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Ο τίτλος στα χέρια μας!
Σε απόσταση βολής από την κορυφή, βρισκόμαστε πιο κοντά στον στόχο μας!
Συνεχίζοντας εμφανίσεις όπως εκείνη στην Κέρκυρα, με πάθος, πίστη στη
νίκη και ασταμάτητη προσπάθεια για το «τρίποντο», η ομάδα μας θα κάνει τα
βήματα που χρειάζεται, προκειμένου να ξεπεράσει τους αντιπάλους της και
να φτάσει στον πολυπόθητο 45ο τίτλο.
Πλήρης εκμετάλλευση της έδρας μας, αρχής γενομένης από το αποψινό ματς,
κόντρα στον Απόλλωνα, είναι ένας βασικός στόχος. Ο κ. Τάκης Λεμονής και
οι ποδοσφαιριστές δουλεύουν καθημερινά, ούτως ώστε η ομάδα μας να
βελτιώνει διαρκώς την εικόνα της, να βρίσκει αυτοματισμούς και να φτάνει
ακόμη πιο εύκολα στις νίκες που χρειάζεται, για να τερματίσει πρώτη στο
τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν υπάρχει περιθώριο για να επαναπαυτούμε. Κάθε αγώνας είναι και
ένα βήμα προς τον τελικό μας στόχο. Το Πρωτάθλημα, δίχως βέβαια να
παραμελούμε και το Κύπελλο, που θα μας χρίσει νταμπλούχους!
Ο κόσμος του Ολυμπιακού αποζητάει με δίψα να δει ξανά την αγαπημένη
του ομάδα πρωταθλήτρια! Αυτό τραγουδά σε κάθε αγώνα, στον οποίο δίνει
το παρών. Κόντρα σε αντιξοότητες, είναι εκεί και ενισχύει την ομάδα που
λατρεύει. Και αυτή η λατρεία, δεν μένει απαρατήρητη! Περνάει μέσα σε
κάθε ποδοσφαιριστή, του δίνει δύναμη να συνεχίσει την προσπάθεια. Την
προσπάθεια να φέρουν, όλοι μαζί, αλλά και κάθε ένας ξεχωριστά, τον Θρύλο
στον θρόνο του! Εκεί όπου ανήκει!
Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Συνεχίζουμε να κατακτούμε τους στόχους
μας! Όλοι μαζί! Μια ΓΡΟ8ΙΑ!
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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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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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Ανατροπές για τίτλο,
σε... κυανέρυθρο φόντο!
Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, σε εκτός έδρας αναμετρήσεις,
ο Ολυμπιακός ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ και έφτασε στη νίκη.
ολύς λόγος γίνεται, μέσα σε κάθε αγωνιστική περίοδο,
Π
για τις «νίκες που δίνουν πρωτάθλημα». Νίκες σε
έδρες δύσκολες, όχι σε ματς-ντέρμπι, αλλά με αντιπάλους

