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

OLYMPIACOS FC
VS

F91 DUDELANGE
Thursday 8.11.2018

GROUP STAGE
Matchday 4 • 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.
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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

5

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

«Ολοένα και καλύτεροι!»
298 Blue and 655 Blue

Ο Παπ Αμπού Σισέ μιλάει στο επίσημο πρόγραμμα αγώνα, για την αναμέτρηση
με την Ντουντελάνζ, το Europa League, το πρωτάθλημα και όλους τους
στόχους του Θρύλου φέτους.

Πέδρο Μαρτίνς έχει έναν μεγάλο, αλλά ευχάριστο
O
πονοκέφαλο. Ποδοσφαιριστές ισάξιους, για κάθε θέση,
ικανούς να μπουν, ανά πάσα ώρα και στιγμή στο γήπεδο

χρονιάς βασική επιλογή για τα μετόπισθεν, ωστόσο στην
πορεία πήρε τις ευκαιρίες του. Έδειξε σαφή βελτίωση,
μπήκε και εκείνος, για τα καλά, στη νοοτροπία του νέου
και να προσφέρουν. Ένας εξ αυτών, ο οποίος μάλιστα το τρόπου παιχνιδιού του Ολυμπιακού και βγάζοντας στο
απέδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στα παιχνίδια, τα γήπεδο το, πάντα ανεξάντλητο, πάθος του, έδειξε ότι η
οποία η ομάδα μας έχει δώσει έως τώρα, είναι ο Παπ Σισέ. άμυνα μπορεί να στηριχθεί -και- πάνω του.
Ο Σενεγαλέζος σέντερ μπακ δεν ήταν από την αρχή της
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Έχεις παίξει φέτος με διαφορετικούς
παρτενέρ, στο κέντρο της άμυνας του
Ολυμπιακού. Πως βλέπεις τις αλλαγές
στα στόπερ;
Τον Βούκο (σ.σ. Γιάγκος Βούκοβιτς) τον ήξερα
από πέρυσι, εννοείται. Ήξερα το ταλέντο του
και τι είναι ικανός να κάνει, αν λυνόταν και
ένιωθε την αυτοπεποίθηση που του αρμόζει.
Ξέρω και τον Νικολάου, φυσικά. Τα υπόλοιπα
παιδιά τα γνώρισα φέτος και πιστεύω ότι είναι
εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές. Ο καθένας έχει τα
δικά του χαρακτηριστικά και είναι δουλειά μας,
όπως και του προπονητή μας, να ταιριάξουμε
αυτά τα χαρακτηριστικά των συμπαικτών μου
και τα δικά μου, στα παιχνίδια που δίνουμε.
Αυτό, πάντα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε
αγώνα και του κάθε αντιπάλου.
Και εσύ, αλλά και όλα τα παιδιά, έχετε πάρει
και παίρνετε τις ευκαιρίες σας. Θεωρείς ότι
σας βοηθάει αυτό το rotation που γίνεται;
Μια ομάδα χρειάζεται ένα σταθερό κορμό,
αλλά από εκεί και πέρα, οφείλει να αξιοποιεί
όλους τους παίκτες που υπάρχουν στο έμψυχο
δυναμικό. Ο κ. Μαρτίνς το κάνει αυτό και δίνει
ευκαιρίες σε όλους. Δεν είναι παράλογο
να παίζουν άλλοι περισσότερο και άλλοι
λιγότερο, αφού όπως είπα, χρειάζεται ένας
σταθερός κορμός, προκειμένου η ομάδα να
«δέσει». Πέραν αυτού, όλοι οι παίκτες πρέπει
να παίρνουν -και παίρνουν- ευκαιρίες, ώστε
να μπορούν να δείξουν ότι είναι σε θέση να
βοηθούν την ομάδα και όχι απλώς να είναι...
διακοσμητικοί στο ρόστερ.
Ο ανταγωνισμός στη θέση του στόπερ
πως σε βοηθά;
Κοιτάζω να μαθαίνω από όλα τα παιδιά. Είμαστε
ένα αρκετά νεανικό σύνολο στα σέντερ μπακ.
Ο... γηραιότερος είναι ο Βούκο, που είναι μόλις
30 ετών. Έμπειρος και με τεράστιο πάθος. Όλα
τα παιδιά έχουν κάτι να δώσουν. Ταχύτητα,
ύψος, άλμα, τοποθέτηση, ο καθένας μας έχει
το δυνατό και το αδύνατο σημείο του, αλλά το
σημαντικό είναι ότι όλοι μαζί δουλεύουμε ως
ομάδα, για να γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι!
Ο ανταγωνισμός είναι πάντα καλός, αρκεί να
γίνεται σε αθλητικά πλαίσια, όπως μεταξύ μας
στον Ολυμπιακό. Προσωπικά αισθάνομαι ότι με
ωθεί μπροστά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πάμε λίγο στο αποψινό ματς. Στο Λουξεμβούργο Μα και εκεί ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και δεν
έγινε το πρώτο βήμα, πάμε απόψε για ακόμη ένα απειλήθηκε καθόλου.
σημαντικό τρίποντο;
Πράγματι, αλλά δεν έχει σημασία. Μπορούμε και πρέπει να
Βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ακόμη μία νίκη γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι, όπως είπα πιο πάνω. Την
στον όμιλο και να διεκδικήσουμε με σθένος την πρόκριση εικόνα που δείξαμε στο Λουξεμβούργο, οφείλουμε να την
στην επόμενη φάση. Έχουμε δύσκολους αντιπάλους, δεν κάνουμε ακόμη καλύτερη και να την σταθεροποιήσουμε
είμαστε δίχως ανταγωνισμό, αλλά έχουμε μία πραγματικά σε συχνότητα και διάρκεια. Όπως είπα ξανά είμαστε καλή
καλή ομάδα, με όνομα και ιστορία στην Ευρώπη, ικανή να ομάδα, θέλουμε βέβαια χρόνο, για να δέσουμε ως σύνολο
πάρει αυτό που ζητά. Δηλαδή, την πρόκριση. Θέλουμε να και να παρουσιάσουμε το 100% (και παραπάνω) των
κερδίσουμε ξανά την Ντουντελάνζ, όπως το κάναμε και δυνατοτήτων μας!
στο Λουξεμβούργο πριν από 15 ημέρες, ώστε φτάνοντας
στους 7 πόντους να πατήσουμε γερά για να διεκδικήσουμε
το καλύτερο δυνατό στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.
Περιμένεις διαφορετική Ντουντελάνζ, από ότι στο
προηγούμενο ματς;
Ναι, νομίζω τώρα θα μας έχουν διαβάσει ακόμη καλύτερα.
Αλλά και εμείς θα έχουμε άλλη προσέγγιση στο ματς. Ακόμη
πιο επιθετική, με περισσότερη κατοχή και κυκλοφορία, από
ότι είχαμε στο Λουξεμβούργο.

