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بين أيديكم  كتاباً تم إعداده ليعكس صورة، أو باألحرى 
عظمة أكبر نادي في اليونان: أولمبياكوس! إنه نادي 

يستحوذ إسمه على مجد بال حدود، وبفخر وتاريخ وتراث 
عريق! إسم محفور بحروف من ذهب، على خلفية ذات 

اللونين األحمر واألبيض: أولمبياكوس! أسطورة كرة القدم 
اليونانية، النادي الذي ربط إسمه بالنجاح، يسير نحو 

عصر جديد في كرة القدم كقمة بين كبار األندية األوروبية 
والدولية! 

أولمبياكوس نادي يتمتع بإعجاب أكبر عدد مشجعين من 
أي نادي أخر في اليونان، يحصل على قوته من حب 

مشجعيه الذي ال ينتهي! اللونان األحمر واألبيض، والقلب 
الذي ينبض في المدرجات، والحماس، والقوة والصوت. 
إن الشعار السائد يشير إلى أن “نصف اليونان يشجعون 
أولمبياكوس”، ربما ال يمكننا تطبيق نفس الشعار حيث 

أصبح أتباع أولمبياكوس أكثر من نصف اليونان 
ويزدادون بإستمرار!

في عالم مليء بالغموض والشكوك، يسير أولمبياكوس 
إلى األمام محققاً قفزات، بينما يصعب على األخرين القيام 
بخطوات ويسعون فقط إلى إبقاء باألسطورة إلى الخلف! 

إن التقدم، واإلستقرار اإلقتصادي والرخاء، واإلسثمارات، 
والمسؤولية االجتماعية والتضامن مع هم في حاجة 

حقيقية، هي من أولويات وإهتمامات أولمبياكوس الذي 

يقوم يومياً بالتحركات الضرورية في هذا اإلتجاه. 
ولكن العمل ال يتوقف أبداً. دائماً نبقي أعيننا إلى المستقبل 
الذي من المتوقع أن يكون حقاً مشرق! إن صعود النادي 
في عالم كرة القدم األوروبية حققت إعترفاً حقيقياً حتى 
خارج اليونان (نذكر الرحلة األسطورة وكأس األبطال 

الدولي (ICC) في صيف عام 2014، حين شارك الفريق 
األسطورة في الجانب اآلخر من المحيط األطلسي للعب 

ضد االندية االوروبية الكبرى) هي أسباب اساسية تجعل 
من إسم أولمبياكوس محل نقاش متواصل عن طريق كتابة 

التاريخ وكسب اإلحترام خارج حدودنا! 

لقد حان عصر جديد ألولمبياكوس بالفعل! عصر مليء 
باأللقاب، والبطوالت، واألفراح الكبيرة والمشاعر المؤثرة، 

وهي عناصر تصنع صورة أولمبياكوس نادي مشجعي 
پيريه. إن النشاط اإلجتماعي، والعطاء إلخواننا المحتاجين، 
والسير يداً بيد مع منظمة اليونيسيف (UNICEF) ألكثر 
من عامين من التعاون، كل ذلك يلعب دوره! أولمبياكوس 
مؤسسة ضخمة تعمل يومياً من أجل التقدم في كرة القدم 

والرياضة اليونانية بصورة عامة. أوال وقبل كل شيء، فإن 
نادي األسطورة عبارة عن أسرة كبيرة! وسوف يستمر في 

هذه المسيرة بعد اإلحتفال بمرور 90 عاماً من تأسيسه. 
وكما نكرر دائماً....

إننا نواصل الحلم!
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أولمبياكوس نادي 
مشجعي پيريه

أصبح مشجعو أولمبياكوس 
أكثر من نصف اليونان 

ويزدادون بإستمرار! 



قام السيد ايفانجيلوس ماريناكيس في أغسطس عام 2010 في 
زيادة رأس مال نادي أولمبياكوس وبالتالي أصبح حائزاً على 

أغلبية األسهم بنسبة %70 بعد اإلتفاق مع رئيس نادي 
أولمبياكوس السابق السيد سوكراتيس كوكليس. أثناء رئاسة 
السيد ماريناكيس ألولمبياكوس فاز الفريق ببطولة الدوري 

لموسم 2011/2010، و2011/2012، و2012/2013، 
و2014/2013 و2015/2014 وحصل على كأس اليونان 
في 2012/2011 و2013/2012 و2015/2014. تولى 

السيد ماريناكيس رئاسة الدوري اليوناني السوبرليغ ‘
Superleague’ في أغسطس عام 2010 حتى سبتمبر عام 

2011. في مايو عام 2014 تم إنتخاب السيد ماريناكيس 
كعضو في مجلس بلدية بيريه، حيث حصل على أكثر من 50% 

من األصوات ضمن القائمة المستقلة “بيريه المنتصر”، التي 
يرأسها نائب رئيس نادي أولمبياكوس السيد يانيس موراليس.

في مجال األعمال، يتولى السيد ماريناكيس منصب رئيس 
 ’.Maritime & Trading Corp وعضو منتدب في

‘Capital منذ تأسيسها. يملك كذلك إستثمارات هامة في قطاع 
الطاقة والمالحة والعقارات. أكمل السيد ماريناكيس دراساته 
العليا في المملكة المتحدة وحصل على بكالوريوس في إدارة 
األعمال الدولية وعلى درجة الماجستير في العالقات الدولية 

الدولية.

يقوم السيد ماريناكيس سواء بواسطة النادي أو وبصفته 
الشخصية بأعمال إجتماعية هامة. أثناء رئاسته تم اإلعالن في 

أكتوبر عام 2013 عن تعاون كبير بين نادي أولمبياكوس 
ومنظمة اليونيسيف ‘UNICEF’ لدعم حملة ‘100% 

Campaign’، وهي أهم برنامج لتطعيم األطفال في جميع 
أنحاء العالم. في إطار هذه المجهود يتولى أولمبياكوس جمع 
الموارد الالزمة لتطعيم األطفال في المناطق التي تعاني من 

الحاجة الضرورية، بينما تحمل فانلة النادي بكل فخر واعتزاز 
شعار اليونيسيف UNICEF. يقوم أيضاً السيد ماريناكيس 
بتقديم الدعم المادي لمتحف كزنتزاكيس في جزيرة كريت، 

المتحف الذي يستحوذ على أعمال الشاعر واألديب اليوناني 
الكبير الذي إشتهرت اليونان من خالل أعماله في جميع أنحاء 
العالم. لقد دعم كذلك برنامج األمم المتحدة للتنمية في باكستان 

وهايتي، وإعادة بناء اليابان بعد التسونامي المدمر، ومنظمة 
حماية البيئة “أركتوروس”، ومستشفى األطفال “أچيا صوفيا”، 

وقسم األطفال بمستشفى ليماسول العام، ومنظمات األطفال “معاً 
من أجل الطفل”، و”أرغو” و”مؤسسة ختزيكيرياكيو”. يعد دعمه 

الدائم إلى مؤسسة “إلپيذا” هاماً باإلضافة إلى الجهود الضخمة 
التي يبذلها من أجل األطفال الذين يخوضون “معركتهم” اليومية. 

جدير بالذكر كذلك إلى جزء هام من عطائه الذي يتعلق بتغطية 
جميع النفقات اليومية إلطعام المحتاجين والمخيمات الصيفية 
لمطرانيات مناطق بيريه ونيكيا، باإلضافة إلى جميع نفقات 
تغذية المحتاجين التي توفرها مطرانية سيروس إلى جميع 

إبرشيات الجزر المجاورة للعائالت الكبيرة والمحتاجة.  

الرئيس 
ايفانجيلوس ماريناكيس 
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في أواخر القرن 19 في ميناء پيريه، الذي كان شبه مهجور 
غير معروف المعالم، كان الزائرون يقصدونه للنزول 

والتوجه لزيارة األكروبوليس. لم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا 
تطوره الالحق! يعد ميناء اليوم أكبر ميناء تجاري وللركاب 

باليونان. ويعد أهم ميناء في الشرق المتوسط وأكبر ميناء في 
أوروبا من حيث حركة الركاب.  يمر 02 مليون زائر عبر 

الميناء على األقل سنوياً لزيارة أثينا وعلى جزر بحر ايجيان 
وجزيرة كريت. كما تأوي بيريوس السفن السياحية الكبيرة 

التي تحمل الزوار من جميع أنحاء العالم. 

من المعلوم أن تسمية پيريه (پيرياس) يعود اصلها إلى كلمة 
“بيران” بمعنى اليابسة البعيدة أو المقابلة. يعتقد البعض األخر 
أن اإلسم يعود إلى كلمة “ذيا بيران”  أو “بيران ريو” والفعل 

پيريو بمعنى نقل األفراد من يابسة إلى أخرى، استنادا إلى 
حقيقة أن المنطقة كانت مفصولة يفصلها ساحل أتيكا عن 

منطقة المستنقعات أليپيذيو في المنطقة المعروفة اليوم بإسم 
فاليرو.

