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Ο Ολυμπιακός δεν είναι μαθημένος να μένει μακριά από την πρώτη θέση. Το απέδειξε 
περίτρανα το γεγονός ότι δεν άντεξε για πολύ, όταν κατά την εφετινή περίοδο, 
έχασε -για λίγο μόνο- την κορυφή και κατάφερε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να 
επανέλθει εκεί. Έκτοτε, ο ηγέτης του Ολυμπιακού, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, προέβη 
σε διορθωτικές κινήσεις, τόσο στον πάγκο, με την πρόσληψη του κ. Όσκαρ Γκαρθία, 
όσο και μέσα στο γήπεδο, με την προσθήκη του Ιγκόρ Σίλβα, του Κέβιν Μιραλάς και 
του Εσάν Χατζισαφί.

Ο μήνας που διανύουμε, αλλά και ο προσεχής, είναι ιδιαιτέρως κρίσιμοι, για τη «μάχη» 
του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός είναι οχυρωμένος, πίσω από το ισχυρό του ρόστερ, 
τη σταθερή του Διοίκηση και έναν ηγέτη που λατρεύει την ομάδα του και με τον κόσμο 
του δίπλα, είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που μπορεί να βρεθούν στον 
δρόμο του!

Η αρχή στο πρωτάθλημα, για τον κ. Όσκαρ Γκαρθία, γίνεται απόψε! Ο Ισπανός τεχνικός 
κάθεται για πρώτη φορά σε ματς πρωταθλήματος στον πάγκο και είναι έτοιμος να κάνει 
το «1 στα 1» και παράλληλα το «2 στα 2», αφού μόλις πριν από μερικές ημέρες, 
νίκησε τον Πλατανιά, για τον θεσμό του Κυπέλλου, όμως.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού είχε την ευκαιρία να υποδεχθεί, για δεύτερη φορά μέσα σε 
λίγες ημέρες, τον Κέβιν Μιραλάς, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκη, όταν είδε τον Βέλγο 
άσο να αγωνίζεται με την «ερυθρόλευκη» φανέλα, όπως παλιά. Ο Κέβιν ξεσήκωσε 
τον κόσμο με τις ενέργειές του και έδειξε πως έχει να προσφέρει πάρα πολλά, με την 
ποιότητά του! Το μέλλον, σίγουρα προδιαγράφεται... λαμπρό!

Νέα σελίδα, ίδιοι στόχοι!

EDITORIAL

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 
10/03/1925

Πρόεδρος
Ιωάννης Μώραλης

Αντιπρόεδροι
Σάββας Θεοδωρίδης
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Δημήτριος Αγραφιώτης
Ευάγγελος Μπαταγιάννης

Διευθύνων Σύμβουλος 
Γεώργιος Παύλου

Μέλη 
Σωκράτης Π. Κόκκαλης 
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

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

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

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

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

Συνίσταται εν Πειραιεί υπό τον τίτλο ‘’Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς'' 

Σωματείον, ούτινος σκοπός είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής παρά τη 

νεολαία και η κατά πάντα φίλαθλον τρόπον εξύψωσις αυτής.

Η ΟΜΑΔΑ

Όσκαρ Γκαρθία
Ο Όσκαρ Γκαρθία γεννήθηκε στις 26 Απριλίου του 
1973 στη Σαμπαντέλ της Βαρκελώνης. 

Άρχ ισε  την  ποδοσφα ιρ ική  του  καρ ιέρα ,  ως 
ποδοσφαιριστής, στην Barça Juvenil  A και στη 
συνέχεια έπαιξε στην Barcelona B, ενώ μετέπειτα οι 
άνθρωποι του συλλόγου τον ανέβασαν στην πρώτη 
ομάδα της Barcelona. Στους «μπλαουγκράνα» 
αγωνίστηκε για έξι χρόνια με ένα διάλλειμα ενός 
έτους, όπου έπαιξε δανεικός στην Albacete.

Το καλοκαίρι  του 1999 πήρε μεταγραφή στη 
Valencia ως ελεύθερος. Εκεί έπαιξε για ένα έτος, 
αφού το επόμενο καλοκαίρι «μετακόμισε» σε έναν 
άλλο καταλονικό σύλλογο και πιο συγκεκριμένα 
στην Espanyol. Έπειτα από μια τετραετία και σε 
ηλικία πλέον 31 ετών πήγε ως ελεύθερος στη 
Lleida, έπαιξε για δύο σεζόν και το καλοκαίρι του 
2006 αποσύρθηκε από τους αγωνιστικούς χώρους.

Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο όμως δεν τον άφησε 
να μείνει για πολλή καιρό μακριά από τη «στρογγυλή 
θεά». Έτσι, το καλοκαίρι του 2010 επέστρεψε, αλλά 
αυτή τη φορά ως προπονητής! Ανέλαβε την ομάδα 
U-19 της Barcelona. Δύο χρόνια μετά, η Maccabi 
Tel Aviv τον εμπιστεύτηκε όντας φέρελπις τεχνικός 
και υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας. Ο ίδιος 
δικαίωσε τους ανθρώπους τους συλλόγου, αφού 
κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του πρωτάθλημα, 
που ήταν και το πρώτο της ομάδας, μετά το μακρινό 
2003.

Μετακόμισε στην Αγγλία και ανέλαβε την τύχη της 
Brighton, προτού επιστρέψει ξανά στο Ισραήλ για 
λογαριασμό της Maccabi Tel Aviv. Μετά τη δεύτερη 
θητεία του στους ισραηλινούς, αποφάσισε να κάνει 
ακόμη ένα βήμα στο Νησί και κάθισε στον πάγκο 
της Watford, ενώ τον Δεκέμβριο του 2015 ο δρόμος 
της προπονητικής  τον έφερε στον πάγκο της Red 
Bull Salzburg. Με τους Αυστριακούς κατάφερε να 
πανηγυρίσει δύο νταμπλ (2015/2016, 2016/2017).

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Saint-
Étienne στη Γαλλία. Πλέον, είναι ο νέος τεχνικός του 
Θρύλου!