Πέραν της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa
League, ποιοι είναι οι άλλοι στόχοι του Ολυμπιακού;
Πρώτος παραμένει πάντοτε το πρωτάθλημα. Δεν έχουμε την...
άνεση να επιλέγουμε παιχνίδια, στον Ολυμπιακό πρέπει να
κερδίζεις από τα ντέρμπι, μέχρι τα φιλικά με την ομάδα Νέων!
Ωστόσο, στο μυαλό όλων μας προβάδισμα έχει πάντοτε το
πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός οφείλει να τερματίζει πρώτος, όχι γιατί
έχουμε... συμβόλαιο με την επιτυχία, αλλά γιατί είναι η μεγαλύτερη
ομάδα στην Ελλάδα, σε ιστορία, διακρίσεις και τίτλους! Αυτό και
μόνο οφείλει να ωθεί τον Ολυμπιακό να είναι στην πρώτη θέση,
στο τέλος της σεζόν!
Η διαφορά από την κορυφή στο πρωτάθλημα, καλύπτεται;
Ναι! Και στην Τούμπα μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά και
οποιονδήποτε αντίπαλο βρούμε μπροστά μας. Είμαστε η καλύτερη
ομάδα στο πρωτάθλημα, αλλά σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ, λόγου
χάρη, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο για να «δέσουμε». Και μην
ξεχνάς, είναι ακόμη πολύ νωρίς στη σεζόν... Και να την καλύψουμε
τη διαφορά στο πρωτάθλημα μπορούμε και να την ξεπεράσουμε
και να κάνουμε δικό μας τον τίτλο!

