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Εμείς μπροστά!
Στο ποδόσφαιρο,
αλλά και στη ζωή!
Ο Ολυμπιακός είναι κάτι περισσότερο από ένας Σύλλογος. Είναι τρόπος ζωής. Και με
γνώμονα τη ζωή, ο Σύλλογός μας πορεύεται! Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, όπου γαλουχεί
νικητές, πρωταθλητές, σωστούς αθλητές και ανθρώπους, μέσα από όλες τις ομάδες
και τις Ακαδημίες αυτών, αλλά και μέσα από την εξωγηπεδική του δραστηριότητα!
Μέσα από την Κοινωνική του Δραστηριότητα, μέσα από την στήριξη στον συνάνθρωπο,
εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, εκεί όπου οι δυσκολίες δεν το υπαγορεύουν απλώς, αλλά
το επιτάσσουν!
Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, έχει δώσει μία απλή, όσο και σαφή
εντολή: Ο Ολυμπιακός θα είναι παρών και θα βοηθά, όσους έχουν ανάγκη! Με κάθε
τρόπο, με κάθε κόστος! Το ζήσαμε ξανά, μέσα από την επίπονη (για τους κατοίκους)
διαδικασία «αναστήλωσης» της Μάνδρας Αττικής. Μίας περιοχής, η οποία επλήγη
από τις φονικές πλημμύρες, ένα μήνα πριν. Έκτοτε, ο Ολυμπιακός ήταν και παραμένει
παρών! Μέχρις ότου η περιοχή καταφέρει να επουλώσει τις πληγές τις. Μέχρις ότου οι
κάτοικοι ξαναβρούν το θάρρος να σώσουν το βιός τους. Να αναθερμάνουν την ελπίδα
τους. Ο Ολυμπιακός είναι και θα είναι εκεί!

Τίτλοι
44 Πρωταθλήματα
27 Κύπελλα
17 Νταμπλ
4 Σούπερ Καπ
1 Βαλκανικό Κύπελλο

Η προσφορά όμως δεν σταματά εκεί. Μόλις την Πέμπτη που μας πέρασε, αντιπροσωπεία
παικτών επισκέφθηκε το Ίδρυμα Φλόγα και μοίρασε δώρα και χαμόγελα στα παιδιά!
Και τι πιο ωραίο από το παιδικό χαμόγελο. Από το παιδί που κατανοεί ότι πέραν
των δικών του ανθρώπων, υπάρχουν γύρω του και άλλοι, πολλοί, που νοιάζονται
και φροντίζουν για εκείνο! Πόσο σημαντικό και όμορφο είναι το παιδικό χαμόγελο!
Σταθήκαμε, γι’ αυτό τον λόγο, αρωγοί και στον εφετινό Τηλεμαραθώνιο της UNICEF!
Ο Ολυμπιακός είναι πάντα εκεί, να στηρίζει τον Παγκόσμιο Οργανισμό και να φροντίζει
για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Δώσαμε
τα βραβεία UNICEF στα παιδιά και τη φετινή χρονιά. Ήμασταν παρόντες και εκεί! Και
θα συνεχίσουμε να είμαστε.

Ψηφιακά Μέσα
olympiacos.org
facebook.com/OlympiacosFC
twitter.com/olympiacos_org
instagram.com/olympiacosfc

Τα αποτελέσματα, οι νίκες, οι τίτλοι, είναι σημαντικά. Και ο Ολυμπιακός πρωτεύει σε
αυτά. Και δεν θα σταματήσει να πρωτεύει. Όπως δεν θα σταματήσει να στέκεται δίπλα
στον συνάνθρωπο. Να δηλώνει παρών σε κάθε ανθρώπινη δυσκολία. Να είναι κάτι
περισσότερο από ένας αθλητικός Σύλλογος.

Έδρα
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ

Τάκης Λεμονής
Ο Παναγιώτης (Τάκης) Λεμονής γεννήθηκε στις
13 Ιανουαρίου 1960. Είναι παλαιός ποδοσφαιριστής της
ομάδας μας.
Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Αττικό
Κολωνού και στη συνέχεια μετεγγράφηκε στον
Ολυμπιακό, όπου και αγωνίσθηκε για 9 χρόνια,
κατακτώντας 5 πρωταθλήματα Ελλάδας (1980, 1981,
1982, 1983, 1987) και 1 Κύπελλο Ελλάδας (1981
νταμπλ). Εκτός από τον Θρύλο, έχει αγωνιστεί και σε
Λεβαδειακό, Ιωνικό και Πανιώνιο. Τέλος, είναι δύο φορές
διεθνής με την Εθνική Ελλάδας.
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.
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!
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Η προπονητική του καριέρα άρχισε τον Απρίλιο του
2000, οπότε και έγινε βοηθός του τότε τεχνικού του
Ολυμπιακού, Γιάννη Μαντζουράκη. Λίγους μήνες
αργότερα ανέλαβε ο ίδιος την τεχνική ηγεσία της
ομάδας. Υπό τις οδηγίες του η ομάδα μας έχει κατακτήσει
4 πρωταθλήματα Ελλάδας (2000-2001, 2001-2002,
2006-2007, 2007-2008) και ένα Κύπελλο Ελλάδας
(2008 νταμπλ).
Μετά από το πέρασμα του από τους πάγκους του ΑΠΟΕΛ,
της Καλλιθέας, του Λεβαδειακού και της Ξάνθης,
στις 29 Δεκεμβρίου 2006 επέστρεψε στον πάγκο του
Ολυμπιακού και διαδέχθηκε τον Τροντ Σόλιντ.
Μετά τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα μας, δούλεψε
σε Πανιώνιο, Ομόνοια, Παναιτωλικό, Λεβαδειακό και AlRaed. Τον περασμένο Μάρτιο επέστρεψε στον Θρύλο για
τρίτη φορά και συνέβαλε τα μέγιστα για την κατάκτηση
του 44ου πρωταθλήματος της ομάδας μας και 7ου
συνεχόμενου. Ο Τάκης Λεμονής αναλαμβάνει, πλέον,
για τέταρτη φορά στην προπονητική του καριέρα την
τεχνική ηγεσία του Συλλόγου και επιστρέφει εκ νέου
στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ
ZAXAΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΣΉΦ ΛΟΥΚΆΣ

