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GROUP STAGE
Matchday 3 • Kick off time: 22.05

Thursday 20.10.2016

OLYMPIACOS FC
VS

ASTANA
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ημερομηνία ίδρυσης 
10/03/1925

Πρόεδρος
Ευάγγελος Μαρινάκης

Αντιπρόεδροι
Σάββας Θεοδωρίδης
Σωκράτης Σ. Κόκκαλης
Μιχάλης Κουντούρης
Θόδωρος Γιαννίκος
Ιωάννης Μώραλης
Δημήτρης Αγραφιώτης

Διευθύνων Σύμβουλος 
Ιωάννης Βρέντζος

Μέλη 
Σωκράτης Π. Κόκκαλης 
Λεωνίδας Θεοδωρακάκης 
Κωνσταντίνος Μπαρμπής 
Ανδρέας Νασίκας 
Αναστάσιος Τσούφης
Χρήστος Μηστριώτης

Σύμβουλος
Στρατηγικής Διοίκησης
Κριστιάν Καρεμπέ

Αρχηγοί 
Αλεχάντρο Ντομίνγκεζ
Λούκα Μιλιβόγεβιτς

Διεύθυνση Γραφείων
Πλ. Αλεξάνδρας 5, 
Λιμένας Ζέας, 185 34, Πειραιάς 
Τηλ.: 210 41.43000

Έδρα 
Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

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

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

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.

It is still unknown whether the group of friends attending this historic 
general meeting, in 1925, at Moira’s restaurant and drafting the articles 
of association –part of which you just read above- had the slightest 
idea of the history they were about to make. Their objective, in the 
words of Michalis Manouskos, was to establish a club that would inspire 
all Greeks. “Olympiacos” would be its name and a laurel-crowned 
adolescent its emblem.

Ultimately, Olympiacos grew to become something more than just a 
source of inspiration. It became the reason why destitute people could 
walk on the streets with their head high; with pride. It was more than 
their club, it represented their way of living. A club deriving from the 
people, for the people, with the people. Olympiacos is not just another 
club. Olympiacos is more than the game, more than the excitement,  
more than the victory. Olympiacos is a way of life. A role-model for 
those fighters in daily life, who never surrender and overcome all 
obstacles. Olympiacos is Olympian. Olympiacos is Greece, an Ideal, a 
Legend.

Born in Piraeus, the 2nd largest port in the Mediterranean. Praised in 
numerous songs: “Hard as I may look for, I find no other port like that”. 
Taking the Olympic Ideals around the world. Olympiacos is  inspiration 
for Greeks. “You are magic in my mind”, as the chant goes.

The heritage is vast and calls the Legend to keep asking for more 
successes. It also calls for bestowing the Olympic Ideals to future 
generations. Olympiacos is a Legend. Our Olympic family. We are 
winners. We never stop. We never quit. We keep on dreaming!”

Today, in Piraeus, a club under the title

“Olympiacos Club of Piraeus Fans” is established

with its purpose being to develop physical education 

amongst young people and to always promote it

in a sportsmanlike way.
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Ο Πάουλο Ζόρζε Γκόμες Μπέντο γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 
του 1969 στη Λισσαβόνα. Ως ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στη 
θέση του αμυντικού μέσου και τον διέκρινε ο δυναμισμός και η 
οξυδέρκεια στο παιχνίδι του.

Άρχισε την προπονητική από τα τμήματα Ακαδημιών της 
Σπόρτινγκ (σεζόν 2004/05). Λίγο μετά το ξεκίνημα της σεζόν 
2005/06, ο κ. Μπέντο έγινε προπονητής στην «πρώτη» ομάδα 
του συλλόγου της Λισσαβόνας. Έκανε το ντεμπούτο του στον 
πάγκο της στις 23/10/2005 σ’ ένα εκτός έδρας ματς με την Ζιλ 
Βιθέντε (2-2).

Στην πρώτη του σεζόν τερμάτισε στην 2η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα (σ.σ.: κατά τη διάρκεια της χρονιάς 
έκανε και ένα εντυπωσιακό σερί 10 νικών) πίσω από την 
πρωταθλήτρια, Πόρτο, κερδίζοντας το απευθείας εισιτήριο για 
το UEFA Champions League της επόμενης σεζόν.

Τη σεζόν 2006/07 ο Πάουλο Μπέντο πανηγύρισε την 
κατάκτηση του Κυπέλλου Πορτογαλίας (1-0 επί της 
Μπελενένσες στον τελικό) ενώ ήταν ξανά 2ος στο πορτογαλικό 
πρωτάθλημα. Επίσης έκανε το ντεμπούτο του ως προπονητής 
και στο UEFA Champions League.

Ένα χρόνο μετά (2007/08) ο κ. Μπέντο έφτασε ένα σκαλί 
παραπάνω στην Ευρώπη ενώ στην Πορτογαλία κατάφερε ό,τι 
και την προηγούμενη συν το πορτογαλικό Σούπερ Καπ (1-0 επί 
της Πόρτο). Κατέκτησε το Κύπελλο (2-0 επί της Πόρτο) ενώ 
στην Ευρώπη έφτασε ως και τα προημιτελικά του UEFA Cup.