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΑΝΤΟΝΙΟ ΒΙΣΕΝΤΕ ΠΟΎΣΕ Βοηθός Προπονητή
ΡΟΎΜΠΕΝ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ Αναλυτής
ΕΝΡΙΚΕ ΣΑΝΖ ΡΑΜΙΡΕΖ Γυμναστής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Βοηθός Προπονητή
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ Γυμναστής Αποκατάστασης
ZAXAΡΙΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γυμναστής Αποκατάστασης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ Αναλυτής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Αναλυτής
ΙΩΣΗΦ ΛΟΎΚΑΣ Αναλυτής

IΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ Επικεφαλής Φυσιοθεραπείας
ΜΑΡΙΑ ΛΎΚΟΜΗΤΡΟΎ   Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
ΝΙΚΟΣ ΛΎΚΟΎΡΕΣΗΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΤΑΣΟΣ ΠΛΙΑΓΚΟΣ Φυσικοθεραπευτής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΒΙΛΙΑΣ Φυσικοθεραπευτής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΕΛΙΟΎΔΑΚΗΣ  Φυσικοθεραπευτής

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΝΤΑΡΚΟ ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ Τεχνικός Σύμβουλος
ΚΎΡΙΑΚΟΣ ΔΟΎΡΕΚΑΣ  Team Manager
ΦΡΑΝΣΟΎΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ Επικεφαλής Scouting
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΑΡΘΙΑ ΠΕΡΑΛ  Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ.Τμήματος
ΣΠΎΡΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ  Γραφείο Διασύνδεσης Ποδοσφ. Τμήματος
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΛΗ Διερμηνέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ  Φροντιστής
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΎΡΣΟΣ  Φροντιστής
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΟΎΝΤΟΣ  Φροντιστής
ΔΗΜΟΣ ΜΕΡΗΣ Φροντιστής
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ΠΑΙΚΤΕΣ

Η ΟΜΑΔΑ

Ομάρ 
Ελαμπντελαουί
Αμυντικός

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

14

Λευτέρης 
Χουτεσιώτης
Τερματοφύλακας

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

 1

Σίλβιο
Προτό
Τερματοφύλακας

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

 24

Στέφανος 
Καπίνο
Τερματοφύλακας

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

27

32

23

Αλμπέρτο 
Μποτία
Αμυντικός

Ιγκόρ
Σίλβα
Αμυντικός

Λεονάρντο 
Κούτρης
Αμυντικός

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

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΎΨΟΣ: 1.72
ΒΑΡΟΣ: 68 ΚΙΛΑ

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

Δημήτρης 
Σκαφίδας
Τερματοφύλακας

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

99

Χρβόγε
Μίλιτς
Αμυντικός

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

19

Εσάν
Χατζισαφί
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990
ΧΩΡΑ: ΙΡΑΝ
ΎΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

20 40

Μπιόρν
Ένγκελς
Αμυντικός

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

43

Δημήτρης 
Νικολάου
Αμυντικός

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

Γιάγκος 
Βούκοβιτς 
Αμυντικός

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

26

Ντιόγκο 
Φιγκέιρας 
Αμυντικός

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

77

Αλεξί
Ρομαό
Μέσος

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

466

Παπ Αμπού
Σισέ
Αμυντικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
ΧΩΡΑ: ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΎΨΟΣ: 1.97
ΒΑΡΟΣ: 83 ΚΙΛΑ
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Η ΟΜΑΔΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

Aντρέ
Μάρτινς
Μέσος

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

28 32

Θανάσης 
Ανδρούτσος
Μέσος

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

10

Μάρκο
Μάριν
Μέσος

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

Βάντις Οτζίτζα 
Οφόε
Μέσος

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

8

33

Μεχντί
Καρσελά
Μέσος

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

44

Σάσα
Ζντιέλαρ
Μέσος

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

90

Φελίπε
Πάρντο
Μέσος

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

13

Γκιγιόμ
Ζιλέ
Μέσος

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

92

Σεμπά

Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΎΨΟΣ: 1.79
ΒΑΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

17

Καρίμ
Ανσαριφάρντ
Επιθετικός

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

9

Ούρος
Τζούρτζεβιτς
Επιθετικός

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

11

Κέβιν
Μιραλάς
Επιθετικός

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987
ΧΩΡΑ: ΒΕΛΓΙΟ
ΎΨΟΣ: 1.82
ΒΑΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

29

Εμάνουελ
Εμενίκε
Επιθετικός

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

Κώστας 
Φορτούνης
Μέσος

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΎΨΟΣ: 1.81
ΒΑΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

7

Παναγιώτης 
Ταχτσίδης
Μέσος

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

6
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ΘΕΜΑ

Τον τίτλο του «Πρωταθλητή για την ΕΛΠΙΔΑ» απένειμε στον Ολυμπιακό
και τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη η κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Πρωταθλητής για την ΕΛΠΙΔΑ
ο Ολυμπιακός! 

Ο Ολυμπιακός στέκεται και φέτος στο πλευρό της κας. 
Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και του 

«Συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ», με στόχο την προσφορά βοηθείας 
στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ανάγκη από στήριξη, από 
φροντίδα, από γιατρειά. Η «ΕΛΠΙΔΑ» είναι εκεί, είναι 
οικογένεια, όπως ο Ολυμπιακός. Και οι οικογένειες 
βασίζονται στην αλληλοϋποστήριξη και τη βοήθεια, 
του ενός προς τον άλλο. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, ο κ. 
Βαγγέλης Μαρινάκης, είναι πάντοτε εκεί, όπου υπάρχει 
ανάγκη. Και το ίδιο κάνει και εδώ, για τα παιδιά. Με πρώτο 
τον κ. Μαρινάκη, η οικογένεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε 
το πρωί της Πέμπτης το παρών στο Γουδί, στην Ογκολογική 
Μονάδα Παίδων Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ, 
προκειμένου να στηρίξει, ηθικά και πρακτικά, τη Μονάδα, 
αλλά και τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο - Ελπίδα.

Μέλη της Διοίκησης του Ολυμπιακού μας και διευθυντικά 
στελέχη συνόδευαν τους ποδοσφαιριστές και το 
προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας, με τον κ. Όσκαρ 
Γκαρθία να δίνει το παρών σε μία ιδιαίτερη στιγμή, 

για τον Ολυμπιακό, την επίσκεψη στην «ΕΛΠΙΔΑ»! Ο 
Ισπανός προπονητής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, 
βλέποντας τα παιδιά, τα οποία επισκέπτονταν ο ίδιος και 
οι ποδοσφαιριστές του Θρύλου. Παρόντες ήταν, φυσικά, 
ο Σύμβουλος Στρατηγικής της Διοίκησης, κ. Κριστιάν 
Καρεμπέ, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ και Δήμαρχος Πειραιά, κ. 
Γιάννης Μώραλης, ο Αντιπρόεδρος κ. Σάββας Θεοδωρίδης, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. 
Γιώργος Παύλου, ο τιμ μάνατζερ κ. Κυριάκος Δουρέκας, 
ο Διευθυντής Επικοινωνίας κ. Κώστας Καραπαπάς, 
ο Διευθυντής ΕΚΕ του Συλλόγου μας, κ. Δομένικος 
Μασούλας, η Διευθύντρια Branding του Ολυμπιακού, 
κα. Πέννυ Λάγκα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Κώστας Βερνίκος, η διερμηνέας του 
Ολυμπιακού, κα. Μαρίνα Τσαλή, η κα. Έφη Γιαννακάρα 
από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και μέλη του staff 
του Θρύλου, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα, για να 
μεταφερθούν στο νοσοκομείο και τον ξενώνα τα δώρα, τα 
οποία μοίρασαν οι ποδοσφαιριστές στα παιδιά!
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ΘΕΜΑ

Η  κα. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχθηκε την 
αποστολή του Θρύλου και πρώτο τον κ. Μαρινάκη 

και αφού τους ευχήθηκε καλή χρονιά, κάθισαν όλοι μαζί 
στο αμφιθέατρο, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα 
σύντομο φιλμ, μια ιστορική καταγραφή, από το 1990 (!), 
οπότε η κα. Βαρδινογιάννη έβαλε μπροστά το τεράστιο 
αυτό έργο, το οποίο λέγεται «ΕΛΠΙΔΑ»!