التاريخ
في عام 1834، بعد التحرير، إنتقلت عاصمة الدولة اليونانية 

الحديثة من نافبليو إلى أثينا، فبدأ عصر جديد لميناء بيريه، 
حيث كانت العاصمة الجديدة تحتاج إلى ميناء كبير جدير 
بالعاصمة. لذلك، خالل السنوات التالية شهد بيريه تطوراً 

ديمغرافياً، وتجارياً وصناعياً هائالً. في أوائل القرن ال20، 
جذبت الناس من جزر سارونيك،  وسيكالديز، وخيوس، 

پيريه ـ الميناء الكبير 
ومسقط رأس 

األسطورة!
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وجه أخر للميناء 

ميناء پيريه القديم

ميكروليمانو الساحر 

عند نلقي نظرة نحو البحر، ندرك جيداً 
أشياء كثيرة. عندما تدور بنظرنا نرى 

ملعب كرايسكاكيس، هناك بجوار 
البحر، يربط ميناء بلدنا الكبير 

بأوروبا، باألسطورة التي نشجعها....

ميناء پيريه المضيئة 



وكريت، وماني. حدث بعذ ذلك تطور فى البنية األساسية وتم 
تشييد خزانات دائمة على ساحل “إيتيونيا” وتأسس مسرح 

بلدية بيريه الرائع. 
نتج عن نكبة اسيا الصغرى في عام 1922 وتهجير 

اليونانيين من أسيا الصغرى إستقبال ميناء بيريه لعدد كبير 
من الالجئين فتضاعف عدد السكان. إال أن ما كان له أهمية 
أكبر أن وجود الالجئين قد ساهم بدرجة جوهرية في تشكيل 

الصورة والطابع الحضاري للمدينة. كانت آخر مأساة عاشها 
بيريه هي الحرب العالمية الثانية، حين قصفت مراراً. كانت 

نهاية هذه الحرب بمثابة اإلعالن عن إعادة إعمار المدينة 
وباإلضافة إلى أداء المالحة التجارية اليونانية، التي أصبحت 
قوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية، تحول بيريه إلى أكبر 

ميناء في الشرق المتوسط. 
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محطة القطار الكهربائي في  پيريه 

كلية إعداد ضباط البحرية 

مارينا زياس التاريخية 

النيوكالسيك في كاستيال

مسرح بلدية پيريه

پاساليماني الجميل



پيريه المنتصر! 
يرتبط أولمبياكوس إرتباطاً وثيقاً، المالحة والبشر البسطاء، 
التي تنعكس من خالل الشاب المكلل بإكليل النصر! إن عمل 

السيد يانيس موراليس، محافظ بيريه (ونائب رئيس نادي 
أولمبياكوس) وبالطبع السيد ڤانجيليس ماريناكيس الذي تم 

إنتخابه كعضو في مجلس بلدية پيريه، في اإلنتخابات البلدية 
والمحلية األخيرة، مستمر دون توقف. 

تتغير صورة المدينة بإستمرار، يتغير شكلها وتتحسن 
بإستمرار وتتعلم في ذات الوقت العطاء من جديد إلى سكانها 

إلى كل محتاج. 

هذا هو السؤال الرئيسي لجميع الناس ومؤسسات المدينة التي 
شكلت نواة المجموعة والتي تحت راية بيريوس-الفائز 

وتمكنت من جعل حبهم للمدينة تيار قوي واحتضنت جميع 
بيرايوس. لذلك، كانت إرادتهم هي الرغبة في العطاء 

المستمر والرؤية لتسليم األجيال الجديدة من أهل بيريه مدينة 
حديثة يفتخرون بها، فإن البلدية تضع صوب أعينها منذ عام 
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األسس لتحقيق هذا الهدف الكبير الذي وضعه منذ اللحظة 
األولى رئيس أولمبياكوس السيد ڤانجيليس ماريناكيس. شعار 

بيرايوس النظر نحو البحر،  التي ميزت وحددت بداية هذا 
الجهد، يدل على االستهداف الستخدام إمكانيات واسعة لهذه 

المدينة وعلى وجه الخصوص مينائها الذي كان ودائماً سيبقى 
شريان الحياة والقوة الدافعة لمجتمع بيرايوس. بهذه الطريقة، 

سيتم ترويج بيريوس ككل والفوز في المكان الذي يستحقه 
ليس فقط كمركز بحري الدولي، ولكن أيضاً باعتبارها مقصداً 

للمبحرة التي سوف تقدم للضيوف إمكانية التمتع بجمالها 
الطبيعي والضيافة الفريدة من مواطنيها.

عند نلقي نظرة نحو البحر، ندرك جيداً أشياء كثيرة. عندما 
تدور بنظرنا نرى ملعب كرايسكاكيس، هناك بجوار البحر، 

يربط ميناء بلدنا الكبير بأوروبا، باألسطورة التي نشجعها....  

• للحصول على جولة كاملة بيرايوس، يرجى زيارة الدليل 
السياحي للمدينة، ‘Destination Piraeus’ على الموقع 

 www.destinationpiraeus.com :اإللكتروني

إفتتاح منطقة ترفيه لألطفال بالمدينة

متحف األثار في  پيريه  



هنالك لحظات نادرة جداً حيث يختار حماس الحياة أشخاص 
مميزين ويكلفهم بواجب التعبير عنه، لتشكيله وتسميته! في تاڤرنا 

ميرا عصر يوم 10 من مارس عام 1925، حدثت مثل هذه 
اللحظة النادرة التاريخية الرائعة! لقد حدث ذلك حيث يوجد األن 
شارع كارائولي–ذيمتريو. في ذلك اليوم، قبل 90 عام، تأسس 

أكبر نادى فى اليونان، أولمبياكوس! 
في ذلك المحل، حدث في ذلك اليوم شيء هام. عندما كان پيريه 

“يغلي” بالحياة، مليء بالجروح وأيضاً باألحالم. عندما كان 
مجتمع المدينة المفتوح، بريادة اشهر المواطنين به، يحتضن 

الهجرة اإلقتصادية من مناطق كريت، ماني، من الجزر وطبعاً 
من مهاجري أسيا الصغرى، لكي يصنع بذلك أقوى وأقدر خليط 
من الحماس الذي عرفه المجتمع اليوناني! إن ما حدث فى ذلك 

اليوم فى تاڤرنا ميرا كان من المقدر له أن يحدث فقط فى بيريه. 
لم يكن هناك أي مكان أخر بمثل هذه الخصوبة كي ينبت فيه 

مثل هذا الجديد!  قبل 90 عام ...

كان األخوة بين شعوب األرض هي الرسالة التى سادت فى 
العالم، الذي كان قد خرج حينها من الحرب العالمية األولى! 

خاصة في اليونان كان لهذه الرسالة مضموناُ تراجيدياً حيث كان 
يُترجم أوالً وأساساً إلى األخوة بين جميع اليونانيين! 

فى ضوء هذه الواجب الوطني، كان بيريه وأولمبياكوس أول من 
تجاوب وقام بفعل شيء لتحقيق ذلك! وهذا هو السبب الذي جعل 

فكرة أولمبياكوس تنتشر كالبرق الذي يحمل األمل والوحدة 
والمجد في جميع أنحاء اليونان وحازت على ماليين 

من األتباع! قبل 90 عام ... 

كان األعضاء المؤسسين ألولمبياكوس هم ڤاسيليس 
أنذريانوپولوس، يانيس أنذريانوپولوس، چورچ أنذريانوپولوس، 

دينوس أنذريانوپولوس، ذيمتريس أنذرونيكوس، ذيمتريس 
أڤذيس، نيكوس ڤالسيس، ستيفانوس إيمانوئيل، نيكوس 

زخارياس، ثناسيس كاليتسيس، نيكوس كالوذيس، دينوس 
كالوذيس، نوتيس كامبيروس، كوستاس كليذوخاكيس، أوثون 

كوكينوس، ترياندافيلوس كريموس، پنايوتيس كوستاالس، 
پنايوتيس الغومتزيس، أنذرياس لوكاكيس، سپيروس لوكاكيس، 

يانيس لولوذاكيس، ڤانجيليس مانجوپولوس، ميخاليس 
مانوسكوس،    ستاڤروس مارانجوذاكيس، غريغوريس دوفاس، 

ثيئوذوروس أورلوف، فوتيس پروتوپسالتيس، يانيس 
سيميغذاالس، خريستوس تزوميركيوتيس، ڤراسيذاس     

تروپوسكياذيس و سپيروس  پساليذاس. 

كان ميخاليس مانوسكوس أول رئيس ألولمبياكوس ونوتيس 
كامبيروس أول نائب للرئيس. 

عندما إقترح نوتيس كامبيروس إسم أولمبياكوس، وافق جميع 
الحاضرون دون إستثناء. وعندما إقترح يانيس أنذريانوپولوس، 
خبير القانون بالمجموعة، اللونين األحمر واالبيض للفريق، لم 

يعارض أحد. مثلما حدث للصبي الذى يحمل إكليل الغار كشعار 
للفريق، الذي كان مقدراً له منذ ذلك اليوم أن يصبح رمز 

اإلنتصار والمجد والتاريخ! قبل 90 عام ... 