Ανοδική ήταν η πορεία για μία ακόμη χρονιά. Τη σεζόν 
2008/09 κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του 
UEFA Champions League σ’ έναν όμιλο με αντιπάλους τις 
Μπαρτσελόνα, Βασιλεία και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Όσον αφορά στην 
πορεία εντός συνόρων, κατέκτησε το Σούπερ Καπ Πορτογαλίας 
κερδίζοντας την Πόρτο με 2-0. Η προπονητική θητεία του κ. 
Μπέντο στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ολοκληρώθηκε περίπου 
στα μισά (6/11/2009) της σεζόν 2009/10.

Μερικούς μήνες μετά (21/9/2010) ανέλαβε την τεχνική ηγεσία 
της Εθνικής ομάδας της χώρας του. Στην 4ετία που ήταν ο 
εκλέκτορας της Πορτογαλίας (ως τις 11/9/2014) οδήγησε 
την Εθνική της πατρίδας του στα ημιτελικά του Euro2012 (σ.σ.: 
αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία στα 
πέναλτι) αλλά και στο Μουντιάλ 2014 όπου έμεινε εκτός στην 
ισοβαθμία με τις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων.

Τέλος, πριν αναλάβει τον Ολυμπιακό ο κ. Μπέντο είχε ένα 
σύντομο (16/5/2016 - 25/7/2016) πέρασμα από τη Βραζιλία 
και τον πάγκο της Κρουζέιρο. 

Πάουλο Μπέντο

SERGIO E CASTRO COSTA Βοηθός Προπονητή
RICARDO MARTINS PERES Βοηθός Προπονητή
ARIEL IBAGAZA Βοηθός Προπονητή
PEDRO ANTONIO NEVES PEREIRA Προπονητής Φυσικής Κατάστασης 
VITOR JOSE LOPES SILVESTRE  Προπονητής Τερματοφυλάκων
ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΟΥΡΊΚΉΣ  Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΜΆΝΟΣ ΣΜΠΟΚΟΣ  Προπονητής Φυσικής Κατάστασης
ΆΝΤΏΝΉΣ ΛΕΜΟΝΆΚΉΣ  Αναλυτής
ΓΊΏΡΓΟΣ ΜΆΡΤΆΚΟΣ  Αναλυτής
ΓΊΆΝΝΉΣ ΒΟΓΊΆΤΖΆΚΉΣ   Αναλυτής

ΧΡΉΣΤΟΣ ΘΕΟΣ Ιατρός
ΜΆΡΊΆ ΛΥΚΟΜΉΤΡΟΥ   Εργοφυσιολόγος - Διατροφολόγος
ΝΊΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΕΣΉΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΘΏΜΆΣ ΘΏΜΆΣ  Φυσικοθεραπευτής
ΤΆΣΟΣ ΠΛΊΆΓΚΟΣ Φυσικοθεραπευτής 
ΠΆΝΆΓΊΏΤΉΣ ΣΊΒΊΛΊΆΣ Φυσικοθεραπευτής
ΆΡΊΣΤΕΊΔΉΣ ΧΕΛΊΟΥΔΆΚΉΣ  Μασέρ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
FRANÇOIS MODESTO   Αθλητικός Διευθυντής
ΚΥΡΊΆΚΟΣ ΔΟΥΡΕΚΆΣ  Team manager
ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΓΚΆΡΘΊΆ ΠΕΡΆΛ  Διερμηνέας
ΜΆΡΊΝΆ ΤΣΆΛΉ Διερμηνέας
ΔΉΜΉΤΡΉΣ ΚΆΡΆΠΊΠΕΡΉΣ  Φροντιστής
ΤΆΚΉΣ ΜΉΤΡΟΦΆΝΉΣ  Φροντιστής
ΒΆΓΓΕΛΉΣ ΣΟΥΡΣΟΣ  Φροντιστής
ΜΆΝΏΛΉΣ ΦΟΥΝΤΟΣ  Φροντιστής
ΔΉΜΟΣ ΜΕΡΉΣ Φροντιστής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

OLYMPIACOS FC
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Praksitelis 
Vouros
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 5 ΜΑΪΟΥ 1995
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΆΡΟΣ: 71 ΚΙΛΑ

29

Dimitris
Siovas
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.93
ΒΆΡΟΣ: 92 ΚΙΛΑ

23

Omar
Elabdellaoui
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΆΡΟΣ: 74 ΚΙΛΑ

14

Konstantinos 
Tsimikas
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:12 ΜΑΪΟΥ 1996
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΆΡΟΣ: 67 ΚΙΛΑ

20

Nicola
Leali
Τερματοφύλακας

Lefteris
Choutesiotis
Τερματοφύλακας

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1993
ΧΏΡΆ: ΙΤΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.88
ΒΆΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1994
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.86
ΒΆΡΟΣ: 89 ΚΙΛΑ

31 33

Stefanos
Kapino
Τερματοφύλακας

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 1994
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.95
ΒΆΡΟΣ: 94 ΚΙΛΑ

27 3 36 43

Alberto
Botia
Αμυντικός

Bruno
Viana
Αμυντικός

Dimitris
Nikolaou
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989
ΧΏΡΆ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.89
ΒΆΡΟΣ: 84 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995
ΧΏΡΆ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΏΡΆ: EΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.90
ΒΆΡΟΣ: 88 ΚΙΛΑ

