
Match Programme

OLYMPIACOS FC
vs

AROUCA FC

UEFA EUROPA LEAGUE • PLAY-OFF ROUND • 2nd LEG • 25/8/2016  • KICK OFF TIME 21:45 • G. KARAISKAKIS STADIUM

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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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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ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 
10/03/1925

Πρόεδρος
Ευάγγελος Μαρινάκης

Αντιπρόεδροι
Σάββας Θεοδωρίδης
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης
Μιχάλης Κουντούρης
Θόδωρος Γιαννίκος
Ιωάννης Μώραλης
Δημήτρης Αγραφιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος 
Ιωάννης Βρέντζος

Μέλη 
Σωκράτης Π. Κόκκαλης 
Λεωνίδας Θεοδωρακάκης 
Κωνσταντίνος Μπαρμπής 
Ανδρέας Νασίκας 
Αναστάσιος Τσούφης
Χρήστος Μηστριώτης

Σύμβουλος
Στρατηγικής Διοίκησης
Κριστιάν Καρεμπέ

Αρχηγοί 
Γιάννης Μανιάτης
Αλεχάντρο Ντομίνγκεζ
Λούκα Μιλιβόγεβιτς
Ανδρέας Μπουχαλάκης

Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5, 
Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς 
Τηλ.: 210 41.43000

Έδρα 
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Τίτλοι 
43 Πρωταθλήματα
27 Κύπελλα
17 Νταμπλ
4 Σούπερ Καπ
1 Βαλκανικό Κύπελλο

Ψηφιακά Μέσα
olympiacos.org
facebook.com/OlympiacosFC 
twitter.com/olympiacos_org
instagram.com/olympiacosfc

HISTORY

It is still unknown whether the group of friends attending this historic 
general meeting, in 1925, at Moira’s restaurant and drafting the articles 
of association –part of which you just read above- had the slightest 
idea of the history they were about to make. Their objective, in the 
words of Michalis Manouskos, was to establish a club that would inspire 
all Greeks. “Olympiacos” would be its name and a laurel-crowned 
adolescent its emblem.

Ultimately, Olympiacos grew to become something more than just a 
source of inspiration. It became the reason why destitute people could 
walk on the streets with their head high; with pride. It was more than 
their club, it represented their way of living. A club deriving from the 
people, for the people, with the people. Olympiacos is not just another 
club. Olympiacos is more than the game, more than the excitement,  
more than the victory. Olympiacos is a way of life. A role-model for 
those fighters in daily life, who never surrender and overcome all 
obstacles. Olympiacos is Olympian. Olympiacos is Greece, an Ideal, a 
Legend.

Born in Piraeus, the 2nd largest port in the Mediterranean. Praised in 
numerous songs: “Hard as I may look for, I find no other port like that”. 
Taking the Olympic Ideals around the world. Olympiacos is  inspiration 
for Greeks. “You are magic in my mind”, as the chant goes.

The heritage is vast and calls the Legend to keep asking for more 
successes. It also calls for bestowing the Olympic Ideals to future 
generations. Olympiacos is a Legend. Our Olympic family. We are 
winners. We never stop. We never quit. We keep on dreaming!”

Today, in Piraeus, a club under the title

“Olympiacos Club of Piraeus Fans” is established

with its purpose being to develop physical education 

amongst young people and to always promote it

in a sportsmanlike way.
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η ΟΜΑ∆Α

Ο Πάουλο Ζόρζε Γκόμες Μπέντο γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 
του 1969 στη Λισσαβόνα. Ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στη 
θέση του αμυντικού μέσου και τον διέκρινε ο δυναμισμός και η 
οξυδέρκεια στο παιχνίδι του.

Άρχισε την προπονητική από τα τμήματα Ακαδημιών της 
Σπόρτινγκ (σεζόν 2004/05). Λίγο μετά το ξεκίνημα της σεζόν 
2005/06, ο κ. Μπέντο έγινε προπονητής στην «πρώτη» ομάδα 
του συλλόγου της Λισσαβόνας. Έκανε το ντεμπούτο του στον 
πάγκο της στις 23/10/2005 σ’ ένα εκτός έδρας ματς με την Ζιλ 
Βιθέντε (2-2).

Στην πρώτη του σεζόν τερμάτισε στην 2η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα (σ.σ.: κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
έκανε και ένα εντυπωσιακό σερί 10 νικών) πίσω από την 
πρωταθλήτρια, Πόρτο, κερδίζοντας το απευθείας εισιτήριο για 
το UEFA Champions League της επόμενης σεζόν.

Τη σεζόν 2006/07 ο Πάουλο Μπέντο πανηγύρισε την 
κατάκτηση του Κυπέλλου Πορτογαλίας (1-0 επί της 
Μπελενένσες στον τελικό) ενώ ήταν ξανά 2ος στο πορτογαλικό 
πρωτάθλημα. Επίσης έκανε το ντεμπούτο του ως προπονητής 
και στο UEFA Champions League.

Ένα χρόνο μετά (2007/08) ο κ. Μπέντο έφτασε ένα σκαλί 
παραπάνω στην Ευρώπη ενώ στην Πορτογαλία κατάφερε ό,τι 
και την προηγούμενη συν το πορτογαλικό Σούπερ Καπ (1-0 επί 
της Πόρτο). Κατέκτησε το Κύπελλο (2-0 επί της Πόρτο) ενώ 
στην Ευρώπη έφτασε ως και τα προημιτελικά του UEFA Cup.

Ανοδική ήταν η πορεία για μία ακόμη χρονιά. Τη σεζόν 
2008/09 κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του 
UEFA Champions League σ’ έναν όμιλο με αντιπάλους τις 
Μπαρτσελόνα, Βασιλεία και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Όσον αφορά στην 
πορεία εντός συνόρων, κατέκτησε το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας 
κερδίζοντας την Πόρτο με 2-0. Η προπονητική θητεία του κ. 
Μπέντο στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ολοκληρώθηκε περίπου 
στα μισά (6/11/2009) της σεζόν 2009/10.

