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#ToMegaToKalo

The Chase
To τηλεπαιχνίδι γνώσεων που 
έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.
Παρουσιάζει η
Μαρία Μπεκατώρου. 

Πρεμιέρα
Δευτέρα 27/12 #ToMegaToKalo

The Chase
To τηλεπαιχνίδι γνώσεων που 
έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.
Παρουσιάζει η
Μαρία Μπεκατώρου. 
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Πρεμιέρα
Δευτέρα 27/12

#ToMegaToKalo

The Chase
To τηλεπαιχνίδι γνώσεων που 
έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.
Παρουσιάζει η
Μαρία Μπεκατώρου. 

Πρεμιέρα
Δευτέρα 27/12
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εditorial

ΑποχΑιρετώντΑς το 2021

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 

46 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 App

My Radio
Ήρθε ο νέος της Αθήνας

Σαββατοκύριακο
07:00 — 11:00

Mappes Show Best of
Δημήτρης Ουγγαρέζος,

Ιωάννα Λαΐου,
Σταμάτης Din Dan Done

11:00 — 14:00
Όλγα Τσαουσέλου

14:00 — 16:00
104,6 My Radio Τοp 20 countdown

Konnie Μεταξά &
Αντώνης Δημητριάδης

16:00 — 18:00
Χάρης Χρονόπουλος

18:00 — 06:00*
My Music, My Mix Dj Set

Νίκος Σουλιώτης,
Valentino

06:00 — 07:00
My Music,

Οι μεγαλύτερες
ελληνικές επιτυχίες

07:00 — 11:00 
Mappes Show
Δημήτρης Ουγγαρέζος,
Ιωάννα Λαΐου,
Σταμάτης Din Dan Done
11:00 — 13:00 
Ναταλία Γερμανού
13:00 — 16:00 
Konnie Μεταξά
16:00 — 19:00 
Κατερίνα Ζαρίφη &
Χάρης Χρονόπουλος
19:00 — 22:00 
Όλγα Τσαουσέλου
22:00 — 01:00 Δευτέρα-Πέμπτη
My Music, My Mix Dj Set
Αντώνης Δημητριάδης
01:00 — 07:00 Δευτέρα-Πέμπτη
My Music,
Οι μεγαλύτερες
ελληνικές επιτυχίες
22:00 — 06:00 Παρασκευή
My Music, My Mix Dj Set
Valentino,
Νίκος Σουλιώτης
06:00 — 07:00 Παρασκευή
My Music

Καθημερινές

*Κυριακή Dj Set έως τις 02:00

MATCH PROGRAM MY RADIO_09.12.indd   80 8/12/2021   7:06:30 μμ

Στη δύση της χρονιάς ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Λεβαδειακό στη ρε-
βάνς της ήττας με 3-2 στο πρώτο ματς της Βοιωτίας. Ο Πέδρο Μαρτίνς και οι παί-
κτες του θα επιδιώξουν να πάρουν τη νίκη – πρόκριση στον προημιτελικό γύρο 
του κυπέλλου Ελλάδας, αποχαιρετώντας με τον καλύτερο τρόπο το 2021.
 
Ο σημερινός αγώνας είναι ο τελευταίος μέσα στη χρονιά για την ομάδα μας, κα-
θώς η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 5 
Ιανουαρίου. Τότε, θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Απόλλωνα για την 16η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος. Το πρώτο εντός έδρας ματς μέσα στο 2022 θα διε-
ξαχθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και θα είναι με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης.
 
Tα προηγούμενα δύο χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιξε στον τελικό του κυπέλλου Ελ-
λάδας. Επικράτησε της ΑΕΚ στον Βόλο κατακτώντας τον τίτλο του 2020, προσθέ-
τοντας έτσι το 28ο κύπελλο Ελλάδας στην τροπαιοθήκη του. Αντιθέτως ηττήθηκε 
από τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στον τελικό της διοργάνωσης της περιόδου 2020-21.
 
