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Απόψε έχει αγώνα! Τον πρώτο επίσημο αγώνα της νέας αγωνιστικής περιόδου! 
Το πρώτο επίσημο ματς, στο γήπεδό μας, μπροστά στον κόσμο μας! Μαζευόμαστε 
ξανά κοντά στην ομάδα. Κοντά στη μεγάλη μας αγάπη. Δίνουμε το παρών στο 
γήπεδό μας, όπως κάνουμε πάντα και με τη φωνή μας σπρώχνουμε την ομάδα 
στην πρώτη νίκη, από τις πολλές που θα έρθουν μέσα στη σεζόν!

Το πρώτο βήμα προς μία επιτυχημένη αγωνιστική περίοδο γίνεται απόψε. Απόψε, 
απέναντι στη Λουκέρνη, ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα για να 
μπει στους ομίλους του Europa League και να δώσει συνέχεια στην, επί σειρά 
ετών, ευρωπαϊκή του παρουσία. Μέσω του Europa League ο Θρύλος επιθυμεί να 
κυνηγήσει τη διάκριση, όπως κάνει πάντοτε, συμμετέχοντας στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις.

Στο πλευρό του ο κόσμος του. Με τον κόσμο στην εξέδρα, να φωνάζει δυνατά 
«Ολυμπιακός – Ολυμπιακός!», ο Θρύλος μπορεί να πετύχει τα πάντα. Είναι μία 
σχέση που δίνει ώθηση στην ομάδα, αλλά και εκτινάσσει την εξέδρα. Στο πύρινο 
Καραϊσκάκη οι Ελβετοί θα γνωρίσουν τι  εστί ο κόσμος του Ολυμπιακού, αλλά 
και τι σημαίνει ο Δαφνοστεφανωμένος Έφηβος στο στήθος.

Στόχος του Ολυμπιακού είναι από το αποψινό παιχνίδι να καταφέρει να πάρει 
«κεφάλι» στην υπόθεση πρόκριση και να πάει έτσι στη Λουκέρνη, την επόμενη 
εβδομάδα, για να κάνει το ματς «τυπική» διαδικασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα 
επαναπαυτεί. Η ομάδα μας οφείλει να είναι πάντοτε σε εγρήγορση και αυτό περνά, 
μέρα με την ημέρα και ο Πέδρο Μαρτίνς.

Πάμε λοιπόν, όλοι μαζί, για το πρώτο θετικό αποτελέσμα σε επίσημο ματς, για 
την αγωνιστική περίοδο 2018-19. Και ας είναι αυτό το θετικό αποτέλεσμα η 
απαρχή για μία σειρά νικών και επιτυχιών, ανάλογες με εκείνες που αρμόζουν 
στον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ελλάδας!

Η πρώτη αποστολή!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα του Μοίρα, το 1925, και αμέσως 
μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραμικρή ιδέα ότι έγραφε 
ιστορία. Στόχος, όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ αποτελούσε 
έμπνευση για όλους τους  Έλληνες. «Ολυμπιακός» το όνομα και ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος το έμβλημά του. 

Τελικά δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ο λόγος που 
οι οικονομικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόμο με το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η ομάδα 
τους αλλά τρόπος ζωής. Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσμο, πορεύεται μαζί του και καταλήγει 
σ’ αυτόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία, ακόμα, ομάδα. Είναι πάνω από το ίδιο το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον 
ενθουσιασμό της νίκης. Τρόπος ζωής. Παράδειγμα για τους μαχητές της καθημερινότητας. Δεν παραδίνεται. 
Ξεπερνάει τα εμπόδια. Είναι Ολύμπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω 
δεν μπορώ να βρω άλλο λιμάνι. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδανικά. Eμπνέει τους Έλληνες. 
Είναι στο μυαλό κάτι μαγικό.

Η κληρονομιά είναι μεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να 
μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές τα Ολυμπιακά ιδανικά. Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος. Η δική μας Ολυμπιακή 
οικογένεια. Είμαστε νικητές. Ποτέ δεν σταματάμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς'' 

Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη 

νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η ΟΜΑΔΑ

Πέδρο Μαρτίνς
Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins) 
γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής 
είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από 
το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του 
ντεμπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά 
στις Vitória Guimarães, Sporting CP, Boavista, Santa 
Clara και Alverca.

Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός 
προπονητή στις  Vitór ia Setúbal ,  FC Porto και 
Belenenses και από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε 
για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως πρώτος 
τεχνικός, στην União Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι 
και για δύο χρόνια ανέλαβε την Lusitânia, ενώ τον 
Ιούλιο του 2009 βρέθηκε στον πάγκο της Espinho.

Το 2010 ανέλαβε προπονητής της Marítimo, όπου 
και έμεινε για 4 χρόνια και το 2014 μεταπήδησε στην 
Rio Ave, την οποία κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο 
καλοκαίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2018 κάθισε στον πάγκο της Vitória Guimarães, με 
την οποία στην πρώτη του σεζόν, τερμάτισε στην 4η 
θέση της βαθμολογίας και έφτασε έως τον τελικό 
του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Πλέον, στα 47 του χρόνια, αναλαμβάνει τα ηνία της 
μεγαλύτερης ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ Βοηθός Προπονητή
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ Βοηθός Προπονητή
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ Αναλυτής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γυμναστής Αποκατάστασης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ Διατροφολόγος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ Δ/ντης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Team Manager
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Φροντιστής
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ Διερμηνέας

ΤΜΗΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ Επικεφαλής Scouting
ΣΙΜΟΣ ΧΑΒΟΣ Scout
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ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Λευτέρης 
Χουτεσιώτης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

 1

Δημήτρης 
Σκαφίδας
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

 99

14

Ομάρ 
Ελαμπντελαουί
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

25

Ρόντερικ 
Μιράντα
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

Στέφανος 
Ευαγγέλου
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΑΡΟΣ: 79 ΚΙΛΑ

4

Ανδρέας 
Γιαννιώτης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

22

20

Γιασίν
Μεριά
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

Κωνσταντίνος 
Τσιμίκας
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

21

Λεονάρντο
Κούτρης
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.71
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

23

26

Γιάγκος 
Βούκοβιτς
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΑΡΟΣ: 93 ΚΙΛΑ

27

Γιάννης 
Μασούρας
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

28

Εσάν
Χατζισαφί
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΡΑΝ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