(θεωρητικά πάντα) μικρότερης δυναμικότητας, αλλά
πάντοτε ικανούς να σου κάνουν ζημιά! Τέτοιες νίκες
μπορούν να οδηγήσουν, με μαθηματική ακρίβεια, μία
ομάδα στον τίτλο και ο Ολυμπιακός τέτοιες νίκες, συνήθως
τις παίρνει! Ήδη φέτος, το έχει κάνει δύο φορές, σε δύο
έδρες ιδιαίτερα δύσκολες και μάλιστα με ανατροπή! Η
πρώτη στη Νέα Σμύρνη και η δεύτερη στην Κέρκυρα!
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα, με τη σειρά. Στις 14
Οκτωβρίου 2017, ο δρόμος του Ολυμπιακού μας, προς το
45ο πρωτάθλημα, περνούσε από τη Νέα Σμύρνη. Εκεί, στο
γήπεδο του Πανιώνιου, ο Θρύλος ήθελε να συνεχίσει με
νίκη, προς το όγδοο συνεχόμενο. Σε μία έδρα δύσκολη,
από την οποία κανείς δεν περνά... ελαφρά τη καρδία, ο
Ολυμπιακός έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τον τίτλο.
Το ματς δεν άρχισε με καθόλου καλές προϋποθέσεις.
Κάθε άλλο. Μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, ο
Σπιριντόνοβιτς έβαλε μπροστά στο σκορ τον Πανιώνιο και
σόκαρε τους παίκτες του Τάκη Λεμονή. Το σοκ, ωστόσο,
διήρκεσε για την ομάδα μας μόνο για ένα 15λεπτο περίπου.
Στο 19’ ο Παπ Σισέ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και
έφερε το ματς στα ίσια! Το πρώτο γκολ του νεαρού άσου
ήρθε σε μία κρίσιμη στιγμή, σε μία κρίσιμη αναμέτρηση,
σε μία κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος, για την ομάδα
μας! Και έδωσε νέα ώθηση στους συμπαίκτες του, οι
οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ που τους έδωσε
και συνέχισαν να πιέζουν.
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Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ ανέλαβε δράση. Απέναντι στην
ομάδα, στην οποία έκανε γνωστό το όνομά του, στο
ελληνικό κοινό, ο Ιρανός στράικερ του Θρύλου «χτύπησε»
δύο φορές! Αρχικά, στο 37ο λεπτό, έκανε το 2-1 και λίγα
λεπτά μετά, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και
συγκεκριμένα στο 45’! Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει, αρχικά,
σε μία μεγάλη ανατροπή και πλέον προχωρούσε για τη
νίκη...
Όπως προαναφέρθηκε, βέβαια, η Νέα Σμύρνη είναι μία
δύσκολη έδρα. Από τις πιο δύσκολες στο πρωτάθλημα.
Αυτό που επακολούθησε, επιβεβαίωσε του λόγου το
αληθές, αλλά και γιατί ο Ολυμπιακός κουβαλάει το
μέταλλο του πρωταθλητή! Ο Πανιώνιος δεν το έβαλε κάτω
και κατάφερε όχι μόνο να μειώσει, αλλά και να ισοφαρίσει!
Και μάλιστα σε ένα λεπτό μέσα! Στο 83’ ο Μασούντ και στο
84’ ο Ντουρμισάι, σόκαραν εκ νέου τον Θρύλο και έβαλαν
δύσκολα στον Τάκη Λεμονή και στους παίκτες της ομάδας
μας...
Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, όμως, δεν είχε πει
την τελευταία του λέξη... Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν
να πιέζουν, για να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα
και αυτή τη φορά να το κρατήσουν. Λίγα λεπτά μετά, ο
Οικονόμου ανέτρεψε τον Φορτούνη μέσα στην περιοχή και
ο Έλληνας άσος, ο οποίος έκανε πολύ ωραία ενέργεια,
την ολοκλήρωσε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, η
οποία έδωσε στον Ολυμπιακό τη νίκη! Μία νίκη, η οποία
μπορεί να αποδειχθεί... χρυσάφι για τη συνέχεια του
πρωταθλήματος.
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Ανατροπή υπό βροχή για κορυφή!
Η δεύτερη φορά που ο Θρύλος χρειάστηκε να ανατρέψει
την εις βάρος του κατάσταση και να φτάσει σε μια, επίσης
σημαντική νίκη, ήταν στο «νησί των Φαιάκων», μόλις την
περασμένη αγωνιστική! Απέναντι στην, επίσης κυανέρυθρη
(όπως και ο Πανιώνιος) Κέρκυρα, ο Ολυμπιακός έκανε
ένα σπουδαίο «διπλό». Ένα ακόμη, από αυτά που... δίνουν
πρωτάθλημα!
Το ματς έγινε κάτω από πραγματικά αντίξοες συνθήκες.
Οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού δεν είχαν να
αντιμετωπίσουν μόνο τους ποδοσφαιριστές της Κέρκυρας,
αλλά και τον κακό αγωνιστικό χώρο και τον (ακόμη
χειρότερο) καιρό, ο οποίος επιβάρυνε την κατάσταση
του γηπέδου! Το ματς άρχισε με δυσκολίες, λόγω των
καιρικών συνθηκών και όσο περνούσε η ώρα, η κατάσταση
δυσκόλευε.
Κόντρα στη ροή του αγώνα, η οποία ήθελε τον Ολυμπιακό
να είναι πιο πιεστικός, να κρατά περισσότερο την μπάλα
στα πόδια του και να μην απειλείται ιδιαίτερα, η Κέρκυρα
βρέθηκε από μία... καραμπόλα, να προηγείται στο σκορ! Ο
Γρομητσάρης έκανε το 1-0 στο 16’ και έβαλε... γρίφο για
τον Τάκη Λεμονή
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και τους ποδοσφαιριστές του. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να
κάνει εκ νέου ανατροπή, προκειμένου να καταφέρει να
φύγει από το «νησί των Φαιάκων» με το «τρίποντο».
Η αντεπίθεση άρχισε με την έναρξη του δευτέρου μέρους.
Πολύ νωρίς, στο 46’ ο Παπ Αμπού Σισέ κατάφερε να
ισοφαρίσει! Έφερε το παιχνίδι στα ίσια και έδωσε εκ νέου,
ώθηση στην ομάδα, για να συνεχίσει! Και ο Θρύλος δεν
σταμάτησε εκεί! Τη σκυτάλη από τον υψηλόσωμο κεντρικό
αμυντικό πήρε στο 65’ ο Ούρος Τζούρτζεβιτς. Ο Σέρβος
άσος σκόραρε ένα υπέροχο γκολ και κατάφερε να δώσει
προβάδισμα στον Ολυμπιακό! Τόσο εκείνος, όσο και ο
Μάρκο Μάριν, ο οποίος έκανε το 3-1 και «σφράγισε» επί της
ουσίας, τη νίκη της ομάδας μας στην Κέρκυρα, προήλθαν
από τον πάγκο και γύρισαν το ματς!
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία ακόμη μεγάλη ανατροπή,
πανηγύρισε μία ακόμη μεγάλη νίκη, δείχνοντας σε όλο τον
κόσμο, για ποιο λόγο είναι πρωταθλητής! Η ομάδα μας δεν
καταθέτει τα όπλα και έχει τον τρόπο να γυρίσει ένα ματς,
φτάνοντας σε νίκες-χρυσάφι! Ακόμη και μακριά από το
Καραϊσκάκη.
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Κάντε βουτιά στον