Μερικούς μήνες μετά (21/9/2010) ανέλαβε την τεχνική ηγεσία 
της Εθνικής ομάδας της χώρας του. Στην 4ετία που ήταν ο 
εκλέκτορας της Πορτογαλίας (ως τις 11/9/2014) οδήγησε 
την Εθνική της πατρίδας του στα ημιτελικά του Euro2012 (σ.σ.: 
αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία στα 
πέναλτι) αλλά και στο Μουντιάλ 2014 όπου έμεινε εκτός στην 
ισοβαθμία με τις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων.

Τέλος, πριν αναλάβει τον Ολυμπιακό ο κ. Μπέντο είχε ένα 
σύντομο (16/5/2016 - 25/7/2016) πέρασμα από τη Βραζιλία 
και τον πάγκο της Κρουζέιρο. 

Πάουλο Μπέντο

SERGIO E CASTRO COSTA Βοηθός Προπονητή
RICARDO MARTINS PERES Βοηθός Προπονητή
ARIEL IBAGAZA Βοηθός Προπονητή
PEDRO ANTONIO NEVES PEREIRA Προπονητής Φυσικής Κατάστασης 
VITOR JOSE LOPES SILVESTRE  Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΟΥΡΊΚΉΣ  Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΜΆΝΟΣ ΣΜΠΟΚΟΣ  Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΆΝΤΏΝΉΣ ΛΕΜΟΝΆΚΉΣ  Αναλυτής
ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΆΡΤΆΚΟΣ  Αναλυτής
ΓΊΆΝΝΉΣ ΒΟΓΊΆΤΖΆΚΉΣ  Αναλυτής

ΧΡΉΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΜΆΡΊΆ ΛΥΚΟΜΉΤΡΟΥ   Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
ΝΊΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΉΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΘΏΜΆΣ ΘΏΜΆΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΤΆΣΟΣ ΠΛΊΆΓΚΟΣ Φυσικοθεραπευτής 
ΠΆΝΆΓΊΏΤΉΣ ΣΊΒΊΛΊΆΣ Φυσικοθεραπευτής
ΆΡΊΣΤΕΊΔΉΣ ΧΕΛΊΟΥΔΆΚΉΣ  Μασέρ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
FRANCOIS MODESTO   Αθλητικός Διευθυντής
ΚΥΡΊΆΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΆΣ  Team manager
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΆΡΘΊΆ ΠΕΡΆΛ  Διερμηνέας
ΜΆΡΊΝΆ ΤΣΆΛΉ Διερμηνέας
ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΚΆΡΆΠΊΠΕΡΉΣ  Φροντιστής
ΤΆΚΉΣ ΜΉΤΡΟΦΆΝΉΣ  Φροντιστής
ΒΆΓΓΕΛΉΣ ΣΟΥΡΣΟΣ  Φροντιστής
ΜΆΝΏΛΉΣ ΦΟΥΝΤΟΣ  Φροντιστής
ΔΉΜΟΣ ΜΕΡΉΣ Φροντιστής
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Omar
Elabdellaoui
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

1414

Nicola
Leali
Τερµατοφύλακας

Lefteris
Choutesiotis
Τερµατοφύλακας

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΏΡΆ: ΙΤΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΆΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

31 33

Stefanos
Kapino
Τερµατοφύλακας

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.96
ΒΆΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

27

3

Alberto
Botia
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989
ΧΏΡΆ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

Manuel
Da Costa
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1986
ΧΏΡΆ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

6

ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ΟΜΑ∆Α
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Praksitelis 
Vouros
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 5 ΜΑΪΟΥ 1995
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.73
ΒΆΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

29

Dimitris
Siovas
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΆΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

23

Konstantinos 
Tsimikas
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:12 ΜΑΪΟΥ 1996
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΆΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

20

Alberto
de la Bella 
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΧΏΡΆ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΆΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

24

Panagiotis 
Retsos 
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1..84
ΒΆΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

45

Diogo
Figueiras 
Αµυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.68
ΒΆΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

7777



8

Alejandro Damián 
Domínguez
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981
ΧΏΡΆ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.76
ΒΆΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

10 19

Esteban
Cambiasso
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980
ΧΏΡΆ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΆΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

Η ΟΜΑ∆Α

Ioannis
Maniatis 
Μέσος

Luka
Milivojevic
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.76
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΆΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

2 5

Kostas
Fortounis
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΆΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

7

8

Andreas 
Bouchalakis
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΆΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ
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Αndre
Martins
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 21 Iανουαριου  1990
ΧΏΡΆ:  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.71
ΒΆΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

28 4432

Sasa
Zdjelar
Μέσος

Thanasis
Androutsos 
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1995
ΧΏΡΆ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΆΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.74
ΒΆΡΟΣ: 65 ΚΙΛΑ

52

Giorgos
Manthatis  
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 11 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.74
ΒΆΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

90 92

Felipe
Pardo
Μέσος

Sebá

Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 
ΧΏΡΆ: ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΆΡΟΣ: 84 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΏΡΆ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΆΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ
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Alan
Pulido
Επιθετικός

Brown
Ideye
Επιθετικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΜΕΞΙΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΆΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988
ΧΏΡΆ: ΝΙΓΗΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΆΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

Nikos
Vergos
Επιθετικός

Μarko
Marin
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1996
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 13 MΑΡΤΙΟΥ 1989
ΧΏΡΆ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΆΡΟΣ: 64 ΚΙΛΑ

Η ΟΜΑ∆Α

ΠΑΙΚΤΕΣ
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ΕΠΟΧΗ ΠΑΟΥΛΟ ΜΠΕΝΤΟ
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ΠΑΟΥΛΟ ΖΟΡΖΕ
ΓΚΟΜΕΣ ΜΠΕΝΤΟ

Yπήρξε εξαιρετικός ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος 
σε ομάδες όπως η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και η 
Μπενφίκα στην πατρίδα του αλλά και η Οβιέδο 
στην Ισπανία. Με την Εθνική Πορτογαλίας έδωσε το 
«παρών» στο ΕΥΡΩ 2000 και το Μουντιάλ του 2002. 