90 عام منذ تأسيس 
األسطورة! 
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لقد مضى  90عام منذ ذلك اليوم، بإنتصارات هامة وبأفراح 
كثيرة، وايضاَ بأحزان ومآسي كبيرة...  90عام من رحلة 

“السفينة” التى تُسمى أولمبياكوس فى بحار المجد. حيث أن كونك 
أولمبياكوس ليس مجرد ظرف ما، بل أنه بركة... 90 عام تم 
اإلحتفال بها فى عام 2015 بطريقة رائعة. حيث إرتدى ميناء 

بيريه أجمل ما لديه وإشتعل! هنا منزلك، هنا حصنك، هنا قلعتك، 
هنا قوتك، وهو ما عبر عنه المشجعون إلى العالم الذين تجمعوا 

فى تلك الليلة فى مرسى زياس وإحتضنوا فكرة أولمبياكوس 
بالمشاعل! 90 عام تميزت بفرح وفخر وشرف ال يوصف 
بالكلمات، 90 عام من الريادة، 90 عام من العظمة وروح 

أولمبياكوس!    



يعد فريقنا أولمبياكوس الفريق الذي حصل على أكثر األلقاب في 
اليونان! إذ يترك فريقنا كثير من منافسيه خلفه، مما يجعله يطابق 
إسمه بمفهوم القمة والصدارة، سواء على مستوى دوري أو كأس 

90 عام من 
األلقاب و 
البطوالت!
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اليونان. فيما يلي جميع البطوالت التي حصل عليها فريقنا لكرة 
القدم بالتفصيل، حيث تبرز بأفضل أسلوب سبب إشتهار فريقنا 

أولمبياكوس بلقب “األسطورة”! 

دوري اليونان (42)
 ،1947 ،1938 ،1937 ،1936 ،1934 ،1933 ،1931
 ،1958 ،1957 ،1956 ،1955 ،1954 ،1951 ،1948
 ،1980 ،1975 ،1974 ،1973 ،1967 ،1966 ،1959
 ،1999 ،1998 ،1997 ،1987 ،1983 ،1982 ،1981
 ،2007 ،2006 ،2005 ،2003 ،2002 ،2001 ،2000

2015 ،2014 ،2013 ،2012 ،2011 ،2009 ،2008

كأس اليونان (27)
 ،1958 ،1957 ،1954 ،1953 ،1952 ،1951 ،1947
 ،1971 ،1968 ،1965 ،1963 ،1961 ،1960 ،1959
 ،2005 ،1999 ،1992 ،1990 ،1981 ،1975 ،1973

 2015 ،2013 ،2012 ،2009 ،2008 ،2006

المزدوج (17)
 ،1973 ،1959 ،1958 ،1957 ،1954 ،1951 ،1947
 ،2009 ،2008 ،2006 ،2005 ،1999 ،1981 ،1975

 2015 ،2013 ،2012

كأس السوبر (4) 
 2007 ،1992 ،1987 ،1980

كأس البلقان (1) 
1963

نادينا  أولمبياكوس هو 
الفريق الحاصل على أكثر 

األلقاب في اليونان!  
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2 IoannIs ManIatIs

3 alberto botIa

5 luka MIlIvojevIc 

6  Manuel Da costa

7 kostas FortounIs

8 anDreas bouchalakIs

9 alFreD FInnbogason

10 alejanDro DaMIan DoMInguez

11  PajtIM kasaMI   

14 oMar elabDellaouI

15 QazIM lacI

16 roberto jIMenez gago

17 alan PulIDo

19 DavID Fuster torrIjos

20 DIMItrIs kolovos 

21 jIMMy DurMaz 

23 DIMItrIs sIovas

24 tasos avlonItIs 

26 arthur Masuaku

28 DIMItrIs goutas

29 PraksItelIs vouros

30  leanDro Do carno salIno

31 MohaMeD el FarDou ben

32  theoFanIs tzanDarIs

33 leFterIs choutesIotIs

34 ManolIs salIakas

37 steFanos kaPIno

44 sasa zDjelar  

70 gIannIs gIannIotas

77 hernânI jorge santos Fortes

90 FelIPe ParDo

91 esteban caMbIasso

92 sebastIão De FreItas couto júnIor

99  brown IDeye 

41 konstantInos tsIMIkas

فريقنا!
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فرق قليلة على المستوى الدولى تحظى باإلستمتاع بمثل هذا 
الدعم الكبير من مشجعيها! أن تحصل على مثل هذا العشق، 

الذى ينعكس بكل الطرق في كل ملعب محتمل يلعب فيه 
الفريق! الجماهير هي قلب أولمبياكوس وكانت هذه العالقة 

ذات اتجاهين وستبقى المكون الرئيسي في وصفة النادي!                                                
حيث أن األسطورة عبارة عن اإلنتصارات، واأللقاب، 

والالعبين العظماء إال أن جمهورنا يجعل منا أسطورة! ليس 
من قبيل الصدفة أن جميع الالعبين يؤكدون في كل مناسبة 

متاحة لهم: “نلعب من أجل جمهورنا! وبدعمهم لنا نشعر بأننا 
أكثر قوة! ال نخاف شيئاً!” وهو ما يؤكد عليه نجوم الفريق.

 
ولمن لم يحضر مباراة لفريقنا بالمدرجات المليئة بالجمهور 

في ملعب كرايسكاكيس فلن يجد الكلمات لوصف المشهد! إنه 
ليس فقط ديناميكية الصوت الذي يجعل األصدقاء واألعداء 
يفقدون النطق. نذكر فقط إننا سجلنا رقماً قياسياً في درجة 

الديسبيل للصوت في مباراة پاريس سان چيرمان ضمن 
 UEFA Champions‘ بطولة اليويفا لدوري ابطال أوروبا

League’  لموسم  2014-2013. إال أن  جانب الرؤية 
يلعب دوراً مهماً أيضاً! أن العرض الذى “يقدمه” عادة 

الفريق األسطورة في ملعب كرايسكاكيس، بتشكيالتهم  مشجهو 
الجميلة، يسافر إلى جميع أنحاء األرض! يقومون 

“بإستعراضات” رائعة على أرضية من اللونين األبيض 
واألحمر، التي تغطي في كثير من األحيان جميع أنحاء 

الملعب (نذكر اإلستعراضات في مباراة مانشستر يونايتد 
وبوردو في الماضي) مما يدهش جميع عشاق كرة القدم! 

رسومات رائعة، وشعارات، ورسائل الدعم للفريق، أو 
تشكيالت بسيطة بأعالم تحمل شعار الفريق األسطورة أو 
تشكيالت أكثر تعقيداً، مما يجذب النظر فيضطر الخصوم  

الحاضرين في الملعب أن “يلقوا” نظرة خاطفة نحو 
المدرجات، مما يفقدهم تركيزهم...

تالحم عظيم ورقم قياسي في مبيعات 
التذاكر الموسمية في ملعب 

 كرايسكاكيس!
الجميع يريدون تحقيق لقب البطولة.  يتسع “العرش” لواحد 

فقط ومن يجلس عليه عن جدارة دائماً يكون عليه مواجهة من 
المطالبين بالحصول عليه، الذين قد يستخدمون كل الوسائل 

الغير مشروعة عندما يصيبهم الفشل عند إستخدامهم المستمر 
لوسائل أخرى. يحدث ذات الشيء مع أولمبياكوس، الذى يتبوأ 

القمة بإستمرار، وبإستثمار، وبتطوير إسمه، وزيادة 
ديناميكيته، وتمثيل كرة القدم اليونانية عن جدارة على 

المستوى األوروبي. إن الفريق األسطورة في هذا المجهود، 
باإلضافة إلى اإلدارة التى تحمي الفريق، يتمتع بدرع 

الجمهور لحماية فكرته وعظمته!  يتواجد الجمهور بصورة 
ثابتة سنوياً في ملعب كرايسكاكيس، إال أنه قد حطم جميع 

األرقام القياسية هذا العام!
 

إننا نشير بالطبع إلى بيع التذاكر الموسمية لموسم
2016-2015، التي جاوزت كل الحدود! يتالحم مشجعو 

أولمبياكوس مع فريقهم المحبوب، يتواجدون في ملعب 

جمهورنا، قوتنا!

كرايسكاكيس، بدأت بالفعل نفاذ التذاكر لمباريات الفريق ومع 
إستجابتهم لشراء التذاكر الموسمية أثبتوا أنه ال يمكن ألحد أن 
يدخل فيما بين أولمبياكوس وجمهوره! من رقم قياسي مثير، 

مجموع 18,257 تذكرة موسمية في ملعب كرايسكاكيس 
الجديد الذي كان “سارياً” منذ موسم 2007-2006، حقق 

جمهور أولمبياكوس رقماً أخر من الصعب تحطيمه! لقد 
تجاوز 21,000 بطاقة موسمية للموسم الجاري وصاح 

بأعلى صوته “حاضر”، من أجل فريقه المحبوب! إن نادي 
أولمبياكوس يواصل السير في اإلتجاه الصحيح، أن يجعل إسم 
األسطورة عمالقاً على المستوى األوروبى (حيث تخطينا منذ 

زمن طويل المستويات اليونانية) وأصبح الهدف الرئيسي 
لجميع من يجتهدون يومياً من أجل صالح النادي أن يشعر 

الجمهور المتحمس ألولمبياكوس بالسعادة والفخر! أن يُرد له 
بكل الطرق الممكنة هذا الحب الذي يرسله بإستمرار إلى 

النادي! 

“أينما تلعب أنت... “ 
... “سوف أكون معك”، مثلما يقول الهتاف المعروف الذى 

يردد مشجعو أولمبياكوس فى المدرجات! وعن حق إن 
السفريات ذات اللونين “األبيض واألحمر” قد كتبت تاريخاً! 