15

ΘΕΜΑ

Ο Ολυμπιακός
είναι Football People
Ο Θρύλος στηρίζει ενεργά και φέτος, όπως και κάθε χρόνο,
την καμπάνια της Fare για #EqualGame!
Θρύλος συνεχίζει να δραστηριοποιείται, με κάθε τρόπο, υπέρ των συνανθρώπων μας. Κάθε χρόνο, η ομάδα μας
Ο
στηρίζει την καμπάνια Football People της Fare και δείχνει εμπράκτως ότι αποτελεί αρωγό σε κάθε προσπάθεια
κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων.
Ο Θρύλος του ελληνικού αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν σταματάει να κοντράρει αυτή τη μεγάλη
μάστιγα που υπάρχει ακόμη και στην εποχή μας και μέσω της καμπάνιας της Fare “Football People” που διεξήχθη μέχρι
τις 25 Οκτωβρίου και έστειλε ξανά ένα ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων!
Η ομάδα μας δραστηριοποιήθηκε μέσω του δικτύου Social Media που διαθέτει, ενώ και στο παιχνίδι με την Ντουντελάνζ,
στο Λουξεμβούργο, έβγαλε μπροστά τα μηνύματα για ίσο παιχνίδι (Equal Game), κατά του ρατσισμού!

ΘΕΜΑ

Έτσι «άλωσε» το Λουξεμβούργο!
Olympiacos F.C.
Mastercard

Νιώσε τον παλμό, με την
Olympiacos F.C. Mastercard!
Χρησιμοποίησε την πιστωτική σου κάρτα Olympiacos
F.C. Mastercard® για όλες σου τις αγορές και μπες
αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση για να παρακολουθήσεις
από κοντά τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του
Ολυμπιακού.
Ισχύει για αγορές από 25/9/2018 έως και 30/11/2018.

Η υπηρεσία παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
στην κίνηση κεφαλαίων.
Πληροφορίες & όροι διαγωνισµού Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr

Με ωραία μπάλα, κατοχή, ευκαιρίες και δύο γκολ, το πρώτο ματς επί της
Ντουντελάνζ, αποτελεί οδηγό για το αποψινό... repeat!

Θρύλος έκανε απέναντι στην Ντουντελάνζ το
Ο
αυτονόητο, παίρνοντας το διπλό στο Λουξεμβούργο.
Νίκησε 2-0 αν και βρέθηκε να παίζει δίχως φορ, λόγω

της απώλειας του Γκερέρο. Έκανε πολλές ευκαιρίες,
έβαλε δύο γκολ, πίεσε, είχε κατοχή, συνολικά ήταν
πολύ ανώτερος. Το ματς αυτό, το οποίο θα θυμηθούμε
παρακάτω, αποτελεί οδηγό για απόψε, προκειμένου
ο Θρύλος να φτάσει τους 7 πόντους στον όμιλο! Ο κ.
Μαρτίνς παρέταξε τον Ολυμπιακό με διάταξη 4-2-3-1.
Ο Ζοζέ Σα ήταν κάτω από τα δοκάρια. Ο Τοροσίδης ήταν
δεξιά στην άμυνα, ο Σισέ με τον Βούκοβιτς ήταν οι στόπερ
και αριστερός αμυντικός ήταν ο Κούτρης. Ο Καμαρά με
τον Μπουχαλάκη ήταν οι δύο κεντρικοί μέσοι. Μπροστά
τους, ως «δεκάρι» έπαιζε ο Φορτούνης. Οι δύο ακραίοι
μέσοι ήταν αριστερά ο Ναουέλ και δεξιά ο Ποντένσε. Στην
κορυφή της επίθεσης ήταν ο Γκερέρο.
Ο Ολυμπιακός άρχισε δυνατά στο ματς. Πήρε, από νωρίς,
την κατοχή και άρχισε να αναπτύσσεται, με διάφορους
τρόπους, είτε από τον άξονα, είτε από τα άκρα, κυρίως

