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Στα χέρια σας κρατάτε ένα βιβλίο το οποίο δημιουργήθηκε 
για να αποτυπώσει το προφίλ, ή καλύτερα το μεγαλείο, του 
κορυφαίου ελληνικού συλλόγου στη χώρα: του Ολυμπιακού! 
Έναν σύλλογο το όνομα του οποίου περιβάλλει αξεπέραστη 
δόξα, υπερηφάνεια, μοναδική ιστορία και παράδοση! Ένα 
όνομα γραμμένο με γράμματα χρυσά, σε φόντο κόκκινο και 
λευκό: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! Ο Θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, 
η ομάδα που έχει συνδέσει το όνομά της με την επιτυχία, 
προχωρά στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου, ως κορυφαίος μεταξύ των κορυφαίων, 
γιγαντώνοντας το όνομα και το μέγεθός του στο ευρωπαϊκό 
ποδοσφαιρικό στερέωμα και όχι μόνο!

Ο Ολυμπιακός, ένας σύλλογος ο οποίος λατρεύεται μαζικότερα 
από οποιονδήποτε άλλο, σε ελληνικό έδαφος και μη, αντλεί τη 
δύναμή του από την αστείρευτη αγάπη των φιλάθλων του! Το 
κόκκινο και το λευκό, η καρδιά που χτυπάει στην εξέδρα, το 
πάθος, η δύναμη, η φωνή. Η φράση που έχει επικρατήσει και 
υπαγορεύει πως «η μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακός» ίσως δεν 
αποδίδει πλέον… ακριβώς το τι συμβαίνει, αφού η δυναμική 
του κόσμου του Θρύλου αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Οι 
πιστοί του Ολυμπιακού είναι πλέον περισσότεροι από τη… μισή 
Ελλάδα και διαρκώς πληθαίνουν!

Σε έναν κόσμο καθημερινά γεμάτο αβεβαιότητα και αμφιβολία, 
ο Ολυμπιακός βαδίζει σταθερά μπροστά, κάνοντας άλματα, όταν 
άλλοι δυσκολεύονται να κάνουν ακόμη και βήματα και κοιτούν 
μόνο πώς να κρατήσουν τον Θρύλο… πίσω! Η πρόοδος, η 
οικονομική σταθερότητα, οι επενδύσεις, η ευημερία, η πίστη, 
το πάθος, το όραμα, το κοινωνικό πρόσωπο και η διαρκής 

προσφορά στους συνανθρώπους μας, η αλληλεγγύη προς 
εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη, αποτελούν βασικό 
μέλημα για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία καθημερινά κάνει 
όλες τις απαραίτητες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η δουλειά, όμως, δεν σταματάει μόνο στο παρόν. Έχει ως 
γνώμονα το μέλλον, το οποίο προδιαγράφεται λαμπρό! 
Η άνοδος στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα, η 
αναγνώριση πέρα και από τον Ατλαντικό (θυμίζουμε το 
θρυλικό ταξίδι και το ICC το καλοκαίρι του 2014, όπου ο 
Θρύλος βρέθηκε πέρα από τον Ατλαντικό σε τουρνουά με τις 
κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης) είναι βασικοί λόγοι για τους 
οποίους το όνομα του Ολυμπιακού συζητιέται ολοένα και πιο 
πολύ, γράφοντας ιστορία και κερδίζοντας τον σεβασμό και 
εκτός των συνόρων!

Η νέα εποχή του Ολυμπιακού είναι ήδη εδώ! Τη διανύουμε 
καθημερινά και την περιβάλλουν τίτλοι, διακρίσεις, τρόπαια, 
μεγάλες χαρές και συγκινήσεις, στοιχεία τα οποία συνθέτουν 
το προφίλ του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς. Η 
κοινωνική δραστηριότητα, η προσφορά στον συνάνθρωπο, 
η πορεία χέρι-χέρι με τη UNICEF… Όλα παίζουν ρόλο! Ο 
Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος οργανισμός, ο οποίος 
δουλεύει καθημερινά για την πρόοδο του Ελληνικού 
Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Αθλητισμού εν γένει. Πάνω 
από όλα, όμως, ο Θρύλος είναι μία μεγάλη οικογένεια! Και έτσι 
θα συνεχίσει να πορεύεται, έχοντας ήδη γιορτάσει 90 χρόνια 
ζωής. Και όπως τονίζουμε διαρκώς…

Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι πιστοί του Ολυμπιακού είναι 
πλέον περισσότεροι από τη… 
μισή Ελλάδα και διαρκώς
πληθαίνουν!



Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον Αύγουστο του 2010 συμμετείχε στην 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έγινε 
κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου με ποσοστό 70%, αφού ήλθε 
σε συμφωνία με τον τότε Πρόεδρο του Ολυμπιακού, Σωκράτη 
Κόκκαλη. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του κ. Μαρινάκη στον 
Ολυμπιακό, η ομάδα κέρδισε τα Πρωταθλήματα της περιόδου 
2010/2011, 2011/12, 2012/13, 2013/2014 και 2014/2015 ενώ 
κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας το 2011/12, 2012/13 και 
2014/15. Επίσης διετέλεσε πρόεδρος της Superleague, από τον 
Αύγουστο του 2010 έως τον Σεπτέμβριο του 2011. Τον Μάιο του 
2014 ο κ. Μαρινάκης εξελέγη πρώτος δημοτικός σύμβουλος του 
Πειραιά κερδίζοντας περισσότερο από το 50% των ψήφων του 
ανεξάρτητου συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής», του οποίου ηγείται 
ο κ. Γ. Μώραλης, Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Στον επιχειρηματικό τομέα, ο κ. Μαρινάκης διατελεί Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Maritime & Trading Corp. 
από την ίδρυσή της. Επίσης διαθέτει σημαντικές επενδύσεις 
στον κλάδο της ενέργειας, της ναυτιλίας και του real estate. Ο κ. 
Μαρινάκης έχει σπουδάσει στη Μεγάλη Βρετανία και διαθέτει 
Πτυχίο στη «Διεθνή Διοίκηση Επιχειρήσεων» και Master’s στις 
«Διεθνείς Σχέσεις».

Μέσω της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και ιδιωτικά, ο κ. Μαρινάκης 
τελεί σημαντικό κοινωνικό έργο. Κατά τη διάρκεια της 
προεδρίας του, τον Οκτώβριο του 2013 ανακοινώθηκε η μεγάλη 
διεθνής συνεργασία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την UNICEF για 
τη χρηματοδότηση του 100% Campaign, του σημαντικότερου 
προγράμματος εμβολιασμού παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής ο Ολυμπιακός έχει αναλάβει 
να συγκεντρώσει τους απαραίτητους πόρους για τον εμβολιασμό 
παιδιών σε περιοχές όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη, ενώ η 
φανέλα του συλλόγου φέρει με υπερηφάνεια το λογότυπο της 
UNICEF. Υποστηρίζει οικονομικά τη λειτουργία του μουσείου 
Καζαντζάκη στην Κρήτη, του σπουδαίου Έλληνα ποιητή και 
συγγραφέα του οποίου τα έργα έχουν κάνει γνωστή την Ελλάδα σε 
όλο τον κόσμο.  Επίσης, έχει στηρίξει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
του ΟΗΕ για το Πακιστάν και την Αϊτή, την ανοικοδόμηση της 
Ιαπωνίας από το καταστροφικό τσουνάμι, την περιβαλλοντική 
οργάνωση ‘Αρκτούρος’, το Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, την 
παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, καθώς 
και τις οργανώσεις για τα παιδιά ‘Αργώ’, ‘Μαζί για το Παιδί’ και το 
‘Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα’. Σημαντική είναι και η συνεχής στήριξη 
του προς το Ίδρυμα ‘Ελπίδα’ και την τεράστια προσπάθεια που 
κάνει για τα παιδιά και τις οικογένειες τους που δίνουν την 
δική τους καθημερινή «μάχη».  Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι 
της προσφοράς του είναι η κάλυψη όλων των εξόδων για τα 
καθημερινά συσσίτια και τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις των 
Ιερών Μητροπόλεων Πειραιά και Νίκαιας, καθώς και για τα 
συσσίτια που διανέμονται μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου σε 
όλες τις ενορίες των γειτονικών νησιών για πολύτεκνες οικογένειες 
και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ:ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ 
ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ!
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ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟ ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ

Στις αρχές του 19ου αιώνα το έρημο, τότε, και χωρίς διαμόρφωση λιμάνι 
του Πειραιά το χρησιμοποιούσαν οι περιηγητές για να αποβιβαστούν 
και να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Πού να φανταστούν την κατοπινή 
του εξέλιξη! Ο Πειραιάς σήμερα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό και 
επιβατικό λιμάνι της Ελλάδας. Θεωρείται ο σημαντικότερος λιμένας 
της Ανατολικής Μεσογείου και είναι ο μεγαλύτερος της Ευρώπης σε 
επιβατική κίνηση. Τουλάχιστον 20 εκατομμύρια επισκέπτες περνούν από 
εδώ κάθε χρόνο για να γνωρίσουν την Αθήνα, την ηπειρωτική Ελλάδα, 
τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Στον Πειραιά δένουν και τα μεγάλα 
κρουαζιερόπλοια που μεταφέρουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
 
Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η ονομασία Πειραιεύς προέρχεται από 
τη λέξη «πέραν», με την έννοια της μακρινής ή αντικρινής στεριάς. 
Άλλοι υποστηρίζουν ότι το όνομα προέρχεται από το «δια περάν» ή 
«πέραν ρέω» και το ρήμα περαιώ, διαπεραιώνω, δηλαδή μεταφέρω 
ανθρώπους από μια ξηρά σε άλλη, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι η 
περιοχή χωριζόταν από τα παράλια της Αττικής με μια ελώδη περιοχή, 
το Αλιπέδιο, στην περιοχή ακριβώς που βρίσκεται σήμερα το Φάληρο.

ΙΣΤΟΡΙΑ
Το 1834, μετά την απελευθέρωση, η πρωτεύουσα του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα και μια 
νέα εποχή άνθισης άρχισε για τον Πειραιά, αφού η νέα πρωτεύουσα 
θα έπρεπε να έχει ένα λιμάνι αντάξιό της. Έτσι στα χρόνια που 
ακολούθησαν ο Πειραιάς γνώρισε πυρετώδη δημογραφική, οικιστική, 
εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη. Στις αρχές του 20ού αιώνα, 
προσέλκυσε κόσμο από τα νησιά του Σαρωνικού, των Κυκλάδων, τη 
Χίο, την Κρήτη και την Μάνη. Την ανάπτυξη ακολούθησε η αναβάθμιση 
των υποδομών. Μόνιμες δεξαμενές κατασκευάστηκαν στην Ηετιώνεια 
Ακτή και θεμελιώθηκε το υπέροχο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.