لقد ُصبغت مدرجات ال حصر لها على اللونين األبيض 
واألحمر في جميع المالعب التي لعب بها فريقنا! يتواجد 
جمهور أولمبياكوس دائما بجوار الفريق، يسافر من أجل 

فريقه المحبوب في اليونان، وأوروبا وحتى أمريكا! إننا نذكر 
وجود المشجعين حتى من اليونان عندما شارك أولمبياكوس 

فى بطولة الكأس العالمية (ICC)، التي شارك فيها أكبر 
اسماء كرة القدم األوروبية وأقيمت فى الواليات المتحدة 
األمريكية ، في صيف عام 2014! يتلخص المعنى أن 

الالعب ال12 ألولمبياكوس وهو جمهوره المتحمس، ال 
يعرف الحدود وال يقتصر ملعب كرايسكاكيس مقراً له فقط! 

يصرح العبو أولمبياكوس “إنه من المدهش أن تشاهد مشجعي 
فريقنا أينما لعبنا”، معبرين عن تقديرهم للجمهور لهذا الحب 

الذي ال ينضب والذي يرسله لهم... 



نتوجه بثبات نحو 
النجمة الخامسة!
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عندما ينتمي شخص ما إلى أسرة أولمبياكوس الكبيرة، دائماً 
لديه سبباً أن يكون سعيداً وفخوراً ومبتسماً. لقد كان موسم 

2012-2013 شيئاً خاصاً. لقد بدأت صفحة جديدة بعد 
تحقيق إنجاز مبهر في ذلك الموسم! حصل فريقنا 

أولمبياكوس من جديد على الدوري فوضع بذلك النجم الرابع 
على فانلته المكرمة ذات اللونين األحمر واألبيض! 

لقد كتب تاريخاً، فأصبح لديه هدفاً واحداً فقط: االستمرار في 
كتابة التاريخ! بعد اإلحتفال بالحصول على 40 بطولة 

دوري بطريقة عظيمة، أصبح العدد 41 ثم 42 ونتجه إلى 
الدوري رقم 34 في موسمنا الحالي. يمتد الطريق نحو 

الحصول على النجمة الخامسة أمامنا مليئاً بالعراقيل 
والصعوبات التي يحاول خصومنا وضعها لنا بإستمرار. إال 
أن أولمبياكوس هو أكبر فريق فى هذا البلد ويستمر بالنمو، 
مما يجعل من الواضح لخصومه أنهم لن يستطيعوا تحقيق 

أي شيء كي يحتفظوا به إلى الخلف! إذا إستطاعوا أن 
يتبعوه ، فعليهم أن يستمروا في المحاولة... 

بخطوات جوهرية معدودة واكيدة ونتاج التخطيط، فإن 
اسطورة المالعب اليونانية يصير عمالقاً! الجهود المبذولة 
مستمرة دائمة ودون توقف. هدف فريقنا أولمبياكوس هو 
اإلكتفاء الذاتي وعدم مواجهة أي مشكلة صغيرة مالية أو 

غيرها، بل يتميز باإلستقرار والرخاء وفي ذات الوقت أن 
يحصل على األلقاب واإلنتصارات وأن يستمر إلى األمام 

على مستوى أوروبا كي يحقق يوماً ما حلمه الكبير: الحصول 
على لقب أوروبي! إن شعار الجميع  “نواصل  الحلم” ليس 

من قبيل الصدفة!

يحدث كل ذلك من أجل مجد هذا النادي، الذي يعد فوق وبعيداً 
عن أى خصم. يسير أولمبياكوس، كما ذكرنا سابقاً، في 
الطريق نحو النجمة الخامسة. إنه طريق وعر ومليء 

بالمعوقات، حيث أن الجميع يريدون تحقيق الفوز على البطل 
دائماً! إال أن الفريق األسطورة ال يتأثر! والهدف األكبر لدى 
النادي أن يكبر وأن يحقق بطوالت أكثر، وتكبر التموجات 
التي سوف تحدث من الجمهور فى ذلك اإلحتفال التاريخي 
بمناسبة الحصول على النجمة الخامسة، البطولة رقم 50 ، 

وأن يستمر ذلك لوقت طويل!   

بحركات ذات جوهر، معدودة وأكيدة، 
ونتييجة التخطيط، يزداد حجم 

أسطورة المالعب اليونانية أكثر! 



1981 صفحة سوداء ليس فقط  يعد يوم 8 من فبراير عام 
اليونانية  القدم  كرة  تاريخ  في  بل  أولمبياكوس،  تاريخ  فى 

رقم  البوابة  مأساة  حدثت  لقد  عام.  بشكل  اليونانية  والرياضة 
المشاعر. فيه  تختلف  أن  بإإلمكان  كانت  يوم  7 في 

 
إطار  فى  “أيك”  فريق  أولمبياكوس  إستقبل  اليوم،  ذلك  في 
“أيك”  بين  الفرق  كان  الممتاز.  للدوري  العشرين  األسبوع 

األمور  سارت  فقط.  نقطتين  للدورى  المتصدر  وأولمبياكوس 
أكثر  (بل  كبير  اإلنتصار  كان  بأبدع صورة ألولمبياكوس. 
6 ـ صفر، سجل غاالكوس  النتيجة  من ذلك) حيث كانت 
لكوسوالكيس، وهدف ألورفانوس  أهداف، وهدف  ثالث 

نادى  مشجعى  جعل  مما  ڤمڤاكوالس،  سجله  وهدف 
ستاد  فى  خالية  نقطة  يتركوا  لم  الذين  أولمبياكوس، 

بذلك!  إبتهاجاً  يحتفلون  كرايسكاكيس، 

األخيرة، هجم  الصفارة  إطالق  إنتهت. عند  قد  المباراة  كانت 
البوابة رقم 7 ، حتى يصلوا  المدرجات من  الجمهور من 

كانت  األبطال.  ليحتفلوا مع العبيه  البوابة رقم 1  إلى خارج 
كانت  البوابة  أن  األخر  البعض  قال  وكما  مغلقة،  البوابة 

من  البحر  هذا  إستيعاب  من  تتمكن  فلم  فقط،  جزئياً  مفتوحة 
المأساة... كان  كي تحدث  كافياً  اإلنزالق  البشر. كان مجرد 

لم  حيث  البوابة،  أمام  يتزايد  المحشورين  المشجعين  عدد 
البوابة.  أمام  يحدث  كان  ما  الخلف  المشجعون من  يدرك 
لقوا حتفهم، سواء فى  21 شخصا  أن  نتيجة ذلك  وكانت 

مأساة ال توصف،  كانت  نتيجة إلصاباتهم.  بعد  فيما  أو  الحال 
الذين  أولئك  ذلك.  قبل  اليونانية  الرياضة  مثلها  تعرف  لم 
پنايوتيس  أبداً، هم:  ينسوا  لن  اليوم ولكن  ذلك  فقدوا في 

(16 عام)،  ، كوستاس سكالڤونيس  (14 عام)  تومانيذيس 
(مشجع  أميتسيس  چيراسيموس  عام)،   17) پناغوليس  إلياس 

(18 عام)،  كانيلوپولوس  يانيس  18 عام)،  أئيك،  فريق 
 19) سپيليوپولوس  يانيس  عام)،   18) ليونيذاكيس  سپيروس 

 20) ذيالينوس  يانيس  (19 عام)،  فيلوس  نيكوس  عام)، 
لوپوس  إفستراتيوس  (20 عام)،  ماخاس  ڤاسيليس   ، عام) 

عام)، زوغرافيا   21) كوستوپولوس  ميخاليس  عام)،   20)
(24 عام)،  أنذريوتيس  (23 عام)، سپيروس  خرايتيذو 

 27) ماركو  ميخاليس  عام)،   26) كارانيكوالس  كوستاس 
پيتسوليس  أنسطاسيس  عام)،   28) بيالس  كوستاس  عام)، 

انطونيس كوروپاكيس (34 عام) ، خريستوس  (30 عام)، 
 40) أذاموپولوس  ذيمتريوس  عام)،   34) ختزيچورچيو 

األبد. إلى  أذهاننا  في  يعيشون  عام). 