ΑΦΡΟ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
στο Ντουµπάι

Οι «πύργοι» που σκοράρουν!
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 6 από τα 24 γκολ που έχει πετύχει,
από τους κεντρικούς αμυντικούς του!
να ιδιαιτέρως ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, προκύπτει
Έ
εάν ρίξει κανείς μία ματιά στον τομέα σκοραρίσματος, στον
φετινό Ολυμπιακό. Ένα στατιστικό αξιοσημείωτο, αφού αυτό

Ο Παπ Αμπού Σισέ πήρε την σκυτάλη, από τον Βέλγο στόπερ της
ομάδας μας. Ήταν εκείνος που έκανε το 1-1 στη Νέα Σμύρνη,
στις 14 Οκτωβρίου 2017, σε ένα τρομερό ματς! Ο κεντρικός
που συμβαίνει (και παρατηρεί κανείς) αποτελεί έναν από τους αμυντικός του Ολυμπιακού από τη Σενεγάλη ισοφάρισε στο 19’
βασικούς λόγους, για τους οποίους ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο και έδωσε στους συμπαίκτες του την ώθηση να συνεχίσουν την
«ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα. Από τα 24 γκολ τα οποία αντεπίθεση, για να γυρίσουν το ματς.
έχει σημειώσει συνολικά η ομάδα μας, στη Super League, τα 6
έχουν επιτευχθεί από κεντρικούς αμυντικούς!
Ο Μπιόρν Ένγκελς ανέλαβε, εκ νέου, αμέσως μετά! Και μάλιστα
σε ντέρμπι! Ο Βέλγος άσος ήταν εκείνος που υπέγραψε τη νίκη
Την αρχή έκανε ο Μπιόρν Ένγκελς, στην Ξάνθη! Ο Βέλγος του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ, για την όγδοη αγωνιστική
κεντρικός αμυντικός του Θρύλου ήταν εκείνος, ο οποίος έβαλε του πρωταθλήματος της Super League, προκαλώντας τους
μπροστά στο σκορ την ομάδα μας, στο ματς στα Πηγάδια, στις 9 πανηγυρισμούς μέσα στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»!
Σεπτεμβρίου 2017! Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να φύγει με τη Ένα γκολ-χρυσάφι, από τον νεαρό αμυντικό του Θρύλου,
νίκη από το γήπεδο της Ξάνθης, ωστόσο το γκολ του Ένγκελς απέναντι σε ένα εκ των διεκδικητών του τίτλου στο ελληνικό
γράφτηκε στον σχετικό πίνακα.
πρωτάθλημα!

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι. ΖΗΣΤΕ ΤΟ.
Από παραλίες µε λευκή άµµο µέχρι θαλάσσια σπορ, ατελείωτος ήλιος, θάλασσα και σέρφινγκ
σας περιµένουν στο Ντουµπάι. Κάντε κράτηση της πτήσης σας σήµερα, στο emirates.gr

Hello Tomorrow
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φήνα» στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών-σκόρερ,
«Σ
Ένγκελς και Σισέ, μπαίνει εδώ ο Αλμπέρτο Μποτία! Ο
κάπτεν του Ολυμπιακού είναι επίσης ένας από τους αμυντικούς