Καθώς διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του 2021, ευχή όλων είναι στην επό-
μενη χρονιά να βγει η παγκόσμια κοινότητα νικήτρια στη μάχη με την πανδημία. 
Υγεία σε όλον τον κόσμο με πολλές επιτυχίες στην ομάδα μας στον πολυμέτωπο 
αγώνα που δίνει σε τρεις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.
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“...έχεις δύναµή σου Ολυµπιακέ,
τον πύρινό σου κόσµο που δε λυγά ποτέ!”

ΕΙΣΙΤΗΡΙA
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
2021
2022

16x23,5cm

www.olympiacos.org | email: ticketing@olympiacos.org | τηλ: 2111094950

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

ςΥνερΓΑτες προπονητη 
ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ Βοηθός Προπονητή
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ Βοηθός Προπονητή
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ Αναλυτής
ΦΑΜΠΙΟ ΜΙγΚΕΛ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ ΦΕΡΕιΡΑ Αναλυτής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ ΑγΡΙΟγΙΑΝΝΗΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
γΙΑΝΝΗΣ ΒΟγΙΑΤΖΑΚΗΣ Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ Αναλυτής

iΑτριΚο επιτεΛειο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ γΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ Φυσικοθεραπευτής
γΙΩΡγΟΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Φυσικοθεραπευτής
ΕΡΝΑΝΙ γΚΟΜΕΣ Διατροφολόγος

τεχνιΚο επιτεΛειο
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Team Manager
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής
ΠΑΝΑγΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Φροντιστής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 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

πέδρο μαρτίνς

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 τέταρτη 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 επόμενη 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, Μπασάκσεχιρ 
και Κράσνονταρ, υποκλίθηκαν μπροστά στον Θρύλο. 
Την περασμένη σεζόν ο Ολυμπιακός συνέχισε με... 
ευρωπαϊκή συνέπεια, φτάνοντας μέχρι τους 16 του 
UEFA Europa League, αποκλείοντας στη φάση των 
32 της Αϊντχόφεν.

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 σεζόν 
στον "ερυθρόλευκο" πάγκο, κατακτώντας το 45ο 
πρωτάθλημα στην ιστορία του Θρύλου αλλά και 
το 28ο Κύπελλο Ελλάδας ενώ πέρυσι ακολούθησε 
ο 46ος τίτλος πρωταθλήματος για τον Θρύλο. Ο κ. 
Μαρτίνς βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας για τέταρτη 
διαδοχική σεζόν. Τον Μάιο του 2020 ανανέωσε τη 
συνεργασία του με τον Θρύλο για ακόμα δύο χρόνια.
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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

ετιέν Γιουτέ
Κινκουέ 
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ:  14 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ:  1.95

2

ρούμπεν
ςεμέδο
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 4 ΑΠρΙΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΠΟρΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.94

3

τόμας
Βατσλίκ
τερματοφύλακας

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 29 ΜΑρΤΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΤΣΕΧΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88

 1

24

ουσεϊνού
μπα
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΝΟΕΜΒρΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛη
ΥΨΟΣ: 1.92

ςωκράτης 
παπασταθόπουλος
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 9 IoynIoy 1988 
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86

15 
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πΑιΚτες

η ομΑδΑ

Όλεγκ
ρέαμπτσιουκ
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

45

Κένι
Λαλά
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΟΚΤΩΒρΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78

27

66

παπ Αμπού
ςισέ
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛη
ΥΨΟΣ: 1.97

4

μαντί
Καμαρά
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒρΟΥΑρΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

ςβέτοζαρ 
μάρκοβιτς
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΜΑρΤΙΟΥ 2000
ΧΩΡΑ: ΣΕρΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.86

25

μίχαλ 
Καρμπόβνικ
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 13 ΜΑρΤΙΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΠΟΛΩΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.84

33

Αβραάμ
παπαδόπουλος
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΔΕΚΕΜΒρΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84

34

Απόστολος
Αποστολόπουλος
Αμυντικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 11 ΔΕΚΕΜΒρΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

30

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

Τώρα, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking, μπορείς να αποκτήσεις

την Olympiacos F.C. Mastercard, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

Χρησιμοποίησέ την για τις αγορές σου, μάζεψε πόντους και εξαργύρωσέ τους σε συλλεκτικά δώρα

και μοναδικές εμπειρίες με την αγαπημένη σου ομάδα.

