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ΕDITORIAL

«ΘΕΜΕΛΙΑ» ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Μόλις τρεις ημέρες μετά τον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός 
αγωνίζεται ξανά στο Καραϊσκάκη, αυτή τη φορά για τον πρώτο προημιτελικό του 
κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Άρη.
 
Είναι το τρίτο από τα επτά ματς που καλούνται να δώσουν οι «ερυθρόλευκοι» 
μέσα στον Φεβρουάριο. Του αγώνα με τον ΟΦΗ είχε προηγηθεί η ρεβάνς με 
τον Παναιτωλικό για την προηγούμενη φάση του κυπέλλου. Θα ακολουθήσει 
το κυριακάτικο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας.
 
Έπειτα, στις 18 του μηνός ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Αϊντχόφεν στο πρώτο 
τους ραντεβού για τη φάση των «32» του UEFA Europa League.  H ρεβάνς στην 
Ολλανδία θα διεξαχθεί στις 25/2, ενώ θα μεσολαβήσει το ματς πρωταθλήματος 
με τον Άρη στο Καραϊσκάκη. Έτσι, θα ολοκληρωθεί το βεβαρημένο πρόγραμμα 
του Φεβρουαρίου.
 
Στόχος του Πέδρο Μαρτίνς και των ποδοσφαιριστών του είναι η νίκη που θα 
τους επιτρέψει να βάλουν γερά «θεμέλια» πρόκρισης στον ημιτελικό γύρο της 
διοργάνωσης. Η ρεβάνς με τον Άρη αναμένεται να προγραμματιστεί για την 
Πέμπτη 4 Μαρτίου. Τρεις ημέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Βόλο 
για το πρωτάθλημα. Κάτι που πρακτικά σημαίνει πως σε διάστημα οκτώ ημερών 
θα δώσει τρεις συνεχόμενους εκτός έδρας αγώνες, με την Αϊντχόφεν, τον Βόλο 
και τον Άρη.

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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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

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

IΑΤΡΙΚΟ 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

ΤΜΗΜΑ 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 τρίτη 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. 

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 28/2/2021 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
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Όγκμουντουρ 
Κρίστινσον
Τερματοφύλακας

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

31

Ηλίας
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

Μοχάμεντ
Ντρέγκερ 
Αμυντικός

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

21

Ρούμπεν
Σεμέδο
Αμυντικός

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

Σωκράτης 
Παπασταθόπουλος
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 IOYNIOY 1988 
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86

15 24

Ουσεϊνού
Μπα
Αμυντικός

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

Η ΟΜΑΔΑ

Όλεγκ
Ρέαμπτσιουκ
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

45

Kenny
Lala
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

72

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
Αμυντικός

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

25

Ανδρέας 
Μπουχαλάκης
Μέσος

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

5

Αβραάμ
Παπαδόπουλος
Αμυντικός

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

34

7

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

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

ΠΑΙΚΤΕΣ

Θανάσης 
Ανδρούτσος
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

8

Τιάγκο
Σίλβα
Μέσος

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

28

Ματιέ
Βαλμπουενά
Μέσος

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

27

Μπρούμα
 
Μέσος

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

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
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ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ΟΜΑΔΑ
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20

Ούγκο
Κάιπερς
Επιθετικός

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

9

Aχμέντ
Χασάν
Επιθετικός

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

11

Γιουσέφ
Ελ Αραμπί
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.82
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Οι… μάχες του Κυπέλλου

Ο  Άρης είναι το επόμενο εμπόδιο του Ολυμπιακού 
στην υπεράσπιση του τίτλου που κατέκτησε πριν 

λίγους μήνες, επικρατώντας της ΑΕΚ στον τελικό 
με 1-0. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες 
στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με το 
πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται σήμερα στο «Γεώργιος 
Καραϊσκάκης», όπως είχε γίνει και στην τελευταία 
συνάντηση των δύο για την ίδια διοργάνωση. 