Η κα. Βαρδινογιάννη πήρε πρώτη τον λόγο και με θερμά 
λόγια επεσήμανε: «Αγαπητέ κ. Μαρινάκη, αγαπητέ μας κ. 
Δήμαρχε, αγαπητέ Γιάννη, αγαπημένα μας παιδιά, παίκτες 
που είστε εδώ και φίλοι, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε 
στο χώρο που γίνεται ένας μεγάλος αγώνας για να 
σωθούν εκατοντάδες παιδιά. Η επίσκεψή σας αποτελεί 
κάθε χρόνο, μια ξεχωριστή στιγμή για ολόκληρη την 
οικογένεια της «ΕΛΠΙΔΑΣ». Μας δίνει δύναμη κι εκφράζει 
τη βαθιά ευαισθησία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα ήθελα να 
σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για την πολύτιμη 
στήριξή σας στα παιδιά, τα δώρα που τους φέρνετε και που 
θα τα ενθουσιάσουν, αλλά πάνω απ’ όλα για την παρουσία 
σας στο πλευρό τους, δίνοντάς τους δύναμη και κουράγιο 
για να συνεχίσουν και να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο 
μας. Η συμπαράσταση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του κ. 
Βαγγέλη Μαρινάκη είναι συγκινητική, τόσο στον σύλλογο 
«ΕΛΠΙΔΑ», όσο και στον σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» και 
σας θεωρούμε μεγάλους μας συμμάχους κι αγαπημένους 
φίλους, στην προσπάθειά μας.

Το αστέρι της ομάδας, που ήδη βρίσκεται στον τοίχο των 
αστεριών του νοσοκομείου μας, η πλακέτα αναγνώρισης 
των δωρεών στον τοίχο του «Οράματος της ελπίδας», 
οι φανέλες της ομάδας στους τοίχους των τμημάτων, 
όλα αυτά είναι μόνο μερικές από τις αναμνηστικές και 
συμβολικές ενδείξεις της μεγάλης σας πολυδιάστατης 
προσφοράς στα παιδιά μας. Για τον λόγο αυτό, για τη 
διαρκή σας παρουσία στο πλευρό μας και στο πλευρό των 
παιδιών, ο σύλλογός μας αποφάσισε να τιμήσει την ομάδα 
ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, απονέμοντάς της τον τίτλο 
«Πρωταθλητή της ΕΛΠΙΔΑΣ» και το 2018-2020.

Ο θεσμός «Πρωταθλητή για την ΕΛΠΙΔΑ» (Champion of 
HOPE), καθιερώνεται φέτος στον σύλλογό μας με βάση 
τα διεθνή πρότυπα. Θα απονέμεται μέσα στη χρονιά και 
στις χρονιές που έρχονται, σε κορυφαίες αθλητικές 
ομάδες και αθλητές που στέκονται δίπλα στην «ΕΛΠΙΔΑ» 
και συμβάλλουν στο έργο της τόσο με την παρουσία τους 
κοντά στα παιδιά όσο και με τη διάδοση των μηνυμάτων 
μας, μέσα από το σπουδαίο έργο στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Ο αγώνας μας φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια 
διαρκούς προσπάθειας , μεγάλων στόχων και βημάτων 
μπροστά και προσπαθούμε για όλα τα δεδομένα της υγείας 
που παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη χώρα μας.
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ΘΕΜΑ

ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ
τη ζώνη ασφαλείας σας

Παρακαλούµε

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

Κ  άθε χρόνο τα στοιχεία του νοσοκομείου δείχνουν το 
πόσο σημαντική είναι η προσπάθεια που γίνεται εδώ. 

Μέχρι σήμερα 1000 παιδιά έχουν κάνει μεταμόσχευση 
μυελού των οστών στη μονάδα μας, δίπλα στους δικούς 
τους, κοντά στα σπίτια τους, και κέρδισαν μια ευκαιρία για τη 
ζωή. Σας το έχω πει και παλιά γιατί οι πιο πολλοί έχετε έρθει 
τόσες φορές, πρώτα ο κ. Μαρινάκης, που είναι στο πλευρό 
μας. Παλιότερα, ακόμα και τώρα για να πάει ένα παιδί στο 
εξωτερικό χρειάζονται 500.000 δολάρια. Είναι ένα ποσό που 
η ελληνική οικογένεια είναι δύσκολο να το μαζέψει. Έτσι, 
με το νοσοκομείο μας, δώσαμε την ευκαιρία σε τόσα πολλά 
παιδιά να βρουν την υγεία τους, το πολυτιμότερο που μπορεί 
να ζητήσει ένας γονέας για το παιδί του. Οι γονείς γενικά που 
είναι εδώ, όταν βλέπουν το παιδί τους να αρρωσταίνει, δεν 
υπάρχει χειρότερη δοκιμασία γι’ αυτούς. Το να ανακαλύπτουν 
ότι το παιδί τους είναι ξαφνικά, τόσο βαριά άρρωστο. Είναι 
τεράστιος ο αριθμός των παιδιών που έχουν περάσει από 
εδώ και βέβαια αυτά τα παιδιά που είναι τόσο πολύ βαριά 
άρρωστα και η μεταμόσχευση είναι αναγκαία, αυτή τη στιγμή 
έχουμε την τύχη, 3 στα 4 παιδιά μας να γίνονται εντελώς 
καλά. Ο Παναγιώτης είναι το πρώτο παιδί που ήρθε στην 
«ΕΛΠΙΔΑ» και συγκινούμαι που τον έχω εδώ σήμερα. Ήταν 
το πρώτο μωρό που πήρα στην αγκαλιά μου μαζί με τον κ. 
Γραφάκο, που είναι ο καθηγητής μας, που έχει κάνει πάνω 
από 800 μεταμοσχεύσεις. Μάλιστα, πηγαίναμε μαζί με τον 
κύριο Γραφάκο εκεί που γίνονταν οι μεταμοσχεύσεις για να 
στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Τότε ήμαστε αρκετά ανασφαλείς 
σχετικά με το αν θα πάει καλά όλο αυτό, αλλά ευτυχώς με 
τη δική σας βοήθεια και συμπαράσταση θα πάνε κι ακόμα 
καλύτερα.

