OLYMPIACOS FC
M A T C H P R O G R A M M E

OLYMPIACOS FC
VS

REAL BETIS
Thursday 20.9.2018

GROUP STAGE
Matchday 1 • Kick off time: 22.00

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ημερομηνία ίδρυσης
10/03/1925
Αθλητικός Διευθυντής
Κριστιάν Καρεμπέ
Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5,
Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς
Τηλ.: 210 41.43000

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.

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.

2

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!

Aρχηγοί
Κώστας Φορτούνης
Βασίλης Τοροσίδης
Λαζαρος Χριστοδουλόπουλος
Ομάρ Ελαμπντελαουί
Ανδρέας Μπουχαλάκης
Λευτέρης Χουτεσιώτης
Έδρα
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»
Τίτλοι
44 Πρωταθλήματα
27 Κύπελλα
17 Νταμπλ
4 Σούπερ Καπ
1 Βαλκανικό Κύπελλο
Ψηφιακά Μέσα
olympiacos.org
facebook.com/OlympiacosFC
twitter.com/olympiacos_org
instagram.com/olympiacosfc

Today, in Piraeus, a club under the title
“Olympiacos Club of Piraeus Fans” is established
with its purpose being to develop physical education
amongst young people and to always promote it
in a sportsmanlike way.

It is still unknown whether the group of friends attending this historic
general meeting, in 1925, at Moira’s restaurant and drafting the articles
of association –part of which you just read above- had the slightest
idea of the history they were about to make. Their objective, in the
words of Michalis Manouskos, was to establish a club that would inspire
all Greeks. “Olympiacos” would be its name and a laurel-crowned
adolescent its emblem.
Ultimately, Olympiacos grew to become something more than just a
source of inspiration. It became the reason why destitute people could
walk on the streets with their head high; with pride. It was more than
their club, it represented their way of living. A club deriving from the
people, for the people, with the people. Olympiacos is not just another
club. Olympiacos is more than the game, more than the excitement,
more than the victory. Olympiacos is a way of life. A role-model for
those fighters in daily life, who never surrender and overcome all
obstacles. Olympiacos is Olympian. Olympiacos is Greece, an Ideal, a
Legend.
Born in Piraeus, the 2nd largest port in the Mediterranean. Praised in
numerous songs: “Hard as I may look for, I find no other port like that”.
Taking the Olympic Ideals around the world. Olympiacos is inspiration
for Greeks. “You are magic in my mind”, as the chant goes.
The heritage is vast and calls the Legend to keep asking for more
successes. It also calls for bestowing the Olympic Ideals to future
generations. Olympiacos is a Legend. Our Olympic family. We are
winners. We never stop. We never quit. We keep on dreaming!”
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Πέδρο Μαρτίνς
Ο Pedro Martins (Pedro Rui da Mota Vieira Martins)
γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1970. Ως ποδοσφαιριστής
είχε πλούσια καριέρα στην Πορτογαλία, καθώς από
το 1988, οπότε και έκανε το ποδοσφαιρικό του
ντεμπούτο στην Feirense, αγωνίστηκε κατά σειρά
στις Vitória Guimarães, Sporting CP, Boavista, Santa
Clara και Alverca.
Από το 2004 έως το 2006 διετέλεσε βοηθός
προπονητή στις Vitória Setúbal, FC Porto και
Belenenses και από το καλοκαίρι του 2006 βρέθηκε
για πρώτη φορά σε πάγκο ομάδας ως πρώτος
τεχνικός, στην União Lamas. Το επόμενο καλοκαίρι
και για δύο χρόνια ανέλαβε την Lusitânia, ενώ τον
Ιούλιο του 2009 βρέθηκε στον πάγκο της Espinho.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Το 2010 ανέλαβε προπονητής της Marítimo, όπου
και έμεινε για 4 χρόνια και το 2014 μεταπήδησε στην
Rio Ave, την οποία κοουτσάρισε για δύο χρόνια. Tο
καλοκαίρι του 2016 και μέχρι τον Φεβρουάριο του
2018 κάθισε στον πάγκο της Vitória Guimarães, με
την οποία στην πρώτη του σεζόν, τερμάτισε στην 4η
θέση της βαθμολογίας και έφτασε έως τον τελικό
του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Ο κ. Μαρτίνς οδήγησε τον Ολυμπιακό στη φάση
των ομίλων του Europa League, αποκλείοντας τις
Λουκέρνη και Μπέρνλι, ενώ στόχος για τον ίδιο και
τους ποδοσφαιριστές του είναι η κατάκτηση του
πρωταθλήματος και του Κυπέλλου στην Ελλάδα,
αλλά και η πρόκριση από την φάση των ομίλων
του Europa League και η ευρωπαϊκή διάκριση,
φτάνοντας την ομάδα μας όσο το δυνατόν πιο ψηλά
στη διοργάνωση!

ΑΝΤΟΝΙΟ ΕΝΡΙΚΕΣ
ΡΟΥΙ ΠΕΔΡΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΛΟΥΙΣ ΑΝΤΕΡΟ ΛΟΜΠΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ
ΣΗΦΗΣ ΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΡΝΑΝΙ ΓΚΟΜΕΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Αναλυτής
Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Γυμναστής Αποκατάστασης
Αναλυτής
Αναλυτής
Αναλυτής

Ιατρός
Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Διατροφολόγος
Μασέρ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΑΣ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ

Δ/ντης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου
Team Manager
Φροντιστής
Φροντιστής
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Διερμηνέας

ΤΜΉΜΑ SCOUTING
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΣΊΜΟΣ ΧΆΒΟΣ

Επικεφαλής Scouting
Scout
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Η ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΚΤΕΣ

22

1

35

27

26

66

Λευτέρης
Χουτεσιώτης

Ανδρέας
Γιαννιώτης

Ζοζέ Σα

Ομάρ
Ελαμπντελαουί

Γιάγκος
Βούκοβιτς

Γιάννης
Μασούρας

Βασίλης
Τοροσίδης

Παπ Αμπού
Σισέ

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΑΡΟΣ: 93 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1985
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ
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Γιασίν
Μεριά

