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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.

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.

ΙΣΤΟΡΙΑ

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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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

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. 
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣΠΑΙΚΤΕΣ

Oleg
Reabciuk
Defender

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

45

Kenny
Lala
Defender

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

72

4

Μady
Camara
Midfielder

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

6

Yann
M’Vila
Midfielder

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

Jose
Holebas
Defender

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

25

Andreas 
Bouchalakis
Midfielder

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

5

Avraam
Papadopoulos
Defender

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

34

7

Kostas
Fortounis
Midfielder

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

Ögmundur 
Kristinsson
Goalkeeper

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

31

Ilias
Karargyris
Goalkeeper

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

44

Konstantinos 
Tzolakis
Goalkeeper

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

88

Mohamed
Dräger 
Defender

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

21

Rúben
Semedo
Defender

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

3

José
Sá
Goalkeeper

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

 1

Sokratis
Papastathopoulos
Defender

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

15 24

Ousseynou
Ba
Defender

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

ΠΑΙΚΤΕΣ

Thanasis
Androutsos
Midfielder

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

14

Marios
Vrousai
Midfielder

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

17 19

Giorgos
Masouras
Midfielder

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

8

Tiago
Silva
Midfielder

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

28

Mathieu
Valbuena
Midfielder

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

27

Bruma
 
Midfielder

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

90

Vasilis
Sourliς
Midfielder

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

97

Lazar
Randjelovic
Midfielder

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

20

Hugo
Cuypers
Striker

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

9

Ahmed
Hassan
Striker

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

11

Youssef
El Arabi
Striker

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.82
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Ο Μετρ
των
προκρίσεων 

Π λησιάζουμε τα τρία χρόνια από τη στιγμή που ο Πέδρο 
Μαρτίνς συμφώνησε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για 

να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Περίπου τρία χρόνια όπου 
ο Πορτογάλος ξεκίνησε με τους συνεργάτες του και τους 
ανθρώπους της ομάδας τον σχεδιασμό για την επιστροφή 
του Θρύλου στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και 
παράλληλα το «χτίσιμο» μίας ομάδας που θα κοιτούσε στα 
μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη. 

Και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί, καθώς ο Ολυμπιακός 
την περσινή σεζόν πανηγύρισε το 45ο πρωτάθλημα στην 
ιστορία του και παράλληλα πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη 
του το 28ο Κύπελλο Ελλάδας. Η διαφορά των 16 πόντων 
που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα τον 
φέρνει αγκαλιά και με το 46ο πρωτάθλημα, ενώ βρίσκεται 
και στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Η κυριαρχία του 
εντός συνόρων αδιαμφισβήτητη, όπως και η αναγνώρισή 
του από τους αντιπάλους. 

Έχοντας ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα, ο Ολυμπιακός 
έχει δημιουργήσει ένα δυνατό όνομα και στην Ευρώπη 
παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο ακόμα και κόντρα στις 
μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη. Οι εμφανίσεις του θα 
μνημονεύονται για πολλά χρόνια, όπως και οι προκρίσεις 
του απέναντι σε ιστορικά μεγαθήρια του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου. 

Ο Πέδρο Μαρτίνς, όντας στο τιμόνι του Ολυμπιακού τα 
τελευταία τρία χρόνια, έχει πανηγυρίσει 11 προκρίσεις 
σε UEFA Champions League και UEFA Europa League. 
Μάλιστα οι οκτώ από αυτές αφορούν νοκ άουτ γύρους, με 
τις περισσότερες να οδηγούν την ομάδα στους ομίλους των 
δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αν το μετρήσουμε και με 
ποσοστά, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει 80% επιτυχία στις 
προκρίσεις, αφού οι μόνες μάχες που έχει χάσει είναι με τη 
Ντιναμό Κιέβου στους «32» του UEFA Europa League τη 
σεζόν 2018/19 και αυτή από τη Γουλβς για τους «16» της 
ίδιας διοργάνωσης τον περασμένο Αύγουστο. Και τις δύο 
φορές το πρώτο παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» 
ήρθε ισόπαλο και στη ρεβάνς οι «ερυθρόλευκοι» 
γνώρισαν την ήττα με 1-0. 