και το έκανε! Κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, στο
ματς με τους Κρητικούς, για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα
συνολικά και φεύγοντας προς την Θύρα 7, σήκωσε τη φανέλα
οι οποίοι στις στατικές φάσεις, μέσα στην αντίπαλη περιοχή, και αποκάλυψε το μήνυμα! «Αγαπώ τον Ολυμπιακό, ΘΥΡΑ 7»
προωθούνται και περιμένουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. έγραφε η μπλούζα του Σενεγαλέζου, ο οποίος θέλησε να δείξει
Το έκανε με επιτυχία στο ματς με τον Πλατανιά (νίκη 5-1 για τον το δέσιμο που έχει ήδη με τον Σύλλογό μας και τους φιλάθλους!
Θρύλο) και έγραψε το 2-0 στο 19’! Ο άσος του Ολυμπιακού, ο
οποίος ταλαιπωρήθηκε στην αρχή της σεζόν από τραυματισμό, Την παράδοση του σκοραρίσματος συνέχισε ο Παπ Σισέ και
έχει πλέον επανέλθει δυνατός, χάρις στη δουλειά του ιατρικού κόντρα στην Κέρκυρα! Ένα ακόμη γκολ-χρυσάφι, όπως εκείνο
επιτελείου και τον επαγγελματισμό του ίδιου.
στη Νέα Σμύρνη! Ο Σενεγαλέζος δήλωσε παρών, όχι μόνο στην
αναχαίτιση των «κυανέρυθρων», αλλά και στην ανάγκη της
Επιστρέφοντας στον Παπ Σισέ, τον βρίσκουμε αμέσως μετά, ομάδας να βρει δίχτυα, για να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» που
να σκοράρει ξανά! Ο υψηλόσωμος στόπερ του Ολυμπιακού είχε φτιάξει ο ΑΟΚ. Με το δικό του γκολ ο Θρύλος ισοφάρισε
είχε ετοιμάσει ένα μπλουζάκι, το οποίο φορούσε μέσα από στο ΕΑΚ Κέρκυρας και έβαλε τις βάσεις για την ανατροπή και
τη φανέλα του, στο παιχνίδι με τον Πλατανιά! Έψαχνε την τη νίκη, σε μία δύσκολη έδρα.
ευκαιρία να το δείξει στον κόσμο του Θρύλου στην εξέδρα

Προμηθευτείτε τα νέα

99
9, €

από τα καταστήματα του
Ο Νικολάου του Καμπ Νου!

www.redstore.gr
ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ
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Το θέμα που αναλύουμε μπορεί να έχει ως βάση τη
Super League και να αναφέρει τα γκολ που έχουν
σημειώσει οι κεντρικοί αμυντικοί εκεί, όμως κανείς
δεν θα πρέπει να παραβλέπει ακόμη ένα γκολ από
στόπερ και μάλιστα ιστορικό! Ο λόγος για την κεφαλιά
του νεαρού Δημήτρη Νικολάου μέσα στο Καμπ Νου
και το γκολ που πέτυχε η ομάδα μας απέναντι στην
Μπαρτσελόνα του Μέσι! Ο «πιτσιρικάς» έγραψε το
όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία και έδωσε
έναν σπουδαίο λόγο στους Ολυμπιακούς που ήταν
στην εξέδρα του Καμπ Νου, για να πανηγυρίσουν!
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«Δεν σταματάμε,
μέχρι να πάρουμε το 45ο!»
Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ στέλνει, μέσω του επίσημου προγράμματος του αγώνα
με τον Απόλλωνα, το σύνθημα για κορυφή και πρωτάθλημα!