Βοηθός Προπονητή
Βοηθός Προπονητή
Γυμναστής
Γυμναστής Αποκατάστασης
Γυμναστής Αποκατάστασης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Αναλυτής
Αναλυτής
Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΉΣΤΟΣ ΘΈΟΣ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΉΣ
ΜΑΡΊΑ ΛΥΚΟΜΉΤΡΟΥ
ΝΊΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΈΣΗΣ
ΤΆΣΟΣ ΠΛΙΆΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΣΙΒΊΛΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ ΧΕΛΙΟΥΔΆΚΗΣ

Ιατρός
Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής
Φυσικοθεραπευτής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΤΆΡΚΟ ΚΟΒΆΣΕΒΙΤΣ
ΚΥΡΙΆΚΟΣ ΔΟΥΡΈΚΑΣ
ΦΡΑΝΣΟΥΆ ΜΟΝΤΕΣΤΌ	
ΡΟΜΠΈΡΤΟ ΓΚΑΡΘΊΑ ΠΕΡΆΛ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ
ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΈΡΗΣ
ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΣΟΎΡΣΟΣ
ΜΑΝΏΛΗΣ ΦΟΎΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ

Τεχνικός Σύμβουλος
Team Manager
Επικεφαλής Scouting
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ. Τμήματος
Διερμηνέας
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
Φροντιστής
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ΠΑΙΚΤΕΣ
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Λευτέρης
Χουτεσιώτης

Σίλβιο
Προτό

Στέφανος
Καπίνο

Δημήτρης
Σκαφίδας

Γιάγκος
Βούκοβιτς

Μπιόρν
Ένγκελς

Δημήτρης
Νικολάου

Παπ Αμπού
Σισέ

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Τερματοφύλακας

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 ΜΑΪΟΥ 1983
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΑΡΟΣ: 94 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1999
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1988
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΑΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.94
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΑΡΟΣ: 88 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΥΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ
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Αλμπέρτο
Μποτία

Ομάρ
Ελαμπντελαουί

Χρβόγε
Μίλιτς

Λεονάρντο
Κούτρης

Ντιόγκο
Φιγκέιρας

Αλεξί
Ρομαό

Παναγιώτης
Ταχτσίδης

Κώστας
Φορτούνης

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Αμυντικός

Μέσος

Μέσος

Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.89
ΒΑΡΟΣ: 84 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΜΑΪΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΚΡΟΑΤΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 IOYΛΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.74
ΒΑΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΑΡΟΣ: 63 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΤΟΓΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1991
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.93
ΒΑΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ
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Βάντις Οτζίτζα
Οφόε

Μάρκο
Μάριν

Γκιγιόμ
Ζιλέ

Aντρέ
Μάρτινς

Ούρος
Τζούρτζεβιτς

Καρίμ
Ανσαριφάρντ

Εμάνουελ
Εμενίκε

Ελ Φαρντού
Μπεν Μοχάμεντ

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.85
ΒΑΡΟΣ: 79 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 MΑΡΤΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΑΡΟΣ: 64 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 9 MΑΡΤΙΟΥ 1984
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.69
ΒΑΡΟΣ: 63 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
ΧΩΡΑ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΡΑΝ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΑΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΜΑΪΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΝΙΓΗΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 85 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΓΑΛΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.73
ΒΑΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

33

32

44

90

92

Θανάσης
Ανδρούτσος

Μεχντί
Καρσελά

Σάσα
Ζντιέλαρ

Φελίπε
Πάρντο

Σεμπά

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Μέσος

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 66 ΚΙΛΑ

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1989
ΧΩΡΑ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΑΡΟΣ: 70 ΚΙΛΑ

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

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ
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Πρώτος στις βασικές
στατιστικές κατηγορίες!
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στον δρόμο προς το 45ο και 8ο συνεχόμενο
και έχει ως σύμμαχο την απόδοσή του, καθώς και τους αριθμούς,
τους οποίους δημιουργεί με αυτή!
προσπάθεια του Θρύλου για να διατηρήσει τα
Η
κεκτημένα, συνεχίζεται. Η προσπάθεια για τον
8ο συνεχόμενο τίτλο και 45ο συνολικά, στην ιστορία
του Συλλόγου μας, είναι διαρκής και κάθε αγωνιστική
πραγματοποιείται ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός. Μετά
τη σπουδαία, από κάθε άποψη, νίκη στο Αγρίνιο, σε μία
έδρα δύσκολη, από την οποία δεν περνάει εύκολα κανείς,
η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών είναι ανεβασμένη και
η ώθηση που έλαβαν, ακόμη μεγαλύτερη!