Ένα βλέμμα στη θάλασσα σε κάνει να 
αντιλαμβάνεσαι πολλά… Στρέφοντας 
τη ματιά, βλέπεις το Καραϊσκάκη, 
εκεί, δίπλα στη θάλασσα, να συνδέει 
το Μεγάλο Λιμάνι της χώρας μας 
και της Ευρώπης, με τον Θρύλο που 
λατρεύουμε…

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟ             
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Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΕΛΛΑ

Η Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και ο ξεριζωμός του 
Ελληνισμού από την Μικρά Ασία, είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί 
ο Πειραιάς έναν σημαντικό αριθμό προσφύγων και ο πληθυσμός 
διπλασιάστηκε. Αυτό, όμως, που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι 
το προσφυγικό στοιχείο συνέβαλλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση της 
φυσιογνωμίας, αλλά και του πολιτισμικού χαρακτήρα της πόλης. 
Τελευταία περιπέτεια του Πειραιά ήταν ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, 
στη διάρκεια του οποίου δέχθηκε επανειλημμένως βομβαρδισμούς. 
Το τέλος του πολέμου σήμανε την έναρξη της ανασυγκρότησης 
της πόλης, η οποία, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις της ελληνικής 
εμπορικής ναυτιλίας και την ανάδειξή της σε παγκόσμια δύναμη 
μεταπολεμικά, μετέτρεψε τον Πειραιά στο μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ανατολικής Μεσογείου.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ



ΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ!
Ο Ολυμπιακός είναι άρρηκτα δεμένος με τον Πειραιά, τη ναυτιλία 
και τον απλό κόσμο, τα ιδανικά του οποίου εκφράζονται μέσα από 
τον Δαφνοστεφανωμένο Έφηβο και την αγάπη του προς εκείνον! 
Το έργο του Δημάρχου κ. Γιάννη Μώραλη (και Αντιπροέδρου 
της ΠΑΕ Ολυμπιακός), αλλά και φυσικά του Βαγγέλη Μαρινάκη, 
ο οποίος εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς, δημοτικός σύμβουλος 
της πόλης του Πειραιά, στις τελευταίες δημοτικές και νομαρχιακές 
εκλογές, συνεχίζεται αδιάκοπα. Η πόλη αλλάζει εικόνα, αλλάζει 
προφίλ, διαρκώς βελτιώνεται, αλλά και μαθαίνει να προσφέρει 
ξανά στους δικούς της κατοίκους. Εκείνους που έχουν ανάγκη.
 
Αυτό ακριβώς είναι και το κεντρικό ζητούμενο όλων εκείνων των 
ανθρώπων και των φορέων της πόλης που αποτέλεσαν την πρώτη 
μαγιά για την δημιουργία της ομάδας εκείνης που με την σημαία 
του συνδυασμού Πειραιάς-Νικητής, κατάφεραν να καταστήσουν 
την αγάπη τους για την πόλη, ισχυρό ρεύμα που ενέπνευσε και 
αγκάλιασε ολόκληρο τον Πειραιά. Με πυξίδα λοιπόν την θέληση 
για διαρκή προσφορά και το όραμα για την παράδοση στις 
νέες γενιές Πειραιωτών μιας σύγχρονης πόλης για την οποία θα 
είναι περήφανοι, η Δημοτική Αρχή βάζει εδώ και ένα χρόνο τις 
βάσεις για τον μεγάλο στόχο που έθεσε από την πρώτη στιγμή ο 
πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. Να μοιάσει ο 
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Πειραιάς στο καμάρι του, την ομάδα-Θρύλο που γεννήθηκε 
μέσα στις γειτονιές του και να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα 
τα επίπεδα.  Το σύνθημα να κοιτάξει ο Πειραιάς προς την 
θάλασσα που χαρακτήρισε και προσδιόρισε την απαρχή 
αυτής της προσπάθειας είναι ενδεικτικό της στόχευσης για 
την αξιοποίηση του συνόλου των τεράστιων δυνατοτήτων της 
πόλης και κυρίως του λιμανιού της, που ήταν, είναι και θα είναι 
η ζωογόνος και κινητήριος δύναμη για την πειραϊκή κοινωνία. 
Με τον τρόπο αυτό, ο Πειραιάς θα αναδειχθεί στο σύνολό του 
και θα κερδίσει την θέση που του αξίζει όχι μόνο ως διεθνούς 
ναυτιλιακού κέντρου, αλλά και ως δημοφιλούς προορισμού 
κρουαζιέρας, του οποίου οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν 
την φυσική ομορφιά και το μοναδικό αίσθημα φιλοξενίας των 
κατοίκων του.
 
Ένα βλέμμα στη θάλασσα σε κάνει να αντιλαμβάνεσαι πολλά… 
Στρέφοντας τη ματιά, βλέπεις το Καραϊσκάκη, εκεί, δίπλα στη 
θάλασσα, να συνδέει το Μεγάλο Λιμάνι της χώρας μας και της 
Ευρώπης, με τον Θρύλο που λατρεύουμε…
 
*Για μία πλήρη ξενάγηση σε όλες τις ομορφιές του Πειραιά, 
μπορεί κανείς να συμβουλευτεί τον ταξιδιωτικό οδηγό που 
δημιούργησε η Δημοτική Αρχή της πόλης, τον οδηγό Destination 
Piraeus στην ηλ. διεύθυνση www.destinationpiraeus.com

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ



Είναι εξαιρετικά σπάνιες οι στιγμές που το μέγα πάθος της ζωής 
επιλέγει πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους  και τους αναθέτει το χρέος 
να το εκφράσουν, να το μορφοποιήσουν, να το ονοματίσουν! Στην 
ταβέρνα του Μοίρα το απόγευμα της 10ης Μαρτίου το 1925, υπήρξε 
μία τέτοια σπάνια και εξαιρετικά ιστορική στιγμή! Εκεί που σήμερα 
είναι η οδός Καραολή-Δημητρίου. Εκείνη την ημέρα, 90 χρόνια πριν, 
ιδρύθηκε ο μεγαλύτερος σύλλογος της Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός!

Στο στέκι αυτό έγινε εκείνη την ημέρα κάτι σπουδαίο. Όταν ο Πειραιάς 
«κόχλαζε» από ζωή, γεμάτος πληγές αλλά και όνειρα. Όταν η ανοικτή 
κοινότητα της πόλης με πρωτοπόρους τους επιφανέστερους πολίτες 
της, αγκάλιαζε την οικονομική μετανάστευση από την Κρήτη, τη 
Μάνη, από τα νησιά και φυσικά την προσφυγιά της Μικράς Ασίας για 
να δημιουργήσει έτσι το ισχυρότερο και ανθεκτικότερο μείγμα από 
πάθος που γνώρισε η ελληνική κοινωνία! Αυτό που έγινε εκείνη την 
ημέρα στην ταβέρνα του Μοίρα ήταν… μοιραίο να συμβεί μόνο στον 
Πειραιά. Πουθενά αλλού δεν υπήρχε τόσο πρόσφορο έδαφος για να 
ευδοκιμήσει κάτι τόσο νέο! 90 χρόνια πριν…

Η συναδέλφωση των λαών όλης της Γης ήταν το μήνυμα που 
κυριαρχούσε στον κόσμο που μόλις είχε βγει από έναν Παγκόσμιο 
Πόλεμο! Ειδικά στην Ελλάδα το μήνυμα αυτό είχε μια τραγική 
επικαιρότητα αφού μεταφραζόταν πρώτα και κύρια σε συναδέλφωση 
όλων των Ελλήνων!

Και στην εθνική αυτή επιταγή ο Πειραιάς και ο Ολυμπιακός ήταν οι 
πρώτοι που έγνεψαν καταφατικά και έκαναν κάτι γι’ αυτό! Και είναι 
αυτός ο λόγος για τον οποίο η ιδέα του Ολυμπιακού γρήγορα, σαν 
αστραπή ελπίδας, ενότητας και δόξας εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα 
και απέκτησε εκατομμύρια οπαδούς! 90 χρόνια πριν…

Ιδρυτικά μέλη του Ολυμπιακού ήταν οι Βασίλης Ανδριανόπουλος, 
Γιάννης Ανδριανόπουλος, Γιώργος Ανδριανόπουλος, Ντίνος 
Ανδριανόπουλος, Δημήτρης Ανδρόνικος, Δημήτρης Αυδής, Νίκος 
Βλάσσης, Στέφανος Εμμανουήλ, Νίκος Ζαχαρίας, Θανάσης Καλλίτσης, 
Νίκος Καλούδης, Ντίνος Καλούδης, Νότης Καμπέρος, Κώστας 
Κλειδουχάκης, Όθων Κόκκινος, Τριαντάφυλλος Κρέμος, Παναγιώτης 
Κωστάλας, Παναγιώτης Λαγουμιτζής, Ανδρέας Λουκάκης, Σπύρος 
Λουκάκης, Γιάννης Λουλουδάκης, Βαγγέλης Μαγγόπουλος, Μιχάλης 
Μανούσκος, Σταύρος Μαραγκουδάκης, Γρηγόρης Ντούφας, 
Θόδωρος Ορλώφ, Φώτης Πρωτοψάλτης, Γιάννης Συμιγδαλάς, Νίκος 
Συμιγδαλάς, Χρήστος Τζουμερκιώτης, Βρασίδας Τρουποσκιάδης και 
Σπύρος Ψαλλιδάς.

Πρώτος Πρόεδρος του Ολυμπιακού ήταν ο Μιχάλης Μανούσκος και 
Αντιπρόεδρος ο Νότης Καμπέρος.