Κατά τη διάρκεια της 4ετούς θητείας του στην ομάδα της Λισσαβόνας 
πανηγύρισε δύο Κύπελλα (2007 και 2008) και ισάριθμα Σούπερ 
Καπ (2007 και 2008) ενώ στο πρωτάθλημα ξεπερνούσε διαρκώς τη 
συμπολίτισσα Μπενφίκα. 

Ως προπονητής άρχισε την καριέρα του από τις 
ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας το 2004 
αμέσως μετά το φινάλε της ποδοσφαιρικής του 
καριέρας. Στις 20/10/2005 ανέλαβε την πρώτη 
ομάδα της Σπόρτινγκ μετά την απομάκρυνση του 
Ζοζέ Πεσέιρο.

Υπό την καθοδήγησή του, 
αναδείχθηκαν σπουδαίοι 
π ο δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ έ ς  τ ω ν 
Ακαδημιών της Σπόρτινγκ 
όπως ο Νάνι και ο Μιγκέλ 
Βελόσο ενώ καθιερώθηκαν 
άλλοι που είχαν αρχίσει 
ήδη να κάνουν τα πρώτα 
τους βήματα όπως ο Ζοάο 
Μουτίνιο. 

Επί των ημερών του 
η Σπόρτινγκ έσπασε 
μερικά ρεκόρ που 
«κρατούσαν» αρκετά 
χρόνια. Μεταξύ αυτών 
το αήττητο εντός έδρας 
σερί που «έστεκε» από 
το 1987 και η κατάκτηση 
δύο συνεχόμενων 
κυπέλλων για πρώτη 
φορά μετά το 1974. 

Με τον Πάουλο Μπέντο στο 

τιμόνι η Σπόρτινγκ κατάφερε 

να πάρει για πρώτη φορά 

την πρόκριση σε νοκ-άουτ 

φάση του UEFA Champions 

League. Τη σεζόν 2008/09 

προκρίθηκε ως 2η σε 

όμιλο με τις Μπαρτσελόνα, 

Βασιλεία και Σαχτάρ.

Στις 21/9/ 2010 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Πορτογαλίας 
την οποία κατάφερε να οδηγήσει ως τα ημιτελικά του ΕΥΡΩ 2012 όπου 
και αποκλείστηκε στα πέναλτι από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία.



14

00/00

5100 5381 2345 6789

AB KATOXOS

5100 5361 2345 6789

00/00
GOLD

AB KATOXOS

Απόκτησε τώρα την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. MasterCard,
χρησιµοποίησέ τη για την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας σου µε έως 
12 άτοκες δόσεις και κέρδισε την επίσηµη ερυθρόλευκη φανέλα
των «90 χρόνων» του Ολυµπιακού. 

Επιπλέον, συµµετέχεις αυτόµατα σε κλήρωση όπου:
· 30 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν επιστροφή της αξίας
  του εισιτηρίου διαρκείας τους (έως 300€)
· 7 νικητές θα κερδίσουν συµµετοχή για 2 άτοµα στο Olympiacos Experience
· 30 νικητές θα κερδίσουν fan packs της οµάδας
 

Όσο και να προσπαθείς, η αυθεντική εµπειρία
είναι µόνο στο γήπεδο!

Η συµµετοχή στην κλήρωση ισχύει για νέους και υφιστάµενους κατόχους της κάρτας, 
έως 15/9/2016.

Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.
Πληροφορίες & όροι συµµετοχής:  Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr  

Αιτήσεις για την πιστωτική κάρτα γίνονται και στο σηµείο πώλησης 
των εισιτηρίων διαρκείας, στο Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».
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ΕΠΟΧΗ ΠΑΟΥΛΟ ΜΠΕΝΤΟ

H εποχή Πάουλο Μπέντο άρχισε για τον Ολυμπιακό. Και 
άρχισε με κάθε επισημότητα στις 11 Αυγούστου όταν ο 

Θρύλος παρουσίασε και επισήμως τον Πορτογάλο τεχνικό 
στους εκπροσωπους των ΜΜΕ στα γραφεία της ΠΑΕ. Στην 
παρουσίαση ο Πορτογάλος τεχνικός είχε την ευκαιρία να 
αναλύσει την αγωνιστική του φιλοσοφία και να αναφερθεί 
στους στόχους που έχει θέσει, ερχόμενος στον μεγαλύτερο 
και πιο επιτυχημένο ελληνικό Σύλλογο. «Ευχαριστώ τον 
πρόεδρο και την διοίκηση για την εμπιστοσύνη. Θέλω να 
ευχαριστήσω άπαντες για το καλωσόρισμα. Είμαι πάρα 
πολύ χαρούμενος. Είμαι ευτυχής που ένας τόσο μεγάλος 
σύλλογος με επέλεξε. Έχει τεράστια ιστορία ο Ολυμπιακός. 
Συνήθως καταφέρνει σπουδαία πράγματα. Θέλω να 
βοηθήσω να συνεχιστεί αυτό. Είμαι χαρούμενος που ήρθα 
σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια. Εγώ και οι συνεργάτες μου 
θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε να πετύχει τους στόχους του 
ξανά ο Ολυμπιακός. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους 
παίκτες να συνεχίσουν να κατακτούν σημαντικά πράγματα 
για να είναι χαρούμενοι οι φίλαθλοι. Θα δουλεύουμε για το 
καλύτερο αυτού του Συλλόγου», είπε αρχικά ο κ. Μπέντο 
για να συνεχίσει: 

«Θέλουµε νίκες και τίτλους»