Σύμμαχο στην προσπάθεια αυτή, την οποία κάνουν κάθε
αγωνιστική, οι ποδοσφαιριστές του Θρύλου έχουν μόνο
την... ίδια την απόδοσή τους. Απόδοση η οποία τους οδηγεί
σε νίκες και δημιουργεί στατιστικά, τα οποία δηλώνουν
την ανωτερότητα εντός γηπέδου. Πολύ συχνά, λέμε,
άλλωστε, ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, για το ποιος
είναι καλύτερος. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι
οποίοι είναι... δύσκολο να ξεπεραστούν, ωστόσο όσο ο

10

Θρύλος μένει συγκεντρωμένος, η απόδοσή του σε υψηλά
επίπεδα και συνεχίζει να βγαίνει πρώτος στις στατιστικές
κατηγορίες, το πρωτάθλημα ολοένα και θα πλησιάζει!
Αρκεί να ρίξει κανείς μία ματιά, στις βασικές στατιστικές
κατηγορίες, στις οποίες ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και θα
αντιληφθεί εύκολα σε τι αναφερόμαστε. Η ομάδα μας είναι
εκείνη που έχει επιτύχει τα περισσότερα γκολ. Και μάλιστα
με σημαντική διαφορά! Ο Θρύλος έχει 31 και βρίσκεται
στην κορυφή της σχετικής λίστας. Πιο πίσω, έχοντας 8 γκολ
λιγότερα (!) είναι ο ΠΑΟΚ, με 23. Η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται...
προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, είναι
στην τρίτη θέση (!) της σχετικής λίστας, έχοντας 1 γκολ
λιγότερο από τον ΠΑΟΚ (22). Ακολουθεί στην τέταρτη
θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 19, ενώ 1 λιγότερο από τους
Αρκάδες έχει ο Πανιώνιος, ο οποίος είναι πέμπτος, με 18
γκολ ενεργητικό.

11

ΘΕΜΑ

Ο Θρύλος δεν κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία
των τελικών προσπαθειών, αφού στη σχετική λίστα
βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από την ΑΕΚ, όμως
οι ποδοσφαιριστες του κ. Τάκη Λεμονή είναι σαφώς πιο
εύστοχοι, αφού σε λιγότερες τελικές προσπάθειες, έχουν
επιτύχει πολλά περισσότερα γκολ. Έτσι, ο Ολυμπιακός
βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής στατιστικής
κατηγορίας, συντελεστή γκολ/τελικές προσπάθειες με 5,8!
Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στη δεύτερη θέση, με συντελεστή
6,5 και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Πανιώνιος, με 7,2.

Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην τέταρτη θέση, έχοντας συντελεστή
γκολ/τελικές προσπάθειες 7,3 και την πεντάδα κλείνει ο
Παναιτωλικός, ο οποίος έχει συντελεστή 7,9.
Πολύ σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο παίζουν οι τελικές
πάσες. Οι ασίστ, όπως λέγονται. Και ο Ολυμπιακός πρωτεύει
και σε αυτό τον τομέα! Ένας τομέας πολύ σημαντικός,
αφού είναι σε άμεση σχέση με την προηγούμενη στατιστική
κατηγορία. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει περισσότερα γκολ,
με λιγότερες τελικές, αφού οι τελικές του είναι πιο
σωστά φτιαγμένες. Οι περισσότερες ασίστ, τις οποίες έχει,
μαρτυρούν του λόγου το αληθές. Ο Θρύλος έχει 18, έναντι
του δεύτερου ΠΑΟΚ, με 13. Τόσες έχουν και ο Ατρόμητος, ο
οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση, αλλά και η ΑΕΚ, η οποία
είναι στην τέταρτη. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, αποψινός αντίπαλος του
Ολυμπιακού, κλείνει την πεντάδα, έχοντας 12 ασίστ.
Αξίζει να αναφέρουμε εδώ πως ο Ολυμπιακός είναι πρώτος
και στις ασίστ, οι οποίες όμως δεν μετατράπηκαν σε γκολ!
Είναι και αυτό ένα στατιστικό στοιχείο, το οποίο δείχνει πως
η ομάδα μας δημιουργεί ευκαιρίες και ότι αν ήταν λίγο πιο
προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια, οι ποδοσφαιριστές
του κ. Τάκη Λεμονή θα αναπαύονταν τώρα ήδη στην πρώτη
θέση του πίνακα. Ο Θρύλος έχει 12 τελικές πάσες που δεν
έγιναν γκολ! Δεύτερος είναι ο Παναιτωλικός, με 9 στη
σχετική λίστα και τρίτος ο Παναθηναϊκός με 8. Τόσες έχει και
ο Αστέρας Τρίπολης, τέταρτος στη λίστα, ενώ την πεντάδα
κλείνει ο ΠΑΟΚ, με 7 ασίστ που δεν έγιναν γκολ.
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Παρακαλούµε

