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ΕDITORIAL

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΉ ΔΡΆΣΉ

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων, 
«σκόρπισε» τους διεθνείς του Ολυμπιακού μακριά από το αθλητικό κέντρο του 
Ρέντη. Βεβαίως, ο Πέδρο Μαρτίνς είναι μαθημένος να αντιμετωπίζει τέτοιες 
δυσκολίες, δηλαδή τις πολλές απουσίες από τις προπονήσεις σε περιόδους που 
παίζουν οι Εθνικές ομάδες.
Απόψε, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση και ανοίγει έναν κύκλο συνεχόμενων 
αγώνων με αυξημένες απαιτήσεις σε πρωτάθλημα και UEFA Champions League. 
Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη, με στόχο την 
τρίτη νίκη σε ισάριθμα εντός έδρας ματς στη σεζόν.
 
Προηγήθηκαν οι νίκες επί του Αστέρα Τρίπολης με 3-0 και του Παναιτωλικού 
με 2-0 για την 2η και 3η αγωνιστική αντίστοιχα. Της διεξαγωγής του αγώνα 
με τον Ατρόμητο, θα ακολουθήσουν δύο ματς για την κορυφαία διασυλλογική 
διοργάνωση της Ευρώπης, αρχικώς την Τετάρτη με τη Μαρσέιγ στο Καραϊσκάκη, 
ενώ μία εβδομάδα μετά ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Πορτογαλία με την Πόρτο. 
 
Το επόμενο ματς για το πρωτάθλημα θα είναι εντός έδρας με αντίπαλο τον 
Απόλλωνα. Είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και θα αρχίσει 
στις 15.00.

ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 

10/03/1925

Αθλητικός Διευθυντής

Κριστιάν Καρεμπέ

Τεχνικός Διευθυντής

Βασίλης Τοροσίδης

Διεύθυνση Γραφείων

Πλ. Αλεξάνδρας 5, 

Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς 

Τηλ.: 210 41.43000

Aρχηγοί

Αβραάμ Παπαδόπουλος

Ανδρέας Μπουχαλάκης

Ματιέ Βαλμπουενά

Κώστας Φορτούνης

Γιουσέφ Ελ Αραμπί

Έδρα 

Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Τίτλοι 

45 Πρωταθλήματα

28 Κύπελλα

18 Νταμπλ

4 Σούπερ Καπ

1 Βαλκανικό Κύπελλο

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διευθυντής Επικοινωνίας:

Νίκος Γαβαλάς

Γραφείο Τύπου:

Βασίλης Δούκας

Γραφείου Τύπου Ακαδημίας: 

Αλέξης Περδίκης

Ψηφιακά Μέσα

@olympiacosfc
Olympiacos FC Official AppOlympiacos FC Official App
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ΙΣΤΟΡΙΆ

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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ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ

Ή ΟΜΆΔΆ

e-card: Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Mastercard® μέσω 
winbank, εύκολα και γρήγορα.

Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Olympiacos F.C. Mastercard® της Τράπεζας Πειραιώς,

χωρίς να επισκεφθείς κατάστημα, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking. 

Κάνε την πρώτη σου αγορά μέχρι τις 31/12/2020 και κέρδισε τριπλάσιους πόντους

καλωσορίσματος για να έρθεις πιο κοντά στα δώρα της αγαπημένης σου ομάδας.

Πληροφορίες & όροι: www.piraeusbank.gr, T. 210 32 88 000

Olympiacos F.C.
Mastercard

Όλες οι
κάρτες

yellows για
αγορές

Μίλια για
ταξίδια

Πόντοι ΑΒ
Βασιλόπουλος

Δώρα από την
ομάδα σας 

e-card

winbank.gr

Πέδρο Μαρτίνς

ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΉΤΉ 
ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ Βοηθός Προπονητή
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ Βοηθός Προπονητή
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ Αναλυτής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ Αναλυτής

IΆΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ Διατροφολόγος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Team Manager
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φροντιστής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Φροντιστής
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ Διερμηνέας

ΤΜΉΜΆ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ Επικεφαλής Scouting
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΕ ΜΠΑΡΤΟΛΟ Επιτελική θέση  
ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ Scout 
ΣΙΜΟΣ ΧΑΒΟΣ Scout

Γεννημένος στις 17/7/1970, ο Pedro Rui da Mota 
Vieira Martins ή πιο απλά, Πέδρο Μαρτίνς, είναι ο 
άνθρωπος που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου του 
Ολυμπιακού για δεύτερη διαδοχική σεζόν.
 