Δημήτρης 
Νικολάου
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

77

Παπ Αμπού
Σισέ
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ

66

Βασίλης 
Τοροσίδης
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

35

Ανδρέας 
Μπουχαλάκης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΑΡΟΣ: 84  ΚΙΛΑ

5
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Θανάσης 
Ανδρούτσος
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ:  ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 67 ΚΙΛΑ

8

10

Γιάννης 
Φετφατζίδης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.67
ΒΑΡΟΣ: 66 ΚΙΛΑ

6

Μαντί
Καμαρά
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

11

Λάζαρος 
Χριστοδουλόπουλος
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

7

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

90

Φελίπε
Πάρντο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

Μπίμπαρς
Νάτχο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΙΣΡΑΗΛ

19

Μάριος
Βρουσάι
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

56

Ντανιέλ
Ποντένσε
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.63
ΒΑΡΟΣ: 65 ΚΙΛΑ

17

Καρίμ 
Ανσαριφάρντ
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΡΑΝ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

33

Δημήτρης 
Μάνος
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

9

Μιγκέλ Άνχελ
Γκερέρο
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ
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Ο ΜΠΙΜΠΑΡΣ ΝΑΤΧΟ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Κίνηση πολυτελείας
με πολλαπλά οφέλη!

O Ολυμπιακός είναι εκείνος ο οποίος, «βρέξει-χιονίσει», 
σε κάθε μεταγραφική περίοδο, θα κάνει το «μπαμ»! 

Το έκανε και φέτος και μάλιστα... εκκωφαντικά! Μόλις 
τρεις ημέρες πριν ενέταξε στο δυναμικό του τον αρχηγό 
της Εθνικής Ισραήλ, πολύπειρο μέσο Μπίμπαρς Νάτχο, 
ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για 
να ταράξει πραγματικά τα νερά! Πρόκειται για την πιο 
ακριβή μεταγραφή του εφετινού καλοκαιριού, γνώστη του 
ελληνικού πρωταθλήματος, με συνολικά ένα πανάκριβο 
συμβόλαιο και ο Μπίμπαρς Νάτχο είναι έτοιμος να πάρει 
την θέση του στη μεσαία γραμμή της ομάδας μας και να την 
οδηγήσει σε μεγάλες επιτυχίες!

Γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1988 στην πόλη Κφαρ 
Κάμα του Ισραήλ. Αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του 
κέντρου, με έφεση στο «οκτώ» και έκανε τα πρώτα του 
ποδοσφαιρικά βήματα στα «φυτώρια» της Hapoel Tel Aviv. 
Γρήγορα έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα 
καθώς ξεχώριζε από μικρή ηλικία για το ταλέντο του και το 
καλοκαίρι του 2010, πήρε μεταγραφή στην Rubin Kazan. 
Στον ρωσικό σύλλογο αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια, 

πραγματοποιώντας συμμετοχές και στο υψηλότερο επίπεδο 
(σ.σ.: UEFA Champions League και UEFA Europa League).

Το 2014 έπαιξε για μισή σεζόν στον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια 
επέστρεψε στη Ρωσία, για λογαριασμό της CSKA Moscow, η 
οποία τον έκανε δικό της. Με τη φανέλα του συλλόγου της 
Μόσχας αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν. Ο Μπίμπαρς, στα 
30 του χρόνια, «κουβαλάει» 359 συμμετοχές, 65 γκολ και 
74 ασίστ, ως στατιστικά, σε μία πλούσια καριέρα. Μεταξύ 
αυτών 23 συμμετοχές στο UEFA Champions League και 42 
στο UEFA Europa League.

Σε συλλογικό επίπεδο έχει κατακτήσει 1 πρωτάθλημα 
Ρωσίας με την CSKA Moscow, 1 Κύπελλο Ρωσίας με την 
Rubin Kazan και 1 Σούπερ Καπ Ισραήλ με την Hapoel 
Tel Aviv!

Το νέο απόκτημα του Θρύλου, αποτελεί τον αρχηγό της 
Εθνικής ομάδας του Ισραήλ, μετρώντας 48 συμμετοχές και 
1 γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί  και σε όλες τις μικρές εθνικές 
της χώρας του (σ.σ.: U-17, U-18, U-19, U-21).
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ΘΕΜΑ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα τη Λουκέρνη και θέλει να διευρύνει το σερί 
των επιτυχιών του, κόντρα σε ελβετικούς συλλόγους!

Του… πάνε οι Ελβετοί!

O Θρύλος ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι! Αντίπαλος 
των «ερυθρόλευκων» στον Γ’ προκριματικό γύρο του 

UEFA Europa League είναι η Λουκέρνη, κάτι το οποίο 
φέρνει στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις.

Και αυτό γιατί; Γιατί η ιστορία είχε… happy end, όσες φορές 
ο Ολυμπιακός μας αντιμετώπισε ελβετικές ομάδες!

Πιο συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έχουν βρεθεί άλλες 
δύο φορές αντιμέτωποι με συλλόγους από την χώρα της 
κεντρικής Ευρώπης και μετρούν ισάριθμες προκρίσεις.

Η αρχή έγινε τη σεζόν 1984/1985, στο πλαίσιο του πρώτου 
γύρου του τότε Κυπέλλου UEFA. Αντίπαλος τότε ήταν η 
Xamax. Στο πρώτο ματς που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ, ο 
Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 χάρη στο τέρμα του 
Μητρόπουλου στο 2ο μόλις λεπτό. Στον επαναληπτικό του 
Neuchâtel, οι γηπεδούχοι έψαξαν για απαντήσεις, όμως 
ο «αλενατόρε» τους χάλασε τα σχέδια. Αν και η Xamax 
προηγήθηκε δις, ο Αναστόπουλος με τα γκολ του στο 51’ 
και στο 89’, έδωσε την πρόκριση στην ομάδα μας.

Η δεύτερη φορά που ο Θρύλος αντιμετώπισε ελβετική 
ομάδα ήταν τη σεζόν 2016/2017 και αυτή δεν ήταν άλλη 
από την BSC Young Boys, στο πλαίσιο της φάσης των 
ομίλων του UEFA Europa League.

Στην πρεμιέρα της φάσης, στο πρώτο ματς που διεξήχθη 
στο Stade de Suisse, ο Εστέμπαν Καμπιάσο, με όμορφη 
προβολή, λίγα λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε στην ομάδα μας το 
πολύτιμο τρίποντο.

Στο ματς της 5ης αγωνιστικής, στο «Γ. Καραϊσκάκης», 
ο Κώστας Φορτούνης με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 48’, με το σύλλογο της 
Βέρνης να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 58’. Αυτό ήταν και το 
τελικό αποτέλεσμα, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την 
πρόκριση.