από αριστερά. Ο Μπουχαλάκης έπαιρνε πολύ την μπάλα
στα πόδια του και προσπαθούσε να περάσει κάθετες πάσες,
προς τον Φορτούνη τον Γκερέρο και τον Ποντένσε, ο
οποίος συνέκλινε αρκετά συχνά, από την αρχή του αγώνα.
Ο Φορτούνης έκανε στο 12’ υπέροχη αλλαγή παιχνιδιού, με
40άρα μπαλιά στον Ποντένσε δεξιά, εκείνος έστρωσε στον
Τοροσίδη, ο «Τόρο» σέντραρε και ο επερχόμενος Ναουέλ
έκανε ωραίο πλασέ, αλλά ο Μπονφουά απέκρουσε στη
γωνιά του! Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού για
γκολ ήταν αυτή, για να ακολουθήσει ακόμη μία, αμέσως
μετά, στο 15’, με τον Φορτούνη να περνά όποιον βρήκε
μπροστά του, να πλασάρει και να βλέπει τον Μπονφουά
να σώζει εκ νέου! Ο Γκερέρο χτύπησε, καθώς η φάση αυτή
εξελισσόταν και ζήτησε αλλαγή. Ο Ισπανός χτύπησε και
δεν κατέστη εφικτό να συνεχίσει, με αποτέλεσμα στο 17’
να φύγει από το ματς, με φορείο, δίνοντας την θέση του
στον Χριστοδουλόπουλο. Ο Λάζαρος πέρασε στο ματς ως
επιθετικός, πλέον όμως ο Θρύλος έπαιζε δίχως καθαρό
φορ. Ένα σουτ από τον Καμαρά στο 20’, εξουδετερώθηκε
εκ νέου από τον Μπονφουά.
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Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στο πρώτο 20λεπτο,
κάνοντας ευκαιρίες και επιβάλλοντας τον ρυθμό του. Ο
Σα ήταν θεατής του ματς. Ο Λάζαρος άγγιξε το γκολ στο
23’, όταν ο Φορτούνης έκανε υπέροχη ενέργεια, διέσχισε
το γήπεδο, πήγε δεξιά και έκανε την σέντρα, για το κεφάλι
του Λάζαρου, ο οποίος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του
Μπονφουά!! Αμέσως μετά, στο 24’, ο Ναουέλ πήρε την
κάθετη πάσα του Μπουχαλάκη, πλάσαρε, αλλά νικήθηκε
και εκείνος από τον Μπονφουά! Ο τερματοφύλακας της
Ντουντελάνζ ήταν, μέχρι στιγμής, σε εξαιρετικό βράδυ.
Ένα σουτ του Καμαρά στο 27’ δεν ανησύχησε τους
γηπεδούχους. Ο Λάζαρος άγγιξε εκ νέου το γκολ στο 29’,
αλλά κάνοντας μία υπέροχη ενέργεια φορ και φέρνοντας
την μπάλα στο αριστερό, σούταρε δυνατά και είδε τον
Μπονφουά να... αποκρούει ξανά! Οι γηπεδούχοι δεν είχαν
ευκαιρίες, ούτε πατούσαν εύκολα την περιοχή του Σα.
Είχαν κερδίσει 1-2 κόρνερ και τίποτα παραπάνω.
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Ο Λάζαρος ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος, αν και μπήκε στο
ματς άμεσα και δίχως ζέσταμα, μετά τον τραυματισμό
του Γκερέρο. Ο Έλληνας χαφ έπαιζε σε μια θέση που δεν
έχει συνηθίσει, αλλά έκανε ωραίες κινήσεις, είχε ωραίες
τοποθετήσεις και δημιουργούσε προβλήματα στους
αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός αναζητούσε το γκολ μεθοδικά,
με πάσες και κυκλοφορία της μπάλας, με κινήσεις και
ξεμαρκαρίσματα, ατομικές εμπνεύσεις και συνδυασμούς
και όχι άναρχα, με μακρινές μπαλιές και δίχως ανάπτυξη. Η