Όταν έρχομαι εδώ, δεν σκέφτομαι τα παιδιά τα οποία είναι 
άρρωστα, αλλά σκέφτομαι το ότι θα γίνουν καλά όπως κι 
ο Παναγιώτης. Θέλω να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε κάθε 
χρόνο 280-300 άρρωστα παιδιά, τα οποία χρειάζονται 
μεταμόσχευση. Είναι ένας αριθμός πολύ μεγάλος αν το 

σκεφτεί κανείς και δεν είναι μόνο τα παιδιά 
από την Ελλάδα. Δεχόμαστε και παιδιά 
από τα Βαλκάνια, από την Παλαιστίνη, την 
Αίγυπτο, την Ουκρανία και την Αλβανία, 
από όλη τη Μεσόγειο γενικά. Το κράτος μας 
επιτρέπει ένα 20% να δεχτούμε.

Το άλλο σημαντικό είναι ότι το νοσοκομείο 
μας συγκαταλέγεται μέσα στα 20 
μεγαλύτερα νοσοκομεία του κόσμου, και 
πραγματικά όταν πηγαίνουν παιδιά έξω 
τους λένε «γιατί ήρθατε εδώ; Γιατί δεν 
πάτε στο νοσοκομείο που έχετε στη χώρα 
σας;». Το γεγονός είναι ότι εδώ δεν είναι 
σαν νοσοκομείο. Είμαστε μία οικογένεια. 
Σκεφτείτε ότι ένα παιδάκι προ ολίγων 
ημερών έκλαιγε στην είσοδο και όταν 

πήγαμε να δούμε το γιατί, τότε καταλάβαμε ότι έκλαιγε γιατί 
δεν ήθελε να φύγει. Γιατί όλοι εδώ μέσα είναι άνθρωποι. Είναι 
σημαντική η ψυχολογία των γονέων και των παιδιών. Πρέπει 
να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους.

Παράλληλα έχουμε το «Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ». Όπως ξέρετε, οι 
κύριοι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Μώραλης είναι οι 
πρώτοι που δώρισαν μυελό και γι’ αυτό αισθάνομαι πολύ 
συγκινημένη για τη δωρεά τους αυτή. Έγιναν πρωτεργάτες με 
τη δωρεά τους αυτή. Έχουμε βρει τουλάχιστον 16 συμβατούς 
δότες που έδωσαν το μόσχευμα σε άλλους 16 ασθενείς. Η 
πρώτη μας ήταν μια κυρία από την Τήνο με 3 μωρά. Ήρθε κι 
έσωσε ένα παιδί, και η δεύτερη περίπτωση ήταν ένας πατέρας 
από την Κρήτη, ο οποίος ήρθε για να δώσει μόσχευμα, την 
ώρα που η γυναίκα του γεννούσε. Ήρθε λοιπόν εδώ κι έκανε 
δηλώσεις η γυναίκα και έλεγε ότι δεν την πείραζε που γέννησε 
μόνη της. Έλεγε μάλιστα, ότι πλέον έχει δύο παιδιά. Έχει γίνει 
μεγάλη προσπάθεια για να ενημερωθεί το κοινό τι είναι 
ακριβώς το να γίνεις δότης. Δεν είναι σαν την παλιά εποχή. 
Δεν χρειάζεται πλέον να πάρουμε μόσχευμα από τον μυελό, 
μπορείς απλά να δώσεις αίμα. Με το αίμα που θα δώσεις 
μπορείς να σώσεις τη ζωή ενός παιδιού. Στους εθελοντές 
μας έχουμε πολλούς παίκτες του Ολυμπιακού, τον ίδιο τον 
κ. Μαρινάκη επίσης, ο ποίος έδωσε το παράδειγμα και έγινε ο 
κρίκος της μεγάλης αυτής αλυσίδας, επίσης και ο κ. Μώραλης 
που έδωσε κι εκείνος την ίδια ημέρα.
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Θ  έλω να τον ευχαριστήσω, όπως και τον κύριο Μαρινάκη, 
ο οποίος τόσα χρόνια είναι κοντά μας, για την ανεκτίμητη 

συμπαράστασή του και τη μεγάλη γενναιοδωρία του. Επίσης 
για τη συνέπεια με την οποία ο Ολυμπιακός βρίσκεται δίπλα 
μας τα τελευταία χρόνια και τη φλόγα την αγωνιστικότητας 
και της δύναμης που μεταδίδει όλη η ομάδα, στους μικρούς 
μας ασθενείς για να νικήσουν τον καρκίνο. Ευχαριστώ 
ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Πειραιά και πρόεδρο της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός, κ. Γιάννη Μώραλη, για την παρουσία του 
σήμερα και για τη διαρκή στήριξη στο έργο μας. Με τον 
κύριο Δήμαρχο συνεργαζόμαστε στο πρόγραμμα «Φιλόξενη 
Πόλη» για τους πρόσφυγες. Εκτιμώ τη συμμετοχή του Δήμου 
Πειραιά στις κοινωνικές δράσεις μας. Ήθελα να απευθύνω 
ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον νέο προπονητή, τον κ. 
Όσκαρ Γκαρθία, που είναι σήμερα κοντά μας, του οποίου η 
αποστολή ξεκινά με την επίσκεψή του στο νοσοκομείο μας. 
Να του ευχηθώ να έχει πάντα επιτυχίες, όπως επίσης και σε 
όλη την ομάδα και σε όλους τους παίκτες αναγνωρίζοντας 
το πολύτιμο έργο τους στο πλευρό μας, ο σύλλογός μας 
ανακηρύσσει σήμερα, την ομάδα ποδοσφαίρου του 
Ολυμπιακού, «Πρωταθλητή για την ΕΛΠΙΔΑ 2018-2020» 
και για πάντα, γιατί αφού είναι στο πλευρό μας, εμείς 
θέλουμε να τους έχουμε για πάντα.

Ο Ολυμπιακός είναι ένας Ιστορικός Αθλητικός Σύλλογος 
που κάνει τον λαό μας υπερήφανο με 92 χρόνια μεγάλων 
διακρίσεων, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και με τεράστια 
προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική 
κοινωνία. Με τις πρωτοβουλίες του, ο Ολυμπιακός έχει 
δείξει αρκετές φορές το ανθρώπινο πρόσωπό του και 
θα είναι για εμάς σημαντικό να συνεργαστούμε, για να 
διαδοθεί το μήνυμα της προσφοράς σε όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Τον ευχαριστώ λοιπόν, γιατί δίπλα στους 
δικούς του τίτλους θα βάλει και τον δικό μας μικρό τίτλο του 
«Πρωταθλητή για την ΕΛΠΙΔΑ».