Σήμερα, λοιπόν, με αντίπαλο και πάλι ελβετικό σύλλογο, 
η ομάδα μας, θέλει να βάλει τις βάσεις για να συνεχίσει το 
σερί των επιτυχιών!

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ
τη ζώνη ασφαλείας σας

Παρακαλούµε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ EMIRATES

Απολαύστε ένα πλούσιο γεύµα πολλών πιάτων µε υπέροχα γλυκά, που δύσκολα θα 
τους αντισταθείτε, καθώς και δωρεάν ποτά, κρασί και αναψυκτικά.

Hello Tomorrow
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Ανδρέας Γιαννιώτης φορά ξανά τα ερυθρόλευκα και πριν από τον πρώτο 
επίσημο αγώνα, με αντίπαλο τη Λουκέρνη, μιλά στο match program για τους 
στόχους της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκριση, δουλειά και νταμπλ!

M ε το νούμερο 22 στην πλάτη, ο Ανδρέας Γιαννιώτης 
επιστρέφει σε γνώριμο περιβάλλον, με φόντο λευκό 

και κόκκινο και ετοιμάζεται για μία νέα σεζόν υψηλών 
προσδοκιών, αλλά και διακρίσεων. Οι ευθύνες πολλές, 
οι δυνατότητες ακόμη περισσότερες και η δίψα για 
επιτυχία... απεριόριστη! Ο νεαρός γκολκίπερ της ομάδας 
μας, ο οποίος παίρνει φανέλα βασικού και ετοιμάζεται να 
βουτήξει στα «βαθιά», δείχνει ώριμος, έτοιμος και πάνω 
από όλα... ανυπόμονος να γράψει «χρυσές σελίδες» με 
τον Ολυμπιακό.

Ενόψει του πρώτου επίσημου αγώνα της ομάδας μας, 
στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με αντίπαλο τη Λουκέρνη, ο 
Ανδρέας Γιαννιώτης μιλά στο επίσημο πρόγραμμα αγώνα 
για την επικείμενη, πρώτη μάχη προκριματικών του 
Europa League, τη δουλειά που έγινε στην προετοιμασία, 
τις φιλοδοξίες του με τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας 
στην Ελλάδα, αλλά και τους «ερυθρόλευκους» στόχους.

Είναι διαφορετική ετούτη η φορά που βάζεις τα 
ερυθρόλευκα, έτσι δεν είναι;

Νιώθω πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Δούλεψα πολύ τα 
προηγούμενα χρόνια και αισθάνομαι ότι μπορώ να 
αντεπεξέλθω στις απαιτήσεις που γεννά η παρουσία μου 
κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Υψηλές, σίγουρα. 

Ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και 
ως εκ τούτου, η πιο απαιτητική. Συμβόλαιο με την επιτυχία 
δεν έχει κανείς, σε κανέναν τομέα στη ζωή, αλλά στον 
Ολυμπιακό έχουμε «συμβόλαιο» με το να δίνουμε το 1000% 
και να κρατούμε την ομάδα στην κορυφή. Με δεδομένο ότι 
οι συνθήκες είναι οι ιδανικές, οφείλουμε όλοι να αδειάζουμε 
το μυαλό μας από οτιδήποτε το κρατά απασχολημένο και να 
παραμένουμε συγκεντρωμένοι μέχρι την τελευταία στιγμή 
στον στόχο μας. Όποιος και αν είναι αυτός, ο εκάστοτε στόχος. 
Θέλουμε να είμαστε πάντα νικητές και για να συμβεί αυτό, 
πρέπει να είμαστε πάντα απόλυτα συγκεντρωμένοι.

Πόσο δύσκολο είναι να φοράς αυτή τη φανέλα;

Δύσκολο, όσο και τιμητικό. Είπα και πριν ότι ο Ολυμπιακός 
είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Το να είσαι κομμάτι 
αυτού του συνόλου είναι κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθεις 
υπερήφανος. Αλλά το να είσαι παίκτης του Ολυμπιακού δεν 
έχει μόνο προνόμια. Έχει, πάνω από όλα, ευθύνες. Ειδικά 
για εμένα, που είμαι τερματοφύλακας. Είναι λίγο... μοναχική 
η θέση του τερματοφύλακα, αν μπορώ να το πω αυτό σε 
ένα ομαδικό άθλημα. Είσαι το τελευταίο «κάστρο» πριν 
«παραβιαστεί» η εστία της ομάδας σου και έχεις έτσι μία 
ευθύνη ιδιαίτερη. Μια απόκρουση σε κάνει «ήρωα», ένα γκολ 
μπορεί να στοιχίσει τα πάντα! 
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Η συνεργασία σου με τον Παναγιώτη Αγριογιάννη και τα 
άλλα παιδιά στην ομάδα των τερματοφυλάκων πως είναι;

Είμαστε παρέα. Όλη η ομάδα είμαστε καλά. Όμως ειδικότερα 
η ομάδα των τερματοφυλάκων, να μιλήσω για αυτό δηλαδή, 
είμαστε μια μικρή, δεμένη παρέα. Έχω συνεργαστεί με 
έμπειρους τερματοφύλακες, Έλληνες, ξένους, με διάφορους 
γυμναστές τερματοφυλάκων, με όλους δούλεψα πολύ καλά. 
Το ίδιο και τώρα με τον κ. Αγριογιάννη. Νιώθω πολύ καλά υπό 
τις οδηγίες του. Είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει και νιώθω 
ήδη ότι βελτιώνομαι, ως τερματοφύλακας και ποδοσφαιριστής 
συνολικά. Εύχομαι να βγάλουμε αυτή μας την αίσθηση και 
στον αγωνιστικό χώρο, όποιο παιδί παίζει σε οποιοδήποτε 
ματς. Αντιλαμβανόμαστε ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι 
μία και δεν γίνεται, επ’ ουδενί, να παίξουν μαζί παραπάνω από 
ένας. Στην άμυνα λόγου χάρη, μπορεί ένα δεξιό μπακ να παίξει 
αριστερά και έτσι να είναι δύο δεξιά μπακ μαζί στην ενδεκάδα. 
Αλλά τερματοφύλακας είναι ένας κάθε φορά και μόνο στο 
απευκταίο (τραυματισμός, αποβολή) μπορεί να κληθεί ο 
αναπληρωματικός να συμμετέχει. Το κατανοούμε αυτό, όλα 
τα παιδιά και ο ανταγωνισμός μεταξύ μας είναι πλήρως υγιής 
και σε οικογενειακό, πρακτικά, επίπεδο. Είμαστε ομάδα! 