Ε

ίναι το πρώτο «πυροβόλο» του Ολυμπιακού, μαζί με τον Κώστα Φορτούνη, έχοντας μέχρι στιγμής σημειώσει 4 γκολ,
από τα 24 που έχει βάλει συνολικά η ομάδα μας. Ο λόγος για τον Καρίμ Ανσαριφάρντ, ο οποίος με τον κ. Τάκη Λεμονή
στον πάγκο έχει επανέλθει στην πρώτη γραμμή πυρός, στην οποία, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ανταγωνισμός.
Ο Ιρανός διεθνής στράικερ, μέσω του επίσημου προγράμματος αγώνα, του αποψινού ματς με τον Απόλλωνα, εκφράζει
την σιγουριά του, για το όγδοο συνεχόμενο πρωτάθλημα και την πίστη του ότι η ανωτερότητα του Ολυμπιακού μέσα στο
γήπεδο, έναντι των υπολοίπων διεκδικητών, είναι εκείνη που θα φέρει τον τίτλο και πάλι στο Λιμάνι!
Διανύεις τη δεύτερη σεζόν σου στην ομάδα μας,
έχοντας καταφέρει ήδη να πανηγυρίσεις ένα
πρωτάθλημα. Πως βλέπεις τη διαδρομή μέχρι το
δεύτερο;
Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό, τίποτα δεν
σου χαρίζεται. Ειδικότερα όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό,
όλοι οι αντίπαλοι δίνουν ακόμη περισσότερα, για να
κερδίσουν. Το γόητρο, η αξία του να κερδίσει κανείς τον
Ολυμπιακό, είναι το σημαντικότερο πράγμα στην ελληνική
ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός είναι η
μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και για τον λόγο αυτό,
όλοι επιθυμούν να μας κερδίσουν! Η διαδρομή μέχρι το
45ο θα είναι δύσκολη, όμως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι
εμείς θα είμαστε εκείνοι που στο τέλος θα πανηγυρίσουμε.
Δεν σταματάμε, μέχρι να το πετύχουμε!
Ο Ολυμπιακός δεν είναι συνηθισμένος να μη βρίσκεται
στην πρώτη θέση. Σου φαίνεται περίεργο που η ομάδα
«κυνηγάει», έστω και σε απόσταση βολής, από την
κορυφή;
Ναι, είναι περίεργο. Ο Ολυμπιακός είναι συνηθισμένος να
είναι πάντα στην κορυφή, οι φίλαθλοί μας να βλέπουν την
ομάδα πάντα πρώτη. Είναι, λοιπόν, σίγουρο, ότι και για
εκείνους είναι περίεργο, όπως και για εμάς. Θέλουμε να
επανέλθουμε άμεσα στην κορυφή και για να το επιτύχουμε
αυτό, οφείλουμε να συνεχίσουμε μόνο με νίκες, όπως
κάνουμε στα τελευταία ματς!
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Πως σου αρέσει να παίζεις περισσότερο; Με ελεύθερο
δεκάρι πίσω σου, ή με δεύτερο σέντερ φορ δίπλα σου;
Και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, το απολαμβάνω
ιδιαιτέρως. Διαφορετικές οι κινήσεις που πρέπει να κάνω,
διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας. Αλλά εξίσου
απολαυστικός. Εδώ που τα λέμε, είναι απλώς κάτι τεχνικό, το
αν η ομάδα παίζει με έναν ή με δύο σέντερ φορ. Η φιλοσοφία
δεν αλλάζει. Η ομάδα παίζει για τη νίκη. Και για τη νίκη
παλεύουμε όλοι μαζί, ανεξαρτήτως του πως είναι η διάταξη.
Ηγείσαι στη σχετική λίστα, μαζί με τον Κώστα Φορτούνη,
έχοντας σκοράρει τέσσερα γκολ, μέχρι στιγμής. Πως
βλέπεις τη συνέχεια;
Θέλω να βάλω πολλά περισσότερα! Καταρχήν θέλω να
παίζω, όπως όλοι οι παίκτες, άλλωστε. Από εκεί και πέρα,
όσο περισσότερο παίζω, θέλω να σκοράρω. Δεν είναι
αυτοσκοπός να μου να βγω πρώτος σκόρερ, ή κάτι τέτοιο.
Θα το ήθελα, ωστόσο δεν είναι ο Νο1 στόχος μου. Αυτός είναι
να βγω ξανά πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό! Και για να
γίνει αυτό, πρέπει απλώς να βάζουμε, πάντα, περισσότερα
γκολ από τον αντίπαλό μας. Δεν είναι σημαντικό, αν τα βάζω
εγώ, ο Κώστας, ο Παπ (σ.σ. Σισέ) ή ο Μεχντί (σ.σ. Καρσελά).
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Τυχαία τα παραδείγματά μου. Εννοώ ότι δεν με νοιάζει ποιος
σκοράρει, περισσότερο από ότι με νοιάζει να νικάμε. Αυτό
μετράει.
Σε... απειλεί ο Σισέ, εδώ που τα λέμε!
(Γέλια) Ναι ναι! Καλά να είναι ο Παπ, να βάλει κι άλλα! Είναι
καταπληκτικό παιδί και αυτό που έκανε με το μπλουζάκι,
στο ματς με τον Πλατανιά, το εννοεί! Λατρεύει που είναι εδώ!
Γουστάρει να παίζει μπάλα στον Ολυμπιακό! Και τέτοια παιδιά
δίνουν σε όλους μέσα στα αποδυτήρια ακόμη μεγαλύτερη
ώθηση. Όπως είπα, πάντως, μακάρι να βάλει κι άλλα ο
Παπ. Είναι πολύ καλός στις στατικές φάσεις και ξέρει να
τοποθετείται καλά στην περιοχή.
Είσαι ένας ποδοσφαιριστής που δένεται με τον κόσμο.
Πως είναι η σχέση σου με τον κόσμο του Ολυμπιακού;
Τους εκτιμώ ιδιαιτέρως. Είναι φανταστικοί φίλαθλοι! Ξέρουν
να ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα και να δίνουν ώθηση στην
ομάδα τους. Και κριτική όταν κάνουν, καμιά φορά, το κάνουν
γιατί μας αγαπούν και θέλουν να μας βλέπουν να κερδίζουμε.
Θέλω να τους πω ότι θα κάνουμε τα πάντα, για να μας δουν
και πάλι πρωταθλητές.
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O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ιστορία του Απόλλωνα ξεκινάει το 1890, όταν ιδρύεται το αθλητικό
σωματείο «Ορφέας»,. Έναν χρόνο αργότερα, το 1891, μαζί με άλλους,
ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης και ο Εμμανουήλ Σάμιος,
αποσχίζονται και αποφασίζουν να δημιουργήσουν το φιλαρμονικό σύλλογο
«Απόλλων», ενώ διαλέγουν επίσης ως χρώματα το γαλάζιο και το λευκό.
Πρώτο τμήμα του νεοσύστατου αυτού συλλόγου ήταν το Φιλαρμονικό, ενώ
19 χρόνια μετά δημιουργήθηκε το ποδοσφαιρικό. Οι επιτυχίες δεν άργησαν
να έρθουν, με την ομάδα να πανηγυρίζει 5 πρωταθλήματα Σμύρνης (1917,
1918, 1919, 1920, 1922). Με τη Μικρασιατική καταστροφή, μεταφέρθηκε
στην Αθήνα και το 1923 μετακόμισε στο Ρουφ. Από το 1930 συμμετείχε
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ κατέκτησε δύο τίτλους στην Αθήνα
τις σεζόν 1923-24 και 1937- 38. Το 1946 μετακόμισε στη Ριζούπολη και
πανηγύρισε άλλα δύο Πρωταθλήματα Αθηνών (1948 και 1958). Η δεκαετία
του ’70 τη δυσκόλεψε αρκετά, ενώ το 1987 υποβιβάζεται στη Β’ Εθνική,
επιστρέφοντας, όμως, έναν χρόνο μετά.
Την τριετία 1994-96, υπό την καθοδήγηση του Παθιακάκη, καταφέρνει
να συμμετάσχει στο Κύπελλο UEFA, ενώ προκρίνεται και στον τελικό του
Κυπέλλου Ελλάδας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝ
Έτος Ίδρυσης: 1891
Χρώματα:
Γαλάζιο-Λευκό
Έμβλημα: Η προτομή του Απόλλωνα
Μουσηγέτη, του ηγέτη
των 9 Μουσών