Η… παράδοση βγάζει νικητή τον Θρύλο, ο οποίος 
έχει «πληγώσει» τους «κίτρινους» και δύο φορές σε 
τελικούς. Το κουβάρι της ιστορίας των αναμετρήσεων 
Ολυμπιακός-Άρης για τον θεσμό του Κυπέλλου θα το 
ξετυλίξουμε στις επόμενες σελίδες του επίσημου Match 
Programme της αναμέτρησης. Θα θυμηθούμε τους… 
ήρωες των αγώνων που χάρισαν με τα γκολ τους τις 
προκρίσεις ή ακόμα και το τρόπαιο. 
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10/6/1956
Όλα ξεκίνησαν στο μακρινό 1956. Έχουν περάσει σχεδόν 65 χρόνια από το πρώτο ραντεβού του 
Ολυμπιακού με τον Άρη για το Κύπελλο Ελλάδος. Πρώτη αναμέτρηση και κανένας δεν μπορεί 
να ξεχάσει την απίστευτη εμφάνιση του αείμνηστου Κώστα Πολυχρονίου. Ο 19χρονος τότε άσος 
του Ολυμπιακού αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για τους «ερυθρόλευκους». Μετά από ένα 
ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Θρύλος πήρε τα ηνία κυριαρχώντας στον αγωνιστικό χώρο 
και κατάφερε να επικρατήσει του αντιπάλου του στο Χαριλάου με 3-0, σφραγίζοντας παράλληλα 
το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης. Στο 50’ ο Μουστακλής με ωραία ατομική ενέργεια 
μπήκε στην περιοχή και τροφοδότησε τον Πολυχρονίου, ο οποίος με σουτ άνοιξε το σκορ. Δύο 
λεπτά αργότερα ο σκόρερ του Ολυμπιακού βρίσκει και πάλι δίχτυα, με κεφαλιά αυτή τη φορά, 
αξιοποιώντας τη σέντρα του Μπέμπη. Στο 82’ ο Πολυχρονίου ολοκλήρωσε το χατ τρικ μετά από 
ασίστ και πάλι του Μουστακλή… 

7/5/1961
Στον δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου τη σεζόν 1960/61 ο Ολυμπιακός βρήκε απέναντί 
του ξανά τον ‘Αρη, αυτή τη φορά στη φάση των «16» της διοργάνωσης. Αυτή τη φορά το 
παιχνίδι διεξήχθη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με νικητή πάλι τον Θρύλο. Πρωταγωνιστής 
της αναμέτρησης ο Γιώργος Σιδέρης, με τα δύο γκολ που σημείωσε στη νίκη της ομάδας του 
με 3-2. Ο Παπάζογλου στο 17’ μπήκε στην περιοχή και με συρτό σουτ έβαλε την ομάδα του 
σε θέση οδηγού του σκορ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Σιδέρης με τον ίδιο τρόπο έδωσε αέρα 
δύο τερμάτων στους «ερυθρόλευκους». Ο ‘Αρης έβγαλε αντίδραση και με δύο αντεπιθέσεις 
κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια. Συγκεκριμένα, ο Πολυχρονίου στο 54’ και ο Βαβουλίδης 
στο 60’ μηδένισαν το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει οι γηπεδούχοι. Στο 68’ ο Μπέμπης μπήκε 
στην περιοχή, οι Τριανταφύλλου, Παπαδόπουλος έπεσαν πάνω του και στην προσπάθεια να 
του ανακόψουν την πορεία προς το αντίπαλο τέρμα τον ανέτρεψαν. Ο Σιδέρης, που ανέλαβε 
την «εσχάτη των ποινών», νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και χάρισε την πρόκριση στον 
Ολυμπιακό.