Ολυμπιακός-Λουκέρνη
Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του Αυγούστου του 2018. Ο Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποιεί εντυπωσιακό ντεμπούτο, με 
τον Ολυμπιακό να συντρίβει τη Λουκέρνη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 4-0. Ο επαναληπτικός είχε διαδικαστικό 
χαρακτήρα, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» με το πόδι στο γκάζι επικράτησαν με 3-1 και σφράγισαν το εισιτήριο για τα 
πλέι οφς του UEFA Europa League. 

Ας γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και ας θυμηθούμε τις οκτώ προκρίσεις του Ολυμπιακού με τον Πέδρο Μαρτίνς στον 
πάγκο του:

ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ

Ολυμπιακός-Μπέρνλι

Στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου ο Θρύλος αντιμετωπίζει την έκπληξη της Premier League, Μπέρνλι. Οι παίκτες 
του Πέδρο Μαρτίνς βάζουν τις βάσεις της πρόκρισης στο πρώτο ματς στο σπίτι τους, επικρατώντας με 3-1. Μία βδομάδα 
αργότερα και συγκεκριμένα στις 30/8 ο Ολυμπιακός έρχεται ισόπαλος 1-1 με τους «Clarets» και προσθέτει το όνομά του 
στις 48 ομάδες που σχημάτισαν τους 12 ομίλους του UEFA Europa League. Λίγους μήνες αργότερα, σε ένα εκπληκτικό 
παιχνίδι στο φαληρικό γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν της Μίλαν με 3-1 την τελευταία αγωνιστική και 
πέρασαν στους «32», όπου και αντιμετώπισαν τη Ντιναμό Κιέβου. 
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ΘΕΜΑ

Ολυμπιακός-Μπασακσεχίρ

Η κλήρωση στον Γ’ προκριματικό γύρο του UEFA Champions League έφερε απέναντι στον Ολυμπιακό την τουρκική 
Μπασακσεχίρ των Ρομπίνιο και Αρντά Τουράν. Ο Μασούρας με το γκολ του και ο Σα με την απόκρουση στο πέναλτι 
του Βίτσκα χάρισαν τη νίκη στον Θρύλο μέσα στο «Φατίχ Τερίμ». Στις 13 Αυγούστου οι Ρούμπεν Σεμέδο και Ματιέ 
Βαλμπουενά φρόντισαν να βάλουν τέλος στα όνειρα των αντιπάλων τους για την ανατροπή της εις βάρος τους κατάσταση 
που είχε δημιουργηθεί μία εβδομάδα νωρίτερα. Το τελικό 2-0 έφερε ακόμα πιο κοντά τον Ολυμπιακό στους ομίλους.

Ολυμπιακός-Βικτόρια Πλζεν

Ο δρόμος προς τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περσινή σεζόν δεν ήταν στρωμένος με 
ροδοπέταλα, αν και ο Πέδρο Μαρτίνς με τους ποδοσφαιριστές του κατάφεραν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο που τους 
παρουσιάστηκε. Το πρώτο και το πιο… δύσκολο, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, ήταν αυτό της Βικτόρια Πλζεν. Το 
άκαρπο πρώτο ματς στην Τσεχία, έδωσε την ευκαιρία στους «ερυθρόλευκους» να σφραγίσουν την πρόκριση στο γήπεδό 
τους. Και το κατάφεραν με το επιβλητικό 4-0  στις 30/7/2019.



ΘΕΜΑ
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ΘΕΜΑ

Ολυμπιακός-Άρσεναλ

Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς τερμάτισε τρίτο στον Β’ Όμιλο του UEFA Champions League, με αποτέλεσμα να συνεχίσει 
την περσινή ευρωπαϊκή του πορεία στο UEFA Europa League. Η κληρωτίδα έστειλε την Άρσεναλ απέναντι στον 
Ολυμπιακό στους «32». Ακόμα μία δύσκολη αποστολή για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι την έφεραν εις πέρας, αν 
και οι πιθανότητες ήταν εις βάρος τους μετά και το 0-1 του πρώτου αγώνα. Στον επαναληπτικό οι δύο ομάδες χρειάστηκε 
να λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση, καθώς ο Σισέ με κεφαλιά ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα. Οι 
«κανονιέρηδες» αγκάλιασαν την πρόκριση με το τέρμα του Ομπαμεγιάνγκ στο 113’, όμως ο Ελ Αραμπί στο 120’ έβαλε 
την υπογραφή του στη μεγαλειώδη πρόκριση του Θρύλου.

