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Είναι άγνωστο αν εκείνη η παρέα που έκανε την ιστορική συνέλευση στην ταβέρνα 
του Μοίρα, το 1925, και αμέσως μετά εξέδιδε καταστατικό, μέρος του οποίου λίγο 
πριν διαβάσατε, είχε έστω και την παραμικρή ιδέα ότι έγραφε ιστορία. Στόχος, 
όπως είπε ο Μιχάλης Μανούσκος, ήταν να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος που θ’ 
αποτελούσε έμπνευση για όλους τους  Έλληνες. «Ολυμπιακός» το όνομα και ο 
δαφνοστεφανωμένος έφηβος το έμβλημά του. 

Τελικά δεν αποτέλεσε μόνο πηγή έμπνευσης ο Ολυμπιακός. Έγινε κάτι πολύ 
παραπάνω. Ήταν ο λόγος που οι οικονομικά ασθενέστεροι περπατούσαν στο δρόμο 
με το κεφάλι ψηλά. Περήφανα. Δεν ήταν απλά η ομάδα τους αλλά τρόπος ζωής. 
Ένας Σύλλογος που προέρχεται από τον κόσμο, πορεύεται μαζί του και καταλήγει 
σ’ αυτόν. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μία, ακόμα, ομάδα. Είναι πάνω από το ίδιο 
το παιχνίδι. Πιο έντονος και από τον ενθουσιασμό της νίκης. Τρόπος ζωής. 
Παράδειγμα για τους μαχητές της καθημερινότητας. Δεν παραδίνεται. Ξεπερνάει 
τα εμπόδια. Είναι Ολύμπιος. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι Ιδανικό. Είναι Θρύλος.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, το 2ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. 
Χιλιοτραγουδήθηκε στο: Όσο και να ψάξω δεν μπορώ να βρω άλλο λιμάνι. 
Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο τα Ολυμπιακά ιδανικά. Eμπνέει τους Έλληνες. Είναι 
στο μυαλό κάτι μαγικό.

Η κληρονομιά είναι μεγάλη. Υποχρέωση να συνεχίσει ο Θρύλος σε ρότα επιτυχιών. 
Μεγάλη είναι και η ευθύνη για να μεταλαμπαδευτούν στις επόμενες γενιές τα 
Ολυμπιακά ιδανικά. Ο Ολυμπιακός είναι Θρύλος. Η δική μας Ολυμπιακή οικογένεια. 
Είμαστε νικητές. Ποτέ δεν σταματάμε. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω.
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε!

Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός

Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς'' Σωματείον, ούτινος σκοπός

είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη νεολαία 

και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο ΘΡΥΛΟΣ του Ελληνικού αθλητισμού,
ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
δραστηριοποιείται σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο,
στίβο, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε καγιάκ, πινγκ 
πονγκ, ξιφασκία, πυγμαχία, τάε κβο ντο, κικ μπόξινγκ, καποέιρα 
και σύντομα με το μπιτς βόλεϊ και το τένις.
Με Ευρωπαϊκούς τίτλους και αμέτρητες επιτυχίες σε διεθνές 
επίπεδο, η εκτυφλωτική του ακτινοβολία είναι παγκόσμια!

Πόσοι Σύλλογοι σε όλο τον πλανήτη μπορούν 
να υπερηφανεύονται πως έχουν κατακτήσει 

συνολικά 246 Πρωταθλήματα, 93 Κύπελλα, 8 Super 
Cup και 3 League Cup εντός συνόρων και, παράλληλα 
5 Πρωταθλήματα Ευρώπης, 1 Διηπειρωτικό Κύπελλο, 
1 Βαλκανικό Κύπελλο, 2 Super Cup Ευρώπης, 
1 Κυπελλούχων Ευρώπης, 1 Top Teams Cup, 1 Cela Cup 
και 1 Len Trophy; 

Πόσοι δραστηριοποιούνται σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
βόλεϊ, πόλο, στίβο, κολύμβηση, ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, 
κανόε καγιάκ, πινγκ πονγκ, ξιφασκία, πυγμαχία,  
τάε κβο ντο, κικ μπόξινγκ, καποέιρα και σύντομα 
σε μπιτς βόλεϊ και τένις;

Πόσοι «καλλιεργούν» καθημερινά, ως ποδοσφαιριστές 
και ως ανθρώπους, 265 παιδιά 11 διαφορετικών ομάδων 
των Ακαδημιών τους; Πόσοι διαθέτουν 44 ποδοσφαιρικές 
σχολές με τις 5 εξ’ αυτών να είναι στην Κύπρο και τις 2 
στην Αμερική; Πόσοι απασχολούν πάνω από 600 αθλητές 
στα Ερασιτεχνικά τους τμήματα και περισσότερα από 
1.500 παιδιά στις Ακαδημίες αυτών των τμημάτων; Πόσοι 
έχουν αναδείξει Ολυμπιονίκες;

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΡΥΛΟΣ...

O ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας, είναι σίγουρα  ένας από τους 
μεγαλύτερους Συλλόγους στον κόσμο. Ένας 
Σύλλογος-πρότυπο που δεν δραστηριοποιείται απλά. 
Πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα με τα οποία έχει 
«καταπιαστεί». 

Ένας Σύλλογος που με το πέρασμα των χρόνων πέρα 
από τις διαρκώς μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες 
και τρόπαια έχει καταφέρει να γράψει στο βιβλίο 
της ένδοξης ιστορίας του και σελίδες με κορυφαία 
ανθρωπιστική δράση σε όλα τα επίπεδα. Προσφορά 
στον άνθρωπο, ελπίδα στην κοινωνία.

Παράλληλα, ο «ΘΡΥΛΟΣ» του ελληνικού αθλητισμού 
δεν ξεχνάει τις... ρίζες του και τις υποχρεώσεις για 
τις οποίες «δεσμεύτηκε» τη μέρα της γέννησής του 
(10/3/1925) με το καταστατικό του. Ολυμπιακός 
σημαίνει ανάπτυξη σωματικής αγωγής. Ολυμπιακός 
σημαίνει διάδοση της Oλυμπιακής ιδέας. Ολυμπιακός 
σημαίνει ανοιχτή αγκαλιά για όλους, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας ή φύλου. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Και το ταξίδι στη δόξα συνεχίζεται...

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ...
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13.00 - 19.00
Πάρκο των Πρωταθλητών
Από τον Ολυμπιακό και την Τράπεζα Πειραιώς
στον περιβάλλοντα χώρο του Γ. Καραϊσκάκης. 

19.00 - 20.45
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ
Ολυμπιακός - ΑΕΛ Καλλονή

21.00
Έναρξη Φιέστας

21.05
Τελετουργικό 

21.30 
Απονομή 43ου Πρωταθλήματος Ελλάδας 

21.50 
Γύρος Θριάμβου

22.00
Λήξη Φιέστας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΦΙΕΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
2015-2016
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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20/10/2015: Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Ολυμπιακός 0-1

13/10/2016: Oλυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-1

29/9/2015:  Άρσέναλ- Ολυμπιακός 2-3

28/2/2016: Ολυμπιακός -Βέροια 3-0 4/10/2015: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2 

2/4/2016: ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-2 

17/10/2015: Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-0 4/11/2015: Ολυμπιακός-Ντινάμο Ζάγκρεμπ 2-1

Το photostory...            της χρονιάς των ρεκόρ
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Χρυσό μέλος
της ευρωπαϊκής ελίτ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η φετινή σεζόν του Ολυμπιακού στην Ευρώπη ήταν ξεχωριστή. Κι αυτό γιατί 
ο Θρύλος είχε σπουδαίες βραδιές στο UEFA Champions League όπου 

αγωνίστηκε για 17η φορά στην ιστορία του. 

Αναμφίβολα η πιο σπουδαία όλων ήταν εκείνη στο Λονδίνο. Το 3-2 εις βάρος 
της Άρσεναλ μέσα στο «Emirates» αποτελεί ένα ξεχωριστό παράσημο στο πέτο 
των νταμπλούχων Ελλάδας. Ένας κολοσσός, όπως είναι η ομάδα του Αρσέν 
Βενγκέρ, ηττήθηκε από τους Πειραιώτες μέσα στο σπίτι της. 

Εκείνο το βράδυ γράφτηκε ιστορία, αφού καμία ελληνική ομάδα δεν έχει 
καταφέρει να κερδίσει επί αγγλικού εδάφους στο πλαίσιο του UEFA Champions 
League. Αυτό δεν ήταν το μόνο ξεχωριστό που συνέβη φέτος στην ευρωπαϊκή 
πορεία του Θρύλου. Καμία άλλη ελληνική ομάδα δεν μέτρησε τρεις σερί νίκες 
σε όμιλο της διοργάνωσης με τις δύο εξ’ αυτών μάλιστα να είναι εκτός έδρας. 

Φέτος ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-2 στο Λονδίνο την Άρσεναλ για την 2η 
αγωνιστική, 1-0 την Ντινάμο στο Ζάγκρεμπ για την 3η και 2-1 τους Κροάτες 
στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η. Η πρόκριση στους 16 δεν ήρθε και η ομάδα 
συνέχισε στο UEFA Europa League, αλλά η ιστορία έγραψε. Και ό,τι γράφει δεν 
ξεγράφει. Ούτε η περηφάνεια που αισθάνθηκε κάθε οπαδός της ομάδας εκείνα 
τα βράδια μπορεί να διαγραφεί. 

Ο Ολυμπιακός εξάλλου ήταν και φέτος συνεπής σ’ αυτό που καταφέρνει αρκετά 
χρόνια στη σειρά τώρα. Κι αυτό που καταφέρνει είναι να στέκεται στο ύψος 
των περιστάσεων. Ένα ύψος στο οποίο βρίσκονται οι κορυφαίοι σύλλογοι 
της Ευρώπης. Πια είναι ένας απ’ αυτούς. Ένας σπουδαίος ελληνικός αλλά και 
ταυτόχρονα διεθνής, παγκόσμιος, Σύλλογος. 

«Αυτή τη στιγμή (σ.σ.: ως γνωστόν βρίσκονται σε εξέλιξη οι δύο διοργανώσεις 
της UEFA και οι ανακατατάξεις είναι πιθανές) ο Ολυμπιακός είναι η 24η δύναμη 
στην Ευρώπη με 70.940 βαθμούς στην αξιολόγηση της UEFA. Είναι 24ος μεταξύ 
των 456 συλλόγων! Σέρνει μόνος το ελληνικό «καράβι» το οποίο θα βρισκόταν 
σε χειρότερη θέση δίχως τους βαθμούς του Ολυμπιακού. Εντυπωσιακή 
αναμφίβολα είναι και η συνέπειά του στις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις την 
τελευταία 5ετία έχοντας συγκεντρώσει κατά σειρά 17.520, 10.880, 19.220, 
12.240 και 11.080 βαθμούς αντίστοιχα».