Η πορεία της ομάδας, στη συνέχεια είναι καθοδική. Το 2000 υποβιβάζεται
ξανά στη Β’, ενώ το 2005 πέφτει στη Γ’ και το 2007 αγωνίζεται στο
ερασιτεχνικό Περιφερειακό Πρωτάθλημα, παραμένοντας ως το 2010, όταν
κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο και προβιβάστηκε στη Γ΄ Εθνική.
Τη σεζόν 2011-2012, αναδείχτηκε πρωταθλήτρια της Γ’ Εθνικής και
προβιβάστηκε στη Β’. Η εξαιρετική πορεία της ομάδας τη σεζόν 2012-2013,
την έκανε να ανέβει στα σαλόνια της Α’, επιστρέφοντας έπειτα από 13 χρόνια!
Κατά τη σεζόν 2013-2014, εσωτερικά προβλήματα, ανεπιτυχή
αποτελέσματα και αλλαγές προπονητών, έκαναν και πάλι την ομάδα να
πέσει στη Football League. Στη δεύτερη κατηγορία παρέμεινε για τρία
χρόνια. Την περίοδο 2016-2017, τερμάτισε πρώτη και μαζί με την δεύτερη
Λαμία, ανέβηκε στη Super League.
Πηγή: http://www.fcapollon.gr

Πρόεδρος:
Έκτορας Μονεμβασιώτης
Έδρα: «Γεώργιος Καμάρας»
(13.920 θέσεις)
Διεύθυνση Γραφείων:
Λεωφόρος Ηρακλείου 119,
Τ.Κ.: 111 42, Ριζούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο:
+30 210 2530692
Fax: +30 210 2512338
Email: fcapollon@outlook.com
Web: www.fcapollon.gr

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ζόραν Βούλιτς

στο Σπλιτ της Κροατίας στις 4 Οκτωβρίου 1961. Αγωνίστηκε ως
Γκαιεννήθηκε
στόπερ στη Χάιντουκ για εννέα σεζόν. Ακόμα, φόρεσε τις φανέλες των Μαγιόρκα
Ναντ ενώ επέστρεψε στη Χάιντουκ το 1993 για να αποσυρθεί. Με τη Χάιντουκ

κατέκτησε δύο Κύπελλα Γιουγκοσλαβίας, δύο πρωταθλήματα Κροατίας και ένα
Κύπελλο Κροατίας. Έπαιξε 25 φορές στην Εθνική ομάδα της πρώην Γιουγκοσλαβίας
για να συνεχίσει μετά τη διάλυσή της στην Εθνική Κροατίας.
Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τη Χάιντουκ, με την οποία κατέκτησε το
πρωτάθλήμα την περίοδο 2000-01 και του Κυπέλλου τη σεζόν 2002-03. Το 2008
μετακόμισε στη Ρωσία για λογαριασμό της Λουτς Ενέργκια Βλαδιβοστόκ ενώ ένα
χρόνο αργότερα επέστρεψε στην Κροατία για την Ριέκα. Τον Φεβρουάριο του 2010
ανέλαβε την ΝΚ Ίστρα 1961. Επόμενος σταθμός του η ΡΝΚ Σπλιτ.
Το 2015 ανέλαβε την Σερίφ Τισραπόλ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Μολδαβίας.
Τον Δεκέμβριο του 2016 βρέθηκε στον πάγκο της Ατιράου στο Καζακστάν αλλά
παραιτήθηκε τον περασμένο Απρίλιο.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Θρύλος το πάνω χέρι!