Ανέλαβε τ ις  τύχες  των «ερυθρόλευκων» το 
καλοκαίρι του 2018, οδηγώντας τους μέχρι τις 
32 καλύτερες ομάδες του UEFA Europa League, 
ξεπερνώντας τα εμπόδια δύο προκριματικών γύρων 
(γ’ προκριματικός, Play-offs) και αφήνοντας εκτός 
στη φάση των ομίλων τη Μίλαν. Με κορωνίδα τη νίκη 
3-1 επί των Ιταλών στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός 
προκρίθηκε στη φάση των «32» της διοργάνωσης.
 
Την προηγούμενη σεζόν, ο 49χρονος Πορτογάλος 
πέτυχε κάτι  μοναδικό,  αφού υπό τη δική του 
καθοδήγηση, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη  ελληνική 
ομάδα από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, που 
εξασφάλισε την παρουσία της στους ομίλους του 
UEFA Champions League, ξεκινώντας το ταξίδι της 
από τον β’ προκριματικό γύρο. Βικτόρια Πλζεν, 
Μπασάκσεχ ιρ  και  Κράσνονταρ,  υποκλίθηκαν 
μπροστά στον Θρύλο .
 
Π έ ρ α  α π ό  τ η ν  ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  κ α τ α ξ ί ω σ η ,  ο 
κυριότερος στόχος ήταν πάντα η ανάκτηση των 
εγχώριων σκήπτρων,  κάτι  που ο Πορτογάλος 
προπονητής κατάφερε στη δεύτερή του θητεία 
στον "ερυθρόλευκο" πάγκο, κατακτώντας το 45ο 
πρωτάθλημα στην ιστορία του Θρύλου!
 
Ο κ. Μαρτίνς βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας 
για τρίτη διαδοχική σεζόν. Τον Μάιο του 2020 
ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Θρύλο για 
ακόμα δύο χρόνια και λίγους μήνες αργότερα 
οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση τόσο του 
Πρωταθλήματος, όσο και του Κυπέλλου Ελλάδος. 
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Ή ΟΜΆΔΆ

Όγκμουντουρ 
Κρίστινσον
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.93

31

Ήλίας
Καραργύρης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 IOYNIOY 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.85

44

Κωνσταντίνος 
Τζολάκης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.93

88

Ρούμπεν
Βινάγκρε 
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  9  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ:  1.74

12

Ραφίνια
 
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ:  1.72

13

Μοχάμεντ
Ντρέγκερ 
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ /ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ:  1.78

13

Ρούμπεν
Σεμέδο
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.94

3

Ζοζέ
Σα
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92

 1

ΠΆΙΚΤΕΣ

Ας επιστρέψουμε σε όσα μας έχουν λείψει. Πετάξτε στον επόμενο προορισμό 
σας με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι η υγεία και η ασφάλειά σας αποτελούν 
ύψιστη προτεραιότητά μας σε κάθε βήμα. Επιπλέον σας παρέχουμε δωρεάν 
κάλυψη για τον COVID-19 όσο λείπετε*.

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ
με άνεση και ασφάλεια

*Η κάλυψη για τον COVID-19 είναι διαθέσιμη έως 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι ταξιδιωτικοί κανονισμοί αλλάζουν συχνά. Ελέγξτε τους τρέχοντες προορισμούς και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, τα μέτρα ασφάλειας 
που λαμβάνουμε και τις πιο πρόσφατες ταξιδιωτικές απαιτήσεις για το Ντουμπάι και όλους τους προορισμούς μας στον ιστότοπο emirates.com

H186562_P330324_Ek back to Business_Olympiacos_16x23.5_Greek.indd   1 9/16/20   7:39 PM
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Ουσεϊνού
Μπα
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.92

Παπ Άμπού
Σισέ
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97

66

ΠΆΙΚΤΕΣ

Ή ΟΜΆΔΆ

4

Μαντί
Καμαρά
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

6

Γιαν
Εμβιλά
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29 IOYNIOY 1990
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

Χοσέ
Χολέμπας
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84

25

7

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

Άνδρέας 
Μπουχαλάκης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88

5

Άβραάμ
Παπαδόπουλος
Άμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84

34
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Ή ΟΜΆΔΆ

ΠΆΙΚΤΕΣ

18

Μπρούνο
Φελίπε
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΜΑΐΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ 
ΥΨΟΣ: 1.78

8

Τιάγκο
Σίλβα
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 IOYNIOY 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΥΨΟΣ: 1.70

10

Πέπε

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΐΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
ΥΨΟΣ: 1.83

Θανάσης 
Άνδρούτσος
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ:  ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

14

Μάριος
Βρουσάι
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ:  ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83

17

19

Γιώργος
Μασούρας
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ 
ΥΨΟΣ: 1.82

22

Μαξιμιλιάνο
Λοβέρα
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
ΥΨΟΣ: 1.70

27

Μπρούμα
 
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ  
ΥΨΟΣ: 1.73
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ΠΆΙΚΤΕΣ