Ο Ολυμπιακός
καθιερώθηκε στους κορυφαίους 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

426

76

Είναι πρώτος στις 
τελικές προσπάθειες 

µε 426

Τελικές
Προσπάθειες

42

Προηγείται και στις 
ασίστ µε 42

Ασίστ

 Έχει την κορυφαία
επίθεση µε 76 γκολ υπέρ

Γκολ

16

∆ιαθέτει την καλύτερη 
άµυνα µε 16 γκολ κατά

Γκολ κατά

17

Του ανήκει ο 1ος σκόρερ 
(Φορτούνης) µε 17 γκολ

Γκολ

12

Ερυθρόλευκος είναι
και ο 1ος σε ασίστ 

(Φορτούνης) µε 12

Ασίστ

Οι πρωτιές
του 43ου

Ατομικές και ομαδικές
διακρίσεις του Ολυμπιακού
στη φετινή Superleague

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ
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Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα και μόνο 
μέσα από την προσπάθεια όλων έρχεται η επιτυχία. 

Ωστόσο, για να ξεχωρίσει μια ομάδα και να κερδίζει 
στους αγωνιστικούς χώρους πρέπει να απαρτίζεται 
από ταλαντούχους ποδοσςφαιριστές. Ο Ολυμπιακός 
διαθέτει πολλούς παίκτες που ανήκουν στην εν λόγω 
κατηγορία και αναμφίβολα ένας εξ’ αυτών είναι ο Κώστας 
Φορτούνης. Η σεζόν 2015/16 μένει ως η κορυφαία, ως 
τώρα, του διεθνούς Έλληνα μέσου του Ολυμπιακού 
που ηγήθηκε στη διαδρομή ως το 43ο πρωτάθλημα. Ας 
δούμε τι κατάφερε ο νεαρός, ακόμα (16/10/1992), αλλά 
«μεγάλος» πια ποδοσφαιριστής.

1) Είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος με 
 σύνολο πόντων αξιολόγησης 658 και μέσο όρο 0.349. 
2) Βρίσκεται στην 1η θέση του πίνακα των σκόρερ
 με 17 γκολ.
3) Έχει δώσει τις περισσότερες ασίστ απ’ όλους με 12. 
4) Έγινε μόλις ο 3ος double double του Ολυμπιακού  
 (σ.σ.: που έχει διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ)
 μετά τους Τζόρτζεβιτς και Ντομίνγκεζ.
5) Είναι εκείνος με τις περισσότερες ασίστ
 στο πρωτάθλημα από το 2006 μέχρι σήμερα. 
6) Φιγουράρει στην 4η θέση σε ακρίβεια στις σέντρες
 προς τους συμπαίκτες του με 60/154. 
7) Αποτελεί τον 3ο πιο εύστοχο παίκτη του
 πρωταθλήματος με 17/60 γκολ ανά τελικές.
8) Είναι 1ος στην παρουσία στην επίθεση με 93β. 

*Όλα τα στατιστικά παρέχονται από την επίσημη στατιστική υπηρεσία 
του πρωταθλήματος.

Κώστας
Fortune-ης!
Η χρονιά της καθιέρωσης του 
διεθνούς μέσου του Ολυμπιακού

Ακόμα και στο UEFA Champions League 
έβαλε τη σφραγίδα του αγωνιζόμενος 
και στα 6 ματς του ομίλου μετρώντας 
386 λεπτά και 3 ασίστ!
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Η διοίκηση, λαβαίνοντας υπόψιν τα δεδομένα των καιρών, 
μείωσε γενναία τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας, κι εσείς 
κάνατε αυτό που σας υπαγόρευε η καρδιά σας. Αγκαλιάσατε 
σφιχτά την ομάδα. Κάνατε ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας 
στο νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο συνολικός αριθμός τη σεζόν 
που ολοκληρώνεται είναι 21.300. Το αμέσως προηγούμενο 
ρεκόρ «κρατούσε» από τη σεζόν 2006/07 και ήταν 18.250. 

Ακόμα και τον μέσο όρο των εισιτηρίων στη Super League 
αυξήσατε. Από τα 18.297 πέρυσι στα 20.188. Το ευχαριστώ 
μοιάζει φτωχό για όλους εσάς. Βγαίνει όμως από καρδιάς…
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KX SL 2019 16.5x23.ai   1   30/09/2015   10:26 ��

Δωδέκατε παίκτη μας 
σ’ ευχαριστούμε!
ΡΕΚΟΡ... ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ME 21.300 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Ο Ολυμπιακός, ανέκαθεν, ήταν ένα με τον κόσμο 
του. Από τον κόσμο «γεννήθηκε» στον κόσμο 

επιστρέφει. Εσείς του δίνετε δύναμη και σ’ εσάς επισ   
τρέφει αγάπη. Από τις 10 Μαρτίου 1925 μέχρι και σήμερα 
εκατομμύρια Ολυμπιακοί, γενιές ολόκληρες, στάθηκαν 
και εξακολουθούν να στέκονται δίπλα στον Ολυμπιακό. 
Βάδισαν μαζί, χέρι χέρι, μέσα στον χρόνο. Ο κόσμος έζησε 
από κοντά την -αθλητική- ενηλικίωση του Συλλόγου και 
την μετατροπή του σε Θρύλο του ελληνικού αθλητισμού. 

Στη φετινή πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας προς το 
43ο πρωτάθλημα της ιστορίας της ήσασταν και πάλι 
εδώ. Επιβεβαιώσατε πως αυτή η σχέση κάθε άλλο παρά 
ξεθωριάζει όσο περνούν τα χρόνια. Αντιθέτως, όπως 
αποδεικνύεται, γίνεται πιο δυνατή. Ακόμα και εν μέσω μιας 
τεράστιας οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα. 

Αύξηση και στο
μέσο όρο εισιτηρίων!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως δωρητής στην εκστρατεία της UNICEF «100% Campaign» που 
υποστηρίζει προγράμματα ανοσοποίησης ανά τον κόσμο, ανανέωσε τον περασμένο Νοέμβριο τη μεγάλη 

της συνεργασία με την UNICEF! Από το 2013, οι συνεισφορές του Ολυμπιακού έχουν συμβάλλει στην προστασία 
ενός εκατομμυρίου μωρών, την υποστήριξη εκστρατειών κατά της πολιομυελίτιδας και την εκπαίδευση των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας.

Αυτή η ανανέωση της δέσμευσης μας προς όλα τα παιδιά του κόσμου, θα ενδυναμώσει τις υφιστάμενες προσπάθειες για 
την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση χρημάτων για τον εμβολιασμό των πιο ευάλωτων παιδιών, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, αποτελώντας ταυτόχρονα την επιτομή του πνεύματος της Team UNICEF. 

Η Team UNICEF είναι μια πρωτοβουλία που συμβαδίζει απόλυτα με τη φιλοσοφία και το ήθος του Συλλόγου μας. Βασίζεται 
στην ιδέα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει τις ζωές των παιδιών καταρρίπτοντας τα όποια εμπόδια, προωθώντας τη 
συμμετοχή όλων μας, αλλάζοντας τις συμπεριφορές και εντάσσοντας τους αποκλεισμένους συνανθρώπους μας. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ UNICEF 
ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Είναι... συμπαίκτες στον πιο σημαντικό αγώνα

«Από το 2013, όταν ο Ολυμπιακός συμμάχησε με την 
UNICEF για την ανοσοποίηση των παιδιών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, συνεργαζόμαστε με άσβεστο πάθος 
και δέσμευση για να σώσουμε τις ζωές των παιδιών που 
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Με μεγάλη υπερηφάνεια 
ανανεώνουμε τη συνεργασία μας με τη UNICEF δίνοντας 
προτεραιότητα στην ευημερία των παιδιών σε όλο τον κόσμο 
και στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης 
στις σύγχρονες και τις μελλοντικές γενιές», σχολίασε σχετικά 
ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. 

1) Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, ο Ολυμπιακός δίνει το 
«παρών» στη Στοά του Βιβλίου και τα βραβεία της UNICEF 
Ελλάδας. «Είμαστε όλοι ενωμένοι σ’ αυτόν τον αγώνα», 
ήταν τα λόγια του Αλμπέρτο Μποτία που εκπροσώπησε τους 
παίκτες. 

2) Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015, πριν από την έναρξη 
του αγώνα Ολυμπιακός-Άρσεναλ, η ECA (European Club 
Association) παρουσίασε επιταγή 1,3 εκατ. ευρώ την οποία 
και παρέδωσε στο Save the Children και την UNICEF για τη 
στήριξη των παιδιών των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη. 

3) Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, ο Ολυμπιακός 
ήταν παρών στον τηλεμαραθώνιο για την UNICEF. Ο 
Πρόεδρος της ομάδας, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μίλησε 
για τη συνεργασία με τον Παγκόσμιο αυτό Οργανισμού 
ανακοινώνοντας πως προσφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ 
ενώ παράλληλα 10.000 προσέφεραν οι παίκτες. «Μέχρι 
τώρα έχουν εμβολιαστεί πάνω από 1.000.000 παιδιά στην 
Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και αυτό για εμάς αποτελεί 
μία μεγάλη νίκη, μία μεγάλη δικαίωση στο ότι θέλουμε 
να βοηθάμε ενεργά την UNICEF για το λειτούργημά της», 
σχολίασε ο κ.Μαρινάκης.

4) Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, οι αρχηγοί του 
Ολυμπιακού έδωσαν το καλό παράδειγμα κάνοντας 
κάλεσμα στον κόσμο για δωρεά στην UNICEF. 

5) Δευτέρα 12 Απριλίου 2016:Aντιπροσωπεία της ομάδας 
και οι παίκτες Μπράουν Ιντέγιε και Αρτούρ Μαζουακού μαζί 
με ανώτερους αξιωματούχους της Unicef, επισκέφθηκαν 
το στρατόπεδο προσφύγων στον Ελαιώνα, προσφέροντας 
παιχνίδια και έπαίξαν ποδόσφαιρο με τα μικρά παιδιά

6) Πέμπτη 14 Απριλίου 2016: Οι παίκτες Στέφανος 
Καπίνο και ο Λευτέρης Χουτεσiώτης  προβάλουν το 
Ραδιομαραθώνιο της Unicef «Παιδιά σε Κίνδυνο» με 
φιλανθρωπικό σκοπό. 

7) Τα νέα συλλεκτικά t-shirts «Θρύλος για μια ζωή» 
κυκλοφόρησαν, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στην 
UNICEF. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Red Store 
και το online κατάστημα www.redstore.gr σε δύο εκδοχές, 
ελληνική και αγγλική. 

Ολυμπιακός και Άρσεναλ παραδίδουν επιταγή 
1,3 εκατ.ευρώ στην UNICEF

Ο Μποτία εκπροσώπησε τους παίκτες του 
Θρύλου στα βραβεία της UNICEF

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού ανακοίνωσε στον 
τηλεμαραθώνιο για την UNICEF την προσφορά 
30.000 ευρώ
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Ολυμπιακός και UNICEF 
στο κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων στον Ελαιώνα

Ο Θρύλος
του ελληνικού
ποδοσφαίρου
στο Χάρβαρντ

Η συμμαχία του Ολυμπιακού με την UNICEF για το 
καλό ανθρώπων που έχουν ανάγκη και ειδικά 

των παιδιών, γίνεται όλο και πιο δυνατή.

Στο πλαίσιο αυτής οι ποδοσφαιριστές της 
ομάδας, Μπράουν Ιντέγε και Αρτούρ Μαζουακού, 
επισκέφθηκαν την Τρίτη 12/4 το κέντρο φιλοξενίας 
προσφύγων στον Ελαιώνα.