Κωνσταντίνος
Τσιμίκας

Λεονάρντο
Κούτρης

Ρόντερικ
Μιράντα

Δημήτρης
Νικολάου

Μαντί
Καμαρά

Ανδρέας
Μπουχαλάκης

Μπίμπαρς
Νάτχο

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΜΑΙΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 69 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.71
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.92
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΓΟΥΙΝΕΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΑΡΟΣ: 84 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΙΣΡΑΗΛ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ
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Η ΟΜΑΔΑ
ΠΑΙΚΤΕΣ
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7
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Κώστας
Φορτούνης

Θανάσης
Ανδρούτσος

Γιάννης
Φετφατζίδης

Λάζαρος
Χριστοδουλόπουλος

Ντανιέλ
Ποντένσε

Φελίπε
Πάρντο

Μιγκέλ Άνχελ
Γκερέρο

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΙΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 67 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.67
ΒΑΡΟΣ: 66 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.63
ΒΑΡΟΣ: 65 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ
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Γκιγιέρμε

Ναουέλ
Ματίας Λέιβα

Μάριος
Βρουσάι

Γιάγια
Τουρέ

Αχμέντ
Χασάν

Δημήτρης
Μάνος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.72
ΒΑΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΑΡΟΣ: 73 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 ΜΑΪΟΥ 1983
ΧΩΡΑ: ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΑΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1993
ΧΩΡΑ: ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Φέτος θα είναι η χρονιά μας»!
298 Blue and 655 Blue

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης είναι σε δαιμονισμένη
φόρμα και τραβάει την ομάδα μπροστά, για νέες, μεγάλες, επιτυχίες!

ίχε φανεί ξεκάθαρα, από τα πρώτα του δείγματα,
Ε
στα εφετινά φιλικά προετοιμασίας, ότι ο Κώστας
Φορτούνης είναι ήδη σε άλλο επίπεδο. Ανεβασμένος κατά

πολύ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σαν να είναι...
απελευθερωμένος, από οποιουδήποτε είδους άγχος και
έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει! Ο νεαρός
άσος, αρχηγός του Ολυμπιακού για την εφετινή περίοδο,
σκοράρει ακατάπαυστα, ενώ κάνει φοβερά και τρομερά
πράγματα, με την μπάλα στα πόδια.

Δείχνει, περισσότερο από ποτέ, την ικανότητά του να της
μιλάει και έτσι όλος ο Ολυμπιακός πηγαίνει πιο μπροστά!
Έχοντας μπει δυνατά σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, μπήκε
εξίσου δυνατά και με την Εθνική στο Nations League,
όπου σκόραρε με τη γαλανόλευκη! Το «δεκάρι» του
Ολυμπιακού, νέας κοπής, επιθετικός, σκόρερ, πασέρ, αλλά
και... αμυντικός όπου χρειαστεί, ο Κώστας Φορτούνης,
μιλάει στο επίσημο πρόγραμμα αγώνα της πρεμιέρας του
UEFA Europa League, του ματς με την Μπέτις και αναλύει
τον Ολυμπιακό της νέας χρονιάς, όπως εκείνος τον ζει!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Κώστα ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στη σεζόν και εσύ
μαζί του. Πως αισθάνεσαι;
Αισθάνομαι ιδιαίτερα δυνατός. Βλέπω ότι και όλη η ομάδα
είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμη να κάνει μεγάλα
πράγματα. Ο καθένας μας ξεχωριστά και όλοι μαζί, δείχνουμε
πολύ δυνατοί και ικανοί να κερδίσουμε αυτά που θέλουμε και
αυτά που μας αξίζουν.
Δηλαδή; Σε τι αναφέρεσαι;
Το πρωτάθλημα, κατά πρώτον. Πέρσι δεν ήμασταν πρώτοι,
πράγμα που δεν αρμόζει στον Ολυμπιακό. Πρέπει, λοιπόν,
θέλουμε να πω πιο σωστά, να βγούμε και πάλι πρώτοι. Αυτή
είναι η θέση που αξίζει στον Ολυμπιακό, αυτή κυνηγάμε από την
πρώτη αγωνιστική. Το Κύπελλο, κατά δεύτερον. Ο Ολυμπιακός
πρέπει πάντα να πηγαίνει για το νταμπλ. Αυτό θα κάνουμε και
φέτος. Ερχόμαστε, τώρα, στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις,
οι οποίες αρχίζουν σήμερα. Θέλουμε να περάσουμε τον όμιλο,
να συνεχίσουμε και στην επόμενη φάση και να πάμε όσο πιο
μακριά γίνεται.
Ακούγεται πολύ απαιτητικό όλο αυτό. Θεωρείς ότι η
ομάδα έχει τις δυνατότητες;
Το ρόστερ είναι πολύ βαθύ, ο προπονητής μας δείχνει ικανός να
το διαχειριστεί και νομίζω πως ναι. Η ομάδα έχει τις δυνατότητες
να επιστρέψει στην κορυφή, στην Ελλάδα και να πάει πολύ ψηλά
στην Ευρώπη.
Μιλάς, πρακτικά, για το όνειρο κάθε φίλου του
Ολυμπιακού.
Είναι και δικό μας όνειρο, δεν το συζητώ. Αν δεν κάνουμε εμείς οι
παίκτες, πρώτοι, αυτά τα όνειρα, ποιος θα τα κάνει; Εμείς πρώτοι
πρέπει να είμαστε εκείνοι που θα ονειρευόμαστε πάντοτε πρώτη
την ομάδα την οποία εκπροσωπούμε και τα χρώματα της οποίας
φοράμε. Οπότε όταν μιλάμε για τα όνειρα του κόσμου, μιλάμε
και για τα δικά μας όνειρα. Όλοι μαζί, άλλωστε, μπορούμε να τα
κάνουμε να πετύχουν. Νιώθω ότι φέτος θα είναι η χρονιά μας!
Πως έχεις δει τον κόσμο, σε αυτά τα πρώτα ματς;
Φανταστικό, όπως πάντα. Μας στηρίζει, μας χειροκροτεί, στην
στραβή δεν γιουχάρει, είναι στο πλευρό μας και δείχνει την
στήριξή του, με χειροκρότημα, με τραγούδι. Είναι δεδομένο
ότι θα έρθουν στιγμές που μπορεί η ομάδα να μην είναι τόσο
καλή, που μπορεί να μην καταφέρνουμε να αποδώσουμε όπως
επιθυμούμε, αλλά πρέπει ο κόσμος να είναι εκεί και να μας ωθεί
προς τα εμπρός. Όπως το έκανε, για παράδειγμα, στο ματς με την
Μπέρνλι. Η αντίδραση του κόσμου έπαιξε τεράστιο ρόλο για να
πάμε το ματς στο 3-1 και να φτάσουμε στη νίκη-μισή πρόκριση!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η σχέση σου με τον προπονητή πως είναι;