«Γνωρίζω από πίεση αναφορικά με τη θέση του προπονητή 
στον Ολυμπιακό. Υπήρξα και σε πάγκους σημαντικών 
ομάδων στο παρελθόν αλλά και την Εθνική Πορτογαλίας. 
Γνωρίζω πως είναι να δουλεύεις με πίεση σε έναν Σύλλογο 
που έχει κατακτήσει πολλά, Σύλλογο με μεγάλη ιστορία. 
Ο Ολυμπιακός κατακτά συνεχόμενα πρωταθλήματα με 
την αξία του. Αξία έχουν και οι αντίπαλοι και για να τους 
ξεπερνάς τους αντιπάλους πρέπει να είσαι πρώτος και 
καλύτερος σε όλα. 
Σε όλους τους συλλόγους που δούλεψα υπήρχαν στόχοι. 
Έτσι και εδώ γνωρίζω ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας. 
Γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός κατακτά πρωταθλήματα. Είναι 
ο πρώτος στόχος γι’ αυτό ήρθα εδώ. Όταν δέχθηκα τη 
θέση γνώριζα πως είτε προσωπικός είναι ο στόχος, είτε 
της ομάδας, είναι ο ίδιος. Είναι ένας στόχος. Όλοι μαζί να 
δουλέψουμε συλλογικά. Ξέρω που ήρθα, σε έναν Σύλλογο 
με ιστορία και απαιτήσεις». 
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Στην παρουσίαση του κ. Μπέντο ήταν και ο Αντιπρόεδρος 
της ΠΑΕ, κ. Μιχάλης Κουντούρης ο οποίος επίσης μίλησε 

στους δημοσιογράφους αναφερόμενος σε θέματα που 
αφορούν στην ομάδα. «Κάποιοι (σ.σ.: μετά τον αποκλεισμό 
από το UEFA Champions League) πίστεψαν ότι θα διαλύσει 
η ομάδα. Άλλοι πίστεψαν ότι θα μπούμε σε ποδοσφαιρικό 
μνημόνιο. Όπως π.χ. συνέβη με τις υπόλοιπες ομάδες στην 
Ελλάδα που έχασαν αυτά τα εσοδα και οι οποίες είτε έπεσαν 
κατηγορίες είτε μπήκαν σε μνημόνιο. Παρόλα αυτά, εκείνη 
τη στιγμή, με γρήγορες κινήσεις και αποφασιστικότητα η 
διοίκηση δήλωσε ότι είναι εδώ. Αμέσως έγινε τεράστια, για 
την εποχή, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20 εκατ. ευρώ 
ώστε να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες και τα ελλείμματα. 
Μην ξεχνάτε πως τα έσοδα είναι ελάχιστα για να έχεις τέτοιο 
μπάτζετ. Είναι ελάχιστα τα έσοδα που προσφέρονται από τους 
υπόλοιπους τομείς, π.χ. εισιτήρια, χορηγούς κτλ. Αλλάξαμε 
λοιπόν το staff, τον προπονητή, το τμήμα scouting και 
πρόσωπα στο ποδοσφαιρικό τμήμα στο οποίο προστέθηκαν 
πρόσωπα όπως ο Αριέλ Ιμπαγάσα και ο Φρανσουά Μοντεστό, 
άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα αγαπητοί και στον κόσμο», ήταν 
τα λόγια του κ. Κουντούρη που συνέχισε: 

«∆ίπλα ο κόσµος στην οµάδα»

ΕΠΟΧΗ ΠΑΟΥΛΟ ΜΠΕΝΤΟ

«Ήρθε λοιπόν και ο κ. Μπέντο που ως τις 31 αυγούστου 
καλείται να βελτιώσει το ρόστερ με όσο το δυνατόν 
καλύτερες επιλογές. Καλείται να βελτιώσει την 
αγωνιστικότητα και ψυχολογία των παικτών. Όλα αυτά 
σε μια περίοδο που η ομάδα έχει και τέσσερα (4) πολύ 
σοβαρά παιχνίδια να δώσει. Έχει πολύ δύσκολη δουλειά. 
Πρέπει όλοι να τον βοηθήσουμε ώστε να φέρει σε πέρας 
την αποστολή που αναλαμβάνει. Θα ήθελα να απευθυνθώ 
στον κόσμο της ομάδας. Το μεγαλύτερο όφελος που 
μπορεί να έχουμε τώρα είναι να είναι κοντά ο κόσμος. 
Αυτός θα βοηθήσει την ομαδα να αλλάξει την ψυχολογία 
της και θα βοηθήσει τον προπονητή να πάρει το χρόνο 
του. Όλοι μαζί λοιπόν να είμαστε ενωμένοι. Αρκετούς 
εχθρούς έχουμε εκτός των τειχών, δεν χρειαζόμαστε και 
εντός. Είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος θα έχουμε ίσως και 
καλύτερη χρονιά από την περυσινή. Η διοίκηση θα έιναι 
κοντά να στηρίξει τις επιλογές του προπονητή όσον αφορά 
στο μεταγραφικό. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σ’ αυτόν και 
στο staff που έχει και τους νέους, όπως προανέφερα, τον 
Αριέλ Ιμπαγάσα και τον Φρανσουά Μοντεστό».
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ΟΜάρκο Μάριν (1.70μ.) γεννήθηκε στις 13/3/1989 
στην Bosanska Gradiška που σήμερα ανήκει στην 

Βοσνία/Ερζεγοβίνη. Αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος αλλά 
και στα άκρα της επίθεσης και φημίζεται για την ικανότητά 
του και στο σκοράρισμα αλλά και στη δημιουργία χάρη 
στην άρτια τεχνική του κατάρτιση και την ταχύτητα. Σε πολύ 
νεαρή ηλικία έγινε μέλος των πολύ μικρών (ηλικιακά) 
ομάδων της SG 01 Hoechst στη Γερμανία και το 1996 
μετακόμισε στις Ακαδημίες της Eintracht Frankfurt. Έμεινε 
εκεί για περίπου μία δεκαετία και το 2006 τον απέκτησε η 
Borussia Mönchengladbach.

Αρχικά έγινε μέλος των μικρότερων ομάδων της ωστόσο 
το ταλέντο του ξεχώρισε και μόλις έναν χρόνο μετά πήρε 
«προαγωγή» για την πρώτη ομάδα υπογράφοντας 3ετές 
συμβόλαιο μαζί της. Στις 31 Μαρτίου του 2007 μάλιστα 
έκανε και το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της 
Borussia Mönchengladbach απέναντι στην αμέσως 
προηγούμενή του, Eintracht Frankfurt, ματς στο οποίο είχε 
και την ασίστ στο τελικό 1-1. Ακολούθησαν τρεις ακόμα 
συμμετοχές στην Bundesliga εκείνη τη σεζόν (2006/07) 

ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝ

μεταξύ των οποίων και μία απέναντι στην Bayern Munich. 
Η επόμενη σεζόν βρήκε την Borussia Mönchengladbach 
στη β’ κατηγορία αλλά τον Μάρκο να είναι, πια, βασικό 
της στέλεχος παρότι δεν είχε καν συμπληρώσει τα 20 του 
χρόνια. Σε 33 ματς σε πρωτάθλημα και κύπελλο είχε 5 γκολ 
και 13 ασίστ.
 