T

ον πρώτο λόγο έχει στις
αναμετρήσεις κόντρα
στην «ελαφρά ταξιαρχία»
ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές
Ελλάδας έχουν υποδεχθεί συνολικά
38 φορές τον αντίπαλό τους στο
πλαίσιο του πρωταθλήματος και
η υπεροχή του Θρύλου μας είναι
εντυπωσιακή!
Συγκεκριμένα, στην έδρα τους, οι
«ερυθρόλευκοι» μετράνε 27 νίκες
σε βάρος του Απόλλων, 7 παιχνίδια
έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ 4 φορές
έχει φύγει ο αντίπαλος της ομάδας
μας για απόψε, με τους τρεις
βαθμούς. Η πρώτη αναμέτρηση
μεταξύ των δύο ομάδων, ήταν το
μακρινό 1960 και συγκεκριμένα
στις 27 Μαρτίου. Ο Ολυμπιακός είχε
επικρατήσει με 2-0.
Η μεγαλύτερη νίκη των Πειραιωτών
κόντρα στην ομάδα της «ελαφράς
ταξιαρχίας», έχει σημειωθεί στις
6 Ιανουαρίου του 1974, όταν ο
Θρύλος συνέτριψε τον σημερινό
του αντίπαλο, με το εντυπωσιακό
8-2! Τα γκολ είχαν σημειώσει οι
Σιώκος (2’), Λοσάντα (10’), Βιέρα
(26’), Κυράστας (48’), Κρητικόπουλος
(51’), Υβ Τριαντάφυλλος (57’, 83’),
Σταυρόπουλος (65’).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΚΟΡ

27/3/60

2-0

4/10/81

0-0

9/10/60

1-1

6/3/83

1-0

10/12/61

1-2

11/3/84

1-0

9/12/62

2-1

7/4/85

1-1

22/3/64

4-1

5/10/85

2-0

20/6/65

2-4

7/9/86

3-1

19/6/66

3-0

11/9/88

2-0

13/11/66

3-0

29/10/89

1-0

31/12/67

4-0

14/4/91

7-1

17/11/68

3-0

17/5/92

3-0

21/3/71

0-1

23/12/92

5-2

23/4/72

4-1

16/4/94

1-1

6/1/74

8-2

10/9/94

3-1

29/2/76

6-0

5/5/96

0-3

1/5/77

1-1

23/2/97

0-0

19/2/78

3-0

10/5/98

5-3

24/12/78

2-1

8/2/99

0-0

25/11/79

1-0

20/2/00

2-0

4/1/81

3-1

13/4/14

1-0

Η δεύτερη σε έκταση μεγαλύτερη νίκη της
ομάδας μας κόντρα στον Απόλλωνα, σημειώθηκε
στις 14 Απριλίου 1991, με τους πρωταθλητές
Ελλάδας να επικρατούν με 7-1! Τσαλουχίδης
(6’, 80’, 85’), Μαυρομάτης (9’), Κωφίδης (28’),
Προτάσοφ (35’), Χαντζίδης (49’) οι σκόρερ της
ομάδας μας.
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VS

Στην πιο πρόσφατη αναμέτρηση μεταξύ των δύο
ομάδων στο γήπεδο μας, για το πρωτάθλημα, οι
«ερυθρόλευκοι» είχαν πάρει τη νίκη με 1-0, στις
13 Απριλίου 2014. Το γκολ της νίκης για τον
Ολυμπιακό, είχε σημειώσει ο Χαβιέρ Σαβιόλα!
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ΙΣΤΟΡΙΑ

EΠΊΣΗΜΟΣ ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ

4.1.1981
Ο Αναστόπουλος στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Σκούρα για το 3-1 του Θρύλου με αντίπαλο τον Απόλλωνα.

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

6.3.1983
Ο Ολυμπιακός με αυτό το τέρμα, παίρνει μια ακόμη σπουδαία νίκη (1-0) και ένα ακόμη σημαντικό
τρίποντο, στο ματς με αντίπαλο τον Απόλλωνα.
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

11.9.1988
Ο Φούνες σε φάση από το ματς του Θρύλου με αντίπαλο την «Ελαφρά Ταξιαρχία».
Σε εκείνο το παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0.