Ποιοι οι προσωπικοί σου στόχοι για τη νέα σεζόν;

Ξέρω καλά ότι δεν έχω πάρει φανέλα βασικού στο... σπίτι 
μου. Πρέπει κάθε εβδομάδα να είμαι και καλύτερος, για να 
δικαιολογώ την εμπιστοσύνη της ομάδας προς εμένα και να 
κρατώ στα χέρια μου την τύχη του βασικού τερματοφύλακα 
στον Ολυμπιακό. Σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, δεν 
υπάρχει χώρος για να επαναπαύεσαι. Πρέπει να είσαι πάντα 
σε εγρήγορση. Θέλω, λοιπόν, να είμαι υγιής, να συνεχίσω να 
δουλεύω όπως κάνω όλα αυτά τα χρόνια και να καθιερωθώ 
ως ο πρώτος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού! Στη συνέχεια 
εύχομαι να έχω (και επομένως να έχουμε) πολλά «μηδέν 
παθητικό»! Αυτό να φέρει ομαδικές επιτυχίες και να με βοηθήσει 
να καλούμαι σταθερά στην Εθνική, κάτι που επιθυμώ επίσης.

Και η ομαδική προσέγγιση της νέας σεζόν;

Θέλουμε να κατακτήσουμε το νταμπλ στην Ελλάδα και να 
περάσουμε, πρωτίστως, στους ομίλους του Europa League. 
Όταν καταφέρουμε αυτό, θα κοιτάξουμε να προκριθούμε από 
τους ομίλους και να συνεχίσουμε στα νοκ άουτ παιχνίδια. Στην 
Ελλάδα, ωστόσο, οι στόχοι μας είναι από τώρα σαφείς και 
απόλυτοι: Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το όμορφο ποδόσφαιρο 
είναι πάντα στο μυαλό μας, ωστόσο αυτό ξέρουμε ότι θα έρθει 
σταδιακά, με την πολλή δουλειά. Ο πρώτος και κύριος στόχος 
μας είναι οι τίτλοι!

Πες μου σε παρακαλώ δυο λόγια για αυτό που κάνει ο 
Σύλλογος με τους πυρόπληκτους στην Ανατολική Αττική.

Αισθάνομαι υπερήφανος που αποτελώ κομμάτι του 
Ολυμπιακού, σε αυτό που κάνει. Ο κ. Μαρινάκης έχει δείξει 
τόσες φορές ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός να είναι 
ένας Σύλλογος που επιστρέφει και με το παραπάνω, την 
αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο! Και σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς που βιώνουν οι άνθρωποι στη χώρα 
μας, το να γνωρίζουν ότι ένα τεράστιο σωματείο, όπως ο 
Ολυμπιακός, είναι στο πλευρό τους, σίγουρα δίνει ώθηση 
και ελπίδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το να δείχνεις 
στους συνανθρώπους μας ότι δεν είναι μόνοι τους. Αυτό 
είναι το ουσιώδες!

Πριν βάλουμε τελεία σε αυτή σου τη συνέντευξη, στο 
επίσημο πρόγραμμα αγώνα της ομάδας μας, ενόψει του 
πρώτου ματς, με τη Λουκέρνη, θα ήθελες να πεις κάτι 
στον κόσμο, που δίνει το παρών στην εξέδρα;

Θέλω να τους πω ότι οι φωνές τους είναι η δύναμή μας. Ότι 
έχοντας τους στο πλευρό μας νιώθουμε πιο δυνατοί και 
σχεδόν... ανίκητοι! Θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε 
αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό μας εμπόδιο και να συνεχίσουμε 
στα πλέι οφ του Europa League. Και από εκεί, να πάμε 
παρακάτω! Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Ο ΤΟΡΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥΞΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

OΓιάννης Φετφατζίδης είναι μία κλασσική 
περίπτωση ποδοσφαιριστή – «δικό μας 

παιδί». Από μικρός φόρεσε τη φανέλα του Θρύλου, 
ανδρώθηκε με τα «ερυθρόλευκα» και αποτέλεσε 
κομμάτι της πρώτης ομάδας, με την οποία διακρίθηκε 
και πέτυχε σπουδαία πράγματα! Ο έμπειρος, πλέον, 
μεσοεπιθετικός, φοράει ξανά στο στήθος τον 
Δαφνοστεφανωμένο Έφηβο και είναι και πάλι έτοιμος 
για μεγάλα πράγματα.

Ο Φέτφα έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2009 έως το 
2013! Η σωματοδομή του επέτρεπε πάντα να είναι 
ιδιαίτερα ευέλικτος και επομένως πολύ δύσκολος 
στο... μαρκάρισμα! Ντριπλαδόρος, με έφεση στο να 
πατάει περιοχή και να σκοράρει, το κύριο γνώρισμά 
του είναι το ότι παίζει εξαιρετικά με ανάποδο πόδι και... 
μοιράζει σακούλες! Στα 27 του, πλέον έμπειρος και με 
παραστάσεις από Ελλάδα, Ιταλία και Σαουδική Αραβία, 
φορά ξανά τη φανέλα του Θρύλου και είναι έτοιμος να 
προσφέρει τα μέγιστα στην γραμμή κρούσης.

Το σημαντικότερο είναι, βέβαια, ότι ο «Φέτφα» 
επιστρέφει σπίτι του! Εκεί όπου αγαπήθηκε, στην 
ομάδα την οποία και ο ίδιος αγάπησε! Πανηγύρισε με 
τον Ολυμπιακό τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (2011, 
2012 και 2013), δύο Κύπελλα, (2012 και 2013) και 
στη συνέχεια έφυγε, ως νικητής, για να επιστρέψει 
και πάλι έτσι. Πέρασε από την Ιταλία και τις Τζένοα 
και Βερόνα, ενώ από το 2015 μέχρι το 2018 φόρεσε 
τη φανέλα της Αλ Αχλί, με την οποία κατέκτησε 1 
πρωτάθλημα Σαδουδικής Αραβίας, 1 Κύπελλο του 
Βασιλιά Σαουδικής Αραβίας και 1 Σούπερ Καπ!