Όπως ήταν φυσικό ο Μάριν οδήγησε την ομάδα του 
στην επανάκαμψη στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας 
όπου συνέχισε τις εκπληκτικές εμφανίσεις. Σε 35 ματς 
σε Bundesliga και DFB-Pokal (σ.σ.: κύπελλο) μέτρησε 7 
γκολ και 14 ασίστ. Όπως ήταν φυσικό οι εμφανίσεις του 
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον άλλων ομάδων και τον 
Ιούνιο του 2009 η Werder Bremen τον έκανε δικό της 
έναντι ενός πολύ υψηλού οικονομικού ανταλλάγματος. 
Στη Βρέμη το ξεκίνημά του είναι εντυπωσιακό. Σε 50 ματς 
(!) τη σεζόν 2009/10 σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Europa 
League (σ.σ.: έφτασε με την ομάδα του ως και τους 16 της 
διοργάνωσης όπου αποκλείστηκε με δύο ισοπαλίες και 
χάρη στα εκτός έδρας γκολ) είχε 7 γκολ και 18 ασίστ.
 

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ
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Μετά από μια «γεμάτη» 3ετία στη Βρέμη το καλοκαίρι 
του 2012 ο Μάρκο Μάριν κάνει το σπουδαίο βήμα στο 
αγγλικό πρωτάθλημα και την Chelsea. Σ’ ένα ρόστερ γεμάτο 
ποιότητα και πολλούς σπουδαίους παίκτες έμοιαζε σχεδόν 
βέβαιο πως ο Μάρκο θα έβρισκε λιγοστές ευκαιρίες για 
να δείξει τι μπορεί να κάνει. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε ν’ 
αγωνιστεί σε 19 ματς σημειώνοντας 3 γκολ και δίνοντας 
2 ασίστ. Είχε μάλιστα τη χαρά να κατακτήσει και το UEFA 
Europa League με τους Λονδρέζους εκείνη τη χρονιά. 
Αναζητώντας τη χαρά του να αγωνίζεται συχνά τη σεζόν 
2013/14 αγωνίστηκε ως δανεικός από την Chelsea στην 
Sevilla της Ισπανίας.
 
Όπως αποδείχθηκε καλά έκανε αφού έπαιξε σε συνολικά 
30 αγώνες για την ισπανική LaLiga αλλά και το UEFA 
Europa League (σ.σ.: από τις 30 συμμετοχές οι 11 ήταν σ’ 
αυτή τη διοργάνωση) το οποίο ευτύχησε να κατακτήσει 
για 2η στη σειρά χρονιά αγωνιζόμενος μάλιστα και στον 
τελικό απέναντι στην Benfica. Η επόμενη σεζόν τον βρίσκει 
ν’ αγωνίζεται σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα. Στο 
πρώτο μισό στη Serie A με τη φανέλα της ACF Fiorentina 

και στο δεύτερο μισό στην Jupiler Pro League με την RSC 
Anderlecht. Πέρυσι (2015/16) ο Μάρκο είχε μια πολύ 
«γεμάτη» χρονιά ξανά στο τουρκικό πρωτάθλημα με την 
φανέλα της Trabzonspor. Σε 29 ματς σε πρωτάθλημα και 
κύπελλο έβαλε 2 γκολ και είχε 5 ασίστ.
 
Σε επίπεδο Εθνικής ομάδας, ο Μάρκο αγωνίστηκε σε όλες 
τις μικρές ομάδες της Γερμανίας U16, 17, 18 και 21 (σ.σ.: 
αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2009), φυσικά 
και στην πρώτη ομάδα. Με προπονητή τον Γιοακίμ Λεβ 
έκανε το ντεμπούτο του στις 27/5/2008 απέναντι στη 
Λευκορωσία. Αναμφίβολα τις κορυφαίες του στιγμές σε 
επίπεδο Εθνικής ομάδας τις έζησε όταν συμπεριλήφθηκε 
στην αποστολή που ταξίδεψε το 2010 στη Νότια Αφρική για 
το Μουντιάλ. Κατάφερε μάλιστα να παίξει και σε δύο ματς 
παρότι τα «πάντσερ» ήταν μια ομάδα γεμάτη σπουδαίους 
ποδοσφαιριστές. Ως τώρα μετράει 17 συμμετοχές, 1 γκολ 
και 4 ασίστ με την πρώτη ομάδα της Γερμανίας. Πλέον ο 
Μάριν ανοίγει μια νέα σελίδα στην σπουδαία καριέρα του 
με τη φανέλα του Ολυμπιακού και φιλοδοξεί να πετύχει 
ακόμα περισσότερα.
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Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 44ο
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O Άντρέ Ρενάτο Σοάρες Μάρτινς (1.71μ.) γεννήθηκε στις 21/1/1990 στην Σάντα Μαρία ντε Φερέιρα της Πορτογαλίας. 

Αγωνίζεται στο κέντρο του γηπέδου και αποτελεί πολυσύνθετο ποδοσφαιριστή που μπορεί να κάνει πολλά στον 

αγωνιστικό χώρο. Άρχισε να μαθαίνει ποδόσφαιρο στις Ακαδημίες της Argoncilhe σε ηλικία μόλις 9 ετών και ακολούθως 

μεταπήδησε στην Feirense. Ο επόμενος σταθμός του ήταν οι Ακαδημίες της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας όπου έφτασε ως και 

την πρώτη ομάδα το 2009.