القدر أن يحضر هؤالء ال-21 شخص اإلنتصار  أراد 
ينساهم أحد... لن  من مأساة... لن  الرائع و يصبحون جزءاً 

التى  الطويلة  السنوات  رغم  بهم.  التفكير  عن  أحد  يتوقف 
أذهان  البوابة رقم 7 ستبقى محفورة في  فإن مأساة  مرت 
المشجعين  جميع  فكر  إن  أولمبياكوس.  يحبون  الذين  جميع 

الضحايا. في كل مرة يصيح  بجوار أسر  دائماً  سوف يكون 
أحياء  أنتم  تقودونا،  أنتم  اشقاء  “يا  أولمبياكوس  جمهور  فيها 

إلى إحياء أشقاءنا ال-21.  العقل والقلب يؤدي  “ فإن 

: 08-02-1981
عندما توقف الوقت 

عن الحركة
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تأبين في ذكرى ضحايا البوابة رقم 7 (2015)



2013 عندما ربط أولمبياكوس ومنظمة  منذ أكتوبر عام 
وخارجها،  اليونان  في  األطفال  لتطعيم  إمكانياتهما  اليونيسيف 
لدعم هذا التعاون يعد هاماً جداً!  فإن المجهود المبذول يومياً 

واليونيسيف  أولمبياكوس  نادي  بين  الدولي  التعاون  يتعلق 
 100%‘ التى تحمل عنوان  اليونيسيف  بحملة منظمة 

‘Campaign، وهو أهم برنامج لتطعيم األطفال في جميع 
أنحاء العالم. في إطار هذا التعاون الهام تولى أولمبياكوس 
الضرورية  الموارد  المشجعين ويقوم بجمع  توعية جمهور 

(بهدف الحصول على مبلغ أكبر من 4 ماليين يورو خالل 
فترة 4 أعوام) لتطعيم 100,000 طفل في المناطق التي 

العاجلة!  الحاجة  تعاني من 

إن النادي األسطورة، في إطار نشاطاته السنوية للحملة، 
ليكرم األطفال  اليونيسيف  في حفل جوائز  يتواجد سنوياً 
والقصائد  الرسم  بواسطة  تعكس حقوقهم،  التي  وأعمالهم 
بيد في فعاليات الماراثون  واألغاني! يسير الطرفان يداً 

يقوم العبو  اليونيسيف، حيث  لمنظمة  واإلذاعي  التليفزيوني 
فريقنا بدعم هذا الهدف بواسطة الحضور الفاعل دائماً! تجدر 

اإلشارة إلى دعوة األمم المتحدة للنادي لحضور جلست 
25 عام على  الجمعية العامة في نيويورك لإلحتفال بمرور 

إعالن حقوق الطفل، بهدف إيجاد وسائل جديدة لحل 
الكثير من األطفال في مجتمعاتهم  الذي يواجه  المشكالت 

المحلية. 

يستمر النشاط هذا العام أيضاً بذات الحماس، من أجل غد 
األطفال.  لجميع  أفضل 

أولمبياكوس 
 UNICEF واليونيسيف

يستمران سوياً! 
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يتولى أولمبياكوس جمع الموارد 
الضرورية (بهدف جمع مبلغ أكثر من 

4 مليون يورو خالل 4 سنوات) لتطعيم 
100,000 طفل في مناطق تعاني من 

الحاجة العاجلة!  



النشاط اإلجتماعي 
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جذور اإلنسانية والعطاء إلى البشر عميقة في الجينات الخاص 
بأولمبيكوس، ومن األجدر األن أن يتم ذلك، حيث أصابت 

األزمة اإلقتصادية واإلجتماعية بلدنا وأبرزت مشاكل متعددة 
تؤثرعلى الحياة اليومية لماليين البشر. إن تخفيف هذه المشاكل 
والدعم المادي والمعنوي من نادينا إلى من يعانون من الحاجة 

يعد أولوية لنا، مثلما أعلن مراراً رئيسنا، السيد ماريناكيس. 

في هذا اإلتجاه قام الفريق األسطورة بتقديم مساعدة مادية إلى 
مئات في جميع أنحاء اليونان، بإنفاق مبالغ كبيرة جداً، بغرض 

اإلسهام بقدر إمكانه في التخفيف عن معاناة من هم بحاجة. 
كان النادي حاضراًعندما أصيبت پسيريموس بفيضانات ووفر 

الدعم المادي والمعنوي. فعل ذات الشيء عندما أصابت 
الزالزل جزيرة كيفالونيا، حيث ساهم في تكلفة إعمار الوحدات 

بالجزيرة. المدرسية 

يقدر العطاء اإلجتماعى إلى بلدية پيريه بعشرات من األنشطة 
الهامة التي غيرت الحياة اليومية للمواطنين لألفضل، سواء من 
الصغار أو الكبار. يقوم أولمبياكوس كذلك بتوفير الدعم اليومي 

إلطعام المحتاجين بواسطة كنيسة بيريه وكنائس أخرى 
ومطاعم مخيمات المطرانية باإلسهام في أنشطة الكنيسة، حيث 

السيدة ماريانا ڤرذينويانيس رئيسة جمعية أصدقاء األطفال مرضى السرطان “إلپيذا” مع رئيس أولمبياكوس

ندعم  جمعية “خامويلو تو پيذيو” 

مباراة ودية مع ليڤرپول لتكريم ستيڤن چيرارد (أغسطس 2013) 

مباراةUNDP  ضد الفقر (ديسمبر 2010) 



كان ذلك إلتزام أخذه على عاتقه شخصياً السيد ماريناكيس عند 
مقابلة البطريرك المسكوني كيريوس كيريوس بارثلميوس، 

أثناء زيارة أولمبياكوس للبطريركية المسكونية فى إسطنبول.

ال يعرف أولمبياكوس حدوداً في العمل اإلجتماعى. إن النشاط 
اإلجتماعى المتعدد لنادي أولمبياكوس يتخطى حدود اليونان، 

مثلما حدث فى حالة “المباراة الودية ضد الفقر” التي اقيمت في 
ستاد كرايسكاكيس عام 2010، بالتعاون مع القطاع المختص 
في منظمة األمم المتحدة، مع أصدقاء زيدان ورونالدو، الذين 
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لعبوا بغرض توفير المساعدة إلى المنكوبين فى هايتي 
وباكستان. إستمر ذلك بتوفير الدعم المالي إلى المنكوبين من 

تسونامي اليابان عام 2011، حيث قام رئيس نادي 
أولمبياكوس بتسليم مبلغ بقدره 100,000 يورو إلى سفير 

اليابان، السيد هيروشي توندا. باإلضافة إلى صيف عام 
2013، فى إطار المباراة الودية الكبيرة لتكريم ستيڤن 

چيرارد، حيث أهدى الرئيس مبلغ 100,000 ليرة إسترليني 
إلى “مؤسسة ستيفن جيرارد”، ليجعل إسم النادي األسطورة 

معروفاً خارج خطوط الملعب. 

مشاركة في توزيع طعام للمحتاجين 

السيد ماريناكيس مع البطريرك المسكوني كيريوس كيريوس ڤارثلميوس 

زيارة إلى ضحايا الزلزال في كيفالونيا 

السيد ماريناكيس مع نيافة كيريوس كيريوس سيرافيم من متروبوليت بيريه



إستاد “چورچ
 كرايسكاكيس” 

يقع ستاد “چورچ كرايسكاكيس” في شارع كرائولي ـ ذيمتريو و صوفيانوپولو، 18547 پيريه.
هاتف 4800900-210، فاكس:  210-4800930 . 
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قاعة عمل الصحفيين  

V’AMMOS V’AMMOS مطعم

أنشىء “چورچ كرايسكاكيس” للمرة األولى فى عام 1895 
كمضمار لسباق الدراجات. كان الهدف إستخدامه في األلعاب 

األولمبية بأثينا فى عام 1896. بدأ إستخدامه كملعب لكرة القدم 
في  عقد 1920. 

أعيد البناء في عام 1960 وتغير إسمه إلى إستاد “چورچ 
كرايسكاكيس”، وهو اإلسم الذي يحتفظ به حتى األن. يرتبط هذا 
اإلسم بتكريم القائد چورچ كرايسكاكيس (1782 ـ 1827)الذى 
قُتل في منطقة نيو فاليرو، بالقرب من اإلستاد الحالي، اثناء ثورة 

عام 1821.
 

رغم إستخدام اإلستاد من أندية أخرى (مثل إثنيكو 
وپرووذيفتيكي) إال أنه إرتبط بنادي أولمبياكوس، الذي عاش فيه 

أوقات من المجد واإلنتصار! لكن في عام 2003، تم هدم 
اإلستاد التاريخي وأنشىء مكانه ملعباً أخر حديثاً جداً لكرة القدم 

بصورة بحتة، تبلغ سعته 32,115 متفرج، مسقوف كلياً. أصبح 
ملعب أولمبياكوس أكثر سخونة وقوة، ويتوفر للفريق أحدث 

ملعب في اليونان وأحد أحدث المالعب في أوروبا! لقد عاش 
أصدقاء أولمبياكوس أمسيات عظيمة في العشر سنوات منذ 

إنشاء ملعب “ كرايسكاكيس “ الجديد ومن المتوقع أن يعيشوا 
المزيد منها! 

الصحفيون  مقاعد  قاعة المؤتمرات الصحفية 

أصبح ملعب أولمبياكوس أكثر قوة 
وحرارة ويملك الفريق أحدث ملعب فى 

اليونان وأحد أحدث مالعب أوروبا! 



جميع وسائل الراحة متوفرة ومجهزة بالكامل. حيث يتضمن 
على 40 جناح VIP  تتراوح مساحتها بين 29 إلى 60 متر 
مربع. تترواح سعتها بين 15 إلى 20 فرد، بينما يوجد جناح 
رئاسي. تتوافر في جميع األجنحة شرفة متميزة، تصل سعتها 

إلى 474 فرد!
 