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

6

Γιαν
εμβιλά
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 29 IoynIoy 1990
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

Ανδρέας 
μπουχαλάκης
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠρΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88

5

ρόνι
Λόπες
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΔΕΚΕΜΒρΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ:  ΠΟρΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.74

10

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

πιέρ
Κούντε μαλόνγκ
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ:  ΚΑΜΕρΟΥΝ
ΥΨΟΣ: 1.80

87

χένρι 
ονιεκουρού
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΝΙΓηρΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.75

19

Γιώργος
μασούρας
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ 
ΥΨΟΣ: 1.82



1716

πΑιΚτες

η ομΑδΑ

53

Κώστας 
Φορτούνης
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒρΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80

Γκάρι
ροντρίγκες
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 27 ΝΟΕΜΒρΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΠρΑΣΙΝΟ ΑΚρΩΤηρΙ
ΥΨΟΣ: 1.72

77
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28

ματιέ
Βαλμπουενά
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒρΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ 
ΥΨΟΣ: 1.65

22

Αγκιμπού
Καμαρά 
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΪΟΥ 2001
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ  
ΥΨΟΣ: 1.67

90

Βασίλης
ςουρλής
μέσος

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΝΟΕΜΒρΙΟΥ 2002
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82

11

Γιουσέφ
ελ Αραμπί
επιθετικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒρΟΥΑρΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΜΑρΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.82

29

τικίνιο
ςοάρες
επιθετικός

ΗΜ. γΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒρΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
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ΘΕΜΑ

Με διαφορά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ RENAULT GROUP
Λ. Τατοΐου 93, Μεταμόρφωση, 144 51, τηλ. 210 5706850
Λ. Κηφισού 138-140, Περιστέρι, 121 31, τηλ. 210 5706860

hybrid by nature

ALL NEW

RENAULT
ARKANA 

25.290€ 
από 

Renault recommends

coupe SUV design
τεχνολογία κινητήρων E-tech Hybrid
συστήματα υποβοήθησης οδήγησης Easy Drive
best in class άνεση πίσω επιβατών
κορυφαίος χώρος αποσκευών έως 513lt  

www.renault.gr

©
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Δ ιανύουμε τις τελευταίες μέρες του 2021, ένα χρόνο που ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο ελληνικό πρω-
τάθλημα με πολλές πανηγυρικές βραδιές που του χάρισαν το 46ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και τον 

έχουν βάλει σε θέση οδηγού για την κατάκτηση και του φετινού. Ένα ημερολογιακό έτος που ξεκίνησε αγωνι-
στικά στις 3 Ιανουαρίου με το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην ΑΕΚ, το οποίο ολοκληρώ-
θηκε με τους παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς να φιλοδωρούν την αντίπαλό τους με τρία γκολ (3-0). 

Τι έκανε ο Ολυμπιακός σε ολόκληρο το 2021 και τι οι υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα 
της Super League; Στις παρακάτω γραμμές θα διαπιστώσουμε μέσω των αριθμών την κυριαρχία του Θρύλου. 

Με γνώμονα τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος δεν έχουν όλες οι ομάδες τον ίδιο αριθμό παιχνι-
διών, καθώς όσοι αγωνίστηκαν την περσινή σεζόν στα Play offs έχουν τρεις αγώνες περισσότερους από 
τους υπόλοιπους, ενώ λόγω των πολλών κρουσμάτων Covid-19 στον Απόλλωνα έχουν αναβληθεί τα ματς 
με Παναθηναϊκό, Βόλο και ΟΦη. Επίσης, η ΑΕΛ φέτος δεν αγωνίζεται στη Super League, όπως συνέβη πέ-
ρυσι και με τον Ιωνικό. 
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ΘΕΜΑ

Υπερήφανος Xορηγός ΠΑΕ Ολυμπιακός

Από την οικογένεια 
του Hellenic Healthcare Group

σε όλες τις οικογένειες της Ελλάδας
ένα ευτυχισμένο και ξέγνοιαστο 2022!