Όταν ο Νότης Καμπέρος πρότεινε το όνομα Ολυμπιακός όλοι οι 
παρευρισκόμενοι συμφώνησαν. Και όταν ο Γιάννης Ανδριανόπουλος, 
ο νομικός της παρέας πρότεινε το κόκκινο και λευκό σαν χρώματα 
της ομάδας πάλι κανείς δεν είχε αντίρρηση. Όπως και για τον 
Δαφνοστεφανωμένο έφηβο ως το έμβλημα της ομάδας που από 
εκείνη την ημέρα έμελλε να ταυτιστεί με τη νίκη, τη δόξα και την 
ιστορία! 90 χρόνια πριν…

90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΣ 
ΘΡΥΛΟΥ!
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Από τότε πέρασαν 90 χρόνια. 90 χρόνια γεμάτα διακρίσεις, χαρές, 
σημαντικές κατακτήσεις, περισσότερες χαρές, αλλά και λύπες, 
στενοχώριες, μία ανείπωτη τραγωδία… 90 χρόνια που το «καράβι» 
που λέγεται ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ταξιδεύει στις θάλασσες της δόξας. Γιατί 
το να είσαι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δεν είναι μία συνθήκη. Είναι ευλογία… 
90 χρόνια τα οποία το 2015 γιορτάστηκαν με τρόπο υπέροχο. Με το 
Λιμάνι του Πειραιά να φοράει τα καλά του και να παίρνει… φωτιά! 
Εδώ είναι το σπίτι σου, εδώ το φρούριό σου. Εδώ είναι το κάστρο 
σου, εδώ κι η δύναμή σου, έδειξαν σε όλο τον κόσμο οι πιστοί που 
μαζεύτηκαν εκείνο το βράδυ στη μαρίνα Ζέας και τύλιξαν όλη 
την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ στις φλόγες! 90 χρόνια σημαδεύτηκαν από 
ανείπωτη χαρά, ανείπωτη υπερηφάνεια και τιμή. 90 χρόνια πρωτιάς, 
90 χρόνια ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΨΥΧΗΣ!



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους 
στην Ελλάδα! Αφήνοντας κατά πολύ πίσω τους ανταγωνιστές 
της, η ομάδα μας έχει ταυτίσει το όνομά της με την κορυφή και 
την πρωτιά, τόσο στον θεσμό του Πρωταθλήματος Ελλάδας, όσο 
και σε εκείνον του Κυπέλλου. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά 

90 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ!
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όλοι οι τίτλοι της ποδοσφαιρικής μας ομάδας, οι οποίοι 
καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το γιατί ο Ολυμπιακός 
μας έχει το προσωνύμιο «Θρύλος»!

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (42)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014,  2015

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (27)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012,  2013,  2015

ΝΤΑΜΠΛ (17)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 
2015

ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ (4)
1980, 1987, 1992, 2007

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ (1)
1963

Ο Ολυμπιακός μας είναι η 
ομάδα με τους περισσότερους
τίτλους στην Ελλάδα!  



Η ΟΜΑΔΑ
ΜΑΣ!

17

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
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Λίγες ομάδες, παγκοσμίως, έχουν την τύχη να απολαμβάνουν 
τόσο μεγάλη στήριξη από τους φιλάθλους τους! Να εισπράττουν 
τόση λατρεία, εκδηλωμένη με κάθε πιθανό τρόπο, σε κάθε πιθανό 
γήπεδο, στο οποίο η ομάδα αγωνίζεται! Ο Ολυμπιακός είναι 
ο κόσμος του και η αμφίδρομη αυτή σχέση αποτέλεσε και θα 
συνεχίσει να αποτελεί βασικό συστατικός της… συνταγής του 
Θρύλου! Γιατί Θρύλο μας κάνουν οι νίκες, οι τίτλοι, οι διακρίσεις, οι 
μεγάλοι ηγέτες, οι σπουδαίοι παίκτες… Όμως Θρύλο μας κάνει και 
ο κόσμος μας! Μόνο τυχαίο δεν είναι, άλλωστε, το γεγονός ότι όλοι 
οι ποδοσφαιριστές τονίζουν, σε κάθε ευκαιρία που θα τους δοθεί, 
αυτό ακριβώς: «Παίζουμε για τον κόσμο μας. Και με τον κόσμο μας 
στο πλευρό μας, νιώθουμε πιο δυνατοί! Δεν φοβόμαστε τίποτα!», 
δηλώνουν με ένα στόμα οι «ερυθρόλευκοι» άσοι.

Ποιος δεν έχει βρεθεί σε αγώνα της ομάδας μας, με το γήπεδο 
Καραϊσκάκη γεμάτο και την εξέδρα να… πάλλεται και δεν 
έχει… χάσει τα λόγια του. Δεν είναι μόνο η δυναμική του ήχου, 
όμως, εκείνη που κάνει… φίλους και εχθρούς να τα χάνουν. 
Θυμίζουμε απλώς, ότι γράψαμε ρεκόρ ντεσιμπέλ στο παιχνίδι 
με την Παρί Σεν Ζερμέν, για το UEFA Champions League της 
αγωνιστικής περιόδου 2013-14. Μεγάλο ρόλο παίζει και η… 
οπτική πλευρά, όμως! Η παράσταση που «ανεβάζουν» πολύ 
συχνά οι φίλοι του Θρύλου στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με τα 
υπέροχα κορεό τους, ταξιδεύει σε όλη την Υφήλιο! Υπέροχες 
«χορογραφίες» σε φόντο ερυθρό και λευκό, οι οποίες πολλές 
φορές καλύπτουν και όλο το γήπεδο (θυμίζουμε εν τάχει τα 
κορεό με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπορντό, πιο παλιά) και 
κάνουν όλους τους ποδοσφαιρόφιλους να παραμιλούν! Υπέροχες 
ζωγραφιές, συνθήματα, στέλνουν τα δικά τους μηνύματα 
συμπαράστασης προς την ομάδα, ή απλώς συνθέσεις με λευκά 
και κόκκινα σημαιάκια, σημαιάκια με το έμβλημα του Θρύλου ή 
ακόμη πιο εξεζητημένες συνθέσεις, μαγνητίζουν το βλέμμα και 
αναγκάζουν ακόμη και τους αντιπάλους που βρίσκονται στον 
αγωνιστικό χώρο να «κλέψουν» μια ματιά προς την εξέδρα, 
χάνοντας την αυτοσυγκέντρωσή τους…

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ!
Ο πρώτος βρίσκεται πάντα στο στόχαστρο των… δεύτερων. Ο 
«θρόνος» χωράει έναν μόνο και πάντα εκείνος που δίκαια κάθεται 
σε αυτόν, έχει να αντιμετωπίσει τους… διεκδικητές, οι οποίοι 
μπορεί όμως να χρησιμοποιούν κάθε αθέμιτο μέσο, όταν με 
άλλους τρόπους συνεχώς… αποτυγχάνουν. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τον Ολυμπιακό, ο οποίος καταλαμβάνει σταθερά την κορυφή, 
επενδύοντας, μεγαλώνοντας το όνομά του, αυξάνοντας τη 
δυναμική του και εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο 
στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Σε αυτή του την προσπάθεια ο Θρύλος 
πέρα από τη Διοίκηση, η οποία προστατεύει την ομάδα, έχει 
ασπίδα για την ιδέα και το μεγαλείο του, τον κόσμο του! Κάθε 
χρόνο δίνει σταθερά το παρών εκεί, στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όμως 
φέτος κατέρριψε όλα τα ρεκόρ!

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ,
Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!

Αναφερόμαστε, φυσικά, στην πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, 
για την αγωνιστική περίοδο 2015-16, η οποία ξέφυγε πάνω από 
κάθε όριο! Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού συσπειρώνονται δίπλα 
στην αγαπημένη τους ομάδα, δίνουν το παρών στο Καραϊσκάκη, 
έχουν αρχίσει ήδη τα sold out στα ματς του θρύλου και με την 
ανταπόκρισή τους στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας, απέδειξαν ότι 
κανείς δεν μπορεί να μπει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον κόσμο 
του! Από ένα συγκλονιστικό ρεκόρ, αυτό των 18.257 εισιτηρίων 
διαρκείας, στο νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, το οποίο «έτρεχε» από την 
περίοδο 2006-2007, ο κόσμος του Ολυμπιακού πήγε σε ένα άλλο, το 
οποίο πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί! Ξεπέρασε τις 21.000 κάρτες 
διαρκείας, για την αγωνιστική περίοδο την οποία ήδη διανύουμε 
και βροντοφώναξε «ΠΑΡΩΝ!», για χάρη της αγαπημένης του 
ομάδας! Η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζει προς τη σωστή κατεύθυνση, 
να γιγαντώσει το όνομα του Θρύλου σε επίπεδο ευρωπαϊκό (αφού 
από τα ελληνικά στάνταρ έχουμε ξεφύγει εδώ και καιρό) και βασικό 
μέλημα όλων όσοι μοχθούν καθημερινά για το καλό του συλλόγου 
είναι ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΛΑΟΣ του Ολυμπιακού να είναι χαρούμενος και 
υπερήφανος για την αγαπημένη του ομάδα! Να του επιστρέφεται 
με κάθε δυνατό τρόπο η αγάπη την οποία στέλνει διαρκώς προς 
τον σύλλογο!

«ΟΠΟΥ ΠΑΙΖΕΙΣ ΕΣΥ…»
… «θα ‘μια κι εγώ μαζί», αναφέρει ένα γνωστό σύνθημα που 
τραγουδούν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στην εξέδρα. Και όχι 
άδικα. Οι «ερυθρόλευκες» εκδρομές έχουν γράψει ιστορία! 
Αμέτρητες κερκίδες έχουν… βαφτεί ερυθρόλευκες, σε όλα τα 
γήπεδα που έχει παίξει η ομάδα μας! Ο κόσμος του Ολυμπιακού 
είναι πάντα κοντά, ταξιδεύει για την αγαπημένη του ομάδα σε 
Ελλάδα, Ευρώπη, ακόμη και Αμερική! Θυμίζουμε την παρουσία 
φιλάθλων ακόμη και από την… Ελλάδα, στη συμμετοχή του 
Ολυμπιακού στο International Champions Cup, τουρνουά που 
διεξήχθη με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ονομάτων του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
το καλοκαίρι του 2014! Η ουσία είναι ότι ο 12ος παίκτης του 
Ολυμπιακού, ο πύρινος κόσμος του, δεν γνωρίζει σύνορα και δεν 
έχει… έδρα μόνο το Καραϊσκάκη! «Είναι απίθανο να βλέπεις 
τους φιλάθλους μας όπου παίζουμε», δηλώνουν οι παίκτες του 
Ολυμπιακού, δείχνοντας την εκτίμησή τους προς τον κόσμο για την 
αστείρευτη αγάπη που τους στέλνει…



ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΣΤΕΡΙ!
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Όταν κάποιος ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού, 
έχει διαρκώς ένα λόγο να είναι χαρούμενος, να είναι περήφανος 
και να χαμογελάει. Η σεζόν 2012-2013, όμως, ήταν ακόμη πιο 
ιδιαίτερη. Μία νέα σελίδα άνοιξε, έπειτα από ένα συγκλονιστικό 
επίτευγμα, εκείνη την αγωνιστική περίοδο! Ο Ολυμπιακός 
μας κατέκτησε εκ νέου το πρωτάθλημα τότε και έβαλε έτσι 
το τέταρτο αστέρι στην τιμημένη ερυθρόλευκη φανέλα του!