Μοίρασαν μπάλες του Ολυμπιακού, παιχνίδια, 
παζλ, τετράδια ζωγραφικής, ξυλομπογιές, λούτρινα 
κουκλάκια, παιχνίδι κάθε είδους το οποίο μπορεί να 
κρατήσει απασχολημένα τα μικρά παιδιά σε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν μακριά από 
τις πατρίδες τους. Τα χαμόγελα πλημμύρισαν την 
καρδιά και οι δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού 
γελούσαν επίσης, ευτυχισμένοι και οι ίδιοι που 
μπόρεσαν έστω και για λίγη ώρα να κάνουν τα 
παιδάκια χαρούμενα!

Με τη βοήθεια των ανθρώπων της UNICEF, οι δύο 
«ερυθρόλευκοι» άσσοι μοίρασαν τα δώρα και στη 
συνέχεια έκαναν και εκείνοι αυτό που αγαπούν 
περισσότερο από όλα: Έπαιξαν μπάλα!

Με τον τίτλο “Soccer as a Global Phenomenon” 
(Το Ποδόσφαιρο ως Παγκόσμιο Φαινόμενο), ο 

Ολυμπιακός, το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ της Βοστώνης 
και το Weatherhead Center for International Affairs, 
συνδιοργανώνουν ένα απολύτως... ποδοσφαιρικό 
συνέδριο! Ο Θρύλος, εκπρόσωπος -με κάθε τρόπο- του 
ελληνικού ποδοσφαίρου, στο εξωτερικό, περνά εκ νέου τον 
Ατλαντικό και μαζί με το παγκοσμίου φήμης Πανεπιστήμιο 
της Μασαχουσέτης, καταπιάνονται με την παγκοσμιοποίηση, 
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το λαοφιλέστερο άθλημα 
στον πλανήτη: Το ποδόσφαιρο!

Εκπρόσωποι του Θρύλου θα δώσουν για τρεις ημέρες 
το παρών στη Βοστώνη, όπου βρίσκεται το Χάρβαρντ και 
θα συμβάλουν στην διοργάνωση του σπουδαίου αυτού 
σεμιναρίου, με παρουσιάσεις και όχι μόνο. Το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται γύρω από την εξάπλωση του αθλήματος, 
τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τους ανθρώπους και την 
κοινωνία και κατά τη διάρκειά του (τον  Απρίλιο) θα γίνουν 
πολλές διαλέξεις, παρουσιάσεις, ομιλίες και συζητήσεις, 
γύρω από το «βασιλιά των σπορ».

Χρησιµοποίησε την Olympiacos F.C. MasterCard
και σκόραρε τριπλά!

Τώρα, κάθε σου αγορά µε την πιστωτική κάρτα Olympiacos 
F.C. MasterCard σού χαρίζει τριπλάσιους πόντους που σε 
φέρνουν ακόµα πιο κοντά σε µοναδικά δώρα της αγαπηµένης 
σου οµάδας:

 Συλλεκτικά αντικείµενα µε υπογραφές παικτών
 Εισιτήρια διαρκείας
 Αξέχαστες ποδοσφαιρικές εµπειρίες µε την οµάδα σου.

Ισχύει για αγορές από 6/4/2016 έως και 31/5/2016.

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
στην κίνηση κεφαλαίων.

Πληροφορίες & όροι προγράµµατος: Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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Όπως ήταν φυσικό, η τεράστια ανθρωπιστική 
προσφορά του Ολυμπιακού για τους πρόσφυγες 

δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τα media. 
Τα πιο μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων, αλλά και διεθνή ΜΜΕ 
αναφέρθηκαν ξανά και ξανά στη σπουδαία αυτή δράση του 
Θρύλου και του Προέδρου του, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. 
Ακόμα και το βρετανικό, αλλά ταυτόχρονα και παγκόσμιο 
BBC έδωσε «βήμα» στον κ. Μαρινάκη.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο BBC
για τους πρόσφυγες

Συνεχίζουμε
να ονειρευόμαστε
ένα καλύτερο μέλλον
για όλους!

Ερωτηθείς πότε και  πως πήρε την απόφαση 
ο κ. Μαρινάκης για να εμπλακεί ο Ολυμπιακός τόσο ενεργά 
με την προσφορά βοήθειας προς τους πρόσφυγες, εξήγησε:
«Ο Ολυμπιακός είναι πάντα εκεί για να δώσει το “παρών”» 
και να προσφέρει σε όσους έχουν ανάγκη και για αυτό 
δεν κάναμε δεύτερη σκέψη, στο να προσφέρουμε στους 
πρόσφυγες. Αυτό άλλωστε επιτάσσει η φιλοσοφία και 
το ήθος του Συλλόγου. Η Ελλάδα βιώνει μια δύσκολη 
οικονομική κρίση, όπως γνωρίζετε άπαντες. Και ο 
Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος που στάθηκε στο πλευρό των 
Ελλήνων. Ο Ολυμπιακός είναι, άλλωστε, κάτι περισσότερο 
από ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ.

Η περιοχή του Πειραιά αποτελεί το σπίτι του Ολυμπιακού. 
Αισθανθήκαμε ότι ήταν καθήκον μας να παράσχουμε στους 
ανθρώπους αυτούς τη φροντίδα που δεν μπορούσαν οι ίδιοι 
να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους. Τους προσφέρουμε 
ό,τι μπορούμε. Η καρδιά ραγίζει όταν βλέπεις παιδιά 
και οικογένειες να υποφέρουν. Δεν μπορείς να μείνεις 
αδιάφορος ή παθητικός.

Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε όσο μπορούμε σε όσους 
χρειάζονται τη βοήθειά μας. Όπως λέει και το σύνθημα του 
Συλλόγου «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ»... όχι 
μόνο για τις μελλοντικές αγωνιστικές επιτυχίες της ομάδας 
μας, αλλά και για ένα καλύτερο μέλλον για όλους»!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Ολυμπιακός «γεννήθηκε» από τον λαό και γι’ αυτό 
πάντα εκεί «καταλήγει». Συμπονάει εκείνον που 

πονάει. Νοιάζεται. Προσφέρει. Κάπως έτσι η σπουδαία 
ανθρωπιστική δράση που άρχισε ο Ολυμπιακός 
στο λιμάνι του Πειραιά στις 4 Μαρτίου ύστερα από 
πρωτοβουλία του Προέδρου του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, 
ήρθε σαν φυσιολογική αντίδραση του ψυχισμού 
και του χαρακτήρα του Συλλόγου. Ο λόγος για τη 
γιγάντια προσφορά ζωής του Ολυμπιακού προς τους 
πρόσφυγες. 

Στις Πύλες Ε1, Ε2 και Ε3 του Λιμανιού του Πειραιά βρέθηκε 
βαν της ΠΑΕ Ολυμπιακός και άρχισε να διανέμει φαγητό 
στον κόσμο. Πάνω από 1.300 μερίδες δόθηκαν εκείνη 
την πρώτη μέρα από την αγκαλιά αγάπης του Θρύλου. 
Ήταν η πρώτη, αλλά όχι η τελευταία μέρα προσφοράς. 
Ακολούθησαν κι άλλες. Πολλές. Μέρα με τη μέρα 
μεγάλωνε ο αριθμός των προσφύγων που είχαν βρει 
προσωρινό καταφύγιο στο λιμάνι του Πειραιά. Μέρα με 
τη μέρα μεγάλωνε και η προσφορά του Ολυμπιακού. Οι 
μερίδες του φαγητού που μαγειρεύονταν καθημερινά στις 
κουζίνες του «Γ. Καραϊσκάκης» από 1.300 έγιναν 1.500. 

ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ ΖΩΗΣ» 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ολυμπιακός σημαίνει ελπίδα

Και ύστερα 2.000. Κι ακόμα περισσότερες. Έφτασαν ως και 
τις 3.200. Και μαζί με το φαγητό ο Ολυμπιακός άρχισε να 
διανέμει και ρούχα. Μετά από περισσότερες από 40 μέρες 
συνεχούς προσφοράς, οι μερίδες φαγητού ξεπέρασαν τις 
70.000, ενώ τα είδη ρουχισμού και τα παιχνίδια άγγιξαν 
τις 150.000. 

Μάλιστα, στο λιμάνι βρέθηκαν και ποδοσφαιριστές του 
Θρύλου. Αρχικά οι δύο από τους αρχηγούς μας, Αλεχάντρο 
Ντομίνγκεζ και Ρομπέρτο Χιμένεθ που δεν δίστασαν να 
μπουν στη... μάχη και να μοιράσουν αγαθά στον κόσμο, 
ενώ έπαιξαν και μπάλα με τα μικρά παιδιά. 

Ακολούθησαν οι Ερνάνι και Σεμπά οι οποίοι, επίσης, 
βρέθηκαν δίπλα στους πρόσφυγες και μοίρασαν φαγητό, 
αλλά και διάφορα είδη ρουχισμού. Και δεν σταμάτησε εκεί 
η βοήθεια των παικτών του Θρύλου. Τη... σκυτάλη πήραν 
οι Φορτούνης, Καμπιάσο, Μιλιβόγεβιτς, Καπίνο, Κασάμι, 
Μπουχαλάκης και Μαζουακού που βρέθηκαν στις Πύλες 
του λιμανιού του Πειραιά για να συμμετάσχουν και οι ίδιοι 
σ’ αυτόν τον αγώνα ζωής και αγάπης. 

Ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού συμμετείχαν στη διανομή
τροφίμων και ρούχων στους πρόσφυγες στο λιμάνι του Πειραιά 
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Τον Μάιο του 2014 ο Πειραιάς γύρισε σελίδα. Μπήκε σε 
μια νέα εποχή. Καλύτερη και σαφώς πιο ελπιδοφόρα 

για το μεγαλύτερο λιμάνι τη χώρας. Ο κ. Γιάννης Μώραλης 
έγινε Δήμαρχος καθώς οι δημότες Πειραιά υποστήριξαν με 
συντριπτική πλειοψηφία τον συνδυασμό και ο Πρόεδρος του 
Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, αναδείχθηκε πρώτος 
δημοτικός σύμβουλος. 

Ο Ολυμπιακός παίρνει αστείρευτη αγάπη από τον κόσμο του, του οποίου 
η καρδιά «χτυπάει» στον Πειραιά, όπου και «γεννήθηκε» ο Σύλλογος. 
Μέρος αυτής της αγάπης ο Θρύλος την επιστρέφει στην πόλη του μέσω 
έργων που έχουν ήδη γίνει και θα συνεχίσουν να γίνονται και τα οποία 
χρηματοδοτούνται από τον κ. Μαρινάκη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός. 

Ας θυμηθούμε συνοπτικά τα σπουδαία πράγματα που έχουν γίνει στο 
λατρεμένο και χιλιοτραγουδισμένο λιμάνι από τον Μάιο του 2014 μέχρι 
και τώρα χάρη στον Θρύλο. 

1. Κέντρα Αγάπης: 
α) Έντεκα (11) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τους 
αντίστοιχους εκτυπωτές.
β) Κάλυψη της εκδήλωσης για τη γιορτή των ΚΑΠΗ που 
είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας 
(Οκτώβριος 2014).
γ) Αναψυκτικά για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ μέχρι τέλους του 
2014 (10.000 τεμ).
δ) Είδη καθαρισμού και ευπρεπισμού.