Manuel
Da Costa
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1986
ΧΏΡΆ: ΜΑΡΟΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.91
ΒΆΡΟΣ: 98 ΚΙΛΑ

6

Alberto
de la Bella 
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1985
ΧΏΡΆ: ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.82
ΒΆΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

24

Panagiotis 
Retsos 
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1..85
ΒΆΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

45

Diogo
Figueiras 
Αμυντικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΆΡΟΣ: 63 ΚΙΛΑ

77

Ioannis
Maniatis 
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1986
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.78
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ

2

Alaixys
Romao 
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984
ΧΏΡΆ: ΤΟΓΚΟ
ΥΨΟΣ: 1.80
ΒΆΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

4

OLYMPIACOS FC

ΠΑΙΚΤΕΣ
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Alejandro Damián 
Domínguez
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1981
ΧΏΡΆ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.76
ΒΆΡΟΣ: 72 ΚΙΛΑ

10

Αndre
Martins
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 21 Iανουαριου  1990
ΧΏΡΆ:  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.69
ΒΆΡΟΣ: 63 ΚΙΛΑ

28

44

Sasa
Zdjelar
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1995
ΧΏΡΆ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.83
ΒΆΡΟΣ: 77 ΚΙΛΑ

32

Thanasis
Androutsos 
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 6 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.75
ΒΆΡΟΣ: 66 ΚΙΛΑ

18

Tarik
Elyounoussi
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1988
ΧΏΡΆ: ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.72
ΒΆΡΟΣ: 64 ΚΙΛΑ

19

Esteban
Cambiasso
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:  18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1980
ΧΏΡΆ: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΥΨΟΣ: 1.77
ΒΆΡΟΣ: 79 ΚΙΛΑ

52

Giorgos
Manthatis  
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 11 ΜΑΪΟΥ 1997
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.74
ΒΆΡΟΣ: 75 ΚΙΛΑ

90

Felipe
Pardo
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1990 
ΧΏΡΆ: ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΆΡΟΣ: 82 ΚΙΛΑ

92

Sebá

Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992
ΧΏΡΆ: ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΆΡΟΣ: 81 ΚΙΛΑ

Kostas
Fortounis
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.81
ΒΆΡΟΣ: 76 ΚΙΛΑ

7 8

Andreas 
Bouchalakis
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ:  5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993
ΧΏΡΆ: ΕΛΛΑΔΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
ΒΆΡΟΣ: 86 ΚΙΛΑ

11

Μarko
Marin
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 13 MΑΡΤΙΟΥ 1989
ΧΏΡΆ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.70
ΒΆΡΟΣ: 64 ΚΙΛΑ
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Brown
Ideye
Επιθετικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1988
ΧΏΡΆ: ΝΙΓΗΡΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.79
ΒΆΡΟΣ: 78 ΚΙΛΑ
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Goncalo
Paciencia
Επιθετικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1994
ΧΏΡΆ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.84
ΒΆΡΟΣ: 79 ΚΙΛΑ

9

Oscar
Cardozo
Επιθετικός

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 20 ΜΑΪΟΥ 1983
ΧΏΡΆ: ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΥΨΟΣ: 1.93
ΒΆΡΟΣ: 90 ΚΙΛΑ

Luka
Milivojevic
Μέσος

ΉΜ. ΓΕΝΝΉΣΉΣ: 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991
ΧΏΡΆ: ΣΕΡΒΙΑ
ΥΨΟΣ: 1.87
ΒΆΡΟΣ: 80 ΚΙΛΑ

5

OLYMPIACOS FC

ΠΑΙΚΤΕΣ
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Όλοι μαζί για την 101η νίκη               AND FARE MAKE A STAND  
AGAINST DISCRIMINATION

This season, matches in the UEFA Champions 
League, UEFA Women’s Champions League and 
UEFA Europa League will provide a platform 
for messages against discrimination during the 
FARE network’s Football People action weeks. 
At stadiums throughout Europe the messages 
will underline the fact that football can bring us 
together, whatever our backgrounds.

From 6 to 20 October 2016, at 60 matches 
across UEFA’s top club competitions, our 
commitment to ensuring that European football 
is free of racism, intolerance and xenophobia 
will be emphasised through activities witnessed 
by millions of fans at the stadiums and watching 
on TV.

No to Racism TV spots will be played at 
stadiums during half-time, and there will also be 
announcements and print advertisements. Each 
team will be accompanied onto the pitch by 
children wearing No to Racism T-shirts, and the 
captains will wear No to Racism armbands. 

UEFA’s commitment and zero tolerance 
approach to racism and all other forms of 
discrimination will continue before and after the 
Football People action weeks, which get more 
than 100,000 people directly involved in anti-
racism and anti-discrimination activities in some 
50 countries across Europe.

The message is clear: we are all football 
people, wherever we come from and 
whoever we are, and we must all stand 
together against discrimination.

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

@ /             _official

K αι τώρα η Αστάνα! Νέος αντίπαλος, νέα πρόκληση, 
ίδιος στόχος. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την 

ομάδα από το Καζακστάν για την 3η αγωνιστική της φάσης 
των ομίλων του UEFA Europa League. Ο στόχος του είναι 
φυσικά η νίκη που θα του επιτρέψει να προσθέσει άλλους 
3 βαθμούς στη συγκομιδή του και θα τον φέρει πιο κοντά 
στο στόχο, δηλαδή την πρόκριση στους καλύτερους «32» 
της διοργάνωσης.

 Ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει πάντα υψηλό συντελεστή 
δυσκολίας και κρύβει τις δικές του «παγίδες». Για τον 
Θρύλο όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η ομάδα διαθέτει 

και την ικανότητα, και την επιθυμία και το πάθος για 
να φτάσει σε μία ακόμη ευρωπαϊκή νίκη. Ειδικά στο 
«κάστρο» μας, το «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός 
γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Τον γιγαντώνει πιο πολύ η 
μοναδική υποστήριξη του...12ου ποδοσφαιριστή, δηλαδή 
του κόσμου.
 
Όλοι μαζί λοιπόν και απόψε, ενωμένοι σαν μια γροθιά, τα 
δίνουμε όλα για την 101η μας ευρωπαϊκή νίκη.

 
ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΘΡΥΛΕ!

Μαζί για την 101η νίκη

EDITORIAL
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ΘΕΜΑ

T ον γύρο του κόσμου, για 
μία ακόμη φορά, έκανε 

η φιλανθρωπική δράση του 
Ολυμπιακού. Ήταν η σειρά της 
κ ο ρ υ φ α ί α ς  π ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ ή ς 
ιστοσελίδας του πλανήτη, του 
www.goal.com, ν' ασχοληθεί με 
τον Θρύλο και τις κοινωνικές τους 
ευαισθησίες. Η εν λόγω ιστοσελίδα 
φιλοξένησε ακόμα και στην πρώτη 
της σελίδα (σ.σ.: έμεινε από νωρίς 
το πρωί και για αρκετές ώρες) ένα 
κείμενο-ύμνο για την συνεργασία 
του Ολυμπιακού με την UNICEF. Μια 
συνεργασία που άρχισε το 2013 και 
χάρη στην οποία έχουν εμβολιαστεί 
περισσότερα από ένα εκατ. παιδιά 
σε όλο τον πλανήτη.
«Ο Πρωταθλητής  Ελλάδας , 
Ολυμπιακός, δείχνει γενναιοδωρία, 
εν μέσω οικονομικής κρίσης», 
ήταν ο χαρακτηριστικός τίτλος του 
άρθρου στο οποίο φιλοξενήθηκε 
και επίσημη δήλωση αξιωματούχου 
της UNICEF. «Ο Ολυμπιακός είναι 

ένας πολύτιμος συνεργάτης 
της UNICEF από το 2013 και ο 
μεγαλύτερος αθλητικός δότης της 
100% Campaign», δήλωσε σχετικά 
ο εκπρόσωπος της UNICEF στο 
Goal.com. «Ο ελληνικός σύλλογος 
απολαμβάνει μια επιτυχημένη 
συνεργασία με την UNICEF τα 
τελευταία τρία χρόνια που έχει 
ως αποτέλεσμα την ανοσοποίηση 
εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών στο 
Τσαντ. Χάρη στον ελληνικό σύλλογο 
έχουν εμβολιαστεί περισσότερα από 
1 εκατ. παιδιά από το 2013 μέχρι 
τώρα όπως αποκάλυψε η UNICEF», 
αναφέρθηκε επίσης στο κείμενο που 
κατέληγε ως εξής:
«Η υποστήριξη του Ολυμπιακού, 
του οποίου η φιλανθρωπική δράση 
οδηγείται από τον πρόεδρό του, 
Ευάγγελο Μαρινάκη, υπολογίζεται 
σε ένα ποσό στα 1,6 εκατ. ευρώ 
μόνο για την περασμένη σεζόν 
(από τον Αύγουστο ως τον Μάιο) 
και πρόσφατα συμπεριλήφθηκε σ' 

αυτή η διανομή 3.000 γευμάτων 
την ημέρα στους πρόσφυγες. 
Ήταν αναμφίβολα η μεγαλύτερη 
συνεισφορά συλλόγου στη χώρα και 
αποδεικνύει την διαρκή επιθυμία να 
βοηθάει όλους όσοι έχουν ανάγκη 
τόσο εντός συνόρων όσο και εκτός 
εν μέσω οικονομικής κρίσης».
Το Goal.com, όπως προαναφέραμε, 
είναι το Νο1 ποδοσφαιρικό σάιτ 
σε όλο τον κόσμο με 38 εκδόσεις 
σε ισάριθμες μεγάλες χώρες. Έχει 
65 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες 
μηνιαίως και 55 εκατ. «φίλους» 
στο Facebook. Είναι επίσης η 
3η μεγαλύτερη ιστοσελίδα, 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σε 
παροχή πληροφοριών / ειδήσεων 
μέσω της σελίδας της στο Facebook. 
Επίσης είναι  το μεγαλύτερο 
αθλητικό σάιτ στην Αφρική και το 
δεύτερο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό 
σάιτ στις ΗΠΑ.

«Ο πρωταθλητής Ελλάδας, 
Ολυμπιακός, δείχνει 
γενναιοδωρία εν μέσω 
οικονομικής κρίσης»!