Ή ΟΜΆΔΆ

90

Βασίλης
Σουρλής
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

97

Λάζαρ
Ραντζέλοβιτς
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

20

Ούγκο
Κάιπερς
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.85

2

Χιλάλ
Σουντανί
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΑΛΓΕΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77

9

Aχμέντ
Χασάν
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91

28

Ματιέ
Βαλμπουενά
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ 
ΥΨΟΣ: 1.65

11

Γιουσέφ
Ελ Άραμπί
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.82

CC_GreekFootballTeam_press_160x235mm_v3.indd   1 24/01/17   17:04
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Σουντανί: «Ο προπονητής
με έκανε χαρούμενο»

O Χιλάλ Σουντανί στο παιχνίδι του Β΄ γύρου της 
περσινής σεζόν κόντρα στον Ατρόμητο υπέστη ένα 

σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για 
αρκετό χρονικό διάστημα. Πλέον, οκτώ μήνες μετά είναι 
έτοιμος να αρπάξει ξανά την ευκαιρία του προπονητή 
του και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους 
στόχους του. 

Ο Αλγερινός επιθετικός έχει αφήσει πίσω του την γκρίζα 
περίοδο της αποκατάστασής του και απολαμβάνει τις 
προπονήσεις μαζί με τους συμπαίκτες του. Στο παιχνίδι 
με τα Γιάννινα επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας 
και στο φιλικό που ακολούθησε με τα Χανιά σημείωσε 
ένα εξαιρετικό γκολ, φωνάζοντας «παρών» για τις 
δύσκολες μάχες που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.  
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Την προηγούμενη εβδομάδα πέτυχες ένα καταπληκτικό γκολ 
στο φιλικό με τα Χανιά και είχες δοκάρι σε αυτό με τον 

Λεβαδειακό. Νιώθεις πλέον έτοιμος και δυνατός για τα 
δύσκολα παιχνίδια που έρχονται; 

«Ειλικρινά, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλα ένα 
γκολ, ακόμα και αν ήταν σε ένα φιλικό παιχνίδι. Για μένα 
ήταν πολύ σημαντικό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν 

το πρώτο μου παιχνίδι μετά από μία μακρά απουσία. Ο 
προπονητής μου είχε μιλήσει, μου είχε πει ότι θα είχαμε 
δύο φιλικά παιχνίδια στα οποία θα έπαιζα, με είχε 
προετοιμάσει. Με εμπιστεύτηκε και αυτό με έκανε πάρα 
πολύ χαρούμενο. Ένιωσα ότι ο προπονητής πάντα με 
υπολογίζει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν παίκτη γιατί 

η εμπιστοσύνη του προπονητή του δίνει αυτοπεποίθηση. 
Όταν τραυματίστηκα ο προπονητής ήδη με ήξερε. Ήξερε 

τις ικανότητές μου και ήξερε ότι μπορούσα να τα δώσω όλα 
στην ομάδα. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον προπονητή για αυτή 

την εμπιστοσύνη. Θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την 
εμπιστοσύνη αυτή. Στον δεύτερο αγώνα με τον Λεβαδειακό 

έπαιξα περισσότερο, δεν έβαλα γκολ όμως νομίζω ότι 
κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος, 

ίσως όχι 100%. Ίσως είμαι στο 90%. Όπως και 
να έχει όμως είμαι μαζί με την ομάδα 

μέχρι να φτάσω το 100% και όποτε 
ο προπονητής με χρειαστεί θα 

είμαι εκεί για να βοηθήσω 
τους συμπαίκτες μου».

Πέρυσι, λίγες ημέρες πριν το παιχνίδι με την Άρσεναλ για το UEFA Europa League τραυματίστηκες 
και έχασες την ευκαιρία να αγωνιστείς. Φέτος επέστρεψες την κατάλληλη ώρα για τα παιχνίδια του 
UEFA Champions League. Ποιοι οι στόχοι οι δικοί σου και της ομάδας στους αγώνες του ομίλου;