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ
τη ζώνη ασφαλείας σας

Πάσες, όμως, δεν είναι μόνο οι τελικές, εκείνες που οδηγούν
στο γκολ. Είναι και όλες εκείνες οι οποίες προηγούνται,
ώστε οι ποδοσφαιριστές να συνδυαστούν σωστά και να
οδηγηθούν στην αντίπαλη περιοχή, να δημιουργήσουν
την ευκαιρία και να σκοράρουν. Και οι ποδοσφαιριστές
του Ολυμπιακού κρατούν την πρώτη θέση και σε αυτό
τον τομέα! Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι στιγμής 975 πάσες,
αφήνοντας στη δεύτερη θέση, με διαφορά πάλι, την ΑΕΚ, η
οποία έχει 924. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση, με 904
και τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αλλάξει
888. Την πεντάδα κλείνει ο Πανιώνιος, με 798 πάσες
συνολικά.
Πρώτος είναι ο Θρύλος, όμως, και στα γεμίσματα. Όταν η
μέθοδος των πολλών εναλλαγών της μπάλας αποτυγχάνει
και δεν φέρνει αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός αναγκαστικά
στρέφεται στα γεμίσματα. Και εκεί, όμως, είναι πρώτος!

Έχει τα περισσότερα εύστοχα, δείχνοντας πως ακόμη
και στην ανάγκη, παραμένει ψύχραιμος και βρίσκει τον
στόχο. Συνολικά 119 εύστοχα έχει η ομάδα μας, σε 369
προσπάθειες. Λιγότερα, 102 για την ακρίβεια, έχει ο ΠΑΟΚ,
σε 346 προσπάθειες. Τρίτη η ΑΕΚ, με 97 εύστοχα, σε 354!
Ο Παναθηναϊκός είναι στην τέταρτη θέση, με 95 εύστοχα σε
298 συνολικά και την πεντάδα κλείνει ο Αστέρας Τρίπολης,
ο οποίος έχει ευστοχήσει συνολικά σε 92 γεμίσματα, από τα
287 που έχει επιχειρήσει.
Γίνεται, λοιπόν, σαφές, ότι οι αριθμοί είναι σύμμαχοι του
Ολυμπιακού στην προσπάθεια που κάνει για να διατηρήσει
τον τίτλο στο Λιμάνι! Η προσπάθεια, όπως προαναφέραμε,
δεν σταματάει! Συνεχίζεται και απόψε, με τον ΠΑΣ Γιάννινα,
αλλά και με τη νέα χρονιά, το 2018 , στο πρώτο ματς με τη
Λάρισα και πάει λέγοντας. Ένα-ένα, ο Ολυμπιακός προχωρά
στα βήματα του 8ου συνεχόμενου τίτλου!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ EMIRATES
Απολαύστε ένα πλούσιο γεύµα πολλών πιάτων µε υπέροχα γλυκά, που δύσκολα θα
τους αντισταθείτε, καθώς και δωρεάν ποτά, κρασί και αναψυκτικά.

Hello Tomorrow
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«Φλόγα» ελπίδας και ζωής από τον Θρύλο!
Ολυμπιακός και Stoiximan βρέθηκαν για ακόμα μία χρονιά δίπλα
στον Σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Προμηθευτείτε τα νέα

99
9, €

από τα καταστήματα του

www.redstore.gr
ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ
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μεγαλύτερος Σύλλογος της χώρας αποδεικνύει με πράξεις,
Ο
όλες τις μέρες του χρόνου, πως είναι δίπλα σε όσους
συνανθρώπους μας έχουν την ανάγκη μας, ακολουθώντας τις