Παγκόσμιος θαυμασμός για τη φιλανθρωπική δράση του Θρύλου

Η υποστήριξη του 
Ολυμπιακού, του οποίου 
η φιλανθρωπική δράση 
οδηγείται από τον 
πρόεδρό του, Ευάγγελο 
Μαρινάκη, υπολογίζεται 
σε ένα ποσό στα 1,6 
εκατ. ευρώ μόνο για την 
περασμένη σεζόν. 

Το Goal.com, είναι το 
Νο1 ποδοσφαιρικό σάιτ 
σε όλο τον κόσμο με 38 
εκδόσεις σε ισάριθμες 
μεγάλες χώρες. Έχει 
65 εκατ. μοναδικούς 
επισκέπτες μηνιαίως 
και 55 εκατ. «φίλους» 
στο Facebook.
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Γιώργος Μανθάτης

Γεννημένος το 1997 ο Γιώργος Μανθάτης έκλεισε δέκα χρόνια στον 
Ολυμπιακό και μετά από την Ακαδημία στόχος του είναι να καθιερωθεί 
στην πρώτη ομάδα. Αγωνίζεται και ως δεξί αλλά και ως αριστερό εξτρέμ 
και στο ξεκίνημα της χρονιάς είχε την πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή 
στον αγώνα των play off του Europa League με την Αρούκα. Την περσινή 
περίοδο έπαιξε και στο Κύπελλο Ελλάδος. Με την ομάδα Νέων από 
το 2015 και έπειτα έχει κατακτήσει τα πάντα στην Ελλάδα ενώ έχει 
πραγματοποιήσει φοβερές εμφανίσεις και στο UEFA Youth League 
σκοράροντας απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου και την Άρσεναλ. 
Πρόσφατα κλήθηκε και στην εθνική Ελπίδων.
 

Θανάσης Ανδρούτσος

«Μυρίζει» την φάση και το γκολ και σκοράρει κατά βούληση. Την 
περίοδο 2015-16 ήταν πρώτος σκόρερ στο Πρωτάθλημα Super League 
K-20 ενώ και προ τριών εβδομάδων πέτυχε χατ-τρικ απέναντι στην ΑΕΚ. 
Γεννημένος το 1997 παίζει στην επίθεση και σαν κρυφός κυνηγός και 
σαν σέντερ φορ.  Ξεκίνησε από την Κεντρική Σχολή του Ολυμπιακού 
στον Ελαιώνα και έχει συμπληρώσει πλέον δέκα χρόνια στο σύλλογο. 
Την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε είχε την πρώτη του ευρωπαϊκή 
συμμετοχή στον αγώνα με την Αρούκα στο «Γ. Καραϊσκάκης».
 

Παναγιώτης Ρέτσος

Είναι επαγγελματίας από το 2015 και στον Ολυμπιακό από το 2008! 
Ένα μοντέρνο και γρήγορο σέντερ μπακ που κερδίζει αντιπάλους και 
συμπαίκτες με το παιχνίδι του. Συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στην 
προετοιμασία του Ολυμπιακού και τη σεζόν που διανύουμε έχει ήδη 
δυο συμμετοχές στο Πρωτάθλημα Super League και άλλη μια στο 
Europa League. Ως μέλος της Ακαδημίας  τα δυο τελευταία χρόνια έχει 
κατακτήσει τρία Πρωταθλήματα Super League. Γεννήθηκε το 1998 στη 
Νότιο Αφρική.

 Δημήτρης Νικολάου

Γεννημένος το 1998 αγωνίζεται με επιτυχία ως σέντερ μπακ. Κλήθηκε 
για πρώτη φορά στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 
2015 στην προετοιμασία και τότε υπέγραψε  το πρώτο του συμβόλαιο. 
Έχει αγωνιστεί σε φιλικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό ενώ φέτος είναι 
και αρχηγός της ομάδας Νέων με την οποία έχει κατακτήσει δυο 
Πρωταθλήματα τα τελευταία δυο χρόνια. Είναι δέκα χρόνια στον 
Ολυμπιακό και έχει περάσει απ’ όλες τις ομάδες της Ακαδημίας.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση 
των συμβολαίων, των ποδοσφαιριστών Θανάση 

Ανδρούτσου, Γιώργου Μανθάτη, Δημήτρη Νικολάου 
και Παναγιώτη Ρέτσου, για τα επόμενα πέντε χρόνια! 
Οι τέσσερις νεαροί ποδοσφαιριστές θα συνεχίσουν να 
φορούν την φανέλα του Ολυμπιακού τουλάχιστον μέχρι 
το 2021, απολαμβάνοντας την έμπρακτη στήριξη του 
συλλόγου μας και την πίστη στο ταλέντο τους». Η επίσημη 
ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός που μόλις διαβάσατε και 
αναρτήθηκε στο www.olympiacos.org την προηγούμενη 
Τρίτη (11/10) επιβεβαιώνει πως στην Ακαδημία του 
Θρύλου γίνεται πολλή και σοβαρή δουλειά. Επιβεβαιώνει 
επίσης πως όποιος έχει ταλέντο και δουλεύει ανταμείβεται 
και κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα.

Μετά την υπογραφή των νέων συμβολαίων των 
«αριστούχων» της Ακαδημίας μας, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ κ. Γιώργος Παύλου εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για την πρόοδο των τεσσάρων 
ποδοσφαιριστών, επισημαίνοντας παράλληλα την πίστη 
του στη δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία, αλλά και την 
εξέλιξη που μπορούν να παρουσιάσουν ακόμη!