Η εμπειρία του, τόσο από την ελληνική πραγματικότητα, 
όσο και από τον Ολυμπιακό ειδικότερα, είναι τα βασικά 
προσόντα του, τα οποία μαζί με το αστείρευτο ταλέντο 
του, θέτει εκ νέου στην υπηρεσία του Θρύλου!

O «Τόρο» επιστρέφει στο σπίτι του! Ο Βασίλης 
Τοροσίδης, ένα από τα πλέον αγαπητά παιδιά 

της «ερυθρόλευκης» εξέδρας, ένας παίκτης που 
γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει να «πεθαίνεις» για τον 
Ολυμπιακό και τα χρώματά του, φορά ξανά την τιμημένη 
«ερυθρόλευκη» φανέλα! Ο «κάπτεν» Τοροσίδης, 
ο οποίος είχε στο παρελθόν την τιμή να φορέσει το 
περιβραχιόνιο του αρχηγού του Ολυμπιακού στο 
μπράτσο, γύρισε στο «λιμάνι» της καρδιάς του!

Έχει γράψει ιστορία με τα «ερυθρόλευκα». Από το 2007 
μέχρι και το 2013, οπότε αποφάσισε να δοκιμάσει τις 
δυνάμεις του στο Καμπιονάτο, ο «Τόρο» υπήρξε 
βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού, συμμετέχοντας σε 
μεγάλες στιγμές και σε μεγάλες επιτυχίες! Κατέκτησε 
συνολικά 5 πρωταθλήματα Ελλάδας, με τη φανέλα 
του Ολυμπιακού (2007, 2008, 2009, 2011, 2012), 3 
Κύπελλα Ελλάδας (2008, 2009 και 2012), καθώς και 
1 Σούπερ Καπ Ελλάδας (2007)!

Αναδείχθηκε καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής 
για τη σεζόν 2009-2010 και ψηφίστηκε ως μέλος της 
καλύτερης ενδεκάδας των προκριματικών του Euro 
2012, σύμφωνα με τη γερμανική ιστοσελίδα Stern! Το 
διάσημο goal.com τον ανέδειξε ως μέλος της καλύτερης 
ενδεκάδας του Euro 2012, με τη φανέλα της Εθνικής!

Στην Ιταλία, από το 2013 μέχρι το 2016, μέτρησε 60 
συμμετοχές και 4 γκολ με τη φανέλα της Ρόμα, αλλά και 
44 συμμετοχές και 1 γκολ με τη φανέλα της Μπολόνια 
(από το 2016 μέχρι να επιστρέψει στον Ολυμπιακό)!

Παίκτης που όσο ταλέντο διαθέτει, άλλο τόσο και 
περισσότερο είναι το πάθος με το οποίο παίζει μέσα στο 
γήπεδο... Αλησμόνητοι έχουν μείνει οι πανηγυρισμοί του 
με τη φανέλα του Θρύλου, τα γκολ που έχει σκοράρει 
έναντι των μεγάλων αντιπάλων μας, αλλά και η... τρέλα 
που έβγαζε στο γήπεδο, για τον Δαφνοστεφανωμένο 
Έφηβο! Πιο έμπειρος και με μεγάλο όρεξη, ο «Τόρο» 
επιστρέφει σπίτι του, για να... τελειώσει αυτό που άφησε 
στη μέση! Να πάρει και άλλους τίτλους με τον Θρύλο!

«Φέτφα» σαν να μην έφυγε ποτέ! Αρχηγός, παθιασμένος και διψασμένος!
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Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

Aφήνοντας πίσω του την... παρένθεση των 
υπολοίπων ελληνικών ομάδων, στις οποίες 

αγωνίστηκε, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 
πήρε την απόφαση να έρθει στον Ολυμπιακό της 
καρδιάς του και να θέσει εαυτόν στη διάθεση του 
Δαφνοστεφανωμένου Εφήβου!

Ήταν ανέκαθεν γνωστό τοις πάσοι ότι ο Λάζαρος 
είναι φίλος του Ολυμπιακού. Έτερον εκάτερον. 
Φόρεσε τη φανέλα άλλων ελληνικών ομάδων 
και μάλιστα βασικών αντιπάλων του Θρύλου 
και μάλιστα σκόραρε και εναντίον μας. Ως 
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, έκανε αυτό που 
ο ίδιος θεωρούσε καλύτερο για την καριέρα του. 
Όταν όμως το συναίσθημα τον κάλεσε... πως θα 
μπορούσε να αρνηθεί; Όταν του δόθηκε η ευκαιρία 
να φορέσει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, 
πως θα μπορούσε να πει όχι; Και φυσικά, το έκανε! 
Είπε το «ναι» και τα υπόλοιπα μένουν να γραφτούν 
στην ιστορία.

Από την πρώτη ημέρα του στην ομάδα, ο Λάζαρος 
έδειξε τον λόγο για τον οποίο ήθελε τόσο πολύ να 
έρθει. Νιώθει καλά, νιώθει σαν να είναι στο σπίτι 
του, οικεία, άνετα, ευχάριστα. Φοράει τη φανέλα του 
Ολυμπιακού, σε φιλικό, σε προπόνηση... οπουδήποτε 
και το χαίρεται! Αυτή η δίψα για το κόκκινο και το 
λευκό είναι που τονώνει ακόμη περισσότερο το 
αδιαμφησβήτητο ταλέντο του και τον κάνει ακόμη 
πιο πολύτιμο στα χέρια του Πέδρο Μαρτίνς!

Ο Λάζαρος έχει μπει για τα καλά στο κλίμα. Πήρε 
τη φανέλα με το «11» και ήδη έχει σκοράρει, έχει 
μοιράσει ασίστ, γενικότερα αρχίζει να βγάζει επάνω 
στο χορτάρι το πλούσιο ταλέντο του, με την μπάλα 
στα πόδια. Ο Πέδρο Μαρτίνς τον υπολογίζει ως 
βασικό για το ένα άκρο της επίθεσης και το γεγονός 
ότι ο Λάζαρος μπορεί να παίξει αριστερά, όσο και 
δεξιά, δίνει στον Πορτογάλο προπονητή ακόμη 
περισσότερες λύσεις!