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο ηγέτης του Ολυμπιακού 
μας, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος ευχαρίστησε 
την κα. Βαρδινογιάννη για τα καλά της λόγια και τόνισε: 
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για 8η συνεχόμενη χρονιά 
να βρισκόμαστε μαζί σας και να μπορούμε από την πλευρά 
μας να προσφέρουμε στο λειτούργημα, στο έργο, που 
κάνετε με πάρα πολύ επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε 
για άλλη μία φορά ιδιαίτερα χαρούμενοι να είμαστε μαζί 
για 8η συνεχόμενη χρονιά. Στο dna μας ο πρωταθλητισμός 
είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες και είμαστε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι να είμαστε, όπως είπατε, “Οι πρωταθλητές 
στην ΕΛΠΙΔΑ”, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι πως με 
αυτό που κάνετε, τα παιδιά εδώ σε λίγα χρόνια θα είναι και 
πρωταθλητές της ζωής, που αυτό έχει σημασία. Για άλλη μία 
φορά ο Ολυμπιακός θα συνεισφέρει αυτά που συνεισφέρει 
κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα η πόρτα μας είναι 
ανοιχτή για οτιδήποτε άλλο μπορούμε να προσφέρουμε ή 
να συνεργαστούμε μαζί σας. Το κάνουμε με όλη μας την 
καρδιά, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και για άλλη μία φορά 
θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους για το 2018 ό,τι καλύτερο, 
υγεία, χαρές, επιτυχίες και ελπίζω και του χρόνου να είμαστε 
όλοι μαζί κοντά σας».
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Ενώ στη συνέχεια η κα. Βαρδινογιάννη ευχαρίστησε τον 
ηγέτη του Θρύλου για την συνεχή προσωπική προσφορά 

του αλλά και του Ολυμπιακού στο Ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ», 
λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για την μεγάλη σας προσφορά. 
Άλλωστε δεν είναι απαραίτητη, έχετε προσφέρει τόσα πολλά 
αυτά τα χρόνια. Και μόνο η παρουσία σας και η χαρά που 
θα δώσουνε στα παιδιά όλοι οι αγαπημένοι τους παίκτες 
που βρίσκονται εδώ είναι αρκετό. Και πάλι σας ευχαριστώ 
γιατί πραγματικά δεν είναι απαραίτητο. Όμως να ξέρετε ότι 
πάντα υπάρχουν οι πινακίδες μέσα στο νοσοκομείο που 
λένε “Ολυμπιακός” για να δείχνουμε σε όλο τον κόσμο την 
μεγάλη σας προσφορά και την αγάπη που δείχνετε στα 
παιδιά μας. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα από την καρδιά 
μου και εύχομαι σε όλους πραγματικά επιτυχίες, υγεία και 
πάνω απ’ όλα οτιδήποτε επιθυμείτε στην ζωή σας».

Με την ολοκλήρωση των ομιλιών, η κα. Βαρδινογιάννη 
τίμησε τον Ολυμπιακό και τον κ. Μαρινάκη, απονέμοντάς 
τους τον τίτλο του «Πρωταθλητή για την Ελπίδα» για το 
2018-2020 και επεσήμανε πως ο Ολυμπιακός θα είναι 
για πάντα πρωταθλητής στην προσφορά του προς την 
«ΕΛΠΙΔΑ»! Ένας τίτλος τιμής, ένας τίτλος υπερηφάνειας, 
ανάμεσα στους τόσους και τόσους, τους οποίους η ομάδα 
μας έχει κατακτήσει, στην τεράστια και γεμάτη δόξα ιστορία 
της! Παράλληλα, η κα. Βαρδινογιάννη τίμησε τον κ. Γιάννη 
Μώραλη, με τον οποίο έχει επίσης στενή συνεργασία (και 
μέσω του Δήμου Πειραιά), απονέμοντάς του το Άγαλμα της 
Ελπίδας!

ΘΕΜΑ
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Ο κ. Μώραλης πήρε τον λόγο και εν συντομία πρόσθεσε: 
«Δεν θέλω να κουράσω μετά από τόσα καταπληκτικά 

που είδαμε και ακούσαμε για την «ΕΛΠΙΔΑ». Εγώ δεν θα πω 
για τη συνεργασία του Ολυμπιακού με την «ΕΛΠΙΔΑ» την 
οποία την ξεκίνησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης εδώ και οκτώ 
χρόνια και σταθερά βρισκόμαστε δίπλα ως Σύλλογος, εγώ 
θα πω για τη συνεργασία που έχουμε ως Δήμος Πειραιά. 
Στο κομμάτι του προσφυγικού όπου χρειάστηκε βοήθεια 
ο Δήμος, η «ΕΛΠΙΔΑ» ήταν παρούσα, η κα. Βαρδινογιάννη 
ήταν εκεί. Έχουμε κάνει μία καλή παραγωγική συνεργασία 
εκεί που υπάρχει ανάγκη. Κι αυτός νομίζω είναι ο ρόλος 
μας. Και ενός Δημάρχου αλλά και ενός Συλλόγου όπως 
είναι η «ΕΛΠΙΔΑ». Να βρισκόμαστε δίπλα σ’ αυτούς που 
το έχουν ανάγκη. Έχουμε μία καλή συνεργασία και θέλω 
να πιστεύω πως αυτή μπορεί να διευρυνθεί. Να κάνουμε 
κι άλλα πράγματα μαζί εις όφελος πάντα των ανθρώπων, 
επαναλαμβάνω, που έχουν ανάγκη και στην χώρα μας είναι 
πολλοί. Ευχαριστώ πολύ για όλα».
Ακολούθως, όλα τα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού 
μας, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές, άπαντες, 
παρέλαβαν τα αναμνηστικά τους και τιμήθηκαν από την 
κα. Βαρδινογιάννη. Η επίσκεψη στους θαλάμους του 
νοσοκομείου και του ξενώνα, εκεί όπου κυριάρχησαν τα 
παιδικά χαμόγελα, οι αγκαλιές και η αγνή, αστείρευτη 
παιδική ευτυχία, ήρθε αμέσως μετά. Τα παιδιά έβλεπαν τα 
ινδάλματά τους να είναι κοντά τους, να τους προσφέρουν 

δωράκια και να τους αγκαλιάζουν και συγκινούνταν από 
χαρά! Αυτός ήταν και θα παραμείνει ο βασικότερος λόγος, 
για τον οποίο η ομάδα μας επισκέπτεται την Ογκολογική 
Μονάδα «ΕΛΠΙΔΑ»: Τα χαμόγελα, τα οποία μπορεί να 
βάλει στα παιδικά προσωπάκια! Ο Θρύλος του ελληνικού 
ποδοσφαίρου θα συνεχίσει να είναι παρών εκεί, όπου 
υπάρχει ανάγκη. Θα συνεχίσει να προσφέρει, με κάθε τρόπο, 
εκεί όπου τον χρειάζονται, αλλά και εκεί όπου η βοήθεια δεν 
είναι άμεσα απαραίτητη, αλλά στηρίζει και ενισχύει εκείνους 
που επιτελούν πραγματικό έργο, εκείνους που επιτελούν 
λειτούργημα. Όπως κάνει, χρόνια και χρόνια τώρα, η κα. 
Μαριάννα Β. Βραδινογιάννη, μέσω της «ΕΛΠΙΔΑΣ»!
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Ο Ολυμπιακός άλλαξε σελίδα, έφερε τον Όσκαρ Γκαρθία στον πάγκο του
και προχωράει με δρασκελιές, για το όγδοο συνεχόμενο πρωτάθλημα
και  συνολικά 45ο της μακράς και γεμάτης δόξα ιστορίας του,
βλέποντας παράλληλα στο μέλλον!