έχω πολύ καλή σχέση, πολύ καλή επαφή. Και μέσα στο
γήπεδο και εκτός αυτού. Με βοηθάει και τον βοηθάω και
Μπορώ με άνεση να πω εξαιρετική. Ο κ. Μαρτίνς είναι έτσι πηγαίνουμε και οι δύο μπροστά.
ένας πολύ καλός άνθρωπος, καλός προπονητής και μας
μεταδίδει πράγματα που βλέπουμε ότι μπορούμε να Ένα περιστατικό, το οποίο είχε καταγραφεί και στον
κάνουμε καλύτερα. Έχει καλή σχέση με όλα τα παιδιά στην Τύπο, από την προετοιμασία, μεταξύ σας, ισχύει;
ομάδα και παρότι έχει δύσκολο έργο, του να διαχειριστεί
όλο αυτό το πλούσιο ρόστερ και, εν γένει, να είναι (Γέλια!) Λες για το «δώσε μου την μπάλα» ε; Ναι πράγματι.
προπονητής στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, αυτό Σε μια φάση επάνω μου είπε «δώσ’ τη μου ρε Κώστα που
δεν δείχνει να τον αγχώνει. Αντιθέτως, δείχνει και είναι φεύγω να παίξουμε το 1-2. Αν δεν μου τη δώσεις εσύ, ποιος
πολύ ήρεμος, συγκεντρωμένος, σοβαρός και ικανός να θα μου τη δώσει;»... Εννοούσε ότι πρέπει να αναπτύξουμε
διαχειρίζεται καταστάσεις.
τέτοιου είδους αυτοματισμούς. Το είπε με πολύ καλό τρόπο
φυσικά. Αλλά είχε δίκιο. Είναι πιο εύκολο για παίκτες
Κάτι που βλέπει διαρκώς ο κόσμος και έχει ωραία συμπατριώτες να έχουν κατανόηση ο ένας για το παιχνίδι
απήχηση είναι η σχέση σου με τον Λάζαρο. Θες να του άλλου, γιατί μιλάμε και την ίδια γλώσσα και αυτό που
το σχολιάσεις;
εννοούσε είναι ότι περιμένει από εμένα να έχω αυτή την
κατανόηση για το παιχνίδι του και να βρισκόμαστε ολοένα
Ναι τα πάμε πολύ καλά! Όλα τα παιδιά μέσα στην ομάδα και καλύτερα μέσα στο γήπεδο.
έχουμε πολύ καλή σχέση και είμαστε ένα. Με τον Λάζαρο

Και; Πως εξελίσσεται η συνεργασία σας;

παίζουμε πάντοτε όλοι, οπότε πρέπει όλα τα παιδιά να
έχουμε την υπομονή να παίρνουμε τις ευκαιρίες μας. Το
Κάθε παιχνίδι και καλύτερα και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό! ρόστερ είναι τόσο πλούσιο που δεν γίνεται να παίζουμε όλοι
Είναι καλός παίκτης και ξέρει πως να βγάζει το μάξιμουμ μαζί. Ο προπονητής μας ξέρει και θα κάνει το καλύτερο.
στο γήπεδο.
Κώστα έκανες δυνατό ξεκίνημα και με την Εθνική
Πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα, αλλά και πολλοί και ας μην τα καταφέρατε στην Ουγγαρία.
Έλληνες. Πως κυλάει το θέμα «ομοιογένεια»;
Έχω πει πολλές φορές ότι το σημαντικό είναι να κερδίζει η
Πολύ καλά και σε αυτό παίζει ρόλο και ο κ. Μαρτίνς, όπως ομάδα. Έτσι νιώθω και για τον Ολυμπιακό, έτσι νιώθω και
είπα και πριν. Μας βοηθάει να μην είμαστε απλώς ομάδα, για την Εθνική. Δεν με νοιάζει, πραγματικά όμως, το αν θα
αλλά και παρέα. Δεν έχει σημασία αν δεν κάνουν όλοι παρέα σκοράρω εγώ για να έρθει η νίκη. Μπορεί να δώσω ασίστ,
με όλους εκτός γηπέδου. Στα αποδυτήρια είμαστε ένα.
μπορεί να εκτελέσω ένα στημένο και να μπει γκολ, δεν έχει
σημασία. Θα το χαρώ το ίδιο! Η Εθνική είναι ένα κεφάλαιο
Παίζουν μεγάλο ρόλο τα αποδυτήρια, σωστά;
για μένα, νιώθω καλά όποτε εκπροσωπώ την χώρα μας
στο εξωτερικό με τη γαλανόλευκη στο στήθος και θέλω
Τεράστιο ρόλο, όχι απλώς μεγάλο. Και εμείς που είμαστε να τα δίνω όλα, όπως κάνω και με τον Ολυμπιακό. Χάρηκα
κάποια παιδιά πιο παλιά στην ομάδα, οφείλουμε να το γκολ μου στην Εσθονία, αλλά δεν είχαμε ανάλογη
δείχνουμε και στους νεότερους παίκτες τον δρόμο προς συνέχεια και με την Ουγγαρία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε
τα καλά, ενωμένα και ήρεμα αποδυτήρια. Δεν γίνεται να την προσπάθεια.