Ένα σκαλί πιο ψηλά!
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O... μικρός μάγος του Θρύλου, προέρχεται από 
την χώρα του Πέδρο Μαρτίνς! Ο Πορτογάλος 

άσος άφησε την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας για 
λογαριασμό του Θρύλου και αποτελεί ένα 
από τα μεταγραφικά αποκτήματα του φετινού 
καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό! Βραχύσωμος και 
με κύριο γνώρισμά του την απίστευτη τεχνική και 
την ταχύτητά του, ο νεαρός εξτρέμ είναι ήδη μία από 
τις εξαιρετικές επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς, για 
το ένα άκρο της επίθεσης! Εξελίξιμος, με τεράστιο 
ταλέντο, ο Πορτογάλος αρτίστας έχει όλα τα φόντα 
για να... μοιράσει σακούλες στις αντίπαλες άμυνες, 
να σκοράρει πολλά γκολ και να μοιράσει πολλές 
ασίστ!

O Ισπανός στράικερ έδειξε από τα πρώτα φιλικά 
κιόλας τα δείγματα γραφής του ταλέντου του. 

Σκόραρε... το ένα γκολ πίσω από το άλλο, είχε 
πολύ ωραίες κινήσεις, τραβώντας την άμυνα και 
ανοίγοντας διαδρόμους για τα επερχόμενα χαφ 
και συνολικά έδειξε στοιχεία ολοκληρωμένου 
επιθετικού, ο οποίος μπορεί να προσφέρει με 
περισσότερους τρόπους, από το να σκοράρει 
απλώς πολλά γκολ! Παίκτης με μυαλό, με καλά 
τρεξίματα και εξαιρετικές τοποθετήσεις, ο Γκερέρο 
δείχνει έτοιμος να σηκώσει μαζί με τον Καρίμ και τον 
Μάνο (στην παρούσα φάση) το βάρος της γραμμής 
κρούσης του Θρύλου. Πέραν αυτού, δείχνει να έχει 
ήδη εγκλιματιστεί στο νέο του περιβάλλον και 
παράλληλα να αισθάνεται πολύ καλά στον Πειραιά, 
δηλαδή στο νέο του σπίτι.

Ντανιέλ Ποντένσε

Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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Oβράχος από την Τυνησία είναι εδώ και φοράει 
τον Δαφνοστεφανωμένο Έφηβο στο στήθος! 

Έπειτα από ένα μικρό «σίριαλ», με τον ίδιο να 
κάνει τα πάντα ώστε αυτό να έχει αίσια έκβαση, ο 
Γιασίν Μεριά ντύθηκε στα «ερυθρόλευκα»! Στόχος 
του είναι να δέσει την άμυνα του Ολυμπιακού και 
να βοηθήσει όλους τους συμπαίκτες του, ώστε 
η ομάδα μας συνολικά να έχει πολλά «μηδέν 
παθητικό» κατά τη διάρκεια της προσεχούς 
αγωνιστικής περιόδου! Ο 25χρονος στόπερ είναι 
έμπειρος, ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΚΟΣ (ήταν βασικό στέλεχος 
της εθνικής Τυνησίας στο Μουντιάλ της Ρωσίας) 
και... έτοιμος για μεγάλα πράγματα, με τη φανέλα 
του Θρύλου. Στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε 
ότι εκτός από τίτλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να 
διακριθεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

O νεαρός «βράχος» της μεσαίας γραμμής 
με την αστείρευτη αντοχή. Έπαιξε ίσως 

στο μεγαλύτερο κομμάτι των φιλικών της 
προετοιμασίας, βγάζοντας 90λεπτα! Ο Μαντί 
Καμαρά είναι ένα νεαρό παιδί, με τρομερά στοιχεία, 
τα οποία ο ίδιος φιλοδοξεί να δουλέψει στον 
Ολυμπιακό και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο. 
Παράλληλα, είναι ένας «έτοιμος παίκτης», ο 
οποίος μπορεί να δώσει πάρα πολλές λύσεις 
στη μεσαία γραμμή, καλύπτοντας την θέση του 
αμυντικού μέσου! Από τα φιλικά παιχνίδια της 
προετοιμασίας ήδη κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του 
και δικαίως πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, 
στο πλευρό του «παλιού» Ανδρέα Μπουχαλάκη, 
στον άξονα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το μέλλον 
του ανήκει και πως με σκληρή δουλειά, θα πετύχει 
όλα αυτά για τα οποία αποφάσισε να φορέσει την 
φανέλα του Θρύλου!

Γιασίν Μεριά

Μαντί Καμαρά

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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Aκόμη μία λύση για τα μετόπισθεν έχει στα χέρια 
του ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο έμπειρος στόπερ από την 

Ιβηρική Χερσόνησο και συμπατριώτης του προπονητή 
του Ολυμπιακού πήρε χρόνο συμμετοχής στα φιλικά, 
δίπλα σε Βούκοβιτς και Σισέ, όμως δεν πρόλαβε 
(χρονικά και μόνο) να παίξει δίπλα στον Μεριά. 
Απέναντι στην Λεγανές, στην πρόβα τζενεράλε, πριν 
το αποψινό ματς με τη Λουκέρνη, ο Πέδρο Μαρτίνς τον 
έβαλε βασικό, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να τον 
χρησιμοποιήσει απέναντι στους Ελβετούς.

Aκόμη μία σπουδαία ελπίδα για το μέλλον, με προοπτική να 
δώσει και άμεσα λύσεις στην ομάδα μας, ο Γιάννης Μασούρας 

ήρθε από την ΑΕΛ, προκειμένου να δοκιμάσει την τύχη του στην 
κορυφαία ομάδα της χώρας, τον Ολυμπιακό. Έκανε πέρυσι μία 
καταπληκτική χρονιά με τους «βυσσινί» και έτσι του δόθηκε η 
ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα του Θρύλου. Με σκληρή δουλειά 
και προσήλωση είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει μία σημαντική 
μονάδα για την ομάδα μας, η οποία διαρκώς ενισχύει τον ελληνικό 
κορμό της!

Φ έρελπις, «μπόμπερ» και τρομερά ταλαντούχος, 
ο Δημήτρης Μάνος διέλυσε τα αντίπαλα δίχτυα 

πέρυσι, με τη φανέλα του ΟΦΗ και έτσι κέρδισε 
την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη 
μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό! 
Ήδη δείχνει τα θετικά στοιχεία του και από ατυχία και 
μόνο δεν βρήκε δίχτυα. Είχε δοκάρια, επεμβάσεις εις 
βάρος του επάνω στη γραμμή και συνολικά έδειξε ότι 
διαθέτει την ποιότητα που χρειάζεται, για να φορά τη 
φανέλα του Θρύλου!