 

Η ποδοσφαιρική του ενηλικίωση δεν έρχεται άμεσα στην Σπόρτινγκ αλλά μέσω δανεισμών του (σ.σ.: Real Massama, 

Belenenses) σε μικρότερες ομάδες. Σε όλο αυτό το διάστημα πείθει για το ταλέντο του και τους προπονητές των μικρών 

Εθνικών Πορτογαλίας και καλείται στις ομάδες U16, U17, U19, U20 και U21.

 

Η πιο σημαντική σεζόν της καριέρας 

του, ως τώρα, ήταν η σεζόν 

2011/12 αφού και 11 συμμετοχές 

στο πορτογαλικό πρωτάθλημα 

παίρνει με την Σπόρτινγκ και 

«γεύση» Ευρώπης αγωνιζόμενος 

στο UEFA Europa League με την 

ομάδα της Λισσαβόνας να φτάνει 

ως και τα ημιτελικά και τον Αντρέ 

να είναι παρών στα σπουδαία 

εκείνα παιχνίδια. Από τη σεζόν 

εκείνη και έπειτα καθιερώνεται 

στην ομάδα αποτελώντας βασικό 

της «γρανάζι» και αγωνιζόμενος 

με τη φανέλα της μέχρι και την 

αμέσως προηγούμενη (2015/16) 

σεζόν.

 

Ο Μάρτινς, που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ολυμπιακής ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας ταξιδεύοντας στο 

Ρίο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει φορέσει και τη φανέλα της «μεγάλης» Εθνικής της χώρας του. Το έχει κάνει σε 2 

διεθνείς φιλικούς αγώνες (με Κροατία και Ολλανδία) ενώ ήταν στην αποστολή και σε 3 αγώνες (με Β.Ιρλανδία, Ισραήλ και 

Λουξεμβούργο) της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.

Aντρε μαρτινσ

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ
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Περιχαρής που έγ ινε  μέλος 

της μεγάλης οικογένειας του 

Ολυμπιακού δήλωσε ο Αντρέ Μάρτινς 

στο olympiacos TV με την ενσωμάτωσή 

στις προπονήσεις του Θρύλου η οποία 

έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 

υποχρεώσεών του στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Ρίο.

«Είναι πολύ θετικές οι πρώτες μου 

εικόνες από την ομάδα. Κάναμε ένα 

μεγάλο παιχνίδι σ’ έναν πολύ δύσκολο 

αγωνιστικό χώρο στην Αρούκα. Μου 

άρεσε πολύ που είδα την ομάδα να 

παίζει. Αισθάνομαι πανέτοιμος να παίξω 

για την ομάδα μου το συντομότερο 

δυνατόν», δήλωσε αρχικά ο διεθνής 

Πορτογάλος μέσος για να συμπληρώσει: 

«Ξέρω ότι ήρθα σε μια ομάδα που είναι 

συνηθισμένη να κερδίζει τίτλους. Ήρθα 

εδώ, σ’ αυτόν τον Σύλλογο, γιατί μου 

αρέσει κι εμένα να κερδίζω και θέλω 

να κατακτήσω τίτλους. Θέλω να γίνω 

μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού 

αν αυτό είναι δυνατόν. Είναι σίγουρα 

θετικό για μένα ότι είχα την ευκαιρία 

να συνεργαστώ ξανά με τον κ. Πάουλο 

Μπέντο τόσο στην Εθνική Πορτογαλίας 

όσο και στην προηγούμενη ομάδα μου. 

Νομίζω πως έτσι θα είναι πιο εύκολη η 

προσαρμογή μου καθώς είναι η πρώτη 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
«O κόσµος, µας κάνει πιο δυνατούς»

φορά που παίζω εκτός Πορτογαλίας. Είναι λοιπόν κάτι που θα με βοηθήσει 

πολύ στην προσαρμογή μου».

Όταν του ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, 

τόνισε: «Μέχρι τώρα δεν είχα τη χαρά να παίξω στο γήπεδο του Ολυμπιακού, 

όμως, έχω δει πολλά παιχνίδια στην τηλεόραση και έχω καταλάβει για πόσο 

θερμούς και ενθουσιώδεις φιλάθλους πρόκειται. Θέλω λοιπόν να τους πω 

ότι τους χρειαζόμαστε πάντα. Να βρίσκονται κοντά μας στο γήπεδο για να μας 

στηρίζουν και να μας βοηθάνε γιατί μαζί τους θα είμαστε σίγουρα πιο δυνατοί».

Ο Μάρτινς, που συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ολυμπιακής 

ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας ταξιδεύοντας στο Ρίο για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες, έχει φορέσει και τη φανέλα της «μεγάλης» Εθνικής της χώρας του. Το 

έχει κάνει σε 2 διεθνείς φιλικούς αγώνες (με Κροατία και Ολλανδία) ενώ ήταν 

στην αποστολή και σε 3 αγώνες (με Β.Ιρλανδία, Ισραήλ και Λουξεμβούργο) 

της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ.
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ΟΙ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΝΥΧΤΕΣ
ΤΩΝ ΑΡΙΣΤOΥΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
29 Σεπτεμβρίου 2015. Λονδίνο. Άρσεναλ-Ολυμπιακός για την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Champions 

League. Στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης ο Κώστας Φορτούνης αντικαθίσταται και τη θέση του παίρνει ένας άγνωστος 

μέχρι τότε, στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό, πιτσιρικάς με το όνομα: Πραξιτέλης Βούρος. Σε ηλικία 20 ετών, 4 μηνών και 24 

ημερών ένα ταλαντούχο παιδί από την Ακαδημία του Θρύλου κάνει το ντεμπούτο του σ’ αυτή τη σπουδαία διοργάνωση.