15

ΘΕΜΑ

Θέλει πρεμιέρα
όπως και πριν δύο χρόνια!

61’ Διπλή σπουδαία απόκρουση του Λεάλι. Αρχικά σε
προσπάθεια του Φράι και έπειτα του Κούμπο.
74’ Ύστερα από κόρνερ που εκτελέστηκε από δεξιά, η
μπάλα στρώθηκε από τον Καμπιάσο στον Ντε Λα Μπέγια
που έκανε το δεξί σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής
στέλνοντας τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Τη σεζόν 2016-17, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 μέσα στην Ελβετία τη Γιανγκ
Μπόις, στην πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

Το «φιλμ» του αγώνα:
2’ Σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό που φεύγει
στην αντεπίθεση με τον Σεμπά. Ο Βραζιλιάνος είδε δεξιά
τον Μάριν που μπήκε διαγώνια στην περιοχή κι αφού
«άδειασε» με έξοχη προσποίηση έναν αντίπαλο έκανε
το αριστερό συρτό σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε και
απομακρύνθηκε.

ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ (Άντι Χούτερ): Μβόγκο, Βον Μπέργκεν,
Μπερτόνε, Σουλεϊμάνι, Λεζάκς, Ραβέ (86’ Ντουά), Φράι
(78’ Σικ), Ροσά, Σούτερ, Ζακάρια, Κούμπο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο): Λεάλι, Φιγκέιρας, Ντε
Λα Μπέγια, Μποτία, Ντα Κόστα, Μιλιβόγεβιτς, Καμπιάσο,
Μάριν (63’ Μάρτινς), Ελιουνούσι (90+3’ Ρομαό), Σεμπά,
Ιντέγε (81’ Καρντόσο).

UEFA EUROPA LEAGUE 2016/17 – ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ,
1η αγωνιστική
ΓΙΑΝΓΚ ΜΠΟΙΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0 - 1 * 15/9/2016 * 20.00
ΓΗΠΕΔΟ: Stade de Suisse
ΣΚΟΡΕΡ: - / 42’ Καμπιάσο
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σερ. Μπόικο (Ουρανία)
ΒΟΗΘΟΙ: Ολ. Κορνίκο (Ουκρανία), Ιγκ. Αλ’ Όκχιν (Ουκρανία)
33’ Πολύ καλή στιγμή για τον Θρύλο με τον Ελιουνούσι να ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14’ Κούμπο, 44’ Λεζάκ / 11’ Ντα Κόστα, 78’
σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά Σεμπά
και τον Μβόγκο να διώχνει με τις γροθιές.
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: - / ΔΟΚΑΡΙΑ: - / 42’ Ο Σεμπά σεντράρει παράλληλα από αριστερά αλλά ο
Ιντέγε δεν προλαβαίνει να στείλει τη μπάλα προς την εστία.
3’ Οι γηπεδούχοι προσπαθούν να αιφνιδιάσουν εκτελώντας
γρήγορα και στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού
ένα πλάγιο που κέρδισαν κοντά στη μεγάλη περιοχή και
αριστερά. Το σουτ του Κούμπο όμως βρίσκει τον Λεάλι σε
ετοιμότητα με τον Ιταλό να διώχνει σε κόρνερ.

Ολυμπιακός επανέρχεται στις ευρωπαϊκές του
Ο
υποχρεώσεις, καθώς απόψε φιλοξενεί στο γήπεδο
Καραϊσκάκη την Μπέτις, για την πρώτη αγωνιστική

ήταν στιβαρή ανασταλτικά κρατώντας τους γηπεδούχους,
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, μακριά από την εστία του
Λεάλι. Παράλληλα ήταν και επικίνδυνη επιθετικά και το
1-0 αναμφίβολα αδικεί τον Θρύλο που θα μπορούσε να
έχει σκοράρει τουλάχιστον σε 3-4 περιπτώσεις ακόμα.
Όπως αποδείχθηκε ωστόσο, το ένα γκολ αρκούσε για
να έρθει αυτή η πολύτιμη νίκη που θέτει τον Ολυμπιακό
επικεφαλής του ομίλου από το 1ο κιόλας ματς.