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σε όλο το 2021 ο Ολυμπιακός πανηγύρισε 31 φορές τη νίκη στα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Έξι 
τελείωσαν ισόπαλα χωρίς νικητή, ενώ οι ήττες ήταν μόλις δύο. Το άθροισμα αυτών των αριθμών μας 
κάνει 99 βαθμούς, με τη δεύτερη ΑΕΚ να υπολείπεται 33 βαθμούς.
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ΘΕΜΑ

Περισσότερους βαθμούς από 
κάθε άλλη ομάδα μάζεψε ο 
Ολυμπιακός σε όλο τον Β’ γύρο 
του περσινού πρωταθλήματος, 
με τον Παναθηναϊκό αυτή 
τη φορά να ακολουθεί τον 
Πρωταθλητή Ελλάδας και 
στην τρίτη θέση να βρίσκεται ο 
Αστέρας Τρίπολης:

Βαθμολογία P.O. 
2021

ολυμπίακος 23

παοκ 17

οΦΗ 13

αΕκ 12

λαμία 12

αΕλ 11

παναθηναϊκός 10

αρης 10

Βόλος Νπς 10

ατρόμητος αθηνών 9

παναιτωλικός 8

αστέρας Τρίπολης 7

απόλλων 6

γιάννινα 4

ίωνικός SL2

Βαθμολογία SL 
2022

ολυμπίακος 41

αΕκ 30

παοκ 28

αρης 27

παναθηναϊκός 23

γιάννινα 22

οΦΗ 22

αστέρας Τρίπολης 17

Βόλος Νπς 15

παναιτωλικός 15

ίωνικός 14

λαμία 11

ατρόμητος αθηνών 9

απόλλων 7

αΕλ SL2

Με λίγα λόγια η 
«Ένωση» συγκέντρωσε 
μόλις τα 2/3 των βαθμών 
που κατάφερε να μαζέψει 
ο Θρύλος, ποσοστό 
ακόμα μικρότερο για τις 
υπόλοιπες ομάδες που 
βρίσκονται στη σχετική 
λίστα:

Σταθερά στο ρετιρέ 
βλέπουμε τον Ολυμπιακό 
και στα Play offs/Play 
out με 23 βαθμούς, έξι 
περισσότερους από τον 
ΠΑΟΚ, ενώ τρίτος ήταν 
ο ΟΦη με 13 βαθμούς, 
αλλά και τρία παιχνίδια 
λιγότερα:

Τέλος, ο Θρύλος από 
την αρχή της φετινής 
αγωνιστικής χρονιάς 
μέχρι τώρα έχει βάλει 
στο… σακούλι του 
41 βαθμούς όντας 
ο μόνος αήττητος, 
ενώ η ΑΕΚ είναι στη 
δεύτερη θέση με 30:

Βαθμολογία
ςυΝολο 

2021

ολυμπίακος 99

αΕκ 66

παοκ 65

παναθηναϊκός 60

αρης 59

αστέρας Τρίπολης 49

γιάννινα 44

λαμία 44

Βόλος Νπς 42

οΦΗ 39

παναιτωλικός 35

ατρόμητος αθηνών 32

απόλλων 29

αΕλ 24

ίωνικός 14

Βαθμολογία SL 
2021

ολυμπίακος 35

παναθηναϊκός 27

αστέρας Τρίπολης 25

αΕκ 24

αρης 22

λαμία 21

παοκ 20

γιάννινα 18

Βόλος Νπς 17

απόλλων 16

ατρόμητος αθηνών 14

αΕλ 13

παναιτωλικός 12

οΦΗ 4

ίωνικός SL2
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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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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Έτος ίδρυσης
1961

Χρώματα
Πράσινο-Άσπρο-Μπλε

Πρόεδρος
Δημήτρης Παντίσκος

Έδρα
Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Στοιχεία Επικοινωνίας
Πλατεία Μαγιάκου (Ταμπάχνα)

Λιβαδειά, 32100
Τηλ.: 22610 88088  

– 22620 89234 
Fax: 22610 88087  

– 22620 89234 
Email: info@levadiakosfc.gr 
Web: www.levadiakosfc.gr/

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιάννης Ταουσιάνης

Η ιστορία του Λεβαδειακού ξεκινάει το 1930, όταν και ιδρύθηκε η Παλ-
λεβαδειακή. Έπειτα από 31 χρόνια και πιο συγκεκριμένα το 1961 απορ-
ρόφησε το σωματείο του Τροφωνίου, που είχε πάρει το όνομά του από 
το γνωστό μαντείο της εποχής κατά τα αρχαία χρόνια. 