13/6/1962
Και την επόμενη σεζόν Ολυμπιακός και Άρης διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο Κύπελλο. Ήταν 
η προημιτελική φάση με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν τους αντιπάλους τους στο 
«Γεώργιος Καραϊσκάκης» και τελικά να επικρατούν με 3-2. Ο Παπάζογλου στο 17’ άνοιξε το 
σκορ για τον Θρύλο, ωστόσο στο 37’ ο Καλλιοντζής με σουτ έστειλε τις δύο ομάδες ισόπαλες 
στα αποδυτήρια. Στο 56’ ο Σιδέρης έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του, το οποίο 
μεγάλωσε ακόμα περισσότερο στο 74’ με τον Μπέμπη. Το μόνο που κατάφεραν οι «κίτρινοι» 
ήταν να μειώσουν σε 3-2 με τον Χατζηκώστα στο 83’. 

11/7/1963 
Η κληρωτίδα είχε κέφια και για τρίτη διαδοχική σεζόν έφερε τις δύο ομάδες αντιμέτωπες, με 
τον νικητή αυτή τη φορά να περνάει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρώτο παιχνίδι 
διεξήχθη στο Καυτανζόγλειο και όχι στη φυσική έδρα του Άρη, το Χαριλάου.  Πριν συμπληρωθεί 
το πρώτο 20λεπτο του αγώνα ο Ψύχος άνοιξε το σκορ για τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο επτά 
λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 26’ ο Χατζηκώστας έγραψε το 1-1, με αποτέλεσμα οι δύο 
ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους στον επαναληπτικό. 



15/7/1963
Τέσσερις μέρες μετά από το ματς στο Καυτανζόγλειο, 
ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Άρη στο γήπεδο 
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο Θρύλος ήταν 
καταιγιστικός από τα πρώτα λεπτά και μόλις στο 5’ ο 
Ψύχος άνοιξε και πάλι το σκορ. Ο Σιδέρης επιχείρησε 
το σουτ, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στην 
επιστροφή της ο Ψύχος πρόλαβε τρεις αντιπάλους 
του και με κεφαλιά έκανε το 1-0. Οι «ερυθρόλευκοι» 
έχαναν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, μέχρι το 41’, 
όπου ο Γκαβέτσος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σιδέρης 
με ωραία κεφαλιά ξεκίνησε τον βομβαρδισμό της 
αντίπαλης εστίας. Στο επόμενο λεπτό και πάλι από 
κόρνερ οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι, ενώ στο 44’ ο 
Σιδέρης «χτύπησε» ξανά γράφοντας το 3-0. Ο άσος 
του Ολυμπιακού δεν σταμάτησε εκεί και στο 50' οι 
αμυντικοί του Άρη χρειάστηκε να τον τραβήξουν 
από τη φανέλα για να τον αποτρέψουν από το να 
σκοράρει, όμως ο Σιδέρης εκτέλεσε το φάουλ και 
νίκησε τον Χρηστίδη για τρίτη φορά στο ματς. Οι 
«ερυθρόλευκοι» χαλάρωσαν λίγο και στο 62’ οι 
φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν, μειώνοντας σε 
4-1 με τον Φιλίππου. Στο 85’ ο Σιδέρης ολοκλήρωσε 
το προσωπικό του καρέ τερμάτων, ενώ λίγο πριν ο 
Ρουμάνος διαιτητής σφυρίξει για τελευταία φορά στο ματς, 
ο Χατζηκώστας διαμόρφωσε το τελικό 5-2 με πέναλτι. 

21/06/70
Η παράδοση συνεχίστηκε και τη σεζόν 1969/70, 
όμως αυτή τη φορά υπήρχε άλλος πρωταγωνιστής. 
Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τον Άρη για τα ημιτελικά 
του Κυπέλλου και για πρώτη φορά ηττήθηκε από τον 
αντίπαλό του και απέτυχε να περάσει στον τελικό 
του θεσμού. Οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν να 
είχαν προηγηθεί στο 5’ με τον Μύλλερ, ωστόσο ο 
Χρηστίδης, με τη βοήθεια του δοκαριού του, κατάφερε 
να αποτρέψει το 1-0. Τελικά το γκολ το σημείωσαν οι 
φιλοξενούμενοι τρία λεπτά αργότερα με σουτ του 
Παπαϊωάννου. Οι παίκτες των δύο ομάδων έχασαν 
πολλές και σημαντικές ευκαιρίες στα εναπομείναντα 
λεπτά για να σκοράρουν. Το… φτωχό 0-1 έμεινε μέχρι 
το τέλος και ο Άρης πέρασε για πρώτη φορά στην 
ιστορία του στον τελικό, εκεί όπου νίκησε και τον 
ΠΑΟΚ, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου. 