2. Εξωραϊσμός και καλλωπισμός των εργοταξίων της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στον Πειραιά και τοποθέτησης πανό που 
καλύπτει την όψη του κτιρίου της Ραλλείου. (Δεκέμβριος 
2014).

3. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις - Στολισμός πόλης 
κάθε χρόνο.

4. DESTINATION PIRAEUS: 
έντυπο και ψηφιακό υλικό για την προώθηση της 
τουριστικής προβολής της πόλης του Πειραιά 
(Δεκέμβριος 2014).

5. «Ντύσιμο» Σταθμού κρουαζιέρας Θεμιστοκλή και ΟΛΠ.

6.  Αυτοκόλλητα για τουριστικά λεωφορεία.

7. 3ος ετήσιος αγώνας αγάπης  βετεράνων- 
δημοσιογράφων στο «Γ. Καραϊσκάκης» - Τα έσοδα στη 
Μητρόπολη (Δεκέμβριος 2014).

8. Ανακατασκευή Πλατείας Θεμιστοκλή και Πλατείας 
Αγίων Αναργύρων (Ιανουάριος 2015).

9. Σίτιση σε 160 οικογένειες μέσω της ΚΟΔΕΠ-το 
πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά (Έναρξη: 
Φεβρουάριος 2015).

10. Κέντρα Αγάπης: είδη κυλικείου και αναψυκτικών για 
την κάλυψη των αναγκών α’ τετραμήνου 2015, καθώς και 
αναλωσίμων ειδών και απορρυπαντικών (Φεβρουάριος 
2015)

11. Ψυχαγωγικές - Αποκριάτικες εκδηλώσεις στις 
14/2/2015, το Σαββατοκύριακο 21- 22/2/2015 και την 
Καθαρά Δευτέρα 23/2/2015. Η χορηγία για αυτές τις 
εκδηλώσεις συνεχίστηκε και το 2016.

12. Μεταφορά των μελών των Κέντρων Αγάπης και 
Αλληλεγγύης του Δήμου, για τις προγραμματισμένες 
δράσεις και εκδρομές τους (Φεβρουάριος 2015).

13. Κόστος για τη χρήση ειδικού γερανοφόρου - 
καλαθοφόρου οχήματος για την εκτέλεση της εργασίας 
κλάδευσης και καθαρισμού δένδρων  για όλες τις περιοχές 
του Πειραιά (Μάρτιος 2015).

14. Κόστος παρακολούθησης της παράστασης «Οίκος 
Ευγηρίας: η Ευτυχισμένη Δύσις», καθώς και του κόστους 
της μεταφοράς των μελών των Κέντρων Αγάπης και 
Αλληλεγγύης του Δήμου στο θέατρο Μπροντγουαίη 
(Μάρτιος 2015).

15. Κόστος της μεταφοράς των μελών των Κέντρων 
Αγάπης και Αλληλεγγύης του Δήμου ,  για τις 
προγραμματισμένες δράσεις και εκδρομές τους (Μάρτιος 
2015).

16. Πλακόστρωση των πεζοδρομίων στην είσοδο 
της πόλης επί της οδού 34ου Συντ/τος Πεζικού από την 
οδό Ομηρίδου Σκυλίτση έως την οδό Πύλης και εργασία 
κλάδευσης δέντρων και περιποίησης φυτών (Απρίλιος 
2015).

17. Κόστος της μεταφοράς των μελών των Κέντρων 
Αγάπης και Αλληλεγγύης (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου μας για τις 
προγραμματισμένες δράσεις και εκδρομές τους (Μάιος 
2015).

18. Παραχώρηση λέσχης Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για 
τον παιδότοπο της playmobil (Μάιος 2015).

19. Υποστηρικτής των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Θάλασσας (Μάιος 2015).

20. Εκτύπωση του παραμυθιού που δημιούργησαν τα 
νήπια  Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας, κατά τη 
σχολική περίοδο 2014-2015, υπό την καθοδήγηση των 
Βρεφονηπιοκόμων τους. (Ιούνιος 2015).

21. Διακόσιοι (200) φοίνικες, εγκατάσταση αυτών σε 
διάφορα σημεία του Πειραιά και συντήρησή τους για ένα 
έτος. (Ιούλιος 2015).

22. 1ο Piraeus Sports Camp (Ιούλιος 2015).

23. Ντύσιμο με πανό παλαιών κτιρίων, όπως η Κάβα 
Χάλαρη και το Σιλό στην είσοδο του Πειραιά.

24. Συντήρηση Κλειστού Γηπέδου Καμινίων.

25. Γενική Ανακατασκευή Γηπέδου Ατρομήτου.

26. Γενική Ανακατασκευή γηπέδων στα Βοτσαλάκια.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Θρύλος επιστρέφει
την αγάπη στο λιμάνι του
Τα έργα του Ολυμπιακού στον Πειραιά

Η Πλατεία Αγίων Αναργύρων στην Παλαιά 
Κοκκινιά έγινε σύγχρονη χάρη στον Ολυμπιακό.

Το Δημοτικό Στάδιο Καμινίων έγινε υπερσύγχρονο 
αναβαθμίζοντας όλη την περιοχή.

Ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού, 
κ. Μαρινάκης, με τον Δήμαρχο Πειραιά, 
κ. Μώραλη, στα εγκαίνια
της Πλατείας Αγ. Αναργύρων.
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Βρέθηκε για 7η σερί χρονιά στον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με 
Καρκίνο «Ελπίδα» με τον Πρόεδρο, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, 
πέρα από την οικονομική ενίσχυση, να δίνει πρώτος το καλό 
παράδειγμα όντας πλέον και ο ίδιος δότης μυελού των οστών. 

Ήταν ξανά στο πλευρό της Μητρόπολης Νίκαιας συνεισφέροντας 
ώστε ν’ αποκτήσουν τα απαραίτητα περίπου 2.000 οικονομικά 
ασθενείς πολίτες της περιοχής. Συμπαραστάθηκε και στα παιδιά 
με νεοπλασματική ασθένεια στο ίδρυμα «Φλόγα». 

Συμμετείχε σε διημερίδα, στα Γιάννενα, για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση στη μεταμόσχευση και εθελοντική προσφορά 
μυελού των οστών. 

Ενίσχυσε τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Σαλαμίνας και Ελευσίνας. 
Συμπαραστάθηκε και στους αθλητές του bocce των Special 
Olympic Hellas στο Παλαιό Φάληρο. Μέσω των σχολών του στην 
Κύπρο βρέθηκε στο Σύνδεσμο «Μοναδικά Χαμόγελα» παιδιών 
που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις και τον ενίσχυσε οικονομικά. 
Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Άγιος Κήρυκος» στην Αργολίδα. 

Στάθηκε πλάι και στην Πειραϊκή Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων 
ΑΜΕΑ στα Καμίνια όπως και στο Παιδικό Χωριό SOS στη Βάρη. 
Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με τον Οργανισμού Ειδικής Μέριμνας 
και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου». 

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε!

Από τον Έβρο ως την Κρήτη, μόνο Ολυμπιακός, λέει ένα γνωστό σύνθημα που τραγουδούν οι φίλοι της 
ομάδας στην κερκίδα. Και η αγαπημένη τους ομάδα το κάνει πράξη.

Όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά. Ανθρώπινα. Όπου υπάρχει άνθρωπος που έχει ανάγκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. 
Ανεξαρτήτου εθνικότητας, φύλου ή ηλικίας, ο μεγαλύτερος ελληνικός Σύλλογος είναι εκεί. Επί 365 μέρες τον χρόνο ανταποκρίνεται 
σε κάθε κάλεσμα. 

Δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη
365 μέρες το χρόνο!
Ο Ολυμπιακός συμπαραστέκεται σε όλους

Ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά το ίδρυμα Ελπίδα
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Ολυμπιακός είναι κάτι παραπάνω από μία ομάδα. Πάντα συνεπής στο ιδρυτικό 
του καταστατικό και στην ιδέα του Ολυμπισμού. Συμβάλλει στην ανάδειξη του 

πνευματικού ρόλου της Ελλάδας στην καθιέρωση των ιδεών και των αρχών του 
Ολυμπισμού, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και του Αθλητισμού σε διεθνές 
επίπεδο.

Η προώθηση και ανάδειξη της σημασίας της Ολυμπιακής Παιδείας αποτελεί έναν 
βασικό άξονα διαχείρισης της κοινωνικής ευθύνης του Ολυμπιακού. Η συνεργασία 
στο επίπεδο αυτό με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τον πνευματικό πυλώνα της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με έδρα την Αρχαία Ολυμπία δημιουργεί τις βάσεις 
για μεθοδική προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία είναι ο μοναδικός διεθνής θεσμός του Ολυμπιακού 
Κινήματος  που έχει την ευθύνη να φιλοξενεί η Ελλάδα. Ο διεθνής αυτός θεσμός 
αναγνωρίζεται ρητά από τον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής και αποτελεί σήμερα τον κύριο διεθνή εκπαιδευτικό και πολιτισμικό 
θεσμό, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Ανάμεσα στους βασικούς σκοπούς της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας είναι η διατήρηση και η διάδοση του Ολυμπιακού 
Πνεύματος, η μελέτη και η εφαρμογή των εκπαιδευτικών και 
των κοινωνικών αρχών του Ολυμπισμού και η εδραίωση της 
επιστημονικής βάσης του Ολυμπιακού Ιδεώδους. Σε αυτό το 
πλαίσιο η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία αποτελεί το σημείο 
αναφοράς 142 Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, αναπτύσσει 
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδίδει βιβλία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Ολυμπιακός είναι ο χορηγός 
της ΔΟΑ. Συγκεκριμένα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
‘Ολυμπιακών Σπουδών’ σε επίπεδο Master’s Degree, το οποίο 

πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας 
στην Αρχαία Ολυμπία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και έχει αναγνωρισθεί ως το μοναδικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αυτό το αντικείμενο 
παγκοσμίως. 

Επιπλέον, στην ίδια κατεύθυνση ο Ολυμπιακός χορηγεί 
την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και συμβάλλει στο 
Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο «ΕΥ 
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» συνεισφέροντας στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας και εκπαίδευσης 
Ολυμπιακών Αξιών.

Ο Ολυμπιακός χορηγός
της ΔΟΑ  και των
«Ολυμπιακών Σπουδών»
Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής
και ο Ολυμπιακός συμβάλλει
στην προώθηση και ανάδειξη
της Ολυμπιακής Παιδείας.

Οι εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία
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Σε τροχιά τίτλων 
Τα Τμήματα Υποδομής πρωταγωνιστούν και φέτος στα 
Πρωταθλήματα Super League. Η ομάδα Νέων (Κ-20) για 2η 
συνεχόμενη χρονιά κατακτά το Πρωτάθλημα «σπάζοντας» 
το ένα μετά από το άλλο τα ρεκόρ, ενώ η ομάδα των 
Εφήβων (Κ-17) θα διεκδικήσει άλλο ένα τρόπαιο στην 
τελική φάση του Πρωταθλήματος που θα φιλοξενηθεί 
στα μέσα Μαΐου στο Περιστέρι. Οι Παίδες (Κ-15) θα 
παίξουν με τον ΠΑΟΚ στον Τελικό του Πρωταθλήματος 
Super League, που θα διεξαχθεί την Μεγάλη Τρίτη στα 
Ιωάννινα. Τα υπόλοιπα αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας 
πρωταγωνιστούν στα τουρνουά που συμμετέχουν σε όλη 
την Ελλάδα. 