Ντουντελάνζ έπαιζε... μονόμπαντα, από αριστερά και μόνο.
Ένα ασύλληπτο, δυνατό, «ξερό» σουτ του Λάζαρου, στο
42’, έκανε τον κόσμο του Ολυμπιακού να φωνάξει «γκολ!»
στιγμιαία, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι
του, «αγάλματος» στην συγκεκριμένη φάση, Μπονφουά.
Ο Μπουχαλάκης έκανε, στο 44’, υπέροχη αλλαγή
παιχνιδιού στον Τοροσίδη, εκείνος με κεφαλιά σημάδεψε
τον επερχόμενο Λάζαρο, ο οποίος εξ επαφής δεν πρόλαβε
να στείλει την μπάλα στα δίχτυα! «Μαγική εικόνα» το 0-0
στο ματς μέχρι εκείνη την ώρα. Ο Ολυμπιακός είχε χάσει
κλασσικές ευκαιρίες για γκολ έπρεπε (θα μπορούσε) να
είχε βάλει τουλάχιστον δύο, ωστόσο πήγε στα αποδυτήρια
δίχως σκορ.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Ολυμπιακό απαράλλαχτο,
σε σχέση με την ενδεκάδα, με την οποία τελείωσε το πρώτο
ημίχρονο. Η ομάδα μας ανέλαβε εκ νέου την πρωτοβουλία
στο ματς. Θέλησε να επιτεθεί και να μετουσιώσει σε νίκη
την υπεροχή της. Ο Φορτούνης από κοντά δεν κατάφερε
να σκοράρει με κεφαλιά στο 54’ και έχασε, έτσι, μεγάλη
ευκαιρία. Οι ποδοσφαιριστές του Πέδρο Μαρτίνς έπρεπε
να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να μην αφήσουν
τις πολλές χαμένες ευκαιρίες να τους επηρεάσουν
ψυχολογικά και να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στον
στόχο, ο οποίος δεν ήταν άλλος, από ένα γκολ τουλάχιστον,
για να έρθει η νίκη.

Όπως το είχαν κάνει και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο
δεύτερο, ο Ναουέλ με τον Ποντένσε άλλαξαν πτέρυγες
και πήγε ο Πορτογάλος αριστερά και ο Ναουέλ δεξιά. Ο
Ολυμπιακός επιχείρησε να συνεχίσει στο ίδιο τέμπο, με
πίεση και ευκαιρίες για γκολ. Οι ποδοσφαιριστές μας, όμως,
δεν ήταν τόσο κινητικοί, όσο στο πρώτο μέρος και έπρεπε
άμεσα να βρουν ξανά τον ρυθμό τους και να πλησιάσουν
στην περιοχή του Μπονφουά. Ένα καλό σουτ του Ποντένσε
στο 65’ κόντραρε και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Από το
κόρνερ αυτό ήρθε το γκολ για τον Θρύλο. Ο Φορτούνης
το εκτέλεσε και ο Τοροσίδης πήρε την κεφαλιά, για το 1-0,
βάζοντας μπροστά τον Ολυμπιακό στο 67’! Ο Θρύλος πήρε
το προβάδισμα που εδικαιούτο και ο «Τόρο» άφησε την
θέση του στον Ομάρ Ελαμπντελαουί, στο 69’. Νωρίτερα,
στο 68’, ο Κούτρης άγγιξε το 2-0, με σουτ που έδιωξε στην
κλειστή γωνία του ο Μπονφουά, ενώ αμέσως μετά στο 70’,
ο τερματοφύλακας -και ήρωας των γηπεδούχων στο ματςέδιωξε σε σουτ του Ποντένσε!
Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει και δεν έδωσε μέτρα στον
αντίπαλο. Ενστικτωδώς οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά,
αλλά ο Θρύλος έδειξε οργανωμένος και σοβαρός,
κλέβοντας μπάλες και βγαίνοντας στην επίθεση. Ο Λάζαρος,
σε δαιμονισμένο, αλλά άτυχο βράδυ, έβγαλε ωραία μπροστά
την ομάδα, πήρε από τον συνδυασμό Ποντένσε και Κούτρη
την παράλληλη μπαλιά του Έλληνα μπακ και σούταρε,
η μπάλα κόντραρε και βρήκε -ΞΑΝΑ- το δοκάρι, στο 75’!
Δύο λεπτά μετά έγινε και η τρίτη αλλαγή του Ολυμπιακού,
με τον Νάτχο να μπαίνει στα χαφ και να περνάει σε τριάδα

ο άξονας, με τον Φορτούνη να παίζει στην κορυφή, τον
Λάζαρο αριστερά και τον Ποντένσε δεξιά. Ο Φόρτου πήρε
την προσπάθεια στο 81’ και έπειτα από ωραία κάθετη πάσα
του Ποντένσε, πλάσαρε και έκανε το 2-0, τελειώνοντας
ουσιαστικά το ματς!
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O ANTIΠΑΛΟΣ

ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΤΙΝΟ ΤΟΠΜΕΛΕΡ

H

ιστορία της Ντουντελάνζ ξεκινάει το 1991, όταν τρεις ομάδες
της πόλης, οι Alliance Dudelange, Stade Dudelange και
US Dudelange αποφάσισαν να συγχωνευθούν, με σκοπό να
δημιουργηθεί ένας σύλλογος σταθερός τόσο αθλητικά, όσο και
οικονομικά.
Η Stade Dudelange και η US Dudelange αγωνίζονταν στην 3η
κατηγορία του πρωταθλήματος του Λουξεμβούργου, ενώ η Alliance
Dudelange αγωνιζόταν στην 2η κατηγορία. Ο νεοσύστατος σύλλογος
πήρε τη θέση της Alliance Dudelange κατά την περίοδο 1991/1992.