Παρά την έχθρα που υπήρχε στις τάξεις των οπαδών των δύο ομάδων, 
το μίσος σβήστηκε κάτω από τη στέγη του νεοσύστατου συλλόγου του 
Λεβαδειακού, που πρεσβεύει πλέον την περιοχή. Τα χρώματα της νέας 
αυτής ομάδας ήταν το πράσινο και το μπλε και προέρχονται από τα χρώ-
ματα της Παλλεβαδειακής και του Τροφωνίου. 

Τα πρώτα χρόνια ο σύλλογος χρησιμοποιούσε το λευκό, αφού ήταν κοι-
νό χρώμα και των δύο ομάδων που συγχωνεύτηκαν. Εκ των μεγαλύτε-
ρων διακρίσεων του σωματείου της Στερεάς Ελλάδας ήταν η πρόκριση 
στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας το 1986, όπου κι αποκλείστηκε 
από τη Λάρισα, ενώ τον επόμενο χρόνο η ομάδα βρέθηκε στα σαλόνια 
της Α’ Κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος. Αν και ο Λεβαδει-
ακός βρίσκεται σταθερά στην Α’ Κατηγορία τα τελευταία χρόνια, οι δύ-
σκολες στιγμές δεν έλειψαν. 

Η ομάδα έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές της στη Β’ Εθνι-
κή, ενώ έχει κάνει και κάποια σύντομα περάσματα και από τη γ’ και Δ΄ 
Κατηγορία. Η μεγαλύτερη διάκριση του συλλόγου ως τώρα είναι αυτή 
του 2011/2012 όταν και πλασαρίστηκε στην 7η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα της Super League.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης είναι γεννημένος στις 27 Ιουνίου 1972 και 
από τον περασμένο Ιούνιο είναι ο άνθρωπος που καθοδηγεί 

τον Λεβαδειακό από την άκρη του πάγκου. Σαν ποδοσφαιριστής 
αγωνίστηκε για δέκα χρόνια στον Ατσαλένιο (1996-2006) ξεκινώντας 
την προπονητική του καριέρα αμέσως μετά την απόσυρσή του από την 
ενεργό δράση. 

Ξεκίνησε την πορεία του από την ΠΑΣ Μινωική Ηρακλείου συνεχίζοντας 
σε Ατσαλένιο και Γιούχτα ενώ έχει ακόμα δουλέψει σαν πρώτος προπο-
νητής σε Ρούβα, Εργοτέλη, Αιολικό, Καβάλα. Σαν βοηθός προπονητή, 
έχει βρεθεί τέσσερις φορές σε ομάδες της μεγάλης κατηγορίας. Σε Αστέ-
ρα Τρίπολης, Πανθρακικό και ΟΦΗ στο πλευρό του Παύλου Δερμιτζά-
κη και στον ΠΑΣ Γιάννινα για δύο χρόνια στο πλάι του Γιάννη Πετράκη.
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Ο αρχηγός του Ολυμπιακού U23, Γιώργος Ξενι-
τίδης, αναλύει το χαρακτήρα της ομάδας του 

Θρύλου που εμφανίζεται για πρώτη φορά φέτος 
στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, λαμβάνοντας μέ-
ρος στο πρωτάθλημα της Super League 2.
Πέρασε τις πύλες του ρέντη για πρώτη φορά 
πριν από οκτώ χρόνια και ξεκινώντας από την 
Κ15 ομάδα του Ολυμπιακού, σκαρφάλωσε όλες 
τις ηλικιακές κατηγορίες μέχρι και την Κ19. 
Πήρε μια γεύση από εξωτερικό αφού για μια σε-
ζόν βρέθηκε στο Λουξεμβούργο και στο δυνα-
μικό της Ζενές Ες και πλέον ηγείται της μεσαίας 
γραμμής της β’ ομάδας των «ερυθρόλευκων», 
όντας έτοιμος και για το βήμα παραπάνω. 