Υψηλές παροχές 
Τα μέλη των ομάδων (Κ-15, Κ-16, Κ-17, Κ-20) της 
Ακαδημίας αρκετές φορές μέσα στη σεζόν υποβάλλονται 
σε εργομετρικές μετρήσεις οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες 
για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών, ενώ έχει δοθεί 
μέσα από συνεργασία με Κέντρο Φυσιοθεραπείας και 
Αποκατάστασης έμφαση στην πρόληψη τραυματισμών και 
στην δύναμη (αύξηση) μέσα από ειδικά προγράμματα που 
ακολουθούνται στο γυμναστήριο.

Δοκιμαστικά και scouting
Στην διάρκεια της χρονιάς περισσότερα από 1500 παιδιά 
δοκιμάστηκαν από την Ακαδημία του Ολυμπιακού στο 
Προπονητικό Κέντρο Ρέντη. Τα μέλη του τμήματος 
scouting«τσεκάρουν» ποδοσφαιριστές σ’ όλη την Ελλάδα 
και οι καλύτεροι στελεχώνουν τα αγωνιστικά τμήματα. Εδώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι το Δίκτυο Σχολών του Ολυμπιακού 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό τροφοδότη των 
τμημάτων της Ακαδημίας ειδικά στις πιο μικρές ηλικίες. 
Το 2011 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πρωταγωνιστής και στις 
Ακαδημίες ο Ολυμπιακός! 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ραγδαία ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα 

παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η Ακαδημία 
του Ολυμπιακού. Από την πρώτη ημέρα της 
εποχής της προεδρίας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη 
στην ΠΑΕ Ολυμπιακός έως και σήμερα δεν 
έχουν σταματήσει να γίνονται σημαντικές 
επενδύσεις στην Ακαδημία, η οποία πλέον 
είναι σε αρκετά υψηλή θέση και στην Ευρώπη. 
Πολλοί ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας είναι 
μέλη της πρώτης ομάδας του Ολυμπιακού, ενώ 
τα Τμήματα Υποδομής κερδίζουν τίτλους και 
εντυπώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Στην πρώτη ομάδα
Ένα μεγάλο όνειρο του Προέδρου της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός κ. Μαρινάκη είναι η στελέχωση της 
πρώτης ομάδας από ελληνόπουλα και παιδιά που 
έχουν «φοιτήσει» στην Ακαδημία του συλλόγου. 
Το όνειρο αυτό είναι πλέον πραγματικότητα. Ο 
Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος προέρχεται από τη 
Σχολή Μυτιλήνης και την Ακαδημία του Ολυμπιακού 
έπαιξε στη σεζόν που διανύουμε και στο UEFA 
Champions League στο ιστορικό «διπλό» στο 
“Emirates”. Ο Κώστας Τσιμίκας εντυπωσιάζει με 
τις εμφανίσεις του σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, 
ενώ και ο Γιάννης Λάτσι με τον Γιώργο Μανθάτη 
έχουν πάρει τις ευκαιρίες τους στην πρώτη ομάδα 
του Ολυμπιακού. Ο Λευτέρης Χουτεσιώτης που 
προπονείται για χρόνια στην α’ ομάδα αγωνίστηκε 
σ’ αγώνα της Super League, ενώ αλλά δυο παιδιά 
της Ακαδημίας ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Δημήτρης 
Νικολάου ακολούθησαν την προετοιμασία της 
ομάδας! Επίσης, ο αρχηγός της ομάδας Νέων 
Μανώλης Σάλιακας έχει χρόνο συμμετοχής και στην 
πρώτη ομάδα. Ο κ. Σίλβα παρακολουθεί καθημερινά 
την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας και 
δίνει ευκαιρίες σε πολλά παιδιά να προπονηθούν σε 
υψηλό επίπεδο.

Συνολικά στην ομάδα Νέων της περιόδου 2015-
16 έχουν αγωνιστεί 13 ποδοσφαιριστές που 
έχουν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο στον 
Ολυμπιακό με τους 10 να υπογράφουν το 2015! 

«ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ» κ. Γιώργο Παύλου προχώρησε στην 
ενοποίηση της Ακαδημίας με το Δίκτυο Σχολών και κάθε 
χρόνο η συνεργασία αυτή αναβαθμίζεται σ’ όλα τα επίπεδα. 
Οι προπονητές του Δικτύου Σχολών «δουλεύουν» με τον 
ετήσιο προπονητικό προγραμματισμό της Ακαδημίας, ενώ 
κάθε εβδομάδα τα Αγωνιστικά Τμήματα δίνουν φιλικά 
παιχνίδια με τις Σχολές. 

Εγκαταστάσεις και οικοτροφείο 
Η Ακαδημία του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16 έχει 11 
τμήματα (Κ-8 έως Κ-20) με 265 παιδιά  εκ των οποίων τα 
39 διαμένουν σε ξενώνες στο Προπονητικό Κέντρο Ρέντη. 
Ο Ολυμπιακός καλύπτει τη διαμονή, τη διατροφή σ’ αυτά 
τα παιδιά και φυσικά φροντίζει για την εκπαίδευση τους 
(σχολείο, ξένες γλώσσες, πολιτιστικές δραστηριότητες). Τα 
παιδιά της Ακαδημίας έχουν το δικό τους υπερσύγχρονο 
γυμναστήριο, αλλά και τέσσερα γήπεδα στο Προπονητικό 
Κέντρο για να προπονούνται καθημερινά. Επίσης, η 
Ακαδημία διαθέτει το δικό της εστιατόριο και αίθουσες 
εκπαίδευσης, σεμιναρίων και ψυχαγωγίας. 

Μια ιστορική στιγμή για τον Θρύλο και 
την Ακαδημία του αφού στο 3-2 επί 
της Άρσεναλ στο Λονδίνο αγωνίστηκε 
και ο προερχόμενος από τα σπλάχνα 
του Συλλόγου Βούρος

Γιώργος Μανθάτης
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Πρωταθλητής στις παροχές 
Από τη μια άκρη της Ελλάδος έως την άλλη πολλές 
Ακαδημίες ποδοσφαίρου επιλέγουν να εισέλθουν στο 
Δίκτυο Σχολών του Ολυμπιακού που παρέχει στους 
συνεργάτες του μια σειρά από υπηρεσίες που τους 
«θωρακίζουν». Από τις πλέον βασικές παροχές είναι το 
ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο των προπονητών των 
Σχολών που διεξάγεται στο Προπονητικό Κέντρο Ρέντη και 
οργανώνει η Διεύθυνση Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Στα 
μέλη του Δικτύου πραγματοποιούνται σεμινάρια Αθλητικής 
Ψυχολογίας και Διατροφής, αλλά και εργομετρικές 
μετρήσεις. Μια σημαντική παροχή είναι και η συμμετοχή 
στο Πρωτάθλημα Σχολών Αττικής, το οποίο ολοκληρώνεται 
κάθε Μάιο στο Ρέντη. 

Σύνδεση με Ακαδημία, πρώτη ομάδα
Οι προπονητές της Ακαδημίας επισκέπτονται τις Σχολές 
και προπονούν επίλεκτα τμήματα, ενώ μέσα απ’ αυτή 
την διαδικασία «τσεκάρουν» πολλά παιδιά τα οποία 
δοκιμάζονται στην Ακαδημία! Μεγάλο ποσοστό αυτών 
των παιδιών στελεχώνουν τις ομάδες της Ακαδημίας 
ειδικά στις ηλικίες 8-13 ετών. Αξίζει να αναφερθεί το 
όνομα του Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος ξεκινώντας από 
τη Σχολή Μυτιλήνης έφτασε στην πρώτη ομάδα και είχε 
συμμετοχή και σ’ αγώνα UEFA Champions League, ενώ ο 
Στάθης Λάμπρου από τη Σχολή Χαλκίδας αγωνίστηκε στο 
Youth League.

Παγκόσμιο θρυλικό δίκτυο! 
Ξεπέρασαν τα 7.000 παιδιά οι σχολές ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού

Το Δίκτυο Σχολών Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού συμπλήρωσε δεκαπέντε χρόνια ζωής και συνεχίζει να είναι 
το πιο παλαιό και αναπτυγμένο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός διαθέτει 

44 Σχολές σε Ελλάδα (37), Κύπρο (5) και ΗΠΑ (2) και συνεχώς αυξάνει τον αριθμό τους αφού παρέχει τις πλέον 
άρτιες υπηρεσίες και παροχές στα μέλη του Δικτύου το οποίο και έχει ξεπεράσει τα 7000 παιδιά. 

Ο Καμπιάσο βρέθηκε δίπλα στα παιδιά των Σχολών

Κοινωνικό πρόσωπο, summer camp
Οι Σχολές δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός 
πασχ ίζε ι  γ ια  την  μόρφωση-εκπαίδευση,  την 
κοινωνικοποίηση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
των Σχολών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι 
οργανωμένες επισκέψεις σε ιδρύματα της Ελλάδος, της 
Κύπρου και των ΗΠΑ καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 
Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μετά από επιθυμία  του 
κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και συνοδεύονται  από οικονομική 
ενίσχυση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κάθε χρόνο, τα 
τελευταία 15,  ο Ολυμπιακός διοργανώνει στο Προπονητικό 
Κέντρο, “Summer Camp” στο οποίο συμμετείχαν παιδιά 
όλων των ηλικιών από δεκάδες χώρες του κόσμου και 
φυσικά από την Ελλάδα. 
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Προμηθευτείτε τα

ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ
ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ

από τα καταστήματα του

και από το www.redstore.gr

9,99¤
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Οι οκτώ, έως τώρα, 
ερυθρόλευκοι τίτλοι

Πυγμαχία Γυναικών (51κ.)
Η Αντωνία Παπουτσάκη παρέμεινε στον... θρόνο της αφού 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 51 κιλών 
νικώντας στον τελικό την Κατερίνα Κουτσογεωργοπούλου 
διατηρώντας τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στη Λεωφόρο.

Μπάσκετ Γυναικών
Η επανίδρυση του τμήματος μπάσκετ γυναικών συνοδεύτηκε 
με την κατάκτηση του Κυπέλλου, καθώς οι «ερυθρόλευκες» 
επικράτησαν με 63-60 του Παναθηναϊκού στον μεγάλο τελικό που 
διεξήχθη στη Λευκάδα.

Βόλεϊ Ανδρών
Ο Ολυμπιακός στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας επικρατώντας 
με 3-0 της Κηφισιάς στο μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο ΔΑΚ 
Γλυφάδας, μετά και την επική ανατροπή στον ημιτελικό κόντρα 
στον ΠΑΟΚ.

Βόλεϊ Ανδρών
Με μια επική ανατροπή από 2-0 σετ αλλά και από 14-10 στο 
ταιμπρεϊκ κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 3-2 και να κατακτήσει 
για τρίτη φορά στην ιστορία του το League Cup “Νίκος Σαμαράς”. 