Ροντερίκ Μιράντα

Γιάννης Μασούρας

Δημήτρης Μάνος

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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EΠΊΣΗΜΟΣ ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ 

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι και φέτος εμπιστεύθηκε  
την ιατρική υποστήριξη της ομάδας μας στο Metropolitan Hospital, 
ένα υπερσύγχρονο θεραπευτήριο στελεχωμένο με διακεκριμένους ιατρούς  
και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας  
της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν για ένα έτος 
την Kάρτα Μetropolitan, με παροχές όπως:

1  Ιατρικές επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς, στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ

2  Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική με 40 ευρώ στις επισκέψεις σε Διευθυντές Ιατρούς

3  Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις  
  (Τιμές ΦΕΚ + 30%, το οποίο ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

4  Στα Check Up του Metropolitan, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 20%)

ΜETROPOLITAN  
HOSPITAL
210 4809000 
Eθνάρχου Μακαρίου 9  
& Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Ν. Φάληρο www.metropolitan-hospital.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας στο 210 4809492 - 210 4809217

ΔΩΡΕΑΝ KΑΡΤΑ ΜETROPOLITAN 



ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΥΡΙΟ»

Aπό την πρώτη ημέρα δουλειάς του στο Ρέντη, πριν ακόμη 
η ομάδα αναχωρήσει για την Αυστρία και το πρώτο 

στάδιο προετοιμασίας στο εξωτερικό, ο Πέδρο Μαρτίνς 
έδειξε ένα από τα κύρια στοιχεία, τα οποία τον χαρακτηρίζουν, 
ως προπονητή: Εκείνο της προσαρμοστικότητας. Με βάση το 
υλικό, το οποίο έχει στα χέρια του, ο Πορτογάλος τεχνικός 
έχει δουλέψει ήδη περισσότερα από ένα συστήματα και με 
διαφορετικά πρόσωπα σε αυτά.

Στόχος είναι τόσο το να προσαρμόζεται η ομάδα, όσο 
και το να παίρνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές ευκαιρίες. Η 
προσαρμογή δεν έχει να κάνει τόσο με τον αντίπαλο, όσο 
με τις συνθήκες του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα 
φύσει επιθετική, με κυριαρχία στο παιχνίδι της και πολλές 
πάσες. Αυτό δεν αλλάζει. Ωστόσο, κάθε αγώνας είναι 
διαφορετικός και κατά τη διάρκειά του, η εξέλιξη μπορεί να 
είναι τέτοια, ώστε να απαιτήσει άλλη διαχείριση, από αυτή με 
την οποία άρχισε. Έτσι, ο Πέδρο Μαρτίνς δούλεψε, κατά τη 
διάρκεια της προετοιμασίας, περισσότερες από μία διατάξεις, 
με στόχο αυτό ακριβώς: Την προσέγγιση του αγώνα, ανάλογα 
με τις απαιτήσεις του, αλλά και την προσαρμογή της ομάδας, 
ανάλογα με την εξέλιξη που εκείνος μπορεί να έχει!

4-2-3-1
Το βασικό «όπλο» του Ολυμπιακού είναι η εν λόγω διάταξη. 
Με τέσσερις στην άμυνα, τρεις στον άξονα, πτέρυγες και ένα 
σέντερ φορ, είναι μία διάταξη η οποία μπορεί να αποτελέσει 
την βάση, επάνω στην οποία θα γίνονται τροποποιήσεις, 
ανάλογα με τον αγώνα. Δύο ακραία μπακ, δύο κεντρικοί 
αμυντικοί, ένας κόφτης (εξάρι) με έναν πιο δημιουργικό 
ποδοσφαιριστή δίπλα του (οκτάρι) και έναν συνδετικό κρίκο, 

Τα συστήματα του Πέδρο Μαρτίνς
ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και την επίθεση (δεκάρι) στον 
άξονα, δύο ακραίοι μεσοεπιθετικοί και ένας σέντερ φορ στην 
κορυφή, συνθέτουν αυτή τη διάταξη, την οποία ο Πέδρο 
Μαρτίνς δούλεψε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, στην 
προετοιμασία.

4-4-2
Αρκετές φορές, όμως, ο Πορτογάλος προπονητής άλλαξε τον 
τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός κινούταν μέσα στο γήπεδο. 
Αρκετές ήταν οι φορές που ο ένας μέσος «θυσιάστηκε», 
προκειμένου να γεμίσει ακόμη περισσότερο η αντίπαλο 
περιοχή. Μάνος – Γκερέρο, Γκερέρο – Καρίμ, Μάνος – 
Καρίμ, έπαιξαν μαζί, με έναν «κόφτη» και ένα «δεκάρι» ή ένα 
«οκτάρι» στον άξονα και σταθερά τέσσερις στην άμυνα. Αυτό 
γίνεται, προκειμένου οι δύο ακραίοι να έχουν περισσότερες 
επιλογές στην επίθεση, ώστε να βρουν συμπαίκτη τους μέσα 
στην αντίπαλη περιοχή.

3-5-2 / 5-3-2
Ο Πέδρο Μαρτίνς, ωστόσο, δοκίμασε και τρεις 
ποδοσφαιριστές στα μετόπισθεν. Ο ένας ως «λίμπερο», χωρίς 
φυσικά να έχει ακριβώς αυτό τον ρόλο, κάλυπτε τους δύο 
άλλους κεντρικούς αμυντικούς. Τα δύο μπακ μετατρέπονται 
σε φουλ μπακ και καλύπτουν όλη την πλευρά, ενώ ο 
άξονας γίνεται πιο συμπαγής, ακόμη και χωρίς «δεκάρι» αν 
χρειαστεί. Στην επίθεση μπορεί να είναι δύο σέντερ φορ, ή 
ένας καθαρός σέντερ φορ και ένας πιο «υβριδικός» (όπως ο 
Λάζαρος, ή ο Ποντένσε ή ο «Φέτφα»). Σε ανάγκη θωράκισης 
των μετόπισθεν, τα δύο φουλ-μπακ γίνονται πάλι μπακ και 
η ομάδα αφήνει περισσότερα μέτρα στο γήπεδο, για τον 
αντίπαλο.
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OΡενέ Βάιλερ γεννήθηκε στις 13/9/1973 στην πόλη Winterthur της 
Ελβετίας. Αγωνίστηκε ως αμυντικός και ξεκίνησε την καριέρα του 

σε ηλικία 17 χρονών, με τη φανέλα της τοπικής ομάδας.