ΘΕΜΑ

Ξενιτίδης:  
«Αυτή είναι  
η ουσία της  
β’ ομάδας»

Γιώργο έχετε δώσει μέχρι τώρα οκτώ ματς στην 
κατηγορία, ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώ-
σεις από την ομάδα;
«Είμαστε μια ομάδα με ταλέντο, έχουμε δείξει 
ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στο αντρι-
κό επίπεδο. Ακόμα και σε δύσκολα γήπεδα, παίζο-
ντας καλό ποδόσφαιρο και κερδίζοντας μονομαχί-
ες. Έχουμε αφήσει ένα καλό δείγμα. Εννοείται ότι 
υπάρχει και απειρία όπως φάνηκε και σε κάποια 
εύκολα ματς που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε, 
έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας και το ση-
μαντικότερο για μένα είναι πως έχουμε σταθερό-
τητα, έχουμε μια σταθερά καλή απόδοση σε όλα 
τα παιχνίδια».

Από τη μία είστε αήττητοι αλλά από την άλλη 
προέρχεστε από τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλί-
ες, το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδειο;
«Είναι πολύ σημαντικό το ότι σε οκτώ παιχνίδια δεν 
έχουμε ηττηθεί. Από την άλλη με στεναχωρεί φυσι-
κά το γεγονός ότι δεν μπορούμε να σκοράρουμε εύ-
κολα. Είναι περισσότερο έλλειψη δημιουργικότητας 
στο επιθετικό τρίτο. Δηλαδή οι κακές επιλογές στο τέ-
λος δημιουργούν δυσκολία στο σκοράρισμα, αυτό εί-
ναι που πρέπει να βελτιώσουμε κιόλας. Από τη στιγμή 
που στα περισσότερα ματς κρατάμε το μηδέν πίσω, 
αν σκοράρουμε περισσότερο πιστεύω θα παίρνουμε 
πιο εύκολα νίκες. Βελτίωση χρειάζεται και στα εκτός 
έδρας ματς γιατί ακόμα δεν έχουμε πετύχει νίκη».
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ΘεμΑ

Νιώθεις ότι το εγχείρημα της β’ ομάδας είναι μια 
ευκαιρία για εσένα αλλά και για τα υπόλοιπα παι-
διά να βρεθείτε στην πρώτη ομάδα;
«Φυσικά, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο που βοηθάει. 
Από την Κ19 στην πρώτη ομάδα φαίνεται όλα αυτά 
τα χρόνια ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, οπότε 
σίγουρα η β’ ομάδα δίνει μια ευκαιρία να παίξεις με 
άντρες και να πάρεις παιχνίδια στα πόδια σου, ού-
τως ώστε να μπορείς πιο εύκολα να κάνεις τη με-
τάβαση είτε στην πρώτη ομάδα του συλλόγου που 
είσαι είτε οπουδήποτε αλλού στο επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο».
 
Ολοκληρώσατε μια σειρά πέντε παιχνιδιών σε 
δύο εβδομάδες, κάτι αντίστοιχο με τέσσερα παι-
χνίδια θα συμβεί και τον Ιανουάριο ενώ θα ακο-
λουθήσουν και άλλες «πιεσμένοι» περίοδοι. Με 
ποιον τρόπο σας επηρεάζει αυτό;
«Είναι δύσκολο κυρίως γιατί δεν μπορείς να κάνεις 
προπονήσεις, χρειάζεσαι περισσότερο τον χρόνο ξε-
κούρασης. Παρόλα αυτά πρέπει να προσαρμοστού-
με, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς! Είναι πολύ 
δύσκολο γιατί βγαίνει η κόπωση, σε πολλά ματς δεν 
θα έχεις καλή απόδοση, δεν θα σου βγαίνουν πράγ-
ματα, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό όμως ισχύει 
για όλες τις ομάδες. Οπότε τα πράγματα είναι έτσι, 
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, παρά να πα-
λέψουμε και να αντέξουμε σε αυτές τις καταστά-
σεις και όσο μπορούμε να δείχνουμε τον καλύτερό 
μας εαυτό. Είναι πολλά παιχνίδια σε μικρό χρονι-
κό διάστημα και χρειάζονται πολλά πράγματα ακό-
μα και εκτός των αγώνων και των προπονήσεων για 
να μπορείς να διατηρείς το κορμί σου σε καλή κα-
τάσταση και να καταφέρνεις να αποδίδεις τα μέγι-
στα σε κάθε αγώνα».