Ολυμπιακός-Κράσνονταρ

Τελευταίο εμπόδιο για τα… αστέρια η Κράσνονταρ των πολλών εκατομμυρίων. Ο Θρύλος έδειξε τις διαθέσεις του από 
το πρώτο κιόλας ματς (21/8) όπου φιλοδώρησε την παρέα του Μάρκους Μπεργκ με τέσσερα γκολ και πήρε το πάνω 
χέρι για την πρόκριση. Στον επαναληπτικό στο εντυπωσιακό στάδιο της Κράσνονταρ οι γηπεδούχοι πήραν νωρίς το 
προβάδισμα, με τον Ούτκιν να παραβιάζει για πρώτη και μοναδική φορά την εστία του Σα στην προκριματική φάση. Η 
χαρά και τα όνειρα των Ρώσων κράτησαν για λίγα δευτερόλεπτα, καθώς αμέσως μετά τη σέντρα ο Ποντένσε εξέθεσε 
την αντίπαλη άμυνα και ο Ελ Αραμπί με σουτ έφερε το ματς στα ίσια. Ο Μαροκινός στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου 
«χτύπησε» για δεύτερη φορά και έγραψε το τελικό 1-2.
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Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

Η τελευταία, μέχρι την επόμενη, ευρωπαϊκή πρόκριση του Πέδρο Μαρτίνς ως προπονητή του Ολυμπιακού 
«κατακτήθηκε» πριν λίγες μέρες στο μακρινό Αϊντχόφεν. Ο Ολυμπιακός κόντρα στην ολλανδική ομάδα είχε το πάνω 
χέρι για την πρόκριση μετά το 4-2 της πρώτης αναμέτρησης, αλλά στον επαναληπτικό βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. 
Τελικά ο Χασάν στα τελευταία λεπτά με προβολή χάρισε στην ομάδα του αυτό που άξιζε με βάση την εικόνα των δύο 
αναμετρήσεων.

Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι αντιμέτωπος με ακόμα μία ευρωπαϊκή πρόκληση και, όπως έχει φανεί μέσα σε αυτά τα τρία 
χρόνια, είναι ικανός να οδηγήσει τον Ολυμπιακό ακόμα πιο ψηλά. Οι «κανονιέρηδες» διψούν για εκδίκηση μετά τον 
περσινό αποκλεισμό, αλλά μεγάλη είναι και η δίψα των «ερυθρολεύκων» για την υπέρβαση και την παρουσία τους 
στα προημιτελικά του UEFA Europa League.

Ολυμπιακός-Ομόνοια

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε με ακόμα μία πρόκριση, αυτή τη φορά απέναντι στην Ομόνοια. Ο Βαλμπουενά με πέναλτι και 
ο Ελ Αραμπί με σουτ χάρισαν τη νίκη (2-0) στους «ερυθρόλευκους» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ το στείρο 0-0 
στο Γ.Σ.Π. έστειλαν για ακόμα μία φορά τον Θρύλο στα αστέρια του UEFA Champions League.
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Ο πιστολέρο που νίκησε 
τους «κανονιέρηδες»

T ο ρολόι στο γήπεδο έδειχνε το 120ό λεπτό του αγώνα, οι φίλαθλοι της Άρσεναλ περίμεναν το τελευταίο σφύριγμα του 
διαιτητή για να πανηγυρίσουν την πρόκριση, αλλά είχαν λογαριάσει χωρίς τον… πιστολέρο. Ο Μασούρας έβγαλε τη 

σέντρα, ο Ελ Αραμπί με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και τον Ολυμπιακό στους «16» του UEFA Europa League. 
Ένα γκολ που δεν θα ξεχάσουν ποτέ οι Άγγλοι, το ίδιο και ο κόσμος του Θρύλου. Ωστόσο, αναλλοίωτο θα μείνει και στη 
μνήμη του πρωταγωνιστή αυτής της μεγαλειώδους ανατροπής, του Μαροκινού άσου, ο οποίος φιλοξενείται στο επίσημο 
Match Programme του αποψινού αγώνα. 
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Τι θυμάσαι από το περσινό «τρελό» βράδυ 
στο Λονδίνο; Ποιες εικόνες σου έρχονται 
στο μυαλό;

«Αυτό που θυμάμαι από το Λονδίνο είναι 
μία όμορφη βραδιά, μία όμορφη νίκη, ότι 
σκόραρα στο τελευταίο λεπτό. Πιστεύω αυτό 
δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τους φιλάθλους 
της ομάδας. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι 
φτάσαμε στον στόχο μας και ανταμειφθήκαμε 
για τις προσπάθειές μας».

