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ίναι το µατς που περιµένει σύσσωµο το πο-
δοσφαιρικό πανελλήνιο, σχεδόν από το πρώ-
το κιόλας σφύριγµα έναρξης του πρωταθλή-

µατος στο τέλος του καλοκαιριού. Πιο πολύ φυσικά 
αδηµονούν γι’ αυτό οι οπαδοί των δύο αντιπάλων, 
σε µια αναµέτρηση που, αν και δεν κρίνει τα πάντα, 
θα µετρήσει πολύ για τη συνέχεια. Ο νταµπλούχος 
ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Καραϊσκάκη για να επαναλάβει 
την περσινή του επιτυχία, τη στιγµή που στον Ολυµπι-
ακό ζουν και αναπνέουν για τη νίκη που θα τους επι-
τρέψει και να αποσπαστούν βαθµολογικά από τους 
Θεσσαλονικείς, αλλά και να κάνουν αποφασιστικό βή-
µα επιστροφής στα αγωνιστικά πρωτεία της λίγκας. 
Ντανιέλ Ποντένσε και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ µιλούν 
στη Realnews για το καυτό, όπως προµηνύεται, 
αποψινό ενενηντάλεπτο. 

 ΠΟΝΤΕΝΣΕ
«Προερχόµαστε από ένα σπουδαίο µατς στο 
Λονδίνο κόντρα στην Τότεναµ για το Τσά-
µπιονς Λιγκ, όπου προσπαθήσαµε, αλλά 
δεν τα καταφέραµε. Κάναµε εύκολα λάθη 
και δώσαµε δικαιώµατα στους αντιπάλους 
µας, κάτι που σίγουρα θα πρέπει να αποφύ-
γουµε στον αγώνα µε τον ΠΑΟΚ. Ολοι στην οµά-
δα γνωρίζουµε τη σηµασία αυτού του µατς. Ισοβαθ-
µούµε στην πρώτη θέση και θέλουµε να µείνουµε και 
πάλι µόνοι πρώτοι. Θα πρέπει να έχουµε ισορροπία 
στο παιχνίδι µας και επιβάλλεται να ρίξουµε το βάρος 
στο να µη δώσουµε στιγµές στον αντίπαλό µας, αλ-
λά και στο πώς θα βρούµε τον τρόπο για να σκορά-
ρουµε και να πάρουµε τη νίκη. Αυτό που πρέπει να 
µας ενδιαφέρει είναι το πώς θα πάρουµε τους τρεις 
βαθµούς της νίκης. Σε αυτές τις αναµετρήσεις αυτό 
µετράει περισσότερο. Πρέπει να είµαστε συγκεντρω-
µένοι και στο τέλος του αγώνα να είµαστε αυτοί που 
θα πανηγυρίσουµε».

 ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ
«Το ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό είναι σίγουρα σηµα-
ντικό, ωστόσο δεν είναι αυτό που θα κρίνει τον τίτλο. 
∆εν είναι αυτό το παιχνίδι το πιο κρίσιµο της χρονιάς, 
θα δώσουµε και άλλα σηµαντικά ντέρµπι µέχρι το τέ-
λος της σεζόν. Εχουµε µπροστά µας πολλούς αγώνες 
ακόµη στην κανονική περίοδο και όλα είναι σηµαντι-
κά. Βλέπουµε ότι και εµείς και ο αντίπαλός µας έχου-
µε χάσει βαθµούς και αυτό σηµαίνει ότι όλα τα µατς 
είναι εξίσου σηµαντικά. Αυτό που έχουµε να κάνου-
µε είναι να είµαστε συγκεντρωµένοι και έτοιµοι σε κα-
θένα από αυτά. Αλλωστε, φέτος όλα θα κριθούν στα 
πλέι οφ. Ακόµη και µε τον Ολυµπιακό θα παίξουµε 
και άλλες φορές µέχρι το τέλος της αγωνιστικής πε-
ριόδου. Κάθε παιχνίδι δίνει τρεις βαθµούς και γι’ αυ-
τούς θα αγωνιστούµε και στην έδρα του Ολυµπιακού. 
Για εµάς όλοι οι αγώνες είναι σηµαντικοί, ανεξάρτη-
τα από τον αντίπαλο, και έτσι τους αντιµετωπίζουµε. 
Ξέρουµε τη βαρύτητα που έχουν τέτοια ντέρµπι για 
την οµάδα και τον κόσµο και φυσικά θα δώσουµε το 
100% για ένα καλό αποτέλεσµα. Οπως κάθε άλλη φο-
ρά, θα παίξουµε µε στόχο να πάρουµε τη νίκη. Η οµά-
δα δουλεύει σκληρά στις προπονήσεις, δείχνει ότι εί-
ναι σε καλή κατάσταση, βελτιώνεται παιχνίδι µε παι-
χνίδι και πιστεύω ότι είµαστε έτοιµοι για να πάρουµε 
ένα ακόµη τρίποντο. Θα είναι σηµαντικό να τα κατα-
φέρουµε και να συνεχίσουµε την πορεία µας για την 
κατάκτηση του τίτλου». 
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Ο Παναθηναϊκός 
θέλει να ανανεώσει το 
συμβόλαιο του Ελληνα 
τερματοφύλακα και οι 
πρώτες επαφές έχουν ήδη 
πραγματοποιηθεί

ΟΛΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕ ΚΡΙΣΤΙΤΣΙΤΣ
Εγινε ντόρος όταν ήρθε στην ΑΕΚ, όμως 
ο Σέρβος μέσος είναι απογοητευτικός και 
δείχνει να βρίσκεται εκτός κλίματος, με πολύ 
πιθανό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην 
πατρίδα του ακόμη και στη μεταγραφική 
περίοδο του Ιανουαρίου 
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Σε καλό δρόμο 
του ∆ιούδη

Ποιος είναι 
το αφεντικό!

Το ντέρµπι στο Καραϊσκάκη 
δεν θα αναδείξει πρωταθλητή, 

όµως για τον Ολυµπιακό και τον ΠΑΟΚ αυτός 
ο αγώνας διαφέρει από τους άλλους. 

Ποντένσε και Μπίσεσβαρ 
µιλούν στην «R» για το µεγάλο µατς
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έδρα
Για το µεγάλο 
παιχνίδι µιλούν 
στην «R» 
οι Γιάννης 
Αναστασίου, 
Κριστόφ Βαζέχα 
και Σωτήρης 
Μαυροµµάτης. 
Οι τρεις βετεράνοι 
στέκονται πολύ 
στον παράγοντα 
έδρα και θεωρούν 
ότι ο Ολυµπιακός 
έχει τον πρώτο 
λόγο να κερδίσει 
το µατς
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