Ο Αριέλ Ιμπαγάσα διατηρεί έναν σταθερό κορμό 
παικτών στα περισσότερα παιχνίδια μέχρι τώρα. 
Από τη μία συνοχή αλλά από την άλλη πιθανή 
κούραση;
«Όταν δεν αλλάζεις πολλά πρόσωπα η ομάδα με 
τον καιρό έχει μεγαλύτερη συνοχή. Από την άλλη 
όταν είναι πολλά τα ματς πολλοί παίκτες θα χρει-
αστούν ξεκούραση, θα έρθουν τραυματισμοί που 
ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε πολλούς. Αυτά 

είναι δύσκολα πράγματα που πρέπει να τα διαχειρι-
στεί ο προπονητής. Αυτός ξέρει καλύτερα πότε θεω-
ρεί ότι πρέπει να αλλάξει κάποιον ή πότε πρέπει να 
παίξουν οι ίδιοι. η ουσία είναι πως όποιοι μπαίνουν 
μέσα πρέπει να αποδίδουν και να δίνουν τον καλύ-
τερό τους εαυτό. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό για 
να πάει μπροστά η ομάδα».

Φοράς το περιβραχιόνιο του αρχηγού, είναι αυτό 
ένα έξτρα κίνητρο;
«Όταν έχεις το περιβραχιόνιο του Ολυμπιακού εί-
ναι πολύ σημαντικό. Με τιμά πολύ αλλά με γεμίζει 
με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες είτε μιλάμε για την 
καθοδήγηση της ομάδας είτε για πολλά άλλα θέ-
ματα μέσα και έξω από το γήπεδο. Εμένα είναι κάτι 
που με κάνει χαρούμενο και με κάνει να προσπα-
θώ να βοηθώ την ομάδα μου μέσα από την ατομι-
κή μου απόδοση αλλά και μέσω της επικοινωνίας, 
της κατεύθυνσης αν θέλετε, από τη στιγμή κιόλας 
που είμαι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Να βο-
ηθήσω την ομάδα για να κερδίσουμε όλοι. Αυτό εί-
ναι το νόημα». 

Πώς αξιολογείς την πορεία της πρώτης ομάδας 
μέχρι τώρα;
«Μέχρι στιγμής πάμε καλά. Θα θέλαμε φυσικά να εί-
μαστε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά δεν 
τα καταφέραμε. Παρόλα αυτά είμαστε στο Γιουρό-
πα Λιγκ μια πολύ σημαντική διοργάνωση και ίσως 
αντικειμενικά να μπορούμε να κάνουμε ακόμα κα-
λύτερη πορεία. Να φτάσουμε δηλαδή όσο πιο μα-
κριά γίνεται. η αλήθεια είναι πως κληρωθήκαμε με 
μία από τις δυσκολότερες αντιπάλους που θα μπο-
ρούσαμε κατά την προσωπική μου άποψη ωστόσο αν 
είμαστε σοβαροί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στην 
Ελλάδα έχουμε φτιάξει ήδη μια διαφορά, κερδίζου-
με είτε εύκολα είτε δύσκολα αλλά η ουσία είναι η 
νίκη, αυτό που πρέπει πάντα να κάνει ο Ολυμπιακός 
δηλαδή. Το Κύπελλο είναι πάντα πιο δύσκολο για-
τί είναι νοκ άουτ παιχνίδια. Στην Ευρώπη πρέπει να 
τα δώσουμε όλα γιατί όσο καλύτερη πορεία κάνου-
με τόσο το καλύτερο για τον σύλλογο. η χαρά όλων 
των ποδοσφαιριστών είναι να παίζεις στα μεγάλα 
ευρωπαϊκά σαλόνια οπότε υπάρχει πάντα έξτρα κί-
νητρο να προσπαθούμε οι παίκτες για το καλύτερο».
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προπονητης
πεδρο μΑρτινς