8/3/1972
Είναι η πρώτη φορά που ο νικητής του ζευγαριού 
Ολυμπιακός – Άρης δεν καταφέρνει να φτάσει 
μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Αυτό έγινε τη 
σεζόν 1971/72, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται 
αντιμέτωπες στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. 
Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο 13ο λεπτό της 
αναμέτρησης με τον Αλεξιάδη, ενώ οι γηπεδούχοι 
απάντησαν στο 25́  με τον Υβ Τριαντάφυλλο, ύστερα 
από πάσα του Γκαϊτατζή. Ο Κώστας Παπαϊωάννου 
στο 78’ πλάσαρε τον Κόη, ο οποίος αν και βρήκε 
την μπάλα με το πόδι, δεν κατάφερε να της αλλάξει 
πορεία. Με αυτό τον τρόπο ο Άρης επικράτησε με 2-1 
στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πανηγύρισε την 
πρόκριση…

11/05/86 
Για ακόμα μία φορά Ολυμπιακός και  Ά ρης 
κληρώθηκαν μεταξύ τους στα ημιτελικά του θεσμού 
του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, ήταν η σεζόν 1985/86, 
όπου οι δύο ομάδες μονομάχησαν για μία θέση στον 
τελικό. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στο Χαριλάου και 
μετά το τέλος του 90λεπτου οι «ερυθρόλευκοι» 
είχαν αποκτήσει ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης. 
Αυτό συνέβη, καθώς στο 37’ ο Κοκολάκης πήρε το 
ριμπάουντ από την απόκρουση του Κατσιαούνη στο 
σουτ του Μητρόπουλου και με ωραίο πλασέ έγραψε 
το 0-1. Το 1-1 σημείωσε στο 70’ ο Σαμόλης με σουτ 
από τα δεξιά της περιοχής. 

19/05/1986
Μία εβδομάδα με τά το πρώτο παιχ ν ίδι σ τη 
Θεσσαλονίκη, οι δύο ομάδες έδωσαν το ματς που 
έκρινε και την πρόκριση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Ο Άρης 
φρόντισε μέσα σε έξι λεπτά να γυρίσει υπέρ του τις 
πιθανότητες πρόκρισης. Συγκεκριμένα, ο Ζελελίδης 
εκμεταλλεύτηκε τη λανθασμένη εκτίμηση της 
φάσης από τον Πέτρο Μίχο και με σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στους Θεσσαλονικείς 
το προβάδισμα. Ο άσος του Ολυμπιακού ήταν και 
ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης των 
«ερυθρόλευκων». Στο 19’ ο Σέστιτς «κέρδισε» το 
πέναλτι και ο Μίχος, ευστοχώντας από την άσπρη 
βούλα, έφερε το σκορ στα ίσια. Ο ίδιος παίκτης στο 56’ 

συνδυάστηκε άψογα με τον Βαΐτση και με πλασέ 
έστειλε τη «στρογγυλή θεά» στη δεξιά γωνία (2-1) 
και τον Θρύλο στον τελικό…    