Έχοντας γράψει ιστορία, ο στόχος μπορεί να είναι μόνο ένας: 
Να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία! Τα 40 πρωταθλήματα, 
τα οποία γιορτάστηκαν με μεγαλοπρέπεια, έγιναν ήδη 41, 
42 και οδεύουμε πλέον για το 43ο, έχοντας ήδη κάνει τα 
πρώτα βήματα προς αυτό, μέσα στη σεζόν που «τρέχει». 
Ο δρόμος προς το πέμπτο αστέρι απλώνεται μπροστά μας, 
γεμάτος εμπόδια και δυσκολίες, τις οποίες οι αντίπαλοί 
μας διαρκώς προσπαθούν να βάλουν. Όμως ο Ολυμπιακός 
είναι η μεγαλύτερη ομάδα σ’ αυτή τη χώρα. Και διαρκώς 
μεγαλώνει, κάνοντας σαφές στους αντιπάλους του ότι 
δεν θα καταφέρουν ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ να τον κρατήσουν πίσω! 
Αν μπορούν να ακολουθήσουν, ας προσπαθήσουν…

Με κινήσεις ουσίας, μετρημένες και σίγουρες, απόρροια 
σχεδιασμού, ο Θρύλος των ελληνικών γηπέδων ολοένα και 
γιγαντώνεται! Η προσπάθεια είναι συνεχιζόμενη, διαρκής και 
αδιάκοπη. Στόχος είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας να είναι αυτάρκης 
και να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα, οικονομικό ή μη, αλλά 
να τον χαρακτηρίζει σταθερότητα και ευμάρεια. Και παράλληλα, 
να κατακτά τίτλους, να έχει επιτυχίες και να προχωράει μπροστά 
στην Ευρώπη, για να εκπληρώσει μία ημέρα το μεγάλο του 
όραμα: Την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου! Το μότο όλων 
«Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε», μόνο τυχαίο δεν είναι!

Όλα αυτά γίνονται για το μεγαλείο αυτού του συλλόγου, το 
οποίο είναι πέρα και πάνω από κάθε αντίπαλο. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
βρίσκεται, όπως προαναφέραμε, στον δρόμο για το πέμπτο αστέρι. 
Έναν δρόμο δύσβατο και γεμάτο εμπόδια, αφού όλοι θέλουν να 
νικάνε τον πρωταθλητή και μόνιμο νικητή! Ο Θρύλος, όμως, δεν 
πτοείται! Μεγάλος στόχος είναι σύντομα ο… αεροδιάδρομος με 
τις κούπες, να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και το κύμα που θα 
γίνει σε εκείνη την ιστορική φιέστα του 5ου αστεριού, μέχρι να 
φτάσουμε στην 50ή κούπα, να διαρκεί για… πολλή ώρα!

Με κινήσεις ουσίας, μετρημένες και 
σίγουρες, απόρροια σχεδιασμού,
ο Θρύλος των ελληνικών γηπέδων
ολοένα και γιγαντώνεται! 



Στις 8 Φεβρουαρίου 1981 γράφτηκε μία μαύρη σελίδα στην  ιστορία 
όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και 
του Ελληνικού Αθλητισμού εν γένει. Η τραγωδία της Θύρας 7 ήρθε 
σε μία ημέρα κατά την οποία τα συναισθήματα θα μπορούσαν να 
είναι πολύ διαφορετικά…

Ο Ολυμπιακός υποδεχόταν και αντιμετώπιζε την ΑΕΚ, στο 
πλαίσιο της 20ής Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος. Την ΑΕΚ, η 
οποία βρισκόταν μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο 
Ολυμπιακό. Το παιχνίδι κύλησε με θριαμβευτικό τρόπο για τον 
Ολυμπιακό. Ευρεία (και κάτι περισσότερο) νίκη, με 6-0. Τρία γκολ 
του Γαλάκου, ένα του Κουσουλάκη, ένα του Ορφανού και ένα 
του Βαμβακούλα έκαναν τους «ερυθρόλευκους» φιλάθλους, οι 
οποίοι δεν είχαν αφήσει… εκατοστό άδειο στο Καραϊσκάκη, να 
παραληρούν από χαρά!

Το ματς είχε τελειώσει. Με το τελευταίο σφύριγμα ο κόσμος 
ξεχύθηκε από την εξέδρα, από τη Θύρα 7, για να βρεθεί στον χώρο 
έξω από τη Θύρα 1 και να αποθεώσει τα ινδάλματά του. Η πόρτα, 
όμως, ήταν κλειστή… Ή κατά άλλους, ελάχιστα ανοιχτή, τόσο 
ώστε να μη χωρά να περάσει η λαοθάλασσα. Ένα γλίστρημα ήταν 
αρκετό για να προκληθεί το μοιραίο… ολοένα και περισσότεροι 
φίλαθλοι άρχισαν να στριμώχνονται επάνω στην πόρτα, αφού 
εκείνοι που έρχονταν από πίσω δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι 
συνέβαινε μπροστά.

Αποτέλεσμα ήταν να ποδοπατηθούν και να βρουν τραγικό θάνατο, 
είτε εκείνη τη στιγμή, είτε υποκύπτοντας στα τραύματά τους 
αργότερα, 21 άνθρωποι. Μία τραγωδία ανείπωτη, που όμοιά της 
δεν είχε γνωρίσει ποτέ ο Ελληνικός Αθλητισμός. Ο Παναγιώτης 
Τουμανίδης (14 ετών), ο Κώστας Σκλαβούνης (16 ετών), ο Ηλίας 
Παναγούλης (17 ετών), ο Γεράσιμος Αμίτσης (φίλος της ΑΕΚ, 18 
ετών), ο Γιάννης Κανελλόπουλος (18 ετών), ο Σπύρος Λεωνιδάκης 
(18 ετών), ο Γιάννης Σπηλιόπουλος (19 ετών), ο Νίκος Φίλος (19 
ετών), ο Γιάννης Διαλυνός (20 ετών), ο Βασίλης Μάχας (20 ετών), ο 
Ευστράτιος Λούπος (20 ετών), ο Μιχάλης Κωστόπουλος (21 ετών), 
η Ζωγραφιά Χαϊρατίδου (23 ετών), ο Σπύρος Ανδριώτης (24 ετών), 
ο Κώστας Καρανικόλας (26 ετών), ο Μιχάλης Μάρκου (27 ετών), 
ο Κώστας Μπίλας (28 ετών), ο Αναστάσιος Πιτσόλης (30 ετών), 
ο Αντώνης Κουρουπάκης (34 ετών), ο Χρήστος Χατζηγεωργίου 
(34 ετών), ο Δημήτριος Αδαμόπουλος (40 ετών), έχασαν εκείνη 
την ημέρα τη ζωή τους, αλλά δεν ξεχάστηκαν. Πέρασαν στην 
αιωνιότητα.

Η μοίρα θέλησε αυτοί οι 21 άνθρωποι να είναι παρόντες σε έναν 
θρίαμβο και να γίνουν κομμάτι μιας τραγωδίας… Κανείς δεν τους 
ξεχνά. Κανείς δεν πρόκειται να σταματήσει να τους σκέφτεται. Όσα 
χρόνια και αν περάσουν, η τραγωδία της Θύρας 7 θα μένει βαθιά 
χαραγμένη στη μνήμη όλων εκείνων που αγαπούν τον Ολυμπιακό. 
Η σκέψη όλων των φιλάθλων θα είναι πάντα κοντά στις οικογένειες 
των θυμάτων. Και κάθε φορά που ο κόσμος του Ολυμπιακού θα 
φωνάζει «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», το μυαλό και η 
καρδιά θα φέρνουν πάλι στη ζωή τα 21 αδέρφια μας.

8-2-1981: Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ
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Από τον Οκτώβριο του 2013, οπότε ο Ολυμπιακός και η UNICEF 
ένωσαν τις δυνάμεις τους για την ανοσοποίηση παιδιών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η προσπάθεια που γίνεται 
καθημερινά για τη στήριξη της συνεργασίας αυτής είναι πολύ 
σημαντική! Η διεθνής συνεργασία της ΠΑΕ Ολυμπιακός με την 
UNICEF αφορά στην παγκόσμια εκστρατεία της UNICEF με 
τίτλο 100% Campaign, του σημαντικότερου προγράμματος 
εμβολιασμού παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα πλαίσια της 
σπουδαίας αυτής συνεργασίας, ο Ολυμπιακός  έχει  αναλάβει να 
ευαισθητοποιήσει τον φίλαθλο κόσμο του και να συγκεντρώσει 
τους απαραίτητους πόρους (με στόχο πάνω από 4 εκατομμύρια 
ευρώ σε διάστημα 4 ετών) για τον εμβολιασμό 100,000 παιδιών 
σε περιοχές όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη!  

Ο Θρύλος, ανάμεσα στις ετήσιες δράσεις του για την 
εκστρατεία 100% Campaign, δίνει κάθε χρόνο το παρών στα 
βραβεία της UNICEF, τιμώντας τα παιδιά και τα έργα τους, που 
αποτυπώνουν τα δικαιώματά τους σε ζωγραφιές, ποιήματα, 
τραγούδια! Οι δύο πλευρές πορεύονται χέρι-χέρι και στους 
ετήσιους Τηλεμαραθώνιους και Ραδιομαραθώνιους της UNICEF 
με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας να στηρίζουν τον 
σκοπό, δίνοντας πάντα ενεργά το παρών! Αξιοσημείωτη ήταν 
και η πρόσκληση των Ηνωμένων Εθνών προς τον Σύλλογο μας 
στη Γενική Συνέλευση στην Νέα Υόρκη γ ια τον εορτασμό της 
25ης επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
με σκοπό να βρεθούν νέοι τρόποι επίλυσης των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στις τοπικές κοινωνίες τους. 

Και η δράση συνεχίζεται και φέτος με αμείωτο ενθουσιασμό 
για ένα καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά του κόσμου!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ
UNICEF ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΜΑΖΙ!
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O Ολυμπιακός  έχει  αναλάβει 
να συγκεντρώσει τους 
απαραίτητους πόρους (με στόχο 
πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ 
σε διάστημα 4 ετών) για τον 
εμβολιασμό 100,000 παιδιών 
σε περιοχές όπου υπάρχει 
επείγουσα ανάγκη!