Τη χαρά τους γι’ αυτή την ξεχωριστή επίσκεψη εξέφρασαν οι
ποδοσφαιριστές μας μιλώντας στα ΜΜΕ που βρέθηκαν εκεί.
Και οι τρεις τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να είμαστε δίπλα σε
εντολές του ηγέτη του, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Ιδιαίτερα όταν αυτά τα παιδιά και να βοηθάμε με κάθε τρόπο.
μιλάμε για μικρά παιδιά, τότε η... φλόγα μας για προσφορά
μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ! Όπως τα τελευταία χρόνια, έτσι Καρίμ Ανσαριφάρντ: «Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και
και φέτος, αντιπροσωπεία παικτών του Ολυμπιακού και μέλη χαρούμενος που έχω έρθει σήμερα εδώ να επισκεφθώ
της Διοίκησης βρέθηκαν στον Σύλλογο γονιών παιδιών με τα αδέρφια μου. Τους αδερφούς μου και τις αδερφές
νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» στηρίζοντας με αυτόν τον μου. Σ’ αυτή τη ζωή είμαστε όλοι αδέρφια και πρέπει να
τρόπο την προσπάθεια της Stoiximan.
συμπαραστεκόμαστε ο ένας στον άλλον. Είμαι λοιπόν πάρα
πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ σήμερα, που μπορώ και
Οι Αλεξί Ρομαό, Καρίμ Ανσαριφάρντ, Παναγιώτης Ταχτσίδης και κάνω παρέα με τα παιδιά αυτά και να τους δώσω κουράγιο
ο κ. Δομένικος Μασούλας, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής και θάρρος να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ξέρουν πως πάντα
Ευθύνης ΠΑΕ Ολυμπιακός, εκπροσώπησαν την ομάδα μας είμαστε δίπλα τους και πάντα τους σκεφτόμαστε και είμαστε
μοιράζοντας δώρα, αυτόγραφα και χαμόγελα στα παιδιά τα χαρούμενοι αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε έστω και λίγο».
οποία φωτογραφήθηκαν με τους παίκτες της ομάδας μας!
Το χαμόγελο στα πρόσωπα των παιδιών ήταν η μεγαλύτερη
ανταμοιβή για όλους.
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Αλεξί Ρομαό: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ
σήμερα, που μπορώ να προσφέρω ένα χαμόγελο, λίγη χαρά
στα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που βρίσκομαι εδώ
και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να τους βοηθήσουμε,
είμαστε εδώ για να βρεθούμε δίπλα τους».
Παναγιώτης Ταχτσίδης: «Είναι μεγάλη μας τιμή που
βρισκόμαστε εδώ δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Μας δίνουν
χαρά και δύναμη για να συνεχίσουμε σε αυτό που κάνουμε
και να καταλαβαίνουμε το νόημα της ζωής. Αυτά τα παιδιά
πραγματικά αξίζουν πολλή αγάπη και πολλή δύναμη για
να ανταπεξέλθουν σε αυτά που περνάνε. Ευχόμαστε όλος ο
κόσμος να βοηθήσει και όχι μόνο ποδοσφαιριστές, αλλά και
δημόσιοι φορείς που μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά.
Μακάρι όλος ο απλός κόσμος να μπορούσε να κάνει κάτι γι’
αυτά τα παιδιά».

όλη τη διάρκεια του έτους. Πρόσφατο παράδειγμα, βεβαίως,
αποτελεί η άμεση συμβολή του Ολυμπιακού στην Μάνδρα
Αττικής, όπου από την πρώτη στιγμή φροντίσαμε να υπάρχουν
άνθρωποι του Ολυμπιακού και συνεργεία τα οποία βοηθούν
στην αποκατάσταση των ζημιών και στην αποκατάσταση των
υποδομών της περιοχής.
Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες πολλές δραστηριότητες
όπως η στήριξή μας στην UNICEF, η στήριξή μας στον Δήμο
Πειραιά, σε συλλόγους σε όλη την Ελλάδα και προγράμματα
ποδοσφαιρικά για τα παιδιά από ειδικά σχολεία του Πειραιά,
καθώς και άλλες πολλές δράσεις. Θα ήθελα για άλλη μία φορά
να συγχαρώ τους ανθρώπους της Φλόγας για το έργο τους,

Ο κ. Δομένικος Μασούλας, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης ΠΑΕ Ολυμπιακός, ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή και
χαρά για εμάς να βρισκόμαστε στην Φλόγα, τον Σύλλογο
γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια μαζί με την
χορηγό μας την Stoiximan, η οποία στηρίζει κάθε χρόνο την
αξιέπαινη προσπάθεια που κάνουν οι υπεύθυνοι αυτού του
Συλλόγου για την υποστήριξη των παιδιών που δίνουν την
καθημερινή μάχη για την υγεία τους.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση και την ηγεσία του
κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, στηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειες
εμπράκτως και όχι μόνο την περίοδο των εορτών, αλλά καθ’
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να τους ευχαριστήσω για την υποδοχή που μας είχαν σήμερα
με τους ποδοσφαιριστές μας και να ευχηθώ καλές γιορτές σε
όλους, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2018».
Η πρόεδρος του Ιδρύματος, Μαρία Τρυφωνίδη ευχαρίστησε τον
Ολυμπιακό και την Stoiximan για την χαρά που προσέφεραν
στα παιδιά, τονίζοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω τη “Stoiximan”,
αρχικά, που είναι κάθε χρόνο εδώ μαζί μας, εδώ και αρκετά
χρόνια και στηρίζει το έργο μας. Όχι μόνο με την παρουσία
της εδώ, αλλά και με άλλους τρόπους. Ευχαριστούμε τον
Ολυμπιακό για την παρουσία του. Ξέρετε ότι δίνει μεγάλη χαρά
η παρουσία των παικτών εδώ στα παιδιά. Είναι τα είδωλά τους
που τα βλέπουν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε
για την παρουσία σας και ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλους
με υγεία».
Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέας της «Φλόγας», Ελένη
Αντωνίου είπε: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την
παρουσία σας εδώ. Δίνετε μεγάλη χαρά στα παιδιά μας, να
συνεχίσουν κι αυτά με δύναμη σε αυτόν τον αγώνα της ζωής
και να βγούνε νικητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές
γιορτές σε όλους σας».