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την ανανέωση 
των συμβολαίων τεσσάρων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι 
προέρχονται από την Ακαδημία μας. Τα παιδιά, μετά από 
σκληρή δουλειά και ακολουθώντας τις οδηγίες των 
προπονητών τους, επιβραβεύτηκαν με νέα συμβόλαια, 
διάρκειας πέντε ετών και με στόχο την καθιέρωσή τους 
στην πρώτη ομάδα. Πιστεύουμε σε αυτούς τους παίκτες 
και θέλουμε να αποτελέσουν τον σκελετό για την ομάδα, 
η οποία θα στηρίζεται στους Έλληνες της Ακαδημίας μας. 
Θέλω να τους πω ότι είμαστε δίπλα τους και ότι η επιτυχία 
τους είναι και επιτυχία μας», ήταν τα λόγια του.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΘΡΥΛΟΣ ΑΕ κ. Γιώργος Παύλου
με τον Δημήτρη Νικολάου

Olympiacos... University!

Ο κ. Παύλου με τους (από αριστερά προς τα δεξιά) Ρέτσο, Ανδρούτσο και Μανθάτη
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Ανέβηκαν στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Ρίο και ανέβηκαν στο «βάθρο» που στήθηκε για χάρη 

τους στον Πειραιά! Ολυμπιακός και Πειραιάς απένειμαν το 
Χρυσό μετάλλιο της πόλης σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Δήμου στους Ολυμπιονίκες Λευτέρη Πετρούνια, Σπύρο 
Γιαννιώτη, Παναγιώτη Μάντη και τον προπονητή, Νίκο 
Γέμελο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και 
ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πρώτος Δημοτικός 
Σύμβουλος, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης.
Από τα χέρια του πήρε το Χρυσό Μετάλλιο ο Σπύρος 
Γιαννιώτης, που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον 
τελικό των 10 χλμ. ανοιχτής θάλασσας. Ο Λευτέρης 
Πετρούνιας κατέκτησε το χρυσό στο αγώνισμα των κρίκων 
ενώ ο Παναγιώτης Μάντης επέστρεψε στην Ελλάδα με 
το χάλκινο στα 470 της ιστιοπλοΐας. Μετά το τέλος της 
ειδικής αυτής συνεδρίασης του ΔΣ του Δήμου Πειραιά 
ο Πρόεδρος του Ολυμπιακού και πρώτος Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, είπε: «Είναι πάρα 
πολύ σημαντικό για μας να βραβεύσουμε τους αθλητές 
μας που ανήκουν στον Ολυμπιακό αλλά και τα υπόλοιπα 
παιδιά που προέρχονται από τον Πειραιά ή από άλλους 
συλλόγους του Πειραιά. Νιώθουμε περήφανοι και θέλουμε 
να χαρούμε ακόμα περισσότερες νίκες και διακρίσεις. 

Ο κ. Μαρινάκης 
τιμά τον
Σπύρο Γιαννιώτη

O Σέρβος αρχηγός του Ολυμπιακού

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΘΕΜΑ

Θρύλος και Πειραιάς 
«γκρέμισαν» τα τείχη τους 
για τους Ολυμπιονίκες!

Aγων ίζετα ι  στη  θέση  του 
αμυντικού μέσου παρόλα 

αυτά είναι ο ερυθρόλευκος με τις 
περισσότερες τελικές προσπάθειες 
και τις περισσότερες εύστοχες πάσες 
στις πρώτες δύο (2) αγωνιστικές της 
φάσης των ομίλων του UEFA Europa 
League. Είναι επίσης ένας από τους 
εφτά (7) ερυθρόλευκους που έχουν 
αγωνιστεί και στα 90 λεπτά αυτών 
των δύο (2) αγώνων.

Για τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς ο λόγος, 
εκ των αρχηγών του Θρύλου. Ο 
Σέρβος μέσος της ομάδας μας έχει 
πέντε (5) τελικές στο ενεργητικό του 
και ακολουθεί ο Σεμπά με τέσσερις 
(4) και ο Ελιουνούσι με τρεις (3). Όσον 
αφορά στις πάσες ο Μιλιβόγεβιτς έχει 
επιχειρήσει να βγάλει 107 και οι 99 
εξ' αυτών κατέληξαν σε συμπαίκτη 
κάτι που σημαίνει πως η ευστοχία 
του στις μεταβιβάσεις αγγίζει το 
εξαιρετικό 93%. Από ένα (1) δοκάρι 
έχουν οι Κώστας Φορτούνης και 
Σεμπά ενώ ο Μάρκο Μάριν έχει 
δύο (2) μπλοκαρισμένες τελικές 
προσπάθειες.

Αυτά, ως απόψε και τον αγώνα με 
την Αστάνα για την 3η αγωνιστική, 
είναι συνοπτικά τα στατιστικά του 
Ολυμπιακού στη διοργάνωση.