Μπορεί ο Ολυμπιακός να επαναλάβει την 
περσινή επιτυχία και να αποκλείσει back to 
back την Άρσεναλ;

«Ναι, αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι όπως 
πέρυσι. Η Άρσεναλ δεν είναι ίδια ομάδα, 
ούτε και εμείς. Υπάρχει ποιότητα και το πιο 
σημαντικό είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, 
παρόλο που είναι άσχημο το ότι θα παίξουμε 
χωρίς τους φιλάθλους μας, γιατί μαζί τους 
αποκτούμε μία τεράστια δύναμη, ειδικά μέσα 
στο Καραϊσκάκης».

Πέρυσι το πρώτο ματς στο Καραϊσκάκη 
δεν πήγε όπως θα θέλατε. Τι πρέπει να 
προσέξετε περισσότερο απόψε για να 
φτάσετε στη νίκη;

«Είναι αλήθεια ότι πέρυσι το πρώτο παιχνίδι 
στην έδρα μας ήταν δύσκολο για μας γιατί 
δεχτήκαμε γκολ στο τελευταίο λεπτό. Και σε 
αυτή τη διοργάνωση δεν πρέπει να χάνεις 
μέσα στην έδρα σου. Έχουμε όμως ακόμα μία 
ευκαιρία με το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας 
και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη 
δεχτούμε κάποιο τέρμα που θα ανεβάσει τον 
πήχη της δυσκολίας για εμάς».

Το περσινό γκολ στο Λονδίνο μνημονεύεται και θα μνημονεύεται για πολύ καιρό 
από τους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Είναι το πιο σημαντικό μέχρι τώρα 
στην καριέρα σου;

«Το γκολ απέναντι στην Άρσεναλ θα παραμείνει σημαντικό για μένα. Ήταν πολύ όμορφο 
γιατί ήρθε στο τελευταίο λεπτό και μας χάρισε τη νίκη, κάτι πραγματικά πολύ όμορφο και 
μία υπέροχη ανάμνηση για μένα, για την καριέρα μου αλλά και για τους φιλάθλους μας. 
Μαζί τους ζήσαμε μία όμορφη στιγμή. Ταξίδεψαν μαζί μας και ζήσαμε μία όμορφη βραδιά 
και στιγμές σαν αυτές θες να τις ξαναζήσεις. Γιατί όχι να μην ξανασυμβούν την επόμενη 
εβδομάδα».

Ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά έχει πάρει  αρκετές προκρίσεις απέναντι σε 
μεγάλα κλαμπ όπως η Μίλαν, η Άρσεναλ, η Αϊντχόφεν. Είναι κάτι που αποδεικνύει τη 
νοοτροπία νικητή και το μέταλλο της ομάδας;

«Είναι αλήθεια ότι από τότε που ήρθα είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να προκριθούμε στο 
τελευταίο λεπτό των αγώνων. Νομίζω πως αυτή είναι η νοοτροπία της ομάδας. Επίσης, είναι 
αλήθεια πως πολλές φορές είχαμε και την τύχη μαζί μας. Απέναντι σε μεγάλες ομάδες αυτό 
είναι κάτι που χρειάζεται, μαζί με την ποιότητα φυσικά. Και έτσι είμαστε χαρούμενοι. Όμως το 
πιο σημαντικό είναι να το πιστεύεις και να το προσπαθείς μέχρι το τέλος, όμως είναι αλήθεια 
πως για να προκριθείς στο τελευταίο λεπτό χρειάζεσαι και λίγη τύχη».