Βόλεϊ Γυναικών
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε για 6η 
διαδοχική φορά το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας με 3-0 σετ 
της ΑΕΚ στον τελικό του Final Four. 

Πόλο Γυναικών
Τα κορίτσια του πόλο επικράτησαν με 10-6 της Πάντοβα στον 
μεγάλο τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο κατάμεστο
«Π. Καπαγέρωφ» και αναδείχθηκαν υπερπρωταθλήτριες Ευρώπης.

Κλειστός Στίβος Ανδρών
Το 2ο διαδοχικό πρωτάθλημα και 6ο συνολικά κατέκτησε ο 
Ολυμπιακός που διέπρεψε στο 30ο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου 
που διεξήχθη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καταλαμβάνοντας την 
1η θέση στη βαθμολογία συγκεντρώνοντας 49 βαθμούς. 

Πινγκ Πονγκ Ανδρών
Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλητής της Α1 
Ανδρών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης στους άντρες όντας μάλιστα 
και αήττητος μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και το 
πέρας 18 αγωνιστικών. 

Για άλλη μια χρονιά κατακτούν πρωτιές
τα ερασιτεχνικά τμήματα του Ολυμπιακού
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός δεν κάνει, απλά, αθλητισμό. Κάνει πρωταθλητισμό. Πρωταγωνιστεί. Γι’ αυτό «γεννήθηκε». 
Για να διακρίνεται. Να ξεπερνάει τους πάντες. Και δεν το κάνει μόνο στην Ελλάδα. Τα ελληνικά σύνορα 

αποδεικνύονται πολύ στενά για να χωρέσουν το μεγαλείο του. Ο Θρύλος διακρίνεται σε πολλά αθλήματα σε 
Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό οι τροπαιοθήκες του είναι γεμάτες πρωταθλήματα Ευρώπης και πολλά ακόμα 
τρόπαια. Ένα συνοπτικό rewind θα βοηθήσει κι εσάς κι εμάς να τα θυμηθούμε. 

«Βάψαμε» ερυθρόλευκη
τη Γηραιά  Ήπειρο

24-4-1997:
«ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟΟΟ»

Στο Τελ Αβίβ και τη Σαραγόσα ο Ολυμπιακός είχε καθιερωθεί 
στη συνείδηση όλων των φιλάθλων της Ευρώπης ως μία 
από τις υπερδυνάμεις μπάσκετ. Και στη Ρώμη ήρθε η ώρα να 
στεφθεί βασιλιάς. Αφού κέρδισε την Ολύμπια Λιουμπλιάνας στον 
ημιτελικό, επιβλήθηκε 73-58 της Μπαρτσελόνα στον τελικό του 
φάιναλ φορ με τον Ρίβερς να χορεύει και τους Σιγάλα, Φασούλα, 
Τόμιτς και Τάρλατς ν’ ακολουθούν. Ήταν μια μαγική χρονιά για 
τον Θρύλο στην οποία έκανε τρεμπλ. 

10-3-1996: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΒΟΛΕΪ

Το 1992 ο Ολυμπιακός έστειλε το πρώτο... μήνυμα 
σε όλη την Ευρώπη για το πόσο είχε μεγαλώσει 
στο βόλεϊ φτάνοντας στον τελικό με την Ραβένα. 
Ανήμερα των γενεθλίων του, το 1996, ο Θρύλος 
κατάφερε να το πιστοποιήσει παίρνοντας την πρώτη 
ευρωπαϊκή του κούπα και στο βόλεϊ. Ύστερα από 
ένα συγκλονιστικό ματς κέρδισε 3-2 την Μπάγερ 
Βούπερταλ και αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης.

12-3-2005:
TOP...TEAM ΘΡΥΛΟΣ

Την περίοδο 2004/05 ο Ολυμπιακός έβαλε ακόμα μια 
ευρωπαϊκή κούπα στη συλλογή του. Επικράτησε στο 
κατάμεστο ΣΕΦ της ολλανδικής, Όρτεκ Νεσελάντε, 
με 3–0 σετ στον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου 
Κυπελλούχων (Top Teams Cup) και κατέκτησε τον 
δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο του τμήματος βόλεϋ. 

25-5-2002:
ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ

Ο δρόμος του Ολυμπιακού στην κορυφή του 
ευρωπαϊκού πόλο είχε στρατηγική. Έγινε με τρόπο, 
κόπο και πλάνο. Γι’ αυτό και η πρώτη παρουσία της 
ομάδας ανδρών σε τελικό Champions League πόλο, 
με την Ντουμπρόβνικ, είχε καλύτερη συνέχεια. Μια 
χρονιά μετά, το 2002, η ομάδα έφτασε στον... αφρό 
της πισίνας. Κέρδισε 9-7 την πανίσχυρη Χόνβεντ και 
ο Ολυμπιακός στέφθηκε βασιλιάς και στην πισίνα. 

13-5-2012:
ΑΠΟ ΤΟ -19 ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ

Υπάρχουν κάποια ματς που χαράσσονται στο μυαλό 
και την ψυχή ενός φίλου μιας ομάδας. Που γράφονται 
στα βιβλία της ιστορίας με τα πλέον ανεξίτηλα 
γράμματα. Αυτό ανήκει στην εν λόγω κατηγορία. Στο 
-19 βρέθηκε ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 
στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας μπάσκετ στην 
Κωνσταντινούπολη. Το καλάθι του Πρίντεζη 0.7’’ πριν 
από το τέλος (62-61 τελικό) έστειλε εκατομμύρια 
Ολυμπιακούς στους εφτά ουρανούς. 

8-9-1963:
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ο Ολυμπιακός έγινε το 1963 η πρώτη ελληνική ποδοσφαιρική 
ομάδα που κατάφερε να κατακτήσει διεθνή τίτλο. Ο λόγος 
για το Βαλκανικό Κύπελλο που εκείνη την εποχή αποτελούσε 
τεράστια επιτυχία. Απέναντι στον Ολυμπιακό παρατάχθηκαν 
ομάδες πολύ δυνατές ακόμη και για τα δεδομένα της 
υπόλοιπης Ευρώπης. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση έπαιρναν 
μέρος κάθε χρόνο οι δευτεραθλήτριες των Βαλκανικών 
χωρών. Ο Ολυμπιακός, που πήρε τη δεύτερη θέση στη σεζόν 
1960-61, κέρδισε έτσι το δικαίωμα συμμετοχής στο Δεύτερο 
Βαλκανικό Κύπελλο, που άρχισε το 1961 και ολοκληρώθηκε 
το 1963. Στον τελικό αντιμετώπισε τη Λέφσκι Σόφιας. 
Κέρδισε το πρώτο ματς στον Πειραιά 1-0 με γκολ του Σιδέρη, 
ηττήθηκε με 1-0 στη Σόφια και στις 18 Σεπτεμβρίου 1963 
ήρθε η ώρα του τρίτου τελικού. Στο στάδιο Μιτχάτ Πασά, στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός κέρδισε ξανά με 1-0 χάρη 
σε γκολ του Στεφανάκου στο 88’.

29-12-2002:
ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ

Το 2002 ήταν ονειρεμένη χρονιά για την ανδρική ομάδα 
πόλο. Μετά την ανάδειξή της σε πρωταθλήτρια Ευρώπης τον 
Μάιο, τέλη Δεκέμβρη, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε και υπερ-
πρωταθλητής κερδίζοντας με 6-5 την ουγγρική Βάσας στον 
τελικό του Super Cup και μάλιστα μέσα στη Βουδαπέστη. 
Εκείνη την χρονιά είχαν κατακτηθεί 4 τίτλοι. Νταμπλ στην 
Ελλάδα και Champions League και Super Cup εκτός συνόρων. 

4-12-2006: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ

Διεθνείς  διακρίσεις  έχει  ο Ολυμπιακός και  στην 
ελληνορωμαϊκή πάλη. Οι αθλητές του πήραν την πρώτη 
θέση στο Κύπελλο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (Cela Cup) που 
διεξήχθη στην πόλη Σρέτζανιν της Σερβίας. Επικράτησαν 4-2 
της Κροατικής Βιντίγια και κατέκτησαν τον τίτλο.
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20-11-2015:
ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης ήρθε η ώρα για το υπερ-
πρωτάθλημα Ευρώπης για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. 
Παίζοντας καταπληκτικό πόλο κέρδισαν με 10-6 την 
πανίσχυρη Πάντοβα και απέδειξαν ότι αποτελούν με διαφορά 
την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης πανηγυρίζοντας 3η 
κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου σε διάστημα 20 μηνών!

25-4-2015: ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Οι ερυθρόλευκες γοργόνες, πια, είναι μια διεθνής 
δύναμη στο πόλο. Κι αυτό το απέδειξαν και κατά τη 
διάρκεια του 2015. Μετά το Len Trophy τα κορίτσια 
αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ευρώπης νικώντας 
10-9 την υπερδύναμη Σαμπαντέλ. 

6-10-2013: ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗΣ! 

Ο Ολυμπιακός έχει αναδειχθεί 3 φορές πρωταθλητής 
Ευρώπης στο μπάσκετ ωστόσο κατάφερε να γίνει και 
πρωταθλητής κόσμου. Το 2013 κέρδισε σε διπλό 
τελικό την βραζιλιάνικη Πινιέιρος και κατέκτησε το 
βαρύτιμο τρόπαιο. Στο πρώτο ματς κέρδισε μέσα στο 
Σάο Πάουλο με 81-70 και στο δεύτερο με 86-69.

5-4-2014: ΧΡΥΣΕΣ ΓΟΡΓΟΝΕΣ

Πέρα από τους μάγκες του πόλο, ο Ολυμπιακός διαθέτει 
και... γοργόνες. Με προπονητή τον Χάρη Παυλίδη οι 
«ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το LEN Trophy. Κέρδισαν στον 
ημιτελικό με 8-5 τη ρωσική, Κίνεφ Κίρισι, και στον τελικό 
επικράτησαν με 10-9 της ιταλικής, Φιρέντσε. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

12-5-2013: BACK2BACK Ο ΘΡΥΛΟΣ

Για δεύτερο σερί φάιναλ φορ στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, 
στο Λονδίνο αυτή τη φορά, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζονταν 
από τους ειδικούς ως φαβορί. Για δεύτερο σερί φάιναλ φορ, 
όμως, πήγε κόντρα στα προγνωστικά. Η Ρεάλ ήταν η αντίπαλός 
του στον τελικό. Με μια μεγαλοπρεπή κατοστάρα (100-88) 
και μια νέα σπουδαία ανατροπή ο Θρύλος αναδείχθηκε 
Πρωταθλητής Ευρώπης για 2η σερί χρονιά. 
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The… Olympiacos Games 2016!

Οι αθλητές του Ολυμπιακού 
που προκρίθηκαν

Περίπου η μισή αποστολή 
της Eλληνικής Ολυμπιακής 
Aποστολής θα απαρτίζεται 
από αθλητές/προπονητές 

του Ολυμπιακού!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΡΩΝ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Το 2016 είναι μια Ολυμπιακή χρονιά. Το μεγαλύτερο 
αθλητικό ραντεβού στον πλανήτη, οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες που «γεννήθηκαν» στην Ελλάδα, θα διεξαχθούν 
το καλοκαίρι (5 με 21 Αυγούστου) στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, τη 
βραζιλιάνικη μεγαλούπολη των 6,5 εκατ. κατοίκων. 

Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, ν’ απουσιάσει απ’ αυτή τη 
σπουδαία γιορτή ο Ολυμπιακός. Ένας Σύλλογος που 
έχει στα… γονίδιά του τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ένας 
Σύλλογος που έγινε Θρύλος στο πέρασμα των δεκαετιών 
χάρη και στις επιτυχίες του σε διάφορα αθλήματα, όχι μόνο 
στο ποδόσφαιρο. Οι εμπνευστές του Ολυμπιακού εξάλλου 
τον δημιούργησαν σύμφωνα με τα Ολυμπιακά Ιδεώδη. 

Στο καταστατικό της ίδρυσής του στις 10 Μαρτίου του 1925 
υπογραμμίστηκε η «ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά 
τη νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις 
αυτής». Τονίστηκε «η ίδρυσης αθλητικών χώρων πάσης 
φύσεως». Προαναγγέλθηκε «η οργάνωσις πάσης κατά 
θάλασσαν αθλητικής κινήσεως». 

Και το έμβλημά του δεν θα μπορούσε παρά ν’ αποτελεί, 
τρόπον τινά, την προσωποποίηση των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Ο έφηβος που μόλις έχει αναδειχθεί νικητής και 
έχει σκύψει το κεφάλι με ταπεινότητα για να του φορεθεί 
το βραβείο που δεν είναι άλλο από ένα δάφνινο στεφάνι. 

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας το έπαθλο 
στον νικητή ήταν ο Κότινος, δηλαδή ένα στεφάνι από κλαδί 
αγριελιάς. Ο έφηβος του Ολυμπιακού φοράει στεφάνι από 
δάφνη που θεωρούνταν εξαιρετικό τιμητικό σύμβολο και 
έπαινος για κάποια νίκη ή για κάποια ιδιαίτερη απόδοση που 
είχε επιτύχει ο τιμούμενος σε αθλητικό αγώνα ή σε κάποια 
άλλη αναμέτρηση ιδιαίτερης σημασίας. 

Οι αρχαίοι Έλληνες θαύμαζαν τη δάφνη ως φυτό ιδιαίτερης 
σημασίας. Πίστευαν ότι συμβόλιζε τη μετάνοια, καθώς και 
τη σωματική και ηθική λύτρωση. Το δάφνινο στεφάνι είναι 
σύμβολο της ειρήνης. Έχει γεωμετρικό σχήμα κύκλου, που 
συμβολίζει την τελειότητα. Τα αειθαλή φύλλα της δάφνης 
συμβολίζουν την αιωνιότητα και την αθανασία. Έτσι, το 
δάφνινο στεφάνι έγινε σύμβολο της αναγνωρισμένης 
επιτυχίας, της υψηλής απόδοσης, της νίκης, της φήμης 

Οι αθλητές/προπονητές που θα εκπροσωπούν και τα ερυθρόλευκα χρώματα του Ολυμπιακού στο Ρίο, πέρα από ‘κείνα 
της πατρίδας τους, θα είναι πολλοί. Έχουν ήδη εξασφαλίσει 20  Έλληνες και άλλοι 5 ξένοι που θ’ αγωνιστούν και για 

τον κορυφαίο ελληνικό Σύλλογο στη Βραζιλία τον ερχόμενο Αύγουστο στο σπουδαιότερο αθλητικό γεγονός. Συνολικά 
25 άνθρωποι από 4 διαφορετικά αθλήματα (σ.σ.: κολύμβηση, κωπηλασία, πόλο και ξιφασκία) θα προσπαθήσουν για το 
καλύτερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όπως είναι φυσικό θα τους συνοδεύουν οι πιο θερμές ευχές εκατομμυρίων 
Ελλήνων και Ολυμπιακών. 

  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

και της ιεροσύνης στους αρχαίους Έλληνες και στους 
Ρωμαίους γενικά.

Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, θα είναι παρών στο Ρίο. Οι αθλητές 
του αναμένεται να είναι, περίπου, οι μισοί από το σύνολο της 
ελληνικής αποστολής! Και θα βρεθούν εκεί για να τιμήσουν 
τα χρώματα της Ελλάδας (σ.σ.: και οι ξένοι αθλητές μας των 
δικών τους χωρών), αλλά και τα ερυθρόλευκα χρώματα 
του Ολυμπιακού.

ΞΕΝΟΙ
# Ονοματεπώνυμο Άθλημα 
21 Γιόζιπ Πάβιτς (Κροατία) Πόλο
22 Τζέσε Σμιθ (ΗΠΑ) Πόλο
23 Τζούλια Έμμολο (Ιταλία) Πόλο
24 Ρομπέρτα Μπιανκόνι (Ιταλία) Πόλο
25 Μπλάι Μάλιαρακ (Ισπανία) Πόλο

# Ονοματεπώνυμο Άθλημα
11 Κωνσταντίνος Μουρίκης Πόλο
12 Χριστόδουλος Κολόμβος Πόλο
13 Άγγελος Βλαχόπουλος Πόλο
14 Στέφανος Γαλανόπουλος Πόλο
15 Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς Πόλο
16 Γιώργος Δερβίσης Πόλο
17 Βασιλική Βουγιούκα Ξιφασκία
18 Θοδωρής Βλάχος (προπ.) Πόλο
19 Δημήτρης Κραβαρίτης (προπ.) Πόλο
20 Νίκος Γέμελος (προπ.) Κολύμβηση

ΕΛΛΗΝΕΣ
# Ονοματεπώνυμο Άθλημα
1 Σπύρος Γιαννιώτης Κολύμβηση
2 Κέλλυ Αραούζου Κολύμβηση
3 Στέφανος Δημητριάδης Κολύμβηση
4 Απόστολος Χρήστου Κολύμβηση
5 Διονύσης Αγγελόπουλος Κωπηλασία
6 Μανώλης Μυλωνάκης Πόλο
7 Βαγγέλης Δελακάς Πόλο
8 Αλέξανδρος Γούνας Πόλο
9 Γιάννης Φουντούλης Πόλο
10 Κυριάκος Ποντικέας Πόλο
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Συνεχίζουν να διεκδικούν
την πρόκριση

Η αποστολή που θα φέρει και το έμβλημα του Ολυμπιακού στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βραζιλίας είναι ήδη αρκετά 
μεγάλη. Περίπου η μισή απ’ αυτή που θα στείλει συνολικά η χώρα μας. Δεν αποκλείεται ωστόσο να μεγαλώσει ακόμα 

περισσότερο στην πορεία. Κι αυτό γιατί βρίσκεται ακόμα εν εξελίξει η προσπάθεια αρκετών αθλητών σε διάφορα σπορ 
προκειμένου να ξεπεράσουν τα όρια για πρόκριση στο σπουδαίο αυτό αθλητικό ραντεβού.

Άλλοι 22  Έλληνες από  8 διαφορετικά αθλήματα θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να είναι κι εκείνοι παρόντες στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και για διάκριση, πέρα από την συμμετοχή που, από μόνη της, 
αποτελεί ύψιστη τιμή για έναν αθλητή. 

ΕΛΛΗΝΕΣ
# Ονοματεπώνυμο Άθλημα
1 Κωνσταντίνος Μαρκόζης Κολύμβηση
2 Αντώνης Φωκαϊδης Κολύμβηση
3 Αφροδίτη Γιαρένη Κολύμβηση
4 Θεοδώρα Γιαρένη Κολύμβηση
5 Χρήστος Κατραντζής Κολύμβηση
6 Ρωμανός Αλυφαντής Κολύμβηση
7 Μάρθα Μάτσα Κολύμβηση
8 Μαριάννα Λυμπερτά Κολύμβηση
9 Αγγελική Μαυραντζά Κολύμβηση
10 Γιώργος Τσουρούτας Ξιφασκία
11 Αντωνία Παπουτσάκη Πυγμαχία
12 Δημήτρης Πατσουκάκης Επι Κοντό
13 Δημήτρης Τσιάμης Τριπλούν
14 Νίκη Πανέτα Τριπλούν
15 Παναγιώτης Τριβιζάς 4Χ100
16 Πέτρος Κυριακίδης 4Χ100
17 Ανδριάννα Φέρρα 4Χ100
18 Κώστας Μουρατίδης 4Χ100
19 Δημήτρης Θεοδωρακάκος Μαραθώνιος
20 Κώστας Παπαγεωργίου Πινγκ Πονγκ
21 Μαρία Χριστοφοράκη Πινγκ Πονγκ
22 Γεωργία Ζαβιτσάνου Πινγκ Πονγκ
  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Η ΟΜΑΔΑ

Μάρκο Αλεξάντρ Σαράιβα ντα Σίλβα ή πιο σύντομα 
«Μάρκο Σίλβα». Ο 38χρονος προπονητής (12 Ιουλίου 
1977) γεννήθηκε στην Λισσαβώνα της Πορτογαλίας. 
Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην θέση του δεξιού 
οπισθοφύλακα, με πρώτη του ομάδα την Belenenses, 
ενώ στην συνέχεια ήταν μέλος και άλλων πορτογαλικών 
ομάδων όπως Atlético, Trofense, Campomaiorense, Rio 
Ave, Braga B, Salguiros, Odivelas, ενώ στο τέλος της 
καριέρας του αγωνίστηκε για έξι χρόνια στην Estoril, 
της οποίας ανέλαβε Διευθυντής Ποδοσφαίρου όταν 
σταμάτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2011. 
Λίγο αργότερα ανέλαβε καθήκοντα προπονητή, όπου 
παρέμεινε έως το 2014.

Στην πρώτη σεζόν ως προπονητής, οδήγησε την ομάδα 
του στην πρώτη θέση της Segunda Liga και στην 
άνοδό της στην πρώτη κατηγορία. Την σεζόν 2012-
2013, η Εστορίλ τερμάτισε στην 5η θέση με 13 νίκες, 
6 ισοπαλίες και 11 ήττες εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή 
της στα προκριματικά του UEFA Europa League. Η σεζόν 
2013-2014 ήταν ακόμα καλύτερη για την Εστορίλ, 
η οποία τερμάτισε στην 4η θέση με 15 νίκες, 9 ισοπαλίες 
και 6 ήττες και εξασφάλισε εκ νέου την συμμετοχή της 
στο UEFA Europa League, αυτή την φορά απευθείας 
στους ομίλους.

Τα επιτεύγματά του με την Εστορίλ τον οδήγησαν στο να 
αναλάβει την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας την σεζόν 2014-
2015. Στη μοναδική χρονιά στον πάγκο της Σπόρτινγκ, την 
οδήγησε στην 3η θέση του πρωταθλήματος πίσω από την 
πρωταθλήτρια Μπενφίκα και την δεύτερη Πόρτο.