«Ειλικρινά, ήταν μία από τις χειρότερες αναμνήσεις, μία σκληρή ανάμνηση της καριέρας μου γιατί ήθελα 
πραγματικά να παίξω στο Europa League με τον Ολυμπιακό. Προφανώς δεν ήταν γραφτό. Δεν είχα παίξει 
στο UEFA Champions League και έχασα την ευκαιρία μου να παίξω με την Άρσεναλ. Είναι κρίμα που 
τραυματίστηκα, όμως αυτή τη φορά είμαι μέσα στη λίστα. Ο προπονητής με εμπιστεύεται γιατί πιστεύει σε 
εμένα και γνωρίζει τις ικανότητές μου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί με τους συμπαίκτες μου για το 
Champions League και ακόμα μία φορά θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή για την εμπιστοσύνη του γιατί 
αυτό σημαίνει ότι με υπολογίζει. Και αυτό σημαίνει πολλά για μένα, είναι μία ευθύνη, με κάνει να δουλεύω 
ακόμα πιο πολύ για να είμαι 100% έτοιμος στα παιχνίδια που έρχονται. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε 
όσα πιο πολλά παιχνίδια μπορούμε, να κάνουμε ότι καλύτερο. Έχουμε μία καλή ομάδα, έχουμε ποιότητα. 
Ξέρουμε καλά ότι δεν θα είναι εύκολο απέναντι σε ομάδες υψηλότατου επιπέδου, τη Μάντσεστερ Σίτι, 
την Πόρτο και τη Μαρσέιγ. Νομίζω ότι και για αυτούς ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος. Θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση και ελπίζω 
ότι θα κάνουμε μία καλή παρουσία στο UEFA Champions League».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αφήνεις μία δύσκολη περίοδο πίσω σου, πώς βίωσες όλο αυτό το διάστημα της απουσίας σου;

«Ειλικρινά, όπως είναι φυσκό ήταν πολύ δύσκολο μετά από μία μακρά περίοδο απουσίας με τον τραυματισμό 
μου. Όμως τώρα έχω αφήσει τον τραυματισμό αυτόν πίσω μου και είμαι ευχαριστημένος που ξαναπαίζω. 
Το να ξεπερνάς τέτοιους τραυματισμούς έχει να κάνει με τη δύναμη του χαρακτήρα και του μυαλού. Εγώ 
τραυματίστηκα δύο φορές συνεχόμενες. Νομίζω ότι η πνευματική δύναμη που έχω είναι αυτή που μου 
επιτρέπει να ξεπερνάω τέτοιους τραυματισμούς. Όπως και να έχει είμαι χαρούμενος που ξαναπαίζω και νομίζω 
ότι έχω αφήσει τον τραυματισμό πίσω μου».

Ποιοι σε βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα και θα ήθελες να ευχαριστήσεις; 

«Καταρχήν είναι η οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου 
και οι φίλοι μου. Επίσης, ο σύλλογος με στήριξε. Ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, φυσικά. Όλοι τους 
λυπήθηκαν πολύ όταν τραυματίστηκα, ιδιαίτερα οι κοντινοί μου φίλοι. Νομίζω ότι όλοι τους απογοητεύτηκαν 
με αυτό που μου συνέβη. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, που 
με στήριξαν από την αρχή. Επίσης, τον γιατρό ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό χειρουργείο, όλους τους 
φυσιοθεραπευτές του Ολυμπιακού και τους φυσιοθεραπευτές μου στο Ζάγκρεμπ που δούλεψαν μαζί μου. 
Τον προπονητή αποκατάστασης, τον Χρήστο και τους συνεργάτες του που έκαναν πολύ καλή δουλειά μαζί 
μου. Θέλω όλους να τους ευχαριστήσω γιατί όλοι τους ήταν δίπλα μου. Ο σύλλογος ήταν στο πλευρό μου, με 
στήριξε. Τώρα λοιπόν θέλω να δώσω τα πάντα στην ομάδα για να αποδείξω τις ικανότητες και την ποιότητά 
μου. Σε μία τέτοια στιγμή ήταν πολύ σημαντικό που με στήριξαν όλοι τους».

Πόσο δύσκολο ήταν να ακολουθήσεις πρόγραμμα αποκατάστασης εν μέσω της καραντίνας; 

«Ειλικρινά, δεν ήταν εύκολο. Ιδιαίτερα όταν ήμουν στο σπίτι μου στην Κροατία με τους 
φυσιοθεραπευτές μου και με όλο αυτό το θέμα του covid. Ο κόσμος δεν μπορούσε 
να βγει από το σπίτι του όμως εκείνοι έβγαιναν για να έρθουν στο δικό μου να 
μου κάνουν αποκατάσταση και τους ευχαριστώ γιατί θυσιάστηκαν για μένα. Η 
θεραπεία μου δεν ήταν εύκολη όμως καταφέραμε να κάνουμε μία πολύ καλή 
δουλειά και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί νιώθω πάρα πολύ καλά και 
τους ευχαριστώ πολύ. Λέγονται Γκόραν και Νίνο. Νομίζω ότι μαζί κάναμε μία 
πολύ καλή δουλειά. Ειλικρινά, ήταν πολύ δύσκολο όμως το καταφέραμε».

Κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα επέστρεψες στην αποστολή της ομάδας, 
πώς περιμένεις την επιστροφή σου και στους αγώνες;

«Φυσικά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ήταν η πρώτη 
φορά που ξαναβρισκόμουν στην αποστολή. Ήμουν πολύ 
χαρούμενος που με εμπιστεύτηκε ο προπονητής. Ειλικρινά, ήταν 
καταπληκτικό μετά από οκτώ μήνες απουσίας. Ευχαριστώ 
λοιπόν πολύ τον προπονητή για την εμπιστοσύνη που μου 
έδειξε. Ειλικρινά με έκανε ευτυχισμένο».
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τσέλιος:
«Πλέον έχουμε νοοτροπία νικητή»

Έ χει ξεκινήσει τη χρονιά πολύ δυναμικά και ήδη 
μετρά τρία γκολ και μία ασίστ σε τέσσερα παιχνίδια 

της Κ19 στο πρωτάθλημα. 

Ο λόγος για τον Τάσο Τσέλιο που πλέον νιώθει πως 
έχει κομβικό ρόλο στη φετινή ομάδα του Ολυμπιακού. 
Πριν από λίγες μέρες έκλεισε τα 18 και μόλις την 

προηγούμενη Κυριακή, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής 
με δύο γκολ και μία ασίστ στο νικηφόρο 2-3 επί της ΑΕΚ 
εκτός έδρας. 

Με όνειρο να παίξει κάποια στιγμή στο Τσάμπιονς Λιγκ 
με την πρώτη ομάδα του Θρύλου, ο νεαρός winger 
ανοίγει την καρδιά του. 
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Τί άλλαξε με την έλευση του Αντώνη Νικοπολίδη και του επιτελείου του στην ομάδα;

«Πλέον έχουμε τη νοοτροπία του νικητή. Εντάξει το ταλέντο στις ακαδημίες του Ολυμπιακού δεν το αμφισβητεί 
κανείς, όλα τα παιδιά είναι πολύ ταλαντούχα. Το πιο σημαντικό είναι πως μας έχει ενώσει, μας έχει κάνει ομάδα 
και μας έχει μεταλαμπαδεύσει τη νοοτροπία του πρωταθλητή, πως πρέπει δηλαδή να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι».

Τελικά ποια είναι η αγαπημένη σου θέση;

«Είμαι πολύ επιθετικογενής παίκτης. Μου αρέσει να παίζω δεξιά, αριστερά, είμαι winger βασικά. Είμαι καλός στο 
ένας με έναν και υπό συνθήκη μπορώ να παίξω και σαν δεκάρι ή σαν δεύτερος επιθετικός».

Έχουμε δει ότι χρησιμοποιείσαι περισσότερο αριστερά, σε βολεύει ούτως ώστε να συγκλίνεις μιας και 
δεξιοπόδαρος; 

«Το ένας με έναν είναι το στοιχείο μου και όταν έχω το δεξί μου πόδι νιώθω πιο σίγουρα, με βολεύει περισσότερο 
από τα αριστερά». 

Πώς ονειρεύεται ο Τάσος τον εαυτό του με την ερυθρόλευκη φανέλα;

«Νομίζω πως κάθε ποδοσφαιριστής της Ακαδημίας έχει όνειρο να ανέβει στην πρώτη ομάδα και να κατακτήσει 
τίτλους, δεν θα μπορούσε λοιπόν να συμβαίνει διαφορετικά και με μένα. Θέλω να διακριθώ και με την πρώτη 
ομάδα και να παίξω στο Τσάμπιονς Λιγκ».

Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού σου αρέσει περισσότερο;

«Είναι δύο, πρόκειται για τον Βαλμπουενά και τον Φορτούνη».

Ας ξεκινήσουμε από το πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ...

«Ήταν ένα ντέρμπι, που πάντα ένα ντέρμπι είναι διαφορετικό παιχνίδι. Δουλέψαμε πολύ για αυτό. Προσπάθησα 
με την απόδοσή μου να βοηθήσω την ομάδα να πάρει το ματς».

Βρεθήκατε νωρίς πίσω στο σκορ από ένα λάθος μάλιστα, πώς καταφέρατε να το γυρίσετε;

«Έγινε ένα λάθος γρήγορα στην αρχή αλλά πλέον είμαστε μια ομάδα με χαρακτήρα, έχουμε γυρίσει κι άλλα 
παιχνίδια όπως και με τον Παναιτωλικό. Νομίζω δεν μας επηρέασε γιατί η απόδοσή μας μετά το γκολ ανέβηκε. 
Μπορώ να πω πως μας βοήθησε κιόλας. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα στους συμπαίκτες μου, ήμουν 100% 
σίγουρος πως θα γυρίσουμε το παιχνίδι».

Πως σχολιάζεις το πολύ καλό φετινό ξεκίνημα της Κ19;

«Είμαστε πιο ενωμένοι και το πιστεύουμε πιο πολύ. Δουλέψαμε καλά στην προετοιμασία και αυτό που μας 
λένε όλοι οι προπονητές μας είναι πως πρέπει να είμαστε ενωμένοι γιατί φέτος ο μοναδικός μας στόχος είναι να 
πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι με τίποτα άλλο». 

Μετά την περσινή χρονιά που δεν αγωνιζόσουν τόσο πολύ, πλέον έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Με ποιον 
τρόπο διαχειρίστηκες την περσινή μέτρια σεζόν;

«Πέρυσι απέκτησα ενεργό ρόλο μετά την αλλαγή προπονητή. Με βοήθησε πολύ η έλευση του κ. Νικοπολίδη, 
αλλά και του κ. Πάντου, του κ. Ελευθεριάδη, με πίστεψαν όπως και η διοίκηση της Ακαδημίας. Προσπάθησα να 
τους δικαιώσω, ήταν μια μεταβατική χρονιά για μένα, είχα μείνει πίσω δεν είχα πολύ ρυθμό αλλά πιστεύω πως 
φέτος θα είναι πολύ καλύτερα».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Στο Metropolitan Hospital εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα προστασίας  
από τη νόσο Covid-19 σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα

1 Εφαρμογή όλων των 
μέτρων προστασίας βάσει 
οδηγιών των αρμόδιων 

φορέων & λήψη επιπλέον 
μέτρων προφύλαξης, από την  
επιτροπή λοιμώξεων

2Υποχρεωτικό μοριακό 
test Covid-19 για το 
σύνολο του διοικητικού, 

νοσηλευτικού & ιατρικού 
προσωπικού δωρεάν, ανά  
τακτά χρονικά διαστήματα

3 Ελεγχόμενη είσοδος 
με υποχρεωτική χρήση 
μάσκας & υποχρεωτική 

θερμομέτρηση για ασθενείς, 
συνοδούς και το σύνολο  
του προσωπικού

4 Τα περιστατικά που 
κρίνονται ύποπτα 
εξετάζονται από ιατρούς 

με ειδικό εξοπλισμό. Ειδική 
διαρρύθμιση, αερισμός  
& καθαρισμός χώρων 

5 
Ειδικά  
διαμορφωμένοι  
χώροι σε συνθήκες 

απομόνωσης για την 
πραγματοποίηση του  
test Covid-19

6 Στην επείγουσα 
χειρουργική επέμβαση 
γίνεται test Covid-19. 

Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα,  
οι ασθενείς αντιμετωπίζονται ως 
θετικοί & λαμβάνονται  
όλα τα μέτρα προστασίας
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ATHENS: CITY LINK, 4 STADIOU STR. – ATTICA CITY LINK, 9 PANEPISTIMIOU STR.
THE MALL ATHENS, MAROUSSI – GOLDEN HALL, MAROUSSI – ATTICA GOLDEN HALL, MAROUSSI

FILOTHEI, 88 KAPODISTRIOU STR. – PIRAEUS, 101 GR. LABRAKI STR. 
THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS – ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS

HYDRA: MY HYDRA BOUTIQUE, PORT OF HYDRA
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O ANTIΠΑΛΟΣ

 
ΙΣΤΟΡΙΆ
Ο Ατρόμητος ιδρύθηκε το 1923 ως Ατρόμητος Αθηνών ενώ το 1933 

μετακινήθηκε στο Περιστέρι, όπου μετά τη συγχώνευση με τον 

τοπικό Αστέρα, προέκυψε ο Ατρόμητος Περιστερίου με τη σημερινή 

του μορφή, κρατώντας το σήμα του Αστέρα (αστέρι) αλλά τα δικά 

του χρώματα (μπλε-λευκό).

Έδρα του είναι το δημοτικό στάδιο Περιστερίου, ενώ η πρώτη φορά 

που αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου 

(Α’ Εθνική) ήταν την περίοδο 1972/73. Τη σεζόν 1980/81 

υποβιβάζεται στη Β’ Εθνική με την πτωτική πορεία να συνεχίζεται 

με υποβιβασμούς στη Γ’ (1987) και στη Δ’ Εθνική (1997).

Το καλοκαίρι του 2005, η συγχώνευση με τη Νέα Χαλκηδόνα, έφερε 

τον Ατρόμητο ξανά στα «μεγάλα σαλόνια», με αποκορύφωμα τη 

συμμετοχή του σε δύο τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας (2011, 2012) 

αλλά και επτά ευρωπαϊκές συμμετοχές στο UEFA Europa League.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ AΤΡΟΜΗΤΟΥ.

Έτος ίδρυσης

1923

Χρώματα

Μπλε-Λευκό

Πρόεδρος

Γιώργος Σπανός

Έδρα
Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

Στοιχεία Επικοινωνίας
Παπαρηγοπούλου 94-96

121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: +30 210 5774003,

+30 210 5774834

Fax: +30 210 5774734

E-mail: atromitos@atromitosfc.gr

Website: www.atromitosfc.gr

Aυστριακός στην καταγωγή και χωρίς να κάνει τη μεγάλη καριέρα σαν 
ποδοσφαιριστής, ο Νταμίρ Κάναντι έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο από 

το 1988 έως το 2002, αγωνιζόμενος σε ομάδες της πατρίδας του, γράφοντας 
τις περισσότερες συμμετοχές στην Ντόιτςκροϊτς. 

Την τελευταία του χρονιά (σεζόν 2001/02) την πέρασε ως παίκτης-προπονητής 
στην Λέοπολντσντορφ, ξεκινώντας από εκεί και έπειτα την καριέρα του στους 
πάγκους. Για πρώτη φορά ήρθε στην Ελλάδα το 2017 όταν ανέλαβε τις τύχες 
του Ατρόμητου για δύο σεζόν με την παρουσία του να κρίνεται επιτυχημένη. 
Και τις δύο χρονιές ο Ατρόμητος τερμάτισε στην τέταρτη θέση, ενώ τη σεζόν 
2018/19 πήρε μέρος στα προκριματικά του UEFA Europa League. Η θητεία 
του στον Ατρόμητο, του δίνει την ευκαιρία να δουλέψει στο υψηλότερο 
επίπεδο μέχρι τώρα στην καριέρα του, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας 
με τη Νυρεμβέργη. Στο «τιμόνι» της γερμανικής ομάδας θα καθίσει για 14 
παιχνίδια προτού αποχωρήσει στις 5 Νοεμβρίου του 2019. Στον πάγκο των 
Περιστεριωτών επέστρεψε το καλοκαίρι που μας πέρασε, υπογράφοντας διετές 
συμβόλαιο συνεργασίας.

ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ Νταμίρ Κάναντι
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Πολύ λίγες είναι οι φορές που ο Ολυμπιακός δεν 

έχει πάρει τη νίκη  κόντρα στον Άτρόμητο, όποτε 

υποδέχεται τους Περιστεριώτες στο σπίτι του. 

Ο Θρύλος μετρά 16 νίκες σε σύνολο 19 αγώνων, με τον 

Άτρόμητο να έχει δύο μόλις νίκες ενώ μία και μοναδική 

φορά οι βαθμοί μοιράστηκαν. Ήταν στη μόλις δεύτερη 

συνάντηση ανάμεσα στις δύο ομάδες στο πλαίσιο του 

ελληνικού πρωταθλήματος, όταν τρεις μέρες πριν τα 

Χριστούγεννα του 1974 οι Περιστεριώτες έφευγαν με το 

1-1 από το Φάληρο. 

Άπό εκεί και πέρα ακολούθησε ένα σερί εννιά 

συνεχόμενων νικών για τους «ερυθρόλευκους» με 

τέρματα 24-5! Ο Άτρόμητος έφυγε για πρώτη φορά 

νικητής από το Καραϊσκάκη τον Φεβρουάριου του 2013 

με σκορ 2-3 για να ακολουθήσουν στη συνέχεια άλλες 

τέσσερις επικρατήσεις του Ολυμπιακού. Ή τελευταία 

φορά που η ομάδα με τα μπλε πήρε κάτι από την επίσκεψή 

της στον Πειραιά ήταν την προπερασμένη σεζόν (1/10/17) 

με τελικό σκορ 0-1. Συντριπτική υπεροχή και στη διαφορά 

τερμάτων για τον Ολυμπιακό με 45-13.

Σχεδόν κανόνας η νίκη VS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΡ

12/11/72 4-0

22/12/74 1-1

23/11/75 2-1

16/01/77 5-1

14/06/81 3-1

27/03/06 3-0

18/02/07 4-1

15/03/08 2-0

28/02/10 2-0

12/12/10 2-1

04/01/12 1-0

03/02/13 2-3

25/08/13      2-1

04/02/15      2-1

21/02/16      4-0

12/03/17      2-0

01/10/17 0-1

31/03/19      2-1

10/11/19 2-0



10.11.2019
Ο Χιλάλ Σουντανί δύο λεπτά μετά το 
γκολ του Ποντένσε (60') πανηγύρισε 
το δικό του τέρμα στη νίκη του 
Ολυμπιακού επί του Ατρομήτου (2-0) 
την περσινή σεζόν.

21.02.2016
Ο Τσόρι Ντομίνγκες άνοιξε το δρόμο 

της ευρείας νίκης (4-0) επί των 
Περιστεριωτών τη σεζόν 2015-16.