Το 1993 αγωνίστηκε στην FC Aarau, στην πρώτη κατηγορία του 
ελβετικού πρωταθλήματος, ενώ έναν χρόνο αργότερα μετακόμισε 
στη Γενεύη για λογαριασμό της Servette FC. Εκεί αγωνίστηκε για 
2 σεζόν κι έπειτα φόρεσε τη φανέλα της FC Zürich. Αποσύρθηκε το 
2001 κλείνοντας την καριέρα του στην Winterthur, από όπου και είχε 
ξεκινήσει.

Πρέπει να τονιστεί ότι έχει και μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα της 
χώρας του.

Μετά την απόσυρσή του από τους αγωνιστικούς χώρους ασχολήθηκε με 
την προπονητική κι ανέλαβε τις Winterthur, St. Gallen, FC Schaffhausen, 
FC Aarau, FC Nürnberg και Anderlecht. Από τον Ιούνιο του 2018 είναι 
στον πάγκο της Luzern.

H πρώτη προσπάθεια ίδρυσης ποδοσφαιρικού κλαμπ 
στην πόλη της Λουκέρνης έγινε το 1867, όπως 

αναφέρουν εφημερίδες της εποχής, όμως στις 8/7/1901 
μια παρέα που αποτελούταν από τους Adolf Coulin, Ernst 
Haag και Hans Walter από τις γαλλόφωνες περιοχές της 
Ελβετίας, όπου το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά διαδεδομένο, 
συναντήθηκε στο εστιατόριο Floragarten, με άλλους και 
κατάφεραν να κάνουν πράξη αυτό που δεν έγινε πριν 
αρκετά χρόνια. Η ίδρυση της FC Luzern ήταν γεγονός!

Τέσσερις ημέρες μετά έλαβε χώρα η πρώτη προπόνηση 
στο Allmend. Βέβαια, ως επίσημη ημερομηνία ίδρυσης του 
συλλόγου ορίζεται η 12η Αυγούστου του 1901.

Η ομάδα πανηγύρισε τον πρώτο μεγάλο εγχώριο τίτλο της 
το 1960, όταν και κατέκτησε το ελβετικό Κύπελλο, στον 
τελικό με αντίπαλο την FC Grenchen.

Για αρκετά χρόνια ο σύλλογος τερμάτιζε στις μεσαίες 
θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ενώ από το 1980 
κι έπειτα εδραιώθηκε στην πρώτη κατηγορία. Το ’85, 
ο Friedel Rausch ανέλαβε τα ηνία της ομάδας και την 
οδήγησε στον δρόμο των επιτυχιών.

Το 1989 η FC Luzern πανηγύρισε την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος, έπειτα από τη νίκη με 1-0 σε βάρος της 
Servette, μπροστά σε 24.000 οπαδούς!

Από τον Αύγουστο του 2011, η ομάδα αγωνίζεται στο 
νεόκτιστο Swissporarena, που βρίσκεται στη θέση του 
παλιού γηπέδου. 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ρενέ Βάιλερ

O ANTIΠΑΛΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 12 Αυγούστου 1901

Έδρα Swissporarena

Χωρητικότητα Γηπέδου 16.800 θέσεις

Πρόεδρος Φίλιπ Στουντχάλτερ

Προπονητής Ρενέ Βάιλερ

Εγχώριοι τίτλο 1 Πρωτάθλημα Ελβετίας, 2 Κύπελλα Ελβετίας
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ATHENS: 53, ERMOU STR., TEL. 210 3245217  -  4, STADIOU STR., CITY LINK, TEL. 210 3252346  -  ATTICA CITY LINK, 9, PANEPISTIMIOU STR., TEL. 211 1802824

MAROUSSI: THE MALL ATHENS, TEL. 210 6300330  -  GOLDEN HALL, TEL. 210 6852277  -  ATTICA GOLDEN HALL, TEL. 211 1814133

FILOTHEI: 88, KAPODISTRIOU STR., TEL. 210 2703400    PIRAEUS: 101, GR.LABRAKI STR., TEL. 210 4114291 

THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2310 473265  -  ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2311 813016 

MYKONOS: MATOGIANNIA, TEL. 22890 24685    HYDRA: PORT OF HYDRA, MYHYDRA BOUTIQUE, TEL. 22980 53092

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 4

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ 14

ΓΙΑΣΙΝ ΜΕΡΙΑ 20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ 21

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ 23

ΡΟΝΤΕΡΙΚ ΜΙΡΑΝΤΑ 25

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ 26

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 27

ΕΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 28

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ 35

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ 66

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 77

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 22

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ  99

ΜΕΣΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 5

ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ 6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 7

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 8

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ 10

ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 11

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ 19

ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΝΤΕΝΣΕ 56

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ 90

ΜΠΙΜΠΑΡΣ ΝΑΤΧΟ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΓΚΕΡΕΡΟ 9

ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 17

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ 33

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΡΕΝΕ ΒΑΙΛΕΡ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 ΝΤΑΒΙΝΤ ΤΣΙΜΠΟΥΝΓΚ

14 ΜΙΡΚΟ ΣΑΛΒΙ

22 ΛΟΪΚ ΖΑΚΟΤ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3 ΛΑΖΑΡ ΤΣΙΡΚΟΒΙΤΣ

4 ΣΤΕΦΑΝ ΚΝΕΖΕΒΙΤΣ

5 ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΒΕΣ

7 ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΛΟΥΣΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ

15 ΜΑΡΒΙΝ ΣΟΥΛΤΣ

17 ΣΙΜΟΝ ΓΚΡΕΤΕΡ

25 ΓΙΑΝΙΚ ΣΜΙΝΤ

27 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΣΒΕΓΚΛΕΡ

34 ΣΙΛΒΑΝ ΣΙΝΤΛΕΡ

ΜΕΣΟΙ
8 ΟΛΙΒΙΕΡ ΚΟΥΣΤΟΝΤΙΟ

11 ΠΑΣΚΑΛ ΣΕΡΠΦ

19 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΣΝΟΪΛΙ

23 ΣΤΕΦΑΝ ΒΟΛΦ

24 ΡΟΥΜΠΕΝ ΒΑΡΓΚΑΣ

35 ΦΙΛΙΠ ΟΥΡΓΚΙΝΙΤΣ

36 ΝΤΡΕΝ ΦΕΚΑ

42 ΙΝΤΡΙΖ ΒΟΚΑ

68 ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ

80 ΒΑΛΕΡΙΑΝΕ ΓΚΒΙΛΙΑ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 ΤΟΜΙ ΓΙΟΥΡΙΤΣ

20 ΣΚΕΛΚΙΜ ΝΤΕΜΑΣΑΪ

10 ΜΠΛΕΣΙΝΚ ΕΛΕΚΕ