Μάρκο Σίλβα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

GONCALO PEDRO Βοηθός Προπονητή
JOAO PEDRO SOUSA Βοηθός Προπονητή
PAULO SAMPAIO RIFA Βοηθός Προπονητή
ΑΛΕΚΟΣ ΡΑΝΤΟΣ  Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ  Γυμναστής
ΜΑΝΟΣ ΣΜΠΟΚΟΣ  Γυμναστής
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ  Αναλυτής
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ  Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ   Αναλυτής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΤΑΣΟΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ Φυσικοθεραπευτής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ   Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ  Μασέρ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Αθλητικός Διευθυντής
ΧΟΥΑΝ ΧΟΣΕ ΛΟΡΕΝΘΟ  Τεχνικός Σύμβουλος της Διοίκησης 
 σε θέματα μεταγραφών
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ  Team manager
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  Φροντιστής
ΤΑΚΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ  Φροντιστής
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΡΣΟΣ  Φροντιστής
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΟΥΝΤΟΣ  Φροντιστής
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ  Διερμηνέας
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Πραξιτέλης 
Βούρος
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΪΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.73
ΒΑΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

29

30

Λεάντρο
Σαλίνο
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.68
ΒΑΡΟΣ: 61 ΚΙΛΑ

Κωνσταντίνος 
Τσιμίκας
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:12 ΜΑΪΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

41

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

7

Ρομπέρτο 
Χιμένεθ Γκάγκο
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

Λευτέρης 
Χουτεσιώτης
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

16 33

Στέφανος 
Καπίνο
Τερματοφύλακας

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.96
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

37 3

Αλμπέρτο 
Μποτία
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΑΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

Λούκα 
Μιλιβόγεβιτς
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

5

Αλεχάντρο
Ντομίνγκεζ
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.76
ΒΑΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

Παϊτίμ
Κασάμι
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  2 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΒΕΤΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΑΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ

10 118

Ανδρέας 
Μπουχαλάκης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

Μανουέλ
Ντα Κόστα
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

Ομάρ 
Ελαμπντελαουί
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

6 14

Δημήτρης 
Σιόβας
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

23

Αρτούρ 
Μαζουακού
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

26

ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ



56 57

ΠΑΙΚΤΕΣ

Άλαν
Πουλίδο
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΜΕΞΙΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

17 99

Μπράουν
Ιντέγε  
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΝΙΓΗΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΑΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

20

Δημήτρης 
Κολοβός
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

Τζίμι
Ντουρμάζ
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ:  ΣΟΥΗΔΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

21

Μανώλης 
Σάλιακας
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.73
ΒΑΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

34

44

Σάσα
Ζντιέλαρ
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΑΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

Ερνάνι

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

77

Φελίπε
Πάρντο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 
ΧΩΡΑ: ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 84 ΚΙΛΑ

90 91

Εστεμπάν 
Καμπιάσο
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980
ΧΩΡΑ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

Σεμπά

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

92

ΟΜΑΔΑ

Νταβίντ 
Φουστέρ
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

19
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Αθλητική Ένωση Λεκανοπεδίου Καλλονής, όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα 
της, ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου του 1994 με τη συγχώνευση των ομάδων του Απόλλωνα 
Δαφίων και του Αρισβαίου Καλλονής. Από τη σεζόν 2007/08 ωστόσο άρχισε να μπαίνει σε 
τροχιά επιτυχιών και να ξεφεύγει σιγά σιγά από τα στενά όρια των τοπικών κατηγοριών του 
ποδοσφαίρου και να «βλέπει» προς τις μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες. 

Ακολούθως διαβάζουμε στο σάιτ της Καλλονής τα εξής: «Τη σεζόν 2009/10 αγωνιζόμενη στον 9ο όμιλο της Δ΄ 
Εθνικής, εκπλήσσει ευχάριστα τους φιλάθλους της. Το αξιόμαχο ρόστερ και η νοοτροπία του πρωταθλητισμού γίνονται 
αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και παράλληλα το... όχημα για την άνοδο στη Γ΄ Εθνική κατηγορία. Μάλιστα, 
τον αμέσως επόμενο χρόνο (2010/11) και έχοντας κεκτημένη ταχύτητα από την προηγούμενη σεζόν, η ομάδα της 
Καλλονής, θα πλασαριστεί στη δεύτερη θέση και η άνοδος στη Football League (Β΄ Εθνική) θα γίνει πραγματικότητα. 

Στην πρώτη της χρονιά στη Football League (2011/12) η ΑΕΛΚ παρουσιάζει ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ της 
κατηγορίας και με οδηγούς τους Λουτσιάνο Ντε Σόουζα στον πρώτο γύρο και Γιάννη Ματζουράκη –με βοηθό τον 
«Λούτσι»– στο δεύτερο καταλαμβάνει την 6η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και παίρνει μέρος στα 
playoffs ανόδου στη Superleague. Στα playoffs, στόχος που είχε τεθεί από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Νίκο Μιχαλάκη στην 
αρχή της χρονιάς, η ομάδα πήρε την 3η θέση και κατατάσσεται έτσι στην 5η θέση του πρωταθλήματος. Μια επιτυχημένη 
χρονιά για την ομάδα, αλλά και για το Λεσβιακό ποδόσφαιρο που έθεσε τις βάσεις για καλύτερη πορεία στο μέλλον. 

Τη σεζόν 2012/13 η ΑΕΛΚ ήταν φτιαγμένη για να υλοποιήσει ένα και μόνο στόχο, την άνοδο στην Super League. Η 
έλευση του Μπάμπη Τεννέ στη θέση του προπονητή την 1η Ιανουαρίου του 2013 διαμόρφωσε ένα μοναδικό ντεμαράζ 
για την ΑΕΛΚ κρατώντας την αήττητη για πολλές αγωνιστικές. Με τα στοιχεία να μιλούν από μόνα τους (καλύτερη άμυνα 
του πρωταθλήματος και λιγότερες εντός έδρας ήττες) η Καλλονή πανηγύρισε στον τελευταίο αγώνα με τον Ολυμπιακό 
Βόλου –τον Τελικό όπως χαρακτηρίστηκε– την απευθείας άνοδό της στη Super League για πρώτη φορά στην ιστορία 
τόσο της ίδιας όσο και του Λεσβιακού ποδοσφαίρου».

Η πρώτη χρονιά της Καλλονής (2013/14) στην Super League χαρακτηρίστηκε από το παγκόσμιο παράδοξο κι αυτό 
δεν ήταν άλλο από το ότι η ομάδα αναγκάστηκε, καθώς δεν ήταν έτοιμο το γήπεδό της, να δώσει και τα 34 ματς 
πρωταθλήματος αγωνιζόμενη, ουσιαστικά, εκτός έδρας. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Από 
πέρυσι (2014/15) ωστόσο άνοιξε τις πύλες του το Δημοτικό Στάδιο της Μυτιλήνης και η ομάδα αγωνίζεται μπροστά 
στο κοινό της.

Έδρα: Δημ.στάδιο Μυτιλήνης (3.000)
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη
email: grammateia@aelk.gr
site: www.kallonifc.gr
Τηλέφωνο: 22510-23551, Fax: 22510 55137

Έτος ίδρυσης: 1994
Χρώματα: Μπλε-Άσπρο
Ψευδώνυμο: Σαρδέλες
Πρόεδρος: Νικόλαος Μιχαλάκης
Προπονητής: Νίκος Καραγεωργίου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

#    ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Ν-Ι -H             ΓΚΟΛ
ΕΝΤΟΣ

Ν-Ι -H             ΓΚΟΛ
ΕΚΤΟΣ

Ν-Ι -H             ΓΚΟΛ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29 82 27-1-1 76-16 14-0-0 40-5 13-1-1 36-11
2 ΑΕΚ 29 57 17-6-6 43-18 13-0-2 31-6 4-6-4 12-12
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 29 52 17-4-8 46-25 9-3-2 28-11 8-1-6 18-14
4 ΠΑΟΚ 29 47 13-8-8 45-32 9-4-2 24-12 4-4-6 21-20
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 29 44 12-8-9 33-26 8-3-3 19-10 4-5-6 14-16
6 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 29 39 11-6-12 35-40 7-3-5 19-17 4-3-7 16-23
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 29 39 11-6-12 25-31 7-2-6 12-12 4-4-6 13-19
8 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 29 38 10-8-11 32-30 5-5-4 18-14 5-3-7 14-16
9 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29 38 10-8-11 29-29 6-5-3 18-11 4-3-8 11-18
10 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 29 34 9-7-13 30-46 7-3-5 13-11 2-4-8 11-21
11 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 29 34 8-10-11 24-36 3-7-4 11-17 5-3-7 13-19
12 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 29 34 8-10-11 24-32 4-6-4 20-23 4-4-7 10-23
13 SKODA ΞΑΝΘΗ 29 33 6-15-8 27-31 4-7-3 15-13 2-8-5 12-18
14 ΒΕΡΟΙΑ 29 27 5-12-12 18-31 2-6-7 7-14 3-6-5 11-17
15 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 29 17 3-8-18 17-52 2-3-10 10-25 1-5-8 7-27
16 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 29 16 3-7-19 19-48 3-5-7 16-21 0-2-12 3-27
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΜΑΡΚΟ ΣΙΛΒΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ 3

ΜΑΝΟΥΕΛ ΝΤΑ ΚΟΣΤΑ 6

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ 14

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΒΑΣ 23

ΑΡΤΟΥΡ ΜΑΖΟΥΑΚΟΥ 26

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΒΟΥΡΟΣ 29

ΛΕΑΝΤΡΟ ΣΑΛΙΝΟ 30

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ 41

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΧΙΜΕΝΕΘ ΓΚΑΓΚΟ 16

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 33

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ 37

ΜΕΣΟΙ
ΛΟΥΚΑ ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ 5

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 7

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 8

ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ 10 

ΠΑΪΤΙΜ ΚΑΣΑΜΙ 11

ΝΤΑΒΙΝΤ ΦΟΥΣΤΕΡ 19

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ 20

ΤΖΙΜΙ ΝΤΟΥΡΜΑΖ 21 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΛΙΑΚΑΣ 34

ΣΑΣΑ ΖΝΤΙΕΛΑΡ 44

ΕΡΝΑΝΙ 77

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ 90

ΕΣΤΕΜΠΑΝ ΚΑΜΠΙΑΣΟ 91

ΣΕΜΠΑ 92

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΑΛΑΝ ΠΟΥΛΙΔΟ 17

ΜΠΡΑΟΥΝ ΙΝΤΕΓΕ 99

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 ΔΑΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

40 ΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

86 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
69 LLORENTE RAUL

33 MIKIC NIKOLA

13 ΟΥΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

19 ΟΥΓΚΟ ΟΥΚΑ

14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

55 ΒΑΛΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

3 ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

20 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

6 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

31 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΜΕΣΟΙ
32 BLAZIC MARKO

25 FAVALLI LUCAS

5 FIORETOS ALEXANDER

11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗΣ

26 ΓΙΟΥΚΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ

22 ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

18 ΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΙΛΙΑΝΟ

16 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

27 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ

12 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ

21 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
77 KARLSSON SONNY

10 MARKOVIC MIROSLAV

85 NOBREGA BRAULIO

29 WERE PAUL

30 ΓΚΑΜΑΓΚΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ

9 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

7 ΜΠΟΥΡΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

28 ΞΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

96 ΣΟΦΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

90 ΧΙΝΤΑΣΕΛΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Super League Ελλάδα 2015-16 • 30η Αγωνιστική
17/4/2016  • 19:00 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ,
ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΚΟΡ 21.300 ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΣΤΟ “ΝΑΟ” ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ