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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Στον Ολυμπιακό οι έννοιες φιλανθρωπία και προσφορά στον 
συνάνθρωπο είναι  βαθιά ριζωμένες στο DNA μας. Πόσο μάλλον 
τώρα, που η οικονομική και κοινωνική κρίση η οποία εχει χτυπήσει 
τη χώρα μας αναδυκνύει πολλαπλά προβλήματα τα οποία 
επηρρεάζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η 
ελάφρυνση αυτών των προβλημάτων και η συνεχόμενη στήριξη 
υλική και ηθική του συλλόγου, σε φορείς και άτομα που έχουν 
ανάγκη, αποτελεί προτεραιότητα μας όπως επανειλλημένα έχει 
δηλώσει και ο Πρόεδρος κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει βοήθεια 
σε εκατοντάδες φορείς και συλλόγους σε όλη την Ελλάδα, 
προκειμένου να συμβάλλει όσο μπορεί στην ανακούφιση των 
Συνανθρώπων μας. Ο σύλλογος μας ήταν εκεί όταν η Ψέρριμος 
χτυπήθηκε απο τις πλυμμήρες προσφέροντας υλική και ηθική 
στήριξη. Εκανε το ίδιο όταν οι σεισμοί χτύπησαν την Κεφαλλονιά 
συμβάλλοντας στο κόστος ανασυγκρότησης των πλειγήσων 
σχολικών μονάδων του νησιού.

Αντίστοιχα, η κοινωνική προσφορά προς τον Δήμο του Πειραιά, 
μετράται σε πολλές σημαντικές δράσεις οι οποίες άλλαξαν προς το 
καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών, μικρών και μεγάλων. 

Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ “ΕΛΠΙΔΑ” ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

ΦΙΛΙΚΟ  ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΣΤΙΒΕΝ ΤΖΕΡΑΡΝΤ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013)
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Ο Ολυμπιακός στηρίζει σε καθημερινή βάση και καλύπτει όλα τα 
έξοδα για τα συσσίτια και τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις των 
Ιερών Μητροπόλεων Πειραιά και Νίκαιας συμβάλλοντας στο 
έργο της Εκκλησίας, δέσμευση την οποία ανέλαβε προσωπικά 
ο κ. Μαρινάκης στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ  Βαρθολομαίο, 
κατά την επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στην Κωνσταντινούπολη. 

Το κοινωνικό έργο του Ολυμπιακού όμως δεν γνωρίζει σύνορα. 
Η πολυδιάστατη κοινωνική δραστηριότητα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, 
υπερβαίνει την Ελληνική  Επικράτεια,   όπως το μεγάλο «Φιλικό 
Κατά της Φτώχειας» που διεξήχθη το 2010 στο Καραϊσκάκη, 

σε συνεργασία με τον αρμόδιο τομέα του ΟΗΕ, με τους φίλους 
του Ζιντάν και του Ρονάλντο να αγωνίζονται με σκοπό την 
βοήθεια των πληγέντων στην Αϊτή και το Πακιστάν. Η συνέχεια 
δόθηκε με την οικονομική στήριξη των πληγέντων απο το 
μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι στην Ιαπωνία το 2011, όπου ο 
Πρόεδρος του Ολυμπιακού παρέδωσε επιταγή αξίας 100.000€ 
στον Ιάπωνα Πρέσβη κ. Χιρόσι Τόντα, αλλά και το καλοκαίρι 
του 2013 όπου στα πλαίσια του μεγάλου φιλικού αγώνα για τον 
Στίβεν Τζέραρντ, ο  Πρόεδρος δώρισε το ποσό των 100.000£ 
στο Steven Gerard Foundation, κάνοντας γνωστό το όνομα του 
Θρύλου και πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Ο Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΚ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Ο Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΚΚ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ



Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κατασκευάστηκε για πρώτη φορά 
το 1895, ως Ποδηλατοδρόμιο. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Άρχισε να 
χρησιμοποιείται ως γήπεδο ποδοσφαίρου τη δεκαετία του 1920.

Το 1960 ανακατασκευάστηκε και μετονομάστηκε σε «στάδιο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης», ονομασία την οποία έχει διατηρήσει 
μέχρι και σήμερα. Η ονομασία του δόθηκε προς τιμήν του 
αρχιστράτηγου και εθνικού ήρωα Γεωργίου Καραϊσκάκη (1782-
1827), που σκοτώθηκε στο Νέο Φάληρο, πολύ κοντά στην 
τοποθεσία του σημερινού γηπέδου, κατά την Επανάσταση του 
1821. Η χωρητικότητά του ήταν 31.032 θέσεις.

ΣΤΑΔΙΟ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»
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Το στάδιο, αν και χρησιμοποιήθηκε και από άλλες ομάδες (Εθνικό, 
Προοδευτική), συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έζησε σε αυτό 
μεγάλες στιγμές δόξας και θριάμβου! Το 2003, όμως, το ιστορικό 
στάδιο, το οποίο ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε ως έδρα επί σειρά 
δεκαετιών, κατεδαφίστηκε. Στη θέση του δημιουργήθηκε ένα νέο, 
υπερσύγχρονο, καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο, χωρητικότητας 
32.115 θέσεων, πλήρως στεγασμένο. Η έδρα του Ολυμπιακού έγινε 
ακόμη πιο καυτή και δυνατή και η ομάδα διαθέτει το πιο σύγχρονο 
γήπεδο της Ελλάδας και ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη! 
Μεγάλες βραδιές έχουν ζήσει οι φίλοι του Ολυμπιακού ήδη, σε αυτή 
τη δεκαετία ύπαρξης του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη και πολλές 
ακόμη αναμένονται!

Το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» βρίσκεται στην οδό Καραολή-Δημητρίου και Σοφιανοπούλου,
18547, Πειραιάς. Τηλέφωνο: 210-4800900, Fax: 210-4800930

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

V’AMMOS ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ V’AMMOS

Η έδρα του Ολυμπιακού έγινε ακόμη πιο 
καυτή και δυνατή και η ομάδα διαθέτει το 
πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας 
και ένα από τα πλέον σύγχρονα
στην Ευρώπη! 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΩΡΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ



Τα αποδυτήρια της ομάδας μας, στο Καραϊσκάκη, 
ανακατασκευάστηκαν κατά το καλοκαίρι του 2014 και πήραν 
νέα… εκπληκτική μορφή! Υπερσύγχρονα, άνετα όσο ποτέ 
και με κορυφαία αισθητική, αποτελούν το «ορμητήριο» των 
ποδοσφαιριστών μας, από το οποίο βγαίνουν προετοιμασμένοι 
στο «πεδίο της μάχης», τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου! 
Παράλληλα, ανακαινίστηκαν οι εσωτερικοί χώροι του 
γηπέδου, με την αίθουσα Τύπου, την αίθουσα εργασίας των 
δημοσιογράφων και τη ρεσεψιόν να ανανεώνονται πλήρως σε 
αισθητική και λειτουργικότητα. Επίσης, αναδιαμορφώθηκαν τα 
δημοσιογραφικά θεωρεία, στο κορυφαίο επίπεδο, σε αισθητική 
και παροχές!

Το γήπεδό διαθέτει όλες τις ανέσεις. Περιλαμβάνει 40 VIP 
σουίτες, οι οποίες ποικίλουν και είναι από 29 έως 60 τ.μ.. Είναι 
χωρητικότητας 15 έως 20 ατόμων, ενώ υπάρχει και η προεδρική. 
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Όλες έχουν πρόσβαση σε ειδικό διακεκριμένο μπαλκόνι, το οποίο 
μπορεί να χωρέσει 474 άτομα! Όλες οι σουίτες είναι πλήρως 
εξοπλισμένες.

Παράλληλα, το γήπεδό προσφέρει στους φιλάθλους την ευκαιρία 
να συνδυάσουν το ματς με τη βόλτα τους, στον περιβάλλοντα 
χώρο. Εκεί υπάρχουν καταστήματα, γυμναστήριο, καφέ, 
εστιατόρια, καθώς και το Μουσείο του Ολυμπιακού, αλλά και η 
επίσημη μπουτίκ της ομάδας, το Red Store. Μπορούν, βέβαια, 
να γευματίσουν ακόμη και την ώρα του αγώνα, αν το επιθυμούν, 
στο πλήρως ανανεωμένο εστιατόριο του γηπέδου, με θέα… τον 
αγωνιστικό χώρο! Το V’ammos είναι πάντα έτοιμο να φιλοξενήσει 
τους φίλους του Ολυμπιακού.

Το γήπεδο Καραϊσκάκη είναι η έδρα της Εθνικής Ομάδας 
Ποδοσφαίρου Ανδρών της Ελλάδας.

Το στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» βρίσκεται στην οδό Καραολή-Δημητρίου και Σοφιανοπούλου,
18547, Πειραιάς. Τηλέφωνο: 210-4800900, Fax: 210-4800930

LOUNGE ΠΑΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ



ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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Κάθε μεγάλος σύλλογος, κάθε τεράστια ομάδα, όπως ο 
Ολυμπιακός, οφείλει να σέβεται και να αναδεικνύει με τον πλέον 
σαφή τρόπο την ιστορία του. Όταν, δε, αυτή η ιστορία είναι 
γραμμένη με «χρυσά γράμματα» και γεμάτη τίτλους, διακρίσεις 
και επιτυχίες, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω… Στο Μουσείο 
του Ολυμπιακού, το οποίο στεγάζεται στο γήπεδο Καραϊσκάκη, 
μπορεί κανείς να ζήσει την ιστορία της ομάδας! Την ιστορία του 
μεγαλύτερου ελληνικού συλλόγου, του Ολυμπιακού!

Τρόπαια, φωτογραφίες από τα παλαιά χρόνια, από την 
ίδρυση της ομάδας έως τώρα. Πορτραίτα των περισσοτέρων 
ποδοσφαιριστών που έχουν φορέσει τη φανέλα του 
Ολυμπιακού. Αντικείμενα που έχουν γράψει ιστορία στο παλαιό 
«Γεώργιος Καραϊσκάκης», αλλά και στο νέο γήπεδό, όπως 
μπάλες, παπούτσια, γάντια τερματοφύλακα και φυσικά… 
φανέλες! Αρκετές ιστορικές φανέλες της μεγαλύτερης ομάδας 
στην Ελλάδα, φιλοξενούνται στο Μουσείο του Ολυμπιακού, στο 
γήπεδο Καραϊσκάκη.

Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε άμεση επαφή με κάθε τι 
«ερυθρόλευκο», να ξαναζήσει μεγάλες Ολυμπιακές στιγμές 
και να νιώσει υπερήφανος για την ομάδα που αγαπάει και 
η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την επιτυχία και την 
πρωτιά, αλλά και με το «ευ αγωνίζεσθαι». Παράλληλα, στο 
Μουσείο του Ολυμπιακού υπάρχουν πολλά κειμήλια και από 
άλλα αθλήματα στα οποία ο Ολυμπιακός διακρινόταν και 
διακρίνεται, όπως κωπηλασία, πάλη, μπάσκετ, πυγμαχία…

Ακόμη, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 
διαλέξεις και σεμινάρια, να δει προσωρινές εκθέσεις και να 
συμμετάσχει σε δράσεις και εκδηλώσεις. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών που 
θέλουν να συνδυάσουν την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο 
και τον αθλητισμό γενικότερα με τη γνώση για το παρελθόν.

Το Μουσείο του Ολυμπιακού βρίσκεται στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Καραολή Δημητρίου & Σοφιανοπούλου, 
185 47 Πειραιάς. Τηλ.: 210-4800921, Fax: 210-4143114, e-mail: mouseio@olympiacos.org



Όπως οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και το τεχνικό επιτελείο 
έχουν τη δική τους «βάση», στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, 
έτσι και η Διοίκηση, αλλά και οι άνθρωποι που δουλεύουν 
καθημερινά για το καλό του Ολυμπιακού, έχουν το δικό τους 
«στρατηγείο». Τα γραφεία του Ολυμπιακού, στον Πειραιά, είναι 
το κέντρο από το οποίο καθημερινά «τρέχουν» όλα τα δρώμενα 
που αφορούν στην ομαλή λειτουργία της ομάδας.

TA ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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Στην Πλατεία Αλεξάνδρας, στην Καστέλα, τα γραφεία αυτά 
εγκαινιάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2000 και αποτελούν ακόμη 
ένα «σπίτι» του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό 
κτίριο, σε μία πολύ ωραία τοποθεσία, πλήρως εξοπλισμένο. Εκεί 
γίνονται πολύ συχνά οι παρουσιάσεις νέων παικτών, συνεντεύξεις 
Τύπου, καθώς τα κτίρια διαθέτουν και αίθουσα κατάλληλη για 
αυτούς τους σκοπούς.

Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π., Πλατεία Αλεξάνδρας, 18534, Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210-4143000, Fax: 210-4143113



Από το καλοκαίρι του 2015 ο Ολυμπιακός γύρισε σελίδα και άρχισε να 
γράφει μία νέα και στον τομέα της αθλητικής ένδυσης! Αφήνοντας την 
Puma έβαλε μπροστά τη συνεργασία του με την adidas, τον παγκόσμιο 
αθλητικό κολοσσό, μία εταιρεία η οποία ντύνει, μαζί με τον Θρύλο, τα 
μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου! 
Η συνεργασία επισημοποιήθηκε με ένα υπέροχο, όσο και… σαφές 
σλόγκαν. Two legends meet. Δύο θρύλοι συναντώνται! Και έτσι είναι! 
Με την adidas στο πλευρό του ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για νέα 
εκτόξευση!

Η παρουσίαση της νέας ερυθρόλευκης φανέλας έγινε με 
μεγαλοπρέπεια, όσο και πρωτοτυπία! Η νέα φανέλα του Ολυμπιακού, 
με σύνθημα «Θρύλο σε κάνει η Φανέλα» εμφανίστηκε μπροστά σε 
κοινό και ΜΜΕ με ένα ιστιοφόρο, μέσα στη θάλασσα! Στον Πειραιά, 
εκεί που η καρδιά του Ολυμπιακού χτυπάει πάντα, εκεί έκανε την 
εμφάνισή της η νέα ερυθρόλευκη ριγωτή, τιμημένη φανέλα! Τα σχόλια 
θετικότατα, όπως και οι αριθμοί των πωλήσεων, με τους φιλάθλους του 
Ολυμπιακού να σχηματίζουν από νωρίς… ουρές για να προμηθευτούν 
όχι μόνο την ερυθρόλευκη, αλλά και την δεύτερη μπλε και την τρίτη 
κατακόκκινη εμφάνιση! Μιλάμε, φυσικά, για μια φανέλα επετειακή, 
η οποία εκτός από το να σηματοδοτεί τη νέα εποχή, θυμάται και την 
πορεία του Ολυμπιακού μέχρι εδώ, φέροντας στο μανίκι το επετειακό 
λογότυπο των 90 χρόνων! Κάτι που την κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή!

Βέβαια, κάθε μεγάλη ομάδα πρέπει να διαθέτει μία εξίσου μεγάλη 
μπουτίκ. Το επίσημο κατάστημα του Ολυμπιακού, διαθέτει προς πώληση 

Η ADIDAS ΚΑΙ ΤΟ 
ΘΡΥΛΙΚΟ RED SToRE!

39Red Store Κατάστημα 1 στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
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Red Store Κατάστημα 2 στο Μοναστηράκι.
Ηφαίστου 11, Μοναστηράκι, Αθήνα
Τηλ. & Fax: 210-3214889 / e-mail: info@redstore.gr

κάθε τι… «ερυθρόλευκο» και Ολυμπιακό και πλέον κινείται 
απόλυτα σε ρυθμό… adidas!

Το Red Store, το επίσημα κατάστημα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, βρίσκεται 
στο γήπεδο Καραϊσκάκη σε ένα χώρο 800 τετραγωνικών μέτρων και 
η επίσκεψη του κόσμου της ομάδας σε αυτό αποτελεί… θεσμό πριν 
από τους εντός έδρας αγώνες. Όχι μόνο, βέβαια. Καθημερινά, μπορεί 
κανείς να κάνει τη βόλτα του στην μπουτίκ της ομάδας και να ψωνίσει 
για τον εαυτό του και τα αγαπημένα του πρόσωπα, ή να… πικάρει τους 
«αντιπάλους», με κάθε είδους δώρο που μπορεί να φανταστεί κανείς! 
Κατάστημα υπάρχει και στο Μοναστηράκι, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
σχετικά πρόσφατα και εξυπηρετεί τους φιλάθλους της ομάδας που δεν 
έχουν την άνεση να βρεθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή στο γήπεδό μας!

Στο Red Store μπορεί κανείς να προμηθευτεί τις αυθεντικές εμφανίσεις 
της ομάδας και να τυπώσει επάνω σε αυτές το όνομα του αγαπημένου 
του παίκτη, ή και το δικό του! Κανείς δεν σταματάει εκεί, όμως… 
Φόρμες, μπλούζες, μπουφάν, t-shirts, σορτσάκια, παπούτσια… Το 
Red Store έχει τα πάντα γύρω από τον Ολυμπιακό! Όποιος το επιθυμεί, 
βέβαια, μπορεί να κάνει τα ψώνια του και online, με μία επίσκεψη στο 
site της μπουτίκ, www.redstore.gr!

Στο Red Store, το οποίο έχει αλλάξει πλέον καθολικά μορφή και φορά…
adidas, μπορεί να βρει κανείς, φυσικά, και adidas corner. Εκεί μπορεί να 
κάνει τα ψώνια του και… εκτός ομάδας, με αθλητικό υλικό, παπούτσια, 
αλλά και πιο casual ενδύματα να περιμένουν τον κόσμο του Θρύλου!



Το… στρατηγείο του Ολυμπιακού, εκεί όπου η ομάδα περνάει 
καθημερινά πολλές ώρες δουλειάς, είναι το νέο, υπερσύγχρονο 
προπονητικό κέντρο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Στις εντυπωσιακές 
εγκαταστάσεις, τις οποίες ο Ολυμπιακός διαθέτει από το 2004 και οι 
οποίες ανακαινίστηκαν φέτος, δεν στεγάζεται μόνο η πρώτη ομάδα, 
αλλά και η Ακαδημία του Ολυμπιακού!

Το προπονητικό κέντρο περιλαμβάνει τέσσερα γήπεδα κανονικών 
διαστάσεων, εκ των οποίων τα τρία με φυσικό χορτάρι και το ένα 
με συνθετικό χλοοτάπητα. Όλα πληρούν τις προδιαγραφές της FIFA. 
Επίσης διαθέτουν αποστραγγιστικό σύστημα, προβολείς και στο ένα 
από αυτά υπάρχει εξέδρα χωρητικότητας 3.000 θεατών. Υπάρχουν, 
ακόμη, δύο μικρότερα γήπεδα, με πλαστικό χορτάρι, για τις ανάγκες 
των μικρών τμημάτων της Ακαδημίας του Ολυμπιακού.

Ο ξενώνας βρίσκεται στο ένα από τα κτίρια που διαθέτει το 
προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού και πλέον είναι πλήρως 
ανακαινισμένος. Διαθέτει άνετο lounge για τους ποδοσφαιριστές, 
σε στιγμές ξεκούρασης, ενώ παρέχει τη δυνατότητα ψυχαγωγίας 
με πολλαπλούς τρόπους, όπως internet corner, κονσόλες για 
παιχνίδι, μπιλιάρδο, τηλεοράσεις, μουσική κλπ. Πέραν του 
πλήρως ανακαινισμένου lounge, ανακαινίστηκε και το εστιατόριο, 
παίρνοντας νέα, μοντέρνα μορφή, ακόμη πιο φιλόξενη προς τους 
ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν φυσικά και τα δωμάτια, στα οποία έχουν 
τη δυνατότητα να καταλύσουν οι παίκτες πριν από τους αγώνες. 
Περιλαμβάνονται 18 δίκλινα και δύο μονόκλινα δωμάτια, τα οποία 
προσφέρουν όλες τις ανέσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

ΝΕΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΝΤΗ
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Το προπονητικό κέντρο 
περιλαμβάνει τέσσερα γήπεδα 
κανονικών διαστάσεων, εκ των 
οποίων τα τρία με φυσικό χορτάρι 
και το ένα με συνθετικό 
χλοοτάπητα. Όλα πληρούν 
τις προδιαγραφές της FIFA.

Εδώ «χτίζεται» καθημερινά
ο Θρύλος!



Στο έτερο κτίριο του προπονητικού υπάρχουν οι αίθουσες των 
αποδυτηρίων, οι οποίες ανακαινίστηκαν κατά την περίοδο 2013-14! 
Τα αποδυτήρια έγιναν πολύ πιο σύγχρονα, ακόμη πιο φιλόξενα και 
απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη άνεση και ερυθρόλευκο χρώμα! Εκεί 
μπορούν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα δύο ομάδες, αν χρειαστεί, ενώ 
δίπλα τους βρίσκονται τα γραφεία του προπονητικού και ιατρικού 
επιτελείου, καθώς και οι αίθουσες ιματισμού και αθλητικού υλικού. 
Στον πρώτο όροφο του κτιρίου υπάρχουν γραφεία, στα οποία 
φιλοξενούνται οι υπεύθυνοι του προπονητικού κέντρου, καθώς και 
οι άνθρωποι που «τρέχουν» την Ακαδημία του συλλόγου.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές έχουν στη διάθεσή τους ένα 
υπερσύγχρονο γυμναστήριο, το οποίο έχει διακοσμηθεί πλήρως 
με τοιχογραφίες μεγάλων στιγμών του Θρύλου, σπουδαίων κορεό 
του κόσμου του Ολυμπιακού και εν γένει… πλήρως Ολυμπιακή 
ατμόσφαιρα. Πλήρως εξοπλισμένα είναι το ιατρείο και το 
φυσικοθεραπευτήριο, οι χώροι για σάουνα, το υδρομασάζ και η 
πισίνα. Πέραν αυτών, υπάρχει και αίθουσα, πλήρως εξοπλισμένη, 
για ομιλίες, σεμινάρια και συνεντεύξεις Τύπου.
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Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το προπονητικό κέντρο του 
Ρέντη φιλοξενεί και την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. 
Στη διάθεση των τμημάτων υποδομής υπάρχει ένα ξεχωριστό κτίριο, 
µε αποδυτήρια, γυμναστήριο, γραφεία και συνολικά τέσσερα (4) 
γήπεδα. Τα δύο γήπεδα είναι κανονικών διαστάσεων µε φυσικό χόρτο 
και συνθετικό χλοοτάπητα και δύο ακόμη μικρότερων διαστάσεων µε 
συνθετικό χλοοτάπητα.



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία και την 
ανάπτυξη της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου και των Σχολών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ  
Η φιλοσοφία λειτουργίας της Ακαδημίας έχει ως στόχους: 
 
Τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της αγωνιστικής 
συμπεριφοράς των νεαρών ποδοσφαιριστών σύμφωνα με το 
ιδεώδες του «ευ αγωνίζεσθαι», τις αξίες του αθλητισμού και 
του συλλόγου. 
Τη παροχή της δυνατότητας στους νεαρούς ποδοσφαιριστές να 
αναδείξουν το ταλέντο τους, να γίνουν επαγγελματίες και να 
προωθηθούν στην πρώτη ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ.
Την εκπαίδευση των αθλητών σε ένα ποδοσφαιρικό 
περιβάλλον υψηλού επιπέδου από επαγγελματίες προπονητές. 
Η εκπαίδευση γίνεται ανά ηλικία και εστιάζει στην ατομική και 
ομαδική βελτίωση με καινοτόμες μεθόδους.
Την προετοιμασία των νεαρών ποδοσφαιριστών ώστε να 
ανταπεξέρχονται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου τόσο σε επίπεδο τεχνικής, όσο και σε επίπεδο 
φυσικής κατάστασης. 
Την πλήρη ιατρική υποστήριξη των ποδοσφαιριστών από ένα 
άρτια οργανωμένο και υψηλού επιπέδου ιατρικό τμήμα.
Τη διαρκή βελτίωση της ψυχολογικής και εκπαιδευτικής 
υποστήριξης των ποδοσφαιριστών. 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ & ΟΙ
ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
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ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
Η Ακαδημία του Ολυμπιακού την αγωνιστική περίοδο του 2014-
15 σημείωσε σπουδαίες διακρίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η 
Κ-20 έφτασε στη φάση των «16» του UEFA Youth League ενώ 
κατέκτησε και το Πρωτάθλημα Super League. Την πρώτη θέση 
κέρδισε και η ομάδα K-17 στο Πρωτάθλημα Super League K-17. 
 
Τα Αγωνιστικά Τμήματα Υποδομής της Ακαδημίας  και οι 
διοργανώσεις που συμμετέχουν είναι: 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

UEFA Youth League-Πρωτάθλημα
Superleague Κ-20
Πρωτάθλημα Superleague Κ-17
Συμμετοχή σε τουρνουά σε Ελλάδα και εξωτερικό 
Πρωτάθλημα Superlegue K-15
Συμμετοχή σε τουρνουά σε Ελλάδα και εξωτερικό 
Συμμετοχή σε τουρνουά σε Ελλάδα και εξωτερικό 
Συμμετοχή σε τουρνουά/ Πρωτάθλημα ΕΠΣ Πειραιά 
Συμμετοχή σε τουρνουά
Συμμετοχή σε τουρνουά
Συμμετοχή σε τουρνουά
Συμμετοχή σε τουρνουά

Κ-20 / K-19

K-17
Κ-16                                  
K-15                                  
K-14
K-13
K-12                                 
K-11
K-10
K-9
K-8

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ-20

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ-17

Ένας από τους στόχους μας είναι η 
διαμόρφωση του χαρακτήρα και της 
αγωνιστικής συμπεριφοράς των νεαρών 
ποδοσφαιριστών σύμφωνα με το
ιδεώδες του «ευ αγωνίζεσθαι», 
τις αξίες του αθλητισμού και
του συλλόγου.



47

Σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακαδημίας Ποδοσφαίρου, 
υλοποιούνται: 

Ειδικευμένα σεμινάρια προπονητικής για τους προπονητές
του Δικτύου Σχολών
Επιστημονικές ημερίδες για τους προπονητές και τους γονείς των 
αθλητών με θέματα αθλητικής παιδοψυχολογίας και διατροφής
Ποδοσφαιρικά τουρνουά
Δοκιμές ποδοσφαιριστών 
Αθλητικά Camps
Κοινωνικές και φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δράσεις
Εξειδικευμένα σεμινάρια προπονητικής για τους προπονητές
των Σχολών
Εργομετρικές μετρήσεις για την αξιολόγησης των ικανοτήτων
των αθλητών
Grand Meetings – Συνέδρια των Σχολών με τη συμμετοχή των 
αθλητών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό
Επισκέψεις των αθλητών στο Γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» και 
παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Ξεναγήσεις των αθλητών στο Προπονητικό Κέντρο του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και αγώνες με τα Αγωνιστικά Τμήματα Υποδομής 
της Ακαδημίας.

ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  
 
Ο Ολυμπιακός τηρώντας πιστά τις αρχές για ανάπτυξη, αναβάθμιση 
και αξιοποίηση των τμημάτων υποδομής, δημιούργησε από το 2000 
Δίκτυο Σχολών Ποδοσφαίρου, το οποίο καλύπτει δυναμικά ολοένα και 
περισσότερο το φάσμα της ελληνικής επικράτειας, την Κύπρο και τις ΗΠΑ. 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Η σωστή αθλητική-κοινωνική εκπαίδευση και ψυχαγωγία των 
νεαρών αθλητών σύμφωνα με τα αθλητικά ιδεώδη, το ευ αγωνίζεσθε 
και τις αξίες του Ολυμπιακού. 

Οι Σχολές Ποδοσφαίρου εκτός από την εκμάθηση των μυστικών του 
αθλήματος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην διδασκαλία αξιών όπως ο 
σεβασμός, η τήρηση των κανόνων του αθλήματος, η κοινωνική και 
προσωπική ανάπτυξη κάθε αθλητή. 

Επιδίωξη του Ολυμπιακού είναι όλα τα παιδιά μέσα από τη συμμετοχή 
τους στις Σχολές ν’ αναπτύξουν κοινωνικές ευαισθησίες και ως 
ενεργοί πολίτες να συμβάλουν στο κοινωνικό σύνολο. 
Η ενοποίηση της Ακαδημίας & των Σχολών Ποδοσφαίρου
 
Την αγωνιστική  περίοδο 2011-12  η Διοίκηση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
προχώρησε στην Οργανωτική και Λειτουργική Ενοποίηση της 
Ακαδημίας και του Δικτύου Σχολών Ποδοσφαίρου.

ΣΧΟΛΕΣ / CAMP

ΣΧΟΛΕΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΣ / ΑΓΙΑΣΜΟΣ

UEFA YOUTH LEAGUE

ΣΧΟΛΕΣ



ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ
Ο ΛΕΟΝΕ!
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Και η εφετινή ποδοσφαιρική σεζόν είναι ξεχωριστή για έναν 
ακόμη σημαντικό λόγο. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού 
θα έχει ξανά δίπλα της τη θρυλική μασκότ, τον περίφημο Λεόνε, 
ντυμένο με τις νέες φανέλες της adidas!

Ο Λεόνε έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με τον Θρύλο του 
Ελληνικού Ποδοσφαίρου, αφού έκανε το ντεμπούτο του στο 
γήπεδό μας, στο φιλικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ, στις 7 
Αυγούστου 2013. Πριν από δύο ολόκληρα χρόνια!

Η νέα μασκότ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού δεν είχε, σε καμία 
περίπτωση, στόχο να… παραμερίσει τον γνωστό σε όλους 

και αγαπημένο Θρυλέοντα! Κάθε άλλο. Ο Λεόνε είναι η φυσική 
εξέλιξη του Θρυλέοντα, η νέα γενιά, κάτι σαν… γιος του.

Η παρουσίασή του έγινε στα καλοκαιρινά καμπ του Θρύλου 
το 2013, με το λιοντάρι που έχει πάρει το όνομά του από το 
θρυλικό Πόρτο Λεόνε να γίνεται αμέσως αντικείμενο λατρείας 
από τα παιδιά που τον αντίκρισαν!

Πλέον είναι πάντα στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας, 
στην μπουτίκ, σε όλες τις εκδηλώσεις με «ερυθρόλευκο» 
χρώμα! Η μασκότ του Θρύλου δεν θα μπορούσε να φοράει άλλο 
νούμερο πέρα από το 7!

Ο Λεόνε είναι η φυσική εξέλιξη
του Θρυλέοντα, η νέα γενιά,
κάτι σαν… γιος του.



Ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο κλαμπ με διεθνής προδιαγραφές, 
που ηγείται και στον ψηφιακό τομέα! Από την διαδραστική 
ιστοσελίδα της ομάδας, μέχρι τα επίσημα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης του Συλλόγου και των ποδοσφαιριστών του!

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας (www.olympiacos.
org) μπορεί κανείς να μάθει όλα τα τελευταία «ερυθρόλευκα»  
νέα σε 8 διαφορετικές γλώσσες και να περιηγηθεί ψηφιακά στις 
εγκαταστάσεις της ομάδας! Οι φίλαθλοι μπορούν να κατεβάσουν 
wallpapers/screensavers, αυτόγραφα, να συμμετάσχουν 
σε ψηφοφορίες, να μάθουν το πρόγραμμα της ομάδας, τα 
αποτελέσματα των αγωνιστικών και να είναι πλήρως ενημερωμένοι 
για ό,τι συμβαίνει και αφορά στον Ολυμπιακό!

Πολύ σημαντικό για τον σύλλογο είναι και το κομμάτι της 
εικόνας και του ήχου, με το oLYMPIACoS TV να παράγει και να 
προσφέρει… απλόχερα στους «ερυθρόλευκους» φιλάθλους 
βίντεο και ζωντανές μεταδόσεις με όλα τα σημαντικά δρώμενα της 
ομάδας! Πλάνα από αγώνες και προπονήσεις, “Behind The Scenes”  
βίντεο, παρουσιάσεις και δηλώσεις παικτών, Συνεντεύξεις Τύπου, 

Ο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ» 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!
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εκδηλώσεις, τα πάντα έχουν θέση στο oLYMPIACoS TV το οποίο 
μεταδίδεται μέσα από το επίσημο κανάλι στο YouTube (youtube.
com/olympiacosfc) ! Και φυσικά στο oLYMPIACoS WEB RADIo οι 
πιο σημαντικοί αγώνες της ομάδας μεταδίδονται ζωντανά σε όλα 
τα μήκη και πλάτη του κόσμου!

Οι πιστοί φίλοι του Θρύλου μπορούν να ακολουθούν και να 
αλληλεπιδρούν με τον Ολυμπιακό παντού! Μέσω του Facebook 
(facebook.com/olympiacosFC) και του Twitter (twitter.com/
olympiacos_org) μπορεί κανείς να μαθαίνει άμεσα όλα τα νέα που 
αναρτώνται στις επίσημες σελίδες της ομάδας, να συμμετέχει σε 
διαγωνισμούς και να γίνεται καθημερινά ένα με τον Θρύλο! Για 
μία πιο… καλλιτεχνική, αλλά πάντα «ερυθρόλευκη» ματιά, ο 
Ολυμπιακός βρίσκεται και στο Instagram (instagram.com/olym-
piacosfc) με εντυπωσιακές φωτογραφίες, ενώ όλοι οι φίλοι της 
ομάδας μπορούν να επικοινωνούν με τους ποδοσφαιριστές του 
Συλλόγου μας μέσα απο τις επίσημες σελίδες/προφίλ τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης! 



Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 1925. Είναι ο 
μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ελλάδα και ένας από 
τους μεγαλύτερους στην υφήλιο. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π «καλλιεργεί» 
με επιτυχία τα παρακάτω αθλήματα: Βόλεϊ ανδρών, Βόλεϊ γυναικών, 
Πόλο ανδρών, Πόλο γυναικών, Mπάσκετ Γυναικών, Κολύμβηση, 
Στίβος, Πυγμαχία, Κικ Μπόξινγκ, Ταε Κβο Ντο, Ιστιοπλοΐα, Πινγκ 
Πονγκ, Κωπηλασία, Πάλη, Κανόε Καγιάκ, Τένις, Ξιφασκία.

Ο σύλλογος ο οποίος «γέννησε» και το Ποδόσφαιρο αλλά και το Μπάσκετ 
του Ολυμπιακού, τα οποία έχουν διαγράψει την δική τους ξεχωριστή 
και σπουδαία πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι συνυφασμένος με 
τον πρωταθλητισμό! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ «γεννάει» Πρωταθλητές και 
αποτελεί την βάση των εθνικών ομάδων σ’ όλα τ’ αθλήματα. Στις τάξεις 
του έχει Ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους Πρωταθλητές και Πρωταθλητές 
Ευρώπης οι οποίοι αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για την 
σύλλογο σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ διατηρεί Ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα που 
«καλλιεργεί» και στις οποίες χιλιάδες παιδιά μαθαίνουν από τους 
κορυφαίους τα μυστικά των σπορ. Στον σύλλογο μας σημασία δεν έχει 
μόνο η πρόοδος στο καθαρά αθλητικό κομμάτι αλλά και η συμπεριφορά 
των αθλητών τόσο στην κοινωνία όσο και στο σχολείο. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
φτιάχνει τους αυριανούς Πρωταθλητές αλλά και χρηστούς πολίτες για 
την κοινωνία. Κάθε χρόνο γι’ αυτό το σκοπό προβάλει και τιμάει τα 
παιδιά των Ακαδημιών του τα οποία διακρίθηκαν στα μαθήματα τους.

Ο σύλλογος μας είναι ο πρώτος στην Ελλάδα ο οποίος εκπόνησε 
πρόγραμμα µαζικής εγγραφής µελών, µε στόχο τη συμμετοχή των 
φιλάθλων του στα αθλητικά δρώμενα. 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι αυτή τη στιγμή το μαζικότερο σωµατείο στην 
Ελλάδα, καθώς  11 χρόνια από την εκπόνηση του προγράμματος 
µελών έχουν εγγραφεί - μετά την τελευταία εκκαθάριση του μητρώου- 
περισσότερα από 98.000 μέλη. Το ζητούμενο είναι ο κόσμος του 

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  / ΝΤΑΜΠΛ 2014-2015

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ / ΛΙΓΚ ΚΑΠ 2014-2015 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2014-2015

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ / ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2015



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που είναι και η μεγάλη δύναμη του να συμμετέχει 
ενεργά στις αποφάσεις που παίρνονται και να ενισχύει με κάθε 
τρόπο τον σύλλογο. 

Από την περίοδο 2013-14 ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει λανσάρει και την 
«Κάρτα Φιλάθλου» για τον κόσμο που δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα να εγγραφεί στα μητρώα Μελών και τ’ αποτελέσματα 
την πρώτη χρονιά ήταν εντυπωσιακά. Πάνω από 50.000 άνθρωποι 
προμηθεύτηκαν την «Κάρτα Φιλάθλου» και με την οικονομική 
ενίσχυση που προσέφεραν στον σύλλογο ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
σημείωσε ρεκόρ συγκομιδής τίτλων. 

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ την περίοδο 2014-15 κατέκτησε το Κύπελλο 
Πρωταθλητριών Ευρώπης και το Πρωτάθλημα σην Ελλάδα στο 
Πόλο Γυναικών, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο στο Πόλο Ανδρών, 
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το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο στο Βόλει Γυναικών και το Λιγκ Καπ 
Ελλάδας στο Βόλεϊ Ανδρών. Επίσης Πανελλήνια Πρωταθλήματα 
κατακτήθηκαν στην Κολύμβηση και στον κλειστό  Στίβο.

Στόχος του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ την αγωνιστική περίοδο 2015-16 είναι 
η ευρωπαϊκή καταξίωση σ’ όλα τα σπορ. Ο σύλλογος είναι ο 
μοναδικός στην Ελλάδα όπου έχει κατακτήσει τίτλους στην Ευρώπη 
σε περισσότερα από ένα αθλήματα. Στο Βολεϊ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει 
κερδίσει το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1996 και το Top Teams Cup 
το 2005 ενώ στο Πόλο έχει κατακτήσει στους Άνδρες το Τσάμπιονς 
Λιγκ και το Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2002 και στις Γυναίκες το 
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 2015 και το Len Trophy το 
2014. Ευρωπαϊκό τίτλο έχει πάρει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και στην Πάλη 
ενώ ο σύλλογος έχει φυσικά να επιδείξει και τρία Πρωταθλήματα 
Ευρώπης στο μπάσκετ, το 1997, το 2012 και το 2013.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ  /  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 2015-2016

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2015 ΠΥΓΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 -2015

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014-2015

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (Βόλεϊ)
ΑΝΔΡΩΝ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (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
Κύπελλα Ελλάδος (15): 1981, 1983, 1989, 
1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 
2001, 2009, 2011, 2013, 2014
Σούπερ Καπ Ελλάδος (2): 2000, 2010
Λιγκ Καπ Ελλάδος (1): 2013, 2015
Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης (2): 1996,
 Top Teams Cup (1):  2005  
2 Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης: 1996, 2005
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (2): 2013, 2014, 2015
Κύπελλα Ελλάδος (5): 2011, 2012, 2013, 2014,
 2015

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΑΝΔΡΩΝ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (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, 2015
Κύπελλα Ελλάδος (16): 1992, 1993, 
1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2013, 2014, 2015
Σούπερ Καπ Ελλάδος (2): 1997, 1998
Πρωτάθλημα Ευρώπης (1): 2002
Σούπερ Καπ Ευρώπης (1): 2002
1 Πρωτάθλημα Ευρώπης
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (6): 1995, 
1998, 2009, 2011, 2014, 2015
Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης (1):  
2015 (Euroleague)
Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1): 
2014 (Len Trophy)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Πρωταθλήματα Ελλάδος 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
Πρωταθλήματα Ελλάδος Ανοιχτής 
Θάλασσας (2): 2010, 2015

ΣΤΙΒΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ
Πρωταθλήματα Ελλάδος Ανοιχτού Στίβου (9) 
: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014
Πρωταθλήματα Ελλάδος Κλειστού Στίβου (5): 
2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Πρωταθλήματα Ανωμάλου Δρόμου (12): 
1965, 1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2013
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα (1): 2000
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πρωτάθλημα Ελλάδος Ανοιχτού Στίβου (1): 
2010

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
ΑΝΔΡΩΝ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (11): 
1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 
1977, 1978, 1980, 2004, 2005, 
2014
Κύπελλα Ελλάδος (6): 1971, 1972, 
2003, 2004, 2005, 2008
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (18): 
1961, 1962, 1964, 1965, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 
1983, 2000, 2001, 2002, 2005, 
2006, 2007, 2009
Κύπελλα Ελλάδος (11): 1965, 
1966, 1983, 1984, 1985, 1986, 
2001, 2005, 2006, 2007, 2008

ΠΑΛΗ
Πρωταθλήματα Ελλάδος 
Ελληνορωμαϊκής (2): 1976, 2006
Κύπελλο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
(Cela Cup) Ανδρών (1): 2006

ΠΥΓΜΑΧΙΑ
ΑΝΔΡΕΣ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (2): 
1970, 1985
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Πρωτάθλημα Ελλάδος (2): 
2012,  2015

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ
Πρωταθλήματα Ελλάδος (2): 
1970, 1971

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Πρωτάθλημα Ελλάδος Ομαδικής 
Βαθμολογίας (1): 1954

ΕΝΟΡΓΑΝΗ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Πρωτάθλημα Ελλάδος (1): 
1971 (Άνδρες) 