17/12/98
Επιστρέφοντας στο φορμάτ της διοργάνωσης 
με μονά παιχνίδια στους πρώτους γύρους, ο 
Ολυμπιακός αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη στο 
Χαριλάου. Μόλις στο 4’ οι «ερυθρόλευκοι» πήραν 
κεφάλι στο σκορ, με τον Γκόγκιτς να τροφοδοτεί 
τον Λουτσιάνο και τον τελευταίο να σουτάρει 
εύστοχα από τα αριστερά της περιοχής. Πέντε 
λεπτά αργότερα οι δυο τους άλλαξαν ρόλους, με 
τον Βραζιλιάνο να δίνει την ασίστ και τον Σέρβο 
να σκοράρει με σουτ από το ύψος του πέναλτι. Με 
τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα Λουτσιάνο και 
Γκόγκιτς εξουδετέρωσαν την αντίπαλη άμυνα και 
ο τελευταίος, με κοντινό πλασέ, έγραψε το 0-3 
και έβαλε τέλος στα όνειρα των γηπεδούχων. 
Το μόνο που κατάφεραν οι παίκτες του ‘Αρη ήταν 
να μειώσουν στο 68’ με τον Βλαχούδη. Έτσι, ο 
Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο της πρόκρισης για 

τους «16» του Κυπέλλου, με τον Γιώργο Παράσχο 
να ξεκινά με ήττα τη θητεία του στον πάγκο των 
«κιτρίνων». 

21/05/2005 
Για πρώτη φορά στην ιστορία Ολυμπιακός και Άρης 
βρέθηκαν αντίπαλοι στον τελικό του Κυπέλλου 
Ελλάδας. Ο Θρύλος πριν αντιμετωπίσει τους 
Θεσσαλονικείς φρόντισε να ξεπεράσει τα εμπόδια 
των Βέροια, Καλλιθέα, Ηρακλή, Καστοριά και 
ΑΕΚ, αντίστοιχα. Αντίθετα, ο Άρης απέκλεισε 
Καβάλα, Ατρόμητο, Εθνικό, Καλαμαριά και 
Ξάνθη πριν βρεθεί στον τελικό που διεξήχθη στο 
Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Το πρώτο ημίχρονο 
ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, αλλά στο δεύτερο οι 
«ερυθρόλευκοι» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά 
τους, σκοράροντας τρεις φορές. Αρχικά στο 
56’ ο Κολτσίδας ανέτρεψε στην περιοχή τον 
Τζιοβάνι και ο Πέντραγκ Τζόρτζεβιτς από την 
άσπρη βούλα έκανε το 1-0. Τη σκυτάλη πήρε ο 
Ριβάλντο, ο οποίος με εκπληκτικό σουτ από τα 
δεξιά κοντά στο σημείο του κόρνερ, έστειλε την 
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μπάλα στο απέναντι παραθυράκι της εστίας του 
Πουρλιοτόπουλου. Στο 90’ ο Βραζιλιάνος, μετά από 
ωραίο συνδυασμό με τους Τζιοβάνι και Τζόρτζεβιτς, 
βρέθηκε σε θέση βολής, σούταρε μαζί με τον τελευταίο 
και έστειλαν την μπάλα να αναπαυθεί για τρίτη φορά στα 
αντίπαλα δίχτυα. 

17/05/2008
Το επόμενο ραντεβού τους ήταν στο Καυτανζόγλειο 
για τον 66ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Θρύλος 
χτύπησε από… αέρα και έφτασε στη νίκη και την 
κατάκτηση του τροπαίου. Στο 33’ ο Γκαλέτι έβγαλε 
τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κοβάτσεβιτς με κεφαλιά 
μετουσίωσε την υπεροχή των «ερυθρόλευκων» σε 
γκολ. Στο 37’ ο Χαβίτο προσπάθησε να απαντήσει, 
αλλά το σουτ του έφυγε δίπλα από το δοκάρι του 
Νικοπολίδη. Στο 53’ και πάλι από τα πόδια του Γκαλέτι 
έφυγε η μπάλα πριν καταλήξει στο κεφάλι του 
Ζεβλάκοφ και από εκεί στα δίχτυα του ανήμπορου 

να αντιδράσει Κέλεμεν. Ο Αργεντινός στο 62΄ με 
εκπληκτικό βολέ έξω από την περιοχή «σημάδεψε» 
το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 79’ αστόχησε στο 
πέναλτι που κέρδισε ο Μήτρογλου. Στα τελευταία 
λεπτά  οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν τα δοκάρια με το 
σουτ του Αβραάμ Παπαδόπουλου.   