και να πει κανείς για το έργο της “Φλόγας” είναι πολύ λίγο.
Το να βγει κανείς νικητής στη ζωή είναι πολύ σημαντικό
και η “Φλόγα” το στηρίζει με τον πιο εμφατικό και τον πιο
συγκινητικό τρόπο. Γι’ αυτό είμαστε μαζί της και με τον δικό μας
τρόπο συνεισφέρουμε στην προσπάθειά της. Ευχαριστούμε
πάρα πολύ τη “Φλόγα” και τον Ολυμπιακό και ευχόμαστε τα
καλύτερα στα παιδιά εδώ που παλεύουν καθημερινά για την
υγεία τους».
*** Η «Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς
παιδιών με καρκίνο και σήμερα αγκαλιάζει χιλιάδες
οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώπους
στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Στην Φλόγα
συμπαραστέκονται στις οικογένειες και αγωνίζονται για την
καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών
που νοσούν από καρκίνο.

Εκ μέρους της Stoiximan παρών ήταν ο Υπεύθυνος Χορηγιών
κ. Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Για άλλη μια
χρονιά είμαστε μαζί με τον Ολυμπιακό στη “Φλόγα” και είμαστε
πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Στο πλαίσιο της
χορηγικής μας συνεργασίας με την ομάδα πραγματοποιούμε
διάφορες τέτοιου είδους δράσεις. Στη “Stoiximan” είναι βασικό
συστατικό της λειτουργίας μας η κοινωνική συνεισφορά. Ό, τι
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O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Το 1966 οι άνθρωποι του Ατρόμητου Ιωαννίνων και του Αβέρωφ
αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρά το ότι είναι αιώνιοι
αντίπαλοι, και να ιδρύσουν τον ΠΑΣ (Πανηπειρωτικός Αθλητικός Σύλλογος)
Γιάννινα. Ο Περικλής Γιαννής ήταν ο πρώτος πρόεδρος της νεοσύστατης
ομάδας και η πρώτη εμφάνισή της ήταν σε ένα φιλικό ματς με αντίπαλο τον
Ολυμπιακό Πειραιώς.
Όσο για το πρώτο επίσημο ματς; Αυτό έλαβε χώρα στις 2 Οκτωβρίου του 1966,
με αντίπαλο την Πίνδο Κόνιτσας, ενώ το πρώτο επίσημο ματς πρωταθλήματος
ήταν αυτό με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Πατρών, στην πρεμιέρα της Β’ Εθνικής
της σεζόν ‘66/’67, με τους Ηπειρώτες να νικούν με 3-0.
Η ομάδα ανέβηκε για πρώτη φορά στην Α’ Κατηγορία, τη σεζόν 1973/1974,
όταν και κατέκτησε το πρωτάθλημα στον Α’ όμιλο από τους τρεις συνολικά
που υπήρχαν στη Β’ Κατηγορία.
Οι Ηπειρώτες παρέμειναν στην Α’ Κατηγορία ως το 1984, ενώ επέστρεψαν το
1990. Ωστόσο δεν παρέμειναν για πολύ αφού υποβιβάστηκαν και πάλι την
επόμενη χρονιά, τερματίζοντας στην 18η θέση με 25 βαθμούς.
Με τη νέα χιλιετία, ο ΠΑΣ Γιάννινα άρχισε να ανακάμπτει. Ήταν Ιούνιος
του 2000, όταν ο «Άγιαξ της Ηπείρου» επανήλθε στα σαλόνια της Α’
Κατηγορίας. Δύο χρόνια μετά, υποβιβάζεται εκ νέου, ενώ το 2004 πέφτει
ακόμη μια κατηγορία, όμως το 2006 επιστρέφει στη Β’ Εθνική. Κατά τη σεζόν
2012/2013 τερμάτισε 5ος στο πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στα play- offs
της Super League.
Τρία χρόνια αργότερα η καλή του πορεία στο πρωτάθλημα, τον έφερε στις
θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Με αντίπαλο την Οντ, οι Ηπειρώτες
προκρίθηκαν στον γ’ προκριματικό γύρο του Europa League επικρατώντας με
συνολικό σκορ 4-3 των Νορβηγών. Κατά την περυσινή σεζόν, ο ΠΑΣ Γιάννινα
τερμάτισε στην 9η θέση με 36 βαθμούς.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Π.Α.Σ. ΓΙΆΝΝΙΝΑ
Έτος Ίδρυσης: 1966
Χρώματα:
Μπλε, Λευκό
Έμβλημα: Ο ταύρος, αρχαίο
έμβλημα της Ηπείρου το οποίο
απεικονιζόταν σε νόμισμα
Πρόεδρος:
Γεώργιος Χριστοβασίλης
Έδρα: Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων
«Οι Ζωσιμάδες»
Διεύθυνση Γραφείων:
Πανηπειρωτικό Στάδιο Ανατολή,
Ιωάννινα,
Τ.Κ.: 45500, Ιωάννινα
Τηλέφωνο:
26510 70340
Fax: 26510 75570
Email: info@pasgiannina.gr
Web: www.pasgiannina.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Γιάννης Πετράκης