29.10.1989
Ο Ολυμπιακός παίρνει άλλη μια σπουδαία νίκη (1-0) με αντίπαλο τον Απόλλωνα, με τον Ντέταρι να
πραγματοποιεί τρομερή εμφάνιση. Το γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Αναστόπουλος με κεφαλιά στο 51’.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

20.2.2000
Με γκολ του Αλεξανδρή (75’), ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ, στο ματς με τον Απόλλωνα και παίρνει τη νίκη με 2-0.

13.4.2014
Στη φιέστα για το 41ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγυρίζουν το τέρμα
του Χαβιέρ Σαβιόλα, το οποίο χαρίζει τη νίκη στο Θρύλο!
Follow us on instagram
@intersportgreece
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13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ
#

ΟΜΑΔΑ

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

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

ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24
23
22
21
17
16
15
15
15
15
14
13
13
11
11
6

ΣΥΝΟΛΟ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

ΕΝΤΟΣ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

ΕΚΤΟΣ
Ν-Ι -H
ΓΚΟΛ

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

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

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

17-7
24-14
16-7
13-6
12-9
15-13
12-11
10-9
14-14
8-9
9-13
14-14
10-20
8-14
10-13
5-24

13-3
13-5
13-2
6-2
4-4
12-9
7-6
7-2
8-5
5-3
5-4
9-8
4-2
5-8
7-5
1-10

4-4
11-9
3-5
7-4
8-5
3-4
5-5
3-7
6-9
3-6
4-9
5-6
6-18
3-6
3-8
4-14

*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

ΓΗΠΕΔΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

Α.Ε.Λ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ
AEL FC ARENA
9 ∆εκεµβρίου 2017
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
9 ∆εκεµβρίου 2017
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
9 ∆εκεµβρίου 2017
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ»
10 ∆εκεµβρίου 2017
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.- ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
10 ∆εκεµβρίου 2017
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΛΑΜΙΑ
ΕΘΝ. ΣΤΑ∆ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ» 10 ∆εκεµβρίου 2017
Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΓΗΠΕ∆Ο ΤΟΥΜΠΑΣ
10 ∆εκεµβρίου 2017
Α.Ε.Κ. - Α.Ο.Κ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
11 ∆εκεµβρίου 2017
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΤΑΚΗΣ ΛΕΜΟΝΗΣ

ΖΟΡΑΝ ΒΟΥΛΙΤΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

1

ΣIΛΒΙΟ ΠΡΟΤΟ

24

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ

27

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ

99

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ

ΙΒΑΝ ΤΣΟΒΙΤΣ

33

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

77

ΣΙΛΒΑ ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ

88

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΪΡΗΣ

91

ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

3

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ

14

ΧΡΒΟΓΕ ΜΙΛΙΤΣ
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ

19
23
26

2

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

4

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΡΓΙΑΣ

ΜΠΙOΡΝ EΝΓΚΕΛΣ

40

22

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

43

23

ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΑΣ

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ

66

24

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΝΤΙΟΓΚΟ ΦΙΓΚΈΙΡΑΣ

77

28

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ

55

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

82

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ

ΜΕΣΟΙ

6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ
ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΜΠΙΤΖΙΜΙΝ

ΑΛΕΞΙ ΡΟΜΑΟ

4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ

6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

7

ΒΑΝΤΙΣ ΟΤΖΙΤΖΑ ΟΦΟΕ

8

7

10

10

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΟΝΕ

ΓΚΙΓΙΟΜ ΖΙΛΕ

13

19

ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ

ANΤΡΕ ΜΑΡΤΙΝΣ

28

20

ΑΝΤΟΝΙΟ ΑΝΙΕΤΕ

ΘΑΝAΣΗΣ ΑΝΔΡΟYΤΣΟΣ

32

30

ΑΞΕΛ-ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΧΟΥΑΡΕΣ

ΜΕΧΝΤΙ ΚΑΡΣΕΛΑ

33

79

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΣΑΣΑ ΖΝΤΙΕΛΑΡ

44

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ

90

ΜAΡΚΟ ΜAΡΙΝ

ΜΕΣΟΙ
ΜΠΑΡΤΛΟΜΙ ΜΠΑΜΠΙΑΡΖ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

38

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1

ΛΙΝΕΛ ΝΤΑΡΣΙ ΚΙΤΑΜΠΑΛΑ

11

ΝΤΑΡΕΝ ΜΑΑΤΣΕΝ

ΟYΡΟΣ ΤΖΟYΡΤΖΕΒΙΤΣ

9

12

ΣΑΒΒΑΣ ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ

ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

17

14

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΕΜΕΝΙΚΕ

29

15

ΕΛΙ ΕΛΜΠΑΖ

ΕΛ ΦΑΡΝΤΟΥ ΜΠΕΝ ΜΟΧΑΜΕΝΤ

31

16

ΝΑΣΙΡ ΜΑΑΤΣΙ

ΣΕΜΠΑ

92

21

ΓΚΟΝΖΑΛΟ ΚΑΣΤΙΓΕΧΟΣ

39