Προχωράμε με όραμα,
για το πρωτάθλημα και το «αύριο»!

Μ ε το να συμβιβάζεσαι και να μην αποζητάς πάντοτε 
το καλύτερο, μένεις στάσιμος. Δεν εκφράζεις το μέγα 

πάθος για βελτίωση, για την κατάκτηση των στόχων σου, 
όποιοι και αν είναι αυτοί! Ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα, η 
οποία έχει μάθει να μην συμβιβάζεται με το καλό, αλλά να 
αποζητά πάντοτε το καλύτερο! Στο πλαίσιο αυτό, ο ηγέτης 
του Ολυμπιακού, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, αποφάσισε να 
δώσει τα ηνία της ομάδας μας στον 44χρονο προπονητή 
από την Ισπανία, τον κ. Όσκαρ Γκαρθία, τον οποίο η ΠΑΕ 
Ολυμπιακός καλωσόρισε και παρουσίασε στα ΜΜΕ, μόλις 
μία εβδομάδα πριν, τη Δευτέρα 8/1!

Με τον Τάκη Λεμονή στον πάγκο, ο Ολυμπιακός μετρούσε 
συνεχόμενες νίκες, ανέβηκε εκ νέου στην πρώτη, στη 
φυσική του θέση. Το ισπανικό μοντέλο, ωστόσο, με έναν 
άνθρωπο νεότερο, εξελίξιμο, ο οποίος όμως παράλληλα 
γνωρίζει από πρωταθλητισμό, κατάκτηση τίτλων και την 
πίεση του να πετύχεις κάτι τέτοιο, ήταν και παραμένει στο 

μυαλό του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ηγέτης του Θρύλου 
αποφάσισε να κάνει ακόμη ένα βήμα προς τα εμπρός, 
έχοντας πάντοτε στην καρδιά το καλό της ομάδας μας και 
μόνο αυτό. Αντικατέστησε τον κ. Λεμονή, έναν ιδιαιτέρως 
αγαπητό άνθρωπο, σε όλους μέσα στην ομάδα, αλλά 
και στην εξέδρα, με τον κ. Όσκαρ Γκαρθία, με στόχο να 
οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε νέες κορυφές!

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Όσκαρ Γκαρθία στάθηκε στις 
γνώσεις που έχει για την ομάδα μας, την Ακαδημία, τους 
ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για το καλό του 
Συλλόγου και πρόσθεσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος 
και ευτυχισμένος που έχω την τύχη να είμαι εδώ. Στον, 
κατά την γνώμη μου, αλλά και όσων μου έχουν μιλήσει για 
τον Ολυμπιακό, μεγαλύτερο Σύλλογο της Ελλάδος. Έχω 
συζητήσει με όλους τους προπονητές που έχουν περάσει 
από την ομάδα, γνωρίζω και μου έχουν πει τα καλύτερα, 
κάτι που με κάνει χαρούμενο που είμαι εδώ».

ΘΕΜΑ
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Σ υνεχίζοντας, στάθηκε στην επαφή που είχε με τον 
προπονητή της Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως «ναι, μέσα 

στην προηγούμενη εβδομάδα είχα κάποια συζήτηση με τον 
Ερνέστο Βαλβέρδε». Δεχόμενος, στη συνέχεια, τις ερωτήσεις 
των εκπροσώπων των ΜΜΕ, ο κ. Γκαρθία επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων: «Ταιριάζει η σκέψη μου και η φιλοσοφία μου με αυτή 
του Ολυμπιακού, καθώς μου αρέσει να δουλεύω με τα νέα 
παιδιά. Ήμουν και στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, μία 
από τις καλύτερες του κόσμου, και έχω μεγάλη όρεξη να 
γνωρίζω νέα παιδιά και να βγάζω παίκτες από εκεί. Είναι κάτι 
που το είχα κάνει στο παρελθόν. Ξέρω ότι αυτοί οι παίκτες 
όταν παίρνουν τις ευκαιρίες μπορούν να σταθούν στο ύψος 
των προσδοκιών αλλά και να πάρουν μέρος και στις εθνικές 
ομάδες των χωρών τους».

Αναλύοντας λιγάκι το πλάνο του, για τον τρόπο παιχνιδιού 
που έχει στο μυαλό του για τον Ολυμπιακό, τόνισε πως «Μου 
αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, να έχουμε την κατοχή, να 
παίζουμε ψηλά και να αφήνουμε μακριά από την περιοχή μας 
τον αντίπαλο», ενώ, επανερχόμενος στο θέμα των επαφών 
που είχε, προτού αποφασίσει να καθίσει στον πάγκο της 
ομάδας μας, πρόσθεσε πως «μου έχουν πει τα καλύτερα για 
την ομάδα, τον Πρόεδρο, την Διοίκηση, τους ανθρώπους που 
δουλεύουν σε αυτή, την πόλη του Πειραιά».

Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού θα είναι απόψε στο τιμόνι 
για πρώτη φορά, σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Μετά την 
πρεμιέρα κόντρα στον Πλατανιά, για το Κύπελλο και τη νίκη 
επί των Κρητικών με 2-0, ο 44χρονος κόουτς είναι έτοιμος να 
σπάσει το ρόδι των νικών στο πρωτάθλημα και να διευρύνει, 
έτσι, το συνολικό νικηφόρο σερί του Θρύλου!

ΘΕΜΑ
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Ο Κέβιν Μιραλάς είναι εδώ! Επέστρεψε στο σπίτι του και είναι έτοιμος
να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, που τόσο πολύ λαχταρά
ο κόσμος του!

Ο Κέβιν γύρισε στο σπίτι του!

Ο Θρύλος γνωρίζει καλά πως να συνταράσσει τους 
φιλάθλους του! Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης λειτουργεί 

πάντα με γνώμονα το καλό της ομάδας, όμως καθώς και 
ο ίδιος είναι... οπαδός του Θρύλου, έχει στο μυαλό του 
τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται η «ερυθρόλευκη» 
εξέδρα! Και φυσικά, μία «μεταγραφή αεροδρομίου», 
όπως χαρακτηριστικά λέγονται οι περιπτώσεις τύπου Κέβιν 
Μιραλάς, μπορεί να είναι και ουσίας! Ο κ. Μαρινάκης έφερε 
πίσω στον Ολυμπιακό τον αγαπημένο Βέλγο του κόσμου 
του Θρύλου και είναι έτοιμος να δώσει ακόμη περισσότερα 
από ότι είχε δώσει στην προηγούμενη θητεία του στο 
μεγάλο Λιμάνι!