25/01/2017
Μετά από εννιά χρόνια ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε 
και πάλι τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, όμως αυτή τη 
φορά στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπως ονομάστηκε 
το Χαριλάου το 2004. Οι δύο ομάδες κληρώθηκαν για 
τους «16» του Κυπέλλου και το πρώτο παιχνίδι ήταν 
προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 11 Ιανουαρίου, 
αλλά αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Έτσι, μετά 
από δύο βδομάδες οι «κίτρινοι» φιλοξένησαν τον 
Ολυμπιακό στο πρώτο μεταξύ τους ματς και μάλιστα 
στο 13’ ο Μιλούνοβιτς άνοιξε το σκορ με πλασέ 
στην κίνηση, ύστερα από σέντρα του Ντούνη από 

τα δεξιά. Στο 38’ ο Καρντόσο με φάουλ «σημάδεψε» 
το αριστερό δοκάρι της εστίας του Διούδη. Στο 70’ ο 
Ρόβας αντίκρισε για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα 
και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ο Θρύλος 
εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 
81’ έφτασε στην ισοφάριση, με τον Φιγκέιρας να βγάζει 
την εναέρια πάσα από τα δεξιά και τον Ανσαριφάρντ 
να πετάγεται στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά να 
γράφει το τελικό 1-1, σκοράροντας παράλληλα στο 
ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Στις 
καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Διούδης στέρησε 
από τον Μιλιβόγιεβιτς το γκολ, πραγματοποιώντας 
ακόμα μία εξαιρετική επέμβαση στο ματς.  

02/02/17 
Δύο εβδομάδες αργότερα, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε 
τον Άρη, στον επαναληπτικό αγώνα για τους «16» 
του Κυπέλλου. Ο Θρύλος, όπως και στο πρώτο 
ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ήταν ανώτερος 

και δίκαια πανηγύρισε την πρόκριση στην επόμενη 
φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας με 2-0. Το 
σύνολο του Πάουλο Μπέντο σπατάλησε το πρώτο 
ημίχρονο χάνοντας πολλές ευκαιρίες για να πάρει το 
προβάδισμα. Τελικά, αυτό το πέτυχε στο 50’ με σουτ 
ο Σισοκό, με το γκολ αυτό να είναι το μοναδικό που 
σημείωσε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο 65’ ο 
Καρντόσο συνδυάστηκε ωραία με τον Ελιονούσι, 
όμως το δοκάρι του στέρησε το γκολ. Στο 79’ ο 
Μπαργκάν έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά 
δεν τα κατάφερε. Φτάσαμε στο 86’, όπου ο Σεμπά 
εκτέλεσε το κόρνερ από αριστερά και ο Νικολάου 
με κεφαλιά πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τον 
Ολυμπιακό, γράφοντας με αυτό τον τρόπο το τελικό 2-0. 
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O ANTIΠΑΛΟΣ

 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο Άρης ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου του 1914 σε ένα καφενείο στην 

περιοχή «Ναύαρχος Βότσης» στην Καλαμαριά. Μία παρέα νεαρών 

της εποχής, που αποτελούταν από μαθητές και απόφοιτους 

του "Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης",  αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν ένα σύλλογο και εμπνεύστηκαν το όνομα από το 

θεό του πολέμου της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. 

Ο Άρης, συνώνυμο της ανδρείας και της γενναιότητας, έχει γράψει 

τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συγκεκριμένα οι 

«κίτρινοι» έχουν στεφθεί πρωταθλητές τρεις φορές. Την πρώτη το 

1928, τη δεύτερη το 1932 και τελευταία το 1946. Επίσης, ο Άρης έχει 

κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος τη σεζόν 1969-70, επικρατώντας 

στον τελικό του ΠΑΟΚ με 1-0. 

Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει 

φτάσει μία φορά μέχρι τους «16» του Κυπέλλου UEFA, ενώ έχει 

πανηγυρίσει μεγάλες νίκες απέναντι σε ομάδες όπως η Μπενφίκα, η 

Περούτζια και η Ατλέτικο Μαδρίτης. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΗ

Έτος ίδρυσης
1914

Χρώματα
Κίτρινο-Μαύρο

Πρόεδρος
Θοδωρής Καρυπίδης

Έδρα
Γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αλκμήνης 69

Θεσσαλονίκη, 542 49
Τηλ.: +30 2310 325001
Fax: +30 2310 309035

E-mails: info@arisfc.com.gr, 
press@arisfc.com.gr

Website: www.arisfc.com.gr

O Άκης Μάντζιος είναι από τους παλαιότερους προπονητές της Σούπερ 
Λιγκ, με σχεδόν 300 παιχνίδια στους πάγκους ομάδων. Ο Έλληνας 

τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα τη σεζόν 2008-09 από 
το Χαϊδάρι, αλλά μετά από ένα χρόνο στη Γ’ Εθνική έκανε το άλμα για την 
πρώτη τη τάξει κατηγορία, αναλαμβάνοντας τις τύχες του Πανιωνίου. Στο 
τιμόνι των «κυανέρυθρων» βρέθηκε άλλες τρεις φορές, συγκεκριμένα 
το 2011, το 2012 και το 2019. Ο 51χρονος, πριν μετακομίσει στη 
Θεσσαλονίκη για τον Άρη τον Σεπτέμβριο, είχε διατελέσει προπονητής 
σε Θρασύβουλο, Κέρκυρα, Πανθρακικό, Λεβαδειακό, Απόλλωνα Σμύρνης 
και Λαμία. Ο Μάντζιος διαδέχθηκε τον Μίκαελ Ένινγκ στον πάγκο των 
«κιτρίνων» στις αρχές της σεζόν…

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Άκης Μάντζιος



2.2.2017
Ο Νικολάου με κεφαλιά έγραψε το 
τελικό 2-0 στο τελευταίο παιχνίδι του 
Ολυμπιακού με τον Άρη για τον θεσμό 
του Κυπέλλου. 

17.5.2008
Ο Ζεβλάκοφ έβαλε την υπογραφή 

του στον τελικό Ολυμπιακός – Άρης, 
διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

21.5.2005
Ο Ριβάλντο πέτυχε δύο από τα τρία γκολ 
στον τελικό της σεζόν 2004/05, όπου ο 
Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 3-0.

ΙΣΤΟΡΙΑ
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Το Κέντρο Μαστού και Γυναίκας του Metropolitan Hospital, ένα εξειδικευμένο  
κέντρο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας  
υψηλού επιπέδου, γιορτάζει τα 6 χρόνια του και προσφέρει 6 ειδικά πακέτα  
προληπτικών εξετάσεων κατά του καρκίνου σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές.

Για να είναι υγιής και να την έχεις πάντα δίπλα σου…

Η καλύτερη «άμυνα»  
κατά του καρκίνου  
είναι η πρόληψη

Υπερήφανος Xορηγός ΠΑΕ Ολυμπιακός

Για τη γυναίκα της ζωής σου… 
τη σύζυγο, την κόρη, τη μητέρα, 
τη φίλη, την αδελφή σου

χρόνια 
προσφορές
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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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1η Αγωνιστική

10/02/2021, 17:00 ΑΕΚ - ΒΟΛΟΣ

10/02/2021, 19:00 ΠΑΟΚ - ΛΑΜΙΑ

10/02/2021, 21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ 

11/02/2021, 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

2η Αγωνιστική

02 ή 03 ή 04/03/2021 ΛΑΜΙΑ - ΠΑΟΚ

02 ή 03 ή 04/03/2021 ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

02 ή 03 ή 04/03/2021 ΒΟΛΟΣ - ΑΕΚ

02 ή 03 ή 04/03/2021 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
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Κύπελλο Ελλάδας 2020-21 •  Προημιτελική Φάση
10.2.2021 • 21:30 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»
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