19 Αυγούστου 2016. Αρούκα. Αρούκα-Ολυμπιακός για τα play off του UEFA Europa League. Στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης 

ο Τσόρι Ντομίνγκεζ αντικαθίσταται και τη θέση του παίρνει ένας πιτσιρικάς που φέτος το καλοκαίρι άρχισε να γίνεται γνωστός 

στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό. Ο λόγος για τον Θανάση Ανδρούτσο. Ένα ακόμη ταλαντούχο «νεοσσό» της Ακαδημίας του 

Θρύλου ο οποίος είναι βέβαιο πως δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Κι αυτό επειδή αυτό 

ήταν το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη μεγάλη ομάδα. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ
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Ο Θανάσης άρχισε το ποδόσφαιρο από την Κεντρική Σχολή του Ολυμπιακού στον Ελαιώνα στα μέσα της περασμένης 

δεκαετίας και αμέσως ξεχώρισε με αποτέλεσμα να πάρει «μεταγραφή» στην Ακαδημία.  Έχει πολύ καλή επαφή με τα 

δίχτυα και το δείχνει κάθε χρονιά. Την περίοδο 2015/16 ήταν πρώτος σκόρερ στο Πρωτάθλημα Super League K-20 όπου 

και πέτυχε 21 γκολ σημειώνοντας τέρματα σε όλα τα «ντέρμπι» με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. 

Την ίδια περίοδο πέτυχε γκολ και στο UEFA Youth League στον αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Στο παλμαρέ του έχει 

2 Πρωταθλήματα Super League K-20 τα οποία κατέκτησε το 2015 και το 2016. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στον 

Ολυμπιακό το 2015 μαζί με τον επιστήθιο του φίλο Γιώργο Μανθάτη με τον οποίο είναι συμπαίκτες για δέκα χρόνια. Είναι 

μέλος των «μικρών» εθνικών ομάδων.

Από τον Βούρο στο Λονδίνο,
στον Ανδρούτσο στην Αρούκα



28



29

Σ τις 17 Απριλίου ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του 
43ου πρωταθλήματος και, παράλληλα, ξεπροβόδισε με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους αθλητές και προπονητές του 
Ερασιτέχνη που επρόκειτο να εκπροσωπήσουν τον Θρύλο στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Σημαιφόρος αυτής της αποστολής 
στη φιέστα ήταν ο Σπύρος Γιαννιώτης και όπως αποδείχθηκε στη 
μεγαλύτερη αυτή γιορτή του αθλητισμού που ολοκληρώθηκε 
προ ολίγων ημέρων, ήταν άξιος ώστε και τη σημαία του Θρύλου 
να κρατήσει ψηλά αλλά και εκείνη της Ελλάδας. Ο 36χρονος 
κολυμβητής, στον τελευταίο «μεγάλο» αγώνα της καριέρας του, 
κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 10χλμ. ανοιχτής θάλασσας 
τιμώντας τον Ολυμπιακό και την πατρίδα μας. Και δεν ήταν ο 
μόνος. Όλοι οι συμμετέχοντες στους Αγώνες έκαναν ό,τι καλύτερο 
μπορούσαν ώστε να κρατήσουν τη σημαία του Θρύλου ψηλά. 

Η Κέλλυ Αραούζου στα 10χλμ. γυναικών κατετάγη 11η, ο 
Στέφανος Δημητριάδης στα 200μ. πεταλούδα ανδρών ήταν 18ος, 
ο Απόστολος Χρήστου στα 100μ. ύπτιο ανδρών κατέλαβε την ίδια 
θέση. Την 10η, 24η και 15η θέση επίσης κατέλαβαν ερυθρόλευκοι 
αθλητές στα 4χ100 ελεύθερο ανδρών, 200μ. ύπτιο ανδρών και 
4χ100 μικτό ανδρών αντίστοιχα. Ο Χρήστος Κατραντζής στα 
4χ100 ελεύθερο ανδρών ήταν 10ος. Ο Διονύσης Αγγελόπουλος 
στην κωπηλασία (τετράκωπος χωρίς πηδάλιο) ήταν 8ος ενώ οι 
Μανώλης Μυλωνάκης, Βαγγέλης Δελακάς, Γιάννης Φουντούλης, 
Κυριάκος Ποντικέας, Κωνσταντίνος Μουρίκης, Χριστόδουλος 
Κολόμβος, Στέφανος Γαλανόπουλος, Κωνσταντίνος Γενηδούνιας 
και Γιώργος Δερβίσης ήταν 6οι με την Εθνική ομάδων ανδρών 
πόλο όπως και ο προπονητής, Θοδωρής Βλάχος, και ο συνεργάτης 
του, Δημήτρης Κραβαρίτης. Στην ξιφασκία η Βασιλική Βουγιούκα 
έφτασε ως την φάση των 16 ενώ ο Μιχάλης Καλομοίρης μας 
εκπροσώπησε στον Μαραθώνιο Ανδρών (132ος). Ο Νίκος 
Γέμελος ήταν προπονητής του Σπύρου Γιαννιώτη και ο Τάσος 
Ρινιώτης βοηθός προπονητή στην επιτραπέζια αντισφαίριση του 
αθλητή, Γκιώνη, που έφτασε ως τον 3ο γύρο ανδρών.

ΜΑΣ ΚΑΝΑΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ

Ψηλά η σηµαία του Θρύλου στο Ρίο!

ΡΙΟ 2016

Πέρα από τους Έλληνες, ο Θρύλος εκπροσωπήθηκε 
και από τους Γιόζιπ Πάβιτς, Άντρο Μπούσλιε που 
κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο με την Κροατία στην 
υδατοσφαίριση. Την 4η θέση με το Μαυροβούνιο 
κατέκτησε ο Μλάνταν Γιάνοβιτς επίσης στο πόλο 
ανδρών ενώ την 7η ο Άλμπερτ Εσπανιόλ με την 
Ισπανία. Το αργυρό μετάλλιο πανηγύρισαν οι Τζούλια 
Έμμολο και Ρομπέρτα Μπιανκόνι με την Ιταλία στο 
πόλο γυναικών ενώ στο βόλεϊ ανδρών ο Τζάστιν Νταφ 
έφτασε ως τα προημιτελικά με τον Καναδά. Τέλος, το 
αργυρό μετάλλιο στο βόλεϊ ανδρών κατέκτησε ο 
προπονητής, Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, με την Σερβία και 
στη φάση ομίλων συμμετείχε η Οζάρια Ροντρίγκεζ με 
την κούβα στο ίδιο άθλημα.

Ευχαριστούμε!
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TO PHOTO STORY ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πάθος και θέληση «έβγαλε» ο Πάρντο 
στο ματς της Πορτογαλίας και η 
φωτογραφία το αποδεικνύει.