ροπονητής του σημερινού αντιπάλου μας, είναι ο Γιάννης Πετράκης. Γεννήθηκε
Π
στις 20/5/1959 και πριν κάτσει στους πάγκους, ήταν επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής παίζοντας, μεταξύ άλλων, σε Εργοτέλη και ΟΦΗ.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1991, στον Αστέρα Περάματος. Έναν
χρόνο αργότερα έκατσε στον πάγκο του Εργοτέλη, για δυο σεζόν, ενώ στη συνέχεια
επέστρεψε στον Αστέρα. Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν ο Ηρόδοτος, τον
οποίο ανέβασε στη Γ’ Εθνική, ενώ με αυτόν στο τιμόνι, ο ΠΑΝΟΜ ανέβηκε για πρώτη
φορά στην ιστορία του στη Δ’ Εθνική. Στη συνέχεια προπόνησε την ερασιτεχνική
ομάδα του ΟΦΗ και το 2002/2003 ήταν βοηθός του Σκάζνι στους Κρητικούς. Το
2003 επέστρεψε στον Ηρόδοτο, ανεβάζοντάς τον ξανά στη Γ’ Κατηγορία.
Το 2004 αναλαμβάνει τον Αστέρα Τρίπολης τον οποίο ανεβάζει στην Γ’ Εθνική.
Εκεί κάθεται ως το 2006 και εν συνεχεία αναλαμβάνει τον Αστέρα Ρεθύμνου. Στις
7/1/2013 επέστρεψε στον ΟΦΗ. Από τις 28/1/2014 ο ίδιος ανέλαβε τον ΠΑΣ και
τη σεζόν 2015/2016 οι Ηπειρώτες έπαιξαν στον Γ’ προκριματικό του UEFA Europa
League. Ο Πετράκης βραβεύτηκε καλύτερος προπονητής για το 2014/2015.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Παίζει… μόνος του
ο Θρύλος!

T

oν πρώτο λόγο έχει στις αναμετρήσεις
κόντρα στους Ηπειρώτες ο Ολυμπιακός. Οι
πρωταθλητές Ελλάδας έχουν υποδεχθεί
συνολικά 22 φορές τον αντίπαλό τους στο πλαίσιο
του πρωταθλήματος της Super League και η υπεροχή
του Θρύλου μας είναι εντυπωσιακή!
Συγκεκριμένα, στην έδρα τους, οι Πειραιώτες μετράνε
22 νίκες και 4 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Η πρώτη
αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν στις 10 Μαΐου
1975. Ο Θρύλος είχε επικρατήσει με 3-1. Λοσάντα,
Κρητικόπουλος και Καραβίτης είχαν πετύχει τα γκολ
της ομάδας μας.
Ο Ολυμπιακός μας έχει κερδίσει τέσσερις φορές
στο παρελθόν, βάζοντας πέντε γκολ και αυτές
είναι και οι μεγαλύτερες σε έκταση νίκες για τους
«ερυθρόλευκους». Στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση
μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδό μας, για το
πρωτάθλημα, οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν
επικρατήσει με 5-0, στις 23 Απριλίου 2017. Τα γκολ για
την ομάδα μας είχαν πετύχει οι Μάριν (21’), Ντα Κόστα
(24’), Ντε Λα Μπέγια (29’, 71’) και Ντομίνγκεζ (πεν. 81’).
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

10/5/75

3-1

16/5/76

5-1

20/3/77

0-0

12/3/78

2-0

21/10/78

2-1

14/10/79

4-0

09/11/80

2-0

02/5/82

0-0

19/12/82

2-0

09/11/83

5-1

15/9/85

3-0

03/1/87

3-2

11/11/90

3-0

17/12/00

3-1

05/1/03

2-1

13/3/10

2-2

18/12/11

2-0

20/01/13

2-0

18/12/13

3-2

06/12/14

2-2

26/9/15

5-1

23/4/17

5-0
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ΙΣΤΟΡΙΑ

EΠΊΣΗΜΟΣ ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ
9.11.1980
Ο Τόμας Άλστρομ ανοίγει το σκορ
στο τελικό 2-0 του Θρύλου
σε βάρος της ομάδας των Ιωαννίνων.

ΔΩΡΕΑΝ KΑΡΤΑ ΜETROPOLITAN
H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι και φέτος εμπιστεύθηκε
την ιατρική υποστήριξη της ομάδας μας στο Metropolitan Hospital,
ένα υπερσύγχρονο θεραπευτήριο στελεχωμένο με διακεκριμένους ιατρούς
και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας
της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν για ένα έτος
την Kάρτα Μetropolitan, με παροχές όπως:
1

Ιατρικές επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς, στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ

2

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική με 40 ευρώ στις επισκέψεις σε Διευθυντές Ιατρούς

3

Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις
(Τιμές ΦΕΚ + 30%, το οποίο ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

4

Στα Check Up του Metropolitan, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 20%)
Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας στο 210 4809492 - 210 4809217

19.12.1982
Ο Βαμβακούλας με κεφαλιά του
στο 86ο λεπτό, στέλνει τη μπάλα
στα δίχτυα του Αλεξίου και γράφει το
τελικό 2-0 για τον Ολυμπιακό,
με αντίπαλο τον «Άγιαξ της Ηπείρου».