Όταν ο Κέβιν Μιραλάς είχε έρθει την πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, δεν αντιμετωπίστηκε ως «μεταγραφή 
αεροδρομίου». Τότε ήταν πιο νέος, πιο... άγουρος και στην 
αρχή, ακόμη, της καριέρας του. Έδεσε, όμως, εδώ. Έγινε 
Ολυμπιακός. Και η επιστροφή του αυτή, με την εντολή του 
κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, έγινε όπως έπρεπε. Αυτή τη φορά 
ο Κέβιν είναι «μεταγραφή αεροδρομίου». Το κατάλαβαν 

αυτό άπαντες... Κυρίως, δε, εκείνοι που εργάζονται στο 
αεροδρόμιο! Λίγη ώρα μετά την προσγείωση, περισσότεροι 
από 2500 οπαδοί του Ολυμπιακού, τον υποδέχθηκαν όπως 
έπρεπε. Φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, φωνάζοντας 
«Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!» και δίνοντας τον τόνο. 
Δίνοντας και στον ίδιο τον Κέβιν να καταλάβει ότι εδώ που 
επέστρεψε, τον αγαπούν!

«Ο πρόεδρος έκανε τα πάντα για να γυρίσω σπίτι μου. Ο 
Ολυμπιακός είναι κάτι παραπάνω από ένας σύλλογος, 
κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι η οικογένειά μου 
και ανυπομονώ να φορέσω και πάλι τη φανέλα και να 
αρχίσω να σκοράρω για να πετύχει η ομάδα τους στόχους 
της. Ευχαριστώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν 
με έχουν ξεχάσει, γιατί ούτε εγώ τους έχω ξεχάσει. Τους 
έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου! Ανυπομονώ να παίξω 
μπροστά τους και να δώσω το 100% για να πάρουμε το 
πρωτάθλημα, τίτλους. Τίτλους με τον Ολυμπιακό!», ήταν 
τα λόγια του, μπροστά στις κάμερες που τον περίμεναν 
στο αεροδρόμιο!
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EΠΊΣΗΜΟΣ ΊΑΤΡΊΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΚΤΗΣ 

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%)

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

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας στο 210 4809492 - 210 4809217

ΔΩΡΕΑΝ KΑΡΤΑ ΜETROPOLITAN 
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Μία ημέρα μετά, ο Κέβιν πέρασε ξανά την πόρτα των 
γραφείων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στην Πλατεία Αλεξάνδρας. 
Φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Θρύλου, φόρεσε το 
κασκόλ των 7 συνεχόμενων πρωταθλημάτων και έστειλε 
μήνυμα αντάμωσης στο Καραϊσκάκη, προς τον κόσμο του 
Ολυμπιακού! Λίγες ώρες μετά, έκανε ήδη των πρώτη του 
προπόνηση με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Πάτησε εκ 
νέου το χορτάρι στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και δύο 
ημέρες μετά, έπαιξε βασικός κόντρα στον Πλατανιά! Από 
το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, ο Κέβιν Μιραλάς 
αποτελεί εκ νέου μέλος της μεγάλης «ερυθρόλευκης» 
οικογένειας. Στην πραγματικότητα πάντα ήταν.

Όταν ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης είπε, ρητά, «φέρτε πίσω 
τον Μιραλάς», είχε αυτό ακριβώς στο μυαλό του. Την 
επιστροφή ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, στο σπίτι 
του! Ο Κέβιν είναι έτοιμος για τις νέες προκλήσεις 
που θα ακολουθήσουν στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός είναι 
πρώτος και καλείται να αντιμετωπίσει τους εχθρούς που 
τον καταδιώκουν, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο. Να φτάσει 
στο πολυπόθητο πρωτάθλημα, να κάνει το νταμπλ και 
να διεκδικήσει το καλοκαίρι, εκ νέου, την είσοδό του 
στους ομίλους του UEFA Champions League. Να τον βρει, 
δηλαδή, η νέα σεζόν, εκεί όπου ανήκει: Στους ομίλους, 
ως νταμπλούχο!
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Ήταν 1η Ιουνίου του 1964, όταν ιδρύθηκε ο Αθλητικός Σύλλογος Λαμία. 
Αποτέλεσε τη συγχώνευση των Παμφθιωτικού και Ολυμπιακού Λαμίας 
με την επωνυμία Λαμιακός. Στις 7-10-1964 ο Α.Σ. Θερμοπύλαι, όπως είχε 
μετονομαστεί η Παλλαμιακή συγχωνεύτηκε με τον Α.Σ. Λαμία δημιουργώντας 
μια ισχυρή ομάδα.

Το πρώτο ματς της ομάδας ήταν φιλικού χαρακτήρα, με αντίπαλο τη μεικτή 
Πειραιά. Ο Α.Σ. Λαμίας, από την πρώτη χρονιά συμμετοχής του στη Β’ Εθνική 
διεκδικούσε την άνοδο. Την περίοδο 1964-65 τερμάτισε στην τρίτη θέση, 
ενώ δύο χρόνια αργότερα, η ομάδα λίγο έλειψε να πάρει την πολυπόθητη 
άνοδο στην πρώτη κατηγορία, αφού στην καθοριστική αναμέτρηση με τον 
Α.Ο. Τρικάλων έμεινε στο 2-2 (προηγήθηκε 2-0) κι έχασε την ευκαιρία.

Οι προσπάθειες της ομάδας συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, χωρίς 
επιτυχία, μέχρι και το 1980, ενώ το 1972-1973 αγωνίστηκε στην Α΄ 
κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Τα επόμενα χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα για το σύλλογο, αφού τον βρήκαν 
να αγωνίζεται σε Γ’ και Δ΄ Εθνική.

Το καλοκαίρι του 2012 η Λαμία συγχωνεύτηκε με τον Αγρότη Λιανοκλαδίου 
και μετονομάστηκε σε Π.Α.Σ. Λαμία 1964. 

Κατά τη σεζόν 2016-2017, η ομάδα πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία στη 
Β’ Εθνική και παίρνει το εισιτήριο για την Α’ Κατηγορία, κάτι που κυνηγούσε 
αρκετά χρόνια.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Π.Α.Σ. ΛΑΜΙΑ 1964

Έτος Ίδρυσης: 1964

Χρώματα: 
Μπλε, Λευκό

Έμβλημα: Ο Αθανάσιος  Διάκος, 
ήρωας της Επανάστασης

του 1821

Πρόεδρος:
Γιώργος Πόντικας

Έδρα: Δ.Α.Κ. Λαμίας
Διεύθυνση Γραφείων:

Πλ. Ελευθερίας 3, Λαμία,
Τ.Κ.: 35100, Ιωάννινα

Τηλέφωνο:
22310 46506

Fax: 22310 46504
Email: paelamia@gmail.com

Web: www.lamia1964.gr 

Γεννήθηκε στις 17/10/1953 και έπαιξε επαγγελματικά σε αθηναϊκούς συλλόγους 
(Ρουφ, Καλλιθέα, Χαλκίδα).