Η ομάδα δεν άργησε να ανέβει στην Α’ Κατηγορία, όμως τα πρώτα
χρόνια ήταν δύσκολα, με τον σύλλογο να είναι μακριά από την
κορυφή. Ωστόσο στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η Ντουντελάνζ
κατάφερε να σπάσει την κυριαρχία της Jeunesse Esch, κατακτώντας το πρωτάθλημα, με 11 βαθμούς διαφορά τη σεζόν
1999/2000!
Μία από τις «χρυσές» σελίδες του συλλόγου γράφτηκε τη σεζόν 2005/2006, όταν έπειτα από την κατάκτηση του
πρωταθλήματος, η ομάδα αγωνίστηκε στο UEFA Champions League. Έγινε, μάλιστα, η πρώτη ομάδα του Λουξεμβούργου
που κατάφερε να φτάσει ως τον δεύτερο προκριματικό γύρο, έπειτα από το θρίαμβο επί της Ζρίντσκι. Στην επόμενη
φάση όμως, η Ραπίντ Βιέννης της έκλεισε το δρόμο.
Κατά τη σεζόν 2005/2006 ήρθε το πρώτο νταμπλ και η Ντουντελάνζ, παρά το ότι μετράει μόλις 27 χρόνια ζωής
εδραιώθηκε στις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του Λουξεμβούργου.
Έως και σήμερα μετράει συνολικά 14 πρωταθλήματα και 7 Κύπελλα.

Έτος ίδρυσης
Πόλη
Έδρα
Χωρητικότητα Γηπέδου
Πρόεδρος
Προπονητής
Εγχώριοι τίτλοι
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1991
Ντουντελάνζ
Stade Jos Nosbaum
2.558 θέσεις
Ρομέιν Σουμάχερ

Ντίνο Τοπμελερ
14 Πρωταθλήματα Λουξεμβούργου, 7 Κύπελλα Λουξεμβούργου

Ο

Ντίνο Τοπμέλερ γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του
1980 στην πόλη Βάντερν της Γερμανίας και έπαιξε
επαγγελματικά ποδόσφαιρο. Είναι γιος του Κλάους
Τοπμέλερ.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1997 στη Ζάλμρορ, ενώ
στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για τη Ζάαρμπρεκεν. Από
εκεί πήγε ως δανεικός στη Μάντσεστερ Σίτι κι εν συνεχεία
επαναπατρίστηκε.
Έπαιξε για έναν χρόνο στη Μπόχουμ και επόμενοι σταθμοί
στην καριέρα του ήταν οι Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Άουε,
Γιαν Ρέγκενσμπουργκ και Κίκερς Όφενμπαχ.
Το 2008 υπέγραψε με την Άουγκσμπουργκ κι έναν χρόνο
μετά φόρεσε τη φανέλα της Ντουντελάνζ. Επέστρεψε
στη Ζάλμρορ το 2010 και το 2016 έκλεισε την καριέρα
του, με τον τελευταίο του σταθμό ως ποδοσφαιριστής
να είναι η Χαμ Μπενφίκα, ενώ έπαιξε και για δύο σεζόν
(2012/2014) στη Μέρινγκ.

Ο ίδιος είχε ήδη αρχίσει να… προετοιμάζει το έδαφος
σχετικά με το ότι θα ασχοληθεί με την προπονητική
από το 2010, όταν και έγινε ο βοηθός προπονητή στη
Ζάλμρορ. Τον Δεκέμβρη του 2012 ήταν βοηθός του
Ρόμπερτ Γιούνγκ, στον πάγκο της Μέρινγκ, όμως ο
τελευταίος παραιτήθηκε. Τότε ανέλαβε ο Τοπμέλερ. Τη
σεζόν 2014/2015 ήταν παίκτης-προπονητής στην Χαμ
Μπενφίκα.
Το 2016 έκατσε στον πάγκο της Ντουντελάνζ, την οποία
οδήγησε στο δρόμο της δόξας, μιας και με αυτόν στον
τιμόνι, η ομάδα του Λουξεμβούργου κατέκτησε τα πάντα.
Κατά τη σεζόν 2017/2018 η ομάδα τερμάτισε πρώτη στον
βαθμολογικό πίνακα και πήρε τη θέση για τα προκριματικά
του UEFA Champions League. Ο αποκλεισμός από τη Βίντι
την έστειλε στο UEFA Europa League. Απέκλεισε κατά
σειρά τις Ντρίτα, Λέγκια Βαρσοβίας και Κλουζ για να
βρεθεί στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.
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GROUP F