Οι παίκτες μας λίγο πριν
από τη σέντρα του αγώνα.

Με το δεξί έκανε... ποδαρικό στον πάγκο 
της ομάδας μας ο Πάουλο Μπέντο.



34

Match program_16x23.5_out.indd   1 22/8/16   5:38 μ.μ.
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TO PHOTO STORY ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Match program_16x23.5_out.indd   1 22/8/16   5:38 μ.μ.

Ο Σεμπά μόλις έχει πλασάρει έξοχα τον 
Μπρακάλι και φεύγει... σφαίρα για να 
πανηγυρίσει.

 Με μια ουσιαστική και πολυσύνθετη 
εμφάνιση, ανάλογη της κλάσης του, 
γιόρτασε τα 36α γενέθλιά του
ο Καμπιάσο.

 Ουκ ολίγα χιλιόμετρα κατέγραψε 
το... κοντέρ του Φιγκέιρας

στην αναμέτρηση.
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O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

H Futebol Clube de Arouca, την οποία αντιμετωπίζει απόψε για 2η φορά ο 
Ολυμπιακός στα play off του UEFA Europa League, ιδρύθηκε το 1951 και 

εδρεύει στην ομώνυμη, με το όνομά της, πορτογαλική πόλη. Χρησιμοποιεί ως έδρα το 
χωρητικότητας 5.000 φιλάθλων «Estádio Municipal», τα χρώματά της είναι το κίτρινο 
και το μπλε και προπονητής της ο 47χρονος, Ζοσέ Κάρλος Φερνάντες Βιντιγκάλ, που 
έχει γεννηθεί στην Ανγκόλα.

Πέρυσι τερμάτισε στην 5η 
θέση του πορτογαλικού 
πρωταθλήματος και έτσι 
πήρε το εισιτήριο για το 
UEFA Europa League. 
Στον προηγούμενο, 3ο 
προκριματικό γύρο της 
διοργάνωσης, απέκλεισε 
την Heracles Almelo. Στο 
πρώτο ματς στην Ολλανδία 
απέσπασε ισοπαλία με 
1-1 η οποία αποδείχθηκε 
αρκετή για να της χαρίσει 
την πρόκριση αφού στη 
ρεβάνς της Πορτογαλίας 
ο αγώνας έληξε ισόπαλος 
δίχως τέρματα (0-0).

Π  ροπονητής της αποψινής μας αντιπάλου είναι ο Λίτο Βιντιγκάλ. Είναι 
47 ετών και έχει γεννηθεί στην Ανγκόλα ωστόσο ως ποδοσφαιριστής 

πέρασε όλη την ζωή του στην Πορτογαλία αγωνιζόμενος (σ.σ.: αμυντικός) 
σε Ελβάς, Καμπομαϊορένσε, Μπελενένσες και Σάντα Κλάρα ενώ φόρεσε 
και τη φανέλα της Εθνικής Ανγκόλας 16 φορές. Ως προπονητής άρχισε 
την καριέρα του στην Ποντασολένσε το 2004. Ακολούθησαν κατά σειρά 
οι «σταθμοί»: Ριμπεϊράο, Εστρέλα Αμαδόρα, Πορτιμονένσε, Ουνιάο 
Λεϊρία, Εθνική Ανγκόλας, ΑΕΛ Λεμεσού, Μπελενένσες και από το 2015 
μέχρι σήμερα η Αρούκα

ΑΡΟΥΚΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Λίτο Βιντιγκάλ
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UEFA EUROPA LEAGUE • Play-off round• 2nd leg
25.8.2016  • 21:45 • ΓΗΠΕ∆Ο: «Γ. Καραϊσκάκης»

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΟΥΛΟ ΜΠΕΝΤΟ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ 3

ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ 6

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ 14

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ 20

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΝΤΕ ΛΑ ΜΠΕΓΙΑ 24

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΒΑΣ 23

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 29

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ 45

ΝΤΙΟΓΚΟ ΦΙΓΚΕΙΡΑΣ 77

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ 27

ΝΙΚΟΛΑ ΛΕΑΛΙ 31

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 33

ΜΕΣΟΙ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 2

ΛΟΥΚΑ ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ 5

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 7

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 8

ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ 10 

ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΚΑΜΠΙΑΣΟ 19

ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝ   

ANΤΡΕ ΜΑΡΤΙΝΣ 28

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 32 

ΣΑΣΑ ΖΝΤΙΕΛΑΡ 44

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ 52

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ 90

ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΚΑΜΠΙΑΣΟ 91

ΣΕΜΠΑ 92

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΟΣ 16

ΑΛΑΝ ΠΟΥΛΙΔΟ 17

ΜΠΡΑΟΥΝ ΙΝΤΕΓΕ 99

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΛΙΤΟ  ΒΙΝΤΙΓΚΑΛ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 ΡΑΦΑΕΛ ΜΠΡΑΚΑΛΙ

13 ΡΟΥΙ ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3 ΟΥΓΚΟ ΜΠΑΣΤΟ

4 ΣΕΜΑ ΒΕΛΑΣΚΕΘ

5 ΑΝΤΕΡΣΟΝ ΛΟΥΙΣ

14 ΓΚΕΓΚΕ

33 ΖΟΥΜΠΑΛ

55 ΝΕΛΣΙΝΙΟ

ΜΕΣΟΙ
7 ΑΡΤΟΥΡ

8 ΑΝΤΙΛΣΟΝ ΓΚΟΙΑΝΟ

10 ΝΟΥΝΙΝΙΟ

11 ΖΟΡΖΕ ΙΝΤΙΜΑ

50 ΡΑΦΑΕΛ ΚΡΙΒΕΛΑΡΟ

66 ΝΟΥΝΟ ΚΟΕΛΙΟ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 ΜΑΡΛΟΝ ΝΤΕ ΖΕΣΟΥΣ

12 ΜΑΤΕΟΥΣ

17 ΡΟΜΠΕΡΤΟ

87 ΖΕΚΙΝΙΑ

95 ΒΑΛΤΕΡ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ

99 ΜΠΡΟΥΝΟ ΛΟΠΕΖ