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το ‘92, στην Καλλιθέα, στη Γ’ Εθνική, ενώ 
προπόνησε αρκετούς συλλόγους της Super League. Είναι τεχνικός ειδικών 
αποστολών, έχοντας ανεβάσει αρκετές ομάδες στην Α’ Κατηγορία.
Το ’94 πήγε στον Ιαλυσό. Στη συνέχεια πήγε στους Αθηναϊκό, Απόλλωνα Σμύρνης 
και Πανηλειακό. Έπειτα έκατσε ξανά στον πάγκο της «ελαφράς ταξιαρχίας».
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Πανηλειακός, επιστρέφοντας για 
δεύτερη φορά τo 2000, έπειτα από ένα σύντομο πέρασμα από τον Πανελευσινιακό. 
Εν συνεχεία ανέλαβε τον Άρη.
Τη σεζόν 2002-2003, στην Κύπρο, προπόνησε τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Μετά 
επέστρεψε στην Κέρκυρα, ενώ λίγο αργότερα ανέλαβε ξανά την Καλλιθέα 
(2003). Επόμενοι σταθμοί του ήταν οι Ακράτητος, Κέρκυρα (2003, 2005, 2009), 
Λεβαδειακός, Εθνικός Αστέρας, Παναχαϊκή, Παναιτωλικός, Καλλονή, Απόλλων 
(2013, 2015) Λαμία (2014, 2016).
Αυτός οδήγησε τη Λαμία στη Super  League, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Μπάμπης Τεννές

O ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Follow us on instagram
@intersportgreece
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*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.

ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ TV

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 20 Ιανουαρίου 2018 15:00 NS3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο.Κ. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» 20 Ιανουαρίου 2018 17:15 NS1
Α.Ε.Λ.- Α.Ε.Κ. AEL FC ARENA 20 Ιανουαρίου 2018 19:30 NS2
Π.Α.Ο.Κ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ 21 Ιανουαρίου 2018 15:00 NS2
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 21 Ιανουαρίου 2018 17:15 NS3
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ» 21 Ιανουαρίου 2018 17:15 NS2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΔΙΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» 21 Ιανουαρίου 2018 19:30 NS1
ΛΑΜΙΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. Δ.ΑΚ ΛΑΜΙΑΣ 22 Νοεμβρίου 2018 19:30 NS1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

#    ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Ν-Ι -H             ΓΚΟΛ
ΕΝΤΟΣ

Ν-Ι -H                ΓΚΟΛ
ΕΚΤΟΣ

Ν-Ι -H                 ΓΚΟΛ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  16 35 11-2-3 35-16 6-1-1 17-6 5-1-2 18-10
2 ΑΕΚ  16 34 10-4-2 26-9 6-1-1 16-4 4-3-1 10-5
3 ΠΑΟΚ  16 34 10-4-2 29-7 8-0-0 22-2 2-4-2 7-5
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  16 33 9-6-1 23-8 3-4-0 7-2 6-2-1 16-6
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  16 25 7-4-5 22-17 4-2-2 17-11 3-2-3 5-6
6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  16 23 6-5-5 19-12 4-1-3 11-6 2-4-2 8-6
7 ΑΟ ΞΑΝΘΗ  16 21 5-6-5 14-14 1-5-2 5-8 4-1-3 9-6
8 ΑΕΛ  16 20 5-5-6 14-24 3-4-1 7-6 1-2-5 3-12
9 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  16 19 5-6-5 13-15 5-2-1 9-3 0-4-4 4-12

10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  16 18 3-9-4 16-17 2-6-0 9-6 1-3-4 7-11
11 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  16 18 4-6-6 10-18 3-4-1 7-6 1-2-5 3-12
12 ΛΑΜΙΑ  16 16 3-7-6 12-19 2-3-4 7-9 1-4-2 5-10
13 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  16 15 3-6-7 18-24 2-2-4 11-16 1-4-3 7-8
14 ΑΠΟΛΛΩΝ  16 12 2-6-8 12-22 2-3-3 8-11 0-3-5 4-11
15 ΑΟΚ  16 11 2-5-9 11-27 2-2-4 6-11 0-3-5 5-16
16 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  16 6 1-3-12 7-32 0-2-6 2-14 1-1-6 5-18
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15.1.2018 • 19:30 • ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. Καραϊσκάκης»

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΟΣΚΑΡ ΓΚΑΡΘΙΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
ΙΓΚΟΡ ΣΙΛΒΑ 2

ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ 3

ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ 14

ΧΡΒΟΓΕ ΜΙΛΙΤΣ 19

ΕΣΑΝ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 20

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ 23

ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ 26

ΜΠΙOΡΝ EΝΓΚΕΛΣ 40

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 43

ΠΑΠ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ 66

ΝΤΙΟΓΚΟ ΦΙΓΚΕΙΡΑΣ 77

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 1

ΣIΛΒΙΟ ΠΡΟΤΟ 24

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΠΙΝΟ 27

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ 99

ΜΕΣΟΙ
ΑΛΕΞΙ ΡΟΜΑΟ 4

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ 6

ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 7

ΒΑΝΤΙΣ ΟΤΖΙΤΖΑ ΟΦΟΕ 8 

ΜAΡΚΟ ΜAΡΙΝ 10

ΓΚΙΓΙΟΜ ΖΙΛΕ 13

ANΤΡΕ ΜΑΡΤΙΝΣ 28

ΘΑΝAΣΗΣ ΑΝΔΡΟYΤΣΟΣ 32

ΜΕΧΝΤΙ ΚΑΡΣΕΛΑ 33

ΣΑΣΑ ΖΝΤΙΕΛΑΡ 44

ΦΕΛΙΠΕ ΠΑΡΝΤΟ 90 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
ΟYΡΟΣ ΤΖΟYΡΤΖΕΒΙΤΣ 9

ΚΕΒΙΝ ΜΙΡΑΛΑΣ 11

ΚΑΡΙΜ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 17

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΕΜΕΝΙΚΕ 29

ΣΕΜΠΑ 92

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ ΤΕΝΝΕΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
1 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

30 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΤΚΑΣ

90 ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ ΟΜΟ

5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

14 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΛΗΣ

20 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

50 ΜΑΡΚ ΑΣΙΓΚΜΠΑ

ΜΕΣΟΙ
7 ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

10 ΒΑΝΤΕΡΣΟΝ ΚΟΣΤΑ ΒΙΑΝΑ

11 ΝΟΕ ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ

21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΣ

22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

28 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

32 ΜΑΡΚΟ ΜΠΛΑΖΙΤΣ

61 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ-ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

9 ΠΑΤΡΙΚ ΒΟΥΟ

37 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

45 ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

77 ΠΙΤΙ