Η μεγάλη βαθμολογική διαφορά στο πρωτάθλημα σας δίνει τη δυνατότητα να 
διαχειριστείτε διαφορετικά τα παιχνίδια με την Άρσεναλ;

«Από τη στιγμή που στη βαθμολογία είμαστε πρώτοι και με αρκετά μεγάλη διαφορά ο 
προπονητής έχει την ευκαιρία να διαχειρίζεται τους παίκτες και να μην τους επιβαρύνει. Γιατί 
είναι αλήθεια πως έχουμε πολλά παιχνίδια κάθε τρεις μέρες και έτσι δεν υπάρχει χρόνος για 
αποκατάσταση. Νομίζω ότι όλοι οι παίκτες είναι προετοιμασμένοι, όλοι οι παίκτες θέλουν να 
παίζουν και ανυπομονούν για τα μεγάλα μας παιχνίδια. Έτσι όλοι μας είμαστε έτοιμοι για τις 
αναμετρήσεις με την Άρσεναλ. Έχουμε κάποιους τραυματίες, όμως θα παλέψουμε. Και το πιο 
σημαντικό είναι να το απολαμβάνουμε. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτά είναι υπέροχα παιχνίδια 
και εύχομαι να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται σε αυτή τη διοργάνωση».



Ο Μικέλ Αρτέτα ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα 
ως βοηθός προπονητή του Πεπ Γκουαρδιόλα στη 

Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2019 έκανε 
το μεγάλο βήμα και ανέλαβε τα ηνία της Άρσεναλ. Οι 
«Κανονιέρηδες» έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Ουνάι 
Έμερι και στράφηκαν στη λύση του Ισπανού, ο οποίος 
γνωρίζει καλά τα αποδυτήρια της ομάδας. Ο 37χρονος 
από το 2011 έως το 2016 φόρεσε τη φανέλα της Άρσεναλ, 
έχοντας 150 συμμετοχές και 16 γκολ. Είναι η ομάδα, 
στην οποία «ολοκλήρωσε» τη σπουδαία καριέρα που 

πραγματοποίησε ως ποδοσφαιριστής, ενώ τις τελευταίες 
δύο σεζόν ήταν ο αρχηγός των «κανονιέρηδων». Όταν 
«κρέμασε» τα παπούτσια του τον ήθελε ο Αρσέν Βενγκέρ για 
να τον εντάξει στο επιτελείο του, ωστόσο ο ίδιος προτίμησε 
να θητεύσει δίπλα στον συμπατριώτη του, Πεπ Γκουαρδιόλα. 
Στη Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για τρία χρόνια και έφυγε για να 
καθίσει στην άκρη του πάγκου της Άρσεναλ, με την οποία 
έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός Κυπέλλου και ενός 
Σούπερ Καπ Αγγλίας 

O ANTIΠΑΛΟΣ

H Άρσεναλ είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Αγγλία με σπουδαία ιστορία 
και πολλούς τίτλους. Ιδρύθηκε το 1886 από εργάτες του τοπικού Βασιλικού 

Οπλοστασίου (Royal Arsenal) με το πρώτο της έμβλημα να απεικονίζει τρία κανόνια. 
Από εκεί πήρε και το ψευδώνυμο που τη συνοδεύει, «κανονιέρηδες». Το 1913 ο 
τότε ιδιοκτήτης του συλλόγου Χένρι Νόρις πήρε τη γενναία απόφαση να μετακομίσει 
η ομάδα από το Γούλιτς του νοτιοανατολικού Λονδίνου στο Χάιμπουρι. Από το 
2006 την Άρσεναλ στεγάζει το νέο υπερσύγχρονο στάδιό της που κατασκευάστηκε 
μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από την ιστορική έδρα της, το Χάιμπουρι. Οι 

«κανονιέρηδες» το 1919 ανέβηκαν στην πρώτη τη τάξει κατηγορία και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβιβαστεί 
ποτέ, κατέχοντας το ρεκόρ της πιο μακροχρόνιας συμμετοχής στην Α΄ κατηγορία της Αγγλίας για 93 διαδοχικές σεζόν.