يوفر اإلستاد للمشجعين إمكانية الربط بين المباراة والنزهة في 
ساحة المحيطة به، حيث توجد محالت للتسوق، ونادي رياضي، 
والمقاهي، والمطاعم، باإلضافة إلى متحف أولمبياكوس والمتجر 
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الرسمي للنادي “Red Store”. بالطبع يمكن أن يتناولوا 
طعامهم أثناء المباراة، إذا رغبوا في ذلك، في مطعم اإلستاد 

المجدد بالكامل الذى يطل على ارض الملعب! ويعد مطعم 
V‘ammos على أتم اإلستعداد إلستضافة أصدقاء 

أولمبياكوس. 

ويعد أيضاً ملعب كرايسكاكيس مقر المنتخب الوطني اليوناني 
لكرة القدم. 

يقع ستاد “چورچ كرايسكاكيس” في شارع كرائولي ـ ذيمتريو و صوفيانوپولو، 18547 پيريه.
هاتف 4800900-210، فاكس:  210-4800930 . 



متحف أولمبياكوس 
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من الواجب على كل فريق كبير وكل فريق عظيم مثل 
أولمبياكوس أن يحترم ويبرز تاريخه بأفضل الوسائل. 
وعندما يكون هذا التاريخ مكتوباً “بحروف من ذهب” 

ومليء بالبطوالت واأللقاب والنجاح، فيكون هناك اسباباً 
إضافياً يستطيع المرء أن يعيش تاريخ فريقنا في متحف 

أولمبياكوس، الذي يقع فى إستاد كرايسكاكيس! تاريخ أكبر 
فريق يوناني، وهو أولمبياكوس! 

توجد دروع البطوالت والصور من السنوات الماضية منذ 
إنشاء الفريق حتى اليوم. بورتريهات غالبية العبي كرة 

القدم الذين إرتدوا فانلة أولمبياكوس. توجد مقتنيات مرتبطة 
بتاريخ الفريق في ستاد “چورچ كرايسكاكيس” وفي الملعب 
الجديد، مثل الكرات، واألحذية، والقفازات وطبعاً الفانالت! 
توجد العديد من الفانالت التاريخية ألكبر نادي في اليونان، 

في متحف أولمبياكوس، في إستاد كرايسكاكيس. 

يستطيع الزائر أن يشاهد مباشرة كل ما يرتبط بالفانلة ذات 
األلوان “األبيض واألحمر”، حتى يعيش لحظات تاريخية 
ألولمبياكوس وأن يشعر بفخر بالفريق الذي نحبه والذي 

يرتبط إسمه بالنجاح والصدارة  ويتسم بحسن التنافس. من 
ناحية أخرى، يوجد كثير من األشياء والمقتنيات من ألعاب 

أخرى حيث تميز فيها أولمبياكوس، مثل التجديف، 
والمصارعة، وكرة السلة، والمالكمة وغيرها.

باإلضافة إلى ذلك، فإن الزائر يستطيع أن يشارك في 
محاضرات وندوات ويشاهد معارض مؤقتة وأن يشارك في 
نشاطات وفعاليات. تغطي الندوات التدريبية حاجات التالميذ 

وقدرتهم أن يربطوا بين حبهم لكرة القدم والرياضة بشكل 
عام ومعرفة الماضي . 

يتواجد متحف أولمبياكوس في إستاد كرايسكاكيس. كرائولي ذيمتريو وسوفيانوبولو، 18547 بيريه. 
mouseio@olympiacos.org :هاتف:4800921 -210      فاكس: 4143114-210 البريد اإللكترونى



مثلما يوجد لالعبين والطاقم الفني ألولمبياكوس “قاعدة” خاصة 
بهم، فى مركز تدريب “رنتيس”، فإن اإلدارة واألفراد الذين 

يعملون يومياً من أجل مصلحة أولمبياكوس أيضاً لديهم 
مقر”القيادة”. يعد مبنى أولمبياكوس في پيريه مقر إدارة جميع 

األمور التي ترتبط بحسن عمل الفريق.
 

مكاتب أولمبياكوس 

37

تم إفتتاح مكاتب أولمبياكوس في ميدان ألكسنذراس، في 
كاستيال، في سبتمبرعام 2000 وتعد بمثابة “بيت” آخر 

ألولمبياكوس. يتعلق األمر بمبنى مدهش، في موقع جميل جداً 
ومجهز بالكامل. يتم هناك عادةً تقديم الالعبين الجدد ، 

والمؤتمرة الصحفية، حيث أن المبنى متوفر فيه قاعة مناسبة 
لهذا الغرض. 

نادي أولمبياكوس ميدان ألكسنذراس 18534 پيريه
هاتف: 4143000-210 فاكس: 210-4143113



منذ صيف عام 2015 قام أولمبياكوس بتغيير الصفحة وبدأ يكتب 
صفحة جديدة في مجال المالبس الرياضية! بدأ نادينا التعاون مع 

العمالق الرياضيadidas ، وهي الشركة التي تقوم بتوريد 
المالبس، باإلضافة إلى أولمبياكوس، إلى أكبر أسماء كرة القدم 
األوروبية والعالمية! لقد تم إعطاء الطابع الرسمي بشعار رائع 

 adidas وواضح “إجتماعتا اسطورتين” وهذا يحدث! مع وجود
بجوار أولمبياكوس فإنه مستعد إلنطالقة جديدة!

 
تم تقديم الفانلة الجديدة ذات اللونين األحمر واألبيض بفخامة، 

باإلضافة إلى أإلبتكار! إن فانلة أولمبياكوس، التى تحمل شعار”الفانلة 
تجعلك أسطورة” ُعرضت أمام الجمهور ووسائل اإلعالم 

الجماهيرية، بمركب شراعي، في البحر! في بيريه، حيث ينبض 
قلب أولمبياكوس دائماً، تم تقديم الفانلة المكرمة المخططة الجديدة 
ذات اللونين األحمر واألبيض! التعليقات إيجابية جداً، مثل أرقام 

المبيعات، حيث تجمع مشجعو أولمبياكوس مبكراً في طوابير 
للحصول ليس فقط على الفانلة ذات اللونين األحمر واألبيض، بل 

على الفانلة الثانية الزرقاء والفانلة الثالثة الحمراء! نقصد بالطبع فانلة 
تذكارية، باإلضافة إلى تحديد عصر جديد فهي تتذكر مسيرة 

أولمبياكوس حتى األن، حيث تحمل على الكم شعار 90 عام! وهو 
ما يجعلها مميزة أكثر!

 
طبعاً، كل فريق كبير يجب أن يتوافر لديه بوتيك كبير. يتوافر في 

المحل الرسمي كل شىء “أحمر وأبيض” يخص أولمبياكوس ويسير 

“أديداس” )adIdas( و 
 )storE rEd( ”ريد ستور“

األسطوري!

Red Store الموقع األول في  إستاد كرايسكاكيس 39
كرائولي ذيمتريو وصوفيانوپولو، 18547 بيريه 

 info@redstore.gr:هاتف وفاكس: 210-4836860 البريد االلكروني

  !adidas بالفعل وفقاً إليقاع
يوجد “Red Store”، المتجر الرسمي لنادي أولمبياكوس في 

ملعب كرايسكاكيس على مساحة 800 متر مربع واصبحت زيارة 
الجمهور له بمثابة تقليد قبل إقامة المباريات على أرض الملعب. 

وليس ذلك فحسب، يومياً يستطيع المرء أن يتجول في متجر الفريق 
ويشتري لنفسه ولألشخاص محبوبين له أو لمجرد التعكير على        
“ خصومه بكافة أنواع الهدايا التي يمكن أن يتخيلها الفرد! يوجد فرع 

آخر في موناستيراكي، الذي بدأ نشاطه مؤخراً ويخدم مشجعي 
الفريق الذين تتوافر لهم إمكانية التواجد فى أي وقت وفي أي لحظة 

في ملعبنا!
 

يستطيع المرء أن يحصل منRed Store  على المالبس األصلية 
لفريقنا وأن يطبع عليها إسم الالعب المحبوب لديه أو إسمه شخصياً! 
ال يتوقف أي شخص عند ذلك الحد، بل يوجد مختلف أنواع األلبسة.
يتوافر فيRed Store  كل شيء يتعلق بأولمبياكوس! من يرغب 

يستطيع بالطبع أن يقوم بمشترياته على االنترنت، بزيارة موقع 
 !www.redstore.gr اإللكترونى

يستطيع المرء ان يجد فىRed Store ، الذي تغير شكله وطابعه 
 adidas-جذرياً حيث يوجد هناك أيضاً جزًءا خصيصاً ل

“adidas corner”، من الممكن أن يقوم بمشتريات خارج 
الفريق، وبأنواع رياضية، وأحذية ومالبس عرضية تنتظر جمهور 

الفريق األسطورة! 

 Red Store الموقع الثاني في موناستيراكي 
إيفيستو 11 موناستيراكي، أثينا  

info@redstore.gr:هاتف & فاكس : 210 -3214889 البريد االلكروني
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يعد مركز التدريب “أچيوس يؤانيس رينتس” الجديد مركز قيادة 
أولمبياكوس، حيث يمضي الفريق ساعات عمل طويلة في 

المنشأت الحديثة جداً المتوفرة لدى النادي منذ عام 2004، الذي 
تم تجديده في العام الجاري والذي يستضيف العبو األكاديمية 

باإلضافة إلى العبي الفريق األول!
يتضمن مركز التدريب أربعة مالعب ذات مساحات قانونية 
بأرضية طبيعية تلتزم مع مواصفات الفيفا. يتوفر بها نظام 

الصرف وكشافات ويوجد في إحدى هذه المالعب مدرج يتسع 
لحوالى 3,000 متفرج. يوجد أيضاً ملعب أصغر بأرضية 

بالستيكية لتلبية حاجات األقسام الصغيرة من أكاديمية 
أولمبياكوس.  