17.12.2000
Σαν σήμερα, πριν 17 χρόνια,
ο Γρηγόρης Γεωργάτος με σουτ
διαμορφώνει το τελικό 3-1 με αντίπαλο
τον ΠΑΣ. Αλεξανδρής και Τζόρτζεβιτς
πέτυχαν τα άλλα δύο τέρματα για τους
«ερυθρόλευκους».

ΜETROPOLITAN
HOSPITAL

210 4809000
Eθνάρχου Μακαρίου 9
& Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Ν. Φάληρο
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www.metropolitan-hospital.gr
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ΙΣΤΟΡΙΑ

5.1.2003
Με γκολ του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς,
λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90’,
ο Ολυμπιακός επικρατεί με 2-1
των Ηπειρωτών και παίρνει
ένα σημαντικότατο τρίποντο
για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

18.12.2011
Ο Νταβίντ Φουστέρ
με το εξαιρετικό γκολ του
ανοίγει το σκορ στο ματς
της 14ης αγωνιστικής
με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Οι Πειραιώτες επικράτησαν
σε εκείνο το παιχνίδι με 2-0.

20.1.2013
Ο Κώστας Μήτρογλου σε φάση
από τον αγώνα με τους Ηπειρώτες.
Σε εκείνο το ματς,
ο Θρύλος νίκησε με 2-0!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

18.12.2013
Ο Χαβιέρ Σαβιόλα πετυχαίνει ένα
υπέροχο γκολ και ανοίγει το σκορ στο
τελικό 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού μας
με αντίπαλο τον «Άγιαξ της Ηπείρου».

26.9.2015
Ο Ολυμπιακός μας
πετυχαίνει 5 τέρματα κόντρα
στον ΠΑΣ, σε μια από τις πιο ευρείες
νίκες της ιστορίας του
με αντίπαλο τους Ηπειρώτες.
Το μόνο που κατάφεραν
οι φιλοξενούμενοι ήταν
να μειώσουν σε 5-1 στο 86’.

23.4.2017
Ο Τσόρι Ντομίνγκεζ στέλνει τη μπάλα στα
δίχτυα του Πασχαλάκη, ευστοχώντας
σε εκτέλεση πέναλτι και γράφει το τελικό
5-0 με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα,
στο ματς στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι»
κατέκτησαν και μαθηματικά τον 44ο τίτλο
του Πρωταθλητή Ελλάδος.
Follow us on instagram
@intersportgreece
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15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ
#

ΟΜΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΑΕΚ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΑΕΛ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΞΑΝΘΗ
ΛΑΜΙΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΟΚ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

30
29
28
27
22
21
17
17
17
16
15
15
14
11
11
6

ΣΥΝΟΛΟ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

ΕΝΤΟΣ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

ΕΚΤΟΣ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

9-3-2
9-2-3
8-4-2
7-6-1
6-4-4
6-3-5
4-5-5
3-8-3
4-5-5
3-7-4
4-5-5
3-6-5
3-5-6
2-5-7
2-5-7
1-3-10

6-0-1
5-1-1
7-0-0
3-4-0
3-2-2
4-0-3
3-4-0
2-5-0
1-4-2
2-3-2
4-2-1
2-4-1
2-2-3
2-3-2
2-2-3
0-2-5

3-3-1
4-1-2
1-4-2
4-2-1
3-2-2
2-3-2
1-1-5
1-3-3
3-1-3
1-4-2
0-3-4
1-2-4
1-3-3
0-2-5
0-3-4
1-1-5

22-8
31-16
23-7
17-7
18-14
19-12
12-21
16-16
12-13
12-16
10-14
8-12
17-20
12-19
9-21
7-29

16-4
16-6
17-2
7-2
14-10
11-6
6-3
9-6
4-7
7-6
7-3
5-5
10-12
8-8
5-8
2-13

6-4
15-10
6-5
10-5
4-4
8-6
6-18
7-10
8-6
5-10
3-11
3-7
7-8
4-11
4-13
5-16

*Από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αφαιρέθηκαν δύο (2) βαθμοί, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 35/16.06.2017 τελεσίδικης απόφασης της
Επιτροπής Εφέσεων /ΕΠΟ (υπ’ αριθ. 280/29.05.2017 πρωτοβάθμια απόφαση του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League)
* Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
• Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
• Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
• Η καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες που έχει η κάθε ομάδα.
• H διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.
• H καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ο.Κ
Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ε.Κ.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΛΑΜΙΑ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Α.Ε.Λ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
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ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

TV

ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
ΓΗΠΕ∆Ο ΤΟΥΜΠΑΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ»
∆.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΘΝ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ»
AEL FC ARENA
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ»

6 Ιανουαρίου 2018
6 Ιανουαρίου 2018
6 Ιανουαρίου 2018
7 Ιανουαρίου 2018
7 Ιανουαρίου 2018
7 Ιανουαρίου 2018
7 Ιανουαρίου 2018
8 Ιανουαρίου 2018

15:00
17:15
19:30
15:00
17:15
17:15
19:30
19:30

NS3
NS1
NS2
NS2
NS3
NS2
NS1
NS1
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Super League 2017-18 • 15η Αγωνιστική
17.12.2017 • 15:00 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
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