
Μ
όλις δέκα χιλιόµετρα χώριζαν τις ιστορικές 
έδρες τους, στους Αµπελόκηπους ο Παναθη-
ναϊκός, στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ. Οµάδα 

κατά βάση των λαϊκών στρωµάτων η Ενωση, κατεξο-
χήν εκπρόσωποι της αστικής τάξης οι «πράσινοι». ∆ι-
αφορές αισθητές σε βάθος χρόνων, µα άσβεστος και 
διαρκής ο κοινός τους ανταγωνισµός για τα πρωτεία 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και µπορεί οι εποχές να 
άλλαξαν και διαφορετικά δεδοµένα να σκιαγραφούν 
σήµερα το προφίλ των αντιπάλων, όµως το κλασικό 
ντέρµπι της πόλης των Αθηνών είναι εδώ, συγκινεί 
και ενδιαφέρει, όπως πάντα, σταθερά και αµείωτα.

Την άποψή του για τη σπουδαία αναµέτρηση κα-
ταθέτει στη Realnews ο ∆ηµήτρης Ελευθερόπουλος, 
ποδοσφαιριστής µε τη δική του ξεχωριστή διαδροµή 
σε υψηλό επίπεδο στους αγωνιστικούς χώρους, τους 
οποίους πλέον έχει ξεκινήσει να υπηρετεί από το πό-
στο του προπονητή.

«Φυσικά και είναι ντέρµπι, πρόκειται για δύο οµά-
δες που παραµένουν µεγάλες, σε όποια κατάσταση 
κι αν είναι», επισηµαίνει. «Η ισοπαλία του Παναθηνα-
ϊκού στην Τούµπα, αποτέλεσµα που ελάχιστοι περίµε-
ναν, πιστοποιεί µε σαφήνεια ότι τέτοια µεγέθη δεν τα 
υποτιµάς ποτέ». Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυµπιακού 
και πτυχιούχος Ψυχολογίας συµπληρώνει ότι «και οι 
δύο θέλουν πολύ τη νίκη για διαφορετικούς λόγους. 
Η ΑΕΚ ακόµη είναι σε µεταβατικό στάδιο, µε τον Νί-
κο Κωστένογλου να προσπαθεί να αξιοποιήσει το ρό-
στερ, πράγµα που δεν έγινε µε τον Καρντόσο, και να 
συµµαζέψει την οµάδα του τόσο όσον αφορά την τα-
κτική, όσο και στη φυσική κατάσταση. Και πράγµατι, 
καταγράφεται ανοδική πορεία, µε τον προπονητή να 
προσεγγίζει σωστά τους αγώνες και την ΑΕΚ γενικό-
τερα να εµφανίζει καλύτερο πρόσωπο. Από την άλ-
λη υπάρχει ο Γιώργος ∆ώνης, στον οποίο πιστώνε-
ται το εξαιρετικό κοουτσάρισµα την ώρα του αγώνα, 
ο τεχνικός που διαβάζει τον αντίπαλο και αναλόγως 
προετοιµάζει τους ποδοσφαιριστές του. Και οι δύο 
οµάδες έχουν αποκτήσει την ταυτότητα του προπο-
νητή τους και πάνω-κάτω παίζουν µε το ίδιο σύστη-
µα ανάπτυξης. Να προσθέσω εδώ ότι ο Παναθηναϊ-
κός δείχνει να αφήνει οριστικά πίσω του τα φιλικά του 
καλοκαιριού που τον παρέσυραν σε λάθη και πλέον 
γίνεται πιο κυνικός».

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο 43χρονος προ-
πονητής στέκεται στους Ζαχίντ και Λιβάγια, «παί-
κτες που µπορούν να κάνουν τη διαφορά», όπως λέ-
ει χαρακτηριστικά, ενώ «σηµαντική είναι η επιστρο-
φή του Μάνταλου που έχει την ευχέρεια να οδηγεί 
µαεστρικά τους συµπαίκτες του. Και οι δύο αντίπα-
λοι δεν έχουν εξτρέµ που ξεχωρίζουν και το πιο πιθα-
νό είναι η αναµέτρηση να κριθεί στον άξονα. Αρχικά 
δεν βλέπω να ρισκάρει κάποιος και το µατς θα πάει 
στην ισορροπία, την οποία όποιος διαταράξει θα 
έχει κάνει το πρώτο βήµα για να επικρατή-
σει. Εννοείται ότι µιλάµε για 50-50, µε κοι-
νή έδρα µεν, που όµως σήµερα θα έχει 
µόνο οπαδούς του Παναθηναϊκού. Και 
ίσως αυτό να παίξει τον ρόλο του, αφού 
το ποδόσφαιρο στηρίζεται στην αυτο-
πεποίθηση και στην ψυχολογία. Και βε-
βαίως θα πάρει αυτοπεποίθηση η οµά-
δα που έχει τον κόσµο στο πλευρό της, 
το θέµα είναι κατά πόσο θα το αξι-
οποιήσει αυτό», καταλήγει ο ∆. 
Ελευθερόπουλος. 
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Σχεδόν όλη τη χρονιά μέσα 
σε έναν μήνα θα παίξουν 
οι «ερυθρόλευκοι» και 
ο Μαρτίνς καλείται να 
διαχειριστεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα το ρόστερ
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ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΖΑΜΠΑ
Κακή είναι μέχρι τώρα η σεζόν 
για τον Βραζιλιάνο ακραίο και 
στον ΠΑΟΚ σκέφτονται ακόμα 
και την πώλησή του με λιγότερα 
χρήματα από τη ρήτρα του
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Με δίψα 
για τη νίκη!

Ο Γολγοθάς 
του Ολυμπιακού

Ο «ουδέτερος» προπονητής ∆ηµήτρης 
Ελευθερόπουλος αναλύει στην «R» 

το αθηναϊκό ντέρµπι µεταξύ ΠΑΟ και ΑΕΚ 
και δηλώνει ότι «το µατς θα πάει στην 

ισορροπία και είναι ανοιχτό 
σε κάθε πρόβλεψη»

μάχη
«Προβλέπω µάχη 
µέχρις εσχάτων, 
σε µια αναµέτρηση 
ανοιχτή και 
δύσκολη για 
οποιαδήποτε 
πρόβλεψη», 
δηλώνει για 
το ντέρµπι ο 
Αντώνης Μήνου, 
ενώ ο Λύσανδρος 
Γεωργαµλής 
τονίζει ότι «αν και 
σε τέτοιους αγώνες 
απαγορεύονται τα 
προγνωστικά, θα 
έδινα ένα µικρό 
προβάδισµα στην 
ΑΕΚ, 60-40»