της φάσης των ομίλων του UEFA Europa League. Ο
Ολυμπιακός γυρίζει στην διοργάνωση όπου πριν από δύο
χρόνια πέτυχε μερικά εξαιρετικά αποτελέσματα και έφτασε
δύο γύρους μετά την φάση των ομίλων. Η παρουσία του
σε εκείνο το Europa League, με τον Πάουλο Μπέντο στον
πάγκο, επίσης έναν Πορτογάλο, όπως και σήμερα έχει τον
Πορτογάλο Πέδρο Μαρτίνς, ήταν πολύ καλή και ο Θρύλος Ο Πάουλο Μπέντο, χρησιμοποίησε στο αρχικό σχήμα
στοχεύει φέτος να πάει ακόμη πιο μακριά!
τους 10 από τους 11 που είχαν, μόλις λίγες ημέρες πριν,
αγωνιστεί στην εντυπωσιακή πρεμιέρα της Super League
Από που άρχισαν, όμως, όλα εκείνη την χρονιά; Από τη με την Βέροια. Η μοναδική αλλαγή υπήρχε κάτω από
Βέρνη, εκεί όπου στην πρεμιέρα του Europa League 2016- τα δοκάρια όπου ο Λεάλι πήρε τη θέση του Καπίνο. Στα
17, ο Θρύλος νίκησε 1-0 την Γιανγκ Μπόις. Με ένα υπέροχο αξιοσημείωτα του αγώνα και το ντεμπούτο του Αλεξί
σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ του Καμπιάσο (42’) ο Ρομαό που αγωνίστηκε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις
Ολυμπιακός άρχισε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του. Έδειξε της αναμέτρησης.
έτσι στην πράξη τις... προθέσεις του στον όμιλο, δηλαδή
την σίγουρη πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ομάδα μας
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42’ ΓΚΟΟΟΛ! Το 1-0 για τον Ολυμπιακό! Ο Καμπιάσο
στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με έξοχο αριστερό πλασέ
στην κίνηση ολοκληρώνοντας τέλεια μια υπέροχη φάση
που άρχισε ο ίδιος. Εκείνος ήταν που πάσαρε στον Μάριν
που βρήκε με κεφαλιά τον Ιντέγε και ο Νιγηριανός έδωσε
έξοχη ασίστ στον σκόρερ Καμπιάσο ο οποίος άρχισε τη
φάση λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και είχε ήδη κινηθεί
σε θέση φορ.
45’ Ο Σεμπά εκτελεί φάουλ με το αριστερό, αρκετά μέτρα
εκτός περιοχής, η μπάλα φεύγει μερικά μέτρα πάνω και
δεξιά από την συμβολή των δοκαριών.
46’ Τεράστια ευκαιριά για τον Θρύλο με την έναρξη του
β’ ημιχρόνου. Ο Ελιουνούσι σεντράρει από δεξιά με στόχο
τον Σεμπά που κινείται σε θέση φορ και κάνει την προβολή.
Όμως, η μπάλα αφού κοντράρει στον τερματοφύλακα χάνει
τη φόρα της και για ελάχιστα εκατοστά δεν προλαβαίνει να
περάσει τη γραμμή με συνέπεια να επανέλθει ο Μβόγκο
και να μπλοκάρει.
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Όταν οι Ίβηρες... προσκύνησαν
στο Καραϊσκάκη!
Απέναντι σε τρεις μεγάλους αντιπάλους από την Ισπανία, την Μπάρτσα,
τη Ρεάλ και την Ατλέτικο, ο Θρύλος έχει ζήσει μεγάλες βραδιές, μέσα στο
κάστρο του!

Ολυμπιακός δεν είναι μία τυχαία ομάδα στην
Ο
Ευρώπη. Έχει, κατά καιρούς και με σταθερότητα...
ξεράνει αρκετούς μεγάλους αντιπάλους και δη μέσα στο
Καραϊσκάκη. Αφήνοντας κατά μέρους τα σπουδαία διπλά,
τα οποία η ομάδα μας έχει πετύχει σε διάφορες έδρες ανά
την Ευρώπη. Ερχόμαστε απόψε, στο πρόγραμμα αγώνα
που κρατάτε στα χέρια σας, να θυμηθούμε τρεις σπουδαίες,
μαγικές βραδιές, απέναντι σε αντιπάλους από την Ισπανία,

την χώρα από την οποία προέρχεται η αποψινή αντίπαλός
μας, η Ρεάλ Μπέτις Μπαλομπιέ. Απέναντι στους 3 μεγάλους
του ισπανικού πρωταθλήματος, λοιπόν, τη Ρεάλ Μαδρίτης,
την Μπαρτσελόνα και την Ατλέτικο Μαδρίτης (τυχαία η
σειρά αναφοράς, αφού και οι τρεις ομάδες είναι τεράστια
μεγέθη), ο Ολυμπιακός έχει περάσει υπέροχα βράδια,
μεγάλες νίκες σπουδαίες εμφανίσεις! Στιγμές αξέχαστες,
μαγικές, «ερυθρόλευκες»!
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Προσκύνησαν οι «Μερένχες»

Ερυθρόλευκο τείχος για την Μπάρτσα!

αίρνοντας, λοιπόν τα ματς χρονικά, πηγαίνουμε πίσω
Π
στο 2005. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ
και στον όμιλο έχει απέναντί του, μεταξύ άλλων, τη Ρεάλ

πανερχόμαστε στο Τσάμπιονς Λιγκ και μάλιστα
Ε
πηγαίνουμε μόλις στην περσινή σεζόν, κατά την
οποία ο Θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου συνάντησε,

Μαδρίτης! Ένα μεγαθήριο του ευρωπαϊκού, αλλά και του
παγκοσμίου ποδοσφαίρου! Μία ομάδα-γίγαντα, την οποία
καλείται στις 6/12/2005, την τελευταία αγωνιστική της
φάσης των ομίλων τότε (Ρόζενμποργκ και Λυών επίσης
στον όμιλο) να αντιμετωπίσει, στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Οι εξέδρες κατάμεστες, ο Ολυμπιακός έτοιμος να κάνει
ακόμη ένα θαύμα στην ιστορία του, έτοιμος να ρίξει στο
«καναβάτσο» τους «Μερένχες» και να τους νικήσει!