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
STANDINGS
ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΗΤΤΕΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

+/-

ΒΑΘΜΟΙ

Real Betis Balompié

3

2

1

0

5

1

4

7

AC Milan

3

2

0

1

5

3

2

6

Olympiacos FC

3

1

1

1

3

3

0

4

F91 Dudelange

3

0

0

3

0

6

-6

0

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
MATCHDAY 5
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ

29/11/2018

19:55

Real Betis Balompié - Olympiacos FC

Estadio Benito Villamarín

29/11/2018

19:55

AC Milan - F91 Dudelange Stadio

San Siro
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UEFA Europa League • Group Stage • Matchday 4
8.11.2018 • 22:00 • G.Karaiskakis Stadium

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΝΤΙΝΟ ΤΟΠΜΕΛΕΡ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

1

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

22

ΖΟΖΕ ΣΑ

93

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ

14

ΓΙΑΣΙΝ ΜΕΡΙΑ

20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ

21

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ

23

ΡΟΝΤΕΡΙΚ ΜΙΡΑΝΤΑ

25

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ

26

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

27

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ

35

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ

66

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

77

ΜΕΣΟΙ

ΛΑΝΤΡΙ ΜΠΟΝΦΟΥΑ

16

ΕΝΖΟ ΕΣΠΟΣΙΤΟ

33

ΤΖΟΕ ΦΡΙΖΙΝΓΚ

71

ΝΤΕΝΙΣ ΠΕΡΚΟΝΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
3

ΜΙΛΑΝ ΜΠΙΣΕΒΑΤΣ

4

ΚΕΒΙΝ ΜΑΛΓΚΕΤ

5
24

ΤΟΜ ΣΝΕΛ
ΕΝΤΙΣΟΝ ΓΙΟΡΝΤΑΝΟΦ

26

ΤΖΕΡΙ ΠΡΕΜΠΕ

27

ΜΠΡΑΪΑΝ ΜΕΛΙΣ

35

ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ

39

ΑΝΙΣ ΕΛ ΧΡΙΤΙ

44

ΝΤΕΛΒΙΝ ΣΚΕΝΤΕΡΟΒΙΤΣ

4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

5

ΜΠΊΜΠΑΡΣ ΝΆΤΧΟ

6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

6

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

8

8

ΜΑΡΙΟ ΠΟΚΑΡ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ

10

9

ΝΤΑΝΕΛ ΣΙΝΑΝΙ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

11

10

ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΣΤΟΛΤΣ

ΓΚΙΓΙΈΡΜΕ

12

14

ΚΛΕΜΕΝ ΚΟΥΤΟΥΡΙΕΡ

ΝΑΟΥΕΛ ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΪΒΑ

17

19

ΛΙΟΝ ΓΕΝΣΕΝ

ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΟΥΣΑΪ

19

22

ΣΤΕΛΒΙΟ ΝΤΑ ΚΡΟΥΖ

ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΡΕ

42

99

ΛΕΒΑΝ ΚΕΝΙΑ

ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΝΤΕΝΣΕ

56

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ

90

ΜΕΣΟΙ
ΜΑΡΚ-ΑΝΤΡΕ ΚΡΟΥΣΚΑ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
21

ΠΑΤΡΙΚ ΣΤΟΥΜΠΦ

9

25

ΕΝΤΙΣ ΑΓΚΟΒΙΤΣ

ΑΧΜΈΝΤ ΧΑΣΆΝ

18

28

ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΡΕΖ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ

33

77

ΝΤΑΒΙΝΤ ΤΟΥΡΠΕΛ

ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΓΚΕΡΕΡΟ

26

ΖΟΝΑΤΑΝ ΖΟΥΜΠΕΡ

12

ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ

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

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1
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