Είναι η ομάδα που βρίσκεται πίσω από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (20) και τη Λίβερπουλ (19) στις περισσότερες 
κατακτήσεις πρωταθλήματος. Μόνο οι τρεις τους έχουν διψήφιο αριθμό πρωταθλημάτων, με την Άρσεναλ να υπολείπεται 
έξι κατακτήσεις από τη δεύτερη Λίβερπουλ και επτά από τη Γιουνάιτεντ. Τελευταία φορά που πανηγύρισε τον τίτλο της 
Premier League ήταν τη σεζόν 2003-04. Εκτός από 13 πρωταθλήματα η Άρσεναλ έχει και 14 Κύπελλα Αγγλίας, ενώ 
έχει φτάσει δύο φορές στην κατάκτηση του Λιγκ Καπ και 15 του Σούπερ Καπ. Ωστόσο, δεν έχει μόνο εγχώριες διακρίσεις. 
Το 1994 κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων και το 1970 το Κύπελλο Εκθέσεων. Επίσης, έχει πάρει μέρος και σε 
άλλους πέντε ευρωπαϊκούς τελικούς, βγαίνοντας χαμένη. Μία φορά στο UEFA Champions League (2006), δύο στο 
Κύπελλο Κυπελλούχων (1980, 1995), μία στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (2000) και μία στο Europa League, πριν δύο σεζόν, 
όπου ηττήθηκε από την Τσέλσι με 4-1.  

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΜΙΚΕΛ ΑΡΤΕΤΑ 

ΑΡΣΕΝΑΛ

24 25



26 27

UEFA Europa League • Round of 16 • 1st leg 
11.3.2021 • 22:00 • G.Karaiskakis Stadium

HEAD COACH
MIKEL ARTETA

GOALKEEPERS
1 BERND LENO

13 ALEX RUNARSSON

45 JAMES HILLSON

53 ARTHUR OKWONKO

DEFENDERS
2 HECTOR BELLERIN

6 GABRIEL

16 ROB HOLDING

17 CEDRIC SOARES

21 CALUM CHAMBERS

22 PABLO MARI

23 DAVID LUIZ

MIDFIELDERS
3 KIERAN TIERNEY

7 BUKAYO SAKA

8 DANI CEBALLOS

11 MARTIN ODEGAARD

12 WILLIAN

18 THOMAS PARTEY

25 MOHAMED ELNENY

32 EMILE SMITH ROWE

34 GRANIT XHAKA

41 BEN COTTRELL 

66 MIGUEL AZEEZ

STRIKERS
9 ALEXANDRE LACAZETTE

14 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

19 NICOLAS PEPE

24 REISS NELSON

30 EDDIE NKETIAH

35 GABRIEL MARTINELLI

38 FOLARIN BALOGUN

HEAD COACH
PEDRO MARTINS

DEFENDERS
RUBEN SEMEDO 3

MOHAMED DRAGER 21

OUSSEYNOU BA 24

JOSE HOLEBAS 25

AVRAAM PAPADOPOULOS 34

OLEG REABCIUK 45

NIKITAS NIKOLIS 53

ANGELOS TSAVOS 56

KENY LALA 72

GOALKEEPERS
JOSE SA 1

OGMUNDUR KRISTINSSON 31

ILIAS KARARGYRIS 44

KOSTAS TZOLAKIS 88

MIDFIELDERS
MOHAMED CAMARA 4

ANDREAS BOUCHALAKIS 5

YANN M’VILA 6

KOSTAS FORTOUNIS 7

TIAGO SILVA 8

THANASIS ANDROUTSOS 14

SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS 15

MARIOS VROUSAI 17

GIORGOS MASOURAS 19

BRUMA 27

MATHIEU VALBUENA 28

FOTIOS KITSOS 54

CHRISTOS LIATSOS 55

CHARALAMPOS KATSOGIANNIS 57

ANASTASIOS ANDREAS TSELIOS 60

LAZAR RANDJELOVIC 97

STRIKERS
AHMED HASSAN 9

YOUSSEF EL ARABI 11

HUGO CUYPERS 20

GEORGIOS STAMOULIS 58

VASILIS SOURLIS 90

Τα ζευγάρια της φάσης των 16

του UEFA EUROPA LEAGUE

ROUND OF 16

SK SLAVIA PRAHA-RANGERS

MANCHESTER UNITED FC-MILAN

FC DYNAMO KYIV-VILLARREAL

AFC AJAX-YOUNG BOYS

GRANADA CF-MOLDE

TOTTENHAM HOTSPUR-DINAMO ZAGREB

OLYMPIACOS FC-ARSENAL

AS ROMA-SHAKHTAR DONETSK