Μίλι ο Μr. 93%

Θέλουμε τα παιδιά του Πειραιά να ασχολούνται με τον 
αθλητισμό όσο περισσότερο γίνεται. Για άλλη μια φορά 
δίνω τα συγχαρητήριά μου στα παιδιά αυτά. Μας έκαναν 
περήφανους. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Τους εύχομαι να 
έχουν υγεία και ό,τι καλύτερο στο μέλλον».
Ερωτηθείς για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 
Πειραιά, απάντησε: «Έχουμε ήδη κάνει πολλά αναφορικά 
με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε φτιάξει γήπεδα 
μπάσκετ, βόλεϊ, έχουμε επισκευάσει κλειστά γυμναστήρια 
και σε λίγο καιρό θα μπορούμε να ανακοινώσουμε 
ορισμένα ακόμα μεγαλύτερα πράγματα για τον Πειραιά. 
Πράγματα όπως ένα κλειστό κολυμβητήριο που το έχει 
ανάγκη η πόλη και ο Σύλλογός μας».

Περίσσευαν τα χαμόγελα στην υπέροχη εκδήλωση
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Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για μία ακόμη χρονιά στις 
«Football People Weeks» της FARE και ενώνει τις 

δικές του προσπάθειες μ’ εκείνες άλλων ευρωπαϊκών 
συλλόγων εναντία στον ρατσισμό και τις διακρίσεις.
Αυτή η πρωτοβουλία βρίσκεται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων μας στην εταιρική κοινωνική ευθύνη 
και ελπίζουμε πως θα την αγκαλιάσουν όλοι οι φίλαθλοί 
μας σε μια εν εξελίξει προσπάθεια να εξαλειφθούν ο 

ρατσισμός και οι διακρίσεις από τις κοινωνίες μας μια 
και για πάντα. Ο Σύλλογός μας συμπαραστέκεται με 
όλους όσοι αντιμετωπίζουν τις φρικτές παρενέργειες 
αυτών των δύο κοινωνικών «ασθενειών» και ειλικρινά 
πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να ανάψει μια 
σπίθα ελπίδας στην προσπάθεια προς την εξάλειψη των 
φαινομένων. Σήμερα φωνάζουμε όλοι ΟΧΙ στον ρατσισμό 
και τις διακρίσεις.

Ο lympiacos FC participates for yet another year in 
the "Football People Weeks" of FARE joining its 

efforts alongside many other European Football Clubs 
against Racism and Discrimination. This initiative ranks 
at the top of our CSR priority list, hoping that it will be 
embraced by all our fans in an ongoing effort to eliminate 
Racism and Discrimination from our societies once and 
for all. Our Club stands united with all people facing the 

horrible effects of these two modern day social diseases 
and we sincerely believe that Football may bring a spark 
of hope in the effort towards their elimination. Today we 
all shout NO to Racism and NO to Discrimination.

Λέμε ΟΧΙ στον ρατσισμό
και τις διακρίσεις

Say NO to racism
and discrimination

FARE FOOTBALL PEOPLE
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

Ο αποψινός μας αντίπαλος είναι 
μια πολύ νέα ομάδα καθώς 

ιδρύθηκε το 2009. Η αρχική της 
ονομασία ήταν Λοκομοτίβ Αστάνα 

και από το 2011 μέχρι σήμερα αποκαλείται απλά 
Αστάνα. Τα χρώματά της είναι το κίτρινο και το μπλε 
και έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα (2014, 1015) 
και ισάριθμα κύπελλα (2010, 2012) στο Καζακστάν. 
Χρησιμοποιεί ως έδρα το «Astana Arena» χωρητικότητας 
30.000 θεατών ενώ διοικητικός επικεφαλής της όπως 
αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.
fca.kz) είναι ο γενικός διευθυντής κ. Σάγιαν Καμιτζάνοβ.

 Η πορεία της τα τελευταία χρόνια «μαρτυρά» ότι 
πρόκειται για μία ταχύτατα ανερχόμενη ομάδα. Πέρυσι 
(2015/16) μάλιστα συμμετείχε για πρώτη φορά στην 
ιστορία της στη φάση των ομίλων του UEFA Champions 
League. Στη διαδρομή ως εκεί συναντήθηκε ξανά με 
τον ΑΠΟΕΛ τον οποίο ξεπέρασε στη φάση των play off 
(1-0 νίκη υπέρ της στο Καζακστάν και 1-1 στην Κύπρο). 
Στον όμιλο κληρώθηκε μαζί με τις Μπενφίκα, Ατλέτικο 
Μαδρίτης, Γαλατασαράι και έμεινε 4η με 4β. από 
ισάριθμες ισοπαλίες.
 

Π ροπονητής της αποψινής μας αντιπάλου είναι ο 49χρονος, Στάνιμιρ Στοΐλοφ, από την 
Βουλγαρία. Υπήρξε ποδοσφαιριστής (μέσος) και κατά σειρά αγωνίστηκε στις Χάκοβο, 

Λέφκσι Σόφιας, Φενέρμπαχτσε, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λέφσκι Σόφιας, Καμπομαϊορένσε, Σλάβια 
Σόφιας και Λέφσκι Σόφιας. Έχει αγωνιστεί και στην Εθνική της πατρίδας του. Ως προπονητής 
άρχισε την καριέρα του το 2004 από την Λέφσκι στην οποία έμεινε ως το 2008. Ανέλαβε 
την Εθνική του ομάδα, την Λίτεξ Λόβετς, ξανά την Εθνική και ακολούθησε πέρασμα από 
την Κύπρο και την Ανόρθωση. Το 2013 εργάστηκε στην Μπότφ και από το 2014 είναι 
προπονητής της Αστάνα.