Μία ιδιαιτερότητα: Στην ομάδα μας έπαιζε τότε ο Γιάγια
Τουρέ! Η μεταγραφή του Ιβοριανού άσου, πίσω στον
Ολυμπιακό, μόλις πριν από λίγες ημέρες, έγινε θέμα
παγκόσμιας συζήτησης, από ΜΜΕ όλου του πλανήτη και
τότε, πίσω στο μακρινό 2005, ο Γιάγια φορούσε ξανά τη
φανέλα του Θρύλου και ήταν στην ενδεκάδα εκείνου του
αγώνα, απέναντι στη Ρεάλ!
Ο Ολυμπιακός μας παρατάχθηκε με Νικοπολίδη, Καψή,
Σούρερ, Μαυρογενίδη, Μπουλούτ, Στολτίδη, Καφέ, Τουρέ,
Ριβάλντο, Τζόρτζεβιτς, Ντάνι. Ως αλλαγές μπήκαν οι Οκκάς,
Κωστούλας και Μπαμπαγκίντα. Το ματς άρχισε με τον
Ολυμπιακό να δέχεται πίεση από τους Ισπανούς, οι οποίοι
μάλιστα προηγήθηκαν με τον Σέρχιο Ράμος μόλις στο 7’!
Ο Ολυμπιακός δεν παράτησε, φυσικά, το ματς και πίεσε
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για την ισοφάριση και στη συνέχεια για τη νίκη! Πέτυχε
τον πρώτο στόχο του με ένα υπέροχο γκολ του Ερόλ
Μπουλούτ στο 50’!
Το Καραϊσκάκη σηκώθηκε στο πόδι και οι φίλοι του
Θρύλου ήξεραν, πλέον, ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει και
η νίκη! Κάτι το οποίο και έγινε... Η πίεση έφερε στο 88’
σε πλεονεκτική θέση τον Τουρέ, ο οποίος αφού έκανε
μία συγκλονιστική προσπάθεια και πέρασε όποιον βρήκε
μπροστά του, γύρισε στον Ριβάλντο και εκείνος με κοντινό
πλασέ έστειλε τον κόσμο του Θρύλου στα ουράνια!!
Έγραψε το 2-1, αποτέλεσμα το οποίο έμεινε μέχρι το
τέλος του ματς, για τα εναπομείναντα λίγα λεπτά (μαζί με
τις καθυστερήσεις). Με αυτό τον συγκλονιστικό τρόπο ο
Ολυμπιακός μας όχι απλώς νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα
στο κάστρο του, αλλά το έκανε ηρωικά, με ανατροπή και
με κατάθεση ψυχής!

για πρώτη φορά στην ιστορία του, μία ομάδα-μύθο του
παγκοσμίου ποδοσφαίρου! Την τεράστια Μπαρτσελόνα!
Στις 31/10/2017, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της
φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, ο Ολυμπιακός
υποδέχεται στο κατάμεστο Καραϊσκάκη τους Καταλανούς.
Μπροστά σε 32.000 κόσμου, ο οποίος διψούσε να δει
τον Θρύλο να κάνει κάτι καλό απέναντι στους πολλάκις
πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά και να δει φυσικά αστέρια
παγκοσμίου βεληνεκούς, όπως ο Μέσι, ο Σουάρεζ, ο Πικέ,
ο Ράκιτιτς, να πατούν το χορτάρι του Καραϊσκάκη και να
τίθενται αντιμέτωποι με την αγαπημένη τους ομάδα!

δίχτυα, παρά τις προσπάθειές του (το έκανε στο Καμπ Νου
βέβαια!!) και έτσι το 0-0 έμελλε να είναι το αποτέλεσμα
με το οποίο ολοκληρώθηκε το ματς!
Ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκρότησε θερμά την ομάδα
για την προσπάθειά της. Άλλωστε, ήταν η πρώτη φορά κατά
την οποία η Μπάρτσα έμενε άσφαιρη και ο Ολυμπιακός
ήταν εκείνος που την κράτησε στο «0». Στο μεταξύ, ο
προπονητής των Καταλανών και αγαπημένος κόουτς όλης
της «ερυθρόλευκης» οικογένειας, ο Ερνέστο Βαλβέρδε
είχε την τιμητική του, αφού ο ηγέτης του Ολυμπιακού κ.
Βαγγέλης Μαρινάκης, τον τίμησε για την προσφορά του
στην ομάδα, πριν την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος στις
εξέδρες τον αποθέωσε!

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στο γήπεδο με τους Προτό,
Μποτία, Ρομαό, Ελαμπντελαουί, Κούτρη, Ένγκελς,
Φιγκέιρας, Ταχτσίδη, Οτζίτζα, Καρσελά και Φορτούνη, ενώ
ως αλλαγές έπαιξαν και οι Ζιλέ, Πάρντο και Τζούρτζεβιτς.
Απέναντί τους, ο Μέσι και η παρέα του! Ο Ολυμπιακός
παρατάχθηκε στο γήπεδο με διάθεση να περιορίσει τα ατού
των «Μπλαουγκράνα» και τα κατάφερε. Ο Μέσι, ο Σουάρεζ,
έμειναν άσφαιροι, με τον Μποτία να κάνει τρομερό ματς και
τον Προτό να είναι παρών όποτε χρειάστηκε! Στην επίθεση
ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα
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ΘΕΜΑ

Υποτάχθηκε η αρμάδα του Σιμεόνε

ίγα χρόνια πιο πίσω πάμε τώρα, παραμένουμε, όμως,
Λ
σε κλίμα Τσάμπιονς Λιγκ. Εκεί όπου ο Θρύλος βρήκε,
μεταξύ άλλων και τη μεγάλη Ατλέτικο Μαδρίτης του