يقع بيت الضيافة في أحد المباني الموجودة في مركز التدريب 
وقد تم تجديده بالكامل. يوجد به استراحة متسع لالعبين لقضاء 

أوقات الراحة بينما يوفر إمكانية الترفيه بوسائل متعددة، مثل 
ركن اإلنترنت، وألعاب، وبلياردو، وأجهزة تليفزيون، 

وموسيقى... إلخ. باإلضافة إلى مساحة اإلستراحة المجددة 
بالكامل، تم تجديد المطعم الذى أخذ شكالً حديثاً، يوفر ضيافة 

أكبر الالعبين. يوجد طبعاً الغرف التي توفر اإلقامة لالعبين قبل 
المباريات مكونة من غرف مزدوجة وغرفتين مفردتين توفر 

كافة وسائل الراحة وإستخدام اإلنترنت.

يوجد غرف تغيير المالبس في المبنى األخر من مركز التدريب، 
الذي تم تجديده خالل موسم 2014–2013! أصبحت غرف 

يوجد بالمركز التدريبي مالعب 
ثالث منها بانجيل طبيعي واألخر 
بانجيل صناعي تتماشي كلها مع 

مواصفات الفيفا.

هنا “تُبنى” األسطورة يومياً!



تغيير المالبس حديثة جداً، توفر راحة أكثر وباللونين األبيض 
واألحمر! من الممكن إستضافة فريقين في نفس الوقت إذا لزم 

األمر، بينما يوجد بجواره مكاتب لطاقم التدريب والطاقم الطبي، 
باإلضافة إلى قاعات المالبس واألدوات الرياضية. يوجد في 
الطابق األول مكاتب تتعلق بالمسؤولين عن مركز التدريب، 

باإلضافة إلى المسؤولين عن “مسيرة “ أكاديمية النادي.

في الوقت ذاته، يتوفر لالعبي كرة القدم قاعة رياضية حديث 
جداً، تزين جدرانه بلوحات من اللحظات العظيمة لفريق 

األسطورة، لقطات هامة من جمهور أولمبياكوس وعموماً جو 
أولمبياكوس بالكامل. هناك عيادة طبية مجهزة بالكامل و مركز 

التدليك، وأماكن الساونا، والتدليك بالماء وحمام السباحة. 
باإلضافة إلى ذلك، توجد قاعة للمحاضرات والندوات 

والمؤتمرات الصحفية. 
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يعطي أولمبياكوس أهمية خاصة بالنسبة لنشاط وتنمية أكاديمية 
كرة القدم ومدارس كرة القدم فى اليونان والخارج. 

األكاديمية 
تهدف فلسفة عمل األكاديمية إلى تحقيق ما يلي:

تشكيل طابع وسلوك شباب العبي كرة القدم وفقاً لمفهوم “حسن 
المنافسة” وقيم الرياضة والنادي. 

توفير اإلمكانية لشباب العبي كرة القدم في إبرازموهبتهم، أن 
يصبحوا محترفين والدفع بهم إلى الفريق األول ألولمبياكوس.

تدريب الرياضيين في بيئة كروية عالية المستوى بواسطة 
مدربين محترفين. يتم التدريب وفقاً للفئات العمرية ويتركز على 

التحسن الجماعى بإستخدام وسائل مبتكرة. 
إعداد شباب العبي كرة القدم حتى يتجاوبوا مع متطلبات كرة 

قدم المحترفين، سواء على مستوى التقنية أو على مستوى اللياقة 
البدنية. 

تقديم الدعم الطبي الكامل لالعبي كرة القدم بواسطة قسم طبي 
مؤهل ومنظم عند مستوى عالي. 

تحسين متواصل للدعم النفسي والتدريبي لالعبي كرة القدم. 

إنتصارات
حققت أكاديمية أولمبياكوس خالل موسم 2014 – 2015 

إنتصارات هامة في اليونان وأوروبا. وصل فريق تحت 20 
سنة إلى دور ال “16” فى بطولة دوري األبطال للناشئين 
لل-UEFA وحصل على بطولة الدوري. فاز أيضاً فريق 

تحت 71 سنة على المركز األول في بطولة الدوري.

األكاديمية ومدارس 
أولمبياكوس لكرة القدم
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فرق اإلعداد في األكاديمية والبطوالت التي تشارك فيها ، هي: 
  

فريق قسم 
اإلعداد 

فريق قسم 
اإلعداد 

UEFA Youth League ـ دوري 
Superleague أقل من 20 سنة 

دوري Superleague  أقل من 17 
سنة

اإلشتراك في بطولة في اليونان والخارج
دوري  Superlegue  أقل من 15 سنة
اإلشتراك في بطولة في اليونان والخارج
اإلشتراك في بطولة في اليونان والخارج

اإلشتراك في بطولة / دوري بيريه
اإلشتراك في بطولة 
اإلشتراك في بطولة
اإلشتراك في بطولة 
اإلشتراك في بطولة 

أقل من 20 /
 أقل من 19 سنة   

أقل من 17 سنة
   

أقل من 16 سنة
أقل من 15 سنة   
أقل من 14 سنة   
أقل من 13 سنة  
أقل من 12 سنة   
اقل من 11 سنة   
أقل من 10 سنوات   
أقل من 9 سنوات   
أقل من 8 سنوات   

  

نشاطات األكاديمية 

OLYMPIACOS U-20

OLYMPIACOS U-17

أحد أهدافنا هو تشكيل طابع والسلوك 
التنافسي لشباب العبي كرة القدم وفقاً 
لمبدأ “حسن المنافسة”، قيم الرياضة 

والنادي. 
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بالتعاون المباشر مع إدارة أكاديمية كرة القدم، يتم ما يلي:
 

دورات تدريب متخصصة لمدربي مدارس الكرة.
الرياضيين في  للمدربين وأولياء أمور  ندوات علمية 
والتغذية. الرياضي لألطفال  النفس  موضوعات علم 

بطوالت كرة القدم. 
الالعبين. إختبار 

رياضية.  معسكرات 
. وثقافية  إجتماعية وخيرية  أنشطة 

 . الرياضيين  لتقييم قدرات  الجهد  إختبارات 
للمدارس بمشاركة الرياضيين من جميع أنحاء  مؤتمرات  

والخارج. اليونان 
الالعبين بزيارة ستاد “چورچ كرايسكاكيس” ومشاهدة  قيام 

ملعبه. في  أولمبياكوس  مباريات 
الرياضيين في مركز تدريب أولمبياكوس ومشاهدة  جوالت 

المباريات مع فرق أقسام اإلعداد باألكاديمية. 

مدارس كرة القدم
في إطار حفاظ أولمبياكوس الكامل على مباديء النمو، رفع مستوى 

وإستثمار أقسام اإلعداد، قام منذ عام 2000 بإنشاء شبكة مدارس 
كرة القدم، التي تغطي بديناميكية مستمرة جزء اكبر من اليونان 

وقبرص والواليات المتحدة األمريكية.  

الفلسفة 
تعتمد على التأهيل الرياضي واإلجتماعي والترفيه السليم لشباب 

الرياضيين وفقاً للقيم الرياضية، حسن المنافسة ومباديء 
أولمبياكوس. 

تعطي مدارس كرة القدم، باإلضافة إلى تعلم أسرار اللعبة، أهمية 
خاصة إلى تعليم القيم، مثل اإلحترام، والحفاظ على قوانين الرياضة، 

والتنمية اإلجتماعية والشخصية لكل رياضي. 
يسعى أولمبياكوس إلى توفير اإلمكانية لكل األطفال حتى يستطيعوا 
من خالل مشاركتهم في المدارس أن يقوموا بتنمية مشاعر الحس 

اإلجتماعى وبصفتهم مواطنين فاعلين أن يسهموا في خدمة المجتمع.

الربط بين األكاديمية ومدارس كرة القدم
قامت إدارة نادي أولمبياكوس، منذ موسم 2012-2011 

بالربط فى التنظيم واألداء بين األكاديمية وشبكة مدارس كرة 
القدم.

CAMP/مدارس

مدارس/إجتماعيات مدارس/محبة 

مدارس 

UEFA YOUTH LEAGUE



ليوني دائماً موجود!
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يعد الموسم الكروي مميزاً لسبب أخر. سوف يكون بجوار 
فريق أولمبياكوس لكرة القدم التميمة األسطورية، ليوني 

!Adidas الشهير، الذي يرتدي الفانالت الجديدة

لقد ربط ليوني إسمه باسطورة كرة القدم اليونانية، حيث بدأ 
ظهوره في ملعبنا، في المباراة الودية مع أندرلخت بتاريخ 7 

اغسطس 2013 قبل عامين كاملين!

 إن تميمة أولمبياكوس لكرة القدم لم تكن في أي حال تهدف 
إلى إقصاء األسد األسطوري المحبوب لنا جميعاً! بل 

العكس، يعد ليوني التطور الطبيعي لألسد األسطوري، 
الجيل الجديد، بمثابة إبنه.