18.02.2007
Ο Καστίγιο ήταν ένας εκ των σκόρερ
στην εύκολη νίκη (4-1) του Ολυμπιακού
τη σεζόν 2006-07 . 
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Ή ΕΠΟΜΕΝΉ ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
• Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
• Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
• H διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.

ΒΆΘΜΟΛΟΓΙΆ ΠΡΩΤΆΘΛΉΜΆΤΟΣ
GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ

# ΟΜΆΔΕΣ ΆΓΩΝΕΣ ΒΆΘΜΟΙ ΥΠΕΡ ΚΆΤΆ ΔΙΆΦΟΡΆ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΆΛΙΕΣ ΉΤΤΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΆΛΙΕΣ ΉΤΤΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΆΛΙΕΣ ΉΤΤΕΣ ΒΆΘΜΟΙ ΔΙΆΦΟΡΆ ΓΚΟΛ

1 ΑΡΗΣ 4 10 7 3 +4 3 1 0 1 1 0 2 0 0
2 Π.Α.Ο.Κ. 4 8 5 1 +4 2 2 0 2 1 0 0 1 0

3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7 6 1 +5 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 +5

4 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 4 7 4 2 +2 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 +2

5 A.E.K. 3 6 5 1 +4 2 0 1 1 0 0 1 0 1

6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 4 5 4 5 -1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 1 -1

7 Ο.Φ.Η. 4 5 5 7 -2 1 2 1 0 2 0 1 0 1 1 -2

8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 3 4 2 4 -2 1 1 1 1 0 0 0 1 1

9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 1 3 1 0 +1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 2 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0  0

11 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 2 2 6 -4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 -4

12 Α.Ε.Λ. 3 1 1 3 -2 0 1 2 0 1 0 0 0 2 1 -2 1

13 ΠΑΝΑΘΗΝΑΐΚΟΣ 3 1 1 3 -2 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 -2 1

14 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 4 0 3 10 -7 0 0 4 0 0 2 0 0 2

5η ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΆΓΩΝΆΣ ΓΉΠΕΔΟ ΉΜ/ΝΙΆ ΩΡΆ

Α.Ε.Λ.- ΑΡΗΣ ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 18:15

ΠΑΝΑΘΗΝΑΐΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 20:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-Ο.Φ.Η. "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ" 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 16:00

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ" 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 18:15

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-A.E.K. ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 20:30  

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 19:30  

Π.Α.Ο.Κ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ   
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ 3

ΡΟΥΜΠΕΝ ΒΙΝΑΓΚΡΕ 12

ΡΑΦΙΝΙΑ 13

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΝΤΡΕΓΚΕΡ 21

 ΟΥΣΕΪΝΟΥ ΜΠΑ 24 

ΧΟΣΕ ΧΟΛΕΜΠΑΣ 25

ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 34 

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ 66 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΖΟΖΕ ΣΑ 1

ΟΓΚΜΟΥΝΤΟΥΡ ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ 31 

ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ  44

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ 88

ΜΕΣΟΙ
ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ 4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 5

ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ 6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 7

ΤΙΑΓΚΟ ΣΙΛΒΑ 8

ΠΕΠΕ 10

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 14

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ 17

ΜΠΡΟΥΝΟ ΦΕΛΙΠΕ 18

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 19

ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΛΟΒΕΡΑ 22

ΜΠΡΟΥΜΑ 27

ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 28

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ 90

ΛΑΖΑΡ ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ 97

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΧΙΛΑΛ ΣΟΥΝΤΑΝΙ 2

ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ 9

ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 11

ΟΥΓΚΟ ΚΑΪΠΕΡΣ 20

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΤΑΜΙΡ ΚΑΝΑΝΤΙ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

22 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

35 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΔΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3 ΛΟΥΚΑΣ ΓΚΑΛΒΑΟ

4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΤΑΣ

12 ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΓΚΑΛΟ

19 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ

29 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ

44 ΣΠΥΡΟΣ ΡΙΣΒΑΝΗΣ

50 ΓΙΟΖΙΠ ΤΟΜΑΣΕΒΙΤΣ

ΜΕΣΟΙ
6 ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ

7 ΑΖΕΡ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΤΖΙΤΣ

8 ΧΑΒΙΕ ΟΥΜΠΙΔΕΣ

10 ΜΠΡΑΪΝ ΡΑΜΠΕΓΙΟ

16 ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΤΣΟΣ

18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

21 ΠΑΤΡΙΚ ΣΑΛΟΜΟΝ

27 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΙΩΤΗΣ

77 ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

11 ΑΜΙΡ ΑΓΚΑΓΙΕΦ

14 ΧΟΥΑΝ ΜΟΥΝΙΘ

17 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΜΜΑΤΗΣ

20 ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

59 ΚΛΑΡΚ ΕΝΣΙΚΟΥΛΟΥ

99 ΜΠΟΓΙΑΝ ΜΑΤΙΤΣ