κόσμο που βρισκόταν στις εξέδρες ότι το ματς δεν χάνεται.
Απέναντι στους φιναλίστ του προηγούμενου Τσάμπιονς
Λιγκ, ο Ολυμπιακός έδειχνε να κρατά την τύχη στα χέρια
Ντιέγκο Σιμεόνε. Ακόμη ένας αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, του, έχοντας τη δυνατότητα να υποτάξει την Ατλέτικο! Ο
από την Ισπανία, τον οποίο έπρεπε να βρει τον τρόπο να Μάντζουκιτς μείωσε προσωρινά στο 38’ έτσι οι δύο ομάδες
υποτάξει. Το γήπεδο ασφυκτικά γεμάτο, για ακόμη μία πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.
φορά, όπως συνηθίζεται από τον υπέροχο κόσμο της
ομάδας μας. Στις 16/9/2014, πρώτη αγωνιστική της φάσης Το δεύτερο ημίχρονο ήταν επίσης συναρπαστικό. Ο
των ομίλων, ο Ολυμπιακός είχε ραντεβού με την ιστορία... εκτελεστής Κώστας Μήτρογλου, άνοιξε το προβάδισμα
του Ολυμπιακού στο 73’, δείχνοντας να τελειώνει το ματς!
Στο τέρμα ο Ρομπέρτο, στην άμυνα οι Μαζουακού, Ο Γκριεζμάν μείωσε εκ νέου στο 86’, όμως ο Θρύλος
Ελαμπντελαουί, Αμπιντάλ και Μποτία. Ο Μιλιβογεβιτς, ο κρατούσε τη νίκη στα χέρια του. Παίζοντας εξαιρετικά και
Κασάμι, ο Μανιάτης και ο Τσόρι στον άξονα, ο Αφελάι και ο κρατώντας μακριά την Ατλέτικο, ο Ολυμπιακός κατάφερε
Μήτρογλου στην επίθεση. Στη διάρκεια του ματς μπήκαν στο τέλος να πανηγυρίσει μία από τις σπουδαίες νίκες της
ως αλλαγή και οι Φουστέρ, Εντινγκά και Γιαννούλης. Ο ευρωπαϊκής παρουσίας του, με 3-2, έχοντας υποτάξει μέσα
Μαζουακού ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 13’ στο Καραϊσκάκη ακόμη έναν σπουδαίο αντίπαλο, από την
για την ομάδα μας, στέλνοντας τον κόσμο του Ολυμπιακού Πριμέρ Ντιβιζιόν, ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του
στα ουράνια! Ο Αφελάι στο 31’ έκανε το 2-0 και έδειξε στον πλανήτη!
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΜΠΕΤΙΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο σύλλογος πήρε το εισιτήριο για τη Β Κατηγορία το
1954 κι έγινε ο μόνος που κατακτά το πρωτάθλημα στις
κορυφαίες κατηγορίες.

ΚΙΚΕ ΣΕΤΙΕΝ

Το 1955, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος Μανουέλ Ρουίθ
παραιτήθηκε και ανέλαβε ο Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Επί
προεδρίας του ο σύλλογος ανέβηκε στην Α Κατηγορία.
Το πρώτο Κύπελλο Ισπανίας ήρθε το 1977 όταν και η
Μπέτις επικράτησε της Μπιλμπάο στα πέναλτι. Έπειτα από
αυτό, η ομάδα αγωνίστηκε στο Κύπελλο Κυπελλούχων,
όπου έφτασε ως τα προημιτελικά.

H

ιστορία της Μπέτις ξεκινάει το 1907, όταν μια
παρέα φοιτητών ιατρικής που αποτελούταν από
τους Χερμόσα, Βεσολόφσκι, Καστίγιο, Κασκάλες
και Γκουτιέρεζ, αποφάσισαν να φτιάξουν την Sevilla
Balompié (αναγνωρίστηκε επίσημα το 1909). Τα
πρώτα χρώματα της ομάδας ήταν το μπλε και το λευκό
(αντικαταστήθηκαν το ’20 με το πράσινο και το λευκό
χρώμα), ενώ ο Alfonso de Castillo Ochoa, ήταν ο πρώτος
πρόεδρος της ομάδας.
Λίγο καιρό αργότερα μια διάσπαση στους κόλπους της
ομάδας της Σεβίλλης , είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
της Μπέτις, η οποία το 1914 έμελλε να συγχωνευτεί με
την Balompié. Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε ο σύλλογος
με την εικόνα που έχει σήμερα. Όσο για τον τίτλο «Ρεάλ»,
πρέπει να τονιστεί πως η ομάδα τον απέκτησε έπειτα
από την παρέμβαση του Μαρκησίου του Mochales. Ο
βασιλικός τίτλος (Ρεάλ) προέρχεται από τον Alfonso XIII.
Από το 1915 και μετά η ομάδα πέρασε κάποια δύσκολα
χρόνια. Έφτασε μάλιστα, κοντά στο να αφανιστεί από τον
ποδοσφαιρικό χάρτη, όμως ο «σκόπελος» ξεπεράστηκε.
Ο σύλλογος κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1935, όμως η
συνέχεια δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Τα οικονομικά
προβλήματα, σε συνδυασμό με τον Εμφύλιο πόλεμο που
είχε ξεσπάσει, έφεραν την ομάδα σε τραγική κατάσταση.
Από την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, μόλις
δύο παίκτες έμειναν ρόστερ. Ο υποβιβασμός ήταν
αναπόφευκτος.
Εν συνεχεία, ο σύλλογος γνώρισε νέους υποβιβασμούς,
με την επιστροφή στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας
να αργεί να έρθει. Για πολλούς βέβαια, αυτό όλο
«δοκίμασε» τους οπαδούς, οι οποίοι δεν σταμάτησαν
λεπτό να αγαπούν την ομάδα και να τη στηρίζουν.
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Τα επόμενα χρόνια, οι Verdiblancos εδραιώθηκαν
στις κορυφαίες θέσεις στο πρωτάθλημα, παίζοντας
καθοριστικό ρόλο.
Με τη νέα δεκαετία, η ομάδα γλίτωσε για ακόμη μια φορά
παρά τρίχα τον υποβιβασμό, ενώ αργότερα αγωνίστηκε
και πάλι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πιο
συγκεκριμένα στο Κύπελλο UEFA. Το 2005 ο σύλλογος
κατέκτησε ένα ακόμη τρόπαιο. Αυτό του Copa del Rey,
κόντρα στην Οσασούνα.
Έκτοτε η ιστορία της Μπέτις είναι γνωστή. Μια ομάδα
αξιόμαχη που δεν παραδίνεται εύκολα, έχοντας τα
τελευταία χρόνια σταθερή παρουσία στο πρωτάθλημα
της Πριμέρα Ντιβιζιόν. Κατά την περσινή σεζόν τερμάτισε
στην 6η θέση, αφήνοντας πίσω της την κάτοχο των 3 σερί
UEFA Europa League και μισητή αντίπαλο, Σεβίλλη.