تم تقديمه في المعسكر الصيفي لألسطورة في عام 2013، 
حيث أخذ األسد إسمه من بورتو ليوني األسطورى، فأصبح 

على الفور محل إعجاب من األطفال بمجرد رؤيته! 

يتواجد دائماً فى مباريات الفريق التي تقام على أرضه، فى 
المتجر الرسمي، في جميع الفعاليات التي تحمل اللونين 

“األحمر واألبيض”! لم يكن باإلمكان أن ترتدي تميمة الفريق 
األسطورة رقماً أخر سوى الرقم 7!  

ليوني، التطور الطبيعى لألسد 
األسطورة، الجيل الجديد، مثل... 

إبنه.



إن أولمبياكوس نادياً كبيراً بمواصفات دولية، يقود القطاع 
الديجيتال أيضاً! من الصفحة اإللكترونية التفاعلية للفريق،  

حتى وسائل التواصل اإلجتماعي للنادي ولالعبي كرة القدم به! 

يستطيع المرء، من خالل الصفحة اإللكترونية 
(www.olympiacos.org) أن يعلم  جميع األخبار 

الخاصة بالفانلة “البيضاء والحمراء” في 8 لغات مختلفة وأن 
يتجول بصورة إلكترونياً فى منشأت الفريق! يستطيع المشجعون 

أن يقوموا بتحميل توقيعات، وأن يشتركوا في التصويت، 
ويعلموا ببرنامج الفريق ونتائج المباريات، وأن يكونوا على علم 

تام لما يحدث ويتعلق بأولمبياكوس!

من الهام جداً بالنسبة للنادي الجزء الخاص بالصوت والصورة، 
حيث يوجد TV OLYMPIACOS الذي يقدم ويعرض 

بسخاء إلى مشجعي أولمبياكوس ڤيديوهات ونقل مباشر لجميع 
األحداث الهامة للفريق! يعرض لقطات من مباريات وتدريبات 

من وراء الكواليس، تقديم الالعبين وعرض تصريحاتهم، 
ومؤتمرات صحفية، وفعاليات، وحيث يكون لها مكاناً في 

أولمبياكوس  
“الديجيتال”!
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TV OLYMPIACOS، والذي يُعرض األن بواسطة القناة 
 !(youtube.com/olympiacosfc) Youtube الرسمية على

طبعاً يقوم إذاعية على شبكة اإلنترنت بنقل  أهم مباريات 
الفريق مباشرة إلى جميع أنحاء العالم!

يستطيع مشجعو الفريق األسطورة األوفياء أن يتابعوا ويتجاوبوا 
  Facebook مع أولمبياكوس في كل مكان! من خالل
(facebook.com/OlympiacosFC) ومن خالل

Twitter (twitter.com/olympiacos_org) يستطيع 
المرء أن يعلم  مباشرة  جميع األخبار التي تنشر على 

الصفحات الرسمية للفريق، ان يشارك فى المسابقات وأن يرتبط 
يومياً بالفريق األسطورة! من أجل الحصول على وجهة نظر 
فنية أكثر، لكنها دائماً ذات األلوان “األبيض واألحمر”، فإن 

أولمبياكوس يتواجد على 
 (instagram.com/olympiacosfc) Instagram

بصور مدهشة. بينما يستطيع جميع اصدقاء الفريق أن  
يتواصلوا مع العبي فريقنا من خالل صفحاتهم الرسمية على 

وسائل التواصل اإلجتماعي!



أولمبياكوس “مشجعي 
 )s.F.P( ”نادي بيرايوس
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تأسس أولمبياكوس “مشجعي نادي بيرايوس” في 10 من مارس 
عام 1925 ويعد أكبر نادي ذو رياضات متعددة في اليونان 

وأحد أكبر األندية في العالم. يقوم أولمبياكوس “مشجعي نادي 
بيرايوس” بزرع بذور النجاح في الرياضات التالية: كرة طائرة 

للرجال، وكرة طائرة للنساء، وبولو للرجال، وبولو للنساء، 
والسباحة، وألعاب القوى، والمالكمة، والكيك بوكسينج، 

والتايكوندو، والشراع، وتنس طاولة، والتجديف، والمصارعة، 
والكاياك، والتنس، ومبارزات السيوف. 

إن النادي الذي “ أنجب” فريقي كرة القدم وكرة السلة التي 
ترتبط بأولمبياكوس، الذي كتب مسيرته على الصعيدين المحلي 

واألوروبي، يربتط بالمنافسة على البطوالت! أولمبياكوس 
“ينجب” أبطال ويعد قاعدة الفرق الوطنية في جميع الرياضات. 

يشمل أولمبياكوس في صفوفه أبطال في األلعاب األولمبية 

والعالمية واألوروبية الذين ال يعلى عليهم في تعزيز صورة 
النادي في جميع أنحاء العالم.

يوجد في أولمبياكوس أكاديميات لجميع األلعاب التي “يزرعها” 
والتي تشمل آالف األطفال الذين يتعلمون أسرار الرياضة من 

قمة الرياضيين. بالنسبة لنادينا فإن األهمية ليس مرتبط فقط 
بالتقدم في الشق الرياضي فحسب بل مرتبط أيضاً بسلوك 

الرياضيين سواء في المجتمع أو في المدرسة أو غيرها. يصنع 
أولمبياكوس أبطال الغد ومواطنين صالحين للمجتمع، لذلك يقوم 

سنوياً بإبراز هذا الغرض بواسطة تكريم أطفال أكاديميات النادي 
الذين تميزوا في دراستهم. 

يعد نادينا أول نادي في اليونان يقوم بإعداد برنامج عضوية 
هائل، بهدف مشاركة المشجعين في الفعاليات الرياضية. ويعد 

كرة طائرة سيدات/دبل 2014-2015

كرة طائرة رجال/كأس ليج 2014-2015  سباحة 

پولو السيدات/بطالت أوروبا 2014-2015 

 پولو الرجال/ابطال اليونان 2014-2015 
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وكأس بولو للرجال، وعلى دوري وكأس الكرة الطائرة للسيدات 
وكأس دوري اليونان في الكرة الطائرة للرجال، وكذلك حصل 
على بطوالت على مستوى اليونان في السباحة وألعاب القوى.

يهدف أولمبياكوس في موسم 2016-2015 إلى التميز على 
المستوى األوروبي في جميع الرياضات. فهو يعد النادي الوحيد 

باليونان الذي حصل على ألقاب على مستوى أوروبا في أكثر 
من رياضة. فقد حصل أولمبياكوس في الكرة الطائرة على كأس 
أبطال الكئوس عام 1996 وعام 2005 بينما حصل في البولو 
على بطولة أبطال الدوري للرجال وكأس السوبر األوروبي عام 

2002 وكأس أبطال الدوري األوروبي لبولو السيدات عام 
2015 وعام 2014. حصل أولمبياكوس أيضاً على لقب 

أوروبي في المصارعة بينما حصل النادي على ثالث بطوالت 
دوري أوروبي في كرة السلة عام 1997 و 2012 و 2013.  

أولمبياكوس حالياً أكبر نادي من حيث عدد األعضاء، حيث مر 
11 عام منذ إعداد برنامج العضوية. عدد األعضاء يبلغ أكثر 

من 98,000 عضو. يتمثل المطلوب في مشاركة فعالة لجمهور 
أولمبياكوس، الذي يعد قوته كبيرة، في إتخاذ القرارات ودعم 

النادي بكافة الوسائل.

قام أولمبياكوس منذ موسم 2014-2013 بتوفير “بطاقة 
المشجع” للجمهور الذي ال يملك اإلمكانية المادية للقيد في 

سجالت األعضاء حيث كانت النتائج مدهشة منذ العام األول. لقد 
حصل أكثر من 50,000 شخص على “بطاقة المشجع” 

وبواسطة الدعم المادي الذي قدموه للنادي، إستطاع أولمبياكوس 
تسجيل رقم قياسي في الحصول على البطوالت.

في موسم 2015 -2014 حصل أولمبياكوس على كأس ابطال 
الدوري األوروبي ودوري اليونان في البولو للسيدات، ودوري 

سباحة/بطل اليونان رجال وسيدات  جماعى 2015-2016 

مالكمة سيدات/بطل  اليونان 2015-2014  كرة طائرة رجال/كأس ليج 2014-2015 

VOLLEYBALL (Volley)
MEN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (2): 2013, 2015
European Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(top teams Cup)
2 European Cup Winners Cups : 1996, 2005
WoMEN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (5): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

WATERPOLO
MEN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (17): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015
Greek super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European super Cup (1): 2002
1 European Championship
WoMEN
Greek Championships (6): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014, 2015
LEN Euroleague (1): 2015
Len trophy (1): 2014

SWIMMING
Greek Championships (open) (56): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015
Greek open sea Championship (2): 
2010, 2015

TRACK & FIELD
MEN
Greek outdoor track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors track & Field Championships 
(5): 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
trail running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WoMEN
Greek outdoors track & Field Championship 
(1): 2010

TABLE TENNIS
MEN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WoMEN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTLING
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men European Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

BOXING
MEN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WoMEN
Greek Championship (2): 
2012, 2015

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAILING
Greek team scoring Champion-
ship (1): 1954

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)

پولو السيدات/بطل اليونان 2014-2015




