
∆
ύο πληγωµένα από την ευρωπαϊκή τους 
περιπέτεια «θηρία» θα δώσουν µέχρις 
εσχάτων σήµερα το βράδυ µάχη για 

άµεση επούλωση των πληγών τους και επιστρο-
φή στις νίκες. Και µπορεί την ΑΕΚ να την αδικεί 
το 2-3 από την Μπενφίκα και τον Ολυµπιακό 
η -ανεξήγητα- ολική κατάρρευση στην επανά-
ληψη του µατς µε τη Μίλαν, οπότε και το υπέρ 
του 0-1 έγινε εις βάρος του 3-1, όµως σήµερα 
είναι ένα άλλο παιχνίδι. Μια τελείως διαφορε-
τική αναµέτρηση, στην οποία πάντως δεν δι-
ακυβεύονται λιγότερα: και γόητρο θα µετρη-
θεί, και ουσία, και ξεκαθάρισµα ποδοσφαιρι-
κών λογαριασµών θα επιδιωχθεί και όλα όσα 
γενικότερα κρύβει ένα τέτοιο ντέρµπι θα είναι 
στην ηµερήσια διάταξη.

Για τον αγώνα του Ολυµπιακού Σταδίου, 
εκλεκτοί συνοµιλητές, που µάλιστα έχουν φο-
ρέσει τη φανέλα και των δύο αντιπάλων, κατα-
θέτουν την άποψή τους στη Realnews. O λό-
γος για τον Ρέφικ Σαµπανάτζοβιτς και τον Γρη-
γόρη Γεωργάτο. 

ΡΕΦΙΚ ΣΑΜΠΑΝΑΤΖΟΒΙΤΣ 
«Πάντα τα µατς αυτά ήταν για όλους µας γιορ-
τή, αλλά και ευκαιρία να δείξουµε στον κόσµο 
ποιος είναι ο καλύτερος. Και παρότι τα χρόνια 
πέρασαν, παραµένουν ντέρµπι δίχως να χά-
σουν το χρώµα και την αίγλη τους. Η ΑΕΚ θα 
παίξει µε τον κόσµο στο πλευρό της και αυτό 
της δίνει πλεονέκτηµα, χωρίς όµως να σηµαί-
νει ότι της χαρίζει και τη νίκη. Ο Ολυµπιακός 
θα την απειλήσει, θα δηµιουργήσει ευκαιρίες, 
όπως κάνει σε όλους τους αγώνες φέτος και γε-
νικότερα περιµένω από τη µια παιχνίδι τακτικής 
και από την άλλη πλούσιο θέαµα, συγκινήσεις 
και γκολ. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, όπως ο 
Λιβάγια, ο Ποντένσε, ο Μάνταλος, ο Φορτού-
νης, ίσως και άλλοι, που µπορούν ν’ αποτελέ-
σουν βαρόµετρο για τον τρόπο ανάπτυξης και 
γενικότερα την αποτελεσµατικότητα της οµά-
δας τους, από τους οποίους όλοι µας περιµέ-
νουµε ωραίες ενέργειες και αυτό που λέµε το 
κάτι παραπάνω στον αγώνα».

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 
«Κλασικό ντέρµπι, αµφίρροπο, στο οποίο θα 
επικρατήσει όποιος εµφανιστεί κατάλληλα προ-
ετοιµασµένος και διαβασµένος. ∆εν πιστεύω 
ότι θα παίξει ρόλο η κούραση από την Ευρώ-
πη, αφού όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο, γνωρί-
ζεις πως σε περιµένει βαρύ και απαιτητικό πρό-
γραµµα. Η έδρα µπορεί να δώσει πόντους στον 
γηπεδούχο, ενίοτε όµως τον γεµίζει µε άγχος, 
οπότε σχετικά είναι όλα. Με λίγα λόγια, πρό-
κειται για δύο οµάδες που θα παίξουν τα ρέ-
στα τους για τη νίκη, την οποία θα πάρει εκείνη 
που θα παρουσιαστεί πιο συγκεντρωµένη και 
αποφασιστική. Τυχόν ήττα δεν θα καταδικάσει 
κανέναν, αφού είµαστε ακόµη νωρίς στο πρω-
τάθληµα, όµως οπωσδήποτε ο νικητής θα πά-
ρει ψυχολογία για τη συνέχεια. Γνώµη µου εί-
ναι πως ο Ολυµπιακός δεν έχει να φοβηθεί τί-
ποτα και θεωρώ µάλιστα πως, αν οι παίκτες του 
µπουν δυνατά στον αγώνα, είναι σε θέση από 
νωρίς να γίνουν κυρίαρχοί του».

ΜΙΧ. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ
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Πρωτάθλημα, Κύπελλο και 
πρόκριση στο Φάιναλ Φορ
της Ευρωλίγκας είναι οι στόχοι 
του Παναθηναϊκού, σύμφωνα
με τον Νικ Καλάθη
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  «ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ»
Στον ΠΑΟΚ είναι πολύ 
ευχαριστημένοι από την 
παρουσία βασικών παικτών
τους και έχουν αποφασίσει
να κρατήσουν τους Μπίσεσβαρ, 
Κάνιας, Κρέσπο και Βαρέλα 
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«Πράσινη» 
κυριαρχία

γιορτή
«Πάντα τα µατς 
αυτά ήταν για 
όλους µας γιορτή, 
αλλά και ευκαιρία 
να δείξουµε στον 
κόσµο ποιος είναι 
ο καλύτερος», λέει 
ο «Σάµπα»

ντέρμπι
«Κλασικό ντέρµπι, 
αµφίρροπο, στο 
οποίο θα επικρατή-
σει όποιος εµφα-
νιστεί κατάλληλα 
προετοιµασµένος 
και διαβασµένος», 
τονίζει ο Γεωργάτος

Παίζουν 
τα ρέστα τους 

στο ΟΑΚΑ!
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυµπιακό σε ένα ντέρµπι που 
θα πέσουν κορµιά και οι Σαµπανάτζοβιτς, Γεωργάτος, 

οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο 
οµάδων, καταθέτουν τα προγνωστικά τους 