Φέτος ως πρωταθλήτρια άρχισε τις υποχρεώσεις της από 
τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League, 
παίρνοντας την πρόκριση κόντρα στη Ζαλγκίρις Βίλνιους. 
Στον 3ο προκριματικό γύρο αντίπαλός της τέθηκε η 
Σέλτικ. Δεν τα κατάφερε απέναντι στους Σκοτσέζους 
με συνέπεια να συνεχίσει στα play off του UEFA Europa 
League. Εκεί το «εμπόδιο» της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ 
αποδείχθηκε αρκετά χαμηλό για να το ξεπεράσει κι αφού 
κέρδισε 2-0 στο πρώτο ματς εντός έδρας, προκρίθηκε και 
με το εκτός έδρας 2-2 της ρεβάνς.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Στάνιμιρ Στόιλοφ

ΑΣΤΑΝΑ

NO TO RACISM
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COACH
PAULO BENTO

DEFENDERS
ALBERTO BOTIA 3

MANUEL DA COSTA 6

OMAR ELABDELLAOUI 14

KONSTANTINOS TSIMIKAS 20

DIMITRIS SIOVAS 23

ALBERTO DE LA BELLA 24

PRAKSITELIS VOUROS 29

BRUNO VIANA 36

DIMITRIS NIKOLAOU 43

PANAGIOTIS RETSOS 45

DIOGO FIGUEIRAS 77

GOALKEEPERS
STEFANOS KAPINO 27

NICOLA LEALI 31

LEFTERIS CHOUTESIOTIS 33

MIDFIELDERS
IOANNIS MANIATIS 2

ALAIXYS ROMAO 4

LUKA MILIVOJEVIC 5

KOSTAS FORTOUNIS 7

ANDREAS BOUCHALAKIS 8

ALEJANDRO DAMIÁN DOMÍNGUEZ 10 

MARKO MARIN 11

TARIK ELYOUNOUSSI 18

ESTEBAN CAMBIASSO 19

ANDRE MARTINS 28

THANASIS ANDROUTSOS 32 

SASA ZDJELAR 44

GIORGOS MANTHATIS 52

FELIPE PARDO 90

SEBÁ 92

FORWARDS
OSCAR CARDOZO 9

GONCALO PACIENCIA 21

BROWN IDEYE 99

COACH
STANIMIR STOILOV

GOALKEEPERS
 1 NENAD ERIC

35 ALEKSANDR MOKIN

47 ABYLAIKHAN DUISEN

90 VLADISLAV SAENKO

DEFENDERS
5 MARIN ANICIC

14 IGOR SHITOV

15 ABZAL BEYSEBEKOV

25 SERGEI MALIY

27 YURI LOGVINENKO

28 BIRZHAN KULBEKOV

77 DMITRI SHOMKO

MIDFIELDERS
6 NEMANJA MAKSIMOVIC

7 SERIKZHAN MUZHIKOV

8 ASKHAT TAGYBERGEN

9 AGIM IBRAIMI

12 GEVORG NAJARYAN

13 AZAT NURGALIYEV

17 TANAT NUSERBAYEV

31 ABAY ZHUNUSSOV

33 ALIM ILYASSOV

48 ALEXANDR BERG

37 AMIR KALABAYEV

54 ARDAK SAULET

71 MADI ZHAKIPBAYEV

88 ROGER CA³AS

FORWARDS
10 DJORDJE DESPOTOVIC

23 PATRICK TWUMASI

30 JUNIOR KABANANGA

45 VIKTOR PRON

80 VLADISLAV PROKOPENKO

95 AMANBOL ALIYEV

UEFA EUROPA LEAGUE • GROUP STAGE
20.10.2016 • 22:05 • STADIUM: «G. Κaraiskakis »

Group Stage

GROUP B

ΆΓΏΝΊΣΤΊΚΉ / ΉΜΕΡΟΜΉΝΊΆ ΆΓΏΝΆΣ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆ

MATCHDAY 1 • 15 SEPTEMBER 2016
APOEL-Astana 2-1
Young Boys-Olympiacos 0-1

MATCHDAY 2 • 29 SEPTEMBER 2016
Olympiacos-APOEL 0-1
Astana-Young Boys 0-0

MATCHDAY 3 • 20 OCTOBER 2016
Olympiacos-Astana
Young Boys-APOEL

MATCHDAY 4 • 3 NOVEMBER 2016
Astana-Olympiacos
APOEL-Young Boys

MATCHDAY 5 • 24 NOVEMBER 2016
Astana-APOEL
Olympiacos-Young Boys

MATCHDAY 6 • 8 DECEMBER 2016
APOEL-Olympiacos
Young Boys-Astana

ΆΓΏΝΕΣ ΝΊΚΕΣ ΊΣΟΠΆΛΊΕΣ ΉΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΆΤΆ +/- ΒΆΘΜΟΊ

APOEL FC 2 2 0 0 3 1 2 6

OLYMPIACOS FC 2 1 0 1 1 1 0 3

BSC YOUNG BOYS 2 0 1 1 0 1 -1 1

FC ASTANA 2 0 1 1 1 2 -1 1
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