕΚ. 
Παίξαµε και πριν από λίγες ηµέρες για το Κύπελ-
λο Ελλάδας, θα ξαναπαίξουµε και την Τετάρτη 
στην έδρα τους για τη ρεβάνς. Γνωριζόµαστε 
καλά οι δύο οµάδες µεταξύ µας. Αυτό που θέ-
λουµε εµείς, είναι να πάρουµε τη νίκη και να µη 
χάσουµε άλλο έδαφος στο πρωτάθληµα. Την 
προηγούµενη αγωνιστική αφήσαµε δύο βαθ-
µούς στο µατς µε τον Αστέρα και αυτό δεν ήταν 
καλό, καθώς χάσαµε την πρώτη θέση. 

Αυτές τις ηµέρες δουλέψαµε σκληρά και πι-
στεύω πως είµαστε έτοιµοι για αυτό το µατς του 
πρωταθλήµατος αρχικά. Τέτοιοι αγώνες µπο-
ρούν να κριθούν από ένα λάθος, από µία λεπτο-
µέρεια. Ελπίζω ότι θα εµφανιστούµε όπως πρέ-
πει, θα εκµεταλλευτούµε τις ευκαιρίες µας και 
θα πάρουµε µία νίκη που θα µας βοηθήσει και 
ψυχολογικά για τη συνέχεια του πρωταθλήµα-
τος, αλλά και του Κυπέλλου. Θέλουµε να κατα-
κτήσουµε και τους δύο στόχους µας και αυτές 
τις ηµέρες θα κριθούν αρκετά. Με τη βοήθεια 
του κόσµου µας, που πάντα είναι δίπλα µας, πι-
στεύω πως όλα θα πάνε καλά για την οµάδα µας. 
Πρέπει να προσέξουµε να µην κάνουµε λάθη, 
να είµαστε συγκεντρωµένοι και πιστεύω πως 
στο τέλος του αγώνα εµείς θα είµαστε αυτοί 
που θα χαµογελάµε και θα πανηγυρίζουµε».

Ελντερ Λόπες 
«Πρόκειται για ένα µεγάλο παιχνίδι, για ένα 
ντέρµπι, το οποίο, όπως πάντα, είµαστε έτοι-
µοι να αντιµετωπίσουµε µε απόλυτη σοβαρό-
τητα, προσοχή και συγκέντρωση, όπως άλλω-
στε και όλα τα µατς µέχρι το τέλος του πρω-
ταθλήµατος. Θα προσπαθήσουµε να κάνου-
µε το παιχνίδι µας. Θέλουµε να πάρουµε τη νί-
κη και θα παλέψουµε γι’ αυτήν µε όλες µας τις 
δυνάµεις. Η οµάδα µου είναι σε εξαιρετική κα-
τάσταση, η δουλειά µας στο γήπεδο φαίνεται 
και έτσι προκύπτουν τα θετικά αποτελέσµατα. 
Οπως όλοι µας, έτσι κι εγώ προσπαθώ να δίνω 
το 100% του εαυτού µου σε κάθε αναµέτρη-
ση, σε οποιαδήποτε διοργάνωση συµµετέχου-
µε. Από εκεί και πέρα, έχω πει ξανά ότι η δύνα-
µή µας κρύβεται στα αποδυτήρια, ο κάθε πο-
δοσφαιριστής είναι έτοιµος να τα δώσει όλα 
για να βοηθήσει τον συµπαίκτη του και αυτό 
αποτυπώνεται την ώρα του αγώνα. Ενωµένοι 
προχωράµε για να κατακτήσουµε τους στό-
χους µας και θέλω να πιστεύω πως στο φινάλε 
όλα θα πάνε καλά».

∆. ΒΕΡΒΕΛΕΣ-Μ.ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ

Ο Ολυµπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα µατς 
που θα κρίνει πολλά σχετικά µε την πορεία του 

πρωταθλήµατος. Ενχελς και Λόπες µιλούν στην «R» 
για τη µεγάλη µάχη στο Καραϊσκάκη

ειδικοί
Ολα τα βλέµµατα 
απόψε στρέφονται 
στο Καραϊσκάκη 
και οι Γιάννης 
Ματζουράκης, 
Ακης Μάντζιος, 
Ανδρέας 
Νινιάδης και 
Βασίλης Λάκης 
«ακτινογραφούν» 
τους δύο 
µονοµάχους και 
καταθέτουν τα 
προγνωστικά τους

Ντέρµπι 
µε... φόντο
την κούπα