ΑμΥντιΚοι
ετιεν ΓιοΥτε ΚινΚοΥε 2

ροΥμπεν ςεμεδο 3

ςώΚρΑτης πΑπΑςτΑΘοποΥΛος 15

οΥςεΪνοΥ μπΑ 24

ςΒετοΖΑρ μΑρΚοΒιτς 25

Κενι ΛΑΛΑ 27

ΑποςτοΛος ΑποςτοΛοποΥΛος 30

μιχΑΛ ΚΑρμποΒνιΚ 33

ΑΒρΑΑμ πΑπΑδοποΥΛος 34

οΛεΓΚ ρεΑμπτςιοΥΚ 45

πΑπε ΑμποΥ ςιςε 66

τερμΑτοΦΥΛΑΚες
τομΑς ΒΑτςΛιΚ 1

οΓΚμοΥντοΥρ Κριςτινςον 31

ηΛιΑς ΚΑρΑρΓΥρης 44

ΚώνςτΑντινος τΖοΛΑΚης 88

μεςοι
μΑντι ΚΑμΑρΑ 4

ΑνδρεΑς μποΥχΑΛΑΚης 5

ΓιΑν εμΒιΛΑ 6

χενρι ονιεΚοΥροΥ 7

πιερ ΚοΥντε μΑΛονΓΚ 8

ρονι Λοπες 10

ΘΑνΑςης ΑνδροΥτςος 14

μΑριος ΒροΥςΑΪ 17

ΓιώρΓος μΑςοΥρΑς 19

ΑΓΚιμποΥ ΚΑμΑρΑ 22

μΑτιε ΒΑΛμποΥενΑ 28

ΚώςτΑς ΦορτοΥνης 53

ΓΚΑρι ροντριΓΚες 77

ΒΑςιΛης ςοΥρΛης 90

επιΘετιΚοι
ΓιοΥςεΦ εΛ ΑρΑμπι 11

τιΚινιο ςοΑρες 29

προπονητης
ΓιΑννης τΑοΥςιΑνης

μεςοι
4 ΓιώρΓος νιΚΑς

7 περντομο χοςε νιΛι

8 εμΑνοΥεΛ Κονε

12 ΑΛΦρεδο μεχιΑ

13 ΓιώρΓος ΖηςοποΥΛος

19 ΓιώρΓος ΒρΑΚΑς

20 τιερι μοΥτινιο

37 πΑνΑΓιώτης ΛινΑρδος

40 ςτεΦεν ΚοΥΑμπενΑ χΑμοντ

ΑμΥντιΚοι
2 ΒΑΛεντινος ΒΛΑχος

3 μΑριος πΑνΑΓιώτης Βηχος

6 τριΑντΑΦΥΛΛος τςΑπρΑς

16 ςερΑΦειμ μΑνιώτης

22 Θεμης τΖημοποΥΛος

24 πΑνΑΓιώτης ΛιΑΓΚΑς

29 πΑτριΚ μπΑχΑνΑΚ

30 ςτΑΥρος πΑνΑΓιώτοΥ

τερμΑτοΦΥΛΑΚες
1 ΓιΑννης ΑΓΓεΛοποΥΛος

90 μΑμΑντοΥ ςΑμΑςΑ

97 ςτεΦΑν ςτοΓιΑνοΒιτς

επιΘετιΚοι
9 νεςτορΑς μΥτιδης

11 ΛοΥΚΑς ποΛετο

14 χρηςτος ΑΛμπΑνης

21 χρηςτος ΑρΑΒιδης

27 ΚώνςτΑντινος δοΥμτςιος
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