Ημερομηνία ίδρυσης
Πόλη
Έδρα
Χωρητικότητα
Γηπέδου

12 Σεπτεμβρίου 1907
Σεβίλλη
Estadio Benito Villamarín

Ενρίκε “Κίκε” Σετιέν Σολάρ γεννήθηκε στην πόλη
Ο
Σανταντέρ της Ισπανίας στις 27 Σεπτεμβρίου του 1958
και έπαιξε επαγγελματικά ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια

60.720 θέσεις

Παρατσούκλια

Béticos, Verdiblancos,
Lobos (λύκοι)
Άνχελ Χάρο
Κίκε Σετιέν

Ο «Μαέστρος» όπως είναι το παρατσούκλι του, ξεκίνησε
από αρκετά μικρή ηλικία στις ακαδημίες της Καζαμπλάνκα,
ενώ στη συνέχεια έπαιξε για την Περινές.

Πρόεδρος
Προπονητής
Εγχώριοι τίτλοι

1 Πρωτάθλημα Ισπανίας,
2 Κύπελλα Ισπανίας, 1
Κύπελλο Ανδαλουσίας

(αγωνιζόταν ως μέσος).

Έκανε το ντεμπούτο του σε ηλικία 19 ετών ξεκινώντας την
επαγγελματική του καριέρα από την Ρασίνγκ Σανταντέρ,
ενώ το 1985 πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Επόμενος σταθμός του ήταν η Λεγρόνιες, όπου κι έπαιξε ως
το ’92, για να επιστρέψει στη συνέχεια στη Ρασίνγκ. Έκλεισε
την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1996 στη Λεβάντε.

Αφού κρέμασε τα παπούτσια του αποφάσισε να ασχοληθεί
με την προπονητική κι ανέλαβε την ομάδα της καρδιάς
του, την Ρασίνγκ το 2001. Επόμενος σταθμός στην καριέρα
του ως προπονητής ήταν η Πολιντεπορτίβο Εχίδο, ενώ στη
συνέχεια έκατσε στον πάγκο της Εκουατόριαλ Γουινέα.
Έπειτα πέρασε ξανά από την Λεγρονιές, αυτή τη φορά ως
τεχνικός, και το 2009 βρήκε το… λιμάνι του στην καριέρα
του, αφού «έδεσε» στην Κλαμπ Ντεπορτίβο Λούγκο για 6
σεζόν.
Πριν κάτσει στον πάγκο της Μπέτις, ο 59χρονος Σετιέν
υπήρξε τεχνικός στη Λας Πάλμας για δύο χρόνια. Στους
Verdiblancos βρίσκεται από το 2017 ως σήμερα.

Πρέπει να τονιστεί πως έχει μετρήσει κι αρκετές συμμετοχές
με την εθνική ομάδα της χώρας του.
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UEFA Europa League • Group Stage • Matchday 1
20.9.2018 • 22:00 • G.Karaiskakis Stadium

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΚΙΚΕ ΣΕΤΙΕΝ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΖΟΖΕ ΣΑ

1

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

22
93

1

ΖΟΕΛ ΡΟΜΠΛΕΣ

13

ΠΑΟΥ ΛΟΠΕΖ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ

14

ΓΙΑΣΙΝ ΜΕΡΙΑ

20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ

21

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ

23

4

ΖΟΥΧΑΪΡ ΦΕΝΤΑΛ

ΡΟΝΤΕΡΙΚ ΜΙΡΑΝΤΑ

25

5

ΜΑΡΚ ΜΠΑΡΤΡΑ

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ

26

12

ΣΙΝΤΝΕΪ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

27

19

ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΠΑΡΑΓΚΑΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ

35

20

ΦΙΡΠΟ ΖΟΥΝΙΟΡ

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ

66

23

ΑΪΣΑ ΜΑΝΤΙ

77

27

ΦΡΑΝΣΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΜΕΣΟΙ
ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ

4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

5

ΜΠΊΜΠΑΡΣ ΝΆΤΧΟ

6

3

ΧΑΒΙ ΓΚΑΡΣΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

6

ΣΕΡΧΙΟ ΚΑΝΑΛΕΣ

ΜΕΣΟΙ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

8

8

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ

10

10

ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

11

11

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΕΓΙΟ

ΓΚΙΓΙΈΡΜΕ

12

14

ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΑΡΒΑΛΙΟ

ΝΑΟΥΕΛ ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΪΒΑ

17

17

ΧΟΑΚΙΝ

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ

19

18

ΑΝΤΡΕΣ ΓΟΥΑΡΔΑΔΟ

ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΡΕ

42

21

ΛΟ ΣΕΛΣΟ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΝΤΕΝΣΕ

56

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ

90

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ATHENS: 4, STADIOU STR., CITY LINK, TEL. 210 3252346 - ATTICA CITY LINK, 9, PANEPISTIMIOU STR., TEL. 211 1802824
MAROUSSI: THE MALL ATHENS, TEL. 210 6300330 - GOLDEN HALL, TEL. 210 6852277 - ATTICA GOLDEN HALL, TEL. 211 1814133
FILOTHEI: 88, KAPODISTRIOU STR., TEL. 210 2703400 PIRAEUS: 101, GR.LABRAKI STR., TEL. 210 4114291
THESSALONIKI: MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2310 473265 - ATTICA MEDITERRANEAN COSMOS, TEL. 2311 813016
MYKONOS: MATOGIANNIA, TEL. 22890 24685 HYDRA: PORT OF HYDRA, MYHYDRA BOUTIQUE, TEL. 22980 53092
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ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΓΚΕΡΕΡΟ

ΤΑΚΑΣΙ ΙΝΟΥΪ
ΡΙΑΝΤ ΜΠΟΥΝΤΕΜΠΟΥΖ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9

7

ΣΕΡΧΙΟ ΛΕΟΝ

ΑΧΜΈΝΤ ΧΑΣΆΝ

18

9

ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΑΝΑΜΠΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ

33

16

ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ
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